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Büyük üstad Bediüzzaman Said 

Nursî Hazretlerinin müteaddit 

mahkemelerde yaptığı müdâfaala-

rın bazı parçalarından müteşekkil 

bu eser, emniyet ve asâyişe Kur’an 

hakikatları olan Risale-i Nur 

vasıtasiyle yaptığı hizmetin; 

celâdet ve şehamet-i imaniye ve 

davasındaki sadakatin, küçük bir 

nümunesidir.  

Ve İslâmiyet düşmanlarının iftira 

ve taarruzlarına mukabil Nur 

talebelerinin bir nevi müdafaası 

hükmündedir. 
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 Aziz, Sıddık, Kardeşlerim ! 

Ehemmiyetli bir taraftan ehemmiyetli ve 

mânidar sual edilmiş.  

Bana sordular ki: “Siz cemiyet olmadığınıza, üç 

mahkeme (*) o cihette beraet vermesiyle ve yirmi 

seneden beri tarassud ve nezaret eden altı vilâyetin o 

noktadan ilişmemeleriyle tahakkuk ettiği halde, 

Nurcularda öyle hârika bir alâka var ki hiçbir 

cemiyette, hiç bir komitede yoktur. Bu müşkülü 

halletmenizi isteriz!” dediler.  

Ben de cevaben dedim ki: Evet Nurcular, 

cemiyet - memiyet, hususan siyasî ve dünyevî ve 

menfi ve şahsî ve cemaati menfaat için teşekkül eden 

cemiyet ve komite değiller ve olamazlar. Fakat, bu 

vatanın eski kahramanları kemal'i sevinçle şehadet 

mertebesini kazanmak için ruhlarını feda eden 

milyonlar İslâm fedaîlerinın ahfadları, oğulları ve 

kızları, o fedâilik damarından irsiyet almışlar ki, bu 

hârika alâkayı gösterip Denizli mahkemesinde bu âciz 

bîçare kardeşlerine, bu gelen cümleyi onlar hesabına 

söylettirdiler. “Milyonlar kahraman başlar  feda  

oldukları bir  hakika ta başımız dahi feda 

olsun” diye onlar namına söylemiş, mahkemeyi hay-

ret ve takdirle susturmuş. Demek Nurcularda hakikî, 

hâlis, sırf Rıza-i İlâhi için ve müsbet ve uhrevî fedâiler 

var ki: Mason ve Komünist ve ifsad ve zındıka ve 

ilhad ve Taşnak gibi dehşetli komiteler o Nurculara 

çare bulamayıp hükümeti ve adliyeyi aldatarak lâstikli 

kanunlar ile onları kırmak ve dağıtmak istiyorlar. 

                                                             
(*):  Şimdi yüz mahkeme 
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İnşaaliah bir halt edemezler. Belki Nurun ve 

imanın fedailerini çoğaltmağa sebebiyet 

verecekler. 

Said Nursî 

* * * 

Biz Risale-i Nur Şakirdleri, Risale-i Nur’u de-

ğil dünya cereyanlarına, belki kâinata da âlet 

edemeyiz. Hem Kur’an bizi siyasetten şiddetle men 

etmiş. 

Evet, Risale-i Nurun vazifesi ise: Hayat-ı ebe- 

diyeyi mahveden ve hayat-ı dünyeviyevi de dehşetli 

bir zehire çeviren küfr-ü mutlak’a karşı imanî olan 

hakikatları gayet kat’î ve en mütemerrid zındık 

feylesofları dahi imana getiren kuvvetli 

bürhanlarla Kur’ana hizmet etmektir. Onun için 

Risale-i Nuru hiç bir şeye âlet edemeyiz. 

Evvelâ: Kur’anın elmas gibi hakikatlarını ehl'i 

gaflet nazarında bir propaganda-i siyaset te- 

vehhümiyle cam parçalarına indirmemek ve o kıy- 

metdar hakikatlara ihanet etmemektir. 

Saniyen: Risale-i Nurun esas meslek’i olan 

Şefkat, Hak ve Hakikat ve Vicdan bizleri şiddetle 

siyasetten ve idareye ilişmekten menetmiş.  

Çünkü : tokada ve belâya müstahak ve küfrü mut-

lak’a düşmüş bir iki dinsize müteallik, yedi - sekiz 

çoluk çocuk, hasta, ihtiyar masumlar bulunur. 

Musibet ve belâ gelse o biçareler dahi yanarlar. 

Bunun için neticenin de husulü meşkûk olduğu 

halde siyaset yoliyle idare ve asâyişin zararına hayat-ı 

içtimaiyeye karışmaktan şiddetle men edilmişiz. 
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Salisen: Bu vatanın ve bu milletin hayat-ı iç- 

timaiyesi bu acib zamanda anarşilikten kurtulmak için 

beş esas lâzım ve zarurîdir :  

1. Hürmet  

2. Merhamet  

3. Haramdan çekinmek  

4. Emniyet  

5. Serseriliği bırakıp  itaat etmektir. 

Risale-i Nur, hayat-ı içtimaiyeye baktığı zaman bu 

beş esası kuvvetli ve kudsi bir surette tes- bit ve 

tahkim ederek asâyişin temel taşını muhafaza ettiğine 

delil ise : bu yirmi sene zarfında Risale-i Nurun, 

yüzbin adamı vatan ve millete zararsız birer uzvu nâfi 

haline getirmesidir. Isparta ve Kastamonu Vilâyetleri 

buna şahiddir.  

Demek Risale-i Nurun ekseriyet-i mutlaka 

eczalarına ilişenler her halde bilerek veya bilmiyerek 

anarşilik hesabına vatana ve millete ve hâkimiyet-i 

İslâmiyeye hiyanet ederler. 

Eğer bu taharrilerde bazı vazifedar memurla-

rın itiraz ettikleri gibi derseniz ki: Sen ve bir iki 

risalen rejime ve usulümüze muhalif gidiyorsun?  

Elcevap: Evvelâ bu yeni usulünüzün, mün-

zevîlerin çilehânelerine girmeğe hiç bir hakkı yok, 

 Saniyen: Bir şeyi reddetmek ayrıdır, kalben kabul 

etmemek ayrıdır. Ve amel etmemek bütün bütün 

ayrıdır. Ehl-i hükümet ele bakar, kalbe bakmaz. İdare 

ve asâyişe ilişmiyen şiddetli muhalifler her hükümette 

bulunur. Hattâ Hazret-i Ömer, taht-ı hâkimiyetindeki 

Hıristiyanlara -kanun-u şeriatı ve Kur’anı inkâr 

ettikleri halde- ilişmiyordu. Hürriyet’i fikir ve 
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serbestiyet-i vicdan düsturuyla Risale-i Nurun bir 

kısım Şakirdleri -idareye dokunmamak şartiyle- rejim 

ve usulünüzü ilmen kabul etmezse ve muhalif amel 

etse, hatta rejimin sahibine adâvet etse onlara 

kanunen ilişilmez. 

Eğer dinsizliği bir nevi siyaset zannedip bu 

hâdisede bazılarının dedikleri gibi derseniz “Bu 

Risalelerinle medeniyetimizi, keyfimizi bozuyor-

sun.” 

Ben de derim: Dinsiz bir millet yaşıyamaz, 

dünyaca bir umumî düsturdur. Ve bilhassa küfr-ü 

mutlak olsa Cehennemden daha ziyade elim bir azabı  

dünyada dahi verdiğini Risale-i Nur’dan Gençlik 

Rehberi gayet kat’i bir surette isbat etmiş. O Risale 

ise şimdi resmen tabedildi. 0 

Bir Müslüman (El’iyazübillah) eğer irtidad 

etse küfrü mutlaka düşer. Bir derece yaşatan küfr-ü 

meşkûkde kalmaz. Ecnebi dinsizleri gibi de olmaz. Ve 

lezzet-i hayat noktasında mazi ve müstakbeli olmayan 

hayvandan yüz derece aşağı düşer. Çünkü, geçmiş ve 

gelecek mevcudatın ölümleri ve ebedi müfarakatları 

onun dalâleti cihetiyle onun kalbine mütemadiyen 

hadsiz firakları ve elemleri yağdırıyor.  

Eğer iman gelse, kalbe girse, birden o hadsiz 

dostlar diriliyorlar. “Biz ölmemişiz, mahvolmamışız” 

lisan-ı halleriyle diyerek o Cehennemi hâlet, Cennet 

lezzetine çevrilir.  

Madem hakikat budur, size ihtar ediyorum: 

Kur’ana dayanan Risale-i Nur ile mübareze etmeyiniz. 
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O mağlûp olmaz, bu memlekete yazık olur. (Haşiye) O 

başka yere gider yine tenvir eder. 

Eğer başımdaki saçlarım adedince başlarım 

bulunsa, her gün birisi kesilse, hakikati Kur’aniyeye 

feda olan bu başı zındıkaya ve küfr-ü mutlaka eğ-

mem. Ve bu hizmet-i imaniye ve Nuriye’den vaz-

geçmem ve geçemem. 

Madem Cumhuriyet prensipleri - hürriyet-i vicdan 

kanunuyla- dinsizlere ilişmiyor. Elbette mümkün 

olduğu kadar dünyaya karışmayan ve ehl-i dünya ile 

mübareze etmiyen ve ahiretine ve imanına ve 

vatanına dahi nâfi bir tarzda çalışan dindarlara 

ilişmemek gerektir ve elzemdir. Bin seneden beri bu 

milletin gıda ve ilâç gibi bir hâcet-i zaruriyesi olan 

takvayı ve salahatı bu mazhar-ı Enbiya olan Asyada 

hükmeden ehl-i siyaset yasak etmez ve edemez 

biliyoruz. 

Vatan ve millet ve asâyişin menfaati hesabına 

bunu da hatırlatmak bir vazife-i vataniyem olması 

cihetiyle derim : Böyle, bize ve Risale-i Nura az bir 

münasebetle taht-ı tevkife alınmak, gücendirmek 

yüzünden vatana ve asâyişe dindarâne menfaati 

bulunan pek çok zatları idare aleyhine çevirebilir, 

anarşiliğe meydan verir. 

Evet, Risale-i Nur ile imanlarını kurtaran ve millete 

zararsız ve tam menfaattar vaziyete girenler 

yüzbinden çok ziyadedir. Hükûmet-i Cumhuriyenin 

belki her büyük dairesinde ve milletin her tabakasında 

                                                             
(Haşiye):  Dört defa mübareze zamanında gelen 

dehşetli zelzeleler yazık olur hükmünü isbat ettiler. 
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faideli, müstakimane bir surette bulunuyorlar. Bunları 

gücendirmek değil, belki himaye etmek elzemdir. 

Şekvamızı dinlemeyen ve bizi söyletmeyen ve 

bahanelerle sıkıştıran bir kısım resmî adamlar vatan 

aleyhinde anarşiliğe meydan açıyorlar diye kuvvetli 

bir vehim hâtırımıza geliyor. 

Birincisi: Madem, hükûmet-i Cumhuriye  -

Cumhuriyetteki hürriyeti vicdan düsturuyla- dinsizlere 

ve sefahatçılara ilişmiyor., elbette dindarlara ve 

takvacılara da ilişmemek gerektir.  

Ve madem dinsiz bir millet yaşamaz ve Asya din 

noktasında Avrupaya benzemez. Ve İslâmiyet, ha- 

yat-ı şahsiye ve uhreviye cihetinde Hıristiyanlığa 

uymaz. Ve dinsiz bir Müslüman başka dinsizler gibi 

olmaz.. Ve bu bin senedenberi dünyayı diyâne' tiyle 

ışıklandıran ve bütün dünyanın tehacümatı- na karşı 

salâbet-i diniyesini kahramanane müdafaa eden bu 

vatandaki milletin bir ihtiyacı fıtrîsi hükmüne geçen 

diyânet, salâbet ve bilhassa iman ha- kikatlarmın 

öğrenmesi yerlerini hiç bir terakkiyat, hiç bir 

medeniyet tutamaz. Ve. o ihtiyacı onlara 

unutturamaz. 

Elbette bu vatandaki millete hükmeden bir 

hükümet Risale-i Nur’a adalet ve kanun ve asâyiş 

cihetinde ilişemez. Ve iliştirmemeli. 

Altıncı Esas: Bu meselede şahsımın veya bazı 

kardeşlerimin kusuruyla R isalci Nur’a hücüm edil-

mez. O, doğrudan doğruya Kur’ana bağlanmış., ve 

Kur’an da Arş-ı azama bağlıdır. Kimin haddi var- ki 

elini oraya uzatsın, o kuvvetli ipleri çözsün.  
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Hem bu memlekete maddi ve manevi bereketi ve 

fevkalade hizmeti -Otuz üç Ayât-ı Kur’aniyenin işa-

retiyle- ve İmam-ı Ali (R.A.)’ın üç keramet-i 

gaybiyesiyle ve Gavs-ı Azamin (K.S.) kat’i ihbariyle 

tahakkuk etmiş olan Risale-i Nur, bizim âdi ve şahsî 

kusurlarımızla mes’ül olmaz ve olamaz ve olmamalı. 

Yoksa bu memlekete hem maddi, hem manevi telâfi 

edilmiyecek derecede zarar olacak. 

Risale-i Nura karşı gizli düşmanlarımızdan bazı 

zındıkların şeytanetiyle çevrilen plânlar ve hücumlar 

İnşaallah bozulacaklar. Onun şakirdleri başkalara 

kıyas edilmezler, dağıttırılmazlar, vaz 

geçirilmezler, Cenab-ı Hakkın inayetiyle mağlûb 

edilmezler. 

Eğer maddi müdafaadan Kur’an bizi men et-

meseydi bu milletin can damarı hükmünde, umumun 

teveccühünü kazanan ve her tarafda bulunan o 

şakirdler Şeyh Said ve Menemen hâdiseleri gibi cüz’i 

ve neticesiz hâdiselerle bulaşmazlar. Allah etmesin, 

eğer mecburiyet-i kat’iye derecesinde onlara zulüm 

edilse elbette gizli zındıklar ve münafıklar bin derece 

pişman olacaklar. 

Elhasıl: Madem, biz ehl-i dünyanın dünyalarına 

ilişmiyoruz; onlar da bizim ahiretimize ve imanî 

hizmetimize bu derece ilişmesinler. 

-----oo0oo----- 

 

Eskişehir Mahkemesinde gizli kalmış, resmen 

zapta geçmemiş ve müdafaatımda dahi 

yazılmamış bir eski hatırayı ve lâtif bir vakıa-i 

müdafaayı aynen beyan ediyorum  
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Orada benden sordular ki: Cumhuriyet 

hakkında fikrin nedir?  

Ben de dedim: Yaşlı mahkeme Reisinden başka 

daha siz dünyaya gelmeden ben dindar bir 

Cumhuriyetçi olduğumu elinizdeki Tarihçe-i hayatım 

isbat eder.  

Hülâsası şudur ki: O zaman, şimdiki gibi hâli bir 

türbe kubbesinde inziva’da idim. Bana çorba 

geliyordu. Ben de tanelerini karıncalara verirdim. 

Ekmeğimi onun suyu ile yerdim. İşitenler benden 

soruyordular; ben de derdim: Bu karınca ve arı 

milletleri Cumhuriyetçidirler.  

O Cumhuriyetperverliklerine hürmeten tanelerini 

karıncalara veriyordum.  

Sonra dediler: Sen Selef-i Sâlihine muhalefet 

ediyorsun. Cevaben diyordum : — Hulefa-yı Raşidîn, 

her biri hem Halife, hem Reis-i Cumhur idi. Sıddîk-ı 

Ekber Radiyallahu anh, Aşere-i Mübeşşereye ve 

Sahabe-i Kirama elbette Reis-i cumhur hükmünde idi. 

Fakat manâsız isim ve resim değil., belki hakikat’i 

adâleti ve hürriyet-i şer’iyeyi taşıyan manâ-yı dindar 

cumhuriyetin reisleri idiler. 

İşte ey müdde-i umumi ve mahkeme azalan!  

Elli senedenberi bende olan bir fikrin aksiyle beni 

ittiham ediyorsunuz.  

Eğer lâik cumhuriyet soruyorsanız, ben 

biliyorum ki lâik manâsı: bitaraf kalmak.. yani 

hürriyet-i vicdan düsturuyla dinsizlere ve sefahetçilere 

ilişilmediği gibi, dindarlara ve takvâcılara da ilişmez 

bir hükümet telâkki ederim. 
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Yirmi beş senedir hayat-ı içtimaiye ve siyasi- 

yeden çekilmişim. Hükümet-i Cumhuriyenin ne hal 

kesbettiğini bilmiyorum. El’iyazübillah eğer dinsizlik 

hesabına imanına ve ahiretine çalışanları mes’ûl 

edecek kanunları yapan ve kabul eden bir dehşetli 

şekle girmiş ise, bunu size bilâpervâ ilân ve ihtar 

ederim ki; bin canım olsa da imana ve ahire- time 

feda etmeye hazırım. Ne yaparsanız yapınız.  

Benim son sözüm:  

olarak siz beni idam ve ağır ceza ile zulmen mahkûm 

etmenize mukabil derim: Ben, Risale-i Nurun keşf-i 

kafisiyle idam olmuyorum; belki terhis edilip nur 

ve saadet âlemine gidiyorum.  

Ve sizi, ey gizli düşmanlarımız! ve dalâlet 

hesabına bizi ezen bedbahtlar! İdam-ı ebedi ile ve 

daimi haps-i münferid ile mahkûm bildiğimden ve 

gördüğümden tamamiyle intikamımı sizden alarak 

rahat-ı kalb ile teslim-i ruh etmeğe hazırım.. 

………

Evet, biz bir cemaatiz, Hedefimiz ve progra-

mımız: evvelâ kendimizi., sonra milletimizi idam-ı 

ebedîden ve daimî, berzahî haps-i münferidden 

kurtarmak ve vatandaşlarımızı anarşilikten ve ser-

serilikten muhafaza etmek ve iki hayatımızı imhâ ya 

vesile olan zındıkaya karşı Risale-i Nurun çelik gibi 

hakikatleriyle kendimizi muhafazadır. 

Ben, sizin bana vereceğiniz en ağır cezanıza da beş 

para vermem ve hiç ehemmiyeti yok. Çünki ben kabir 

kapısında, yetmiş beş yaşındayım. Böyle mazlûm ve 
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masum bir iki sene hayatı şehadet mertebesiyle 

değiştirmek benim için büyük saadettir.  

Risale-i Nurun binler hüccetleriyle kafi imanım var 

ki; ölüm bizim için bir terhis tezkeresidir. Eğer zahirî 

idam da olsa bizim için bir saadet., ebedî bir saadetin 

ve rahmetin anahtarı olur. Fakat siz, ey gizli 

düşmanlar ve zındıka hesabına adliyeyi şaşırtan, 

hükümeti bizimle sebepsiz meşgûl eden insafsızlar! 

Kat’î biliniz ve titreyiniz ki; siz idanrı ebedî ile 

ebedî mahkûm oluyorsunuz. İntikamımız sizden pek 

çok muzaaf bir suretde alınıyor görüyoruz., hattâ size 

acıyoruz. 

Evet, bu şehri yüz defa mezaristana boşaltan ölüm 

hakikatinin, elbette hayattan ziyade bir istediği var! 

Ve onun idamından kurtulmak çaresi, in-sanların her 

mes’elesinin fevkinde en büyük ve en ehemmiyetli ve 

en lüzumlu bir ihtiyac-ı zarurîsi ve kafisidir. Acaba bu 

çareyi kendine bulan Risale-i Nur Şakirdlerini ve o 

çareyi binler hüccetleriyle bulduran Risale-i Nuru âdî 

bahanelerle ittiham edenler, ne kadar kendileri 

hakikat ve adalet nazarında müttehem oluyor 

divâneler de anlar. 

…………. 

Hem, müdafaatımda yirmi yerde kafi bir surette 

hüccetlerle isbat etmişiz ki, bütün dünyaya karşı da 

olsa dini ve Kur’anı ve Risale-i Nuru âlet edemeyiz. 

Ve bu davânın emâreleri yirmi senede binlerdir. 

(Haşiye) 

                                                             
(Haşiye):  Şimdi kırk senedir. 
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Bu sene Mekke-i Mükerremede gayet büyük bir 

âlim, hem Hind lisanına, hem Arab lisanına Nurun 

büyük mecmualarını tercüme edip, Hindistana ve 

Arabistana göndererek “en kuvvetli nokta-i 

istinadımız olan Vahdet ve Uhuvvet-i  islâmiyeyi 

temine çalıştığı gibi Türk Milletinin daima dinde ve 

imanda ileri olduğunu Nur Risaleleri gösteriyor” 

demişler. 

…………….. 

Risale-i Nurla mübareze edilmez. O, mağlûp 

olmaz. Yirmi senedenberi (Haşiye-1) en muannid fey-

lesofları susturuyor, iman hakikatlarını güneş gibi 

gösteriyor. Bu memlekette hükmeden Onun kuv-

vetinden istifade etmek gerektir. Çünkü, benim fâni 

bir dilime bedel Risale-i Nurun yüzbin nüshalarının 

baki dilleri susmaz, konuşur. Ve hâlis talebeleri binler 

kuvvetli lisanlarile o kudsî ve külli vazife-i Nuriyeyi — 

Şimdiye kadar olduğu gibi— İnşaallah Kıyamete 

kadar devam ettirecekler. 

………….. 

Bizim gizli düşmanlarımız ve hükümeti iğfâl ve bir 

kısım erkânını evhamlandıran ve adliyeleri aleyhimize 

sevk eden resmî ve gayrı resmî muarızlarımız, ya 

gayet fena bir surette aldanmış veya aldatılmış veya 

anarşilik hesabına gayet gaddar bir ihtilâlcidir, veya 

İslâmiyete ve hakikat-ı Kur’ana karşı mürtedâne 

mücadele eden bir dessas zındıkdır ki bize hücum 

etmek için, istibdad-ı mutlaka cumhuriyet namını 

vermekle, irtidad-ı mutlak’ı rejim altına almakla., 

                                                             
(Haşiye-1):  Şimdi kırk senedir. 
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sefahet-i mutlaka medeniyet namını takmakla., cebr-i 

keyfî'i küfrîye kanun namım vermekle hem bizi 

perişan, hem hükümeti iğfal, hem adliyeyi bizimle 

manâsız meşgul eylediler. Onları Kahhar-ı Zülcelâlin 

kahrına havale edip, kendimizi onların şerrinden 

muhafaza için  kalasına 

iltica ederiz. 

………………

Denizli Müdafaatmda izahı ve ispatı bulunan 

bir meselenin kısacık bir hulâsasıdır. 

Bir dehşetli şahıs, deha ve zekâvetiyle ordunun 

müsbet hasenelerini kendine alıp ve kendinin menfî 

seyyielerini orduya vererek o efrad adedince 

haseneleri, gâzilikleri bire indirdi. Ve seyyiesini ordu 

efradına isnad etmekle onların adedince seyyieler 

hükmüne getirdiğinden dehşetli bir zulüm ve hilâf-ı 

hakikat olmasından, ben kırk sene evvel beyan 

ettiğim gibi bir Hadîsin o şahsa vurduğu tokada 

binaen bana hücum eden müdde-i umumiye dedim 

ki: “Gerçi Hadislerin ihbariyle bir adamı kırıyorum; 

fakat ordunun şerefini muhafaza ve büyük hatalardan 

vikaye ederim. Sen ise, bir tek dostun için 

Kur’anın bayraktarı ve Âlem-i İslâmın kahraman 

kumandanı olan ordunun şerefini kırıyorsun, 

hasenelerini hiçe indiriyorsun.” dedim. İnşaallah o 

müddei insafa geldi, hatadan kurtuldu. 

…………… 

Evet, biz bir cemiyetiz. Ve öyle bir cemiyeti-

miz var ki, her bir asırda üçyüz elli milyon dahil 

mensupları var. Ve her gün beş defa namazla o 
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mukaddes cemiyetin prensiplerine kemal-i 

hürmetle alâkalarını ve hizmetlerini 

gösteriyorlar.  kudsî 

programiyle birbirinin yardımına dualariyle ve manevî 

kazançlariyle koşuyorlar.

işte biz bu mukaddes ve muazzam cemiyetin 

efradındanız.  

Ve hususi vazifemiz de, Kur’anm imanî 

hakikatlerini tahkiki bir surette ehl-i imana bildirip 

onları ve kendimizi idanrı ebedîden ve daimî ve 

berzahî haps-i münferidden kurtarmaktır.  

Sair dünyevî ve siyasî entrikalı cemiyet ve 

komite-lerle ve bizim medar-ı ittihamımız olan 

cemiyetçilik gibi asılsız ve manâsız gizli cemiyet 

ile hiç bir münasebetimiz yoktur ve tenezzül 

etmiyoruz. Ve dört mahkeme inceden inceye 

tedkikden sonra o cihette bize beraet vermiş.. 

…………. 

O Beşinci Şua’ın bir iki meselesini, ölmüş, gitmiş 

bir kumandana tatbik edip bize suç gösteriyor. Biz 

dahi deriz: Ölmüş, gitmiş, hükümetten alâkası 

kesilmiş bir şahıs aleyhinde tatbik edilebilen küllî bir 

haklı tenkidi hiç bir kanun suç saymaz. 

Hem külli bir te’vil manâsından makam-ı iddia, 

cerbezesiyle o kumandana bir hisse çıkarıp ona tatbik 

etmiş. Böyle yüzden bir adam ancak fehmeden bir 

hakikatin bir mahrem ve gizli bir risalede bulunmasını 

hiç bir kanun suç sayamaz. 
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Hem O risale harika bir tarzda müteşâbih Ha-

dîslerin te’villerini beyan etmiş. O beyan otuz-kırk 

sene evvel olduğu ve üç mahkemeye ve mahkeme 

nize ve Ankaranın altı makamatına üç sene zarfın' da 

iki defa takdim edilip tenkid görmiyen Müdafaa- 

tımda kat’i cevap verildiği halde, o Hadîsin hakikatini 

beyan sadedinde bir kusurlu şahsa mutabık çıkmasını 

hiç bir kanun suç sayamaz. 

Hem o şahsı tenkid, o içinde bulunduğu ve 

kusurlara sebep olduğu bir inkılâbın hasenatı yalnız 

onun değil, belki ordunun ve hükümetindir.  

Onun da yalnız bir hissesi var. Onun kusurları için 

onu tenkid etmek elbette bir suç olmadığı gibi, in-

kılâba hücum ediyor denilemez.  

Hem bu kahraman milletin ebedi bir m edarı şerefi 

ve Kur’an ve cihad hizmetinde dünyada pırlanta gibi 

pek büyük bir nişanı ve kılınçlarının pek büyük ve 

antika bir yadigârı olan Ayasofya Camiini puthaneye 

ve Meşihat dairesini kızların lisesine çeviren bir adamı 

sevmemek bir suç olması imkânı var mı? 

…………. 

Eğer Risale-i Nuru tenkid fikriyle tedkik eden 

adliye memurları imanlarını onunla kuvvetlendirip 

veya kurtarsalar, sonra beni idam ile mahkûm etseler 

şahid olunuz ben hakkımı onlara helâl ediyorum. 

Çünkü, biz hizmetkârız. Risale-i Nurun vazifesi 

imam kuvvetlendirip kurtarmaktır. Dost ve 

düşmanı tefrik etmiyerek hizmet-i imaniyeyi, hiç 

bir tarafgirlik girmiyerek yapmağa mükellefiz. 

İşte ey hey’et-i hakime! Bu hakikata binaen 

Risale-i Nurun cerhedilmez kuvvetli hüccetleri elbette 
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mahkemede kalpleri kendine çevirmiş... A ley himde 

ne yapsanız ben hakkımı helâl ederim, gücenmem. 

Bunun içindir ki, eşedd-i zulüm ile bir eşedd-i istibdat 

tarzında şahsımı hiç ömrümde görmediğim ihanetlerle 

çürütmekle damarıma dokun- dıırulduğu halde 

tahammül ettim. Hatta beddua da etmedim. Bize 

karşı bütün ittihamlara ve bütün is- nad edilen suçlara 

karşı elinizdeki Risale-i Nurun Mecmuaları benim 

mukabele edilmez müdafaana- mem ve cerh edilmez 

itiraznamemdirler. 

İşte bu hakikata binaendir ki: Ayasofyayı put- 

hane ve Meşihatı kızların lisesi yapan bir kumandanın 

keyfî, kanun namındaki emirlerine fikren ve ilmen 

taraftar değiliz. Ve şahsımız itibariyle amel etmiyoruz. 

Ve bu yirmi sene işkenceli esaretimde eşedd-i zulüm 

şahsıma edildiği halde siyasete karışmadık, idareye 

ilişmedik asâyişi bozmadık. Yüzbinler Nur arkadaşım 

varken, asâyişe dokunacak hiç bir vukuatımız 

kaydedilmedi. Ben şahsım itibariyle hiç hayatımda 

görmediğim bu âhir ömrümde ve gurbetimde şiddetli 

ihanetler ve damarıma dokunduracak haksız 

muameleler sebebiyle yaşamaktan usandım.  

Tahakküm altındaki serbestiyetten dahi nefret 

ettim. Size bir istida yazdım ki, herkese muhalif 

olarak, ben beraatımı değil, belki tecziyemi taleb edi-

yorum; ve hafif cezayı değil, sizden en ağır cezayı 

istiyorum! Çünki, bu emsalsiz, acip muameleden 

kurtulmak için ya kabre veya hapse girmekten başka 

çarem yok. Kabir ise, intihar câiz olmadığından ve 

ecel gizli olmasından, şimdilik elime geçmediğinden, 



18 |                          S ö n m e z  

beş altı ay tecrid’i mutlakında bulunduğum hapse râzı 

oldum. 

…………….. 

Benim bu otuz sene hayatımda ve Yeni Said tabir 

ettiğim zamanımda bütün Risale-i Nurda yazdıklarım 

ve şahsıma temas eden hakikatlannın tasdikiyle ve 

benimle ciddi görüşen ehl’i insaf zatların ve 

arkadaşların şehadetleriyle iddia ediyorum ki: ben 

nefs-i emmaremi elimden geldiği kadar 

hodfuruşluktan, şöhretperestlikten, tefahurdan men’e 

çalışmışım. Ve şahsıma ziyade hüsn-ü zan eden Nur 

Talebelerinin belki yüz defa hatırlarını kırıp cerh 

etmişim.  

Ben mal sahibi değilim. Kur’anın mücevherat 

dükkânının bir biçare dellâlıyım dediğimi., hem yakın 

kardeşlerimin tasdikleriyle ve emârelerini görmeleriyle 

ben, değil dünyevi makâmâtı ve şan ve şerefi şahsıma 

kazandırmak; belki mânevi büyük makâmât faraza 

bana verilse de; fakat hizmetteki ihlâsıma nefsimin 

hissesi karışmak ihtimaline binaen korkarak o ma- 

kâmâtı da hizmetime fedâ etmeye karar verdiğim ve 

fiilen de öylece hareket ettiğim halde., mahkeme-i 

âlinizde güya en büyük bir siyâsî mesele gibi bana 

karşı bazı kardeşlerimin Nurdan istifâdelerine mânevî 

bir şükran olarak ben kabul etmediğim hâlde 

pederinden çok fazla hürmet etmesini medar-ı suâl ve 

cevap yaptınız. Bir kısmını inkâra terkettiniz. Ve bize 

hayret ile dinlettirdiniz. Acaba kendi râzı olmadığı ve 

kendini lâyık bulmadığı hâlde, başkaların onu 

medhetmeleriyle o biçâreye bir suç tevehhüm 

ettirilebilir mi ? 
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………………….. 

Kat’iyyen size beyan ediyorum ki: hiç bir ce- 

miyetçilik ve cemiyetler ile ve siyâsi cereyanlarla hiç 

bir âlâkası olmayan Nur Talebelerini cemiyetçilikle ve 

siyâsetçilik ile ittiham etmek doğrudan doğruya kırk 

seneden beri İslâmiyet ve iman aleyhinde çalışan gizli 

bir zındıka komitesi ve bu vatanda anarşiliği 

yetiştiren bir nevi bolşevizm namına bilerek veya 

bilmeyerek bizimle bir mücadeledir ki, üç mahkeme 

cemiyetçilik cihetinde bütün Nurcuların ve Nur 

Risalelerinin beraatlarına karar vermişler.  

Yalnız Eskişehir Mahkemesi o kararları içinde 

tesettür-ü nisâ hakkında bir küçük Risalenin bir tek 

meselesini, belki bu gelen cümleyi “Mesmuatıma göre 

Merkez-i hükümette bir kundura boyacısı çarşı 

içinde bir büyük adamın yarım çıplak karısına 

sarkıntılık edip o acip edepsizliği yapması 

tesettür aleyhinde olanın hayâsız yüzüne şamar 

vuruyor.” diye eskiden yazılmış cümle sebebiyle bir 

sene bana ve yüz yirmi adamdan on beş arkadaşıma 

altışar ay ceza verdiler.  

Demek şimdi Risale-i Nuru ve şakirdlerini ittiham 

etmek o üç mahkemeyi (Haşiye) mahkûm etmek ve 

ittiham ve ihanet etmektir.. 

…………. 

Risale-i Nur ile mübareze edilmez. Onu gören 

bütün ulema-i İslâm Kur’anın gayet hakikatli bir 

                                                             
(Haşiye):  Şimdi Risale-i Nurun beraatine ve 

sahiplerine tamamiyle iadesine ve Nur Talebelerinin 

de beraatlarına karar veren mahkemeler yüzden 

ziyâdedir. 
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tefsiri, yani hakikatlarının kuvvetli hüccetleri ve bu 

asırda bir mucize-i maneviyesi ve şimalden gelen 

tehlikelere bu millet ve bu vatanın bir kuvvetli şeddi 

olduğundan mahkemeniz bunun talebelerini bundan 

ürkütmek değil, belki hukuk-u âmme noktasında 

tergib etmek bir vazifeniz biliyoruz. Ve onu sizden 

bekliyoruz. Millete, vatana, asâyişe muzır dinsizlerin 

ve bazı siyasî zındıkların kitaplarına ve mecmualarına 

- hürriyeti ilmiye serbestiyetiyle - ilişilmediği halde., 

masum ve muhtaç bir gencin imanını kurtarmak ve 

suri ahlâktan kurtulmak için Nur’a talebe olması 

elbette değil bir suç, belki hükümet ve maarif dairesi 

teşvik ve takdir edecek bir halettir.. 

……………….. 

Evet, hiçbir zaman bu zeminde, bu zaman ka-

dar böyle bir ihtiyacı şedit olmamış gibidir. 

Çünkü, tehlike hariçten şiddetle gelmiş. Şahsımın 

bu ihtiyaca karşı gelmediğini itiraf edip ilân ettiğim 

halde; yine şahsımın meziyetinden değil, belki şid- 

detli ihtiyaçtan ve zahiren başkalar çok görünme-

mesinden şahsımı o ihtiyaca bir çare zannediyorlar.  

Halbuki ben de çoktan beri buna taaccüp ve 

hayret ile bakıyordum.  

Ve hiç bir cihetle lâyık olmadığım halde dehşetli 

kusurumla beraber teveccüh-ü âmmenin hikmetini 

şimdi bildim.  

Hikmeti de şudur: Risale-i Nur’un hakikati ve 

şakirdlerinin şahs-ı manevîsi bu zaman ve zemin o 

şiddetli ihtiyacım yüzünü kendine çevirmiş. Benim 

şahsımın hizmet itibariyle binden bir hissesi ancak 

bulunduğu halde, o harika hakikatin ve o hâlis muhlis 
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şahsiyetin bir mümessili zannedip o teveccühü gös-

teriyorlar. Gerçi bu teveccüh hem bana zarar, hem 

ağır geliyor.  

Hem de hakkım olmadığı halde hakikat-ı 

Nuriyenin ve şahsiyet-i maneviyemin hesabına sükût 

edip o manevî zararlara razı olurdum. Hattâ İmam-ı 

Ali Radiyallahu anhü ve Gavs-ı Azam (K.S.) gibi 

bazı evliyânın ilham-ı İlâhî ile bu zamanımızda 

Kur’an-ı Hakimin mucize-i maneviyesinin bir 

âyinesi olan Risale-i Nur’un hakikatına ve hâlis 

talebelerinin şahs-ı manevisine işaret-i gaybiye ile 

haber verdikleri içinde, benim ehemmiyetsiz şahsımı 

o hakikata hizmetim cihetiyle nazara almışlar. Ben 

hata etmişim ki onların şahsıma ait bir parçacık 

iltifatlarını bazı yerde te’vil edip Risale-i Nura 

çevirmemişim.  

Bu hatamın sebebi de: za’fiyetim ve 

yardımcılarımı ürkütecek esbabın çoğaltılması ve 

sözlerime itimadı kazanmak için zahiren şahsıma bir 

kısmını kabul etmiştim.  

Size ihtar ediyorum: Fâni, kabir kapısındaki 

çürük şahsımı çürütmeye ihtiyaç yok. Ve bu kadar 

ehemmiyet vermeğe de lüzum yok. Fakat, Risale-i 

Nurla mübareze edemezsiniz. Ve etmeyiniz. Onu 

mağlûb edemezsiniz.  

Mübarezede millet ve vatana büyük zarar 

edersiniz. Fakat Şakirdlerini dağıtamazsınız. Çünkü, 

hakikat-i Kur’aniyenin muhafazası yolunda kırk-

elli milyon şehid veren bu vatandaki geçmiş 

ecdadımızın ahfadlanna, bu zamanda hakikat-ı 

Kur’aniyenin muhafazası ve Âlem-i İslâmm naza-
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rında eskisi gibi dindarane kahramanlıkları 

terket- tirilmiyecek, Zahiren çekilseler de o hâlis 

şakirdler ruhu caniyle o hakikata bağlıdırlar. Ve 

o hakikatin bir ayinesi olan Risale-i Nuru terk 

edip o terk ile vatan ve millet ve asayişe zarar 

vermiyeceklerdir.. 

……………….. 

Nurlarla ya okumak, veya okutmak veya yazmak 

suretindeki meşguliyet, kalbe ferah, ruha rahat, rızka 

bereket, vücuda sıhhat veriyor.. 

………………... 

Bizim Kur’andan aldığımız hakikatla; güneş, 

gündüz gibi şek ve şüphe ve tereddüdü kaldırmadığını 

yirmi seneden beri : acaba zındık feylesoflar buna 

karşı ne diyecekler ve dayandıkları nedir? diye nefsim 

ve şeytanım çok araştırdılar. Hiçbir köşede bir kusur 

bulamadıklarından sustular. Zannederim, çok hassas 

ve iş içinde bulunan nefis ve şeytanımı susturan bir 

hakikat, en mütemerridleri de susturur.... 

Madem biz, böyle sarsılmaz ve en büyük ve en 

ehemmiyetli ve fiat takdir edilmez derecede kıymettar 

ve bütün dünyası ve canı ve cananı pahasına verilse 

yine ucuz düşen bir hakikatin uğrunda ve yolunda 

çalışıyoruz. Elbette bütün musibetlere ve sıkıntılara, 

düşmanlara kemal'i metanetle mukabele etmemiz 

gerektir.  

Hem, belki karşımıza aldanmış veya 

aldatılmış bazı hocalar ve şeyhler ve zâhirde 

müttakiler çıkarttırılır. Bunlara karşı hizmetimizi 

ve tesânüdümüzü muhafaza edip onlar ile 
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uğraşmamak lâzımdır, münâkaşa etmemek 

gerektir. 

……………….. 

Risale-i Nur, sönmez ve söndürülmez. O üf-

lendikçe parlayan bir Nurdur. 

.……………….. 

Aziz, sıddık, kardeşlerim! Bir maarif vekili, 

perdeyi yüzünden kaldırdı ve küfr-ü mutlakı başka bir 

kisvede gösterdi. Bizim son gönderdiğimiz müdafaatı 

daha almadan başka saika ile o beyannameyi yazmış. 

Gerçi ben, o daireye göndermeyi düşünmüyordum. 

Fakat kardeşlerimizin tensibiyle onlara da göndermek 

hem münasip, hem lâzım olduğunu bu hal gösterdi. 

Çünkü, her halde bu derece ilhadda taassub taşıyan 

bir vekil, Ankaraya gönderilen evrak ve mahrem 

risalelere karşı lâkayd kalmazdı. Birden, doğrudan 

doğruya cerhedilmez müdafaatlar başma vuruldu, çok 

iyi oldu. İnşaallah o dairede dahi Risale-i Nur lehinde 

kuvvetli bir cereyan uyandıracak. 

Kardeşlerim! Madem bir kısmın mahiyetleri bu 

tarzdır; onlara, o kısma teslim olmak bir nevi 

intihardır, İslâmiyetten pişman olmaktır, belki dinden 

insilâh etmektir. Çünkü, o derece ilhadda taassub 

etmiş ki: bizim gibilerden yalnız teslimiyetle ve 

tasannu ile razı olmuyorlar, “Kalbini ve vicdanını 

bırak, yalnız dünyaya çalış.” derler. 

İşte bu vaziyete karşı İnayet-i Rabbaniyeye 

dayanıp metanet ve sabır ve tevekkül ederek dua 

etmekten başka çare yoktur. 

Biz, birbirimizden çekinmekle ve gücenmekle 

ve Risale-i Nurdan çekilmekle ve onlara teslim ve 
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hattâ iltihak etmekle faide vermediği şimdiye 

kadar tecrübe edildi.  

Hem hiç merak etmeyiniz. O vekilin o fare fare 

telâşı, za’fına ve tam korkusuna delâlet eder. 

Tecavüze değil, belki tedafüe mecburiyeti bildiriyor.. 

………………. 

Kardeşlerim! merak musibeti ikileştirir. Maddî 

musibeti kalbde. de yerleştirmek için bi«^ kök olur. 

Hem kadere karşı bir nevi itiraz ve tenkidi ve rahmete 

karşı bir nevi ittihamı işmâm eder. Madem her şeyde 

bir güzellik ciheti' var ve rahmetin bir cilvesi var ve 

kader, adalet ve hikmetle iş görür.  

Elbette bu zamanda umum Âlenri İslâmî alâkadar 

edecek bir kudsi vazife yüzünden hafif bir zahmete 

ehemmiyet vermemekle mükellefiz.. 

…………….. 

Sual: Ahirzamanda Hazret-i Mehdi geleceğine 

ve fesada girmiş âlemi ıslâh edeceğine dair müteaddit 

rivayât-ı sahiha var.  

Halbuki şu zaman, cemaat zamanıdır; şahıs 

zamanı değil! Şahıs ne kadar dâhî ve hattâ yüz dâhî 

derecesinde olsa, bir cemaatın mümessili olmazsa, bir 

cemaatın şahs-ı manevisini temsil etmezse, muhalif 

bir cemaatın şahs-ı manevisine karşı mağlûbdur.  

Şu zamanda -kuvvet-i velâyeti ne kadar yüksek 

olursa olsun- böyle bir cemaat-ı beşeriyenin ifsadat-ı 

azimesi içinde nasıl ıslâh eder?  

Eğer Mehdinin bütün işleri hârika olsa şu 

dünyadaki hikmet-i İlâhiyyeye ve kavânin-i 

Adetullaha muhalif düşer.  
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Bu Mehdi meselesinin sırrını anlamak 

istiyoruz. 

EIcevap: Cenab'i Hak; kemal-i rahmetinden, 

Şeriat-ı İslâmiyenin ebediyetine bir eser-i himâyet 

olarak, her bir fesad-ı ümmet zamanında bir müslih 

veya bir müceddit veya bir halife-i zişan veya bir 

kutb'u âzâm veya bir mürşid-i ekmel veya- hud bir 

nevi Mehdi hükmünde mübarek zatları göndermiş; 

fesadı izale edip, milleti ıslâh etmiş. 

Din-i Ahmediyi (Aleyhissalât’ü vesselâm) muha-

faza etmiş. Madem âdeti öyle cereyan ediyor, âhir- 

zamanın en büyük fesadı zamanında; elbette en 

büyük bir müctehid, hem en büyük bir müceddid, 

hem hâkim, hem mühdi, hem mürşid, hem kutb-u 

âzam olarak bir zat-ı nuraniyi gönderecek, ve o zat da 

Ehl-i Beyt'i Nebevî’den olacaktır.  

Cenab-ı Hak, bir dakika zarfında beynessema 

vel’arz âlemini bulutlarla doldurup boşalttığı gibi, bir 

saniyede denizin fırtınalarını teskin eder. Ve bahar 

içinde bir saatte yaz mevsiminin nümunesini ve yazda 

bir saatte kış fırtınasını icad eden Kadîr-i Zülcelâl, 

Mehdi ile de Âlem-i İslâmın zulûmatmı dağıtabilir. Ve 

vâdetmiştir. Vâdini elbette yapacaktır. Kudret-i İlâhiye 

noktasında bakılsa gayet kolaydır.  

Eğer daire-i esbab ve hikmet-i Rabbaniye 

noktasında düşünülse, yine o kadar makûl ve vukua 

lâyıktır ki, “Eğer Muhbir-i Sadıktan rivâyet 

olmazsa dahi, her halde öyle olmak lâzımgelir ve 

olacaktır.” diye ehl-i tefekkür hükmeder.  

Şöyle ki : Felillahilhamd  
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 duası —umum ümmet, 

umum namazında, günde beş defa tekrar ettikleri bu 

dua— bilmüşahede kabul olmuştur ki, Âl-i 

Muhammed Aleyhissalâtü Vesselâm, Âl-i İbrahim 

Aleyhisselâm gibi öyle bir vaziyet almış ki; umum 

mübarek silsilelerin başında, umum aktar ve asârın 

mecmalarında o nurani Zatlar kumandanlık ediyorlar. 

(Haşiye) ve öyle bir kesrettedirler ki, o kumandanların 

mecmuu, muazzam bir ordu teşkil ediyorlar. 

Eğer maddi şekle girse ve bir tesanüd ile bir fırka 

vaziyetini alsalar, İslâmiyet dinini, milliyet-i 

mukaddese hükmünde rabıta-i ittifak ve intibah 

yapsalar hiç bir milletin ordusu onlara karşı daya-

namaz. İşte o pek kesretli, o muktedir ordu, Âl-i 

Muhammed Âleyhissalâtü Vesselâmdır. Ve 

Hazret-i Mehdinin en has ordusudur. 

                                                             
(Haşiye): Hatta onlardan bir tanesi olan Seyyid Ahmed-iis- 

Sünüsi milyonlar müride kumandanlık ediyor. Seyyid İdris gibi 

diğer bir zat, yüzbinden fazla müslümanlara kumandanlık edi-

yor. Seyyid Yahya gibi bir başka Seyyid, yiizbinler adamlara 

emirlik ediyor.. Ve hakeza.. Bu Seyyid- ler kabilesinin 

efradlannda böyle zahirî kahramanlar çok olduğu gibi; Seyyid 

Abdülkâdir'i Geylânî, Seyyid Ebulhasen-i Şâzeli, Seyyid 

Ahmed-i Bedevi gibi mânevi kahramanların kahramanlan dahi 

varlarmış.. 
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Evet, bu gün tarih-i âlemde hiç bir nesil, şecere ile 

ve senedlerle ve an’ane ile birbirine muttasıl ve en 

yüksek şeref ve âli haseb ve asil neseb ile mümtaz hiç 

bir nesil yoktur ki, Âl-i Beytten gelen Seyyidler nesli 

kadar kuvvetli ve ehemmiyetli bulunsun.  

Eski zamandan beri bütün ehl'i hakikatin fırkaları 

başında onlar ve ehl-i kemalin namdâr reisleri yine 

onlardır. Şimdi de kemiyeten milyonları geçen bir 

neshi mübarektir. Mütenebbih ve kalbleri imanlı ve 

muhabbet-i Nebevi ile dolu ve cihan-değer şeref-i 

intisabiyle serfırazdırlar. Böyle bir cemaat-i azime 

içindeki mukaddes kuvveti tehyiç edecek ve 

uyandıracak hâdisat-ı azime vücuda geliyor.  

Elbette o kuvveti azîmedeki bir hamiyet-i âliye 

feveran edecek ve Hazret-i Mehdi başına geçip 

tarik i hak ve hakikata sevkedecek. Böyle olmak 

ve böyle olmasını, bu kıştan sonra baharın gelmesi 

gibi, Âdetullahtan ve Rahmet-i İlâhiyeden bekleriz ve 

beklemekte haklıyız... 

………………. 

Risale-i Nurdaki şefkat, hak hakikat, bizi siyasetten 

menetmiş. Çünki, mâsumlar belâya düşerler, onlara 

zulmetmiş oluruz. Bazı zatlar bunun izahını istediler.  

Ben de dedim: Şimdiki fırtınalı asırda, gaddar 

medeniyetten neş’et eden hodgâmlık ve asabiyet-i 

unsuriye ve umumî harpten gelen istibdadâd-ı 

askeriye ve dalâletten çıkan merhametsizlik cihetinde 

öyle bir eşedd-i zulüm ve eşedd-i istibdâdat meydan 

almış ki, ehl-i hak, hakkını kuvvei maddiye ile 

müdafaa etse, ya eşedd-i zulüm ile, tarafgirlik 

bahanesiyle çok biçareleri yakacak, o halette o da 
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ezlem olacak ve mağlûb kalacak. Çünki, mezkûr 

hissiyatla hareket ve taarruz eden insanlar, bir iki 

adamın hatâsiyle yirmi otuz adamı, âdi bahanelerle 

vurur, perişan ederler.  

Eğer ehl'i hak, hak ve adâlet yolunda yalnız orayı 

vursa, otuz zayiata mukabil yalnız biri kazanır, mağlûb 

vaziyetinde kalır.  

Eğer mukabele-i bilmisil kaide-i zalimanesiyle, o 

ehl-i hak dahi bir ikinin hatasiyle, yirmi otuz biçareleri 

ezseler, o vakit, hak nâmına dehşetli bir haksızlık 

ederler. 

İşte, Kur’anın emriyle, gayet şiddetle ve nefretle 

siyasetten ve idareye karışmaktan kaçındığımızın 

hakiki hikmeti ve sebebi budur. Yoksa bizde öyle bir 

hak kuvveti var ki, hakkımızı tam ve mükemmel 

müdafaa edebilirdik. 

Hem madem her şey geçici ve fânidir. Ve ölüm 

ölmüyor ve kabir kapısı kapanmıyor. Ve zahmet ise 

rahmete kalboluyor.  

Elbette biz, sabır ve şükürle tevekkül edip 

sükût ederiz. Zarar ile, icbar ile sükûtumuzu 

bozdurmak ise, insafa, adalete, gayret-i vataniyeye ve 

hamiyet-i milliyeye bütün bütün zıttır, muhaliftir. 

Hülâsa-i kelâm: Ehl-i hükümetin ve ehl-i si-

yasetin ve ehl-i idarenin ve inzibatın ve adliye ve 

zabıtanın bizimle uğraşacak hiçbir işleri yoktur. Olsa 

olsa, dünyada hiç bir hükümetin müdafaa edemediği 

ve aklı başında hiç bir insanın hoşlanmadığı küfr-ü 

mutlak ve dehşetli bir taûn-u beşerî ve 

maddiyunluktan gelen zındıkanın taassubiyle, bir 
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kısım gizli zındıklar şeytanetiyle bazı resmî memurları 

aldatarak evhamlandırıp aleyhimize sevketmek var.  

Biz de deriz: Değil böyle bir kaç vehhamı, belki 

dünyayı aleyhimize şevketseler, Kur’anın kuvvetiyle, 

Allahın inayetiyle kaçmayız. O irtidadkâr küfr-ü 

mutlaka ve o zındıkaya teslim-i silâh etmeyiz. 

Said Nursi 

-----oo0oo----- 

 

Aziz Sıddık Kardeşlerim!  

Evvelâ: Hiç telâş ve merak etmeyiniz. 

Hakkımızdaki her hâdisede; hem perde altında, hem 

neticeler itibariyle, hem rahmet ve inâyetin iltifatları 

ve tebessümleri, hem kader ve kısmetin ve adâlet ve 

şefkatin terbiyeleri var olduğu kat’î ve mükerrer tec-

rübelerle tahakkuk ettiğinden; biz en acı vaziyet ve 

sıkıntılara karşı kemal-i sabır içinde şükür etmekle 

mükellefiz.  

Ve cildleri ve derileri soyulan Cercis 

Aleyhisselâm gibi binler, milyonlar hakikat müca- 

hidlerinin hakaik-i imâniyenin kudsi hizmetinin bir 

nümunesine mazhar olan Nur Şakirdlerinin çektikleri 

zahmetler o eski zatların zahmetlerine nisbeten binde 

bir olmaz. Ve ücret ve kazanç cihetinde inşaallah 

birdirler ve beraberdirler. 

…………………. 

ON ALTINCI MEKTUBUN ZEYLİ 

Ehl-i dünya sebebsiz, benim gibi âciz, garib bir 

adamdan tevehhüm edip, binler adam kuvvetinde 

tahayyül ederek beni çok kayıtlar altına almışlar. 

Barlanın bir mahallesi olan Bedre’de ve Barlanın 
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bir dağında bir iki gece kalmaklığıma müsaade et-

memişler. 0 

İşittim ki, diyorlar: “Said elli bin nefer 

kuvvetindedir, onun için serbest bırakmıyoruz.”  

Ben de derim ki: Ey bedbaht ehl'i dünya! Bütün 

kuvvetinizle dünyaya çalıştığınız halde, neden 

dünyanın işini dahi bilmiyorsunuz? Divâne gibi 

hükmediyorsunuz.  

Eğer korkunuz şahsımdan ise, ellibin nefer 

değil, belki bir nefer elli defa benden ziyade işler 

görebilir. Yâni odamın kapısmda durup bana 

«çıkmayacaksın» diyebilir. 

Eğer korkunuz mesleğimden ve Kur’ana ait 

del- lâllığımdan ve kuvve-i mâneviye-i 

imâniyeden ise, ellibin nefer değil; yanlışsınız! 

Meslek itibariyle elli milyon kuvvetindeyim, haberiniz 

olsun. Çünkü, Kur’- an-ı Hakimin kuvvetiyle sizin 

dinsizleriniz dahil olduğu halde bütün Avrupaya 

meydan okuyorum.  

Bütün neşrettiğim envâr-ı imâniye ile onların 

fünun-u müsbete ve tabiat dedikleri muhkem 

kafalarını zir ü zeber etmişim. Onların en büyük 

feylesoflarını hayvandan aşağı düşürmüşüm. 

Dinsizleriniz dahi içinde bulunan bütün Avrupa 

toplansa Allahın tev- fikiyle beni o mesleğimin bir 

meselesinden geri çeviremezler, inşaallah mağlûb 

edemezler. 

Madem böyledir, ben sizin dünyanıza karışmı-

yorum, siz de benim âhiretime karışmayınız! Karış-

sanız da beyhudedir. 
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Takdir-i Hudâ kuvvet-i bazu ile dönmez  

Bir şem’a ki, Mevlâ yaka, üflemekle sönmez. 

-----oo0oo----- 

 


