
ESKİ SAİD - YENİ SAİD 

 

(Müzakere) 

 

 Bu risalenin (LEMEAT)  

 

te'lifinden  

 

sekiz sene evvel 

 

 İstanbul'da,  

 

Ramazan-ı Şerifte,  

 

*meslek-i felsefe ile münasebette bulunan Eski Said*'in  

 

👉🏻Yeni Said'e inkılab edeceği  

 

bir hengâmdadır ki,  

 

Sözler - 544 

 

*Eski Said olsaydı Antere gibi diyecekti:* 

 



ممممممممممم ممممممممم ممامممممما ممامم  ىمممممممم مممممم مممممممامم ممممممممم مم ٭   

 

Eski Said yok;  

 

*Yeni Said ise, ehl-i dünya ile konuşmayı manasız görüyor.* 

 

 Dünyaları başlarını yesin! Ne yaparlarsa yapsınlar! Mahkeme-i Kübra'da onlarla muhakeme 

olacağız der, sükût eder. 

Mektubat - 75 

 

 Şu âyet-i kerimenin ifade ettiği hakikat-ı âliye, 

 

👉🏻 hayat-ı içtimaiyeye ait olduğu için, 

 

 *hayat-ı içtimaiyeden çekilmek isteyen Yeni Said* lisanıyla değil,  

 

👉🏻belki İslâmın  

*hayat-ı içtimaiyesiyle münasebetdar olan Eski Said* lisanıyla,  

 

👉🏻Kur'an-ı Azîmüşşan'a bir hizmet maksadıyla ve  

 

👉🏻haksız hücumlara bir siper teşkil etmek fikriyle 

 

👉🏻 yazmağa mecbur oldum. 



 

Mektubat - 321 

 

NEYİ❓ 

▶Yani: 

امممممم  امممم و امممم  امممم ا مم امممممم ا مم امممممممممم امممممم ممممممم امممم و  

امممممممم ل  امممممم مم امممم و امممممم  امممم و  

 

   _Yani: "Sizi taife taife, millet millet, kabîle kabîle yaratmışım; tâ birbirinizi tanımalısınız ve 

birbirinizdeki hayat-ı içtimaiyeye ait münasebetlerinizi bilesiniz, birbirinize muavenet edesiniz. 

Yoksa sizi kabîle kabîle yaptım ki; yekdiğerinize karşı inkâr ile yabani bakasınız, husumet ve 

adavet edesiniz değildir!"_ 

 

Mektubat - 321 

 

 Şu notada *Avrupa fünunu ve medeniyeti, Eski Said'in fikrinde bir derece yerleştiği için,* 

 

 *Yeni Said harekât-ı fikriyede seyrettiği zaman*, 

👉🏻 Avrupa'nın fünun ve medeniyeti,  

👉🏻o seyahat-ı kalbiyede emraz-ı kalbiyeye inkılab ederek 

👉🏻 ziyade müşkilâta medar olduğundan, 

 

 *bilmecburiye Yeni Said zihnini silkeleyip*,  

 

*müzahref felsefeyi ve sefih medeniyeti atmak isterken,* 



 

👉🏻 kendi ruhunda  

👉🏻Avrupa'nın lehinde 

👉🏻 şehadet eden 

👉🏻 hissiyat-ı nefsaniyeyi 

👉🏻 susturmak için, 

 

 Avrupa'nın şahs-ı manevîsi ile bir cihette gayet kısa, bir cihette uzun, gelecek muhavereye 

mecbur olmuştur. 

Lemalar - 115 

 

 Bir zaman ihtiyarlığımın başlangıcında, *Eski Said'in gülmeleri Yeni Said'in ağlamalarına inkılab 

ettiği hengâmda,* 

👉🏻 Ankara'daki ehl-i dünya, 

👉🏻 beni Eski Said zannedip 

👉🏻 oraya istediler; gittim.  

 

Lemalar - 228 

 

 Kastamonu'da ve Emirdağı'nda  

 

mütemadiyen *tarassud altında* ve 

 

 *haps-i münferid tarzında yaşayan* 



 

👉🏻 Yeni Said,  

 

*sükût ile sözü Eski Said'e bırakıyor.* 

 

   🔹Eski Said de diyor ki: 

 

 *Yeni Said dünyadan yüzünü çevirdiği için,* 

 

 *ehl-i dünya ile konuşmayı, müdafaat-ı kat'iyye mecburiyeti olmadan yapmıyor, lüzum 

görmüyor.* 

 

 Fakat bu mes'elede çok masum rençber ve esnaf adamlar bize az bir münasebetiyle tevkif 

edilerek, iş zamanında, çoluk-çocuklarına nafaka tedarik edemediklerinden, şiddetli rikkatime 

dokundu. 

 

 Derinden derine beni ağlattı. Kasem ederim, eğer mümkün olsaydı, onların bütün zahmetlerini 

kendime alırdım. Zâten bir kusur varsa benimdir. Onlar masumdurlar.  

 

*İşte bu elîm halet için, Yeni Said'in sükûtuna rağmen, ben diyorum*:  

 

Madem Isparta ve Denizli ve Afyon müddeiumumîlerinin *yüzer lüzumsuz suallerine bîçare 

Yeni Said cevab veriyor*.  

 

*Benim de,* onüç sene evvel, başta Kaya Şükrü olarak, dâhiliye vekaletinden ve şimdiki adliye 

vekaletinden *hukukumuzu müdafaa niyetiyle üç sual sormak bir hakkımdır:* 



 

Şualar - 352 

 

 yüzümü dünyaya çevirdikleri için, 👉🏻Yeni Said değil, 

 

 bilmecburiye 👉🏻Eski Said lisanıyla,  

 

Şualar - 461 

 

 *Eski Said bütün hayatını vatan ve milletin saadeti uğrunda sarfetmişken,* 

 

 *bütün bütün dünyadan el çekmiş, yetmişbeş yaşına gelmiş Yeni Said*,  

👉🏻nasıl olur da siyasetle iştigal eder.  

 

Buna tamamen siz de kanisiniz. 

Şualar - 497 

 

Ehl-i tarîkatın ve bilhâssa Nakşîlerin dört esasından biri ve en müessiri olan 

 

 *rabıta-i mevt* 

👉🏻 Eski Said'i  

👉🏻Yeni Said'e (R.A.) 

 

👉🏻 *çevirmiş* ve  



 

*daima hareket-i fikriyede Yeni Said'e yoldaş olmuş.* 

  

Şualar - 696 

 

 🔹Mevlâna Celaleddin (R.A.) ve 

🔹 İmam-ı Rabbanî (R.A.) ve 

🔹 İmam-ı Gazalî (R.A.)  

 

gibi,  

_akıl ve kalb ittifakıyla gittiği için,_  

👉🏻her şeyden evvel 

 

👉🏻 kalb ve ruhun yaralarını tedavi ve  

👉🏻nefsin evhamdan kurtulmasını temine çalışıp, 

 

 lillahilhamd  

 

*Eski Said Yeni Said'e inkılab etmiş*.  

 

Mesnevi-i Nuriye - 7 

 

 *Eski Said'in Yeni Said'e* 

 



👉🏻 inkılab etmesi 

👉🏻 zamanında,  

 

yüzer ilimlerle alâkadar binler hakikatlar, ayrı ayrı birer risaleye mevzu olacak kıymette iken, o 

Said te'lif ederken, mes'elelerin başında "İ'lem, İ'lem, İ'lem"lerle, her bir hakikatı -ki, bir risale 

olacak derecede ehemmiyetli iken-  

Mesnevi-i Nuriye - 9 

 

 *Eski Said'in hiddeti, yenisinde de vardır.* 

 

 Halbuki Yeni Said, 

👉🏻 insan oğullarıyla  

👉🏻izaa-i vakt etmemeli. 

 

▶ Meslek ve meşrebi öyle iktiza ediyor.  

 

Barla - 120 

 

 Bundan onüç sene evvel, 

👉🏻 "Dâr-ül Hikmet-il İslâmiye" âzâsından iken, 

 

 küçükten beri şimdiye kadar manen izn-i İlahî ile onun bir muini ve nâsırı ve muhafızı olan 

 

 kutb-u Rabbanî ve 



 kandil-i nuranî  

👉🏻Abdülkàdir-i Geylanî (aleyhi nazar-ur Rahmanî) Hazretlerinin  

 

👉🏻Fütuh-ul Gayb risalesini tefe'ülen açtığı esnada, 

 

امم ىمم مممممم  ا مم امم مممممممممم يمممم مممممم امم امممم   مممممممم ىمم

 

ibaresi çıktı.  

 

*O ibare, onun hakkında pek manidar olarak, Eski Said'i Yeni Said'e çevirmesine sebebiyet 

vermiştir.* 

 

 _Eski Said olduğu zamanlarda_,  

 

🔹İ ngilizlerin dinî suallerine gayet latif ve müskit bir cevab vermiştir. 

 

🔹 Ve ilm-i mantıkta, İbn-i Sina'nın te'lifatından geçecek "Ta'likat" namında hârika bir risalesi var.  

 

🔹İ ş kal-i mantıkıyeyi kıyas-ı istikraî cihetiyle on bine kadar iblağ edip, hiçbir âlimin yetişemediği 

bir derece-i ihata göstermiş. 

 

🔹 "Sünuhat" isminde bir risalesinde gördüm ki; Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm, âlem-i 

manada, bir medresede ona ders verdiğini görmüş.  

 



🔹O ders-i maneviyeye binaen "İşarat-ül İ'caz" namındaki hârika tefsiri yazmış. Bana bir gün dedi 

ki: 

Barla - 148 

 

 O büyük Gavs'ın  

 

sekizyüz sene evvel ilân ettiği  

 

bu hakikatın karşısında hayran oldum.  

 

_O büyük şeyh_,  

 

*Eski Said gibi bir müridiyle,* 

 

 *Yeni Said gibi bir ders arkadaşıyla* 

 

 _konuşuyor._ 

  

Barla - 206 

 

*Eski Said*'in  

 

👉🏻İ ttihad Terakki komitesine şiddet-i muhalefetiyle beraber, 

 



👉🏻 onların hükûmetine ve bilhâssa orduya karşı tarafgirane yüksek takdiratı ve iltizamları ise,  

 

👉🏻bir hiss-i kabl-el vuku ile -yağı içinde bulunan- o cemaat-ı askeriyede ve o cem'iyet-i 

milliyede bir milyona yakın ve evliya mertebesinde olan şüheda, altı-yedi sene sonra tezahür 

edeceğini hissetmiş. 

 

👉🏻 İhtiyarsız olarak, meşrebine muhalif onlara dört sene tarafgir bulunmuş. 

 

 Sâbık Harb-i Umumî çalkamasıyla o mübarek yağı alındı, yağı alınmış bir ayrana döndü.  

 

👉🏻Yeni Said dahi Eski Said'e muhalefet edip yine mücahedesine döndü. 

 

  * * *  

Kastamonu - 79 

 

 Yirmiüç sene evvel,  

*Eski Said Yeni Said'e inkılab ettiği zaman,* 

👉🏻 tefekkür mesleğinde gittiği için 

 

امم ممممممممم  امممم مممم مممممم مممم  �🁉�مممممم مممم

 

sırrını aradım.  

 

Kastamonu - 228 



 

Said Nursî,  

 

İstanbul'da iken 

 

 👉🏻kazandığı ehemmiyetli şan ü şerefin,  

 

👉🏻kalın bir uykudan ibaret sakil bir rü'ya,  

 

👉🏻muvakkat bir sersemlik olduğunu söyler.  

 

_Ve İstanbul'da bir-iki sene gafletle *siyasete* karıştığından,_  

 

bunu dünyanın ölümü diye tasvir eder.  

 

*Bu münasebetle "Eski Said", "Yeni Said" diye iki şahsiyet bulunduğunu* ve 

 

 *bu şahsiyetlerin birbirinden ayrı olduklarını söyler.* 

  

Emirdağ-1 - 14 

 

 Hem bu *Yeni Said, Eski Said gibi* 

👉🏻 kendine hürmet ve teveccüh kazanmak ve  

👉🏻ş an ü şeref bulmak; 



 

▶ kat'iyyen aleyhindedir, 

▶ kat'iyyen kabul etmez. 

 

 _Onun için, yirmi senedir inzivayı tercih etmiş._ 

 

Emirdağ-1 - 127 

 

 İşarat-ül İ'caz'ın birinci cüz'ü ki,  

 

tamamı yetmiş cüz olacaktı. 

 

 _Fakat Risale-i Nur manevî bir tefsir-i Kur'anî olduğu için_ 

 dedi:  

 

Bu zamanda bana daha lüzum var.  

 

Öteki cüz'ler yerinde onlar yazıldı. 

 

 _Evet İşarat-ül İ'caz, umum Risale-i Nur'un bir fihristesi, bir listesi ve o Nur bahçesinin bir 

fidanlığı ve sırr-ı i'caz-ıl Kur'anın bir menbaı olduğu görünüyor._ 

 

 Gayet ince ve derin olduğu için şimdiye kadar âlimler pek azını anlamışlardı.  

 



Fakat kimin eline geçmiş ise, fevkalâde takdir etmiş ve emsalsiz demiş.  

 

Dehşetli eski harb içinde, avcı hattında bazan da at üzerinde îcazdaki i'cazın en ince 

münasebatını görmek ve onlarla tam meşgul olmak ve koca dehşetli harbin tehlikesi onu 

müşevveş etmemek ve incimad derecesindeki soğukta avcı hattında o incecik i'caz 

münasebetlerini her şeyden daha ehemmiyetli görmek,  

👉🏻 *Eski Said'in hakikaten hizmet-i Kur'aniyede hârika bir fedakârlığıdır.*  

 

Hattâ *Yeni Said'in otuzbeş senede bu acib zamanda gazeteleri okumamak* ve *on sene İkinci 

Harbi bilmemek, sormamak* ve *i'dam niyetiyle hapisliğinde, Kur'an esrarını yazmaktan 

vazgeçmemek* ve *bütün tehlikeleri hiçe saymaya nisbeten* 

 

👉🏻 Eski Said'in o acib vaziyetinde  

👉🏻o dehşetlere ehemmiyet vermeden  

 

▶İ ş arat-ül İ'caz nüktelerini yazdığı zaman gösterdiği 

 

👉🏻 ilmî ve manevî fedakârlığını  

 

👉🏻Yeni Said'in bu otuz senedeki fedakârlığından daha hârika görüyoruz. 

 

Emirdağ-2 - 85 

 

DEMEK ESKİ SAİD DE RİSALENİN FİHRİSTESİ ÇIKMIŞ...yani eski Said Risale öncesi yeni Said Risale 

sonrası *değil*... 

 



*Eski Said siyasette çok ileri gittiği halde,* 

 

 *Yeni Said* de  

 

taraftar bulmak için çok muhtaç olduğu zamanda bütün insanları meşgul eden bu beş-altı 

senedeki beşer tufanları,  

 

siyaset fırtınaları içinde  

 

*kat'â ve aslâ beni meşgul etmedi* ve *merakla mağlub etmedi* ve beş sene, *bilmeyi merak 

etmedim.* 

 

Emirdağ-1 - 55 

 

ESKİ VE YENİ SAİD'İ SARİH BİR ŞEKILDE AYIRAN YER BURASI❣ 

 

 


