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Mukaddeme 

Bediüzzaman Said Nursî ve Risale-i Nur Külliyatı yine ön plânda., 

gazetelerde tefrikalar, şurada burada açık oturum ve konferanslar., mes’ul 

siyasetçilerin hakikata aykırı isnadları devam ediyor. 

İşin hakikati yıllarca önce yayınlanan şu özlü yazıda hiçbir 

tereddüte yer kalmıyacak şekilde açıklanmış bulunuyordu: Bahtiyar bir 

ihtiyar var; etrafı sekiz yaşından seksen yaşına kadar bütün nesiller tarafından 

sarılmış. Yaşlar ayrı, başlar ayrı, işler ayrı., fakat bu ayrılıkta gayrılık yok! 

Hepsi bir şeye inanmış... 

Allah’a! Âlemlerin Rabbi olan Allah’a.. Onun ulu Peygamberine.. Onun 

büyük kitabına... Kur’an henüz yeni nazil olmuş gibi, herkes aradığını bulmuş 

gibi bir hal var onlarda. Said Nursî ve talebelerini seyrederken insan kendini 

âdeta Asr-ı Saadette hissediyor. Yüzleri nur, içleri nur, dışları nur., hepsi huzur 

içindeler. Temiz, ulvî, sonsuz bir şeye bağlanmak, her yerde hâzır - nâzır 

olana, âlemlerin yaratıcısına bağlanmak, o yolda yürümek, o yolun kara 

sevdalısı olmak... Evet! Ne büyük saadet. 

Said Nursî, üç devir yaşamış bir ihtiyar. Gün görmüş bir ihtiyar. Üç devir: 

Meşrutiyet, İttihad ve Terakki, Cumhuriyet! Bu üç devir, büyük devrilişler, 

yıkılışlar, çökülüşlerle doludur. Yıkmayan kalmamış! Yalnız bir adam var., o 

ayakta... Şark yaylalarından, güneşin doğduğu yerden İstanbul’a kadar gelen 

bir adam. İmanı, sıradağlar gibi muhkem. Bu adam, üç devrin şerirlerine karşı 

imanlı bağrını siper etmiş, Allah demiş, Peygamber demiş, başka bir şey 

dememiş! Başı Ağrı dağı kadar dik ve mağrur! Hiçbir zâlim onu eğememiş, 

hiçbir âlim onu yenememiş... Kayalar gibi çetin, müthiş bir irade... 

Şimşekler gibi bir zekâ...  

İşte Said Nursî! Divân-ı Harpler, mahkemeler, ihtilâller, inkılâplar... Onun 

için kurulan idam sehpaları.. Sürgünler bu müthiş adamı, bu mâneviyyat 

adamını yolundan çevireme- miş! O, bunlara imanından gelen sonsuz bir 

kuvvet ve cesaretle karşı koymuş. Kur’an-ı Kerim’de “İnanıyorsanız 

muhakkak üstünsünüz” (Âl-i İmran Sûresi, âyet: 133) buyuruluyor. Bu Allah 

kelâmı sanki Said Nursî’de tecelli etmiş! 

Mahkemelerdeki müdafaalarını okuduk. Bu müdafaalar bir nefis müdafaası 

değildir; büyük bir dâvanın müdafaasıdır. Celâdet, cesaret, zekâ eseri, 

şaheseri... 

Niçin Sokrat bu kadar büyüktür? Bir fikir uğruna hayatı hakir gördüğü için 

değil mi? Said Nursî, en az bir Sokrattır. Fakat İslâm düşmanları 

tarafından bir mürteci, bir softa diye takdim olundu. 

Onlara göre büyük olabilmek için ecnebi olmak gerek. O, mahkemelerden 

mahkemelere sürüklendi, mahkûmken bile hükmediyordu. O, 

hapishanelerden hapishanelere atıldı. Hapishaneler, zindanlar onun sayesinde 

Medrese-i Yûsufiyye oldu. Said Nursî; zindanları nur, gönülleri Nûr eyledi. 
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Nice azılı kaatiller, nice nizam ve ırz düşmanları bu iman âbidesinin karşısında 

eridiler, sanki yeniden yaratıldılar. 

Hepsi halim - selim mü’minler haline, hayırlı vatandaşlar haline geldiler... 

Sizin hangi mektepleriniz, hangi terbiye sistemleriniz bunu yapabildi, yapa-

bilir? 

Onu diyar diyar sürdüler. Her sürgün yeri, onun öz vatanı oldu. Nereye gitse, 

nereye sürülse etrafı saf, temiz mü’minler tarafından sarılıyordu. Kanunlar, 

yasaklar, polisler, jandarmalar, kalın hapishane duvarları; onu mü’min 

kardeşlerinden bir an bile ayıramadı. Büyük mürşidin talebeleriyle arasına yı-

ğılan bu maddî kesafetler; din, aşk, iman sayesinde letafetler haline geldiler. 

Kör kuvvetin, ölü maddenin bu tahdit ve tehditleri, ruh âleminin umman- 

larında büyük dalgalar meydana getirdi. Bu dalgalar, köy odalarından 

başlıyarak, yer yer her tarafı sardı; üniversitelerin kapılarına kadar dayandı. 

Yıllardır mukaddesatları çiğnenmiş vatan çocukları, mahvedilen nesiller, 

imana susayanlar; onun yoluna, onun nûruna koştular. Üstadın Nur Risaleleri 

elden ele, dilden dile, ilden ile ulaştı, dolaştı. 

Genç - ihtiyar, cahil - münevver, sekizinden sekse nine kadar herkes 

Ondan birşey aldı, onun nûru ile nurlandı. Her talebe bir makine, bir 

matbaa oldu. İman tekniğe meydan okudu. Nur Risaleleri binlerce defa 

yazıldı, teksir edildi. 

Gözlerinin nuru sönmüş, iç âlemlerinin ışığı sönmüş, harâbeye 

dönmüş olan körler, bu nurdan, bu ışıktan korktular. Bu aziz adamı 

dillerden hiç eksik etmedikleri “inkılâba, lâikliğe aykırı hareket ediyor” 

diye tekrar tekrar mahkemeye verdiler; tekrar tekrar hapishaneye 

attılar. Kaç kere zehirlemek istediler; ona zehirler panzehir oldu. 

Zindanlar dershane... Onun nûru, Kur’anm nûru, Allah’ın nûru, vatan 

sınırlarını da aştı. Bütün âlem-i İslâmî dolaştı Şimdi Türkiyede her 

teşekkülün, vatanını seven herkesin, önünde hürmetle durması 

lâzımgelen bir kuvvet var: Said Nursi ve talebeleri!.. 

Bunların derneği yoktur; lokali yoktur, yeri yoktur, yurdu yoktur; 

partisi, patırdısı, nutku, âlâyişi, nümayişi yoktur. Bu, bilinmezlerin, 

ermişlerin kendini büyük bir dâvaya vermişlerin şuurlu, imanlı, inanlı 

kalabalığıdır. 

* * * 

Evet, aradan geçen yılların ve hâdiselerin bunu te’yid etmesine, yüzlerce 

mahkemenin beraet kararma, bir Adliye Vekilinin bu eserlerin suç teşkil et-

mediğini Millet Meclisinde ilân etmesine rağmen; iftiralar, takip ve tecavüzler 

dinmiş değil... 

Hürsöz aleyhine açılan dâvaları takip etmek üzere Erzurum’a gelen 

Avukat Bekir Berk ile bu mevzuda - sahib-i selâhiyet olması sebebiyle- 

M.Nezihi tarafından yapılan bir kısmı Hürsözde neşredilen röportajın 

tamamını bu kitapçıkta toplamağa ve âmme efkârına arza karar verdik 

ve bu şekilde hakikatin aydınlanmasına vesile olmak istedik. 
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AVUKAT BEKİR BERK’İN SORULAN 

SUALLERE VERDİĞİ CEVAPLAR 

 

Mahkeme kararı olmadan Risale-i Nur toplatılamaz! Mevzuu 

suç teşkil eden hiç bir emir yerine getirilemez, yerine 

getiren kimse mesuliyetten kurtulamaz. 

 

Sual: Risale-i Nur Külliyatının dış memleketlerde okunduğunu ve 

neşredildiğini işitiyoruz. Bunun hakikati nedir? 

Cevap: Risale-i Nur eserleri, Türkiyede olduğu gibi hariç memleketlerde 

de neşredilmiş ve neşredilmektedir. Hattâ komünistlerin yıkmak istedikleri Batı 

Berlinde bir Risale-i Nur Enstitüsü açılmıştır. Bizim dostumuz olan Batı 

Almanya, ayni zamanda hür dünyanın bir kal’ası hükmündedir. 

* * * 

Sual: Dahiliye Vekâleti, mahkeme kararı olmadan, Türkiye dahilinde 

neşredilen her hangi bir kitabı veya Nur Risalelerini toplatabilir mi? 

Cevap: Dahiliye Vekâleti, ancak memleket hâricinde neşredilen eserlerin 

memleket dahilinde neşrini önleyebilir. Basın kanununun 31’inci maddesi ile 

tanınan bu selâhiyetin dışında Dahiliye Vekâletinin Risale-i Nur Külliyatını 

veya başka her hangi bir eseri toplatmaya hakkı yoktur. 

* * * 

Sual: Sabık Dahiliye Vekillerinden M. Kızıloğlu’nun Risale-i Nur aleyhinde 

neşrettiği tâmim, anayasaya, kanunlara ve nizamlara mugayir değil midir? 

Cevap: Türkiyede neşredilen gazete, mecmua ve kitapların toplatılması, bu 

tedbirlerin tatbiki, kanunun açıkça gösterdiği suçların işlenmesi halinde ve 

ancak hâkim kararıyla olabilir. Anayasa bu bakımdan sarihtir. Aksine 

hareketler anayasaya ve basın kanununa muhalefet etmektir. 

Millî Savunma Bakanlığı İzmir Sıkıyönetim Kumandanlığı Askerî 

Mahkemesi, Sıkıyönetim Kumandanı Adlî Âmir Tümamiral Ferit 

Denizmen tarafından tasdik edilen 20.7.1963 tarih ve 88/62 sayılı 

kararlarında: “Said Nursîye ait kitapların toplatılması lıakkındaki İçişleri 

Bakanlığının çıkarmış olduğu tamimin Basın Kanununun 31’inci maddesi ve 

Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 22 ve 24’üncü maddeleri sarahati 

karşısında hukukî bir mesnede dayanmadığından» demek suretiyle bu 

kanunsuzluğu tescil etmiş bulunmaktadır. 

* * * 

Sual: Bu kanunsuz emre uymak mecburiyeti var mıdır? Emri tatbik etmek 

isteyenlerin durumu ne olacaktır? 

Cevap: Anayasanın 125’inci maddesine göre: “Kamu hizmetlerinde her 

hangi bir sıfat ve suretle çalışmakta olan kimse, üstünden aldığı emri; 

yönetmelik, tüzük, kanun ve anayasa hükümlerine aykırı görürse, yerine 

getirmez ve bu aykırılığı o emri verene bildirir. Ancak üstü, emrinde ısrar eder 
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ve bu emrini yazı ile yenilerse emir yerine getirilir; bu halde emri yerine 

getiren sorumlu olmaz. Konusu suç teşkil eden emir hiçbir suretle yerine 

getirilmez; yerine getiren kimse sorumluluktan kurtulamaz.” 

Kızıloğlunun bu emri kanunsuz olduğu için anayasanın bu sarih hükmü 

muvacehesinde bu emri hiç bir me’mur tatbik etmekle mükellef değildir. 

Kaziye-i muhkeme halini almış yüzlerce mahkemenin beraet ve iade kararla-

rına uymamak suç olduğu gibi, anayasaya aykırı olan bu kanunsuz emre 

uyanlar mes’uliyetten kurtulamazlar. 

“Yasama ve yürütme organlarıyla, idare, mahkeme kararlarına uymak 

zorundadır. Mahkemeye tesir eden beyanlar anayasaya aykırıdır. Nurculuk 

hakkında komisyon kurulup tedbir düşünülmesi, Risale-i Nurun suç teşkil et-

mediğinin alenen tescil ve itirafından ibarettir.” 

* * * 

Sual: Risale-i Nur Külliyatı mahkeme tetkikinden geçmiş midir? Geçmiş ise 

bu hususta mahkemelerin vardığı netice nedir? 

Verilen kararların yekûnu hakkında malûmat verir misiniz? 

Cevap: Yüzotuz parçadan ibaret olan bütün Risaleler mahkeme 

tetkikinden geçmiş ve suç teşkil etmediği hükme bağlanmıştır. Tes- bit edildiği 

üzere Risale-i Nur Külliyatının suç teşkil etmediğinden, iadesi hakkında 1950 

den evvel üç mahkeme; 1950 den 27 Mayıs 1960 a kadar 47 mahkeme; 27 

Mayıs 1960 dan sonra ise yüzlerce mahkeme, beraet ve iade kararı vermiştir. 

Bu kararların hepsi de kesinleşmiş ve her biri ayrı ayrı kaziye-i muhkeme 

halini almıştır. 

* * * 

Sual: Bir eserin suç teşkil etmediği mahkeme kararlariyle tesbit edildikten 

sonra ayni sebeble tekrar dâva açılması doğru mudur? 

Cevap: Her hangi bir eser hakkında bir adlî merciin kesinleşen bir karar 

vermesinden sonra, tekrar tâkibat yapılması hukuka aykırıdır. Bu karara vâkıf 

olan makamın tâkibata girişmemesi ve mahkeme kararma hürmet etmesi icab 

eder. 

* * * 

Sual: Dahiliye Vekâletinin veya sair makamların Risale-i Nur hakkında 

verilen beraet kararlarına uyması gerekmez mi? 

Cevap: Pek tabiî uyması icab eder. Anayasanın 132’inci maddesinin son 

fıkrası hükmü hiç bir tereddüte yer bırakmıyacak kadar sarihtir: “Yasama ve 

yürütme organlarıyla idare, mahkeme kararlarına uymak zorundadır. Bu 

organlar ve idare, mahkeme kararlarını hiç bir surette değiştiremez ve 

bunların yerine getirilmesini geciktiremez.” 

 Anayasanın bu sarih hükmü muvacehesinde buna aykırı olan hareketler 

hukuk devleti ile bağdaşamaz ve anayasayı ihlâl eder. 

Kesin kararlara diğer İdarî merciler gibi, millet adına karar vermekle mükellef 

olan mahkemelerin dahi uymağa mecbur olduğu hususu, Yargıtay Ceza 



6 |     R i s a l e - i  N u r  H a k k ı n d a  

 

Genel Kurulunun 19.11.1962 tarihli ve 48/44 sayılı kararında şu şekilde ifade 

edilmiştir: «Kesin hüküm, anayasanın 132’inci maddesi gereğince diğer 

mahkemeleri de bağlar.» (Ceza Genel Kurulu 19.11.1962) 

* * * 

Sual: Mahkemelerin verdiği kararlar İdarî mercileri olduğu gibi 

mahkemeleri de bağlar mı? Mahkemeler de kesin hüküm, muhkem kaziye 

haline gelen kararlara riayetle mükellef değil midir? 

Cevap: Kesin kararlara diğer İdarî merciler gibi, millet adına karar vermekle 

mükellef olan mahkemelerin dahi mecbur olduğu hususu Yargıtay Ceza Genel 

Kurulunun 19.11.1962 tarihli ve 48/44 sayılı kararında şu şekilde isbat 

edilmiştir: «Kesin hüküm, anayasanın 132’inci maddesi gereğince diğer 

mahkemeleri de bağlar.» (Ceza Genel Kurulu 19.11.1962, 48/44)  

* * * 

Sual: Yüzlerce beraet kararına rağmen ve Risale-i Nur ve Nurculuk 

mevzuunda rü’- yet edilen dâvalar varken, bazı siyasîlerin mahkemeye tesir 

edecek şekilde Risale-i Nur ve Risale-i Nur talebeleri aleyhinde konuşmaları 

doğru mudur? 

Cevap: Bu şekil hareketler anayasaya aykırıdır. Zira Türkiye Cumhuriyeti 

anayasasının 132’inci maddesine göre:  

- “Hiç bir organ, makam, merci veya kişi, yargı yetkisinin kullanılmasında 

mahkemelere ve hâkimlere emir ve talimat veremez, genelge gönderemez; 

tavsiye ve telkinde bulunamaz.”  

- “Görülmekte olan bir dâva hakkında yasama meclislerinde yargı yetkisini 

kullanılmasıyla ilgili soru sorulamaz. Görüşme yapılamaz veya her hangi 

beyanda bulunamaz.” 

- * * * 

Sual: Nurculuk tabiri nereden gelmektedir ve ne demektir? 

Cevap: Nur kelimesi, Bediüzzaman Said Nursî’nin yüz otuz parça eserden 

mürekkep olan Risale-i Nur Külliyatının ünvanıdır. Bu Külliyatı okuyanlara 

Kur’an Şakirdi, Risale-i Nur talebesi veya Nur Talebesi denilmektedir. 

Halk arasında Risale-i Nur okuyanlara kısaca Nurcu denildiği 

görülmektedir. Nurculuk ise, esas itibariyle Risale-i Nur Külliyatı vasıtasiyle 

iman kurtarmanın, imanı taklidden tahkike yükseltmenin ve îslâmiyete bu 

eserler vasıtasiyle hizmet etme hareketinin adıdır. 

Maraş Sulh Ceza Hâkimliğinin 6.9.963 ta rih ve 960/295-494 sayılı 

kararında beyan edildiği üzere: «Nur Talebelerinin bütün gayesi islâmiyeti 

öğrenmek, öğretmek ve yaymaktır.»  

İstanbul Birinci Ağır Ceza Mahkemesinin 963/207-249 sayılı ve 

26.11.1963 tarihli kararında: Nurculuğun bir başka bakımdan şöyle tarif 

edildiğini görüyoruz: “Mümasil bir çok hâdiseler ve dâvalar sebebiyle ve 

ezcümle: Diyanet işleri Başkanlığı Müşavere Kurulunun dosya içinde mevcut 

29.6.1963 tarihli kararında işaret olunduğu vechile: Nurculuk bir tarikat ve 
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mezhep olmajüp, Said Nursî adındaki şahsın son zamanlarda yayılma istidadı 

gösteren dinsizlik cereyanına karşı Kur’an-ı Kerim âyetlerini ele alarak Risale-i 

Nur namiyle yazdığı eserlere izafe edilen bir cereyandır.” 

Risale-i Nur, İslamiyet’in iman esaslarını kuvvetlendiren; Tevhid, 

Nübüvvet, Haşir, Adalet ve ibâdet gibi umumî meselelerini izah eden bir 

eser olması sebebiyle, umumiyet arz eder ve birleştirici rol oynar.  

Muhtelif mezhep, tarikat ve meşreb sahihlerinin bu eserleri okuması, 

Risale-i Nurun birleştirici vasfını te’yid eder. Bazılarının nur veya Nurculuk 

tabirlerini yadırgadıkları görülmekte ise de, bu, daha ziyade nur kelimesinin 

mânalarının bilinmemiş olmasından ileri gelmektedir. Ziya, aydınlık mânasına 

gelen nur, Esma-i Ilâhiyyedendir. Kur’an-ı Kerim ve Peygamberimiz (A.S.M.) 

Hazretlerinden «Nur» diye bahsedilmektedir. Kur’an ve îslâmiyete de «Nur» 

denildiği bir vâkıadır. imanın bir adının da «Nur» olduğu malûmdur. 

Bakınız emekli Diyanet işleri Reisi Ömer Nasuhi bey «Nur» 

hakkında ne diyor: “Bir de gözle görülemeyen, kalb ile sezilip anlaşılan 

manevî bir nur vardır. O da bir takım lâhûtî varlıkların, bir takım kudsî mahi-

yette bulunan zatların muttasıf oldukları mânevi aydınlıktan, aydınlanmak 

hassasından ibarettir. Bununla hakikatler münkeşif olur. Bu nur, ebedî hayat 

için bir hidayet meş’alesidir. Bununla tâkib edilecek saadet yolları açılır, 

görülür. Allahü Azim-üş şan göklerin ve yerin nurudur. Bunları yaratıp 

aydınlatan O’dur, bunları güneş gibi, ay gibi ziyalı, nuranî vasıtalarla 

maddeten tenvir ettiği gibi, gökleri melekleriyle, yer yüzünü de muhterem Pey-

gamberleriyle, velileriyle manevî bir surette tenvir ve tezyin buyurmuştur. 

Nurdan mahrum olan muhitlerde yaşamak, hayata hâdim şeyleri görüp elde 

edebilmek mümkün değildir. 

Allahü Teâlânın nuru her türlü tasavvurların, ulviyetlerin fevkindedir... 

Nur-u İlâhî de şüphesiz dalâlet zulmetleri arasında müncelî olup bunları 

izale ettiği için güneşin ve sair parlak ecramın nur ve ziyasiyle temsil 

buyurulmayıp, muazzam bir misbahın nuruyla temsil buyurulmuştu... 

Nur-u İlâhî her şeyin fevkindedir. Onu müstaid olan gözler görür, uyanık 

kalbler sezer, hidâyete mazhaf olan zatlar idrâke muvaffak olur. 

O cihanşümul nurun karşısında gözler kamaşır, sapık ruhlar birer yarasa 

kesilerek o İlâhî nuru inkâra cür’et gösterir durur. Kulların vazifeleri, Nur-u 

İlâhî sayesinde hareket sahasını aydınlatarak saadet yollarını tâkib etmektir. 

Müfessiran-ı kiramdan bazılarına göre: (Meselü nûrihî kemişkâtin) nazm-ı 

kerîmindeki nurdan murad, ya Kur’an-ı Mübîndir, veya din-i celil-i tslâmdır. 

Veya Resûl-i Ekrem Efendimizdir, yahut mü’minlerin kalblerinde lemean edip 

duran bir iman, bir hidayet, bir ibadet ve tâa t nurudur... 

Kâmil bir mü’minin sözü nurdur, işi nurdur, gideceği yer nurdur, çıkacağı 

yer nurdur, Kıyâmet gününde gideceği yer de nurdur. Böyle bir mü’minin 

kalbi nurlar merkezidir, bir hidayet menbaıdır... 
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Allahü Teâlâ Hazretlerinin nurundan murad; gerek bizzat nur-u Ehadiyeti 

olsun, gerek Kur’an-ı Mübin olsun, gerek Resûlü Ekrem Efendimiz ile 

mü’minlerin kalblerindeki iman ve islâm nuru olsun, bundan şu hakikat tecelli 

etmektedir ki: Bütün mükevvenatm hakikî hayatı bu nur ile kaimdir. Bu bir 

İlâhî kudsî hurdur. Öyle İlâhî bir nurdur ki, bütün insanlık âlemi için yegâne 

hidayet ve saadet meş’alesidir. İnsanlar için yaşamak, doğru yolu görüp tâkib 

etmek, maddî ve mânevi sahalarda muvaffakiyete ermek için en zarurî olan 

rehber, bu İlâhî nurdan başkası değildir. Bu mübarek nura nailiyet için Allahü 

Teâlâya ilticadan başka çare yok... Yâ Rabbî, ya İlâhî! Bizleri bu ebedî, kud- 

sî nuruna mazhar olan mümtaz kulların zümresine idhal buyur, âmin.”  

Ömer Nasuhi beyin bu izahatından da anlaşılacağı üzere, Nur; Nur-u 

İlâhîdir. Nur-u Muhammedi Aleyhissalâtü Vesselâm’dır. Nur-u Kur’an’dır, 

Nur-u İslâm’dır. Mü’minlerin kalbilerindeki iman, hidayet, ibadet ve taat 

nurudur.  

Risale-i Nur da, işte bütün bu nurları aksettiren bir ayna, Nur âlemlerinin 

kapısını açan bir anahtar, âhirzaman fitnesine, dinsizliğin tecâvüzüne karşı 

mü’minlerin imanlarını muhafaza eden bir Sedd-i Kur’an’dır. Nurculuk ise, 

bu Nurları aksettiren Risale-i Nur’la Islâm’a hizmet etmektir. 

Kur’an-ı Kerîm’de meâlen buyuruluyor ki: “Onlar Allah’ın nurunu 

ağızlariyİe söndürmek isterler. Fakat Allah nurunu tamamlayacaktır; velev 

kâfirler hoşlanmasalar da...”  

* * * 

Sual: Kur’an-ı Kerîm’de «Nur»dan bahsedilmekte midir? 

Cevab: Nur sûresinin 35’inci âyetinin bir kısmının meâl-i kerîmi 

şöyledir: “Allah göklerin ve yerin nurudur. O’nun nurunun sıfatı sanki içinde 

bir çerağ bulunan bir hücredir. O çerağ bir sırça, (kandil) içindedir. O sırça 

(kandil) de sanki bir inci (gibi parıldayan) bir yıldızdır ki, güneşin doğduğu 

yere de, battığı yere de nisbeti olmayan bir ağaçtan, zeytinden tutuşturulup 

yakılır. Onun yağı, kendisine bir ateş dokunmasa da hemen hemen ışık verir. 

(Bu ışık da) Nur üstüne nurdur.” 

Teğabün sûresi, sekizinci âyetinin meâli ise şöyledir: «O halde 

Allah’a, O’nun peygamberlerine ve indirdiğimiz o «Nur»a iman edin. Allah ne 

yaparsanız, hakkiyle haberdardır.»  

Nisâ sûresinin 174 üncü âyetinin meâli şöyle ifade edilebilir: “Ey 

insanlar, size Rabbinizden hakikî bir bürhan gelmiştir. Size apaçık bir «Nur» 

göndermişizdir.”  

Mâide sûresinin 15 inci âyetinin meâli: “Ey ehl-i kitabi Size — kitabdan 

gizlemekte olduğunuz sözlerin bir çoğunu meydana vuran, bir çoğundan da 

geçiveren— Peygamberiniz gelmiştir. Size Allah’dan hakikî bir nur ve ap-açık 

bir kitap gelmiştir.”  
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Berâet sûresinin 32’inci âyetinin meâlinden ise şunu anlamaktayız: 

“Onlar Allah’ın «Nur»unu ağızlariyle söndürmek isterler. Allah «Nur»unu 

tamamlayacaktır; velev kâfirler hoşlanmasalar da...”  

* * * 

Sual: Peygamberimiz (A.S.) Hazretleri Nur’dan bahsetmiş midir? 

Cevap: Âlemlere rahmet olarak gönderilen Peygamberimiz Efendimiz 

(A.S.) Hazretlerinin Cenâb-ı Hakka bir niyazlarının meâl-i şerifi 

şöyledir: “Allahım, kalbimi nurlandır, kulağımı nurlandır, gözümü nurlandır, 

sağımı nurlandır, solumu nurlandır, önümü nurlandır, arkamı nurlandır. 

Üstümü, altımı nurlandır, etimi, kemiğimi, kanımı nurlandır. Allahını bana nur 

ver, nurumu artır.” 

Aleyhissalâtü Vesselâm Hazretlerinin bir başka dualarının meâl-i 

şerifleri ise şöyledir: “Ey Nur’un Nuru» ey Nur’un münevviri, ey Nur’un 

tasvir edicisi, ey Nur’un yaratıcısı, ey Nur’un takdir edicisi, ey Nur’un müdeb-

biri, ey bütün nurların öncesi olan Nur! Ey bütün nurların sonu olan Nur! Ey 

bütün nurların üstü olan Nur! Ey misli olmayan Nur! Seni noksan sıfatlardan 

tenzih ederim. Ey kendinden başka ilâh olmayan. El-amân, el-amân! Bizi 

cehennem ateşinden halâs eyle!” 

Bu hadîs-i şerif meâliyle bu bahse son verebiliriz : “Kur’an-ı Kerim bir 

zahir Nur’dur, bir zikr-i hakimdir, en doğru bir yoldur.” 

* * * 

Sual: Nurculuk zümreleşmeyi ifade etmez mi ve bundan tefrika mânası 

çıkmaz mı? 

Cevab: Bütün mezheb, tarikat ve meşreb sahihlerini bir potada yoğuran; 

gençten ihtiyara, kadından erkeğe, diplomasızdan yüksek tahsilliye, köylüden 

şehirliye, çiftçiden memura, sivilden askere, mübaşirden hâkime, polis- den 

savcıya, sağlık memurundan doktora ve âmisinden âlimine kadar bütün 

mü’minlere sahabiler iman ve şevkini ve birlik şuurunu aşılayan; gaflet ve 

dalâlet deryasına düşenleri kurtarıp camiye davet edip, sair semavî din 

mensublarını da İslam’a celbeden, küfrün batağına saplananları iman nuruna 

kavuşturan ve (Lâ ilâhe illâllah Muhammedün Resûlullahlı kâinata tebliği 

vazife bilen ve hakaik-ı Kur’âniyye etrafında bütün insanlığı birleştirmeye 

çalışan Nur Talebelerini tefrikacılıkla vasıflandırmak - en hafifiyle- insafsızlıktır. 

Nurculuğun islâmın hakikatlannı izah ve müdafaa, neşir ve tâmim 

olduğu meydandadır. 

Bu hizmeti “Nurcu” denen bir zümrenin Ri- sale-i Nur’la yapması, 

birleştirici bir mâna taşıması bakımından mahzurlu değil, bilâkis faydalıdır. 

Hangi hizmeti herkes birden yapar? 

Ordunun ayn ayrı sınıfları ihtiva etmesi, bazısının piyade, bir kısmının 

topçu, diğerlerinin füzeci, havacı ve denizci olması nasıl ayrılık şeklinde 

gösterilebilir? 
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Şu hadîs-i şerif meâllerini okuyanların bundan şikâyete hakkı 

olamaz: “Ümmetimden bir cemaat kıyamet kopun- caya kadar hakkı tutmaya 

bakacaktır.” 

Aleyhissalâtü Vesselâm Hazretlerinin zümre ile alâkalı bir beyanları 

da şöyledir: “Ümmetimden bir zümre Allahu Teâlâ- nın emri üzerine kaim, 

din-i Islâm’a hâilim olmaktan zail olmayacaktır. Bu zümreye muhalif olanlar, 

buna zarar veremiyecektir.”  

Risale-i Nur; bütün mezheb, tarikat ve meşreb sahiblerini, - tek kelimeyle- 

bütün mü’minleri bir araya getirmekte ve hattâ mütecâviz dinsizlere karşı 

Müslüman - Hıristiyan herkesin medar-ı niza noktaları muvakkaten bir tarafa 

bırakarak müşterek hareket etmelerini temine çalışmaktadır. Nitekim, Uhuvvet 

Risalesinde: mü’minler arasmdaki tesanüdün muhafazası ve ihtilâfın bertaraf 

edilmesi mevzuunda şöyle denilmektedir: “Ey insafsız adam! Şimdi bak ki: 

Mü’min kardeşine kin ve adavet ne kadar zulümdür. Çünkü, nasılki sen âdi 

küçük taşları, Kâ’beden daha ehemmiyetli ve cebel-i Uhud’dan daha büyük 

desen, çirkin bir akılsızlık edersin.  

Aynen öyle de: Kâbe hürmetinde olan iman ve cebel-i Uhud azametinde 

olan İslâmiyet gibi çok evsaf-ı islâmiye muhabbeti ve ittifakı istediği halde, 

mü’mine karşı adavete sebebiyet veren ve âdi taşlar hükmünde olan bâzı 

küsuratı iman ve İslâmiyete tercih etmek, o derece insafsızlık ve akılsızlık ve 

pek büyük bir zulüm olduğunu aklın varsa anlarsın. 

Evet, tevhid-i imani elbette tevhid-i kulubu ister. Ve vahdet-i itikad dahi 

vahdet-i içtimaiyeyi iktiza eder.  

Evet, inkâr edemezsin ki: Sen bir adamla beraber bir taburda bu-

lunmakla o adama karşı dostâne bir rabıta anlarsın. Ve bir kumandanın emri 

altında beraber bulunduğunuzdan arkadaşâne bir alâka telâkki edersin. Ve bir 

memlekette beraber bulunmakla uhuvvetkârâne bir münasebet hissedersin.  

Halbuki, imanın verdiği nur ve şuur ile ve sana gösterdiği ve bildirdiği 

Esmâ-i İlâhiye adedince vahdet alâkalan ve ittifak rabıtaları ve uhuvvet 

münasebetleri var.  

Meselâ: Her ikinizin Hâlikınız bir, Mâlikiniz bir, Mâbudunuz bir, Râzıkmız 

bir.. Bir bir, bine kadar bir bir. Hem peygamberiniz bir, dininiz bir, kıbleniz 

bir... Bir bir, yüze kadar bir bir. Sonra köyünüz bir, devletiniz bir, memleketiniz 

bir. Ona kadar bir bir... Bu kadar bir birler vahdet ve tevhidi, vifak ve ittifakı, 

muhabbet ve uhuvveti iktiza ettiği; ve kâinatı ve küreleri birbirine bağlayacak 

mânevi zincirler bulundukları halde, şikak ve nifaka, kin ve adavete sebebiyet 

veren örümcek ağı gibi ehemmiyetsiz ve sebatsız şeyleri tercih edip, mü’mine 

karşı hakikî adavet etmek ve kin bağlamak, ne kadar o rabıta-i vahdete 

hürmetsizlik ve o esbab-ı muhabbete karşı bir istihfaf ve o münasebat-ı 

uhuvvete karşı ne derece bir zulüm ve i’tisâf olduğunu kalbin ölmemiş ise, ak-

lın sönmemiş ise anlarsın.”  

* * * 
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Sual: 31 Mart hâdisesinde Bediüzzaman’ın rolü nedir? 

Cevap: 31 Mart hâdisesiyle alâkalı olduğu ittihamiyle Divan-ı Harb-i ö 

rfî’ye sevk edilen Bediüzzaman, penceresinden dar ağaçlarında asılanların 

göründüğü Harbiye Nezaretinde kurulan Divan-ı Harb-i örfî’de: «— Mert olan 

cinayete tenezzül etmez. Şayet isnad olunsa, cezadan korkmaz. Hem de haksız 

yere idam olunsam, iki şehîd sevabım kazanırım. Şayet hapiste kalsam, böyle 

hürriyeti lâfızdan ibaret bulunan gaddar bir hükümetin en rahat mevkii 

hapishane olsa gerektir. 

Mazlumiyetle ölmek, zâlimiyetle yaşamaktan daha hayırlıdır. 

Bununla beraber derim ki; bâzı adam - siyaseti dinsizliğe âlet yapan - 

kabahatim setr için başkasını irtica İle ve dinini siyasete âlet yapmakla ittiham 

eder. Şimdiki hafiyeler eskiden beterdirler. 

Bunların sadakatına nasıl itimad olunur? 

Adalet, onların sözlerine nasıl bina olunur? Hem de cerbeze ile insan 

adalet yaparken zulme düşüyor... Bizim düşmanımız cehalet, zaruret, 

ihtilâfdır. Bu üç düşmana karşı san’at, marifet, ittifak silâhiyle cihad 

edeceğiz.. i’lâyı Kelimetullah’m bu zamanda en büyük sebebi maddeten 

terakki etmektir... Biz ki hakikî Müslümanız, aldanırız, fakat 

aldatmayız. 

Bir hayat için yalana tenezzül etmeyiz... îstibdad ne şekilde olursa 

olsun, Meşrutiyet libası giysin ve ismini taksın, rast gelsem sille vura-

cağım... Sureta mahkûmiyetim vicdanen mahkûmiyetinizi intaç 

edecektir.  

Bu hal bana zarar değil; belki şandır... Hakkın hatırım kırmıyacağım, 

hakikati söyleyeceğim. Zira Hakk’ın hatırı âlidir, hiç bir hâtıra feda 

edilmez. Kimin hatırı kırılırsa kırılsın, yalnız hak sağolsun.. Bence kuvvet 

kanunda olmalı, yoksa istibdad münkasım olur. Ve komitecilikle de tam 

şiddetlenir. 

Millet uyanmış, mugalâta ve cerbeze ile iğfal olunsa devam 

etmiyecektir. Hakikat telâkki olunan hayâlin ömrü kısadır. Feveran 

eden ef- kâr-ı umumiye ile o aldatmalar ve mugalâtalar dağılacaktır. 

Hakikat meydana çıkacaktır... İnşaallah.” beyanlarını ihtiva eden 

muhteşem müdafaasını yaptıktan sonra beraet etmiş ve Mahkeme salonundan 

çıkarken: “Zalimler için yaşasın cehennem!” diye diye, Bayezid’den Sultan 

Ahmed’e doğru yürümüştür. Bu müdafaanın okunması, müfterilerin 

yüzündeki maskeyi indirmeye kâfidir. 31 Mart hâdisesi bir değil, pek çok sebe-

bin meydana getirdiği hâdisedir ki: bunları o tarihte Bediüzzaman Divan-ı 

Harb-i örfî’de şu şekilde sıralamış ve görüşü de kabul edilmiştir. 

Bugünün tarihçilerinin de vardığı netice bundan farklı değildir. 

Şöyle ki:  “Hakkın hatırını kırmıyacağım; hakikati söyliyeceğim. Zira 

hakkın hâtırı âlidir, hiç bir hâtıra feda edilmez. Kimin hâtırı kırılırsa kırılsın, 

yalnız hak sağolsun. Şöyle ki: 31 Mart hâdisesi denilen o saika ve müthiş 

fırtına, âdi sebebler tahtında öyle bir istibdad-ı tabiîyi müheyya etmişti ki, 
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neticesi here ü merc olduğu halde; min indillah ehl-i kıyamın lisanına daima 

mu’cizesini gösteren ism-i şeriat geldi. O fırtınayı gayet hafif geçirdiğinden Ni-

sanın nısfından sonraki gazeteleri indallah mahkûm ediyor. Zira, o hâdiseye 

sebebiyet veren yedi mesele ve onunla beraber yedi hal nazar-ı mütalâaya 

alınsa hakikat tezahür eder.  

Onlar da bunlardır:  

1. Yüzde doksanı Ittihad ve Terakkinin aleyhinde, hem onların tahakkümü ve 

istibdadı aleyhine bir hareket idi.  

2. Fırkaların meydan-ı münakaşatı olan Vükelâyı tebdil idi.  

3. Sultan-ı mazlumu sukut-u musammemden kurtarmaktı.  

4. Hissiyat-ı askeriyenin ve âdâb-ı dindaranelerinin muhalif telkinatının 

önüne sed olmaktı.  

5. Pek çok büyütülen Hasan Fehmi Beyin katilini meydana çıkarmaktı.  

6. Kadro haricine çıkanları ve alay zabitlerini mağdur etmemekti.  

7. Hürriyeti, sefahete şümûlünü men’ ve âdâb-ı şeriatle tahdit ve avâmın 

siyaset-i şer’î bildikleri yalnız kısas ve kat’-ı yed haddini icra idi. 

Fakat, zemin bataklık ve dam ve plân serilmişti Mukaddes olan itâat-ı askeriye 

feda edildi. Üssül esas esbab, fırkaların taraftarane ve garazkârâne münakaşatı 

ve gazetelerin belâgat yerine mübalâgat ve yalan ve ifratperverane 

keşmekeşleri idi. Bu metalib-i seb’ada nasılki yedi renk çevrilse yalnız beyaz 

görünür. Bunda da yalnız ziya-yı şeriat-ı beyza tecelli etti. Fesadın önüne sed 

çekti. 

Elhâsıl: Sekiz-dokuz ayda gazetelerin heyecan verici neşriyatı ile ve 

cemiyetlere fedaî yazmakla; o inkılâbı vücuda getiren zevatın tahakkümatı ile 

ve itâat-ı askeriyeye münâfi olan hürriyet-i mutlaka efrada sirayetle ve âdâb-ı 

diniyeye muhalif zannettikleri şeyleri bazı dikkatsizlerin efrada telkinatiyle ve 

itaat bozulduktan sonra müstebidller, cahil müteassıbla’’, dinde hassas, 

muhakeme-i akliyede noksan olanlar, iyilik zanniyle o bataklık zeminde tohum 

ekmeğe başlamasıyla; ve devletin umum siyaseti, câhil efradın elinde kalmakla 

ve bir milyon fişek havaya atılmakla ve dahil ve hariç müddeiler parmak 

vurmakla ortalık anarşistlik haline girdiğinden bu hâdisenin istidad-ı tabiîsi, 

here ü merc ve müdahale-i ecnebi iken, min indillâh ism-i şeriat o müteaddit 

sebeplerden çıkan, ervah-ı habise ve münteşireyi yuvalarına irca ile on üç 

asırdan sonra bir mu’cize daha gösterdi.» diyen Bediüzzamanm 31 Mart 

hâdisesinde izah sadedinde gösterdiği sebepler yukarda da beyan ettiğimiz 

üzere bu mevzuda eser yazan bütün bitaraf müellifler tarafından aşağı yukarı 

aynen kabul edilmiştir.  

31 Mart hâdisesinin Bediüzzamanm da dahil bulunduğu “îttihad-ı 

Muhammedi” fırkasının dahi eseri olmadığı 1 Mayıs 1964 tarihli Cumhuriyet 

gazetesinin 2’nci sayfasında yayınlanan: “Gericilik – ilericilik” başlıklı ma-

kalede yazar tarafından itiraf edilmiş bulunmaktadır. 



B i r  M ü l a k a t   | 13 

 

Bediüzzamanm 31 Mart olayında yatıştırıcı bir rol oynadığı, Divan-ı Harb-i 

Örfî’nin beraet kararı, Bediüzzamanm yaptığı müdafaa, muhtelif konuşmaları 

ve neşrettiği makalelerle sabit olduğu gibi; Ahmed Bedevi Kuran’ın «İnkılâb 

Hareketleri» adlı kitabının 512’inci sahifesinde dahi teyid edilmiştir. Bunun 

aksine olan iddiaların hiçbir İlmî ve hukukî değeri yoktur. Ve baştan sona 

hakikate aykırıdır ve kast-ı mahsusla ileri sürülmektedir. 

Bediüzzamanın Kürt Teâlî Cemiyeti ne girdiği, kürtleri Türkler 

aleyhine tahrike gayret ettiği ve kavmiyetçilik ve hususan kürtçülük 

yaptığı iddiası da külliyyen yalandır. Şöyle ki: Kavmiyetçilik isnadlarına 

karşı ilk delil 

olarak «Şeyh-ül muharririn» namıyla mâruf Konsolidçi Âsaf Beyin şu 

hâtırasını nakletmek isteriz: «Bir gün Divanyolundaki matbaamızda 

otururken odaya bir adam girdi. Kıyafeti tuhafça idi. Başında külâha 

benzer bir şey vardı. Bu adamı görünce Mevlânzâde ayağa kalktı, beni 

göstererek: — Efendim, dedi, baş muharririmiz Konsolidçi Âsaf.  

Ve bana hitap ederek: “Oğlum, dedi: Bu zat en büyük din 

âlimlerimizden Bediüzzaman Said Nursîdir.” 

Ben o zaman Bediüzzamanla konuşmaya başladım. Hakikaten yüksek İlmî 

konuşmaları ile çok müstefid oldum. O, sık sık matbaamıza geliyordu. Onunla 

konuşuyorduk. Bazan birlikte dışarı çıkıp şehir içinde gezdiklerimiz bile 

oluyordu. 

Bilmem ne kadar zaman sonra idi, Said Nursî îstanbuldan ayrılmıştı. 

Memleketine mi, yoksa başka bir yere mi gitmişti, şimdi hatırlayamıyorum. 

Almanya ve müttefikleri büyük bir hezimete uğramışlardı. Memleket parça-

lanmış, vatanın her parçasında yeni hükümetler türemeğe başlamıştı. 

Ermenistan da bunlardan biridir.  

Mevlânzâde Rıfat bey, birgün bana dedi ki: “Oğlum Ermenistan 

hükümeti kuruluyor. Onların Ermenistan kurmasına karşılık, imparatorluk 

dağıldığına göre biz de Kürdistan kuralım.” 

Ben hayretle yüzüne bakınca, o bana dedi ki: “Ben vatan haini 

değilim. Koca Osmanlı imparatorluğunu parçalatan da ben değilim. Onu 

yıkanların Allah belâsını versin. Birer hırsız gibi kaçtılar. Filhakika bir Kuva-yı 

Milliye var, ama ümit pek zayıf. Mu’cize devrinde değiliz. Ben bu işi Said 

Nursî’ye yazacağım. Çünki onun nüfuzu çok kuvvetlidir. Hatırı çok sayılır. 

Onun için bu zata bir mektup yazıp göndereceğim. Ve ondan teşrik-i mesaî 

isteyeceğim.” 

Mevlânzâde mektubunu yazıp gönderdi. Bundan on gün kadar geçmişti, 

belki de on beş gün, hatırlayamıyorum. Bir gün matbaamızda oturuyorduk, 

misafirlerimiz de vardı. O zamanlar Bahriye Nâzırı olan Cakalı Hamdi Paşa ile 

Divan-ı Harb-i Örfî Reisi nezdimizde idiler. Şuradan buradan konuşuyorduk. 

Bu sırada posta müvezzii odaya girdi ve bir mektup bırakarak çıkıp gitti. Rıfat 
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bey mektubu okurken yüzünü ekşitiyor, hiddetlendiği âşikâr olarak 

görülüyordu.  

Rıfat bey mektubu okuduktan sonra bana fırlatarak: “Oku da gör! 

dedi. Bediüzzaman benim tekliflerimi reddediyor. Ben senin fikrine taraftar 

değilim.” diyor. Mektubu gizli okumak çok ayıp olacaktı. Aşikâr olarak 

okumaya başladım. Cakalı Hamdi bey ile, Divan-ı Harb-i örfî Reisi Mustafa 

Paşa da dinliyorlardı. Bediüzzaman’ın bu cevabî mektubu aynen hatırımda 

olmamakla beraber, Bediüzzaman bu mektubunda: Mevlânzâdenin 

Kürdistan kurma teklifini reddediyor.  

“Rifat Bey! Kürdistan teşkil etmek değil, Osmanlı imparatorluğunu ihya 

edelim. Bunu kabul edersen canımı bile feda ederek, çalışırım.” diyordu.  

Benim âşikâr olarak okuduğum mektubu misafirlerimiz dinledikten sonra 

Mustafa Paşa Mevlânzâdeye: “Rifat bey, sen yanlış düşünüyorsun. 

Bediüzzaman doğru söylüyor. Kürdistan kurmak değil, Osmanlı 

imparatorluğunu yeniden kurmak lâzımdır.” dedi. 

Said Nursî’nin o mektubu benim cebimde kalmıştı. Evrakların arasında 

yazıhanemde duruyordu. 1926 senesi yazında evimden ve yazıhanemden 

evraklarım çalınmıştı. O zamanki İstanbul Polis Müdüriyeti Birinci Şube kısm-ı 

siyasî sivil komiserlerinden o sırada Sarıyer’de oturan bir adam tarafından 

evim ve yazıhanem yoklandığında çalınan evrak arasında bu mektup da 

bulunuyordu. Bediüzzamanın Kürt Teâlî Cemiyetinin kavmiyetçiliğe yönelen 

faaliyetlere iştirake davete karşı şu cevabı verdiği, tarafımızdan açıklanmış ve 

muhtelif gazetelerde neşredilmiştir.  

Allahü Zülcelâl Hazretleri, Kur’an-ı Kerîmde: “öyle bir kavim 

getireceğim ki, onlar Allah’ı severler, Allah da onları sever.” diye buyurmuştur.  

Ben de bu beyan-ı İlâhî karşısında düşündüm. “Bu kavmin bin 

yıldan beri âlem-i Islâmın bayraktarlığını yapan Türk Milleti olduğunu 

anladım. Bu kahraman millete hizmet yerine dört yüz elli milyon hakikî 

Müslüman kardeş bedeline birkaç akılsız kavmiyetçi kimsenin peşinden 

gitmem.”  

Van'ın Erek dağında inzivaya çekildiği mağaracıkta kalan 

Bediüzzaman, vehme kapılan hükümet tarafından garbî Anadoluya nefy 

edilip götürülürken yola dökülen halk: — “Aman efendi hazretleri! Bizi bırakıp 

gitme, müsaade buyur sizi göndermiyelim.” diye yalvardılarsa da buna karşı 

Bediüzzaman yalvaran ahaliye ve ileri gelen zevata: — “Hayır, der. Ben 

muhafaza altında olmakla beraber, gönül rızası ile gidiyorum. Türk Milletinin 

şehametli sinesine gidiyorum. Ben bu gidişimden memnunum. Size de saadet 

ve selâmet temenni eylerim. Fitneden sakınınız.” cevabını verir. 

Eserlerinden nakledeceğimiz bazı cümleler, Bediüzzaman’ın kavmiyetçilikle 

hiçbir şekil ve suretle alâkası olmadığını ve esasen ola mıyacağmı ispata 

kâfidir.  
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Bediüzzaman diyor ki: “Eskiden Türk olmayan bir talebem vardı. Eski 

medresemde hamiyetli ve gayet zeki o talebem ulûm-u diniyeden aldığı 

hamiyet dersi ile her vakit derdi: Sâlih bir Türk, elbette fâsık kardeşimden ve 

babamdan daha ziyade kardeştir ve akrabadır.” 

Sonra ayni talebe sırf fünun-u cedide okumuş. Ben dört sene sonra 

esaretten gelince onunla konuştum. Hamiyet-i milliye bahsi oldu.  

O dedi ki: “Ben şimdi Râfızî bir Kürdü, salih bir Türk hocasına tercih 

ederim.” 

Ben de “Eyvah!” dedim. Ne kadar bozulmuşsun?» Bir hafta çalıştım, onu 

kurtardım. Eski hakikatli hamiyete çevirdim. işte ey mebuslar, bu talebemin 

evvelki hâlinin Türk milletine ne kadar lüzumu var. 

İkinci halinin ne kadar vatan menfaatine uygun olmadığını fikrinize 

havale ediyorum.  

Demek farz-ı muhal olarak siz başka yerde dünyayı dine tercih ile siyasetçe 

dine ehemmiyet vermeseniz de, her halde şark vilâyetlerinde din tedrisatına 

âzami ehemmiyet vermeniz lâzım... “Ben felillâhil hamd. Müslümanım. 

Her zamanda kudsî milletimin üçyüz elli milyon efradı vardır. Böyle 

ebedî bir uhuvveti tesis eden ve dualarıyla bana yardım eden ve içinde 

Kürtlerin ekseriyet-i mutlakası bulunan üçyüz elli milyon kardeşi, unsuriyet ve 

menfî milliyet fikrine feda etmek…  

Ve o mübarek hadsiz kardeşlere bedel Kürt namını taşıyan ve Kürt 

unsurundan addedilen mâhut birkaç dinsiz veya mezhepsiz bir mesleğe 

girenleri kazanmaktan yüzbin defa istiaze ediyorum...  

Din-i İslâmiyet milliyeti ile ebedî ve hakikî bir uhuvvet ile Türk denilen bu 

vatan ehl-i imanıyla şiddetli ve pek hakikî alâkadarım. Ve bin seneye yakın 

Kur’amn bayrağım cihanın cihat-ı sittesinin etrafında galibane gezdiren bu 

vatan evlâdlarına İslâmiyet hesabına müftehirane ve taraftarane 

muhabbettarım..” 

Müsbet milliyet, hayat-ı içtimaiyenin ihtiyac-ı dahilisinden ileri geliyor. 

Teavüne, tesanüde sebebdir. Menfaatli bir kuvvet temin eder, uhuvvet-i 

İslâmiyeyi daha ziyade te’yid edecek bir vâsıta olur. 

Şu müsbet fikr-i milliyet, Islâmiyete hâdim olmalı, kal’a olmalı, zırh 

olmalı; yerine geçmemeli. Çünkü, İslâmiyetin verdiği uhuvvet içinde bin 

uhuvvet var. Âlem-i bekada ve Âlem-i Berzahta o uhuvvet bâkî kalıyor. Onun 

için uhuvvet-i milliye ne kadar da kavi olsa onun bir perdesi hükmüne 

geçebilir. Yoksa onu, onun yerine ikame etmek aynı kal’anın taşlarını kal’anın 

içindeki elmas hâzinesinin yerine koyup, o elmasları dışarı atmak nevinden 

ahmakane bir cinayettir.  

İşte Ey Ehl-i Kur’an Olan Şu Vatanın Evlâdları! Altı yüz sene değil, 

belki Abbasîler zamanından beri bin senedir Kur’an-ı Hakimin bayraktarı 

olarak bütün cihana karşı meydan okuyup, Kur’anı ilân etmişsiniz. 
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Milliyetinizi Kur’an’a ve İslâmiyete kal’a yaptınız. Bütün dünyayı 

susturdunuz, müthiş tehacümatı def ettiniz... 

Türk Milleti anâsır-ı îslâmiye içinde en kesretli olduğu halde, 

dünyanın her tarafında olan Türkler ise, Müslümandır. Sair unsurlar 

gibi Müslim ve gayrı müslim olarak iki kısma inkısam etmemiştir. 

Nerede Türk taifesi varsa Müslümandır. Müslümanlıktan çıkan veya 

Müslüman olmayan Türkler Türklükten dahi çıkmışlardır. (Macarlar 

gibi) Halbuki küçük unsurlarda dahi hem müslim ve hem de gayr-ı 

müslim var. 

Ey Türk kardeş! Bilhassa sen dikkat et. Senin milliyetin Islâmiyetle 

imtizaç etmiş. Ondan kabil-i tefrik değil, tefrik etsen mahvsın. 

Bütün senin mazideki mefahirin İslâmiyet defterine geçmiş. Bu mefahir, 

zemin yüzünde hiçbir kuvvetle silinmediği halde, sen şeytanların vesveseleri 

ile, desiseleri ile o mefâhiri kalbinden silme... 

Menfi Milliyette Ve Unsuriyet Fikrinde İfrat Edenlere Deriz Ki:  

Evvelâ: Şu dünya yüzü, hususan şu memleketimiz, eski zamandan beri çok 

muhaceretlere ve tebeddülâta mâruz olmakla beraber, merkez-i hükûmet-i 

islâmiye, bu vatanda teşkil olunduktan sonra, akvâm-ı saireden pervane gibi 

çokları içine atılıp tavattun etmişler, işte bu halde Levh-i Mahfuz açılsa, 

ancak hakikî unsurlar biribirinden tefrik edilebilir. 

Öyle ise, hakikî unsuriyet fikrine, hareketi ve cemiyeti bina etmek, 

mânâsız ve hem pek zararlıdır. Onun içindir ki: Menfî milliyetçilerin ve 

unsuriyet-perverlerin reislerinden ve dine karşı pek lâkayd birisi, mecbur 

olmuş, demiş: “dil, din bir ise, millet birdir.” Madem öyledir, hakikî 

unsuriyete değil; belki dil, din, vatan münasebatına bakılacak. Eğer üçü bir 

ise, zâten kuvvetli bir millet; eğer biri noksan olursa, tekrar milliyet dairesine 

dahildir. 

Saniyen: Islâmiyetin mukaddes milliyeti, bu vatan evlâdının hayat-ı 

içtimaiyesine kazandırdığı yüzer faideden iki faideyi misâl olarak beyan 

edeceğiz. 

Birincisi: Şu devlet-i îslâmiye yirmi-otuz milyon iken, bütün Avrupanın 

büyük devletlerine karşı hayatını ve mevcudiyetini muhafaza ettiren, şu 

devletin ordusundaki nur-u Kur’andan gelen şu fikirdir: “Ben ölsem 

şehidim, öldürsem gaziyim.” Kemal-i şevk ile ve aşk ile ölümün yüzüne 

gülerek istikbal etmiş. Daima Avrupayı titretmiş. Acaba, dünyada basit fikirli, 

sâfi kalbli olan neferatın ruhunda şöyle ulvî fedakârlığa sebebiyet verecek 

hangi şey gösterilebilir? Hangi hamiyet onun yerine ikame edilebilir? Ve 

hayatını ve bütün dünyasını severek ona feda ettirebilir? 

İkincisi: Avrupanın ejderhaları (büyük devletleri) her ne vakit şu devlet-i 

İslâmiyeye bir tokat vurmuşlarsa; üç yüz elli milyon İslâmî ağlatmış ve inletmiş. 

Ve o müstemlekât sahipleri, onları inletmemek ve sızlatmamak için, elini 

çekmiş, elini kaldırırken indirmiş.  
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Şu hiç bir cihette istisgar edilmeyecek manevî ve daimî bir kuvvetüzzahr 

yerine hangi kuvvet ikame edilebilir? gösterilsin! Evet, o azim, manevî 

kuvvetiizzahr’ı menfi milliyet ile ve istiğnakârane hamiyet ile gücendirmemeli! 

“Bediüzzaman’a Kürtçülük ittihamı, Allahtan korkan ve vicdanının sesini 

dinleyen Türk hâkimlerinin milletimize şeref veren kararları ile iflâs etmiş 

olduğu gibi işin hakikati eserlerinin tetkiki ile de anlaşılabilir. Bu noktada 

müellifin gaye ve idealinin aksiyle itham edildiğini görmekteyiz. 

Bediüzzaman’ın ömrü, imana hizmet ve kavmiyetçilik de dahil olduğu halde, 

İslâma aykırı her türlü menfî hareketle ve bilhassa komünizmle mücadele ile 

geçmiştir. 

Bakınız gaye ve maksadı hakkında Bediüzzaman ne diyor: “Bana ızdırap 

veren yalnız îslâmın mâruz kaldığı tehlikelerdir. Eskiden tehlikeler hariçten 

gelirdi; onun için mukavemet kolaydı. Şimdi tehlike içeriden geliyor. 

Kurt, gövdenin içine girdi. Şimdi, mukavemet güçleşti. 

Korkarım ki cemiyetin bünyesi buna dayanamaz.. çünkü düşmanı 

sezemez. Can damarını koparan, kanını içen en büyük hasmmı dost 

zanneder. Cemiyetin basiret gözü böyle körleşirse, îman kalesi 

tehlikededir, işte benim ızdırabım, yegâne ızdırabım budur. Yoksa şahsı-

mın mâruz kaldığı zahmet ve meşakkatleri düşünmeğe bile vaktim yoktur. 

Keşke bunun bin misli meşakkate mâruz kalsam da îman kalesinin istikbali 

selâmette olsa! 

Dünya, büyük bir manevî buhran geçiriyor. Manevî temelleri sarsılan 

Garb cemiyeti içinde doğan bir hastalık, bir veba, bir tâûn felâketi gittikçe 

yeryüzüne dağılıyor. Bu müthiş sârî illete karşı Islâm cemiyeti ne gibi ça-

relerle karşı koyacak? Garbın çürümüş, kokmuş, tefessüh etmiş, bâtıl 

formülleriyle mi? Yoksa Islâm cemiyetinin ter ü taze îman esaslariyle 

mi? Büyük kafaları gaflet içinde görüyorum.  

İman kafasını, küfrün çürük direkleri tutamaz. Onun için, ben yalnız 

îman üzerine mesaimi teksif etmiş bulunuyorum. 

Risale-i Nuru anlamıyorlar. Yahut anlamak istemiyorlar. Beni, 

skolâstik bataklığı içinde saplanmış bir medrese hocası zannediyorlar. Ben, 

bütün müsbet ilimlerle, asr-ı hazır fen ve felsefesiyle meşgul oldum. Bu hu-

susta en derin meseleleri hallettim. Hattâ bu hususta da bazı eserler telif 

eyledim. Fakat ten, öyle mantık oyunları bilmiyorum. Felsefe 

düzenbazlıklarına da kulak vermem. Ben cemiyetin iç hayatını, manevî 

varlığını, vicdan ve îmanını terennüm ediyorum. Yalnız Kur’an’ın tesis ettiği 

tevhid ve îman esası üzerinde işliyorum.. ki İslâm cemiyetinin ana direği 

budur. Bu sarsıldığı gün, cemiyet yoktur. 

Bana, “Sen, şuna buna niçin sataştın?” diyorlar.. Farkında değilim. 

Karşımda müthiş bir yangın var. Alevleri göklere yükseliyor, içinde evlâdım 

yanıyor imanım tutuşmuş yanıyor. O yangını söndürmeğe, îmanımı kur-

tarmağa koşuyorum. Yolda biri beni kösteklemek istemiş de ayağım ona 
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çarpmış. Ne ehemmiyeti var? O müthiş yangın karşısında bu küçük hâdise bir 

kıymet ifade eder mi? Dar düşünceler! Dar görüşler! 

Beni, nefsini kurtarmağı düşünen hodgâm bir adam mı zannediyorlar? 

Ben, cemiyetin îmanını kurtarmak yolunda dünyamı da feda ettim, âhiretimi 

de. Seksen küsur senelik bütün hayatımda dünya zevki namına bir şey 

bilmiyorum. Bütün ömrüm harb meydanlarında, esaret zindanlarında, yahut 

memleket hapishanelerinde, memleket mahkemelerinde geçti. Çekmediğim 

cefa, görmedim eza kalmadı. 

Divan-ı harblerde, bir câni gibi muamele gördüm; bir serseri gibi memleket 

memleket sürgüne yollandım. Memleket zindanlarında aylarca ihtilâftan 

menedildim. Defalarca zehirlendim. Türlü türlü hakaretlere mâruz kaldım. 

Zaman oldu ki; hayattan bin defa ziyade ölümü tercih ettim. Eğer 

dinim intihardan beni men etmeseydi, belki bugün Said topraklar al-

tında çürümüş gitmişti. Benim fıtratım, zillet ve hakarete tahammül etmez, 

izzet ve şehamet-i İslâmiye beni bu halde bulunmaktan şiddetle men eder. 

Böyle bir vaziyete düşünce, karşımda kim olursa olsun, isterse en zâlim bir 

cebbar, en hunhar bir düşman kumandanı olsa tezellül etmem. 

Zulmünü, hunharlığını onun suratına çarparım. Beni zindana atar, yahut 

idam sehpasına götürür., hiç ehemmiyeti yoktur. — Nitekim öyle oldu—. 

Bunların hepsini gördüm. Birkaç dakika daha o hunhar kumandanın kalbi, 

vicdanı zulümkârlığa dayanabilseydi Said bugün asılmış ve masumlar 

zümresine iltihak etmiş olacaktı. 

İşte benim bütün hayatım böyle zahmet ve meşakkatle, felâket ve 

musibetle geçti. Cemiyetin îmanı, saadet ve selâmeti yolunda nefsimi, 

dünyamı feda ettim. Helâl olsun. Onlara beddua bile etmiyorum. Çünkü, bu 

sayede Risale-i Nur, hiç olmazsa birkaç yüz bin, yahud birkaç milyon kişinin 

— adedini de bilmiyorum ya, öyle diyorlar. Afyon Savcısı beş yüz bin demişti. 

Belki daha ziyade— îmanını kurtarmağa vesile oldu. Ölmekle, yalnız kendimi 

kurtaracaktım; fakat hayatta kalıp da zahmet ve meşakkatlere tahammül ile bu 

kadar îmanın kurtulmasına hizmet ettim. Allah’a bin kere hamdolsun. 

Sonra ben cemiyetin îman selâmeti yolunda âhiretimi de feda ettim. 

Gözümde ne Cennet sevdası var, ne Cehennem korkusu. Cemiyetin, yirmi 

beş milyon Türk cemiyetinin imanı namına bir Said değil, bin Said feda 

olsun. Kur’anımız yeryüzünde cemaatsiz kalırsa cenneti de istemem; 

orası da bana zindan olur. Milletimizin îmanını selâmette görürsem, 

cehennemin alevleri içinde yanmağa razıyım. Çünkü vücudum yanarken, 

gönlüm gül-gülistan olur. 

Bediüzzaman 1948 de zamanın Başvekili, Adliye Vekili ve Dahiliye 

Vekiline müracaat ederek onlara şöyle hitab ediyordu: “Yüz otuz Risaleden 

hiçbirinde dünya işini alâkalandıran bir maksad yoktur. Hepsi Kur’an-ı 

Kerîmin nurundan iktibas edilmiş ve âhiret ve imana taallûk eder. Ne siyasî, 

ne dünyevî hiçbir maksad ve gayesi yoktur. Nitekim hangi mahkeme işe el 
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koymuşsa aynı kanaatla beraet kararı vermiştir. Binaenaleyh lüzumsuz olarak 

mahkemeleri işgal etmek ve mâsunı iman sahiplerini işlerinden, güçlerinden 

alıkoymak vatan ve millet namına yazıktır. 

Bir tek gayem vardır: O da mezara yaklaştığım bu zamanda İslâm 

memleketi olan bu vatanda bolşevik baykuşlarının seslerini işitiyoruz. Bu ses 

Âlem-i İslâmm iman esaslarını zedeliyor. Halkı, bilhassa gençleri imansız ya-

parak kendisine bağlıyor. Ben bütün kuvvetimle bunlarla mücadele ederek 

gençleri ve Müslümanları îmana davet ediyorum. 

Bu imansız kitleye karşı mücadele ediyorum. Bu mücahedem ile inşaallah 

Allah huzuruna gitmek istiyorum. Bütün faaliyetim budur. Beni bu gayemden 

alıkoyanlar da korkarım ki bolşevikler olsun. Beni serbest bırakınız. 

Elbirliği ile komünizmle zehirlenen gençlerin ıslâhına ve memleketin 

imanına, Allah’ın birliğine hizmet edeyim.” 

Bediüzzaman Said Nursî, Allah'ın emirlerine teslim olmuş, Hazret-i 

Peygamberin ümmetinden olmayı en şerefli rütbe bilmiş, Resûlullahm 

yolundan yürüyegelmiş; rehber-i mutlak olarak yalnız ve yalnız Kur’an-ı Ke-

rîmi tanımış; imanı kurtarmak için ِِِْاالَْنِبَياء َِوَرَثةِ  َلَماءِ   sırrınca hareketle اَْلع 

Kur’an güneşini Risale-i Nur aynasıyla, küfür batağına saplananlara, 

gaflet deryasına dalanlara ve mütehayyirlere bir vesile-i necat olarak 

sunmuş; küfrün karşısında imanın bayraktarı, Kur’an’ın âyinedarı 

olarak daima mücadele etmiş ve nihayet dar-ı bekaya intikal etmiştir.”

Hâlen Millet Meclisi Başkanlığını ifâ eden Fuat Silmen 163’üncü maddenin 

tâdili sırasındaki tenkidleri Adalet Vekili sıfatıyla cevaplandırırken 1949 yılında 

Türkiye Büyük Millet Meclisinde Bediüzzaman hakkında: “Hüviyeti siyasî 

olmayan, faaliyetleri siyasî olmayan Said Nursî” demek suretiyle bu 

hususu resmen tescil etmiş olduğu bedihı bir hakikattir.  

1933 yılında sevkedildiği Eskişehir Ağır Ceza Mahkemesinde 

Bediüzzaman demiştir ki: “Risale-i Nurun her bir cüz’ü bir âyet-i 

Kur’aniyenin hakikatını tefsir eder. İman ilminden ibaret olan Risale-i Nur 

cüzleri; emniyet ve âsâyişi te’sis ve temin eder. Evet, güzel seciyelerin 

ve iyi hasletlerin menşei ve menbaı olan iman, elbette emniyeti 

bozmaz, te’min eder. İmansızlıktır ki, seciyesizliği ile emniyeti ihlâl 

ediyor. Kâinatta dinsizlik ile dindarlık Adem (A.S.) zamanından beri 

cereyan edip geliyor ve Kıyâmete kadar gidecektir. Bu mes’elemizin 

künhüne vâkıf olan herkes, bize olan hücumun doğrudan doğruya dinsizlik 

hesabına dindarlığa bir taarruz olduğunu anlar. 

Benim ismim, Said Nursî iken Said Kürdi ve Kürt diye öyle yâd 

ediyorlar. Bunlarla güdülen maksad, hem âhiret kardeşlerimin hamiyyet-i 

milliyelerine ilişip aleyhime bir his uyandırmak, hem mahkeme-i adaletin 

mahiyetine bütün bütün zıd, muhalif bir cereyan vermektir.” 

Bu kadar yüksek, asıl ve temiz bir gaye ile vatan ve millete hizmet eden 

Bediüzzaman’ı kavmiyetçilik vesair unsuriyetçilikle itham etmeye kalkışanların 
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ne kadar hakikattan, ciddiyetten ve insaftan uzak olduklarını izah etmeyi zaid 

görmekteyiz. 

* * * 

Sual: Anayasanın 132’nci maddesine aykırı olarak hâkimleri te’sir altında 

bırakacak şekilde yapılan konuşmalar karşısında mahkemeler ve hâkimler 

hakkında ne düşünüyorsunuz? 

Cevap: Risale-i Nur Külliyatı ve müellifi ve eserlerini okuyanlara karşı 

girişilen tertipler bugüne kadar vicdanının sesini dinleyip resmî veya gayr-i 

resmî mes’ul veya gayr-i mes’ul, memleket içi veya beynelmilel fısıltılara ku-

laklarını tıkayıp, kullardan değil, Allahtan korkan adaletli hâkimlerin âdilâne 

kararları ve hareketleri karşısında iflâs etmiştir.  

Risale-i Nur Külliyatının, Nur Ekolünün ve Kur’an Şakirdi Nur 

Talebelerinin suç teşkil eden bir tarafının bulunmadığı hakkında şu ana kadar 

verilen kararların yekûnu yüzlere çıkmıştır. Dünya adalet tarihinin 

kaydetmediği bu hâdisenin kahramanları şerefli hâkimlerimizdir.  

1961 senesi Yargıtay Başkanmın adalet yılını açarken söylediği gibi: 

“Şurası kesindir ki, hâkim seciyece çok yüksek ve olağan üstü vicdanlı bir 

kimse ise, hiçbir güç ve hiçbir kimsenin zoru karşısında eğilme nedir 

bilmiyecektir.” 

 Bu mevzuda Osmanlı tarihinden iki misâl verelim:  

1- İstanbul’u aldıktan sonra Fâtih Sultan Mehmed bir Bizanslı mimarla yapı 

yaptırmak üzere anlaşma yapar ve binaya konulacak direklerin boyu üzerine 

mimara talimat verirken, mimar tâlimata uygun davranmanın fen bakımından 

mahzurlu olduğunu anlar ve direkleri biraz kestirdikten sonra binaya koyar. 

Binayı gezdiği sırada tâlimata aykırı davranmayı öğrenen padişah, öfkeye 

kapılıp mimarın kollarını kestirir. Mimar hemen İstanbul kadısına gider ve 

padişaha karşı dava açar. Fatih, hâkimin karşısına çıkınca ayrı bir yere 

oturmak ister. Hâkim kendisinin duruşma için geldiğini, bu sebeple ancak 

davacının yanında durması gerektiğini söyler. Padişah bu sözü dinler. 

Duruşma sonunda padişahın haksız olduğu sonucuna varan kadı, Fatih’in de 

iki elinin kesilmesine verir. Bu kararın adalete uygunluğundan memnun kalan 

davacı, el kesme yerine kendisine para ödenmesini ister ve bu istek üzere 

muamele yapılır. 

2- ikinci hâdise, İkinci Abdülhamid’i tahtından indirmeye kalkışma suçundan 

cinayet mahkemesine verilen büyük bir siyaset adamının dâvası başlamazdan 

önce padişahın damadı Mahmud Celâleddin Paşa, mahkeme başkanı 

Abdüllâtif Suphi Paşaya gider ve “Sizden şân-ı sadakate lâyık bir karar 

bekliyoruz” der. Dâvaya bakılır. Sanık beraet eder. Padişahın yolladığı 

haberi bilen başkanın kızı, kararı öğrenince hayretlere düşer ve babasına “Ka-

rar verirken şân-ı sadakate lâyık karar bekliyen hünkârdan korkmadınız 

mı?” diye sorar. 



B i r  M ü l a k a t   | 21 

 

Paşa’nın karşılığı şudur: “öyle bir hâkim, öyle bir Sultan var ki, huzuruna 

yarın hünkâr da, ben de beraber çıkacağız. İşte ben, yalnız o Hünkârdan 

korkarım.” Türk adalet tarihinden alman bu örnekler, birer yüksek seciye ve 

kahramanlık örneğidir. Mü’minler yalnız Allahtan korkar ve mahkeme-i 

kübrada hesap vereceğini ve bütün dâvaların yeniden görüleceğini hiçbir 

zaman akimdan çıkarmıyarak hareket eder. Gerçekten “Muhakkak sen de 

öleceksin, muhakkak onlar da ölecekler, sonra hepinizin, kıyamet günü huzur-

u Bâri’de dâvalarınız görülür.” meâlindeki âyet-i kerîme nâzil olduğu zaman 

Hazret-i Zübeyr, Resûl-i Ekrem Sallâllahu Aleyhi ve Sellem Efendimize: 

“Ya Resûlâllah! Bu dünyada görülen dâva ve husumetlerimiz de tekrar 

kıyamette rü’yet olunacak mı?” demişler.  

Resûl-i Ekrem Sallâllahu Aleyhi ve Sellem de kendilerine cevaben: 

“Evet, bunlar tekrar kıyamette görülecektir, ta ki her hak sahibine hakkı 

verile.” buyurmuşlardır ki, bu vaziyet karşısında Allahtan korkan hâkimlerin 

kullardan korkarak adalete aykırı kararlar vereceği düşünülemez.  

* * * 

Sual: Risale-i Nur Külliyatı ve Kur’an şakirdi Nur talebelerini mahkûm 

ettirebilmek için girişilen faaliyetler karşısında ne diyorsunuz? 

Cevap: Fikir ve vicdan hürriyetine vurulmak istenen yeni zincirler 

karşısında milletvekillerinin Türk Ceza Kanununun 1948 yılında tâdili için 

Günaltay Hükümetinin getirdiği tekliflere karşı Temyiz Mahkemesi Reislerin-

den İstanbul Mebusu Osman Nuri Köni’nin şu sözlerini hatırlayarak hareket 

edeceklerini zannediyorum:  

“Tasarı lâiklik mefhumunu aşıyor ve bunun üzerine yanlış bazı hükümler 

tesis etmiştir... Karşılıklı müvazeneye müstenid olmayan din hürriyetleri; 

hürriyetin ayaklar altına alınması demektir. Anayasanın ayaklar altına alınması 

demektir. Ve kanun da yapılsa Anayasaya mugayir ve antidemokratik bir ka-

nun olur. Zaten bu şekilde lâiklik su’-i istimal edilirse hüviyetini kaybeder. Ona 

lâiklik denemez. Tasarı ile hürriyet-i vicdan, lâiklik ve din hürriyeti ayaklar 

altında., âdeta Anayasayı idam ediyor. Başka bir şey değildir.  

Açık söyleyeceğim. Bu tasarı dinsizlik hakkında hiçbir fıkrayı ihtiva 

etmiyor, dinsizliğe revaç veriyor. Dinsizliği terviç ediyor. Bu inkılâbımıza, 

Anayasamıza mugayirdir. Hani ya inkılâp yapmıştık? Bu tamamiyle onu 

yıkmak, maske yapmak, fena yola gitmek demektir. Din-i İslâma tecavüz 

vardır bu fıkralarda. Meselâ din propagandası yapılmayacak deniliyor. Fakat 

dinsizlik hakkında sükût... Yani yapılacak demek istiyorlar. Bu böyledir, 

bunun mânası budur. 

Bundan maksad nedir? Lâiklik maskesi altında bir tahakküm vücuda 

getirmektir. Eğer Başbakan demokrasiden bahsetti ise, hürriyetsiz 

demokrasidir. Hürriyetsiz hürriyet olmaz. Bunu bilmelidir. Bu uydurma 

lâiklikten maksad nedir? Bunun hedefi tahakkümü yaşatmaktır. Halkı esir 
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olarak, halkı köle olarak yaşatmaktır. Buradaki lâikliğin mânası; (tahakkümü 

yaşatmak) demektir. Dinsizlik hedef olarak almıyor. 

Evet, görünüşte demokrasi müessesatımız var. Hem demokrasiye 

sığınıyorlar, hem de onu yıkmağa uğraşıyorlar. Halbuki öyle inkılâplar din 

müessesesine tecavüz mahiyeti taşıdıkları takdirde vasıta-i istibdad olur; vası- 

ta-i zulüm olur. İstihsal edilen gaye nedir?  

Demokrasiye mal ederek istibdadı tahkim etmek ve dinsizliği esas 

almaktır. Bu tasarı, dine, bilhassa Din-i islâma tecavüz mahiyetini taşıyan 

hükümler ihtiva etmektedir. Vicdan ve din hürriyeti bu mudur? Halbuki 

Başbakan ötede - beride hakikî demokrasiden bahsediyor.  

Âlemi kandırmak için, aldatmak için. . . Başbakan bizimle ve bütün milletle 

istihza ediyor, işte bakın gülüyorlar, istihza ediyorlar. Bu memlekette hakikî 

demokrasi, balık kavağa çıkınca olur demek istiyorlar. Hakikî hedefi 

budur. Başbakanın içyüzü budur. Tahakküm zihniyetini yaşatmak 

istiyorlar. Hiç farkı yok., bu tatlı sözlerle gayeye vasıl olmak istiyorlar.  

Bence siyaset, samimî yoldan gitmektir. Milleti aldatmamaktır. Çünkü 

demokrasi yolunda adalet vardır. Millete çile çektirmemek lâzımdır. O zavallı, 

mâsum, sabırlı bir millettir. 

Ey Genç Bakanlar Size Hitap Ediyorum! Hayatın fâni olduğunu biliniz. 

Ben de biliyorum. Birkaç günlük ömrümüz vardır. Benim belki o da yok, belki 

birkaç dakikalık var. Hayatın fâni olduğunu kabul edin ve bu debdebeye, 

saltanata ehemmiyet vermeyin. Daima milleti düşününüz. Sizden bunu çok 

rica ederim. Memlekete faydalı olabilirsiniz, gençsiniz, isteseniz bu millete 

faydalı olabilirsiniz.  

Başbakan size hitap ediyorum! Benim gibi bir ayağınız çukurda., bakınız 

sizin de birkaç günlük ömrünüz var. Senin ömrün, benim ömrüm bir hayli 

ilerlemiş. Gittiğiniz yol yanlıştır. Hak yolu değildir. Adalet yolu değildir, (ta 

kendisi sesleri..) Eh.. siz adlî baskı icad ediyorsunuz, adliyeyi de mânevi 

öldürüyorsunuz, âlet yapıyorsunuz, Ne diyeyim, bu mâsum milletin manevî 

mezarını kazıyorsunuz. Başka diyecek bir şey yoktur. Milleti esir gibi yaşatmak 

istiyorsunuz. 

Sekizinci Büyük Millet Meclisi! Size hitap ediyorum! Bu tasarı din-i 

İslâma tecavüz, lâikliğe külliyen muhalif ve anayasayı ayaklar altına alan bir 

tasarıdır.” 

* * * 

Sual: Nurculuğun menşei nerededir?  

Cevap: Risale-i Nur, İslâmın kal’ası olan Anadolunun bağrından filiz 

vermiş ve kök salmış ve bütün dünyaya yayılmış bir eserdir. Bu eser 

Anadoluda parlayan bir nurdur. Fakat Risale-i Nur, Kur’ana bağlı olduğu 

için ve Kur’an ise Arş-ı Âzama bağlı olduğundan Risale-i Nurun da menşei 

Kur’ana ye dolayısiyle Allah’a dayanır. Ve Resûlü Ekrem Aleyhissalâtü 

Vesselamın yolunu ve izini takip etmektedir. 
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* * * 

Sual: Bir mahkemenin herhangi bir eser hakkmda ehl-i vukuf raporuna 

istinaden verdiği kesinleşmiş ve muhkem kaziyye halini almış kararı karşısında 

hiçbir dâva açılmaması icab ederken, yüzlerce mahkemenin beraet ve iade 

kararı verdiği bir eser hakkmda savcıların tekrar dâva açmaları karşısında ne 

dersiniz? 

Cevap: Adalet tarihinden öğrendiğimize göre 2 Aralık 1851 de Pariste 

Prince Lois Napoleon (Prens Lui Napolyon)un hükümet darbesi yaptığı ve 

Millet Meclisini dağıttığı duyulunca, anayasa gereğince ihaneti halinde 

Cumhurbaşkanını yargılamağa salâhiyetli yüce divanda üye olan altı Temyiz 

âzası Conseilleur Hardouin (Konseyyör Hardüven)’in başkanlığında adalet 

sarayında toplantı yapmak cesaretini gösterdiler. Aralarında Renouaed’i 

başsavcı seçtiler. Ve başkan Prenc’in mahkûmiyeti hakkındaki kararlarını 

Başkentin her tarafına duvarlara astırdılar. Biz savcılarımızdan böyle bir 

kahramanlık beklemiyor, sadece yüzlerce mahkemenin verdiği kesinleşmiş ve 

muhkem kaziyye teşkil eden beraet ve iade kararlarına hürmet etmelerini ve 

Yargıtay Ceza Genel Kurulunun 19.11.1962 tarihli ve 48/44 sayılı kararını 

unutmamalarını temenni ediyoruz. 

* * * 

Sual: Risale-i Nur ve Nur Talebelerinin asayiş hakkındaki görüşleri nedir? 

Cevap: Bu mevzuda Bediüzzamanı dinliyeceğiz: “Her Nur Talebesi Risale-i 

Nur’dan aldığı iman-ı tahkiki dersiyle asayişin manevî birer muhafızıdırlar. Ve 

şimdiye kadar asayişi ihlâl eder bir hareketleri görülmemiştir... İman ilminden 

ibaret olan Risale-i Nur cüzleri emniyet ve asayişi tesis ve temin ederler. 

Evet, güzel seciyelerin ve iyi hasletlerin menşei ve menbaı olan 

iman; elbette emniyeti bozmaz, temin eder. 

İmansızlıktır ki, seciyesizliği ile emniyeti ihlâl eder. Risale-i Nurdan ders 

alan, elbette çok masumların kanım ve hukukunu zayi eden fitnelere girmez. 

Ve bilhassa tecrübelerle mükerreren akim ve zararlı kalan fitnelere hiçbir 

cihetle yanaşmaz. Ve bu on senedeki on fitnelere Risale-i Nurun şakirdlerinin 

ondan birisi, belki asla hiç birisi karışmadığı gösterir ki, risaleler bu fitnelere zıt 

ve asayişi temine medardırlar. 

Acaba idarece ve asayişi muhafazaca bin imanlı adam mı, yoksa on dinsiz 

serseri mi kolaydır? Evet, iman güzel seciyeler vermekle hem merhamet 

hissini, hem zarar vermekten sakınmak meylini verir... 

Evet, efendiler! Gerçi Risale-i Nur sırf âhirete bakar. Gayesi Rıza-yı İlâhî 

ve imanı kurtarmaktır ve şakirdlerinin ise kendilerini ve vatandaşlarını idam-ı 

ebedîden ve ebedî hapsi münferidden kurtarmağa çalışmaktır. Fakat dünyaya 

ait ikinci derecede gayet ehemmiyetli bir hizmettir. Ve bu millet ve vatanı 

anarsilik tehlikesinden ve nesl-i âtinin biçareler kısmını dalâlet-i mutlakadan 

kurtarmaktır. Çünkü bir müslüman başkasına benzemez. Dini terkedip, 
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İslâmiyet seciyesinden çıkan bir müslim, dalâlet-i mutlakaya düşer, 

anarşist olur, daha idare edilmez. 

Evet, eski terbiye-i İslâmiyeyi alanların yüzde ellisi meydanda varken ve 

an’anat-ı milliye ve Islâmiyeye yüzde elli lâkaydlık gösterildiği halde, elli sene 

sonra yüzde doksam nefs-i emmâreye tâbi olup millet ve vatanı anarşiliğe 

sevketmek ihtimalinin düşünülmesi ve o belâya karşı bir çare taharrisi; yirmi 

sene evvel (şimdi otuz beş sene) beni siyasetten ve hususan bu asırdaki 

insanlarla uğraşmaktan kat’iyyen men ettiği gibi, Risale-i Nur'un has 

şakirdlerinin bu zamana karşı alâkalarını kesmiş, hiç onlarla ne mübareze ve 

ne meşguliyet yok.  

Madem hakikat hudur, adliyelerin değil beni ve onları ittiham etmek, belki 

Risale-i Nuru ve şakirdlerini himaye etmek en birinci vazifeleridir. Çünkü 

onlar, bu millet ve vatanın en büyük bir hukukunu muhafaza ettiklerinden on-

ların karşısında hu millet ve vatanın hakikî düşmanları Risale-i Nur’a hücum 

edip adliyeyi şaşırtıp dehşetli bir haksızlığa ve adaletsizliğe sevk ediyorlar. 

İsnatların İkincisi emniyet ve asayişi ihlâldir. Bu vehim ve hayâl ile, 

bu düzme isnad ile yirmi sekiz sene bana cefa çektirdiler. Memleket - 

memleket, mahkeme - mahkeme süründürdüler. Zindandan zindana attılar. 

Kimse ile görüştürmediler. Tecrid ettiler, zehirlediler; türlü - türlü hakaretlerde 

bulundular. Biz ki beş yüz bin fedakâr Nur Talebeleri, memleketin lıer 

tarafında emniyet ve asayişin fahrî, manevî muhafızlarıyız. Bize böyle bir 

isnatta bulunmaları günahların en büyüğüdür. Onlar bize o kadar zalimane 

hakaretlerde bulundukları halde; biz asla hislerimize kapılmayarak, gönüllerde 

emniyet ve asayişi temin yolunda, iman ve Kur’ana hizmet yolunda, gafletle 

anarşiye sapanları düştükleri fevza gayyasından kurtarmak yolunda 

çalışmaktan bir an hali kalmadık.. 

Nur Mekteb-i irfanının talebeleri kalbler üzerinde işler.  

Emniyet ve asayişin bekçisini; kafalara, kalblere yerleştirir.  

Bizim iman derslerimiz anarşiye karşıdır.  

Bozgunculuğa karşıdır, farmasonluğa ve komünistliğe karşıdır. 

Memleketin bütün zabıta dairelerinden sorulsun. Beş yüz bin Nur (İrfan 

Mektebi) talebesinden birinin olsun, nizam ve intizama aykırı bir vukuatı var 

mıdır? Yoktur. Elbette yoktur. Çünkü hepsinin kalbinde nizam ve in-

tizamın en sağlam muhafızı olan iman bekçisi vardır. 

* * * 

Sual: Bediüzzaman Hazretleri, Peygamber-i Zîşan (A.S.M.’ı ve Kur’an-ı 

Azîm-üş şânıne şekilde tanıtır? 

Cevap: Öyleyse geliniz, hep beraber Bediüzzaman’ı dinleyelim Ve Risale-i 

Nur’a olan husumetin, kime ve neye husumetten geldiğini anlayalım. 

Bediüzzaman diyor ki: “Muhammed (A.S.M) Hâtem-ül Enbiyadır. 

Mefhum-u muhalif ile işmam eder ki, ondan sonra Peygamber gelmez. 

Hâtemiyetine hâtem ve imza basar.” 
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 «.. Âyet-i Kerîme der ki: Eğer Allah’a muhabbetiniz varsa, Habibullaha 

ittiba edilecek İttiba edilmezse netice veriyor ki, Allaha muhabbetiniz yoktur. 

Muhabbetullah varsa netice verir ki: Habibullahın Sünnet-i Seniyesine ittibaı 

intaç eder. Cenâb-ı Hakka îman eden elbette O’na itaat edecek ve itaat yolları 

içinde en makbulü ve en müstakimi ve en kısası bilâ şübhe Habibullah’ın 

gösterdiği ve takip ettiği yoldur. . . . Hâtem-ül Enbiya Aleyhisselâmı tanı-

malıyız, dinlemeliyiz.  

Evet, O Bürhanın şalıs-ı manevîsine bak:  

 Sath-ı arz bir mescid, Mekke bir mihrab, Medine bir Minber...  

 O bürhân-ı bahir olan Peygamberimiz Aleyhissalâtü Vesselam 

bütün ehl-i imana imam ve bütün insanlara hatip..  

 Bütün Enbiyaya reis..  

 Bütün evliyaya seyyid..  

 Bütün enbiya ve evliyadan mürekkep bîr halka-i zikrin serzâkiri;  

 Bütün enbiya hayatlar kökleri, bütün evliya taravettar semereleri 

bir şecere-i nuraniyedir ki, her bir dâvasını, mucizatlarına istinad eden 

bütün enbiya ve kerametlerine itimad eden bütün evliya tasdik edip 

imza ediyorlar. Zira O Lâ ilahe illallah, der, dâva eder.. 

O nur olmazsa kâinat da, insan da, hattâ her şey dahi hiçe iner. 

Evet, elbette böyle bedi bir kâinatta böyle bir zat lâzımdır. Yoksa 

kâinat ve eflâk olmamalıdır.  

İşte bak: Berk-i hâtıf gibi O’nun nuru şarktan garbı tuttu ve nısf-ı arz 

ve hums-u beşer O’nun hedaya-yı hidayetini kabul edip hırz-ı can etti. 

Bizim nefis ve şeytanımıza ne oluyor ki, böyle bir zatın bütün 

dâvalarının esası olan Lâ ilâhe illâllah’ı bütün meratibiyle kabul 

etmesin? 

Bu zata karşı, herşeyi bırakıp O’na koşmak, Onu dinlemek lâzım 

gelirken, ekser insanlara ne olmuş ki: Sağır olup kör olmuşlar, belki 

divane olmuşlar ki bu hakkı görmüyorlar, bu hakikati işitmiyorlar, 

anlamıyorlar...»  

«O zat, vazifesi itibariyle Hakkın bürhanı, hakikatin ziyası, hidayetin 

güneşi, saadetin vesilesidir. Şahsiyet ve hüviyet cihetiyle Muhabbet-i 

Rahmaniyenin misâii, Rahmet-i Rabbaniyen in timsâli, hakikat-i 

insaniyenin şerefi, şecere-i hilkatin en kıymetli, bahadar semeresidir.  

Tebliğ ettiği dini de, hârika bir süratle şark ve garbı ihata etmiş, 

nev’-i beşerin beşte biri kabul etmiştir. Acaba böyle bir zatın 

dâvalarında nefis ve şeytanın münakaşa ve itirazlarına bir imkân var 

mıdır?»  

«Şu gördüğün büyük âleme büyük bir kitap nazariyle bakılırsa Nur-u 

Muhammedi (S.A.S.) o kitabın kâtibinin kaleminin mürekkebidir. Eğer 

o âlenı-i kebir, bir şecere tahayyül edilirse Nur-u Muhammedi hem 

çekirdeği, hem semeresi olur. 

 Eğer dünya mücessem zihayat farzedilirse O nur, O’nun ruhu olur. 
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 Eğer büyük bir insan tasavvur edilirse O Nur, O’nun aklı olur. 

 Eğer pek güzel, şa’şaah bir cennet bahçesi tahayyül edilirse, Nur-u 

Muhammedi onun andelibi olur. 

 Eğer pek büyük bir saray farzedilirse, Nur-u Muhammedi O Sultan-ı 

Ezel’in makarr-ı saltanat ve haşmeti ve tecelliyat-ı cemaliyesiyle âsar-ı 

san’atım havi olan o yüksek saraya nazır, münadi ve teşrifatçı olur. 

Bütün insanları davet ediyor. O sarayda bulunan bütün antika san’atları, 

hârikaları ve mu’cizeleri tarif ediyor. Halkı o Saray sahibine, Sâniine iman 

etmek üzere câzibedar, hayret-efzâ davet ediyor...»  

... Demek oluyor ki, insan için en mühim âli maksad, Cenab-ı Hakkın 

muhabbetine mazhar olmasıdır. Bu âyetin nassı ile gösteriyor ki: O matlâb-

ı âlâ’nm yolu Habibullaha ittiba’dır ve Sünnet-i Seniyesine iktidadır.»  

«... Ey cirmi ve cismi küçük cürmü ve zulmü büyük ve ayb ve zenbi 

azîm biçare insan! Kâinatın hiddetinden, mahlûkatm nefretinden, 

mevcudatın öfkesinden kurtulmak istersen, işte kurtulmanın çaresi: Kur’an-ı 

Hakîm’in daire-i kudsiyesine girmektir ve Kur’anın mübelliği olan Resûlü 

Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâmın Sünnet-i Seniyyesine ittibadır. Gir ve tâbi ol.»  

... O Zatın (A.S.M.) Nübüvvetine dair delâil başka Risalelerimizde beyan 

edilmiştir. Burada yalnız bir kısmını hulâsatan “Altı Mes’ele” zımnında beyan 

edeceğiz. 

Birinci Mese1e: Enbiyâ-i sâlifinde nübüvvete medar ve esas tutulan 

noktalar ve onların ümmetleriyle olan muameleleri hakkında — yalnız zaman 

ve mekânın tesiri ile bazı hususat müstesna olmak şartıyle— yapılacak tam bir 

teftiş ve kontrol neticesinde, Hazret-i Muhammed Aleyhissalâtü Vesselâmda 

daha ekmel, daha yükseği bulunmakta olduğu tahakkuk eder.  

Binaenaleyh, nübüvvet mertebesine nâil olanların hey’et-i mecmuası, 

mucizeleriyle vesair ahvalleriyle, lisan-ı hâl ve kal ile nev’-i beşerin sinn-i 

kemale geldiğinden üstad-ül beşer ünvanını taşıyan Hazret-i Muhammed 

Aleyhissalâtü Vesselâmın sıdk u nübüvvetine ilân-ı şehadet etmişlerdir. O 

Hazret de (A.S.M.), bütün mu’cizeleriyle Sâniin vücud ve vahdetini, nurlu bir 

bürhan olarak âleme ilân etmiştir. 

İkinci Mesele: O Zatın (A.S.M.) evvel ve âhir bütün ahval ve harekâtı 

nazar-ı dikkatten geçirilirse, her bir hareketi, her bir hâli hârikulâde değilse de 

O’nun sıdkına delâlet eder.  

Ezcümle: Gar mes’elesinde, Ebubekir-i Sıddık ile beraber halâs ve 

kurtuluş ümidi tamamiyle kesildiği bir anda «Korkma Allah bizimle bera-

berdir.» diye Ebubekir-i Sıddık’a verdiği teselli ve tavk-ı beşerin fevkinde bir 

ciddiyetle, bir metanetle, bir şecaatle havfsız, tereddütsüz gösterdiği vaziyet; 

elbette sıdkına ve nokta-i istinadı olan Hâlikına itimad ettiğine güneş gibi bir 

bürhandır. Kezalik, saadet-i dareyn için te’sis ettiği esaslarda isabet etmiş 

olduğu ve izhar ettiği kavaidin, hakikatla muttasıl ve hakkaniyetle yapışık 

olduğu, bütün âlemce mazhar-ı kabul ve tasdik olmuş ve olmaktadır. 
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ihtar: O Zatın (A.S.M.) ahval ve harekâtı birer birer, yani tek tek onun sıdk 

ve hakkaniyetini gösterirse: hey’et-i mecmuası Onun sıdk-ı nübüvvetine öyle 

bir delil olur ki, şeytanları bile tasdike mecbur eder. 

Üçüncü Mesele: O Zatın (A.S.M) sıdk-ı nübüvvetini yazıp tasdik eden 

birkaç sahife vardır.  

Şimdi o sahifeleri okuyacağız: Birinci Sahife: O Hazretin Zâtıdır. Fakat bu 

sahifeyi mütalâadan evvel, Dört Nükteye dikkat lâzımdır. 

Birinci Nükte: (Leyselkehlü kettekehhül) yâni fıtrî karagözlülük, sun’î 

(yapma) karagözlülük gibi değildir. Yâni: Yapma ve sun’î olan bir şey, ne 

kadar güzel ve ne kadar kâmil olursa olsun, fıtrî ve tabiî olan şeylerin 

mertebesine yetişemez ve onun yerine kaim olamaz. Herhalde sun'îliğin 

yanlışlıkları, onun ahvalinden, etvarından belli olacaktır.  

ikinci Nükte: Ahlâk-ı âliyeyi ve yüksek huyları hakikata yapıştıran ve o 

ahlâkı daima yaşattıran, ciddiyet ile sıdktır. Eğer sıdk kalkıp araya kizb 

girerse, rüzgârlara oyuncak olan yapraklar gibi, o adam da insanlara oyuncak 

olur. 

Üçüncü Nükte: Mütenasip olan eşya arasında meyil ve cezbe vardır. Yâni, 

biribirine temayül ederler, yekdiğerini celbederler. Aralarında ittihad olur. 

Fakat birbirine zıd olan eşyanın aralarında nefret vardır, çekememezlik olur. 

Dördüncü Nükte: Cemaatte olan kuvvet fertte yoktur. Meselâ: Çok iplerin 

hey’et-i mecmuasının teşkil ettiği urgandaki kuvvet; ipler biribirinden ayrı 

olduğu zaman bulunmaz.  

Bu nükteler gözönüne getirilmekle o Hazretin sahifesi okunmalıdır. Evet, O 

Zâtın bütün âsarı, siretleri, tarihçe-i hayatı ve sair ahvali, onun pek büyük azim 

ve ahlâk sahibi olduğuna şehadet ediyorlar. Hattâ düşmanları bile Onun 

ahlâkça pek yüksekliğinden dolayı kendisini, «Muhammed-ül Emin» diye 

lâkaplandırmışlardır. 

Mâlûmdur ki, bir zatta içtima eden ahlâk-ı âliyenin imtizacından izzet-i 

nefis, haysiyet, şeref, vakar gibi; hasis, alçak şeylere tenezzül etmeye müsaade 

etmiyen yüksek haller husule gelir. Evet, melâike ulûvv-i şanlarından, 

şeytanları reddeder, kabul etmezler.  

Kezalik, bir zatta içtima eden ahlâk-ı âliye kizb, hile gibi alçak halleri 

reddeder. Evet, yalnız şecaatle iştihar eden bir zat, kolay kolay yalana 

tenezzül etmez. Bütün ahlâk-ı âliyeyi cem eden bir zat, nasıl yalana ve hileye 

tenezzül eder; imkânı var mıdır? 

Hü1âsâ: Hazret-i Muhammed Aleyhissalâtü Vesselâm, kendi kendine 

güneş gibi bir bürhandır. Ve keza, O Zatın (A.S.M.) dört yaşından kırk yaşma 

kadar geçirmiş olduğu gençlik devresinde bir hilesi, bir hiyaneti görülmemiş ve 

bir yalanı işitilmemiştir. Eğer O Zatın yaradılışında, tabiatında bir fenalık, 

bir kötülük hissi ve meyli olmuş olsaydı; behemehal gençlik saikasiyle 

dışarıya verecekti. Halbuki bütün yaşını ömrünü kemal-i istikametle, 

metanetle, iffetle bir ıttırad ve intizam üzerine geçirmiş, düşmanları bile hileye 
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işaret eden bir hâlini görmemişlerdir. Ve keza, yaş kırka baliğ olduğunda iyi 

olsun, kötü olsun ve nasıl bir ahlâk olursa olsun rüsuh peyda eder; 

meleke haline gelir, daha terki mümkün olmaz. Bu Zatın tam kırk yaşının 

başında iken yaptığı o inkılâb-ı azimi âleme kabul ve tasdik ettiren ve âlemi 

celb ve cezbettiren, O Zatın (A.S.M.) evvel ve âhir herkesçe malûm olan sıdk 

ve emaneti idi. Demek o Zatın (A.S.M.) sıdk ve emaneti, dâva-yı nübüvvetine 

en büyük bir bürhan olmuştur. 

Dördüncü Mesele: İkinci sahife- yi okuyacağız. Bu sahife, mazi yâni 

zaman-ı saadetten evvelki zamandır. Şu sahifenin hâvi olduğu eribiya-i 

sâlifenln ahval ve kıssaları O Zatın sıdk-ı nübüvvetine birer bürhandır; yalnız 

Dört Nükteye dikkat lâzımdır:  

Birinci Nükte: İnsan, bir fennin esaslarını ve o fennin hayatına taallûk 

eden noktaları bilmekle, yerli yerince kullanmasına vakıf olduktan sonra 

dâvasını o esaslara bina etmesi, o fende mahir ve mütehassıs olduğuna 

delildir. 

İkinci Nükte: Fıtrat-ı beşeriyenin iktizasındandır ki; âdi bir insan da olsa, 

hattâ çocuk da olsa, hattâ küçük bir kavim içinde de bulunsa pek kıymetsiz bir 

dâva hususunda cumhura muhalefet edip yalan söylemeğe cesaret edemez. 

Acaba; pek büyük bir haysiyet sahibi, âlemşümul bir dâvada, pek inadlı ve 

kesretti bir kavim içinde, ümmî, yâni okur-yazar sınıfından olmadığı halde 

aklın tek başına idrâkten âciz olduğu bazı şeylerden bahsedip, kemâl-i 

ciddiyetle âleme neşr ve ilân etmesi onun sıdkına delil olduğu gibi, o 

mes’elenin Allah’tan olduğuna da bir bürhan olmaz mı? 

Üçüncü Nükte: Malûmdur ki, medenî insanlarca malûm ve me’lûf pek 

çok ilimler, sıfatlar, fiiller vardır ki bedevilerce meçhul olur ve o gibi şeylerden 

haberleri yoktur.  

Binaenaleyh, bilhassa geçmiş zamanlardaki bedevilerin ahvalinden 

bahsetmek isteyen bir adam, hayalen o zamanlara, o çöllere gidip onlar ile 

görüşmelidir. Zira onların ahvalini ezberden, onları görmeden muhakeme 

etmekle istediği malûmatı elde edemez. 

Dördüncü Nükte: Ummî bir adam, bir fennin üleması ile münakaşaya 

girişerek beynel ülema ittifaklı olan meseleleri tasdik ve ihtilâflı olanları da 

tashih ederse; o adamın bu hârika olan hali, onun pek yüksekliğine ve onun 

üminin de vehbî olduğuna delâlet etmez mi? 

Bu Dört Nükteyi göz önüne getir, Muhammed-i Arabî Aleyhissalâtü 

Vesselâma bak ki, O Zat herkesçe müsellem ümmîliğiyle beraber, geçmiş 

enbiya ile kavimlerinin ahvallerini görmüş ve müşahede etmiş gibi Kur’anın 

lisanıyla söylemiştir. Ve onların ahvalini, sırlarını beyan ederek âleme neşr ve 

ilân etmiştir. Bilhassa naklettiği onların kıssaları, bütün zekilerin nazar-ı 

dikkatini celbeden dâva-yı nübüvvetini isbat içindir. Ve naklettiği esasları, bey-

nel - Enbiya ittifaklı olan kısmı tasdik, ihtilâflı olanı da tashih edip, dâvasına 

mukaddeme yapmıştır.  
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Sanki O Zat, vahy-i İlâhînin ma’kesi olan mâsum ruhu ile zaman ve 

mekânı tayyederek, o zamanın en derin derelerine girmiş ve gördüğü gibi 

söylemiştir. Binaenaleyh, O Zatın bu hâli Onun bir mu’cizesi olup nübüv-

vetine delil olduğu gibi, evvelki enbiyanın da nübüvvet delilleri mânevî bir 

delil hükmünde olup, O Zatın nübüvvetini isbat eder. 

Bu kelime-i âliye, üssül-esas-ı İslâmiyet olduğu gibi; kâinat üstünde 

temevvüc eden Islâmiyetin en nuranî ve en ulvî bayrağıdır. Evet, misak-ı 

ezelî ile peyman ve yeminimiz olan iman bu menşur-u mukaddeste 

yazılmıştır. Evet, âb-ı hayat olan İslâmiyet, bu kelimenin aynelhayatuıdan 

nebean eder.  

Evet, ebede namzet olan nev’-i beşer içinde saadet-i saray-ı ebediyeye 

tayin olunanların ve o saadetle tebşir olunanların ellerine verilmiş bir ferman, 

bir vesika-i ezelîdir.  

Evet, kalb denilen ve avâlim-i gaybe karşı olan pencerede kurulmuş olan 

lâtife-i Rabbaniyyenin fotoğrafıyla alınan timsal-i nurani ile Sultan-ı Ezelîyi ilân 

eder harita-i nurâniyesidir ve tercüman-ı beliğdir.  

Evet, vicdanın esrarengiz olan nutk-u belîğanesini, cemiyet-i kâinata karşı 

vekâleten tereninim eden Hatîb-i fasihi ve kâinata Hakîm-i Ezelîyi ilân eden 

imanın mübelliğ-i beliği olan lisanın elinde bir menşur-u lâyezalîdir. 

İşte bu kelime-i şehadetin iki kelâmı birbirine şahid-i sadıktır ve birbirini 

tezkiye eder. Evet, Ulûhiyet Nübüvvete bürhan-ı limmi’dir. Muhammed 

Aleyhisselâm da Sâni’-i Zülcelâle zâtı ile, lisaniyle bürhan-ı innîdir. 

Elinde mu’ciz-nüma bir kitap, lisanında hakaik-aşina bir hitap bütün benî 

âdeme, belki cin ve inse ve meleğe, belki bütün mevcudata karşı bir hutbe-i 

ezeliyeyi tebliğ ediyor. Sırr-ı hilkat-i âlem olan muamma-i acîbanesini hall ve 

şerh edip ve sırr-ı kâinat olan tılsım-ı muğlakını fetih ve keşfederek bütün 

mevcudattan sorulan, bütün ukulü hayret içinde meşgul eden üç müşkül, 

müthiş sual-i azîm olan (Necisin?. nereden geliyorsun?, nereye gidiyorsun?) 

suallerine muknî, makbul cevap verir... 

Eğer kâinattan Risalet-i Muhammediyenin (A.S.M.) nûru çıksa gitse, 

kâinat vefat edecek. Eğer Kur’an gitse kâinat divane olacak ve küre-i 

arz kafasını, aklını kaybedecek. Belki şuursuz kalmış olan başını, bir 

seyyareye çarpacak, bir kıyameti koparacak. 

Kur’an-ı Kerîm mevzuunda ise Bediüzzaman şöyle diyor:  

 Kur’an:  

 Şu kitab-ı kebîr-i kâinatın bir tercüme-i ezeliyesi..  

 Ve âyat-ı tekviniyeyi okuyan mütenevvi dillerinin tercüman-ı ebedîsi..  

 Ve şu âlem-i gayb ve şehadet kitabının müfessiri  

 Ve zeminde ve gökte gizli Esmâ-i ilâhiyenin mânevi hâzinelerinin keşşafı..  

 Ve sutur-u hâdisatın altında muzmer hakaikın miftahı..  

 Ve âlem-i şehadette âlem-i gaybın lisanı..  
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 Ve şu âlem-i şehadet perdesi arkasında olan âlem-i gayb cihetinden gelen 

iltifâtât-ı ebediye-i Rahmaniyye..  

 Ve hitâbât-ı ezeliyye-i sübhâniyyenin hâzinesi.. 

 Ve şu İslâmiyet âlem-i mâneviyesinin güneşi, temeli, hendesesi..  

 Ve avâIim-i uhreviyenin mukaddes haritası.. 

 Ve zât ve sıfat ve esmâ ve şuunat-ı ilâhiyyenin kavl-i şârihi,  

 tefsir-i vazıhı,  

 bürhan-ı katıı,  

 tercüman-ı sâtıı..  

 Ve şu âlem-i insaniyetin mürebbisi..  

 Ve insaniyet-i kübra olan İslâmiyetin ma’ ve ziyası.,  

 Ve nev’-i beşerin hikmet-i hakikiyesi..  

 Ve insaniyeti saadete sevkeden hakikî mürşidi ve hadisi.. 

 Ve insana: Hem bir kitab-ı şeriat,  

 Hembir kitab-ı dua,  

 Hembir kitab-ı hikmet,  

 Hem bir kitab-ı ubudiyet,  

 Hem bir kitab-ı emir ve davet,  

 Hem bir kitab-ı zikir, 

 Hem bir kitab-ı fikir,  

 Hem bütün insanın bütün hâcât-ı mâneviyesine merci olacak çok kitapları 

tazammun eden tek, cami bir kitab-ı mukaddestir. 

 Hem bütün evliya ve sıddıkîn ve urefa ve muhakkikinin muhtelif 

meşreblerine ve ayrı ayrı mesleklerine, her birindeki meşrebin mezâkına lâyık 

ve o meşrebi tenvir edecek ve her bir mesleğin mesâkına muvafık ve onu 

tasvir edecek birer risale ibraz eden mukaddes bir kütüphane hükmünde bir 

kitab-ı semâvîdir. 

 Kur’an, Arş-ı âzamdan, ism-i âzamdan, her ismin mertebe-i âzamından 

geldiği için bütün âlemlerin Kabbi itibariyle, Allah’ın kelâmıdır...  

 Hem bütün mevcudatın ilâhı ünvanıyla Allah'ın fermanıdır.  

 Hem, bütün semavat ve arzın Hâlikı namına bir hitaptır.  

 Hem, Rububiyyet-i mutlaka cihetinde bir mükâlemedir.  

 Hem saltanat-ı âmme-i sübhâniyye hesabına bir hutbe-i ezeliyyedir.  

 Hem, rahmet-i vâsia-i muhita nokta-i nazarında bir defter-i iltifâtât-ı 

rahmâniyyedir.  

 Hem ulûhiyyetin azamet-i haşmeti haysiyetiyle başlarında bazan şifre 

bulunan bir muhabere mecmuasıdır.  

 Hem, ism-i âzamin muhitinden nüzul ile Arş-ı Azamin bütün muhatına 

bakan ve teftiş eden hikmetfeşan bir kitab-ı mukaddestir. 

Bediüzzaman Hazretlerinin Kur’an-ı Kerîm ve Peygamber-i Zîşân 

mevzuundaki dâvasını kendilerinin bir cümlesi ile hulâsa etmek 
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mümkündür: «Ehl-i Sünnet ve Cemaat olan ehl-i hak mezhebini karargâh 

yap ve Kur’an-ı Mu’ciz-ül Beyanın muhkemat kafasına gir ve Sünnet-i 

Seniyyeyi rehber yap, selâmeti bul, kurtul.» 

* * * 

Sual: Şeriat nedir? Ve Risale-i Nur şeria- tin hangi kısmı ile bilhassa 

meşgul olmaktadır? 

Cevap: Şeriat, Ahkâm-i Kur’aniye, yâni Kur’an hükümlerinin hey’et-i 

mecmuasıdır.  

Allah nizamı veya Allaha götüren yol demektir ki, bunu eski Diyanet İşleri 

Reisi Ömer Nasuhi Bilmen “Hukuk-u îslâmiye ve Istılâhat-ı Fıkhiyye 

Kamusu” adlı eserinin 20 ve 21’inci sahifelerinde şöyle ifade eder: «Şeriat, 

lisan-ı dinde, Cenab-ı Hakkın, kulları için vaz’etmiş olduğu dinî, 

dünyevî ahkâmın hey’et-i mecmuasıdır. Bu itibarla şeriat: Din ile 

müradif olup, hem ahkâm-ı asliye denilen itikadiyatı, hem ahkâm-ı 

fer’iyye-i ameliye denilen ibadet, ahlâk ve muamelâtı ihtiva eder.  

“Şeriat, umumî mânasına nazaran bir Peygamber-i zişan tarafından tebliğ 

edilmiş kanun-u İlâhî demektir. Ahkâm-ı şer’iyye denilince bundan kanun-u 

İlâhî hükümleri mânasını anlamak lâzımdır. Ve bununla asıl Kur’an’a, Hadîse, 

icmaa sarahaten müstenid olan hükümler kasdedilmiş olur.”  

Osmanlı Tarih Deyimleri ve Terimleri sözlüğünde ise şeriat şu şekilde 

tarif edilmektedir: «Şeriat, Allah tarafından Peygamber vasıtasiyle vaz’ ve 

tebliğ olunan hükümleri hâvi ilâhî kanun yerinde kullanılır bir tâbirdir.» 

Türk Hukuk Lügatınde ise: şeriatın şöyle tarif edildiğini görmekteyiz: 

“Şeriat, ibadet ve muamelâta müteallik olan dinî ahkâmın hey’et-i 

mecmuasıdır ki, bunlara ahkâm-ı fer’iyye-i ameliye denir. Cem’i, şerâyi’dir. 

Maamafih şeriat tabiri din mânasında da müstameldir. Bu takdirde hem 

ahkâm-ı asliye denilen itikadiyatı, hem de ahkâm-ı fer’iyye denilen ibadet, 

ahlâk, muamelâtı ihtiva etmiş olur. Şer’i, şer’a, meşrea kelimeleri, esasen in-

şam bir nehre, bir su menbaına götüren yol mânasınadır. Dinî ahkâmda 

insanları İçtimaî ve mânevi hayatın mâbihilkıyamı olan bir feyiz ve i’tilâya 

yetiştirecek bir tarikat-ı ilâhiyye olduğu cihetle şer’î ve şeriat namını almıştır.” 

Sabık Konya mebusu ve eski Şer’iyye Vekili Mehmed Vehbi, Ahkâm-ı 

Kur’aniyye adlı eserinde “İnsanların fenalıktan men’ini temin edecek 

ancak hiisn-ü itikad, usûl-ü şeriattır.” dediği (Her kavim için şeriatın 

lüzumuna dair Ahkâm-ı Kur’aniyye bölümünde şeriatla ilgili şu âyet mealini 

vermektedir: «Biz her ümmet için bir şeriat halk ve tayin ettik. Onlar o şeriatla 

amel ederler. Hal böyle olunca Habibim dinsizler seninle münazaa etmesinler, 

sen onları Rabb-i Teâlâmn şeriatine davet et. Zira sen onları ve seni m atluba 

isal eden doğru bir din üzerinesin.»  

Bu izahtan anlaşılacağı Üzere şeriat, Kanun-u İlâhîdir. Ve bu kanun iki 

büyük kısımdan ibarettir.  
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1- Ahkâm-ı asliyye, yâni itikadiyyat, yâni İslâmî iman mevzuunun 

hey’et-i umumiyesi ki; Allaha, meleklerine, kitablarına, Resullerine, âhiret 

gününe, hayır ve şerrin Allah’dan olduğuna., öldükten sonra tekrar diri-

leceğimize, Hazret-i Muhammed Aleyhissalâtü Vesselâmın Allah’ın kulu ve 

Resûlü olduğuna imandan ibarettir. 

2- Ahkâm-ı fer’iyye ise: ibadet, ahlâk ve muamelâtı ihtiva eder. 

Muamelât ise, nikâh, aile münasebetleri, faiz gibi ticarî mes’eleler, miras 

hukuku ve âmme hukuku ile ilgili mes’elelerden ibarettir. 

Bu izahlardan anlaşılacağı üzere şeriat dairesi, itikadiyat, ibadet ve 

ahlâktan, muamelâta kadar geniş bir saha ihtiva etmektedir. 

Şeriatın tarifini bu şekilde naklettikten sonra şimdi de Bediüzzamanın bu 

mevzudaki bazı cümleleri ile sualinizin ikinci kısmi cevaplandırılmış olacaktır. 

Bediüzzaman diyor ki: “Şeriat: Yüzde doksan dokuz ahlâk, ibadet, 

âhiret ve fazilete aittir. Yüzde bir nisbetinde siyasete müteallıkdır; onu da 

ulülemirle- rimiz düşünsünler... Risale-i Nur, hayat-ı içtimaiyenin kanunlarını 

da ihata eden dinin geniş dairesinden bahsetmez; belki asıl mevzuu ve hedefi 

dinin en hâs ve en yüksek kısmı, olan imanın erkân-ı azîmesinden bahseder. 

Şeriat ikidir:  

Birincisi: Âlem-i asgar olan insanın ef’al ve ahvalini tanzim eden; ve 

sıfat-ı kelâmdan gelen bildiğimiz şeriattır. 

İkincisi: İnsan-ı ekber olan âlemin harekât ve sekenâtını tanzim eden, 

sıfat-ı iradeden gelen şeriat-i kübra-yı fıtriyyedir ki, bazan yanlış olarak tabiat 

tesmiye edilir. Melâike bir ümmet-i azimedir ki, sıfat-ı iradeden gelen ve şeriat-

ı fıtriyye denilen evâmir-i tekviniyyesinin hâmelesi ve mümessili, mütemes- 

silleridirler... Evâmir-i şer’iyyeye karşı itaat ve isyan olduğu gibi, evâmir-i 

tekviniyeye karşı da itâat ve isyan vardır.  

Birincisinde mükâfat ve mücâzâtın ekseri âhirette, İkincisinde ağlebi 

dünyada olur. Meselâ: Sabrın mükafatı zaferdir. Atâletin mücâzâtı sefalettir. 

Sa’yin sevabı servettir. Sebatın mükâfatı galebedir. Müsavatsız adalet, adalet 

değildir. 

Dördüncü Nükte: Evet, tehdidlerle, korkularla, hilelerle efkâr-ı âmmeyi 

başka bir mecraya çevirtmek mümkün olur. Fakat; te’siri cüz’îdir, sathîdir, 

muvakkat olur.  

Muhakeme-i akliyeyi az bir zamanda kapatabilir. Amma irşâdiyle kalblerin 

derinliklerine kadar nüfuz etmek, hissiyatın en incelerini heyecana getirmek, 

istidadların inkişafına yol açmak, ahlâk-ı âliyeyi te’sis ve alçak huyları imha, ve 

izale etmek, cevher-i insaniyetten perdeyi kaldırıp hakikati teşhir etmek, 

hürriyet-i kelâma serbesti vermek, ancak şua’-ı hakikattan muktebes 

harikulâde bir mu’cizedir. 

Evet, Asr-ı Saadetten evvelki zamanlarda kalb katılığı ve merhametsizlik 

öyle bir hadde baliğ olmuştu ki, kocaya vermekten âr ederek kızlarını diri diri 

toprağa gömerlerdi.  
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Asr-ı saâdette Islâmiyetin doğurduğu merhamet, şefkat, insaniyet 

sayesinde evvelce kızlarını gömerlerken müteesir olmayanlar, İslâmiyet 

dairesine girdikten sonra karıncaya bile ayak basmaz oldular. Acaba böyle 

ruhî, kalbî, vicdanî bir inkılâb hiçbir kanuna tatbik edilebilir mi? 

Bir işte muvaffakiyet isteyen adam; Allah’ın âdetlerine karşı safvet ve 

muvafakatini muhafaza etsin ve fıtratın kanunlarına kesb-i muarefe etsin ve 

hey’et-i içtimaiye rabıtalarına münasebet peyda etsin. Aksi takdirde fıtrat, 

adem-i muvafakatla cevap verecektir. 

Ve keza, hey’et-i içtimaiyede umumî cereyana muhalefet etmemek 

lâzımdır. Muhalefet ettiği takdirde dolabın üstünden düşer, altında kalır. 

Binaenaleyh, o cereyanlarda tevfik-i İlâhînin müsaadesine mazhariyeti 

dolayısiyle, o dolabın üstünde Muhammed-i Arabî Aleyhissalâtü vesselâmın 

hak ile mütemessik olduğu sabit olur. 

Evet, Hazret-i Muhammed Aleyhissalâtü Vesselâmın getirdiği şeriatın 

hakaikı, fıtratın kanunlarındaki muvazeneyi muhafaza etmiştir. İçtimaiyatın 

rabıtalarına lâzım gelen münasebetleri ihlâl etmemiştir. Zaman uzadıkça 

aralarında ittisal peyda olmuştur. Bundan anlaşılır ki; İslâmiyet nev’-i beşer 

için fıtrî bir dindir ve içtimaiyatı tezelzülden vikaye eden yegâne bir âmildir. 

Ben imanın cereyanındayım. Karşımda imansızlık cereyanı var. Başka 

cereyanlarla alâkam yok! Bütün vaktimi ve hayatımı hakaik-ı imaniye ve 

Kur’aniyeye hasr ve vakf etmişim!  

Risale-i Nur’un vazifesi: Hayat-ı ebediyeyi mahveden ve hayat-ı 

dünyeviyeyi de dehşetli bir zehire çeviren küfr-ü mutlaka karşı, imani olan 

hakikatları gayet kat’î ve en mütemerrid zındık feylesofları dahi imana getiren 

kuvvetli burhanlarla Kur’ana hizmet etmektir. 

Risale-i Nur; yalnız bir cüz’î tahribatı, bir küçük haneyi tamir etmiyor. 

Belki külli bir tahribatı ve tslâmiyeti içine alan dağlar büyüklüğünde taşlan 

bulunan bir muhit kal’ayı tamir ediyor. Yalnız hususî bir kalbin ve has bir 

vicdanın ıslahına çalışmıyor; belki bin senedenberi tedarük ve teraküm edilen 

müfsit âletlerle dehşetli rahnelenen kalb-i umumî ve efkâr-ı âmme-i umumun, 

bahusus avam-ı mü’minîn istinadgâhları olan İslâmi esaslar ve cereyanlar ve 

şeairler kırılmasıyla bozulmağa yüz tutan vicdan-ı umumiyi, Kur’anın i’câziyle 

ve geniş yaralarım Kur’anın ve imanın ilâçları ile tedavi etmeğe çalışıyor... 

Evet, bu asrın dehşetine karşı taklidi olan itikadın istinad kalaları 

sarsılmış ve uzaklaşmış ve perdelenmiş olduğundan her mü’min tek 

başıyla dalâletin cemaatla hücumuna mukavemet ettirecek gayet 

kuvvetli bir iman-ı tahkiki lâzımdır ki dayanabilsin. Risale-i Nur bu 

vazifeyi en dehşetli bir zamanda ve en lüzumlu ve en nazik bir vakitte herkesin 

anlayacağı bir tarzda hakaik-ı Kur’aniye ve imaniyenin en derin ve en 

gizlilerini gayet kuvvetli bürhanlar ile isbat eder... 

Ben tahmin ediyorum ki: Eğer Şeyh Abdülkadir-i Geylânî (R.A.) ve 

Şâh-ı Nakşibendî (R.A.) ve imam-ı Rabbani (R.A.) gibi zatlar bu zamanda 
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olsa idiler, bütün himmetlerini hakaik-ı imaniyenin ve akaid-i İslâmiyenin 

takviyesine sarfedeceklerdi. Çünkü saadet-i ebediyenin medarı onlardır. 

Onlarda kusur edilse, şekavet-i ebediyeye sebebiyet verebilir. İmansız cennete 

gidemez; fakat tasavvufsuz cennete giden pek çoktur. Ekmeksiz insan yaşı- 

yamaz; fakat meyvesiz yaşayabilir. Tasavvuf meyvedir. Hakaik-ı Islâmiye 

gıdadır... Biz hizmetkârız. Risale-i Nurun vazifesi, imam kuvvetlendirip 

kurtarmaktır. Dost ve düşmanı tefrik etmiyerek, hizmet-i imaniyeyi, 

hiçbir tarafgirliğe girmiyerek yapmağa mükellefiz... Benim idamıma 

hükmeden adamlar, beni işkence ile tazip edenler; Risale-i Nur ile imanlarını 

kurlarsalar, şalıid olunuz ki ben onları helâl ediyorum! 

 Ey muhataplarım! Ben çok bağırıyorum. Zira asr-ı salis-i aşrın, yani on 

üçüncü asrın minaresinin başında durmuşum. Sureten medenî ve dinde 

lâkayd ve fikren mazinin en derin derelerinde olanları camiye davet ediyorum. 

İşte ey iki hayatın ruhu hükmünde olan îslâmiyeti bırakan iki ayaklı mezar-ı 

müteharrik bedbahtlar! Gelen neslin kapısında durmayınız. Mezar sizi bekliyor; 

çekiliniz! 

* * * 

Tâ ki hakikat-ı islâmiyeyi hakkiyle kâinat üzerinde temevvüç-sâz edecek 

olan nesl-i cedid gelsin!..» 

Sual: Gericilik ve hususan Nurculukla mücadele parolası altında Islâmiyete 

karşı gazetelerde açılan kampanya ve yapılan toplantılar ve din aleyhindeki 

propagandanın menşei hakkında ne düşünüyorsunuz? 

Cevap: Din aleyhindeki propagandanın menşei Moskovadır. Komünist 

Rusyada din aleyhinde zaman zaman kampanyalar tertip edilir ve orada 

karara varılmasından çok kısa bir zaman sonra Türkiyede de dine ve din-

darlara taarruz ve tecavüzlerin arttığı görülür. Bunun niçin böyle olduğunu 

anlamak için Amerikan Cumhurbaşkanlarından Eisenhower’in şu sözünü 

okumak kâfidir: “Komünizme karşı mücadelemiz, Allah’ın kudretine 

inananlarla, inanmayanlar arasındaki bir mücadele değildir de nedir? 

Komünistler bunu biliyorlar. Onlar bütün inanç sistemlerinden Allaha 

imam dışarı çıkarmak zorundadırlar. Zira Allah’a iman içeri girince 

komünizm dışarı çıkmağa mecbur olur.” Son olarak Rusyada İslâmiyete 

karşı yeni bir savaş açılmış. Ve 2 Mart 1964 günü Moskovada toplanan 

komünist partisi kongresinde varılan karar gereğince dinsizlik kampanyasına 

girişilmiş ve bu hususta yazarlara talimat verilmiş ve bilhassa üniversiteler, 

öğretmen okulları, komünist partisi idarecileri ve hükümet memurları yetiştiren 

okullarda Allahı inkâr dersleri verilmesine karar verilmiştir.  

Bu mevzuda teferruata girmeyip şu haberleri nakletmekle yetineceğiz: 9 

Şubat 1964 tarihli Yeni sabah gazetesinde “Rusya’da islâmlara karşı savaş 

açıldı, Müslümanlar bazı camilere kapanmakla ve ibadete fazla zaman 

ayırmakla itham edildi” başlığı altında şu haber var: New-York: Dünyadaki 

bütün Müslümanlar Ramazanla meşgul oldukları bir sırada Sovyetler 
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Birliğinde Müslümanlığa karşı yeni bir kampanya başlamıştır. Sovyetler 

bilhassa bu zamanı seçmişlerdir. Kampanya Orta Asyada, Müslümanların 

çoğunlukta bulundukları mıntıkada açılmıştır.  

Kırk seneden beri devam eden komünist tazyikine rağmen Orta Asyada 

halen 25 ile 30 milyon Müslümanın dinlerine sadık kaldıkları bilinmektedir. 

Kampanyanın kesifleştiğini gösteren alâmetler bilhassa Tacikistanm 

merkezi Dusham be’de din aleyhinde açılan ve 600 parti mensubunun 

katıldığı konferanstır. 

Komünist partisi merkez komitesi sekreteri Leonid Ilichev, Tacikistanda 

Müslümanların ibadetle fazla meşgul olduklarını söylemiş, bunun arkasından 

konferans toplanmıştır. 

Komünist partisinin sözcüsünün belirttiğine göre, devlet tarafından gayr-ı 

kanunî ve gayr-ı meşru olduğu ilân edilen dinî faaliyetler, bazı müslüman 

liderlerin gayretiyle yeniden ortaya çıkmıştır. Daha evvel kapanması için emir 

verilen bazı camilerin de ibadet için kullanıldığı da belirtilmiştir. 

Mahallî Komünist gazeteleri dine karşı harekete geçmişler ve Müslüman 

liderleri ithama başlamışlardır. 24 Mart 1964 tarihli bir gazetede ise şu haberi 

okuyoruz: “Rusyada Dinsizlik Kampanyası Arttırıldı” başlığı altında: New-

York, 13 (Hususî) — «N. - York Times» Gazetesi Rusyada dinsizlik 

propagandasının arttığını ve bu gaye için umumî bir kampanya açıldığını 

yazmaktadır. Gazete yazısında şöyle devam etmektedir: Sovyet Komünist 

Partisi 2 Martta yeni bir dinsizlik kampanyası ilân etmiştir. 

Komünist gençlik teşkilâtı üzerinde yeniden kuvvetli dinsizlik telkinleri 

yapılacaktır. Sovyet halkının bütün kısımları arasında propagandasına rağmen 

dinî inançlar hâlâ geniş bir surette yaygın haldedir. Hattâ dinsizlik hareketinin 

başlarında bulunanlar arasında bile dinî inanç yaygın haldedir. 1964 - 1965 

öğretim yılı başından itibaren üniversitelerin ve öğretmen okullarının tarih ve 

felsefe kısımlarında Ateizm bir ders olarak ele alınacaktır. Komünist parti 

idarecileri, hükümet memurları yetiştiren okullarda “Allah’ı inkâr” etmek 

ayrı bir ders olarak okutulacaktır. Ayni ders usulleri bütün okullarda 

öğretmenler, çocuk bahçeleri personeli, doktorlar, gazeteciler nezdinde de 

yapılacaktır. 

Artistler, yazarlar, dinsizlik propagandasına katılmak için talimat almışlardır. 

En tesirli dinsizlik eseri arasında edebiyat, film, tiyatro mensupları arasında 

yarışmalar tertip edilecektir.  

Bu haberlerin ışığı altında Ankara öğretmen Dernekleri Federasyonunun 

önderliği altında 8 Nisan 1964 tarihinde toplanan ve komünizmle mücadele 

tekliflerini reddeden istişarî toplantıda seçilen gericilik ile mücadele 

komisyonunda yapılabilen şu tekliflerin kıymetlendirilmesi hiç de zor 

olmayacaktır:  

a) Bir fesat yuvası olan İmam - Hatip okulları kapatılmalıdır. 
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b) Okullardaki din dersleri kaldırılmalı ve köylerde ve kentlerde çalışmakta 

olan Kur’an kursları kapatılmalıdır.  

c) Devlet Radyosunda yapılmakta olan dinî neşriyat derhal durdurulmalı ve 

mikdarı üçyüz elli binin üstünde olan gerici ve din neşriyatı yapan gazeteler ve 

dergiler kapatılarak sahipleri tevkif edilmelidir.  

d) Diyanet işleri reisliği lâğvedilmeli ve Hac seferleri yasak edilmelidir.  

e) Camiler kapatılmalı ve okul haline getirilmelidir. 

Buna karşı diyeceğimiz şudur: Hiç kimse Türkiyede komünist sistemini - 

adını koysa da koymasa da - tesis ve devam ettirmek imkânını bulamıyacaktır. 

Ve ancak kızılordu- nun gerçekleştirmek isteyebileceği bu teklifleri tatbik etmek 

isteyenlere Türkiye mezar olacaktır. 

* * * 

Sual: Evlerinde hususî ibadetleriyle meşgul olanlara «Âyin yapıyorlar.» 

diye tahkir ve tecavüz edici gazete haberleri karşısında bir diyeceğiniz var mı? 

Cevap: Bahsettiğiniz gazetelerin şikâyetleri bana, Almanyada intişar eden 

Dergi Mecmuasmın 30 uncu sayısında yayınlanan bir yazıdan öğrendiğimize 

göre Azerbaycanda kırk yıldan beri yapılan dinsizlik propagandasının 

beklenilen neticeyi vermemesinden ye’se düşen ve yeni tedbirler alınmasını 

isteyen Azerbaycan Komünist Partisi Başkanmın şu şikâyetini hatırlattı: ... Din 

aleyhinde yapılan propaganda, asla tatminkâr değildir. Bütün bu yerlerde al- 

dırışsızlığımızdan faydalanan dindarlar hususî evlerde toplantılar tertip ederek, 

kanunlara aykırı âyinler düzenliyorlar. Bütün bunlardan gereken neticeleri 

çıkarmamız ve ateizm «Allahı inkâr» propagandasını kuvvetlendirmek 

suretiyle ciddî tedbirler almamız bir zarurettir.» 

* * * 

Sual: Nurculuğun cemiyet olduğu iddiasına ne diyorsunuz? 

Cevap: Bu iddia yüzlerce mahkemenin karan ile iflâs etmiştir. Birkaç 

mahkemenin kararı bu iddianın varit olmadığını isbata kâfidir. Aydın Ağır 

Ceza Mahkemesinin kararında bu mevzuda bakınız ne deniyor: «Maznunlar 

Nurculuğu Îslâmiyetle müsavi addederek; Nurculuk demek, îslâmiyetin 

vaz’ettiği esaslar dairesinde hareketle beraberlik ve kardeşlik bağlarını 

kuvvetlendirmek gayesiyle hareket etmek demek olduğunu bil-

dirmişlerdir...  

Maznun müdafii, bu eserlerin hedef ve gayesi hakkında müellifin 

beyanlarından birçok misaller vererek; Nur Risalelerinin dünyevî bir maksat 

taşımadığını, sırf âhirete müteallik bulunduğunu, gayesinin Rıza-yı İlâhîye nail 

olmak ve imanı kurtarmak ve dünyayı sarmış manevî buhranın ancak İslâmî 

iman esasları ile bertaraf edileceği fikir ve maksadını ihtiva ettiğini... tebarüz 

ettirmiştir. Mahkemece kitapların tetkiki ile de aynı neticeye varılarak bu 

eserlerin îslâmiyetin iman esaslarını takviye ve telkin maksadı ile ve sırf dinî 

gayret ve mücahede saikasiyle yazdmış, Âlem-i islâmiyetin ve beşeriyetin mâ-
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nevi ve İnsanî yolda yükselmesini istihdaf ettiği müşahede edilmiştir.» (E. 

960/165, 17.10. 1960) 

İstanbul örfî İdare Kumandanlığı Askerî Mahkemesinin 961/37 esas sayılı 

ve 16.10.1961 kararında cemiyet mevzuunda şu hükme vardığını 

görmekteyiz: Nurcuların ibadet gayesinden ayrı olarak toplanıp bir 

organizasyonla cemiyet teşkil etmedikleri, aralarında aynı kitapları okumanın 

bir neticesi olarak maddîlikten mücerret, mânevi bağlılık suretinde bir birliğin 

mevcut olduğu, Nurculuğun resmî veya gayrı resmi bir cemiyet ve tarikat 

olmadığı, Nurcuların siyasî bir hüviyeti olmayan bir din adamı hakkındaki 

müsbet kanaatlarını ifade etmelerinin, bir şahsı mücerret dinî zaviyeden metini 

sena ve müdafaa eylemeler; bu mevzuda fikir ve mütalâa dermeyan 

etmeleri, toplanıp konuşmalarının suç teşkil etmiyeceği, lâikliğe aykırı 

sayılmayacağı bilâkis vicdan ve fikir hürriyetinin kendilerine tanıdığı 

hak ve serbestiye göre hareket ettikleri anlaşılmıştır. 

Maraş Sulh Ceza Hâkimliğinin 6.9.1963 tarih ve 963/295-494 sayılı 

kararında Nurculuğun mahiyetinin şu şekilde izah edildiğini 

görmekteyiz: Nur Talebelerinin bütün gayesi İslâmiyeti öğrenmek, öğretmek 

ve yaymaktır. Bundan başka bir gayeleri yoktur. Kaldı ki, Nur talebeleri bir 

ekole mensupturlar bir cemiyet değil... Nurculuk ne mezheptir, ne 

tarikattır, ne de bir cemiyettir. Esasen İslâmiyeti, Nur Risalelerini okumak 

suretiyle öğrenenlere Nur Talebesi denilmektedir. Said Nursî bütün semavî 

dinlerin yekûn akidesini bir düğüm halinde toplayan Tevhid-i Bâri akidesi 

üzerinde durmuştur. Bu itibarla yazdıklarında, söylediklerinde İslâm dinine 

muhalif bir tek husus yoktur. Tabiatiyle İslâm dinine uygun olan bir yazının 

kanunen tecziye ve tecrim edilemiyeceği aşikârdır. Onun dâvası Islâmiyete 

hizmettir, altında hiçbir siyasî maksat yoktur.»  

Nurculuğun gaye ve maksadı hakkında en son olarak İstanbul 

Birinci Ağır Ceza Mahkemesinin 963/207-249 sayılı ve 26.11.1963 ta -

rihli kararından şu cümleyi nakledeceğiz: Mümasil bir çok hâdiseler ve 

dâvalar sebebiyle ve ezcümle: Diyanet İşleri Başkanlığı Müşavere kurulunun 

dosya içinde mevcut 29/ 6/1963 tarihli kararında işaret olunduğu veçhile 

“Nurculuk bir tarikat veya mezhep olmayıp Said Nursî adındaki şahsın 

son zamanlarda yayılma istidadı gösteren dinsizlik cereyanına karşı 

Kur’an-ı Kerîm âyetlerini ele alarak Risale-i Nur namiyle yazdığı 

eserlere izafe edilen bir cereyandır... Geçmişteki haliyle Nurculukta 

devletin İçtimaî, siyasî ve hukukî temel nizamlarım dinî esas ve 

inançlara uydurmak gayesi, siyasî menfaat ve şahsî nüfuz temin ve tesis 

eylemek maksadı görülmemektedır. Bizatihi suç olmayan bir cereyanı 

Övmek, onun kurucusu sayılan bir şahsı methetmek şüphesiz kanuna 

aykırı bir fiil ve hareket olarak kabul ve tavsif edilemez.” 

Nurculuğun cemiyetle alâkasının bulunup bulunmadığı, gayesinin ne 

olduğunu; dinî neşriyat alanında elli yıldan beri faaliyette bulunan ve 

sahasında otorite teşkil eden Eşref Edip Fergan’ın «Bediüzzaman Said Nur 
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ve Nurculuk “Tenkid ve Tahlil” adlı eserinde çok beliğ bir şekilde anlatılmış 

bulunmaktadır. Bu tahlilin bir kaç cümlesinin naklinde fayda vardır. 

Fergan Nurculuğun mahiyeti hakkında bakınız sözü geçen eserinde 

ne diyor: «Şöhreti memleketimizden ta Hindistan’a kadar, Islâm dünyasının 

her tarafını kaplıyan, Almanyada adına Enstitüler kurulan bu zat kimdir? 

Hayatı, eserleri, meslek ve meşrebi nedir? Muhtelif halk tabakaları arasında 

şayan-ı hayret derecede kuvvetli rabıta husule getirmesinin sırrı ne idi? Bu bir 

tarikat mı, bir cemiyet mi, yoksa siyasî bir teşekkül mü idi? 

Gerek İdarî, gerekse adlî, bu hususta çok takipler yapıldı, derin tahkikatlar 

ve uzun ve müselsel muhakemeler cereyan etti. Ne tarikat, ne cemiyet ne de 

siyasî bir teşekkül olduğu hakkında hiçbir neticeye varılamadı. En ufak bir delil 

bile elde edilemedi. Çünkü, bu bir tarikat değil, bir cemiyet değil, siyasî bir 

teşekkül ise asla. O halde ne idi? Bir savcının tahminine göre, memlekette 

lâakal beş-altıyüz bin kişi nasıl olmuş da bu şahsın etrafına toplanmıştı? Ve bu 

adet neden günden güne artıyordu ? 

Evet, ortada, bir topluluk vardır. Fakat bu topluluk kanunun müdahale 

çerçevesine girmiyordu. Bir cemiyet gibi programı, teşkilâtı, âzası yoktu. Bir 

parti gibi siyasî bir programa ve teşkilâta tâbi değildi. Ve kaziye-i muhkeme 

haline gelen mahkeme kararları ile bu cihet tebeyyün ve tahakkkuk etmiştir.  

Böyle maddî yollardan gidilmek suretiyle daha senelerce tedkikat ve tahkikat 

yapılsaydı yine bir neticeye varılamazdı? Çünkü bu, gönüllerde yaşayan ruhî 

bir rabıta idi... Ortada mes’uliyeti mucip, kanuna aykırı hiç bir şey yoktu. 

Ortada yalnız bir Risale-i Nur vardı.  

Bu risaleler matbu değildi. El yazısı ile yüzlerce, binlerce nüshası etrafa 

dağılıyordu. Bu Risaleler toplatıldı. Mahkeme marifetiyle bîtaraf ehl-i vukuflara 

tetkik ettirildi. Bunlarda kanuna aykırı hiç bir şey görülmedi. Mahkeme 

kararıyla taayyün eden bu hakikat kaziye-i muhkeme haline geldi... İşte ortada 

bu risalelerden başka bir şey yoktu. Ne tarikat, ne cemiyet, ne de siyasî parti…  

Arada dönen yalnız şu kelimelerdir: Üstad - Talebe - Risale-i Nur. Said 

Nursî, Hazret-i Üstad. Risale-i Nuru okuyanlar da talebe. Risale-i Nur 

talebeleri. Bunların en büyük şiarı siyasetle meşgul olmamaktır... Zahiren 

bakılırsa bir tarikat olarak telâkki etmek icabeder; halbuki tarikatla hiç bir 

alâkası yoktur. Vakıa üstad vaktiyle bundan kırk elli sene evvel Nakşî ta- 

rikatiyle meşgul olmuş ise de, bilâhare bütün kuvvetini îman ve Kur’an 

hakikatlerine vermiş idi. 

Üstadın talebelerine verdiği derslerin fâtihası şu idi: Biz ehl-i tarikat 

değil, ehl-i hakikatiz. Rehberimiz Kur’an, şiarımız iman ve irfandır. 

«Filhakika bir Nur talebesinin imanı şayan-ı hayret derecededir. îman 

karşısında hayatın hiç kıymeti yoktur. Bütün gayeleri iman ve irfandır. 

Dünyevi hiç bir ihtirasları yoktur. Bu kadar iman ve fazilet sahibidirler. Feraiz-i 

İlâhîyi ifaya son derece itina ederler. 
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Menahiden kat’iyyen ictinab ederler. Çalışkandırlar. Hayatlarını kazanırlar. 

Büyük feragat sahibidirler, iman ve irfan yolunda hiçbir fedakârlıktan geri 

durmazlar. Üstadlarının nasîhatlarına bütün varlıklariyle merbutturlar. Nur 

Risalelerinin hedefi imanı kurtarmak, kalblere İlâhî irfanı yerleştirmektir. Başka 

şey bilmezler ve düşünmezler bile. 

Nur talebelerinin imanı irfana müsteniddir... Cehaletin en büyük 

düşmanıdırlar, ilim ve irfan temelleri üzerine kurulan iman, imandır. Bu 

itibarla buna bir mektep, ekol desek daha münasip olur. Belki de en doğrusu 

budur. 

Madem ki tarikat değil, cemiyet değil, parti değil, o halde İman Ve İrfan 

Mektebi demek münasip olmaz mı? 

Bu iman ve irfan mektebinin binası, programı, teşkilâtı, tahsisatı, idaresi, 

merkezi, şubesi, âmiri, memuru, hiç bir şey yok. Hiç bir kayda tâbi değil. 

Yalnız gönüller üzerine kurulmuş bir müessese. Zamanla mekânla da 

mukayyet değil. Hududu yok. Bu mektebin yalnız bir kitabı var: Kur’an. 

Bütün ilhamları bu kitaptandır. Bu kitap bitmez, tükenmez bir irfan 

hâzinesidir. Gelmiş ve geçmiş ve gelecek bütün asırları doyurmağa bu hazîne 

yeter. Nur Risaleleri bu hâzinenin damlalarıdır.  

Kalbinde iman ve irfanı olan her mü’min bu mektebin talebesidir. 

Hiç kimseden izin almadan, hiç bir kayda tâbi olmadan bu mektebe girilebilir. 

Çünkü bütün mü’minler bu mektebin tabiî talebesidir. Nur Risaleleri birer 

derstir. Onları kendisi istinsah eder, isterse hazır yazılmış veya basılmış olarak 

kendisine temin eder. Artık o vicdanı ile, kalbiyle, ruhuyla başbaşadır. 

Arada hiç bir vasıta yoktur. Tarikatta olduğu gibi hiç bir şeyhe merbutiyeti 

yoktur.  

Nur Risalelerinin müellifi bir üstaddır. Dersini vermiştir. Tıpkı bir üniversite 

hocası gibi. işte Said Nur mektebinin, Said Nur Üniversitesinin mahiyeti bence 

budur.»  

Cemiyetçilik ithamları karşısında ise Hazret-i Bediüzzamanın verdiği 

cevaplardan bazı cümlelerle bu bahse son verilebilir: «Cemiyetçilik 

ithamına karşı: Madem hayat-ı içtimaiyenin bir temel taşı ve fıtrat-ı 

beşeriyenin. bir hacet-i zaruriyesi ve aile hayatından tâ kabile ve millet ve 

İslâmiyet ve insaniyet hayatına kadar en lüzumlu ve kuvvetli rabıta ve her 

insanın ve kâinatta gördüğü ve tek başiyİe mukabele edemediği medâr-ı zarar 

ve hayret ve İnsanî ve İslâmî vazifelerinin ifasına mani maddî ve manevî 

esbabın te- hacümâtına karşı bir nokta-i istinad ve medâr-ı teselli olan dostluk 

ve kardeşâne cemaat ve toplanmak ve samimâne uhrevî cemiyet ve uhuvvet, 

siyâsî cephesi olmadığı hâlde ve bilhassa hem dünya, hem âhiret saadetlerine 

kat’î vesile olarak iman ve Kur’an dersinde hâlis bir dostluk ve hakikat 

yolunda bir arkadaşlık ve vatanına ve milletine zararlı şeylere karşı bir tesanüd 

taşıyan Risale-i Nur şakirdlerinin pek çok takdir ve tahsine şayan ders-i 

imanda toplanmalarına cemiyet-i siyâsiye nâmını verenler elbette ve herhalde 
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ya gayet fena bir surette aldanmış veya gayet gaddar bir anarşisttir ki, hem 

insaniyete vahşiyâne düşmanlık eder, hem İslâmiyete nemrudâne adâvet 

eder, hem hayât-ı içtimaiyyeye anarşiliğin en bozuk ve mütereddi tavriyle 

husumet eder ve bu vatana ve millete ve hâkimiyet-i islâmiyeye ve dinî 

mukaddesata karşı mürtedâne, mütemerridâne, anudâne mücadele eder.  

Veya ecnebi hesabına bu milletin can damarını kesmeye veya bozmaya 

çalışan el hannas bir zındıktır ki hükümeti iğfâl ve adliyeyi şaşırtır. 

Efendiler, Reis bey! dikkat ediniz. Risale-i Nur’u ve şakirdlerini mahkûm 

etmek doğrudan doğruya küfr-ü mutlak hesabına, hakikat-i Kur’aniyye ve 

hakaik-ı imaniyeyi mahkûm etmek hükmüne geçmekle bin üç yüz seneden 

beri ve her asırda üç yüz elli milyon onda yürümüş ve üçyüz milyar 

müslümanların hakikata ve saadet-i dareyne giden cadde-i kübrâlarını 

kapatmağa çalışmaktır, ve onların nefretlerini ve itirazlarım kendinize 

celbetmektir. Çünkü o caddede gelip gidenler, gelmiş geçmişlere dualar ve 

hasenatlarıyla yardım ediyorlar. 

Acaba Mahkeme-i Kübrâda bu üçyüz milyar dâvacıların karşısında sizden 

sorulsa ki: (Doktor Duzinin baştan nihayete kadar serâpa islâmiyetiniz ve 

vatanınız ve dininiz aleyhinde ve frenkçe «Tarih-i İslâm» namındaki eseri ki 

zındıkların kütüphânelerindeki eserlerine, kitaplarına, serbest okumalarına ve 

o kitapların şakirdleri, kanununuzca cemiyet şeklini almalarıyla beraber 

dinsizlik veya komünistlik veya pek eski ifsat komitecilik gibi siyasetinize 

muhalif cemiyetlerine ilişmiyordunuz! Neden hiçbir siyasetle alâkadar 

olmayan ve yalnız iman ve Kur’an cadde-i kübrâsında giden ve kendilerini ve 

vatandaşlarını idam-ı ebediden ve hapsi münferidden kurtarmak için 

Kur’an’ın hakikî tefsiri olan Risale-i Nur gibi gayet hak ve hakikat bir eseri 

okuyanlara, hiç bir siyâsî cemiyetle münasebeti olmayan o halis dindarların 

birbiriyle uhrevî. dostluk ve uhuvvetlerine cemiyet nâmı verip ilişmişsiniz, 

onları pek acip bir kanunla mahkûm ettiniz ve etmek istediniz) dedikleri 

zaman ne cevap vereceksiniz? 

Mes’elemiz imandır. îman uhuvveti ile bu memleketin insanlarıyla 

uhuvvetimiz var. Halbuki cemiyet ise ekser içinde ekalliyetin ittifakıdır. Bir 

adama karşı doksan dokuz adam cemiyet olmaz... Benim gibi... bir insanın; 

on sene ve belki 20 - 30 sene zarfında 20 - 30 değil, belki 100, belki binler 

talebesi sırf iman ve hakikat ve âhiret noktasında onunla fedakârane bağlansa 

ve âhiret kardeşi olsalar çok mudur? Ve zararı mı var? Hiç ehl-i vicdan ve 

insaf bunları tenkide cevaz verir mi? Ve bunlara cemiyet-i siyasiye nazarıyla 

bakabilir mi? 

İmam-ı Gazâlî ile irtibatımız var, kopmuyor, çünkü uhrevîdir. Öyle de 

bu mâsum ve sâfi ve halis dindarlar benim gibi bir biçâreye iman derslerinin 

hatırı için bir kuvvetli alâka göstermişler. Bu asılsız ve mevhum bir cemiyet-i 

siyasiye vehmini vermiş.. 
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Evet, biz bir cemiyetiz. Öyle bir cemiyetimiz var ki, her asırda üç yüz elli 

milyon dahil mensuplan var ve her gün beş defa namazda o cemiyetin 

prensiplerine kemâl-i hürmetle alâkalannı ve hizmetlerini gösteriyorlar. 

ْؤِمن ونَِِِاْخَوة ِ   kudsî programiyle birbirinin yardımına dualarıyla ve ِانََّماِاْلم 

mânevî kazançlariyle koşuyorlar, işte biz bu mukaddes ve muazzam cemiyetin 

efradındanız.  

Ve hususî vazifemiz de: Kur’anın imanî hakikatlarmı tahkikî bir surette 

ehl-i îmana bildirip onları ve kendimizi idam-ı ebedîden ve dâimî, berzahi 

haps-i münferidden kurtarmaktır.  

Sair dünyevî ve siyâsi entrikalı cemiyet ve komitelerle ve bizim medâr-ı itti- 

hamımız olan cemiyetçilik gibi asılsız ve mânâsız cemiyetle hiç bir 

münâsebetimiz yoktur ve tenezzül etmeyiz.

Ey beni bu belâya sevkedip, bu hâdiseyi icad eden mülhid zalimler! 

Mâdem ve her halde mânen ve maddeten beni idam etmeğe niyet etmişsiniz, 

neden mazlumların ve biçârelerin hukuklarını muhafaza eden, adliyenin çok 

ehemmiyetli haysiyetini rahnedar edecek entrikalarla, dolaplarla, adliyenin 

eliyle yürüdünüz? Doğrudan doğruya karşıma merdâne çıkıp senin vücudunu 

bu dünyada istemiyoruz demeli idiniz. 

Ben hükûmet-i Cumhuriyenin kânunlarına istinaden hukukumu kanun 

dairesinde istiyorum. Kânun nâmına kânunsuzluk edenleri cinâyetle ittiham 

ediyorum. 

Ey efendiler! Beyhude yorulmayınız. Biliniz ki: Onu idare eden öyle acip 

bir dehâdır ki, mağlûb edilmez ve mukâbele edilmez. Çâre-i yegâne onunla 

müsalâhadır. Eğer yoksa bu kadar mâsumlara zarar vermek ve ezmek yeter! 

Belki gayretullâha dokunur! Galâ ve vebâ gibi belâlara vesile olur.» Onlar, 

mevhum bir cenayet isnadiyle zulmederler; kader ise “Neden tam ihlâsla, 

tanı bir tesanüdle, tam bir Hizbullah olmadınız» diye bizi onların 

elleriyle tokatladı.” 

* * * 

Sual: Bediüzzaman, Risale-i Nur ve Risale-i Nur Talebeleri komünizme 

karşı ne şekilde ve hangi yoldan mücadele ediyorlar? 

Cevap: Bu sualinize Eisenhower’in bir cümlesini nakletmek suretiyle cevap 

vermiye çalışacağım: «Komünizme karşı mücadelemiz Allah’ın kudretine 

inananlarla, inanmayanlar arasındaki bir mücadele değildir de nedir? 

Komünistler bunu biliyorlar. Onlar bütün inanç sistemlerinlden Allaha imanı 

dışarı çıkarmak zorundadırlar. Zira Allah’a iman içeriye girince komünizm 

dışarıya çıkmağa mecbur olur.»  

Eisenhower’in belirtmiş olduğu üzere, bugünün büyük mücadelesi her 

yerde ve bilhassa Orta-Şarkta Allah’a inananlarla inanmayanlar arasında 

cereyan etmektedir ve komünizmin taarruzunu da durduran Allaha olan 

imandır. Ve işte bunun içindir ki komünistler de her yerde taarruzlarını 
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önleyen ve sızmalarını akim bırakan ve oyunlarını ve hesaplarını bozan 

Allah’a olan imanı cemiyet ve vicdanlardan söküp atmak için ellerinden gelen 

gayreti göstermektedirler. Cemiyetleri ve vicdanları Allah’a bağlılıktan ayırmak 

için çeşitli metodlara başvurmakta ve kademeli şekillerde çalışmaktadırlar. 

Macaristan, Küba ve Cezayir bunun müşahhas misallerindendir. Ellerindeki 

itham damgası umumiyetle, reaksiyoner, mürteci, gerici ithamı veya 

inkılâp rejim veya Lenin, Stalin veya Kruşçef düşmanlığıdır.  

“Her nevi dinin köklerini dünya yüzünden kazımak da baş 

gayelerimizden biridir. Komünizm nizamının en büyük düşmanı Al-

lahtır. Allaha olan imam çürütmek için bütün gayretimizle 

çalışmalıyız.” diyen komünistlerin ve komünist nizamın en büyük 

düşmanı, îman-ı billâhtır. Komünist tecavüzünü durduracak tek kuvvet ise 

ancak islâmiyettir ki, bu hakikati hak-perest birçok garp mütefekkirlerine 

tercüman olarak Arthiir Pelegrini şu şekilde ifade etmiş bulunmaktadır: 

“Dünyada birçok ideler, imanlar ve sistemler sarsılıp çöktüğü halde, 

İslâmiyet tek bir sistem, tek bir iman ve tek bir düşünce olarak 

metanetle ayakta durmaktadır.” 

Bugünün büyük savaşının esasında dinsizlik ile dindarlık, Das Kapital ile 

Kur’an arasında cereyan etmektedir. Hıristiyan dinini mağlûb eden bu müthiş 

tâuna karşı ancak islâmiyetle karşı çıkılabileceğini ve bunun için de Allaha 

olan imanın kuvvetlendirilmesi ve Nûr-u Kur’an’a sarılmak gerektiğini ve 

bilhassa milletimizin mevcudiyetini devam ettirmesinin ancak İslâmiyete ve 

İslâmî ananelerimize dört elle sarılmak suretiyle mümkün olduğunu, aksi 

takdirde mahv ü perişan olacağını akl-ı selim sahibi her insan bugün artık 

teslim etmektedir. 

Son zamanlarda anlaşılan bu hakikati Hazret-i Bediüzzaman ise 

yarım asrı mütecaviz bir zamandan beri ilân edegelmiştir. 

Kendini bildiği andan bugüne kadar, anarşizmin, komünizmin, sair iman 

ve İslâm düşmanı gizli dinsiz komitelerin, tek kelimeyle küfr-ü mutlakın mâna 

ve madde dünyasında ateşlediği yangını söndürmek, tahribatı önlemek, 

imanları kurtarmak için mücadele eden; mâsumların zarar görmesi ihtimaline 

binaen menfî hareketleri daima önlemeğe çalışan; Allah’tan başka kimsenin 

önünde eğilmeyen: “Allaha kul olan, kullara kul olmaz” prensibi ile 

demokratik zihniyete kuvvet veren ve zalimi ve zulmü alkışlamıyan, hiçbir 

tehdit ve tehlike; söylenmesi gereken hakkı ilân etmekten kendisini 

alakoyamıyan; her türlü menfaati reddedip yalnız ve yalnız Rıza-yı İlâhîye 

teveccüh eden; bir câni yüzünden on mâsuma zarar gelmemesi için rahatını, 

şerefini, haysiyetini, hattâ; lüzum olsa hayatını feda etmeye karar veren; her 

türlü tazyike, sabır hududunu çok geniş tutarak tahammül eden; bir insanın 

imanını kurtarabilmek için uhrevî saadetini feda edip cehenneme girmeyi dahi 

göze alan; netice olarak şöhretperestliği değil, Allah rızasını, hodgâmlığı 

değil, diğergâmlığı, şiddeti değil, müsamahayı, intikamı değil, afvı; kini 
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değil sevgiyi; kibri değil, tevazuu; adaveti değil, muhabbeti; zulmü 

değil, şefkati ve merhameti; menfiyi değil, müsbeti; tahribi değil, 

tâmiri; küfrü değil imanı, zulmeti değil, nûru tavsiye eden; yirminci asır 

islâm dünyasının eşsiz şahsiyeti Bediüzzaman Said Nursî.. İslâmî imanın bütün 

rükünleri ve mes’eleleri hakkında aklî, kalbi, ruhu ve insanın sair lâtifelerini 

tam tatmin edecek ve okuyucuların ruhlarını ihtizaza getirip onları 

menfaatların, ihtirasların, boğuştuğu bu acip asırda her türlü menfaat ve 

ihtiras salgınından sıyırıp yalnız Rıza-i İlâhî yolunda, Sahabiler devrinin 

coşkunluğuna eriştiren.. iman-ı Billâhı yaymayı hayatının en mühim ve biricik 

gayesi haline getiren eser ve talebeleriyle komünizmin karşısında bir sedd-i 

Zülkarneyn gibi bir sedd-i Kur’anî tesis etmiştir ve demiştir ki: “Kâinatta 

dinsizlik ile, dindarlık Âdem Aleylıisselâm zamanından beri cereyan edip 

geliyor ve kıyamete kadar gidecektir. Bu mes’elemizin künhüne vakıf olan 

herkes bize olan hücumun doğrudan doğruya dinsizlik hesabına 

dindarlığa bir taarruz olduğunu anlar. 

“Bir Tek Gayem Vardır: O da, mezara yaklaştığım bu zamanda Islâhı 

memleketi olan bu vatanda Bolşevik baykuşlarının seslerini işitiyoruz. 

Bu ses âlem-î İslânım iman esaslarım zedeliyor, halkı, bilhassa gençleri 

imansız yaparak kendine bağlıyor. Beu bütün kuvvetimle bunlarla 

mücadele ederek gençleri ve müslümanları imana davet ediyorum. Bu 

imansız kitleye karşı mücadele ediyorum. Bu mücahedem ile inşaallah 

Allah huzuruna girmek istiyorum. Bütün faaliyetim budur. Beni bu ga-

yemden alakoyanlar da korkarım ki Bolşevik-ler olsun. Beni serbest 

bırakınız elbirliği ile, komünistlikle zehirlenen gençlerin ıslâhına ve 

memleketin imanına, Allah’ın birliğine hizmet edeyim.”  

Hazret-i Bediüzzamanın talebelerinden birisinin komünizme karşı 

tutumunu ise şu mektuptan anlamak kabildir: «Kızıl Rusya’dan 

çıkarak, kızıl ateşler, kızıl kıvılcımlar saçan ve birer birer dünya şeh-

rinin mahallelerini saran ve oraları yakıp kavuran; bazı yerlerde de 

nifak ve şikak ateşleri saçarak, kardeşine «kardeşini öldür!» diye 

bağıran ve en nihayette âlem-i Hıristiyaniyeti yakıp, kavurup, harman 

gibi savurduktan sonra, âlem-i İslâm mahallesini saran ve evimizin 

saçaklarına kıvılcımları sıçrayan ve çok büyük ve çok dehşetli bir belâ 

olan komünizm gibi azim bir yangına karşı itfaiye vazifesini üzerine 

alan Risale-i Nur, Müslümanların ve beşerin en büyük ve yegâne 

tahassüngâhı ve en büyük melceidir. 

Ey Fahri âlemin gösterdiği doğru yoldan şaşanlar! Dünyanın fâni 

meta’larına gururlanıp taşanlar! Ey «Dünyamıza zararı olur» korkusuyla 

Nûr-u Kur’andan kaçanlar; küfr-ü mutlak ateşinin bizleri sardığı bir 

zamanda ancak ve ancak en müstahkem ve en kavi ve yıkılmaz ve 

sarsılmaz bir tahkimat olan Risale-i Nur’un nuranî siperlerine iltica 

etmekle ve onun daire-i kudsiyesine girmekle kurtulacaksınız.  
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Ve idam-ı ebedî zannettiğiniz ölümü, bir hayat-ı bakiyeye tebdil 

edeceksiniz... Ve nurlara çalışmakla her birerleriniz, maddî ve manevî 

felâh ve saadete nâil olacaksınız. Böyle olan milyonlarla Nur talebeleri 

bu hakikate şahittirler.” 

* * * 

Nur Talebelerinin Komünizme Karşı Tavrını 

Gösteren Bir Nur Talebesinin Temyiz Lâyihasıdır. 

 

Gençliğimizin Risale-i Nura elektriklenmiş gibi sarılmalarını en ince 

sır ve hikmetlerinden bir tanesi de budur: Senelerden beri feragat-ı nefisle 

ve eşsiz bir fedakârlıkla; ihtiyat, hasta ve fevkalâde ihtimama muhtaç bir çağda 

gizli düşmanları olan komünist ve masonların ve bunlara aldananlann çeşitli 

işkencelerine karşı tahammülün fevkinde sabrı ile Bediüzzaman Said Nursî din 

aleyhindeki bir çok sinsi plânları hakikatbîn nazariyle, realist görüşüyle fark 

etmiş, dehşetli dessasâne ve perdeli olan bu plânları akim bırakacak imanî 

eserleri te’lif etmiştir. 

Fakat ne hazin ve acıklı ve binler teessüflere şayeste bir vaziyettir ki, bu 

İslâmiyet kahramanı ve hârikulâde büyük zat, yirmi beş senedir hapislerde, 

zindanlarda, tecrid-i mutlaklarda imha edilmeğe çalışılmaktadır. 

Komünistlerin ihanetiyle meydana gelen evhamın icab ve neticesi olan 

garazkârlıklarla Risale-i Nur müellifi cezalandırılsa dahi Risale-i Nur eserleri 

yine büyük bir iştiyak ve gittikçe artan bir alâka île okunmakta devam 

edecektir. 

Birinci ve en kuvvetli delili şudur ki; yeni harf ile teksir edilebilen Asâ-

yı Mûsa eserini okuyan gençler, Kur’an harfleriyle yazılmış mütebaki eserleri 

de okuyabilmek için kısa bir zamanda o yazıyı da öğreniyorlar. Bu şekilde 

birçok ilimlerin öğrenilmesine engel olan ve dinden ve imandan çıkarmak için 

te’lif edilen eserleri okumağa mecbur eden, Kur’an hattını bilmemek gibi 

büyük bir şeddi de yıkmış oluyorlar. 

Bir milletin gençliği ne zaman Kur’an ve ondan lemean eden ilimlerle 

teçhiz ve tahkim edilmiş ise, o vakit o millet terakki ve teâli etmeğe başlamıştır. 

Gençlik iman ve İslâmiyet ihtiyacıyla yanan ruhlarını Kur’an tefsiri Risale-i 

Nurun füyuzat ve envariyle doldurmağa başlamıştır. 

Böylelikle tahkiki bir imana sahip olacak gençliğimiz dinsizliğe, 

komünistliğe karşı mücadele edip vatanlarını İslâm düşmanlarına asla 

sattırmıyacaklardır. Bunun için eğer komünistler, mürekkeb ve kâğıdı yok 

etmek imkânını da bulsalar, benim gibi birçok gençler ve büyükler fedâî olup 

hakikat hâzinesi olan Risale-i Nurun neşri için mümkün olsa derimizi kâğıt, 

kanımızı mürekkep yaptıracağız.  

Evet., evet., evet... Binler defa evet!  

Savcı iddianamesinde diyor ki: “Said Nursî eserleriyle üniversite 

gençlerini zehir- lemiştir.”  
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Biz de buna mukabil deriz ki: Eğer Risale-i Nur bir zehir ise, bizim bu 

zehirlere tonlarla, binlerce kilo ihtiyacımız vardır. Eğer çoklukla olduğu yeri 

biliyorsa bize tayyarelerle sevk etsin. 

Biz Risale-i Nur Talebeleri iman ve İslâmiyet hizmeti uğrunda zâlimlerin 

zulmüne mâruz kaldığımız vakit, hapishane köşelerinde veya darağaçlannda 

ölmeyi, istirahat döşeğindeki ölüme tercih ederiz. Görünüşü hürriyet, hakikati 

istibdad-ı mutlak olan bir esaret içinde yaşamaktansa hizmet-i 

Kur’aniyemizden dolayı zulmen atıldığımız hapishanelerde şehid olmayı 

büyük bir lûtf-ı İlâhî biliriz. Denizli’de medfun Hasan Feyzi Merhumun şu 

kıt’aları ise bütün Risale-i Nur Talebelerinin müşterek bir duası gibidir:  

“Kızıl ejder yuvamıza girmesin,  
Zehirli eli yakamıza ermesin;  
Karşı durup Nûrun fırsat vermesin,  
Ey seyf-i rahmet-i âlem Risale-i Nur!  
 

Kara duman üstümüzden dağılsın, 
 Kızıl alev sönüp âlem ayılsın,  
Bu zaferin Haşre kadar anılsın,  
Ey Zülfikar-ı rahmet-i âlem Risale-i Nur!” 

* * * 

Sual: Risale-i Nur Talebelerinin hususiyeti, vasf-ı mümeyyizi nedir? 

Cevap: Risale-i Nur talebeleri bütün varlıkları ile Allah’a, Son Nebî 

Aleyhissalâtü Vesselâm Efendimiz Hazretlerine ve Kur’an-ı Azîmüşşana 

inanmakta ve bağlı bulunmaktadırlar.  

Risale-i Nur Talebelerinin hususiyeti ise: (Risale-i Nur Külliyatında 

beyan edildiği üzere) imanlarını taklitten tahkika yükseltmek, başkalarının 

imanına kuvvet verecek şekilde çalışmak ve daima müsbet hareketle menfî 

hareketlerden uzak durmak, siyasete karışmamak, muarızlara dahi iman dersi 

vermek, takvâdarâne ve riyazetkârâne harekete çalışmak, muhabbete 

muhabbet ve husumete (husumet hissine) husumet göstermek, imâlii olanı 

kardeşi bilmek, kim olursa olsun, münakaşadan çekinmek, mü’minler 

arasında mezhep, tarikat veya meşreb farkı sebebiyle husumete yer 

vermemektir. 

Uhud dağı cesametinde olan iman karşısında çakıltaşı hükmünde dahi 

olamıyacak mes’eleler sebebiyle adâvete ve tefrikaya gitmemek ve şahıslara 

değil, iman ve Kur’an hakikatlarına bağlanmak ve mütecâviz dinsizler 

karşısında değil, yalnız ehl-i iman ile; hıristiyanların samimî ruhânîleri ile dahi 

medar-ı niza olan noktaları muvakkaten medar-ı münakaşa etmeksizin ittifakı 

zarurî görmektir. 

Kendi mesleğinin muhabbeti ile hareket etmek, başka mesleklerin adaveti 

ve başkalarının tenkisiyle meşgul olmamak, daire-i İslâmiyet içinde, hangi 

meşrebde olursa olsun medar-ı muhabbet ve uhuvvet ve ittifak olacak çok 

rabıta-i vahdet bulunduğunu düşünüp ittifak etmek ve haklı her meslek 
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sahibinin başkasının mesleğine ilişmemek cihetinde hakkı ise: “Mesleğim 

haktır, yahut daha güzeldir” diyebilir. Yoksa başkasının mesleğinin haksızlığını 

veya çirkinliğini ima eden “Hak. Yalnız benim mesieğimdir veyahut güzel 

benîm meşrebimdir” diyemez olan insaf düsturunu rehber etmek, ehl-i hakla 

ittifak, tevfik-i İlâhînin bir sebebi ve diyanetteki izzetin bir medarı olduğunu 

düşünmektir. 

Hem ehl-i dalâlet ve haksızlık (tesanüd sebebiyle) cemaat suretindeki 

kuvvetli bir şahs-ı mânevinin dehası ile hücumu zamanında; o şahs-ı 

mâneviye karşı, en kuvvetli, ferdî olan mukavemetin mağlûp düştüğünü 

anlayıp; ehl-i Hak tarafındaki ittifak ile bir şahs-ı mânevî çıkarıp, o müthiş 

şahs-ı mânevî-i dalâlete karşı hakkaniyeti muhafaza ettirmek ve Hakkı bâtılın 

savletinden kurtarmak için nefsini ve enaniyetini ve yanlış düşündüğü 

izzetini ve ehemmiyetsiz rekabetkârane hissiyatını terketmekle ihlâsı kazanıp 

vazifesini ifaya çalışmaktır. 

Haricî düşmanın hücumunda, dahilî münakaşatı terketmek ve ehl-i 

Hakkı sukuttan ve zilletten kurtarmayı en birinci ve en mühim bir vazife-i 

uhreviye telâkki edip yüzer âyât ve ehadis-i Nebeviyyenin şiddetle emrettikleri 

uhuvvet, muhabbet ve teavünü yapıp, bütün hissiyatlarıyla ehl-i dünyadan 

daha şiddetli bir surette meslekdaşları ile ve dindaşları ile ittifak etmek, yani 

ihtilâfa düşmemek; nefsini tezkiye etmemek, kendini huzuzat ve ihtirasatta 

unutmak ve mevtte ve hizmette düşünmek, kemalini kemalsizlikte, kudretini 

aczde, gınasını fakrda bilmek, mevcudatı mevcudat hesabına hizmetten 

azlederek mâna-yı ismiyle bakmamak, acz, fakr, şefkat ve tefekkür 

yolundan ayrılmamak; iman ve Kur’an hizmetinde azamî sadâkat, azâmî 

ihlâs, âzâmi sebat, âzâmî fedâkârlık, âzâmî iktisat ve itidal-i demi esas tutmak; 

neticeye bakmamak ve vazife-i îlâhiyeye kanşmayıp kendi vazifesiyle meşgul 

olmak; zahmetlerde rahmetleri görmek, herbir hâdisede rahmet-i ilâhiyyenin 

izini, özünü, yüzünü görerek hizmetine devam etmektir. 

Risale-i Nur’un, tevhid, nübüvvet, haşir, adalet ve ibadet gibi temel 

mes’elelerle meşgul olduğu ve bitaraf ehl-i vukuf raporlarının ve mahkeme 

kararlarının Kur’an şakirdi veya Risale-i Nur talebesi kısaca Nurcu denilen 

mü’minlerin imanî fikirler etrafında birleştirici bir şekilde hareket ettiklerini 

te’yid ettiği ise izahtan varestedir. 

* * * 

 

Sual: Nur Talebelerinin dünya siyaseti karşısında durumları nedir? 

Cevap: Hazret-i Bediüzzaman diyor ki: Eski Dahiliye Vekili, şimdi Parti 

Kâtib-i Umumîsi Hilmi Bey Yirmi sene zarfında bir tek istida, Dahiliye Vekili 

iken sana yazdım. Fakat, yirmi senelik kaidemi bozmacımı. Hem eski dahiliye 

vekili, hem şimdi kâtib-i umumî sıfatlariyle seninle konuşacağım. Yirmi sene 

hükümetle konuşmıyan; tek bir def’a hükümet hesabına hükümetin büyük bir 



B i r  M ü l a k a t   | 47 

 

rüknü ile konuşan adam, on saat kadar söylese azdır. Onun için siz, benimle 

konuşmayı bir iki saat müsaade ediniz. 

Şimdi, partinin kâtib-i umumisi itibariyle size bir hakikati beyan etmeye 

kendimi mecbur biliyorum. Hakikat da şudur: Senin kâtib-i umumî olduğun 

Halk Fırkasının, millet karşısında gayet ehemmiyetli bir vazifesi var. O da 

şudur: Bin seneden beri âlem-i îslâmiyeti kahramanlığiyle memnun eden ve 

vahdet-i îslâmiyeyi muhafaza eden ve âlem-i beşeriyetin küfr-ü mutlaktan ve 

dalâletten şanlı bir surette kurtulmasına büyük bir vesile olan Türk Milleti ve 

Türkleşmiş olanların din kardeşleri.  

Eğer şimdi, eski zaman gibi kahramancasma Kur’ana ve hakaik-ı imana 

sahip çıkmazsanız ve doğrudan doğruya hakaik-ı Kur’aniye ve imaniyeyi 

tervice çalışmazsanız; size kat’iyyen haber veriyorum ve kat’î hüccetlerle isbat 

ederim ki: âlem-i îslâmın muhabbet ve uhuvveti yerine, dehşetli bir nefret ve 

kahraman kardeşi ve kumandanı olan Türk Milletine bir adavet ve şimdi âlem-

i îslâmı mahva çalışan küfr-ü mutlak altındaki anarşiliğe mağlûb olup, âlem-i 

îslâmın kal’ası ve şanlı ordusu olan bu Türk Milletinin parça parça olmasma ve 

şark-ı şimalinden çıkan dehşetli ejderhanın istilâ etmesine sebebiyet verecek-

siniz. 

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 

hakikatiyle mezcolmuş, ittihad etmiş ve bütün mâzideki şerefini 

îslâmiyette bulmuş olan bu milletteki din kuvveti ve îman 

bütünlüğüdür. 

Evet, bu milletin hamiyetperverleri, milliyetperverleri her şeyden evvel; bu 

mümtezic, müttehit milliyetin can damarı hükmünde olan hakaik-ı 

Kur’aniyyeyi, terbiye-i medeniye yerine ikame etmek ve düstur-u hareket yap-

makla o cereyanı durdurur, inşaallah... 

Size karşı, elbette çok cihetlerde dahilî ve haricî muarızlar var. Eğer bu 

muarızlarınız hakaik-ı imaniye namına çıksaydı, birden sizi mağlûb ederdi. 

Çünki; bu milletin yüzde doksanı, bin senedenberi an’ane-i îslâmiye ile ruh ve 

kalb ile bağlanmış. Zâhiren, muhalif fıtratındaki emre itaat cihetiyle serfüru 

etse de kalben bağlanmaz. 

Hem bir müsluman, başka milletler gibi değil. Eğer dinini bıraksa 

anarşist olur, hiç bir kayd altında kalamaz. îstibdad-ı mutlaktan, rüşvet-i 

mutlakadan başka hiç bir terbiye ve tedbirle idare edilmez. Bu hakikatin 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 inkılâp kusurlarını üç - dört  

adamlara verip, şimdiye kadar umumî harb vesair inkılâblarm icbariyle 
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yapılan tahribatları ,hususan an’ane-i diniye hakkında, tamire çalışsanız; hem 

size istikbalde çok büyük bir şeref ve âhirette büyük küsuratlarınıza kefaret 

olup, hem vatan ve millet hakkında menfaatli hizmet ederek, milliyetperver, 

hami- yetperver namına müstahak olursunuz. 

Mâdem, ölüm öldürülmüyor ve kabir kapısı kapanmıyor ve mâdem siz de 

herkes gibi kabre koşuyorsunuz ve mâdem o kat’î ölüm, ehl-i dalâlet için 

idam-ı ebedîdir. Yüzbin cemiyetçilik ve dünyaperestlik ve siyasetçilik onu 

tebdil edemez. Ve mâdem Kur’an, o idâm-ı ebedîyi, ehl-i iman için terhis 

tezkeresine çevirdiğini güneş gibi isbat eden Risale-i Nur elinize geçmiş ve 

yirmi senedenberi hiç bir feylesof, hiçbir dinsiz ona karşı çıkamıyor, bilakis, 

dikkat eden feylesofları imana getiriyor Ve bu on iki sene zarfında dört büyük 

mahkemeniz ve feylesof ve ulemadan mürekkeb ehl-i vukufunuz, Risale-i 

Nuru tahsin ve tasdik ve takdir edip, îman hakkmdaki 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’ânî 

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 

dililiyorsunuz; bir parça da, âhiret hesabına konuşan benim gibi kabir 

kapısında, vatandaşların haline ağlayan bir biçareyi dinlemek lâzımdır. 

Risale-i Nur şakirdleri dünya siyasetine ve cereyanlarına ve maddî 

mücadelelerine karışmıyorlar. Ve ehemmiyet vermiyorlar. Ve tenezzül 

etmiyorlar.  

Ve hakikî şakirdleri en dehşetli bir hasmına ve hakaretli tecavüzüne 

karşı ona der: “Ey bedbaht, ben seni idam-ı ebediden kurtarmağa ve fâni 

hayvaniyetin en süflî ve elim derecesinden, bir baki insaniyet saadetine 

çıkarmağa çalışıyorum. Sen benim ölümüme ve idamıma çalışıyorsun. Senin 

bu dünyada lezzetin pek az, pek kısa ve âhirette ceza ve belâların pek çok ve 

pek uzundur. Ve benim ölümüm bir terhistir. Haydi defol, senin ile uğraşmam 

ne yaparsan yap.” der. O zalim düşmana hiddet değil, belki acıyor, şefkat 

ediyor. Keşki kurtulsa idi diyerek ıslahına çalışır, Hazret-i 

Bediüzzamanm beyanı üzere biliyoruz ki: “Din bir imtihandır, teklif-i İlâhî 

bir tecrübedir. Tâ ervah-ı âliye ile ervâh-ı sâfile müsabaka meydanında 

birbirinden ayrılsın. Nasıl ki bir mâdene ateş veriliyor, tâ elmasla kömür, 

altunla toprak birbirinden aynisin. Öyle de, bu dar-ı imtihanda olan teklifat-ı 

İlâhiye bir iptilâdır ve bir müsabakaya sevkdir ki, istidat-ı beşer madeninde 

olan cevâhir-i âliye ile mevadd-ı süfliye birbirinden tefrik edilsin.  

“Cennet ve cehennem, şecere-i hilkatten ebede doğru uzanıp giden 

iki daldan tezahür eden iki semeredir. Ve kâinatın teselsülen gelmekte olan 

silsilelerinin iki neticesidir ve ebede doğru akıp giden kâinat seylinin iki mah-

zeni ve iki havuzudur.  
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Evet, Cenâb-ı Hak gayr-i mütenahi hikmetler için bu âlem-i imtihana 

sahne yaptı; yine sonsuz hikmetler için tegayyürata, tehavvülâta, inkılâblara 

mahal olmasını irade etti. Ve yine sonsuz gayeler için hayır ile şerri, nef’ ile 

zararı, hüsün ile kubhu, hulâsa iyilik ve kötülüğü karışık bir şekilde cennet ve 

cehenneme tohum olmak üzere kâinatın şu mezraasına serpti.  

Evet, mademki bu âlem, nev’-i beşerin imtihan meydanıdır ve müsabaka 

yeridir, iyilikle kötülüğün birbirinden tefrik edilmiyecek derecede muhtelif ve 

karışık olmaları lâzımdır ki, insanların dereceleri tezahür etsin.  

İmtihan ve tecrübe zamanları bittikten sonra kötü insanlar 

 (Sûre: 36, âyet: 58). “Ey mücrimler bir tarafa çekiliniz!” diye olan 

tüy ürpertici sâika-vâri şiddetli emr-i îlâhiyye mâruz kalacakları gibi; iyi 

iüsanlar da (Sûre 39, âyet: 73) “Daima kalmak üzere cennete giriniz.” diye 

olan Cenâb-ı Hakkın mün’imâne, şefikane, lûtufkârane emirlerine mazhar 

olacaklardır. 

İnsanlar bu iki kısma ayrıldıktan sonra kâinat da tasfiye ameliyatına 

uğrayacak; kötülüğü, şerri, zararı tevlid eden maddelerin bir tarafa 

çekilmesiyle cehennemin; iyiliği, hayrı, nef’î doğuran maddelerin de diğer 

tarafa çekilmesiyle cennetin teçhizatları ikmâl edilecektir.”  

Bir başka beyanları üzere: «Âlemde tekâmül kanunu vardır. Bu kanuna 

tâbi olan, neşvü nema kanununa tâbidir. Bu kanuna dahil olanın bir 

ömr-ü tabiisi vardır. Ömr-ü tabiisi olanın ecel-i fıtrîsi vardır, ecelin 

pençesinden kurtulamaz.  

Evet, kâinatın ihtiva ettiği envaın ve bu envam ihâta ettiği efradın kısm-ı 

ekserisi bu kanunlara tabidirler. Binaenaleyh, âlem-i sağîr denilen insan, 

ölümden ve harabiyetten kurtulamadığı gibi; insan-ı kebir denilen âlemin de 

ölümden necatı yoktur. Ve keza, kâinatın bir ağacı, ölümden, dağılmaktan 

halâs olmadığı gibi, şecere-i hilkatten olan kâinat silsilesinin de harabiyetten 

kurtuluşu yoktur.  

Evet, eğer kâinat ömr-ü fıtrîsinden evvel, hârici bir tahribata veya Sânii 

tarafından bir hedm ve kıyamete mâruz kalmasa bile fennî bir hesap ile 

kâinatın öyle bir günü gelecektir ki: 

 (Sûre: 84, âyet: 1, sûre: 81, âyet: 1 -2 ) gibi âyetlere mâsadak 

olacaktır... Ve insan-ı kebir denilen koca kâinat, şu boşluğu sekeratmm 

bağırtılariyle dolduracaktır.

Bütün semavî dinler, âlemin harap olacağında müttefikdirler. Hem herbir 

fıtrat-ı selime, âlemin öleceğine şehadet eder. Ve kâinatta gözle görülen şu 

kadar nev’î, ferdî, yevmî, şehrî, senevi tagayyürat, tahavvülât, inkılâpların 

yalnız işaretleriyle değil, sarahatlariyle kıyametin geleceği sabittir.»  
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«Arkadaş! Kâinat dediğimiz şu apartıman-ı İlâhî; öyle ulvî, yüksek, derin, 

ince nizamlara tâbi ve öyle acip, garip rabıtalara bağlıdır ki, eğer bir duvarı 

veya bir taşı «Yerinden çık!» emrine hedef olsa derhal âlem, ölüm hastalığına 

düşer, sekerata başlar; yıldızlar arasında müsademeler, ecram arasında 

muharebeler vukua gelir. Şu gayr-ı mütenahî boşluk, pek şiddetli sayhalar, 

pek dehşetli sâ- ikalar, pek korkunç sesler, şadalar, gürültüler ve gümbürtülerle 

dolar.  

Evet, insan-ı kebirin ölümü küçük bir ölüm değildir. Sekerata başladığı 

zaman milyarlarca kürelerin çarpışmasından husule gelen fırtınanın ne 

tasavvuru, ve ne de tarifi ve ne görülmesi imkân dairesinde değildir. işte bu 

şiddetli ölüm ile hilkat bayılır, kâinat yayılır, hilkatin yağı ayranı ayrılır. Ce-

hennem, maddesiyle bir tarafa çekilir. Cennet de letâifiyle, îezâiziyle ve bütün 

güzel un- surlarıyle tecelli ve incilâ eder.»  

Hazret-i Bediüzzamamn dediği gibi, bu hakikatlara vâkıf «Tam münevver-

ül-kalb bir âbidi, küre-i Arz bomba olup patlasa, ihtimaldir ki onu 

korkutmaz» ve «Bize tecavüz edilse nur gösteririz. Vaziyetimiz bir nevi 

nûrânî müdafaadır.» 

* * * 

Sual: Kanunda boşluk olduğu iddiasına ne dersiniz? 

Cevap: Bu, fikir ve vicdan hürriyetinin üzerine zincir üzerine zincir vurmak 

isteyenlerin müracaat edegeldikleri bir bahanedir. Ortada bir boşluk olduğu 

muhakkak., ama bu, kanunlarda değil, vicdanlarda aranmalıdır. 

Hareketlerinin hiçbir şekil ve surette suç teşkil etmediği yüzlerce mahkeme 

ve yüzlerce hâkim tarafından tescil edilen mü’minleri illâ mahkûm edebilmek 

için kanunda boşluk olduğu iddiasını ortaya atanlara durmalarını ve 

düşünmelerini tavsiye ederiz. 

Bu vaziyette onlara düşen şey, vicdanlar üzerine yeni bir Gordiyom 

düğümü vurmak değil, Nur Talebesi denilen mü’minlerin mâsu- miyetini 

kabulle onların hürriyetini, mahkemelerin haysiyetini ve adliyenin şerefini 

korumak ve mahkemelere olan güveni sarsmamaktır.  

Bununla beraber ne derece şiddet kanunları çıkarılırsa çıkarılsın, seciyeli, 

cesur ve fıtrat-ı selim sahibi vicdanlı hâkimlerimizin gayr-ı âdilâne hareketlere 

vasıta olmayacaklarına kaniiz. 

İngiliz mahkemeleri önünde: Tarih gösteriyor ki, mahkeme öaionlari, 

harp meydanlarından sonra en müthiş zulüm sahneleridir. Harp sahnelerinde 

nasıl bir çok mâsum kanları dökülüyorsa, mahkemelerde de nice nice mâsum 

insanlar idama mahkûm ediliyor, öldürülüyor, zindanlarda çürütülüyor.  

Nice nice enbiya, hükema, ulema ve sulehâ mahkemelerin huzurunda 

câniler gibi durmuşlardır. Gerçi mürûr-u zaman ile eski zamanların birçok 

fenalıkları silindi. Artık Milâdın ikinci asrındaki, ruhanî mahkemeler, Ortaçağın 

engizisyonları yoktur. Fakat, evvelki mahkemelerde âmil olan ruhî hâletden 

asrımızın kurtulduğunu iddia edemem. Evet, korkunç esrarın sığınağı olan o 
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müesseseler yıkıldı. Fakat bencilliğin ve zulüm severliğin korkunç sırları ile 

dolu olan kalbleri kim değiştirebilir? 

Mahkemelerin zulüm defterleri pek büyüktür. Bu zulümlere, tarih hâlâ 

ağlıyor. İnsan-ı kâmil olan Hazret-i Mesih Aleyhisselâm bu zâlim 

mahkemelerin karşısında mevki aldı.  

Hırsızlarla birlikte muhakeme edildi. Memleketinin en sadık adamı olan 

Sokrata zehir içirildi. Müşahedeye dayanan ilmini tekzip etmeyen «Florans 

Galile» mahkemeler tarafından câni sayıldı. Bu mevki, mahkemeler 

huzurunda duran canilerin mevkii, ne muazzam bir yerdir, burada insanların 

iyisi de, kötüsü de duruyor. Ve o yüzden bu yerin şerefi yükseliyor. 

Bugün karşınızda yer aldığım mevkiin muazzam tarihini bu suretle 

hatırlayıp buraca durmakla kazandığım şerefi takdir edince, Ceıtâb-ı Hakka 

şükrediyorum. Gönlümün hissi, ittiği sevinci ancak Zât-ı Kibriya bilir.  

Bu mevkide duruyorken, bütün hükümdarların, cihangirlerin bana gıpta 

ettiklerini hissediyorum. Burada benim kalbimi harekete getiren, huzur ve 

sürür ile dolduran şeyi, onlar muhteşem saraylarının neresinde bulabilirler?  

Gafil insanlar, heva ve heveslerine boyun eğen biçareler, bu huzurun bir 

nefhasını duysalar eminim ki, insanlar bu zevki takdir etseler burada şerefe 

nail elmayı temenni ederler ve bunun için adaklar adarlardı» diyen Mevlânâ 

Ebulkelâm gibi konuşmağa, mü’minleri mecbur edecek ve mahkemeleri âlet 

derecesine düşürecek şiddet kanunları çıkarmaktan çekinilmesini temenni 

ederiz. 

Fransız ihtilâlinin devam ettiği sırada 15/Ekim/l793 tarihinde Fransa 

Kraliçesi Maria Antuanet’i muhakeme edecek bir ihtilâl mahkemesi kurulmuş, 

mahkemenin başkanlığına ise Robespiyerin şahsî dostu Herman başkan tayin 

edilmişti. Savcılık makamında ise Robespiyer gibi giyotinde can veren 

Foqouier Tinville (Fokie Tenviy) yer almış bulunuyordu.  

Muhakeme edileceğini duyan Marie-Antuanet’in şöyle söylediği 

nakledilir: “Bu adamlar benim cellâtlarım olabilirler, ama hiç bir zaman 

hâkimlerim olmayacaklar.”  

Bizim söyliyeceğimiz ise şundan ibaret olacaktır:  

Risale-i Nur sönmez ve söndürülemez.  

O üflendikçe parlayan bir Nurdur.  

Takdir-i Hudâ kuvve-i bâzu ile dönmez, 

Bir şem’a ki Mevlâ yaka, liflemekle sönmez. 

* * * 

 

Merhum Ali Rıza Sagman’ın kaleminden: 

BEDİÜZZAMAN 
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Hafız Ali Rıza Sağman bir eserinde üstâd Bediüzzaman Hazretlerinden 

bahsetmekte ve O’nun müstesna şahsiyetini birkaç cümle ile olsun dile 

getirmektedir. 1951 yılında Fakülteler Matbaasında basılan ve Hafız Ali Rıza 

Sağman tarafından kaleme alman «Mevlid nasıl okunur ve Mevlidhanlar» 

isimli eserin birinci Önsözünde (Sahife: 5 -6 ) aynen şöyle denilmektedir: 1907 

kışı idi, sanıyorum; İstanbul’un İlmî mahfillerinde, hele medrese bucaklarında 

birdenbire mânalı bir fısıltı, ilgilendirici bir dedikodu hâsıl oldu ve elektrik hızı 

ile ağızlara yayıldı, kulakları doldurdu: Kürdistandan (*) bir adam gelmiş.  

Yaşça pek genç olduğu halde ilimce kendisine çıkan yokmuş. Bu yaşta bu 

kadar geniş ilim, ancak «Vehbî» (Allah vergisi) olabilirmiş. Bu zatın kılığı - 

kıyafeti de dikkat ve hayreti çekici imiş.. Çenesinde sakal, başında sarık, 

sırtında cübbe, ayaklarında şalvar yokmuş. Bu adam bir hârika imiş. Adı 

«Said», lâkabı «Bediüzzaman» imiş. 

O tarihte biz çocuktuk. Hakkında tılsımlı haberler duyduğumuz bu zâtı 

görmek sevdasının zebunu olduk. Fakat, yine işitmiştik ki; hafiyeler, bu zatı 

göz hapsine almışlar, her yerde serbest gezemiyormuş. Çemberlitaş tarafında 

bir han odasında oturuyormuş... Filân. (1) Meşrutiyetten sonra bu zâtı 

görmek, konferanslarım dinlemek nasib oldu. (2) Birinci Cihan Harbinden 

evvel kendisinin elini öpmek de müyesser olmuştu. 

Zamanlar geçti. Takvim 1918 yaşına varmıştı. Menhus mütarekenin, siyasî 

ufuklarından zifir sızdırdığı kara günleri ve karanlık geceleri hohlahıaktayız. 

Bâyezîd Camiinde mukabele okuyorum.  

Kalabalık cemaat arasında bu Bediüzzaman da görülüyor. Her gün ayrı bir 

iltifatına kavuşmakla bahtiyar oluyorum; (3) her gün, başka bir edâ ile devam 

eden iltifatının hulâsası şudur: 

“Var ol hâfızım! Çok yaşayın muhterem hâfızlar! Siz bu gün, irşad 

vazifesini hocalardan, vâizlerden, daha geniş ve sağlam olarak 

görmektesiniz. Allah, sizi çoğaltsın. Yolunuz, sesiniz, kalbiniz açık 

olsun! Okuyun, dinletin, ağlatın, Müslümanların kalblerini 

parlatın.” 

                                                             
(*): Kürdistan tâbiri Osmanlı İmparatorluğu devrinde bir coğrafî tâbirdir. 

 

(1):  Ne garip tecellidir ki, bu kadar âlim, bu kadar dürüst, bu derece mü’min ve 

bu nisbette din, millet ve vatana âşık olan bu zat, o tarihten bugüne kadar bu 

cennet yurtta ferah bir nefes alamadı. 

Hangi hükümet iş başına geçti ise, ilk yumruğunu bu büyük başa vurdu. 

Fakat, işte gördük ve iyice anlamış olduk ki, o başa değil, parçalanmaz taşa 

vurulmuştur. Bediüzzaman hâlâ yaşıyor. Allah vücuduna sıhhat ve âfiyet ihsan 

buyursun. 

(2):
 
 1908 de Ayasofya Cami-i şerifinde okunan bir mevlidde Musullu meşhur 

âma Hafız Osman’ın okuduğu mevlid ile Bediüzzaman’m kürsüde ayakta îrad 

eylediği mev’ize şâheser idi. 
(3):  İltifatın böylesine değer veririm. 
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Bu büyük zattan Allah râzı olsun! 

* * * 

 

NUR VE NURCULUK HAKKINDA 

HALİDE NUSRET DİYOR Kİ: 

 

«Nur... Ne güzel kelime! Mânası kadar söylenişi de güzel, tatlı, ahenkli! 

Nursuz bir dünya, nursuz bir kâinat, nursuz bir hayat ne korkunç bir şey 

olurdu! Tasavvuru bile insana dehşet ve haşyet veriyor... Ama, son za-

manlarda bazı nursuz, ya da gafil, sözde aydınlarımız; bizleri bu güzel 

kelimeden âdeta ürker hale koydular. Nurcu diyorlar da bir daha demiyorlar. 

Dün yine baktım bir gazetenin sol köşesinden bir bay; alârm işareti veriyor. 

«Medeniyet» elden gidiyor, Nur neşriyatı filân yerde ekmek peynir gibi 

kapışılıyor. Koşun, toplanın elele verin dostlar! Başka işleri bırakın şimdi, 

Nurcularla mücadeleye girişin!» diye feryadlar koparıyor.  

Nurculuk hakkında hiç bir fikri olmayan gençler - hattâ ihtiyarlar - bu 

yaygara karşısında dehşete düşeceklerdir.» Nedir bu Nur risaleleri? Nedir bu 

kapışılan tehlikeli kitaplar? Millete hırsızlığı mı, ırzsızlığı mı, komünistliği mi 

tavsiye ediyor? Yoksa ayağınızı uzatın, oturun, çalışıp ileriye gitmekten vaz 

geçin mi diyor? Ne diyor? 

Bir zamanlar bizzat ben, Nur neşriyatı aleyhindeki propagandalardan 

kuşkulanmış, bu eserleri görmek istemiştim. O sıralarda Tıp, Hukuk, Dil, 

Tarih Fakültelerinde, Siyasal Bilgilerde yüksek tahsillerini yapmakta 

olan bazı eski talebelerim bana bu kitaplardan getirdiler. Bir de ne 

göreyim? Baştan başa fazilet, iyi ahlâk, çalışma telkin eden Kur’an-ı Kerîmden, 

Hadîs-i şeriflerden feyiz almış parıl parıl öğütler. Komünizm ile, ahlâksızlıkla 

mücadele eden eserler... 

Şimdi düşünüyorum: Geçende o “peynir, ekmek gibi kapışıldığından 

dehşetle bahsedilen kitaplar,” benim gördüklerimin tam tersi zararlı kitaplar 

mıydı? 

«Antikomünist neşriyat diye Nur kitapları satıldı» diyorlar. Nur 

kitapları elbette antikomünist neşriyattır. Biz biliyoruz, zaten kendileri de bar 

bar bağırarak ilân etmişler. Komünistlik demek dinsizlik demektir.  

Lenin yoldaş ne demişti: “Her nevi dinin köklerini dünya yüzünden 

kazımak baş gayelerimizden biridir. Komünizm nizamının en büyük düşmanı 

Allah’dır. Allaha olan imanı çürütmek için bütün kuvvetlerimizle çalışmalıyız.”  

Evet efendim. Lenin böyle diyor. . Nur neşriyatı ise dinden, Allah’tan, 

dinin mâkul ve makbul emirlerinden bahsediyor. Nurculuktan dolayı tevkif 

edilenlerin hemen hepsi Türk adaletinin titiz incelemesinden geçtikten sonra 

beraet ediyorlar... Bu da ayrıca ve bilhassa dikkate şayan değil mi? 

Şu halde bu yaygaracılar ne demek isterler? Ve bu yaygaraların 

şaşkına çevirdiği mâsum gençler ne yapsınlar? Nur nedir? Nurculuk nedir? 
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Çoğunun bu hususta hiçbir fikri yoktur. Kimi esrarengiz bir tarikat, kimi de 

sosyal veya siyasal bir teşekkül sanıyor Nurculuğu. 

Benim - hususî incelemelerim sonunda - vardığım kanaata göre, Nurculuk 

ne bir tarikat, ne de bir cemiyet... NUR’a; kâinatı mânen ve maddeten 

aydınlatan IŞIK’a erişmek için yollara düşmüş milyonlarca insan ki, ara-

dıklarım bulmak için faziletli insan, iyi insan, ihtirassız, riyasız, yalansız... 

İnsanlara mânen ve maddeten yardım etmeyi kendine zevk edinmiş insan 

olmak lâzımgeldiğine inanmıştır. Allah’ın rızasını tahsil etmek için onun 

kullarına yardımı vazife bilir.» 

* * * 

 

BEDİÜZZAMANI NASIL TANIDIM? 

Birlik ve beraberliğin âmili, unsuru ve bayraktan olan 

Said Nursî tâ Meşrutiyet devrinde isyancıları 'bastıran, 

kavgacıları banştıran, söz ve fikir hürriyetini temine 

gayret sarfeden bir zat’dı..» 

En kıdemli gazetecilerimizden biri olan Münir Süleyman Çapanoğlu, Sultan 

İkinci Abdülhamid devrini, İkinci Meşrutiyet hengâmesini ve ondan sonra 

gelen devirleri bizzat yaşamış, görmüş bir fikir adamıdır. Son olarak neşrettiği 

«Türkiye’de Sosyalizm Hareketleri ve Sosyalist Hilmi» adlı kitabında son elli - 

altmış yıllık tarihimize ait bilinmeyen hâtıralar mevcuttur. Adı geçen kitaptan, 

Bedîüzzaman Said Nursî ile ilgili bir parçayı aşağıda okuyacaksınız. Vak’a 

ikinci Meşrutiyetin ilânından sonra Şehzadebaşındaki Ferah Tiyatrosunda 

geçmektedir. Mizan gazetesi sahibi Murad bey’in verdiği konferansta 

kargaşalık çıkmıştır.  

Birden dinleyiciler içinden biri ortaya çıkar ve galeyana gelen halkı 

yatıştırır. Bu, Bediüzzaman’dır. Şimdi hâdiseyi, Çapanoğlu’ndan dinliyelim: 

«Murad Bey konferansı yarıda bıraktığı halde, gürültü, patırdı, şamata hâlâ de-

vam ediyordu. Tiyatrodan çıkan olmuyor, hattâ öyle hareket eseri bile 

görünmüyordu. Bu sefer söz ayağa düşmüştü. Aklı eren de, ermeyen de 

konuşuyordu. Grup grup münakaşalar cereyan ediyordu. Arada itişmeler, 

kakışmalar, yaka tutmalar da oluyordu. işin bu dereceyi bulmuş olmasına ve 

tiyatroyu süvari erlerinin sarmış olmasına rağmen, ilgili kimseler içeriye girip 

halkı sükûta, itidale dâvet etmediler. Tiyatroyu boşaltmak ve halkı dağıtmak 

gibi bir hareket de olmadı. 

Bu arada kalabalığın arasından biri, koltuklardan birisine gayet çevik bir 

hareketle sıçradı. Kıyafetinden Kürt olduğu anlaşılıyordu. Külâhlı, şalvarlı, ipek 

mintanlı, mintanının düğmeleri gümüş savatlı, beli kuşaklı idi. Ayaklarında 

çizmeler vardı. Elinde gümüş saplı bir kamçı, kuşağının arasından kabzası 

görünen gümüş kaplamalı bir kama vardı. 

Gençti, esmerce idi. Bıyığı siyah ve dolgundu; hafif tertip yukarı doğru 

bükmüştü. Konuşmalar; bağrışmalar devam etmekle beraber, ona bakanlar da 
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çoktu. Bu adam kimdi? Koltuğun üzerine neden sıçramıştı? Deli miydi bu? Bir 

şey mi konuşacaktı? Kıyafeti dikkati çektiği için, bu adamın bir şeyler 

söyliyebileceğine inanmıyorlardı. Bu çizmeli, külâhlı, alaca kuşaklı adam ne 

konuşabilirdi? 

Bundan ötürü herkes hayretle ona bakıyordu. Fakat hayretleri çok 

sürmedi. Gür bir sesle: “Yâ Eyyühel müslimîn!” Diye söze başladı. Ve 

konuşma hürriyetine saygı göstermek lâzım geldiğini, bir hatibin sözünün 

kesilmesinin ayıp ve hele terbiye sınırlarının dışına çıkmanın ise meşrutiyet ve 

hürriyeti yeni ilân etmiş bir ulus için utanılacak bir hareket olduğunu, 

Müslüman Dininin fikre saygı göstermeyi emrettiğini anlattı. Sözlerini âyetlerle, 

hadislerle süsliyerek İslâm tarihinden örnekler vererek, Hazret-i Muhammed’in 

(A.S.M.) müşaverelerini, münakaşalarını, irşadkâr sözlerini ve hutbelerini 

şâhid tutarak anlattı. Ve nihayet terbiye ve nezâket dairesinde dağılmalarını 

tavsiye etti. 

Güzel konuşuyordu. İnandırıcı bir anlatışı vardı. Bugünkü anlama göre tam 

bir hatipti, bir konferansçı idi. 

Kimse ne i’tiraz etti, ne de gık dedi. Biraz evvel bağıranlardan, ortalığı 

yaygaraya verenlerden hiç biri ağzını açamadı. Şirretler, külhanlar, küçük 

beyler, fiyakacılar bile... Hepsi süt dökmüş kedi gibi tiyatrodan çıkıp dağıldılar. 

Kısa bir hitabeden sonra, o azgın ve garazkâr grubu yola getiren bu temiz 

kıyafetli, ipekler içindeki adam kimdi? 1960 yılı Martının 23’ünde vefat eden 

Bediüzzaman Said Nursî idi bu adam! O zaman kapkara bıyıklı, atik, çevik bir 

delikanlı olan Said Nursî’yi, ilk defa birbirine giren iki parti mensuplarını yola 

getirip dağılmalarını sağladığı bu tiyatroda tanıdım.»  

Münir Süleyman Çapanoğlu 

* * * 
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RİSALE-İ NUR MEKTEB-İ İRFANINA 

BiR ATF-I NAZAR 

 

Bir asra yakın zaman yaşıyan bu mübarek zat, 23 Mart 1960 (25 Ramazan 

1379) da Urfada rahmet-i rahmana kavuştu. Cenaze namazı Ulu Camide 

kılındı. Halilürrahman dergâhına defn edildi. Hususî surette taştan yapılan bir 

lâhde tevdi olundu. Allah gani rahmetine mazhar eylesin. 

Bu nadide ve kıymetli varlığın şahsiyetini, meslekini, eserini tedkik ve tahlil 

etmek, üzerinde uzun uzadıya muhtelif noktalardan işlemek, teşhisine 

çalışmak, İlmî ve İçtimaî bir vazifedir. Vefatının üçüncü Ramazanı olmak 

itibariyle bu hususta İlmî bir tahlil ve tenkidde bulunmağı münasib gördüm. 

Şöhreti memleketimizin ve ta Hindistana kadar İslâm dünyasının her 

tarafını kaplayan.  

Almanyada namına enstitü açılan bu zat kimdir? Hayatı, eserleri, meslek ve 

meşrebi ne idi? 

Muhtelif halk tabakaları arasında şayanı hayret derecede kuvvetli rabıta 

husule getirmesinin sırrı ne idi? Bu, bir tarikat mı? Bir cemiyet mi? Yoksa 

siyasî bir teşekkül mü idi? 

Gerek İdarî, gerek adlî bu hususta çok takipler yapıldı, derin tahkikler, uzun 

ve müselsel muhakemeler cereyan etti: Ne tarikat, ne cemiyet, ne de siyasî bir 

teşekkül olduğu hakkında hiç bir neticeye varılamadı. En ufak bir delil bile 

elde edilemedi. Çünkü bu, bir tarikat değildi, bir cemiyet de değil, siyasî bir 

teşekkül ise asla. 

O halde ne idi? Bir savcının tahminine göre, memlekette lâakal beş altı yüz 

bin kişi nasıl olmuş da bu zatın etrafında toplanmıştı? Ve bu adet günden güne 

neden artıyordu? 

Evet, ortada bir topluluk vardı. Fakat bu topluluk kanunun müdahale 

çerçevesine girmiyordu. Bir cemiyet gibi programı, teşkilâtı, âzası yoktu. Bir 

parti gibi siyasî bir programa ve teşkilâta tâbi değildi. Kaziyye-i muhkeme 

hâline gelen mahkeme karariyle bu cihet te- beyyün ve tahakkuk etmişti. 

Böyle maddî yollardan gidilmek suretiyle daha senelerce tahkikat ve 

tedkikat yapılsaydı yine bir neticeye varılamazdı. Çünkü bu gönüllerde 

yaşıyan ruhî bir rabıta idi. İstibdat ve diktatörlük zamanının Dahiliye Vekilleri 

bu harekete bir irtica damgası vurabilmek için çok çalıştılar. Fakat muvaffak 

olamadılar. Hapisler, nefiyler, tazyikler, kütle halinde tevkifler, muhakemeler., 

hiç bir şey kâr etmedi. Bilâkis bunlar şöhretinin yayılmasına hizmet etti. 

Ortada mes’uliyeti mucip, kanuna aykırı hiç bir şey yoktu. Ortada yalnız bir 

(Risale-i Nur) vardı. Bu risaleler matbu değildi. El yazısıyla yüzlerce, binlerce 

nüshası etrafa dağılıyordu. Bu risaleler toplatıldı. Mahkeme marifetiyle bitaraf 

ehl-i vukuflara tedkik ettirildi.  

Bunlarda kanuna aykırı hiç bir şey görülmedi. Yüzlerce mahkeme 

kararlariyle teeyyüd eden bu hakikat kaziyye-i muhkeme haline geldi. 
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Bunun üzerine artık bu risaleler alabildiğine çoğaldı. «îhvan-ı Safa» 

risaleleri gibi bir mahiyet aldı. 130 parçadan ibaret olan bu risaleler yüzlerce 

sahife teşkil eder. Bazısı kısa makaleler şeklindedir. Bazısı da birer kitap 

halindedir. Yüz sahifeden fazla olanları da var. 

Nur risaleleri para ile satılmaz, meccanen dağıtılırdı. Eski harflerle kitap 

tab’ı kanunen memnu olduğu için bu risaleler el yazısiyle mütemadiyen 

istinsah olunuyordu. Hayatini buna vakfedenler vardı. Kur’ân-ı Kerîmi yazan 

hattatlar gibi Nur risalelerini istinsah edenler de o derece ecir ve sevaba nail 

olduklarına îti- kad ederlerdi. (Son zamanlarda bu risaleler yeni harflerle de 

basılmaya başladı). 

Her kimde Nur risalelerine kalbî bir temayül hissettiler mi, derhal yazma bir 

nüshasını ona hediye ederlerdi. îşte ortada bu risalelerden başka hiçbir şey 

yoktu. Ne tarikat, ne cemiyet, ne de siyasî bir parti. Arada dönen yalnız şu 

kelimelerdi: Üstad, talebe, Risale-i Nur. Said Nursî Hazretleri üstad. Risale-i 

Nur’u okuyanlar da talebe: Risale-i Nur talebeleri. 

Bunların en büyük şiarı, siyasetle meşgul olmamak. Müddet-i hayatında bir 

kap yemekten fazla yemek yemiş değildi. Çok zamanlar ekmeği suya batırıp 

geceyi geçirirdi. Manevî sahada âdetâ Türkiyenin Gandisi olmuştu. Gece gün-

düz ibadetle meşguldü. Yanında Kur’andan başka hiçbir kitap da yoktu. 

Bütün ilhamlarını Kur’andan alırdı. Kendi yazmaz, risalelerini dikte eder. 

Talebeleri yazardı. Hapishanede tecrit edildiği, kimse ıie görüştürülmediği 

halde Nur risaleleri yazılıp intişar ederdi. Talebeleri Nur risalelerini yazmak için 

herhangi bir suçla mahkûm olarak hapishaneye üstadın yanma girmeyi en 

büyük zevk ve sevap addederlerdi. 

Zahiren bakanlar, onu bir tarikat zannederler. Vakıa üstad vaktiyle, 

bundan kırk elli sene evvel Nakşî tarikatı ile meşgul olmuş ise de bilâhare 

bütün kuvvetini îman ve Kur’an hakikatlerine vermişti. Üstadın talebelerine 

verdiği derslerin fatihası şu idi: Biz ehl-i tarikat değil, ehl-i hakikatiz. 

Rehberimiz Kur’an, şiarımız îman ve irfandır. Filhakika bir Nur talebesinin 

imam şayan-ı hayret derecededir, iman karşısında hayatın hiç kıymeti yoktur. 

Bütün gayeleri îman ve irfandır. Dünyevî hiçbir ihtirasları yoktur. Bu kadar 

yüksek ahlâk ve fazilet sahibidirler.  

Feraiz-i ilâhiyyeyi ifaya son derece itina ederler. Menahiden kat’iyen 

içtinap ederler. Çalışkandırlar. Hayatlarını kazanırlar. Büyük feragat 

sahibidirler., iman ve irfan yolunda hiçbir fedakârlıktan geri durmazlar. 

Komünizme ve masonluğa karşı mücadeleyi en büyük bir vazife telâkki 

ederler. 

Komünizm ve masonluğu imana musallat olan iki büyük ejder olarak 

kabul ederler.  

Yer yüzünde imansızlığı yerleştiren ve yayan bu iki teşekküldür, iman 

hudutlarını bunların taarruzundan korumak her mü’min için en birinci farzdır, 
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derler. Onun için üniversiteler ve halk tabakaları araşma yayılan Nur talebeleri 

komünizm ve masonluk ile mücadele halindedirler. 

Acaba bu, komünizm ve masonluğa karşı mukabil bir teşkilât mıdır? Bunlar 

teşkilât bilmezler. Öyle şeylerle meşgul olmazlar; Ustad- larının nasihatine 

bütün varlıklariyle merbutturlar. Cemiyet, siyaset şiddetle yasak. Yalnız îman 

ve irfan var. Nur risalelerinin hedefi: imanı kurtarmak, kalblere İlâhî irfanı yer-

leştirmektir. Başka şey bilmezler ve düşünmezler bile. Bilmezler deyince 

bunları cahil adamlar sanmayınız, hepsi münevverdirler. Hattâ Üniversitenin 

muhtelif şubelerine devam edenler bu îman ve irfan mektebinin en baş 

talebeleridir. Zaten Nur risaleleri îman ve fazilete müstenid İlmî ve felsefî 

mes’elelerdir. 

Nur talebelerinin îmanı, irfana müsteniddir. Evet, irfan üzerine kurulan bir 

îman. Cehaletin en büyük düşmanıdırlar. Cehle müste- nid îman onlarca pek 

makbul değildir, ilim ve irfan temelleri üzerine kurulan îman, îmandır. 

Bu itibarla buna bir mektep (Ekol) desek daha münasip olur. Belki de en 

doğrusu budur. Mademki tarikat değil, cemiyet değil, parti değil; o halde 

«iman ve irfan Mektebi» demek münasip olmaz mı? 

* * * 

Bu îman ve irfan mektebinin binası, programı, teşkilâtı, tahsisatı, idaresi, 

merkezi, şubesi, âmiri, memuru... Hiçbir şeyi yok. Hiçbir kayda tâbi değil. 

Yalnız gönüller üzerine kurulmuş bir müessese. Zamanla, mekânla da 

mukayyet değil. Hududu yok. Bu mektebin yalnız bir kitabı var: Kur’an... 

Bütün ilhamları bu kitaptandır. Bu kitap bitmez tükenmez bir irfan hâzinesidir. 

Gelmiş, geçmiş ve gelecek bütün asırları doyurmağa bu hazine yeter.  

Nur risaleleri bu hâzinenin damlalarıdır. Kalbinde iman ve irfanı olan 

her mü’min bu mektebin talebesidir. Hiç kimseden izin almadan, hiç bir kayda 

tâbi olmadan bu mektebe girebilir. Çünkü bütün mü’minler bu mektebin tabiî 

talebesidir. Nur risaleleri birer derstir. Onları isterse kendisi istinsah eder, 

isterse hazır yazılmış veya basılmış olarak kendisine hediye edilir. Artık o, 

vicdaniyle, kalbiyle, ruhiyle başbaşadır. Arada hiçbir vasıta yoktur. Tarikatta 

olduğu gibi hiçbir şeyhe merbutiyeti de yoktur. Nur risalelerinin müellifi yalnız 

bir «Üstad» dır. Dersini vermiştir. O kadar., tıpkı bir üniversite hocası gibi. 

Üstad Said Nursî, çok yüksek bir zekâ ve irfan sahibi idi.. îmandan ibaret bir 

varlık...  

Mü’minler için bir îman ve irfan mektebine ihtiyaç duymuş. Kalbleri dalâlet 

eşkıyasının taarruzlarından koruyacak bir üniversite., bunu gönüller üzerine 

kurmuş. Temelleri dünyalar durdukça yıkılmasın, sapasağlam yaşasın diye. 

Derslerini vermiş, kenara çekilmiş. Artık bu mektebi mü’minler kendi kendine 

idare etsinler, demiş. Ne ücret, ne ünvan, ne pâye, ne tekaüdiye, ne heykel., 

hiçbir şey istemiyor.  

Vazifesini yapan bir muallim, bir profesör gibi kalbi neş’e ile dolu olarak ecel-i 

mev’udunu bekledi, böylece nihayet Hakka kavuştu. 
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İşte Said Nursî mektebinin, Said Nursî Üniversitesinin mahiyeti bence 

budur. Bunu anlamıyan devr-i sabık, bundan ne kadar korktu, ne kadar 

heyecanlar geçirdi. Bunu bertaraf etmek için belki ikinci bir Menemen bile ih-

das etmeyi düşündü. Buna bir irtica damgası vurmak için çok çalıştı. Fakat 

muvaffak olamadı. Boş yere hem kendini üzdü, hem bu mübarek, bu 

muhterem zâtı türlü türlü sıkıntılara, tazyiklere mâruz bıraktı. Zindanlarda 

ömrünü çürüttü. Hapishanelerde bile ihtilât- tan men’etti. 

Netice ne oldu? Bir savcının tahminine göre lâakal beş altı yüz bin talebe 

Anadolu’nun her tarafına yayıldı. Talebenin herbiri işi ile, gücüyle, yahut 

dersiyle, tahsiliyle meşgul.  

Kanuna aykırı en ufak bir şey yok. Gönüller üzerine kurulan böyle bir irfan 

mektebinin kapanmasına imkân var mı? 

* * * 

Fakat masonlar bu îman ve irfan üniversitesinden çok korktular. Çünkü 

masonluğun memlekete yayılmasına Nur talebeleri çok büyük bir engel teşkil 

etti. Masonluğun komünizm gibi îmana musallat beynelmilel bir yahudi 

müessesesi olduğunu her tarafa neşrettiler. Devr-i sâbıkın hatt-ı hareketi Nur 

talebelerini yarım milyona çıkardığı gibi farmasonların Nur talebelerine karşı 

husumetleri de masonluğa mukabil aynı metod oldu. 

Kanunen memnu olan komünizme karşı bunların mücadeleleri hiç şüphe 

yok, kanuna hizmet oldu. Bunlar komünizmin milliyete, îmana taarruz eden 

bir şekavet müessesesi olduğunu halka neşrettiler. Bu suretle kanuna gönüllü 

olarak hizmet ettiler. Masonluğa karşı mücadeleleri de böyle. Çünkü 

masonluk, kökü dışarıda bir tarikat, beynelmilel bir yahudi müessesesi 

olmak itibariyle icra-yı faaliyet etmesi cemiyetler kanununa uygun değil. 

* * * 

Elli sene evvel Üstadla tanışmıştık. O zamanlar hemen hergün Sebilürreşad 

idarehanesine gelir, Âkifler, Naimler, Feridler, İzmirlilerle birlikte saatlerce tatlı 

tatlı musahabelerde bulunurduk. Üstad, kendine mahsus şivesi ile yüksek İlmî 

mes’elelerden konuşur, onun konuşmasındaki celâdet ve şehamet bizi de he-

yecanlandırırdı. Hârikulâde fıtrî zekâ, İlâhî bir mevhibe. En mu’dil 

mes’elelerde zekâsının kudret ve azameti kendisini gösterir. Daima işleyen ve 

düşünen bir kafa. Nakillerle pek meşgul değil. Onun rehberi yalnız 

Kur’an. Bütün feyiz ve zekâ kaynağı bu. Bütün o lem’alar, doğrudan 

doğruya bu kaynaktan nebean ediyor. Bir müctehid, bir imam kadar rey sa-

hibi.  

Kalbi bir sahabî kadar îmanla dolu. Ruhunda Ömer’in şehameti var. 

Yirminci asırda Devr-i Saadeti nefsinde yaşatan bir mü’min, bütün hedefi 

îman ve Kur’an. 

İslâmın gayet-ül gayesi olan tevhid ve Allah’a îman esası onun ve Risale-i 

Nurun en büyük umdesidir. Devr-i Saadette, Müslümanlığın ilk kuruluş 
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zamanlarında olsaydı. Hazret-i Peygamber Kâbedeki putların parçalanması 

vazifesini ona verirdi. Şirke ve putperestliğe o derece düşmandı. 

Mücadele ile, gönüllerde îman ve Kur’an hakikatlerini yerleştirmek için 

geçen uzun, bir asra yakın bir ömür. Fazilet ve şehametle geçen bir ömür. 

Harb meydanlarında mücahidlerin önünde kılıç elinde, dimdik ayakta 

düşmana saldıran bir kahraman. Esarette düşman kumandanına karşı koyan 

bir kahraman. İdam sehpasında düşman kumandanını düşündüren, insafa 

getiren bir kahraman...  

Millet ve memleket için canını vermekten zerre kadar çekinmeyen bir fedaî. 

Fitnenin, bozgunculuğun en müthiş düşmanı. Milletin menfaati için her türlü 

zulme, işkenceye tahammül ediyor. Ona zulmedenlere beddua bile etmez. 

Onu zindanlara atanlara ancak salâh ve iman temenni eder. Gaye uğrunda 

ölüm onun için en basit bir şeydi. 

Kendisi bir çanak çorba, bir bardak su, bir lokma ekmekle tegaddi ederdi. 

Elbisesi pek basit ve fakirâne idi. Beyaz Amerikan bezinden pamuklu bir hırka. 

Çamaşırını kirlenmeden değiştirir ve temizletir. Temizliğe fevkalâde itina eder. 

Kâğıt parayı tutmaz ve üstünde taşımaz. Mamelek namına dünyada hiçbir şeyi 

yok. Kendi için yaşamaz, cemiyet için yaşardı. 

Yapısı ufak tefekti. Fakat heybetliydi, haşmetliydi, gözleri birer şemsi tâban 

gibi nur saçar. Bakışları şâhane idi. Maddeten belki dünyanın en fakir 

adamıydı. Fakat mâneviyat âleminin sultanıydı. 

Doksan küsur senenin âlâmı yüzünde bir buruşuk yapamamış, yalnız 

saçlarını ağartmıştı. Rengi pembe beyazdı. Sakalı yoktu. Bir delikanlı kadar 

zinde idi. Halim ve selimdi. 

Fakat heyecana geldiği zaman bir arslan tavrı alır, iki dizinin üstüne 

doğrulur, bir şehinşah gibi konuşurdu. 

En sevmediği şey siyasetti. Kırk küsur sene bir gazeteyi eline almış değildi. 

Dünya şuunu ile alâkasını kesmişti. Akşam namazından sonra ferdası öğleye 

kadar kimseyi kabul etmez, ibadetle meşgul olurdu. Pek az uyur, talebelerini 

de siyasetten şiddetle men’ederdi.  

Memleketin her tarafında 600 bini aşan, belki bir müyonu bulan talebeleri 

memleketin en faziletli evlâtlarıdır. Üniversitenin muhtelif fakültelerinde 

müsbet ilimler tahsil eden şakirdleri pek çoktur, yüzlercedir, binlercedir.  

Hiçbir Nur talebesi yoktur ki sınıfının en faziletlisi, en çalışkanı olmasın. 

Memleketin her tarafında bulunan bu yüz binlerce Risale-i Nur talebesinden 

hiçbirinin hiçbir yerde âsâyişi muhil hiçbir hareketi, hiçbir vak’ası yoktur. Her 

Nur talebesi nizam ve intizamın tabiî birer muhafızıdır, âsâyişin mânevî 

bekçisidir. 

Son görüştüğümüzde seyahatlerden muzdarip olup olmadığını 

sormuştum. “Bana ızdırap veren, dedi, yalnız İslâmın mâruz kaldığı 

tehlikelerdir. Eskiden tehlikeler hariçten gelirdi. Onun için mukavemet kolaydı. 

Şimdi tehlike içeriden geliyor. Kurd gövdenin içine girdi. Şimdi mukavemet 
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güçleşti. Korkarım ki cemiyetin bünyesi buna dayanamaz. Çünkü düşmanı 

sezmez. Can damarını koparan, kanını içen en büyük hasmını dost zanneder. 

Cemiyetin basiret gözü böyle körleşirse iman kal’ası tehlikededir. îşte benim 

ızdırabım, yegâne ızdırabım budur. Yoksa şahsımın mâruz kaldığı zahmet ve 

meşakkatleri düşünmeğe bile vaktim yoktur. Keşke bunun bin misli meşakkate 

mâruz kalsam da îman kafasının istikbali selâmette olsa!” 

— Yüzbinlerce îmanlı talebeleriniz size âtî için ümid ve teselli vermiyor mu?  

— Evet, ümidsiz değilim... 

Dünya büyük bir mânevî buhran geçiriyor. Mânevî temelleri sarsılan Garb 

cemiyeti içinde doğan bir hastalık, bir veba, bir tâûn felâketi gittikçe yeryüzüne 

dağılıyor. Bu müdhiş sârî illete karşı Islâm cemiyeti ne gibi çarelerle karşı 

koyacak? Garbın çürümüş, kokmuş, tefessüh etmiş, bâtıl formülleriyle mi?  

Yoksa İslâm cemiyetinin terü tâze îman esaslariyle mi? Büyük kafaları 

gaflet içinde görüyorum. İman kafasını küfrün çürük direkleri tutamaz. Onun 

için ben yalnız îman üzerine mesâimi teksif etmiş bulunuyorum.  

“Risale-i Nuru anlamıyorlar. Yahut anlamak istemiyorlar. Beni 

skolastik bataklığı içine saplanmış bir medrese hocası zannediyorlar. Ben 

bütün müsbet ilimlerle, asr-ı hâzır fen ve felsefesiyle de meşgul oldum. Bu 

hususta en derin mes’eleleri hallettim. Hattâ bu hususta da bazı eserler te’lif 

eyledim. Fakat ben öyle mantık oyunları bilmiyorum. Felsefe 

düzenbazlıklarına da kulak vermem. Ben cemiyetin iç hayatını, mânevî 

varlığını, vicdan ve îmanını terennüm ediyorum. Yalnız Kur’anın te’sis ettiği 

tevhid ve îman esası üzerinde işliyorum. Ki İslâm cemiyetinin ana direği 

budur. Bu sarsıldığı gün cemiyet yoktur.  

Bana  Sen şuna buna niçin sataştın?  diyorlar. Farkında değilim. 

Karşımda müdhiş bir yangın var. Alevleri göklere yükseliyor, içinde evlâdım 

yanıyor, îmanım tutuşmuş yanıyor. O yangını söndürmeğe, îmanımı kurtar-

mağa koşuyorum. Yolda biri beni kösteklemek istemiş de ayağım ona 

çarpmış. Ne ehemmiyeti var? O müthiş yangın karşısında bu küçük hâdise bir 

kıymet ifade eder mi? Dar düşünceler! Dar görüşler!” 

“Beni nefsini kurtarmağı düşünen hodgâm bir adam mı zannediyorlar? 

Ben cemiyetin îmanını kurtarmak yolunda dünyamı da feda ettim, âhiretimi 

de. Doksan küsur senelik bütün hayatımda dünya zevki namma bir şey 

bilmiyorum. Bütün ömrüm harb meydanlarında, esaret zindanlarında, yahut 

memleket hapishanelerinde, memleket mahkemelerinde geçti. Çekmediğim 

cefa, görmediğim eza kalmadı. Divan-ı harblerde bir cani gibi muamele 

gördüm, memleket memleket sürgüne yollandım. Memleket zindanlarında 

aylarca ihtilâttan men’edildim. Defalarca zehirlendim. Türlü türlü hakaretlere 

mâruz kaldım. Zaman oldu ki hayattan bin defa ziyade ölümü tercih ettim. 

Eğer dinim intihardan beni men’et- meseydi belki bugün Said topraklar 

altında çürümüş gitmişti.” 
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“Benim fıtratım zillet ve hakarete tahammül etmez, izzet ve şehamet-i 

İslâmiye beni bu halde bulunmaktan şiddetle men’eder. Böyle bir vaziyete 

düşünce karşımda kim olursa olsun, isterse en zalim bir cebbar, en hunhar bir 

düşman kumandanı olsa tenezzül etmem. Zulmünü, hunharlığını onun 

suratına çarparım.  

Beni zindana atar, yahut idam sehpasına götürür. Hiç ehemmiyeti yoktur. 

Nitekim öyle oldu. Bunların hepsini gördüm. Birkaç dakika daha o hunhar 

kumandanın kalbi, vicdanı zulümkârlığa dayanabüseydi Said bugün asılmış 

mâsumlar zümresine iltihak etmiş olacaktı. «işte benim bütün hayatım böyle 

zahmet ve meşakkatle, felâket ve musibetle geçti. Cemiyetin îmanı, saadet ve 

selâmeti yolunda böyle nefsimi, dünyamı feda ettim. Helâl olsun.  

Onlara beddua bile etmiyorum. Çünkü bu sayede Risale-i Nur, hiç olmazsa 

birkaç yüz bin, yahut birkaç milyon kişinin — adedini de bilmiyorum ya, öyle 

diyorlar. Afyon Savcısı beş yüz bin demişti. Belki daha ziyade— îmanım 

kurtarmağa vesile oldu, ölmekle yalnız kendimi kurtaracaktım. Fakat hayatta 

kalıp da zahmet ve meşakkatlere tahammül ile bu kadar îmanın kurtulmasına 

hizmet ettim. Allaha bin kere hamdolsun. 

Cemiyetin îman selâmeti yolunda âhiretimi de feda ettim. Gözümde ne 

cennet sevdası var, ne cehennem korkusu... Cemiyetin, yirmi beş milyon Türk 

cemiyetinin îmanı namına bir Said değil, bin Said feda olsun. Kur'anımız 

yeryüzünde cemaatsız kalıtsa cenneti de istemem. Orası da bana 

zindan olur. Milletimizin îmanını selâmette görürsem cehennemin 

alevleri içinde yanmağa razıyım. Çünkü vücudum yanarken gönlüm gül, 

gülistan olur.” 

O gün Hazret coşmuştu. Bir yanardağ gibi lâvlar saçıyordu. Bir fırtına gibi 

gönül denizini dalgalandırıyordu. Bir şelâle gibi haşmetli zemzemlerle ruhun 

en derin noktalarına çarpıyordu. Çok heyecanlanmıştı. Millet kürsüsünde 

coşmuş bir hatip gibi devam ediyor, sözünün kesilmesini istemiyordu. 

Yorulduğunu hissettim. Bu heyecanlı bahsi değiştirdim. 

Eşref Edib 

* * * 
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İSLÂMİYET DÜŞMANLARININ YAPTIKLARI  

TAARRUZ VE HİLÂF-I HAKİKAT MENFİ  

PROPAGANDALARINA MUKABİL  

ÜNİVERSİTE NUR TALEBELERİNİN BİR AÇIKLAMASIDIR 

 

Aziz Sıddık Kardeşlerimiz! İmtihan ve gazanız geçmiş olsun der, sizi 

tebrik ederiz. Risale-i Nur’un tahkiki îman dersleriyle îman mertebelerinde 

terakki ve teâli edip kuvvetli îmanı elde eden Nur Talebeleri için öyle 

taarruzlar, bir cihetten bir imtihandır ve kömürle elması tefrik eden bir mi- 

henktir. Nur Talebeleri için Allah’a îman, Peygambere ittiba ve Kur’an-ı 

Kerîmle amelden dolayı hapisler bir Medrese-i Yûsufiye’dir. Zulüm ve 

işkenceler, birer kamçı, birer perçindir.  

Kader-i İlâhi bize o hücumlarla işaret veriyor ki: “Haydi durma çalış!” 

Kur’an ve îman hizmeti uğrunda mahkemelerde konuşmak, Nur Talebelerince 

bir dostu ile sohbet etmektir. Karakollara götürülüp, getirilmek, çarşı pazara 

gidip gelmekten farksızdır.  

Kelepçeler, dinî cihâd-ı ekberin birer altın biİeziğidirler. Beşerin zuimen 

mahkûm etmesi ise, hakikatte Hakkın beraat vereceğine bir delildir. Bütün 

öyle işkence ve zulümler, Nur Talebeleri için birer şeref madalyasıdır. Ne 

mutlu ki, otuz senedenberi Nur Talebeleri ağabeylerimiz bu nimetlere mazhar 

olmuşlar. Maalesef bizlere ki, bizler bu şereflere nail olamadık ve olamıyacağız 

da. Zira bunları kazandıran devir kapanmak üzeredir. 

Risale-i Nur, bu vatan ve millete emniyet ve âsayişi temin eden ve 

kalblere birer yasakçı bırakan îmanî bir eserdir. İslâmiyet düşmanlarının 

tahrikatıyla olan müteaddit mahkemelerde Risale-i Nur’a beraetler verilmiş, 

Temyiz Mahkemesi ittifakla beraat kararını tasdik ederek Risale-i Nur dâvası 

kazıye-i muhkeme halini almıştır. Yirmi beş mahkeme (*) de «Risale-i Nur’da 

suç bulamıyoruz» diye karar vermiştir. Otuz seneden beri yüzbinlerce Nur ta-

lebelerinin bir tek vukuatı görülmemiştir. Bunun için, Risale-i Nur’un neşrine 

mâni olmaya çalışanlar, emniyet ve âsâyişin düşmanı ve vatan ve millet haini 

anarşistlerin hesabına bilerek veya bilmiyerek çalışanlardır. Risale-i Nur’a 

ilişen hükümet değildir; çünkü; emniyet ve zabıta anlamış ki, Bediüzzaman 

ve Nur Talebelerinde siyasî bir gaye yoktur. Bunların meşguliyeti, 

sadece îman ve îslâmiyettir. İşte o gizli din düşmanlarının taarruzları kar-

şısında Nur Talebeleri Risale-i Nur’daki tahkiki îman derslerinin verdiği îman 

kuvvetiyle metin, salâbetli ve mağlûb edilmez bir hizbül Kur’an ve fethedilmez 

bir kal’a halindedirler.  

Din düşmanları tarafından hücumlar oldukça, Nur Talebelerinin Risale-i 

Nur’a ve üstadlarına olan sadâkat ve sebat ve faaliyetleri ziyadeleşir, 

perçinleşir.  

                                                             
(*): Şimdi yüzlerce 
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Bir talebesi üstadımıza şöyle demiş: «Ey benim aziz kahraman 

üstadım! Muarızlarımız arttıkça kuvvetimiz çoğalıyor.. Rabb-i 

Rahîmimize hadsiz şükürler olsun.» 

Evet; o bir zamanlar ki, karanlıklı, zulümatlı ve eşedd-i zulüm ve istibdad-ı 

mutlak devrinde herkes susturulmuş; fakat tek bir kimse susmamış ve 

susturulamamış. Bu yekta ve nâdir kimse olan Bediüzzamanın talebeleri de 

mağlûb edilememişlerdir... Nur talebeleri, evvelâ kendi îmanlarını kurtarmak, 

bununla beraber din kardeşlerinin de îmanlarını kurtarmak için Kur’an-ı 

Hakîmin yüksek ve parlak bir tefsiri olan Risale-i Nur’u okumuşlar ve 

okutmuşlardır. İmanlarını kurtarmaya çalıştıkları ve Rıza-yı İlâhî için 

Kur’ana ve îmana Risale-i Nur’la hizmet ettikleri sırada maruz kaldıkları 

hücum ve taarruzlara hiç ehemmiyet vermeyerek o gizli din düşmanlarının 

tasallutlarını, saldırışlarını kendileri için îman ve Kur’an hesabına bir kamçı ve 

bir teşvikçi hükmüne geçtiğine kanaat getirmişlerdir.  

Otuz senelik bu nevi hâdisâtın ve bu nevi tesiratın neticeleri, bu Millet-i 

îslâmiye muvacehesinde meydandadır. İşte Risale-i Nur’un yeni ve müştak 

talebeleri olan kardeşlerimiz!  

Sizler de böyle bir Üstadın ve böyle bir eserin talebeleri olduğunuzdan 

sîzlerin de bu semerelere ve meyvelere mazhar olup Nurlara daha ziyade 

sarılarak, hararet ve iştiyakınız daha fazla ziyadeleşmiş olarak Nurları sebat ve 

sadakatle okumak derecesine nail olacağınızdan, hem sizleri ruhu canımızla 

tebrik ediyoruz hem sizlere binler selâm ve dualar edip dualarınızı bekliyoruz. 

* * * 

Nurlara olan taarruzların bir zararı olsa yirmi faydası vardır. Elbette yirmi 

kazanca karşı bir zarar hiç hükmündedir. Taarruzlar ancak ve ancak Nur’un 

neşriyat ve fütuhatının genişlemesine, inkişafına sebeptir ve Millet-i îslâmiye 

nazarında itimat ve emniyet kazanmasına medardır.  

Risale-i Nur’un Anadolu genişliğinde ve Âlem-i Islâm vüs’atında ve Avrupa 

ve Amerika çapındaki maddî ve manevî tesirat ve fütuhatına ve neşriyatına 

şa- hid olan İslâmiyet düşmanları yine bazı taarruzlar yapmışlar. Aldığımız 

haberlere göre bu taarruzlardan sonra, hususan Şark vilâyetlerinde, eskisine 

nazaran Nur’un fütuhatı on gün içinde on misli fazlalaşmış.  

Hem böylelikle halkın nazar-ı dikkati Risale-i Nur’a ve üstadımıza çevrilmiş, 

uyuyanlar uyanmış, tembeller harekete gelmiş, ihtiyatsızlar ihtiyata muvaffak 

olmuşlardır. Bu acı taarruzlar gelip geçici olmakla beraber, sırf bir korku ve ev-

ham yaymak kasdiyle yapılan vesileler ve desiseli manevralardır. Ahmak din 

düşmanları güya Nur Talebelerini korkutmak sevdasiyle resmî kimseleri 

aldatıp tahrik ve âlet etmeye çalışıyorlar.  

Acaba o gafiller bilmiyorlar mı ki bizler Nur’un talebeleriyiz... Dinsizlerin, 

masonların, komünistlerin mâhiyeti gayet derecede zayıftır. Zâhiren kuvvetli 

gibi görünmeleri serseri bir çocuğun bir haneyi bir kibritle mahvetmesi gibi 

tahribatla iş görmelerindendir.  
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Evet, onlar son derece zayıftırlar; çünkü, bir serçe kuşu kadar iktidarı 

olmayan kendi Varlıklarına güvenirler. Hem son derece zillet, meskenet ve 

aşağılık içindedirler; çünkü, insanlara kul köle olup onlara mürailik, riyakârlık 

ve dalkavukluk ediyorlar.  

Ehl-i îman ise, hususan tahkiki îman ile îmanı inkişaf edenler kavidirler, 

muazzezdirler. Onların her biri bir abd-i aziz ve bir abd-i küllidirler; çünkü 

onlar, bir Kadîr-i Zülcelâle ve bir Hakîm-i Zülkemale ve bir Halik-ı Kâinata ve 

bir (Rabbüssemavâti velerd’)a ve bir (Ve hüve alâ külli şey’in kadîr)e ibadet 

ederler... Kulluk ederler... O’na intisab ederler.. hem istinad ederler. 

Bu gizli din düşmanlan ve münafıklar çoktandır anladılar ki, Nur 

Talebelerinin kefenleri boyunlarındadır. Onları, Risale-i Nur’dan ve 

üstadlanndan ayırmak kabil değildir. Bunun için şeytanî plânlarını, desiselerini 

değiştirdiler. Bir zayıf damarlarından veya sâfiyetlerinden istifade ederiz 

fikriyle aldatmak yolunu tuttular.  

O münafıklar veya o münafıkların adamları veya adamlarına 

aldanmış olanlar dost suretine girerek, bazan da talebe şekline girerek 

derler ve dedirtirler ki: «Bu da îslâmiyete hizmettir; bu da onlarla müca-

deledir. Şu malûmatı elde edersen, Risale-i Nur’a daha iyi hizmet edersin. Bu 

da büyük eserdir.» gibi bir takım kandırışlarla sırf o Nur Talebesinin Nurlarla 

olan meşguliyet ve hizmetini yavaş yavaş azaltmakla ve başka şeylere nazarını 

çevirip, nihayet Risale-i Nura çalışmaya vakit bırakmamak gibi tuzaklara 

düşürmeye çalışıyorlar.  

Veyahut da maaş, servet, mevki, şöhret gibi şeylerle aldatmaya veya 

korkutmakla hizmetten vazgeçirmeye gayret ediyorlar. Risale-i Nur, dikkatle 

okuyan kimseye öyle bir fikrî, ruhî, kalbî intibah ve uyanıklık veriyor ki; bütün 

böyle aldatmalar, bizi Risale-i Nur’a şiddetle sevk ve teşvik ve o dessas 

münafıkların maksadlarınm tam aksine olarak bir tesir ve bir netice hâsıl edi-

yor. Fesübhanallah... Hattâ öyle Nur Talebeleri meydana gelmektedir ki, asıl 

halis niyet ve kudsî gayeden sonra — bir sebep olarak da — münafıkların 

mezkûr plânlarının inadına, rağmına Dünyayı terk edip kendini Risale-i Nur’a 

vakfediyor.  

Ve Üstadımızın dediği gibi diyorlar: «Zaman, İslâmiyet fedaisi olmak 

zamanıdır.» (Elhamdülillâhi hazâ min fadli Rabbî) Bizim hizmet-ı îmaniyeye 

nazaran cam parçaları hükmündeki siyasetle alâkamız yoktur.  

Diyanet Riyaseti ehl-i vukuf raporunda: «Risale-i Nur kitablarında 

siyaseti alâkadar eden mevzular yoktur.» demiştir.  

Hattâ o zaman, yine Afyon savcısı da iddianâmesinde: “Bediüzzaman 

ve talebelerinin faaliyeti siyasî değildir.» diye hükmetmiştir. Evet, Risale-i Nur 

şâkirdlerinin meşgul olduğu vazife, en muazzam olan mesail-i dünyeviyeden 

daha büyüktür. Siyasetle uğraşmıya vaktimiz yoktur. Yüz elimiz de olsa, ancak 

Nur’a kâfi gelir. Amerika, İngiliz kadar servetimiz de olsa, yine îmanı 

kurtarmak dâvasına hasredeceğiz.  
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Hem bir takım siyasî işlerle veya bir takım bâtıl cereyanlarla ve fikirlerle 

uğraşmaya zamanımız yoktur. Ömrümüz kısadır. Vaktimiz dardır. Ustâdımızm 

dediği gibi, “Fena şeylerle meşguliyet fena tesir eder. Fena iz bırakır.” 

Hususan böyle bir asırda “Bâtılı, iyice tasvir etmek sâfi zihinleri idlâldir.” 

Evet, menfilikleri öğrenerek mücadele edeceğim gibi saf bir niyetle başlayıp 

menfi şeylerle meşgul ola ola dinî bağları ve dinî salâbet ve sadakati eski 

haline nazaran gevşemiş olanlar olmuştur. 

Risale-i Nur, nuru yerleştirerek zulmeti izale ediyor; yok ediyor. İyiyi 

öğreterek, fenayı fark ve tefrik ettiriyor ve vaz geçiriyor. Hakikati ders 

vermekle, bâtıldan kurtarıyor ve bâtıldan mahfuz kılıyor. 

Hülâsa-i kelâm: Biz, ancak nurlarla meşgulüz., biz mücevherat ı Kur’aniye 

île iştigal ediyoruz., bizler, Kur’anın Kâinat vüs’atindeki elmas gibi 

hakikatlarına çalışıyoruz., bizler, ancak bâki’ye hizmet ediyoruz.. bizler fâni 

şeylere emek sarf etmeyiz.. bizim, Risale-i Nur ile olan hizmet-i îmaniyemiz, 

başka şeylere iştigalimize ihtiyaç bırakmıyor., her şeye kâfi geliyor... 

Elhasıl: Üstâdımız Bedîüzzamanla ve Risale-i Nur’la mücadele eden 

insafsız gizli din düşmanları, acz-i mutlakla ebede kadar mağlûbiyettedirler. 

Bedîüzzaman ve Risale-i Nur ise, ebediyen muzaffer ve muvaffaktır. Şahsı 

çürütmeye çalışmakla Risale-i Nur çürütülemez. Zira, Risale-i Nur, bizatihi 

hüccet ve bürhandır. O’nu ve O’nun müellifini çürütmeye çalışanlar, 

çürümeye mahkûm olmuşlardır.  

Nümunesi, tarih muvacehesinde meydandadır ve hem de çürüyeceklerdir. 

Risale-i Nur’daki yüksek hakikat, Risale Nur’u ebede kadar pâyidar 

kılacaktır... 

Evet, Nur Talebeleri ağır ceza mahkemelerinde demişler ki: “Bizi Ustâdımız 

Bedîüzzamandan ve Risale-i Nur’dan ve bizi bizden ayıracak hiç bir 

beşerî kuvvet yoktur.”  

Evet, o münafıkların atomları dahi bu hususta âcizdir. Farz-ı muhal 

yapabilseler, hattâ cesedimizi öldürseler de, ruhumuz selâmet ve saadetle 

ebediyete gidecektir.» Hem Ustâdımızın Mektubat Mecmuasında dediği gibi 

deriz: “Birimiz dünyada birimiz Âhirette, birimiz Şarkta birimiz Garp’ta, 

birimiz Şimâl’de, birimiz Cenup’ta olsak; biz yine birbirimizle berabe-

riz.” 

Üstâdımız hiç bir mânevi makam iddia etmiyor. Başkaları tarafından 

kendine verilen büyük ve müstesna payeleri reddediyor. Fakat O’nun hal ve 

ahvali, fiiliyat ve harekâtı O’nun kim olduğunu anlamaya ve ispata kâfidir. 

Evet, Bedîüzzaman’ın ve Risale-i Nur’un Kur’an, îman ve İslâmiyet 

hizmetine mâni olabilmek için dünyayı elinde tutup çevirecek bir 

kuvvet lâzımdır. 

Hazret-i Ustâdımızın idam plânlarıyla sevk edildiği mahkemedeki 

müdafaalarından, Büyük Müdafaat kitabından bazı cümleler: “Risale-i Nur 

Talebeleri başkalarına benzemez; onlarla uğraşılmaz; onlar mağlûb ol-
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mazlar. Risale-i Nur, Kur’anın malıdır. Kur’an-ı Hakimden süzülmüştür. 

Kur’an ise, Arşı Ferşle bağlıyan bir zincir-i nûranîdir... Kimin haddi var 

ki buna el uzatsın. Risale-i Nur, bu Anadolunun sinesine yerleşmiştir; 

hiç bir kuvvet onu söküp atamıyacaktır.”  

Meşhur ve harikulâde bir eser olan Âyetül-Kübrâ Risalesinden: “Risale-i 

Nur, yalnız ciiz’i bir tahribatı ve bir küçük hâneyi tamir etmiyor; belki 

külli bir tahribatı ve îslâmiyeti içine alan ve dağlar büyüklüğünde 

taşları bulunan bir muhit kal’ayı tamir ediyor.  

Ve yalnız hususî bir kalbi ve has bir vicdanı ıslâha çalışmıyor; belki 

bin seneden beri tedârik ve teraküm eden müfsit âletlerle dehşetli 

rahnelenen kalb-i umumîyi ve efkâr-ı âmmeyi ve umumun ve bahusus 

avâm-ı mü’minînin istinatgâhları olan İslâmî esasların ve cereyanların 

ve şeairlerin kısmen kırılmasiyle bozulmaya yüz tutan vicdân-ı 

umumiyeyi, Kur’anın i’câzıyla; ve geniş yaralarını, Kur’anın ve îmanın 

ilâçlariyle tedavi etmeye çalışıyor. Elbette böyle küllî ve dehşetli 

rahnelere ve yaralara hakkal-yakîn derecesinde dağlar kuvvetinde 

hüccetler cihazlar ve binler tiryak hâsiyetinde mücerreb ilâçlar ve 

hadsiz edviyeler bulunmak gerektir.  

İşte bu zamanda, Kur’an-ı Mûcizül-Beyanın i’câzı mânevisinden çıkan 

Risale-i Nur, o vazifeyi görmekle beraber; îmanın hadsiz mertebelerinde 

terakkiyat ve inkişafata medar olmuştur ve olmaktadır!”  

Aziz kardeşlerimiz! yüzlerce ulemânın susturulduğu ve dinî neşriyatın 

yaptırılmadığı ve Kur’anm hakikatlannı beyan ve tebliğ etmeye dinen 

muvazzaf oldukları halde cebren yaptırılmadığı ve din adamlarının imha edil-

mesi gibi dehşetli ve tarihin görmediği bir hengâmda, Kur’an ve îman ve 

İslâmiyeti yıkmak plânlarının tatbik edildiği en müthiş bir devirde ve küfr-ü 

mutlakın ve dinsizliğin en azgın bir zamanında Bedîüzzaman Said Nursî, 

Kur’an ve îman ve îslâmiyetin fedakâr ve pervasız bir müdafii ve muhafızı 

olarak cihad-ı diniye meydanında yegâne şahıs olarak görülmüştür. Evet, 

Bediüzzaman; devletlere, milletlere mukabil, değil yalnız bir yerdeki Fira-

vunlara, bütün Avrupa dinsizliğine karşı tek başiyle meydan okumuş ve 

okuyor, ve Kur’an hakikatlannı eşedd-i zulüm ve istibdad-ı mutlak içerisinde 

neşrediyor.. “Vazifemiz çalışmaktır. Bizi galip etmek, mağlûb etmek, 

muvaffak etmek ve Nurları kabul ettirmek Cenâb-ı Hakka aiddir. Biz, 

vazife-i Ilâhiyeye karışmayız.” demiş ve tarihte misline rastlanmayan zulüm 

ve işkenceler içerisinde çok zali- mâne muameleler görmüş ve kapısında 

jandarma ve polis bekletilmek suretiyle Cuma Namazına dahi gitmekden men 

edilmiş; ve bütün bu tarihî facialan kapatmak ve kimseye işittirmemek için de 

sıkı bir takyidat altına alınmıştır.  

İşte, böyle ağır şartlar içerisinde Risale-i Nur’u Hazret-i Ustâdımız inayet-i 

İlâhiye ile te’lif edip, ekserisini Kur’an harfleriyle ve el yazısiyle neşretmiştir. 

Böylelikle - aynı zamanda - Kur’an hattını da muhafaza etmiş.  
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Ve yüzbinlerle Müslüman Türk Gençleri Risa- le-i Nuru okuyabilmek için 

mukaddes kitabımız olan Kur’anın yazısını öğrenmek nimet ve şerefine nail 

olmuşlardır. Üstâdımız, malik olduğu kuvvet-i îman ve ihlâs-ı tamme ile ha- 

kaik-ı Kur’aniye ve îmaniyeyi avam ve havas talebelerinin umumunun istifade 

edebileceği ve asrın anlayışına uygun yepyeni bir tarz-ı beyanla ifade ve izhar 

etmiştir. Böylece Risale-i Nur gibi taptaze ve parlak ve yüksek bir tefsir-i 

Kur’anîyi inayet-i Hakla meydana getirmiştir. Bu harikulade eserlerdir ki, 

bu vatan ve milleti dinsizlik ve komünistlikden muhafaza etmiştir.  

Hem şeair-i Islâmiyenin cebren kaldırıldığı ceberut devrinde, dünya hatırı 

için kendini mecbur zannederek o kudsî şeairden fedakârlık yapanların ve din 

zararına hareket edenlerin ve îslâmiyete muhalif fetvalara ve bid’alara mecbur 

edilenlerin çokluğu zamanında Bedîüzzaman, ne lisan-ı halinde, ne lisan-ı 

kalinde ve ne de fiiliyatında o kadar zulümler çektiği ve idamlarla tehdit 

edildiği halde en küçük bir değişiklik bile yapmamıştır. Bilâkis, «Ecel birdir, 

tagayyür etmez... Ölüm, bu âlem-i fenadan âlem-i bekaya ve âlem-i 

nura gitmek için bir terhistir.» deyip mücadeleye atılmış.  

Bid’alan tanıtan ve durduran ve şeair-i îslâmiyeyi muhafaza eden ve 

Sünnet-i Seniyeyi ihya eden eserleri perde altında otuz senedenberi neşretmiş 

ve muhitinde, âdeta devr-i Saadetin bir cilvesini yaşatmıştır. Bir Sünnet-i 

Seniyeye muhalif hareket etmemek için işkenceli bir inzivayı ihtiyar etmiştir.  

Otuz senedenberi milyonlara hükmeden dinsiz ve emsalsiz bir istibdat-ı 

mutlak, Bediüzzamanı hiçbir cihetten hiçbir vakit hükmü altına alamamış, 

bilâkis zâlim müstebitler O’na mağlûb olmuşlardır. 

Risale-i Nur, taklidi îmânı tahkiki îmâna çevirip -îmanı kuvvetlendirip- iki 

cihanın saadetini kazandırıp, hüsn-ü hâtimeyi netice verir. En büyük dinsiz 

feylesofları da ilzam etmiştir.  

Risale-i Nurun bir hususiyeti de şudur ki: Diğer Mütekellimîne muhalif 

olarak ehl-i dalâletin menfiliklerini zikretmeden, yalnız müsbeti ders vererek, 

yara yapmaksızın tedavi etmesidir. Bu itibarla bu zamanda Risale-i Nur, 

vehim ve vesveseleri mahvediyor, akla gelen sualleri, istifhamları; nefsi ilzam, 

kalbi ikna ederek cevaplandırıyor.  

Risale-i Nur; hem aklı, hem kalbi tenvir eder, nurlandırır; hem nefsi 

musahhar eder. Bunun içindir ki; yalnız akılla, giden ehl-i mektep ve ehl-i 

felsefe, ve kalb yoluyla giden ehl-i tasavvuf, Risale-i Nura sarılıyorlar. Ve ehl-i 

mekteb ve felsefe anlıyorlar ki, hakiki, münevverlik; akıl ve kalb nurunun 

mezciyle kabildir. Yalnız akılla gitmek, aklı göze indiriyor. Bu hal ise, bir 

kanadı kırık olanın mahkûm olduğu sukutu netice veriyor.  

İhlâslı, hâlis ehl-i tasavvuf idrak ediyor ki, demek zaman eski zaman 

değildir; böyle bir zamanda, hem kalb ile, ham akıl ile bizi hakikat 

yolunda götürecek ve hakikata vâsıl edecek Kur’ânî bir yol lâzımdır ki, 
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biz zülcenaheyn olabilelim. (Hâşiye) intibaha gelmiş olan ehl-i medrese 

vâkıf oluyorlar ki; eski zamanda medrese usulü ile onbeş senede elde 

edilebilen îmanı ve İslâmî netice bu zamanda, Risale-i Nur’la onbeş haftada 

elde edilebiliyor. Üstâdımız buyuruyorlar ki: «Bir sene Risale-i Nur 

derslerini anlayarak ve kabul ederek okuyan kimse, bu zamanın mühim 

ve hakikatli bir âlimi olabilir.» 

Risale-i Nur, Resûl-ü Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm Efendimizin nûranî 

meşrebini ve Sahabe-i Kirâmın âlî seciyesini beyan eden bir nur ve feyiz 

hâzinesidir, işte bu mezkûr vaziyet, bugünkü dünyaya taptaze, nûranî bir 

hayat ve yepyeni bir veçhe vererek şu hakikati gösteriyor ki; çoktandır 

birbirine muarız zannedilen ehl-i mekteble ehl-i medreseyi ve ehl-i tekyeyi, 

Risale-i Nur tevhid ve te’lif ediyor.  

Hem de, muaraza halinde olan Şarkla Garbı barıştırıyor. İttihad-ı İslâmı 

meydana getirmek için çalışan ehl-i islâma yegâne çarenin Risale-i Nur olduğu 

mütehassıs zatlar tarafından kabul ve tasdik edilmektedir.  

Hem, bugünkü dünyadaki ihtilâfları halledecek olan; aklen, fikren terakki 

etmiş yirminci asır insanlarına hak ve hakikati anlatabilecek yepyeni bir İlmî 

keşfiyatı ve bir teceddüdü Amerika’da, Avrupa’da hususan Almanya’da 

taharri eden cereyanlar meydana gelmiş; eğer idrak edebilirler ve 

görebilirlerse, işte Risale-i Nur Külliyatı... Nitekim bu hakikatin idrak edilmeye 

başlandığını gösteren emareler bahtiyar Alman Milleti içinde görülmektedir. 

(Hâşiye-1) 

Eski zaman Garp feylesoflarının çözemedikleri ve yeni zaman 

feylesoflarının da: “Felsefe henüz bunu halledememiştir.” dedikleri 

düğümler, Risale-i Nur’da, Kur’ânın feyziyle keşf ve halledilerek aklen ve 

mantıkan ispat edilmiştir.  

Şarkın dâhî hukemalarının kırk sahifede anlatmaya çalıştıkları 

müşküller, Risale-i Nur’un bir sahifesinde veciz bir şekilde ifade 

edilmiştir. 

Bedîüzzaman’ın 1935 senesinde idam edilmek üzere verildiği Ağırceza 

Mahkemesindeki müdafaatmdan bir iki cümle: “Risale-i Nur, sönmez, 

söndürülemez. Risale-i Nur, söndürülmek için üflendikçe pairlayan bir 

                                                             
(Hâşiye): Yetmiş - seksen senelik bir seyr-i sülükle kutbiyete ve gavsiyete erişen pek ender 

zâtların bir noktaya kadar gidip «Burası müntehadır, ilerisine gidilmez.» dedikleri 

mertebeleri, Bediüzzaman, Kur’andan bulduğu bir yolla, ilimle daha ilerisine gittiğini, Arabi 

Mesnevî-i Nuriye Mecmuasını mütâlâa eden zâtlar söylüyorlar. Büyük bir şaheser olan bu 

Arabi eseri mütâlâa eden o müdakkik ehl-i ilim, «Bu eserdeki çok derin ve pek ince ve 

gayet derecede yüksek hakikatlardan ne kadar istifade edebilsek bize kârdır.» 

diyorlar. 

 

(Hâşiye-1):
 

 Avrupada hıristiyanlar içinde bir tek kasabada altmışbeş adet sarıklı genç Nur 

Talebesinin çıkması, bunun bir numunesidir. 
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nurdur. Risale-i Nur, tılsım-ı kâinatın muammasını keşf ve halleden bir 

keşşaftır.” 

Hem, haşr-ı cismâni mes’elesinde, hükemadan İbni Sina gibi meşhur bir 

dâhinin, «Haşir naklidir, îman ederiz; akıl bu yolda gidemez» dediği bir 

hakikat, Risale-i Nur’da, hem umumun istifade edebileceği emsalsiz bir tarzda 

Kur’ânın feyziyle aklen ispat edilmiştir. 

Dalâletalûd Avrupa feylesoflarının ve sapkın talebelerinin bazı müteşabih 

Âyât-i Kerîme ve Ehadîs-i Şerifenin zâhirî mânalarını anlamayarak yaptıkları 

kasıtlı itirazlara, Risale-i Nur’da aklen, mantıkan cevaplar verilerek, o Âyetlerin 

ve o Hadîslerin birer mucize oldukları ispat edilmiştir. Böylelikle de, bu 

zamanda fen ve felsefeden gelen dalâlet ve şüpheleri Risale-i Nur kökünden 

kesmiştir. Risale-i Nur bunu yaparken de müsbet bir usûl takip etmiştir. 

Risale-i Nur, fevkalâde müstesna bir edebî üstünlüğe maliktir. En meşhur 

eserlerle bile kabil-i kıyas olmayan ve başlıbaşına bir hususiyeti haiz olan 

üslûbunda yüksek bir belagat, fesahat ve selâset ve i’caz vardır.  

Hattâ Bediüzzaman’ın eserlerini Âlem-i islâmın ısrarla arzu etmesiyle 

Arapça’ya tercüme ettirmek için büyük islâm âlimlerine Asâ-yı Mûsâ 

Mecmuası götürüldüğü vakit okumuşlar ve demişlerdir ki: “Bedîüzzaman’m 

eserlerini ancak kendisi tercüme edebilir; Risale-i Nur’daki yüksek 

belâgati ve misilsiz olan fesahat ve i’cazı tercümede muhafaza 

etmekten ve O’nun ilmini ihata etmekten âciziz!” Bu suretle o yüksek 

âlimler, Ustâdımızın faziletini ve Risale-i Nur’un kemalâtını göstermişlerdir. 

Bedîüzzaman, eserlerinde, hemen bütün büyük müellif ve ediplerden farklı 

olarak lâfızdan ziyade mânaya ehemmiyet vermiştir. Mânayı, lâfza feda 

etmemiş; lâfzı mânaya feda etmiştir.  

Üslûpta okuyucunun bir nevî hevesini nazara almamış, hakikati ve mânayı 

esas tu tmuştur. Vücuda elbiseyi yaparken vücuttan kesmemiş, elbiseden 

kesmiştir.  

Risale-i Nurdaki aklı, kalbi, ruhu ve vicdanı celbeden ve hakikatâ râmeden 

o İlâhî câzibedendir ki; çoluğu - çocuğu, genci - ihtiyarı, avamı - havassı o 

Nur’a koşuyorlar ve o câzibedâr Nur’un pervanesi oluyorlar. Bu hakikatin 

parlak bir misali olarak geniş bir talebe kütlesi, az zamanda din düşmanlarını 

titreten bir hale gelmiştir. 

Risale-i Nur’un her cihetten olduğu gibi edebî cihetten de kıymet ve 

ehemmiyetini ifade etmek, ediplerin hususan bizlerin bin derece haddinden 

uzaktır. Bu husustaki karınca kararınca olan sönük; fakat samimî ve hakikatli 

ifadelerimiz, Risale-i Nur’dan gördüğümüz azîm istifadeye mukabil sonsuz bir 

minnet ve şükranımızın ifadesinden ibarettir. Yoksa bu mevzularda sahib-i 

salâhiyet ve sahib-i ihtisas, ancak ve ancak Risale-i Nur’un kendi müellifi 

olabilir. 

Risale-i Nur, bu asrın ihtiyacına tam cevap veren yegâne tefsir-i Kur’ânî 

olduğu, enaniyetini Hakka feda eden faziletperver, islâm uleması 
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tarafından tasdik ve fevkalâde bir şekilde takdir ve tahsin edilmiş ve 

edilmektedir.  

Elli sene evvel Bediüzzaman Said Nursî’nin te’lifatındaki hususiyetler ve bir 

bahr-i umman gibi Onun İlmî dehasıdır ki; Mısır matbuatında «Bedîüzzaman, 

Fatînülasr’dır» diye yüksek ehl-i ilme hüküm verdirmiştir. 

Bedîüzzaman, mukabelesiz hediye kabul etmemeyi düstur-u hayat edindiği 

düşmanlarınca da tasdik edilerek, İslâmiyet düşmanlarının ehl-i ilme yaptığı 

ithamı, bu düsturuyla fiilen tekzip ve ilmin hiçbir şeye âlet olmadığını yine 

fiiliyatı ile ispat etmiştir.  

Ulema-i islâmın şeref ve haysiyetini ve izzet-i Islâmiye ve izzet-i dinîyeyi, en 

zalim ve hunhar hükümdarlar karşısında bile muhafaza ve müdafaa etmiştir. 

 Aç kaldığı zamanlarda dahi, hayatı boyunca olan istiğna kaidesini 

bozmamış ve “iktisat ve kanaat iki büyük hazinedir, bunların bereketi 

bana kâfidir!” diyerek halklardan istiğna etmiş ve etmektedir. 

Bediüzzaman Said Nursî’nin senelerden beri hapisten hapse, zindandan 

zindana atılması ve menfâdan menfâya sürülmesi ve kendisine daima tazyikler 

ve şiddetli zulüm ve dehşetli işkenceler yapılması ve on yedi defa zehir 

verilmesi, bir günde bir aylık azaplar çektirilmesi, kendisinin ve Risale-i Nur 

Külliyatının hakkaniyet ve sıdkına birer canlı mühür ve birer parlak delildir.  

Meselâ: Hindistan’da sormuşlar: “Bedîüzzaman nasıl bir kimsedir?”  

Cevaben denilmiş ki: «Hasta, garip, fakir, mazlum, hediye ve sadakaları 

kabul etmeyen ve hâlen de çekmekte olduğu o kadar zulümlere rağmen altmış 

senedir dâvasından vazgeçmeyen bir ihtiyardır.» 

 Onlar da: «Öyleyse o hakikat söylüyor ve küfr-ü mutlaka, dinsizlere, 

zındıklara boyun eğmiyor, riyakârlık etmiyor, dalkavukluk yapmıyor ve Kur’an 

ve islâmiyete tesirli ve küllî bir hizmet yapıyor ki, onlar da Ona zulüm 

etmişler.» demişler. 

Üstâdımız Bedîüzzaman hakkında, takdirkâr ve faziletperver zatların 

takdirleri bir senadan ibaret değildir; bir vâkıadır; fiiliyat ve icraatının belki 

yüzden birisini kısaca âcizane ve noksan bir tarzda nakletmektir.  

Hem bu mevzuda Risale-i Nur talebelerinin takdirkâr makale, mektup ve 

fıkraları bir medih değildir; belki Ustâdımız dinî hizmetini hedef tutan, şahsına 

taarruz eden vicdansız ve insafsız din düşmanlarına karşı müsbet bir müda-

faadır. (Haşiye) 

                                                             
(Haşiye):

  İns ve cin şeytanları ve dinsizlerin bir desisesi de budur ki; bazan derler ve 

dedirtirler: “Üstâdınız şahsına kıymet vermiyor; siz ise O’nun hakkında takdirkâr mektuplar 

yazıp. Üstadınızın rızâsına uygun hareket etmiyorsunuz.” 

İşte onlar, Risale-i Nur ve Üstadımızı İslâmiyet düşmanlarına karşı müsbet ve nezih bir 

tarzda müdafaa etmekten menetmek için safdillik damarlarından istifade ile böyle bir fikir 

ve mugalâta ile Nur Talebelerini aldatmaya, iğfal etmeye çalışırlar.  

Evet, Üstadımız Bediüzzaman, ihlâsının iktizası olarak şahsına kıymet vermiyebilir; bu 

hâl, Üstadımızdaki yüksek bir kemalât ve âli bir seciyenin timsalidir. O, şahsına ne kadar 
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Böyle olduğu halde Üstâdımız öyle zatların ve Risale-i Nur talebelerinin 

hakikatli takdir ve beyanlarına karşı hiddetlenerek, çok defa da hatırlarını 

kırarak der ki: “Zaman, şahıs zamanı değil, şahs-ı manevî zamanıdır. 

Risale-i Nur’da şahıs yok, şahs-ı mânevî var. Ben bir hiçim! Risale-i Nur, 

Kur’anın malıdır; Kur’andan süzülmüştür. Şeref ve hüsün Kur’anındır. 

Şahsımla, Risale-i Nur iltibas edilmiş. Meziyet, Risale-i Nura aiddir. Risale-i 

Nur’un neşrindeki hârika muvaffakiyet ise, Risale-i Nur talebelerine aiddir; 

yalnız şu kadar var ki, şiddetli ihtiyacıma binaen Cenâb-ı Hak, Kur’an-ı 

Hakimden bana ilâç ve tiryakları ihsan etti; ben de kaleme aldım. Her nasılsa, 

bu zamanda birinci tercümanlık vazifesi bana düşmüş. Ben de Risale-i Nur’un 

talebesiyim. Bir risaleyi şimdiye kadar yüz defa okuduğum halde yine 

okumaya muhtaç oluyorum. Ben sizlerin ders arkadaşınızım» der. 

Bediüzzaman Said Nursî’nin cihanşümûl Kur’an ve îman ve İslâmiyet 

hizmetindeki müstesna muvaffakiyet ve zaferinin ve Risale-i Nur’daki 

kuvvetli tesiratın sırrı: Kendisinin ihlâs-ı etemmi kazanmış olmasıdır. Yâni, 

yalnız ve yalnız Rıza-yı İlâhîyi esas maksad edinmiştir.  

Bu hususta: “Mesleğimizin esası, âzamî ihlâs ve terk-i enaniyettir. 

Ihlâslı bir dirhem amel, ihlâssız yüz batman amele müreccahtır. 

insanların maddî manevî hediyelerinden hürmet ve teveccüh-ü 

âmmeden, şöhretten şiddetle kaçıyorum.” der. Ziyaretçi kabul 

etmemesinin bir hikmeti de bu sır olsa gerek.  

Hem ihlâsa verdiği gayet fazla ehemmiyet, yüz otuz parça eserinden yalnız 

ihlâs Risalesinin başına, “Lâakal her on beş günde bir defa okunmalıdır.” 

kaydını koymasından da anlaşılıyor.  

Büyük Mahkeme Müdafaatı kitabında: “Risale-i Nur, değil dünyaya, 

kâinata da âlet edilemez; gayemiz, Rıza-yı İlâhîdir.” demiştir. 

İşte bu sırr-ı ihlâstandır ki, imam-ı Gazâlî (R.A.) gibi en meşhur İslâm 

hükemalarının eserlerini tetebbû eden muhakkik ve müdekkik bir ehl-i ilim 

diyor ki: Risale-i Nur’dan okuduğum bir sahifenin bana verdiği istifade, diğer 

eserlerin on sahifesinden daha fazladır. 

Felsefî eserlerle meşgul bir muallim: Ben, bu kadar senedir İlmî ve 

felsefî eserlerle iştigal ettim. Risale-i Nur kadar beni ikna eden ve Garp 

eserlerinden ve felsefeden aldığım yaraları tedavi eden ve bu zamanın 

ihtiyacına tam cevap veren bir eseri görmedim. 

                                                                                                                                                  
kıymet vermiyorsa, bizim Onda milyarlar derece fazla kıymet ve ehemmiyeti görmemiz, 

basiret ve insaniyetin muktezasıdır. Bir lütf-u İlâhidir.  

Zira Risale-i Nur gibi parlak bir tefsir-i Kur’an olan şaheser, O'nun varlığından meydana 

gelmiş ve fışkırmıştır. Öyle bir eserin müellifiyle yalnız bugünkü Âlem-i İslâm değil, yalnız 

asr-ı hâzır beşeriyeti değil, nesl-i âtideki milyarlar kimsenin hayat ve memat dâvası Risale-i 

Nurla alâkadardır.. 
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Bir edebiyatçı : Benim aklım nursuz; kalbim mü’mindi. Risale-i Nur, hem 

aklımı, hem kalbimi tenvir ve nefsimi ilzam etti. Beni, Cehennemi bir azabdan 

kurtardı. 

Bir doktor: Risale-i Nur’dan istifadeye başladığım günü, hayata gözlerimi 

açtığım gün olarak biliyorum. 

Bahtiyar bir üniversiteli: Üstadımıza ve Risale-i Nur’a aid bir mektubu, 

İstanbul’un bu yerinden bir yerine götürmek gibi bir hizmeti, mebusluğa tercih 

ederim. Otuz sene evvel, ihlâslı ve faziletli ihtiyar bir ehl-i tasavvuf, Lütfü 

isminde bir genci göstererek: “Bu Nur talebesi benden ileridir.” demiştir ki, 

bunlar binler itiraflardan birer nümunedir. 

Yine bu azîm sırr-ı ihlâsa binaendir ki; Risale-i Nur talebeleri; îman ve 

İslâmiyet hizmetinde ağır şartlar ve kayıtlar ve tahdidatlar içinde muvaffak 

oluyorlar ve hayatlarını, Risale-i Nur’a ve üstâdlarına vakfetmişler.  

Risale-i Nur’u, sermaye-i ömür ve gaye-i hayat edinmişlerdir.  

Risale-i Nur dâvası, rıza-yı İlâhî dâvası olduğu içindir ki, hamiyet-i Islâ- 

miyeye mâlik mümtaz avukatlar, Risale-i Nurun fahrî avukatı olmak ve dindar 

hakperest mücahit muharrirler, dünyayı istilâ edecek Nur’un ilânında hissedar 

olmak şeref ve nimetine mazhar olmuşlardır.  

Risale-i Nur’un neşriyat ve fütuhatı ve tesiratı; sessiz, büyük bir 

ihtişamla muhteşem bir bahar mevsiminde intişar eden mevcudat gibidir. İşte 

ey Risale-i Nur gibi hadsiz hamd ü senalara şâyeste olan bir nimet-i azîmeye 

nail olan Nur kardeşlerimiz! Böyle bir dâhî-yi âzamin, böyle bir mütefekkir-i 

ekberin, böyle bir müellif-i İslâmın ve ulûm-ı evvelin vel âhirî ne vâkıf böyle bir 

allâme-i asrın, böyle bir mücahid-i ekberin, böyle bir sahib-i zühd ve takvânın 

hakaik-ı îmaniyenin varlığında âdeta tecessüm eden böyle bir abd-i küllinin, 

Rı- za-yı İlâhîden başka hiç bir şeye iltifat etmeyen ve âzâmî ihlâsın mazharı 

olan böyle bir tilmiz-i Kur’ân ve hâdim-i islâmın ve “Bir ferdin îmanını 

kurtarmak için Cehenneme de atılmaya hazırım.” diyen böyle bir 

halâskâr-ı îmanın ve idam için sevkedildiği Divan-ı Harb-i Örfî’de: “Sen de 

mürtecisin!” ittihamma karşı: “Eğer Meşrutiyet bir fırkanın istibdadından 

ibaret ise, bütün ins ve cin şâhit olsun ki ben mürteciyim. Bin ruhum 

da olsa, Kur’amn bir tek mes’elesine hepsini feda etmeye hazırım.” 

diyen ve beraetinden sonra da, teşekkür etmeyerek, Bayezit meydanındaki 

kalabalıkta: “Yaşasın zalimler için Cehennem... Yaşasın zalimler için 

Cehennem” diye bağırarak ilerleyen ve imha plâniyle verildiği mahkemelerde 

yirmi dört sene evvel: “Ey mülhidler! Ey zındıklar! Said, ellibin nefer 

kuvvetinde demişsiniz... Yanlışsınız... Kur’ana ve îmana hizmetim 

cihetiyle elli bin değil, elli milyon kuvvetindeyim!... Titreyiniz! Haddiniz 

varsa ilişiniz!” “Benim ölümüm sizin başınızda bomba gibi patlayıp, başınızı 

dağıtacaktır. Toprağa atılan bir tohumun yüzer sünbüller vermesi gibi, bir Said 

yerine yüzler Said size o yüksek hakikati haykıracaktır.”  
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Ve on beş sene evvel: “Saçlarım adedince başlarım bulunsa, her gün 

biri kesilse, bu hizmet-i îmaniyeden çekilmem.”  

Ve: “Dünyayı başıma ateş yapsanız, hakikat-ı Kur’aniyeye feda olan 

bu başı zındıkaya eğmem.” diyen ve eili sene evvel Âlem-i İslâmî sömüren, 

sömürgeci cebbar ve zalim bir İmparatorluğa karşı: “Tükürün o zalimlerin 

hayâsız yüzüne” diye matbuat lisaniyle cevap veren ve Büyük Millet 

Meclisinde, Reise: «Kâinatta en yüksek hakikat îmandır. îmandan sonra 

namazdır. Namaz kılmayan haindir. Hainin hükmü merduttur. Cenâb-ı Hak, 

Kur’an-ı Kerîminde, yüz yerde edasını emrettiği namazdan daha büyük bir 

hakikat olsa idi, îmandan sonra onu emrederdi» diyen ve yazdığı bir 

beyannameden sonra Mecliste cemaatle namaz kılınmasına başlanan ve Bi-

rinci Cihan Harbinde Gönüllü Alay Kumandanı olarak esir düştüğü Rusya’da 

Moskof Çarlığına karşı izzet-i Islâmiyeyi muhafaza edip, kurşuna dizileceği 

hengâmede: “Âhirete gitmek için bana bir pasaport lâzımdı” diye ölümü 

istihkâr eden böyle bir kahraman-ı İslâm Üstadımız Bedîüzzaman’ın eserlerini 

okumak nimet-i uzmâsına mukabil canımızı da feda etsek, ömrümüzü de Ona 

vakfetsek, zulümden zulüme de sürüklensek, ömrümüzün nihayetine kadar 

şükran secdesinden de kalkmasak bize yine ucuzdur... 

Üstâdımız sık sık der ki: Mesleğimiz müsbettir; menfî hareketten k u r’an 

bizi menediyor. 

Ey Seyyid-i senedimiz! Ey ruhumuzun ruhu, kalbimizin kalbi, canımızın 

canı, cânânımız, sertâcımız, sevgili Üstâdımız Efendimiz!... Madem bize menfî 

harekete izin vermiyorsun. Öyle ise biz de Rahmet-i ilâhiyeden niyâz ederek 

ahdediyoruz ki; din düşmanlığı ile Üstâdımıza zulmeden o gaddar, insafsız 

zalimlerden intikamımızı şöylece alacağız: Risale-i Nur’u ölünceye kadar 

mütemadiyen okuyacağız.. ve neşrinde sebat ve sadakatla hizmet edeceğiz.. 

O’nu altın mürekkeplerle yazacağız inşaallah... 

Üniversite Nur Talebeleri 

 

 

Nur nedir? • Nurculuk tabiri nereden gelmektedir? © Kur’an-ı Kerîmde Nurdan 
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