
Kaszm 1950'de Ankara Universitesi'nde profesorler, mebuslarzm1z, 
Pakistanlz misafirlerimiz ve fe§itli fakultelerden talebeler huzurunda, 
fakulte mescidinde gece yarzszna kadar devam eden, buyuk bir alaka ve 
dikkatle dinlenmi§ olan bir konferanstzr. 
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iman ve islamiyet ab-1 hayatma susam1§ k1ymetli karde§lerim! 
Oncelikle itiraf edeyim ki, bu konferansm verildigi kilrsilde bulun-

mak itiban ile sizlerden fark1m yoktur. Sizin bir karde§inizim. Hem bu 
konferans, benim c;;ok muhtac;; oldugum gayet faydah bir dersimdir. 
Muhatap, nefsimdir. Dersimi milzakere suretinde siz milbarek karde§-
lerime okuyacag1m. Kusurlar bendendir; kemal ve gilzellikler istifade 
ettigim Risale-i Nur' a aittir. Bir mani olmazsa haftada bir devam ede-
cegimiz din! konferanslardan birincisi bugiln imana dairdir. <:;unkil 
Bediilzzaman Said Nursi'nin Birinci Millet Meclisi'nde soyledigi gi-
bi, "Kainatta en yilksek hakikat imandir, imandan sonra namazdir." 
Bunun ic;;in biz de konferans1mizm Kur' an, iman ve Peygamberimiz 

Alemlerin Rabbi, Rahman ve Rahim Allah'a, iizerimizdeki hadde hesaba gelmez 
liituflan adedince hamd ii sena .. biitiin insanhga rahmet ve kurtulu§ vesilesi olarak 
gonderdigi habibi Hazreti Muhammed'e (aleyhissa/atii vesselam), nezih aile fertlerine 
ve sec;;kin ashabma salat ii selam olsun. 
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Resul-u Ekrem Efendimiz (aleyhissa/atu vesselam) hakkmda olmasm1 uy-
gun gorduk. ikincisi de in§allah namaza ve ibadete dair olacaktir. 

Bu konulan bize ders verecek bir eser arad1k. Nihayet bu hayati ve 
ebedi ihtiyac1m1z1 asnm1zm anlayi§ma uygun ve ikna edici bir tarzda 
ders veren, yanm asra yakmdir buyuk bir guven ve emniyete mazhar 
ve en muteber dini eser olan Risale-i Nur'u se<;;tik. $imdi ilk konfe-
rans1m1zm ni<;;in imana dair oldugunu izah edip bu eser ve muellifi 
hakkmda k1saca bilgi verecegiz. $6yle ki: 

Bu asirda din ve islamiyet dli.§manlan, once imanm esaslanm za-
y1flatmak ve y1kmak plamm, programlannm birinci s1rasma koymu§-
lard1r. Bilhassa bu yirmi be§ sene i<;;inde, tarihte g6rulmemi§ bir §ekil-
de, munaf1k<;;a ve <;;e§it <;;e§it maskeler altmda iman esaslarma yapilan 
suikastlar pek deh§etli olmu§, <;;ok y1k1c1 planlar uygulanmI§hr. 

Halbuki iman esaslanndan biri hakkmda ortaya <;;1kacak bir §liphe 
veya inkar, dinin teferruatmda yap1lan lakaythktan <;;ok daha zarar-
hdir ve felakettir. Bunun i<;;indir ki, §imdi en muhim i§, taklidi imam 
tahkiki2 imana <;;evirerek kuvvetlendirmek, imam takviye etmek ve 
kurtarmakhr. Her §eyden <;;ok imanm esaslanyla me§gul olmak mutlak 
bir zaruret, vazge<;;ilmez bir ihtiya<;;, hatta mecburiyet haline gelmi§tir. 
Bu, Turkiye'de oldugu gibi islam dunyasmda da boyledir. 

Evet, temelleri y1pratilm1§ bir binanm odalanm tamir etmeye ve 
suslemeye <;;ah§mak, o binanm y1k1lmamas1 i<;;in nasil bir fayda sagla-
yabilir? Koklerinin <;;lirutulmesine <;;abalanan bir agacm kurumamas1 
i<;;in dal ve yapraklanm ila<;;layarak tedbir almaya <;;ah§manm, o agacm 
ya§amasma bir faydas1 olur mu? .. 

insan bir saray gibidir, temelleri iman esaslandir. Bir aga<;; gibidir, 
koku imanm §artlandir. imanm §artlarmdan en muhimi ise "iman-1 
billah", yani Allah'a imand1r. Sonra peygamberlere ve olumden sonra 
dirili§e inanmaktir. Bu sebeple bir insamn en ba§ta elde etmeye <;;ah§-
mas1 gereken ilim, iman ilmidir. 0, ilimlerin esas1, §ah1, padi§ah1d1r. 

iman, yalmz basit bir tasdikten ibaret degildir; onun pek <;;ok merte-
besi vardir. Taklidi bir iman, bilhassa bu zamandaki dalalet, sapkmhk 
f1rtmalan kar§Ismda <;;abuk saner. T ahkiki iman ise sarsilmaz, sonmez 

Tahkiki iman: imana <lair meseleleri delillleriyle bilmek, ya§amak ve tabiatma ma! 
etmekle kazarnlan sarsilmaz iman. 
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bir kuvvettir. Tahkiki imam elde eden bir kimsenin imam ve Musluman-
hg1 deh§etli dinsizlik kasirgalarma da ugrasa, o kasirgalar bu iman kuv-
veti kar§1smda tesirsiz kalmaya mahkO.mdur. Tahkikl imam kazanan bir 
kimseyi en dinsiz felsefeciler dahi vesveseye veya §iipheye dii§iiremez. 

i§te bu hakikatlere dayanarak biz de tahkikl imam ders verip 
imam kuvvetlendirecek, insam ebedl saadet ve selamete goturecek, 
Kur' an ve iman hakikatlerini ku§atan bir eseri sebat, devam ve dikkat-
le okumay1 kesinlikle c;;ok gerekli g6rduk. Aksi takdirde, bu zamanda 
dunyevl ve uhrevl deh§etli musibetlerin ic;;ine di.i§mek §i.iphe goturmez 
bir neticedir. Bunun ic;;in tek kurtulu§ c;;aremiz, Kur'an-1 Haklm'in iman 
hakkmdaki ve bu asra bakan ayet-i kerimelerini tefsir eden yuksek bir 
tefsire sanlmaktir. 

"Boyle bir eser bu asirda var m1dir?" diye bir sorunun zih-
ninizde uyand1g1, nuranl bir heyecam ifade eden simalanmzdan an-
la§Ilmaktadir. 

Evet, bu <;;e§it ihtiyac1m1z1 tam kar§1layacak bir eseri c;;ok dikkat ve 
itina ile arad1k. Nihayet, hem Turk genc;;ligine hem butun Musluman-
lara ve insanhga bir Kur'an rehberinin, mukemmel bir yo! gosterici 
eserin Bediuzzaman Said Nursi'nin Risale-i Nur'u oldugu kanaatine 
vard1k. Bizimle beraber, Risale-i Nur'la imamm kurtaran yuz binlerce 
kimse de bu hakikate §ahittir. 

Ev et, yirminci asirda Kur' an hakkmda kulli ve umuml bir rehberlik 
vazifesini gorecek bir eserin muellifinin §U hususiyetlere sahip olmasm1 
esas kabul ettik. Bu hususiyetlerin de Risale-i Nur' da ve muellifi Bedi-
uzzaman Said Nursi' de tamamen mevcut oldugunu gorduk. ki: 

Birincisi: Muellifin, yalmz Kur'an-1 Haklm'i kendine ustad edin-
mi§ olmasi. .. 

ikincisi: Kur'an-1 Hakim, hakiki ilimleri ic;;eren mukaddes bir ki-
tapt1r. Ve her as1rda, insanhgm bullin tabakalarma hitap eden ezeli bir 
hutbedir. Bu sebeple, Kur'an'1 tefsir ederken hakikatin saf olarak ifade 
edilmesi ve boylece hakiki bir tefsir meydana gelmesi ic;;in tefsir eden 
zatm kendi hususi yo! ve me§rebinin tesiri altmda kalmaml§ ve eseri-
ne hevesinin kan§mam1§ olmas1 gerekir. Hem Kur' an' m manalanm 
ke§federek a<;;iga c;;1kan Kur' an hakikatlerinin tespiti ic;;in tefsir yazan 
0 zatm her bir ilimde derin ve engin fikirlere, ince bir bakl§a ve tam 
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ihlasa sahip bir allame olmas1 ve gayet yuce bir dehaya, nufuzlu, derin 
bir ic;tihada, kutsi bir kuvvete malik bulunmas1 laz1md1r. 

Kur' an tefsirinin tam bir ihlasla telif edilmi§ olmas1. .. 
Muellifin, Cenab-1 Hakk'm nzasmdan ba§ka maddl-manevl hic;bir 
menfaati gaye edinmemesi ve bu yuksek duru§un, muellifin hayatm-
daki hadiselerde gorulmesi. .. 

Dordiinciisii: Kur'an'm en buyuk mucizelerinden biri de genc;li-
gini ve tazeligini korumas1d1r. Ve o asirda indirilmi§ gibi her asrm ihti-
yacm1 kar§ilayan bir yonu olmas1d1r. i§te bu asirda yaz1lan bir tefsirde 
Kur'an-1 Hakim'in asnm1za bakan yonunun ke§fedilip avam tabaka-
dan en sec;kinlere kadar herkesin faydalanabilecegi bir us!O.pla izah ve 
ispat edilmi§ olmas1 gerekir. 

Be§incisi: Tefsircinin, Kur'an ve iman hakikatlerini c;urutulemez 
delillerle ispat ederek ders vermesi, yani pozitivizmi (olguculugu) esas 
almas1 ... 

Altmc1s1: Ders verdigi Kur'an hakikatlerinin hem akh, hem kalbi, 
hem de ruhu ve vicdarn nurlandirmas1, tatmin etmesi ve nefsi kendine 
boyun egdirmesi. .. ;;eytarn dahi susturacak derecede kuvvetli, gayet 
belagatli tesirli olmas1... 

Yedincisi: insarn hakikatlerin anla§ilmasma da mani olan benlik, 
gurur ve ucb3 gibi kotu s1fatlardan kurtanp tevazu ve mahviyet gibi 
guzel huylara ve yuksek ahlak vas1flarma sahip k1lmas1... 

Sekizincisi: Kur'an-1 Kerim'i tefsir eden buyuk bir alimin Res0.1-u 
Ekrem'in (aleyhissa/6.ta vesselam) sunnetine uymas1, Ehl-i Sunnet ve Ce-
maat mezhebi uzere ilmiyle amel etmesi ve son derece zuhd, son derece 
takva, son derece ihlas ile dine hizmetinde son derece sebat, son dere-
ce s1dk, sadakat ve fedakarhga, azami iktisat ve kanaate sahip olmas1. .. 
Ozetle, tefsir sahibinin Kur' an hakkmdaki risaleleriyle, Res0.1-u Ekrem'in 
(aleyhissa/dtu vesselam) peygamberligindeki azami takvasma ve kulluguna; 
kutsi kuvvetiyle de Allah ResO.lu'nun (aleyhissa/6.ta vesselam) velayetindeki 
tecellilerine mazhar Kur' an hizmetkan bir zat olmas1 §arttir. 

Dokuzuncusu: Tefsircinin, Kur'an'a ve §eriata ait meseleleri be-
yan ederken §U veya bu bask1dan, i§kenceden c;ekinmeyen, herhan-
gi bir tesir altmda kalarak fetva vermeyen ve olumden korkmadan 

Ucb: Kendini begenmek, ameline guvenmek. 
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dunyaya meydan akuyacak bir iman kuvvetiyle hakikati pervas1zca 
soyleyen, Muslumanca yigitlik ve cesarete sahip almas1 gerekir. 

Hem idam planlannm uyguland@ ve bir tek dini risalenin ne§ret-
tirilmedigi deh§etli bir devirde, bilhassa yak edilmesi ve sondurulmesi 
hedeflenen, Kur' an' ave §eriata ait esaslan telif ve ne§rettigi meydanda 
alan kamil bir mlir§idin, islam'm bu asirdaki hakiki ve mukemmel bir 
rehberi ve Kur'an'm muteber, c:;ak buyuk bir tefsircisi almas1 laz1md1r. 

i§te bu zamanda, yukanda sayilan dakuz §art ve hususiyetin, mu-
ellif Said Nursi' de ve eseri Nur Risalelerinde aynen mevcut aldugu, 
hakiki ve derin islam alimlerinin fikir birligiyle, yanh§hgma ihtimal bu-
lunmayacak derecede kesin haberleri ve ittifak1yla sabittir. Hem uyan-
makta alan bu islam milletince, Avrupa ve Amerika' ca malOmdur ve 
tasdik edilmi§tir. i§te arkada§lar! Biz boy le bir Kur' an tefsiri anyar ve 
boyle bir tefsirci istiyarduk. 

Kiymetli karde§lerim! Boyle deh§etli bir asirda, insanm en buyuk 
meselesi, imam kurtarmak veya kaybetmek davas1d1r. Dunya sava§-
lan insanhg1 uyandirml§, dunya hayatmm faniligini hatirlatmi§hr. Ve 
baki bir alemde, ebedi saadet ic:;inde ya§ama hissini uyarm1§tir. Elbette 
boyle muazzam bir davay1, §a§1rt1c1 ve aldatic1 bir zamanda kazanabil-
mek ic:;in bir <lava vekili bulmakta4 HAsiYE c:;ak dikkatli almam1z gerekir. 
Bunun ic:;in ara§hrmam121 biraz daha geni§letecegiz. $6yle ki: 

Onceki asirlann kelam ilmindeki dahilerinin, dinimizin harika 
imamlannm ve Kur'an-1 Hakim'in dahi tefsircilerinin meydana ge-
tirdikleri eserler, takdiri mumkun almayacak derecede k1ymetlidir. 0 
zatlar, islamiyet'in birer gune§idir. Fakat gunumuz, a buyuk zatlann 
ya§ad1g1 zaman gibi degildir. 

Eskiden dalalet, cehaletten geliyardu. Bunun yak edilmesi kalay-
d1r. Bu zamanda ise dalalet -Kur'an'a, islamiyet'e ve imana saldm-
lar- fenden, felsefeden ve ilimden geliyar. Bunu engellemek zordur. 
Eski zamanda bu ikinci k1s1m binde bir bulunuyardu, anlann da ancak 
binden biri ir§ad ile yala gelebilirdi. <;unku oyleleri hem bilmez hem 
kendilerini bilir zannederler. 

Hem gec:;mi§ asirlarda muspet ilimlerin, yirminci asirdaki kadar 
4 HAsIYE Bu zamanda, boyle bir <lava vekilinin Risale-i Nur olduguna Risale-i Nur'la 

imarnrn kurtaran milyonlarca insan §ahittir. 
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ilerlememi§ oldugu malumunuzdur. $u halde, asnm1zda dunyaya 
yay1lm1§ olan dinsizligi ve maddeciligi kokunden y1kabilmek, hak ve 
hakikat yoJunu gosterip insanltg1 strat-1 milstakime kaVU§tUrmak, ima-
m kurtarabilmek ancak ve ancak Kur'an-1 Hakim'in bu asra bakan 
yonuniln ke§fedilmesiyle ve herkesin faydalanacag1 bir §ekilde tefsir 
edilmesiyle milmkiln olacakhr. 

i§te Bediilzzaman Said Nursi, Kur'an-1 Kerim'deki, bu asnn muh-
tac; oldugu hakikatleri ke§fedip Nur Risalelerinde, herkesin kabiliyeti 
olc;ilsilnde istifade edebilecegi bir §ekilde tefsir ve izah etmeye mu-
vaffak olmu§tur. Bunun ic;indir ki, Risale-i Nur'un e§i gorulmemi§ bir 
§aheser oldugu kanaatine vanlm1§hr. 

Ve yine Risale-i Nur'un bu farkltltgmdan dolay1dir ki, bu muba-
rek islam milletinden milyonlarca bahtiyar kimse, kendi iradeleriyle 
ve c;ok ihtiyac; duyarak, buyilk bir arzu ve sevgiyle, senelerce devam 
eden bask!lar altmda Risale-i Nur'u okumu§lard1r. 

Hem Risale-i Nur ihtiyac; zamanmda telif edildiginden, butun 
Turkiye'ye ve islam dunyasma yay!lm1§ ve dunyay1 alakadar eden bir 
ayncahga mazhar oldugunu gozlere gostermi§tir. 

K1ymetli karde§lerim! Said Nursi kirk sene once istanbul' dayken, 
"Bana kim ne isterse sorsun." diye harikulade bir duyuru yapm1§br. 
Bunun ilzerine o zamanm me§hur alim ve allameleri Bediilzzaman'm 
kald1g1 kuc;ilk odaya kafile kafile gidip her tilrlil ilme ve c;e§itli mevzula-
ra <lair sorular sormu§; Bediuzzaman en zor ve anla§1lmas1 guc; sorulan 
duraklamadan, dogru bir §ekilde cevaplamI§hr. 

Boyle smir belirlemeden, yani "$u ya da bu ilimde veya konuda 
kim ne isterse sorsun." diyerek bir kay1t koymadan duyuru yapmak 
ve neticede daima muvaffak olmak, insanhk tarihinde g6rulmemi§tir. 
Boyle engin ve yuksek bir ilme sahip bir islam dahisi (Asr-1 Saadet 
mustesna) §imdiye kadar gelmemi§tir. 

Hatta o zamanlar, M1sir Ezher Oniversitesi'nin idarecilerinden 
me§hur $eyh Bahid Efendi, bir seyahat ic;in istanbul'a geldiginde 
Kurdistan'm sarp ve yalc;m kayalan arasmdan istanbul'a gelen Bediilz-
zaman Said Nursi'yi maglup edemeyen islam alimleri $eyh Bahid'den 
bu gene; hocanm milnazara yoluyla maglup edilmesini isterler. $eyh 
Bahid de bu teklifi kabul ederek bir munazara zemini arar ve bir 
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namaz vakti Ayasofya Camii'nden <;;ikihp <;;ayhaneye oturuldugunda 
bunu frrsat bilerek Bedii.izzaman Said Nursl'ye hitaben, 

?i,l \11 J_ [.;; Yani: "Avrupa ve Osmanh Devleti 
hakkmda ne diyorsunuz? Fikriniz nedir?" diye sorar. $eyh Bahid Efen-
di Hazretlerinin bu sorudan maksadi, Bedii.izzaman Said Nursi'nin, 
hakkmda §liphe olmayan, derya gibi ilmini ve ate§pare zekasmi tecri.i-
be etmek degildi; gelecege ait kavrayi§mm kuwetini ve di.inya siyaseti 
hakkmda fikirlerini anlamak niyetindeydi. 

Bedii.izzaman'm verdigi cevap §U oldu: 
,,, / 0 / 0 ;;; 

,Ll il.t;.. 'JI\ 01 Y- / ,. / ; / . .J.J 
; ,.,. 0 '\l1 ,.- ,,. 0 0 ;; 

Ll l,a.J\ 'lf L ;il.t;.. 01, Y- • / ,., . .J.J / ., 

Yani: "Avrupa bir islam devletine, Osmanh da bir Avrupa devleti-
ne hamiledir. Gun gelip doguracaklardir." 

Bu cevap kar§ismda $eyh Bahid Hazretleri: "Bu gen<;;le mi.inazara 
edilmez, ben de aym kanaatteydim. Fakat bu kadar veciz ve belagatli 
bir §ekilde ifade etmek ancak Bedii.izzaman' a hast!f." demi§tir. Nite-
kim Bedilizzaman'm dedigi gibi, bu haberin iki tarafi da ger<;;ekle§mi§-
tir. Bir iki sene sonra Me§rutiyet devrinde, islam §eairine5 zit pek <;;ok 
yabanci adetinin almmasi ve Turkiye'de gittik<;;e yerle§tirilmesi; §imdi 
Avrupa'da Kur'an'a ve islamiyet'e gosterilen yakm alaka ve bilhassa 
bahtiyar Alman milletinde akm akm islamiyet'in kabuli.i gibi hadiseler, 
o haberi tamamen tasdik etmi§tir. 

i§te bi.iyi.ik islam alimleri ve §eyhler pek <;;ok tecri.ibe ve imtihan ne-
ticesinde §U kanaate varmi§lardir: Bedii.izzaman ne diyorsa hakikattir. 
Bediuzzaman'm eserleri, kalbe ilhamla gelen manalardir, <;;ogu alimin 
tasdik ve takdirini kazanmi§trr. 

ilim ve tasawuf ehli, egitim ve bilim camiasi Bedii.izzaman'm eser-
lerinden sadece feyiz ahp istifade ederler. Evet, Li<;; ayhk bir tahsili 
bulunan ve kirk seneden beri Kur'an-1 Kerim'den ba§ka bir kitapla 
me§gul olmayan .. yi.iz otuzu Turk<;;e, on be§i Arap<;;a yaz1lmi§ eser-
lerini telif ederken hi<;;bir kitaba mi.iracaat etmedigine hala hayattaki 
katiplerinin §ahit oldugu .. esasen ki.ituphanesi de bulunmayan, yan 

islam'm sembol haline gelmi§ i§aretleri. 
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ilmml.. benzersiz bir duyuruyla davet ettigi, modern ilimler de dahil 
<;e§itli ilimlerdeki yiiksek alimlerle ve biiyiik miir§itlerle gen<; ya§mda 
yaphg1 miinazaralarm hepsinde iisllinliigii meydanda olan .. iizerinde 
ittifak edilen meseleleri tasdik, fikir aynhg1 olanlan tashih eden .. kendi-
si i<;in alimler tarafmdan, "Bedii.izzaman'm cevap veremeyecegi soru 
yoktur" denilen .. Avrupa'nm bir kis1m idraksiz ve islam'a dii§manhk 
besleyen felsefecilerinin, milte§abih6 ayet-i kerime ve hadis-i §eriflere 
saldmlanm o ayet ve hadislerin birer mucize oldugunu eserleriyle ispat 
ederek kokiinden <;iiriiten .. boylece evhama dii§iiriilen baz1 ilim ehlini 
de kurtanp islamiyet' e yapilan hiicumlan neticesiz birakan Said Nursi 
gibi bir miiellifin, elbette Kur'an'm dahi bir tefsircisi, ilminin vehbi7 ve 
engin olduguna, eseri Nur Risalelerinin hayat boyu okunmaya lay1k 
harika bir §aheser olduguna §iiphe yoktur. 

Dikkatli karde§lerim! Hem islam dilnyasmm hem bizim ebedi ha-
yahm1zm kurtulmasm1 saglayacak ve bizi nurlandmp ir§ad ederek 
sapkmhktan koruyacak bir eser se<_;mekte bu kadar dikkatli olmam12 
§artlir. <;unkii bu zamanda, llirlii llirlii aldatmalarla perde arkasmda 
islam gen<_;ligini yoldan 151karmaya 15ah§1yorlar. 

Bir eser okunacag1 veya bir soz dinlenecegi zaman, once 0-4 
Lj_J yani: "Kim soylemi§? Kime soylemi§? Ni-

<;in soylemi§? Hangi makamda soylemi§?" manasmda temel bir kai-
de dikkate almmah. Evet, soziln tabakalarmm yilksekligi, gilzelligi ve 
kuwetinin kaynag1 §U dort §eydedir: Sozii soyleyen, muhatap, maksat 
ve makam. Y oksa her ele ge<_;en kitap okunmamah, her soylenen so-
ze kulak verilmemelidir. Mesela: Bir kumandanm bir orduya verdigi 
mar§ emriyle bir askerin mar§ demesi arasmda ne kadar fark vardir! 
Birincisi koca bir orduyu harekete ge<_;irir. Aym soz ikincisi tarafmdan 
soylendiginde belki bir askeri bile yiiriitemez. 

i§te bu dort esastan dolay1 ve Said Nursi'ye kar§I kalblerinde bii-
yiik bir sevgi ta§iyan yiiz binlerce ki§i Ostad'larmm en basit haline 
dahi biiyuk bir kiymet vererek onlan ogrenip kendisine uymak arzusu 
ta§1d1klanndan, buradaki bir k1s1m karde§lerimiz, Ostad1m1Z1n hayah, 
eserleri, meslek ve me§rebi hakkmda bilgi verilmesini 1srarla istediler. 

6 Manas1 ai;;1k olmayan. 
<;ah§makla elde edilmeyip Allah'm liitfu olan. 
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Fakat Bediuzzaman gibi bir zatm hayabm, eserlerini ve ahlak va-
s1flanm tam ifade edemeyecegiz. Bu hakikat, ilim ehli olan basiretli 
ediplerce de itiraf edilmi§tir ve bu hizmet bizim haddimizi c;ok a§ar. 
Hem Bediuzzaman hakkmda mah1mat almak isteyen karde§lerimize, 
bunun ancak ve ancak Risale-i Nur Kiilliyat1'm dikkatle ve devamh 
okumak suretiyle mumkun olacagm1 arz ederiz. 

Aziz karde§lerim! Bu mubarek vatanm, milletin ve islam aleminin 
ebedi saadetini ve kurtulu§unu, dolay1s1yla yeryuzunde umumi ba-
n§ ve selameti saglayacak bir inayete ve kudrete sahip olan Risale-i 
Nur'un §ahs-1 manevisinde §6yle gayet saglam hususiyetler bir araya 
gelmi§tir: 

1. Yuksek bir kuvvet ve bullin kemal vas1flarmm ba§I olan islam 
hakikatleri... 

2. imandan gelen yigitlik. Yani alc;almamak ve bic;arelere zorla 
hukmedip buyuklenmemek. .. 

3. Muslumanhgm insana verdigi izzet ve §erefin, terakki ve yuksel-
menin en muhim sebebi olan islamiyet'in kazandird1g1 izzeti... 

Arkada§lar! mealde bir hadis-i §erif var: "Hakiki filimler, zalim hu-
kumdarlara kar§I da hak ve hakikati korkusuzca soyleyenlerdir. "8 i§te biz 
ancak boyle takva sahibi bir alimin sozline ve eserlerine glivenebiliriz. 

Asnm12da ya§anan hadiseler ve eserleriyle bu hadis-i §erifi tasdik 
eden Risale-i Nur meydandadir. Muellifi Bediuzzaman dini cihadmda, 
Kur' an' a hizmetinde ve kullugunda Resul-u Ekrem'in (aleyhissalata ues-

selam) sunnet-i seniyyesine tam uymu§ bir mucahittir. Resul-u Ekrem 
(aleyhissalata uesselam) Efendimiz, dunyanm en buyuk siyasi hadisesi 
olan Bedir Sava§t'nda sahabe-i kirama nobetle§e cemaatle namaz 
kildirmt§br. Yani vacip olmayan, bilhassa sava§ zamanmda terk edi-
lebilen "cemaatle namaz kilmak" gibi bir hayn, dunyanm en buyuk 
siyasi vakasma tercih etmi§, usllin tutmu§tur. Ufak bir sevab1, sava§ta 
cephenin o deh§etleri ic;inde dahi terk etmemi§tir. 

Bedilizzaman, gonullu alay kumandam olarak kabld1g1 Rus 
Harbi'nde, cephede, avc1 hattmda Kur'an'm bir kismmm tefsiri olan 
me§hur Arapc;a i§aratii'l i'caz adh eserini telif etmi§tir. Bu buyuk eser, 
8 Bkz. Nesal, bey'at 37; ibni Mace, fiten 20; Ahmed ibni Hanbel, el-Musned 4/314-

315. 
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islam aleminde en buyuk alimlerin takdir ve begenisine mazhar ol-
mU§tUr. Onu tam anlamaktan aciz kald1klanm, 6yle bir tefsir g6rme-
diklerini itiraf etmi§lerdir ki, o eser, Kur'an-1 Kerim'in en ince nilkte-
lerini, en derin meselelerini, benzersiz mucizeligini, harikulade yilksek 
belagatini ve ilslubunun gilzelligini, ak1c1hg1m ispat etmi§tir. Hatta 
bir harfin nilktesini g6sterirken avc1 ate§ hattmda dil§man toplan bi-
le Bediilzzaman'm zihnini eserinden c;evirememi§, sava§m gilrilltilsil, 
karga§aSI Ve deh§eti Ona mani o!amamI§hr. 

Ezan-1 Muhammedi'nin (aleyhissaldtil vesselam) yasakland1g1 ve 
bid'atlann herkese zorla uygulahld1g1 karanhk ve deh§etli bir devirde, 
Nur Talebeleri o uydurma ezam okumaml§ ve b6yle bid'atlara kar§l 
kendilerini kahramanca muhafaza etmi§lerdir. 

imanm ve islamiyet'in ortadan kaldmlmaya c;ah§tld1g1 ve bir alimin 
gizlice dahi bir tek dini eser ne§redemedigi o feci devirde, Bediilzza-
man silrgiln edildigi yerlerde zalim zorbalann g6zetimi ve bask1s1 al-
tmda, gizliden gizliye iman hakkmda yilz otuz eser telif ve ne§retmi§tir. 
Bununla beraber, geceleri pek az bir uykudan soma, esaret altmda in-
leyen islam milletlerinin kurtulU§U ve selameti ic;in dua etmi§, Cenab-1 
Hakk' m dergahma s1gmarak yalvarm1§hr. 

Evet, Hazreti Ostad, Resul-u Ekrem (aleyhissaldtil vesselam) Efendi-
mizin silnnetine tam uymu§tur. Bediilzzaman'm bu hali, biltiln islam 
milcahitlerine ve Milslumanlara 6rnektir. Yani cihad ile kulluk ve 
takvay1 beraber g6tilrmil§; birini yaparken digerini ihmal etmemi§tir. 
Zorba ve zalim din dil§manlannm plamyla hapishanelere g6nderilip 
mutlak bir tecrit ic;inde, gayet soguk odalarda blraktlmas1, §iddetli so-
guklann ve hastahklann 1zdiraplan, titremeleri ve ihtiyarhgm gilc;silz-
lilgil ic;inde bulunmas1 dahi eserlerini telif etmesine mani olmaml§hr. 

S1dd1k-1 Ekber9 (radiyal/ahu anh) demi§ ki: "Cehennemde vilcudum 
o kadar bilyilsiln ki, milminlere yer kalmasm." Bediilzzaman, bu 
gayet yilksek seciyenin kilc;ilk bir tecellisine mazhar olarak, "Birkac; 
insanm imamm kurtarmak ic;in cehenneme girmeye hazmm." demi§ 
ve fedakarhgm zirvesine yilkselmi§tir. Onun, Kur'an ve islamiyet'in 
f edaisi ve halis bir hizmetkan oldugu, seksen senelik hayatmm §ahit-
ligiyle sabittir. 

Hazreti Ebubekir (radiyallahu anh). 
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Maruz kald1g1 o kadar §iddetli zulilm ve i§kencelere, pek c;:ok mu-
sibet ve belaya kar§l g6sterdigi son derece sabir, tahammill ve itidal; 
Kur'an ve iman hizmeti ic;:in Bediilzzaman'm haysiyetini, §erefini, ru-
hunu, nefsini, hayahm feda ettigine dogru birer §ahit hilkmilndedir. 

Bediilzzaman, Kur'an, iman ve islamiyet hizmeti ic;:in rahatm1 feda 
etmi§, di.inyaya ait §ahsi servet edinmemi§, 6mrilnil zilhd, takva, ri-
yazet, iktisat ve kanaat ic;:inde gec;:irerek dilnya ile alakasm1 kesmi§tir. 

Bu cilmleden olarak, Milslilmanlarm refah ve saadeti ic;:in 6mril-
niln bi.itiln dakikalanm s1rf iman hizmetine adamak ve tam ihlasa eri§-
mek gayesiyle kendini dilnyadan tecrit etmi§, hie;: evlenmemi§tir. Evet, 
Bediuzzaman imana ve islamiyet' e hizmet ic;:in her §eyden bu kadar 
f edakarhk yapan, butiln bunlarla beraber kullukta, zilhd ve takvada 
da bir istisna te§kil eden tarihi bir islam fedaisi ve Kur'an-1 Hakim'in 
ihlash bir hizmetkan mertebesine yilkselmi§tir. 

Bediilzzaman'm, Risale-i Nur davasmda 6yle saglam bir inanc1, 
6yle bir s1dk ve sadakati, 6yle bir sebat ve metaneti, 6yle bir ihlas1 
vardir ki: Din dil§manlannm o kadar §iddetli zulumleri, baskt!an ve 
hucumlan, bununla beraber maddi yokluklar ic;:inde bulunmas1 onu 
davasmdan vazgec;:irememi§, onda kuc;:ilk bir tereddi.it dahi meydana 
getirmemi§tir. 

Said Nursi, "Eski Said" tabir ettigi genc;:liginde felsefede c;:ok ilerle-
mi§tir. Kur'an-1 Hakim'in feyziyle, batmm Sokrates, Platon, Aristoteles 
gibi hakikatli filozoflanndan ve dogunun ibni Sina, ibni Ril§d, Farabi 
gibi dahi bilginlerinden c;:ok ileri gitmi§, Kur'an'dan ba§ka kurtanc1 ve 
hakiki rehber olmad1gm1 dava etmi§ ve bunu Risale-i Nur'da ispat-
lamt§hr. Bu hakikatlerden §ilphesi olan, Ostad ahireti te§rif etmeden 
bizzat §ilphesini giderebilir. 

Said Nursi, Kur'an ve imana hizmet meslegini tercih edip hic;:bir 
maddi ve manevi menfaati, salihlik ve velilik gibi manevi makam-
lan gaye yapmadan, sirf Cenab-1 Hakk'm nzas1 ic;:in hizmet etmi§tir. 
Basiretli alimler tarafmdan §ahsma verilen, "Biltiln Muslumanlarca 
ortaya c;:1kmas1 beklenen siyasi ve dini kurtanc1" gibi yilksek merte-
beleri hiddetle reddetmi§, kendisinin ancak Kur'an'm bir hizmetkan 
ve Risale-i Nur talebelerinin bir ders arkada§l olduguna inanmt§ ve 
bunu soylemi§tir. 
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$imdi aram1zda bulunan bir k1s1m arkada§lanm1zla 6nceki gun 
Milli Mudafaa Vekaleti'nde yirmi be§ sene hizmet g6rmu§ muhterem, 
alim bir zatt ziyarete gittigimizde, Bediuzzaman Hazretleri hakkmda 
demi§ti ki: "Bediuzzaman'm nas1! bir zat oldugunu anlayabilmek ic;in 
Risale-i Nur Kulliyatz'm dikkatle, sebatla okumak yeter. Size bir misal 
olarak, yalmz dunyevi iktidan bak1mmdan derim ki: Bediuzzaman, 
Risale-i Nur'un §ahs-1 manevisiyle yalmz bir devleti degil, dunya yu-
zundeki butun milletlerin idaresi kendisine verilse, onlan da selamet 
ve saadet ic;inde idare edebilecek bir iktidara ve inayete sahiptir." 
Evet, Bediuzzaman gibi zatlar nadiren gelir. Fakat o, yirmi be§ sene-
dir hem kendini hem talebelerini siyasetten men etmi§tir, dunyaya 
ait i§lerle me§gul degildir. 

Bediuzzaman'm Risale-i Nur'u telif ettigi zamanlarda ve Kur'an 
hizmetinde istihdam edildigi anlarda zekasmm, c;abuk idrakinin, ak-
lmm, manttgmm, hayalinin, haf1zasmm, etrafhca ve derin dl.i§Unme-
sinin, ferasetinin, sezi§ ve kavrayt§mm, suratli anlayt§mm, ruhi, kalbi, 
vicdani, duygulannm ve manevi latifelerinin benzersiz bir tarzda ol-
mas1, istihdam edildigine ac;ik bir delildir. Kendi iradesiyle, keyfiyle 
degil, Cenab-1 Hakk'm inayeti ile Kur' an' a hizmetkarhk etmi§ oldugu, 
basiretli ilim ve kalb ehli tarafmdan tasdik ve takdir edilmi§tir. 

M1sir'm faziletli alimlerinden merhum Abdulaziz C::avi§, Bediuzza-
man'm asnn en zeki insam olduguna ve muthi§ Listi.in bir zekaya sahip 
bulunduguna dair M1sir basmmda bir makale ne§retmi§tir. 

Dini savunmak konusunda cesaret, metanet ve sebat sahibi bu-
yuk bir alim olan merhum $eyhulislam Mustafa Sabri Efendi, Mtsir' da 
Risale-i Nur'a sahip 9km1§ ve onu Cami-Lil Ezher Oniversitesi'nde en 
yuksek mevkiye koymu§tur. 

Risale-i Nur, islamiyet'in gayet keskin ve elmas bir k1hc1d1r. Bu ha-
kikatlerin bir delili, Bediuzzaman'm zalim hukumdarlara ve kuman-
danlara 6lumden korkmadan hakikati pervas1zca teblig etmesi, dun-
yay1 saran dinsizlik ak1mma kar§t kendini f eda ederek Kur' an ve iman 
hakikatlerini zulmun en koyu devrinde ne§retmesi ve bu kutsi hakikate 
cansiperane hizmetidir. 

Bir savc1, iddianamesinde, "Bedilizzaman, ihtiyarlad1kc;a artan ener-
jisiyle din! faaliyete devam etmektedir." demi§tir. Denizli mahkemesinin 
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bilirki§i raporunda: "Evet, Said Nursl'de bir enerji var, fakat bu enerji-
sini bir tarikat veya cemiyet kurmaya sarf etmedigi, Kur' an hakikatle-
rini beyan etmek ve dine hizmet ic_;in kulland1g1 kanaatine varilmi§hr." 
denilmektedir. 

Din aleyhindeki eski hukumetlerin vekillerinden biri (antidemok-
ratik kanunlann Millet Meclisi'nde tart1§1lmas1 esnasmda}: "Bediuz-
zaman Said Nursl'nin din! faaliyetine yirmi be§ seneden beri mani 
olam1yoruz." demi§tir. 

Biz de deriz ki: Evet, Said Nursl Hazretleri e§i gori.ilmemi§, dinamik 
ve enerjik bir zatt1r. Onun harika bir insan oldugunu, din di.i§mam 
olan kar§itlan dahi kalben tasdik ve takdir etmektedirler. 

Said Nursl bazen bir talebesine Risale-i Nur' clan okuyuvermek 
nimetini li.itfettigi zaman der ki: "Bu benim dersimdir. Ben kendim 
ic_;in okuyorum. Bu risaleyi §imdiye kadar belki yi.iz defa okumu§um. 
Fakat §imdi yeni g6ri.iyormu§ gibi tekrar okumaya ihtiyac_; ve arzu 
duyuyorum." 

Hem yine der ki: "Ben kitaplanm1 ba§kalan ic_;in yazmad1m; ken-
dim ic_;in yazd1m. Kur'an'da buldugum bu devalanm1 arzu edenler 
okuyabilir." Evet, Bedii.izzaman inamyor ve diyor ki: "Ben derse, 
terbiyeye ve nefsimi 1slah etmeye muhtac1m." Bedii.izzaman gibi bir 
zat boyle diyorsa bizim bu eserlere ne kadar muhtac_; oldugumuz art1k 
k1yas edilsin. 

Bedii.izzaman Said Nursl bi.iti.in hayatmda §an ve §6hretten, kendi-
sine hi.irmet edilmesinden kac_;mI§ ve insanlarm minneti altma girme-
mi§tir. Arapc_;a bir eserinde, §6hret hakkmda diyor ki: "$6hret, riyanm 
ta kendisidir ve kalbi oldi.iren zehirli bir bald1r. insam insanlara kul 
ve kole yapar. Yani nam ve §6hret isteyen biri insanlara kendini be-
gendirmek, sevdirmek ic_;in riyakarhk, dalkavukluk eder. Yapmac1kh 
tav1rlar takm1r. 0 bela ve musibete di.i§ersen GlJ h, Gide." 

Ostad, fiilleri ve duru§uyla §6hretten bu kadar 
her ne hikmetse, insanlar adeta ilahl bir sevk varmI§ gibi yard1m diler-
cesine ona ko§ffiU§lar ve ko§maktad1rlar. Onun hakkm ta kendisi olan 
bu kutsl vasf1 da Risale-i Nur gibi di.inya c_;apmda bir esere hizmetkar 
olmu§tur. 
10 "Biz Allah'a aidiz ve vakti geldiginde elbette O'na donecegiz." (Bakara sO.resi, 2/156) 
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Bediiizzaman kiic;iik ya§larmdan beri insanlann kar§thksiz hediye-
lerini geri c;evirmi§, hediye kabul etmemeyi yo! edinmi§tir. Zindan-
dan zindana, memleketten memlekete siirgiin edildigi zamanlarda, 
ihtiyarhgm yiikledigi zaruretler ic;inde dahi bu seksen senelik istigna 
diisturunu bozmamt§br. En has talebesi bir lokma bir §ey hediye etse 
kar§1hg1m verir, vermezse o hediye kendisine dokunur. 

Neden hediye kabul etmediginin sebeplerinden biri olarak der ki: 
"Bu zaman, eski devirler gibi degildir. Eskiden imam kurtaran on el 
varsa §imdi bire inmi§. imansizhga sevk eden sebepler eskiden on ise 
§imdi yiize c;1km1§. i§te boyle bir zamanda imana hizmet ic;in diinyaya 
el uzatmad1m, onu terk ettim. iman hizmetimi hic;bir §eye al.et etme-
yecegim". Hazreti Ostad, biri kendisi ic;in zahmet c;ekse, bir hizmetini 
gorse kar§1hgmda bir iicret, bereket vesilesi olarak bir bedel verir. Aksi 
halde, o hizmet ruhuna agir gelir, ho§una gitmez. 

Bediiizzaman Said Nursl, Kur'an'a, imana ve dine hizmetinde se-
nelerden beri siirekli bir gozetim, soru§turma, takip ve inceleme al-
tmda tutulmu§tur. Yalmz ve yalmz Allah nzas1 ic;in, yalmz ve yalniz 
hakikat ic;in islamiyet' e hizmet ettigi, Kur' an hizmetini hic;bir §eye alet 
etmedigi c;e§itli mahkemelerde de sabit olmu§tur. 

Eger bu bahsedilen hakikatlere, hak ve hakikati goren hakperest-
lerin Bediiizzaman' da ve eserlerinde gordiikleri ve ne§rettikleri mezi-
yetlere ve yiiksek hakikate aykm en kiic;iik bir §ey olsayd1, en biiyiik 
ilavelerle, §a§aah bir §ekilde ve yaygaralarla bu yirmi be§ sene ic;inde 
din dii§manlan tarafmdan diinyaya ilan edilirdi. 

Nitekim biihln biitiin iftira ve suc;lamalarla, gaddar ve zorba din 
dii§manlannm tahrikleriyle mahkemelere sevk edildigi zaman gazete-
lerin birinci sayfalarmda bire yiiz ilavelerle te§hir edilmesi, tahkikat ve 
mahkeme neticesinde hic;bir suc;u olmad1g1 ortaya c;1k1p beraat ettigi 
vakit ise susulmas1 bu hakikatin ac;1k delillerinden bir tanesidir. 

Bediiizzaman, din karde§lerine kar§l c;ok §efkatlidir. Onlarm elem-
leriyle elem c;ektigi, islam diinyasmda hiirriyet ve istiklal ic;in can ve-
ren fedai islam miicahitlerinin ac1lanyla muzdarip oldugu, Kur' an ve 
islamiyet' e yapilan darbeler sirasmda c;ok 1zd1rap duydugu, boyle ac1-
lann tesiriyle, zaten pek az yedigi halde bir ka§tk c;orbasm1 da ic;eme-
digi c;ok defa goriilmii§tiir ve goriilmektedir. 
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(ogu gtinti hastahk ve s1kmtilarla gec;mektedir. Bir Nur talebesinin 
yazd1g1 gibi: "Ey islam milletinin ebed! refah ve saadeti ic;:in dtinyada 
rahat yuzu gormeyen §efkatli Ostad1m! Senin devam eden hastahkla-
rm beden! degildir. Dinimize uygulanan bask! ve zultim sona ermedik-
c;:e, islam alemi kurtulmad1kc;:a senin izdirabm dinmeyecektir." Evet, 
biz de bu kanaatteyiz. 

Fakat o elem veren ac1lar, Beditizzaman'1 asla timitsizlige dti§U.r-
memi§, aksine, oyle kulll ve umumi bir din! cihada, dua ve kulluga 
sevk etmi§tir ki, "Kurtulu§un tek c;:aresi Kur' an' a sanlmaktir." demi§ ve 
sarilm1§hr. 

Kur'an'da buldugu devalan, dermanlan kaleme alarak bu zaman-
da islam'm bir kurtanc1s1 ve insanhgm saadetine vesile olan Risale-i 
Nur eserlerini meydana getirmi§tir. 

Hunhar din dti§manlannm dunyev! kudret ve ha§metleri, 
Beditizzaman'1 kesinlikle atalete dU.§tirmemi§tir. "Vazifem Kur'an'a 
hizmettir. Galip veya maglup etmek Cenab-1 Hakk'a aittir." diye iman 
ederek bir an bile faaliyetten geri kalmam1§tir. Evet, Hazreti Ostad 
oyle buyuk bir himmete sahiptir ki, ona yap1lan muthi§ zulumler bu 
himmet kar§Jsmda tesirsiz kalmaya mahkOm olmu§tur. 

Beditizzaman, yerdeki ve goklerdeki varhklan hayretle ve guzel-
liklerini takdirle tema§a eder. Bilhassa bahar mevsiminde, k1rlarda ve 
daglarda gezintiler yapar. 0 seyirn yerlerinde zihnen me§guliyet, ince 
bir tefekktir ve claim! bir huzur halindedir. Agac;:lan, bitkileri ve c;:ic;:ekleri 

/ -
LA 

"Ne guzel yaratilmi§lar" diyerek ibret nazanyla seyreder, kainat ki-
tabm1 okur. Her uzvu ve duygusu gibi gozunti de daima Cenab-1 Hak 
hesabma ve O'nun izni dairesinde c;:ah§hnr. Gozu, §U btiyuk kainat 
kitabmm bir mutalaac1s1 ve alemdeki Rabban! sanat mucizelerinin bir 
seyircisidir. Ve §U yeryuzu bahc;:esindeki rahmet c;:ic;:eklerinin mubarek 
bir ans1 hukmundedir. 

Ostad hususi hayatmda mtitevaz1, vazife ba§mda vakurdur. T evazu 

11 "Ma§allah! Allah ne guzel dilemi§ ve yapm1§!" 
12 Allah hayir ve bereketini arhrsm. 
13 "i§te bak da Allah'm ne mukemmel Yaratan oldugunu bir du§i.in!" (Mu'minun 

suresi, 23/14) 
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ve mahviyette ornek olacak bir mertebededir. Bu konuda der ki: "Bir 
asker nobetteyken ba§kumandan da gelse silahm1 birakmayacak. Ben 
Kur'an'm bir hizmetkan ve askeriyim. Vazife ba§mda iken kar§tma kim 
9karsa c;1ksm, hak budur derim, ba§1m1 egmem." 

Ozetle deriz ki: Beditizzaman, Kur'an'm tam ihlasa sahip, 
harikulade, hakiki bir tefsircisidir. Tam ihlasa eri§mi§, kahraman ve 
benzersiz bir Kur'an hizmetkandir. Risale-i Nur'un mtiellifi olmak iti-
ban ile hem btiytik bir kelamc1 hem ilimde gayet derin, saglam, haki-
kati delilleriyle bilen ve inceden inceye ara§hran btiytik bir alim hem 
de manhk ilminde ytiksek, benzersiz bir tistadd1r. 

Ta'likat adh eseri, manhk ilminde bir §aheserdir. Hem sec;kin, 
hakperest ve hakikati g6ren bir dahidir, hem Kur'an'la ban§tk, hak 
yo!daki fe!sefenin hakikat a§tgl bir bilginidir, hem e§Siz bir sosyo!og, 
bir psikolog, bir pedagogdur, hem de daima hakikati dile getirmi§ ve 
getiren, ytiksek, e§siz ve dahi bir mtiellif ve ediptir. 

Said Nurs!, senelerden beri §iddetli bask1 ve gozetimler altmda bu-
lundurulup ismi unutturulmaya c;ah§tld1g1 ve kendisi §ahs! kemalatim 
gizledigi ic;in bu sayd1g1m1z s1fatlanndan haberdar olmayanlar bulu-
nabilir. Hem bunlar hem de Risale-i Nur'un hususiyetleri hakkmda-
ki ifadelerimiz, bu zamanda hakikate ve fazilete a§1k bir k1s1m hakiki 
alimlerin ve Allah dostlarmm ittifak ve icma' kuwetindeki htiktimleri-
dir ve bizim kesin kanaatlerimizdir. 

Beditizzaman'm oyle bir ilme ve s1fatlara sahip olduguna en mu-
teber, en hakiki ve birinci delilimiz, kendisidir. Kimin §ilphesi varsa, 
Risale-i Nur'u okusun. Zikrettigimiz ve edecegimiz bu btiytik hakikati 
btittin islam dtinyasma ve insanhk alemine duyuruyor, ilan ediyoruz. 
Evet, bin seneden beri islam alemi ve insanhk, Risale-i Nur gibi bir 
eseri bekliyordu. 

Beditizzaman Said Nursi, birc;ok ilimde mtistesna birer eser yaza-
bilirdi. Fakat o, "Zaman, imam kurtarmak zamamdir." demi§, btittin 
himmetini, mesaisini ve hayatm1 iman ilimleri hakkmdaki eserlerinin 
telifine ve ne§rine adamt§hr. 

Evet, Hazreti Ostad iman ilimlerini ne§retmekle islam alemine ve 
insanhga hayat ve t§tk vermi§tir. Cenab-1 Hak, o btiytik Ostad' clan 
ebediyen raz1 olsun, ona uzun omurler versin. Amin, amin, amin ... 



914 SozLER 

Risale-i Nur, Kur'an-1 Mucizu'l Beyan'm bu asirdaki manevl bir 
mucizesi, yuksek ve parlak bir tefsiridir. Evet, Risale-i Nur kalblerin 
fatihi ve sevgilisi, ruhlarm sultam, ak1llann rehberidir; nefisleri terbiye 
eder ve temizler. Risa/e-i Nur'un bir hususiyeti de, Mektubat'taki §U 
bahistir: "Baz1 Soz'lerde, kelam alimlerinin yoluyla Kur'an'dan alman 
hakiki yolun farklan hakkmda §6yle bir temsil gostermi§tik: Mesela ki-
mileri su getirmek ic;in daglarm altm1 kazar, uzak yerlerden kungan 
(su borusu) ile su getirir. Bir kls1m insan da suyu her yerde kuyu ka-
zarak c;1kanr. Birinci yo! c;ok zahmetlidir; kanallar tikamr, su kesilir. 
Her yerde kuyu kaz1p su c;1karmaya ehil olanlar ise suyu zahmetsiz 
bir §ekilde bulur. Aynen bunun gibi, kelam alimleri de alemde son-
suz sebep-netice zincirinin ve devrin imkans1zhgm1 gosterip sebepleri 
kestikten sonra Vacibu'l-Vucud'un varhgm1 ispat ediyorlar. Uzun bir 
yoldan gidiliyor ... 

Kur'an-1 Haklm'in hakiki yolu ise suyu her yerde buluyor, c;1kan-
yor. Her bir ayeti Asa-y1 Musa gibi, nereye vursa ab-1 hayat fi§kirtiyor. 

/ , 
i; J-15 '1< ., , J 1..5"' "-; u - , -

dusturunu her §eye okutuyor. 
Hem iman yalmz ilimle el de edilmez; onda pek c;ok latif en in hissesi 

var. Nasil ki, bir yemek mideye girince farkh sinirlere farkh §ekilde 
dag1hr. imana <lair, ilimle gelen bir mesele de akil midesine girdikten 
sonra, derecesine gore ruh, kalb, sir, nefis ve bunun gibi latifeler on-
dan kendince birer hisse ahr, onu ozumser. Eger onlann hissesi yoksa 
iman noksandir." 

i§te Risale-i Nur her yerde suyu buluyor, c;ikartiyor. Uzun yolu kl-
salt1yor ve dosdogru, selametli bir hale getiriyor. 

Eski felsefeciler, baz1 §er'i hukumler ve iman esaslan ic;in, "Bu 
nakildir, iman ederiz, ancak ak1l buna eri§emez." demi§ler. Halbuki 
bu asirda ak1l hukmediyor. BediUzzaman Said Nursl ise "Bullin §er'i 
hukumler ve iman hakikatleri akla uygundur. Bunu ispata hazmm." 
demi§ ve Risa/e-i Nur' da ispat etmi§tir. 

Risale-i Nur'da mustesna bir edebiyat, belagat, lcaz (az sozle c;ok 

14 "Bi.itiln her §eyde Allah'm varhgm1 ve birligini gosteren bir ayet (i§aret) vard1r." 
(Bkz. el-Esfehani, el-Egemf 4/39; el-Kalka§endi, Subhu'l-a'§il 12/413; el-Ub§eyhi, 
el-Milstatraf 1/16, 2/280) 
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§ey ifade etme); benzersiz, cazip ve orijinal bir tis!Op vard1r. Evet, Be-
ditizzaman zatma has bir uslO.ba sahiptir. Onun tislO.bu, ba§kalanyla 
k1yaslanamaz. Eserlerin baz1 yerlerinde edebiyat kurallanna veya ba§-
ka tisluplara k1yasla pek uygun dti§memi§ gibi gortinen bir noktaya 
rastlamrsa, orada gayet ince bir ntikte, bir Ima, ince bir mana veya 
hikmet vard1r. 0 beyan tarzi, oraya tam uygundur. Fakat bu inceli-
gi, alimler de birden pek anlamad1klanm itiraf etmi§lerdir. Bunun ic;:in 
Bediuzzaman'm eserlerinin hususiyet ve inceliklerini, Risale-i Nur'la 
fazla me§gul olmayanlar hemen kavrayamaz. 

Btiyuk §airimiz, edebiyahm1zm iftihar kaynag1 merhum Mehmed 
A.kif, bir edebiyat meclisinde, "Victor Hugo'lar, Shakespeare'ler, 
Descartes'lar edebiyatta ve felsefede Bediuzzaman'm ancak talebesi 
olabilirler." demi§tir. 

Edipler ve §airier, hayatm gec;:iciligine ve aynhga aglamt§, oltim 
kar§tsmda feryat etmi§, guz mevsimini huzunle tasvir etmi§lerdir. Hat-
ta dtinyaca me§hur Arap edipleri, "Eger aynhk olmasayd1, olum ruh-
lanm1z1 almak ic;:in yo! bulup gelemezdi." manasmda, 

tA :;_;,w 'l·f J'1tJt:.<l11cf . _) ; . .) y . , _).) -

demi§lerdir. 
Beditizzaman ise "Kainattaki her §eyin bitmesi, aynhk ve yokluk 

g6rtinti§tedir. Hakikatte aynhk yak, kavu§ma var. Y ok olu§ degil, ye-
nilenme var. Kainatta her §ey, bir nevi bekaya mazhard1r. Oltim, bu 
fani alemden baki aleme gitmektir; hidayet ve Kur' an ehli ic;:in oteki 
aleme gitmi§ eski dost ve ahbaplanna kavu§maya vesiledir. Hem ha-
kiki vatanlanna girmek ic;:in bir vas1tad1r. Dtinya zindanmdan cennet 
bahc;:elerine bir davettir. Hem Rahman-1 Rah!m'in lutuf ve ihsanm-
dan, kendi hizmetine kar§thk bir ucret alma nobetidir. Hayat vazife-
sinin zahmetinden terhistir. Kulluk ve imtihan taliminden paydostur. 
Azrail (aleyhisse/am) bugtin gelse 'ho§ geldin, safa geldin' diye gulerek 
kar§tlayacag1m." diyor. 

Beditizzaman, insanhg1 Risale-i Nur'la haram zevk ve eglencelere 
dti§ktinltikten ve dalaletten kurtanrken, korku ve deh§et vermek yolu-
nu takip etmiyor. Gayrime§rU bir lezzetin ic;:indeki yuz elemi gosterip 

15 Bkz. el-Hamevi, Hizdnetii'/-edeb 1/197; el-Kazvini, e/-Jzdh 1/374. (Ebu't-Tayyib 
el-Mutenebbi'nin si:izil olarak nakledilmi§tir.) 
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hisleri maglup ediyor. Kalbi ve ruhu hislere maglup olmaktan koruyor. 
Risale-i Nur' daki ktyaslamalarla kufi.ir ve dalalette bir cehennem zak-
kumu tohumunun oldugunu ve insana dunyada dahi cehennem aza-
bt c;ektirdigini; iman, islamiyet ve ibadette ise bir cennet c;ekirdegi, ho§ 
lezzetler, zevkler ve cennet meyveleri bulundugunu, bunlann insam 
dtinyada da bir <_;e§it milkafata kaVU§tUrdugunu ispat ediyor. 

Risale-i Nur bozgunculuk ve aynltg1, bolunmil§lilgil, fitne ve fesad1 
ortadan kaldmp din karde§ligini, dayam§ma ve yard1mla§may1 yerle§-
tirir. Risale-i Nur yolunun bir esas1 da budur. Risale-i Nur, insam gu-
rur, kibir, kendini begenmi§lik ve alc;alma gibi kotu vas1flardan kurta-
rarak tevazu, mahviyet, izzet ve vakar gibi guzel hasletlere sahip k1lar. 

Risale-i Nur, hakiki insan olan bir insanm acz ve faknm anlamas1-
m saglar. Bediilzzaman der ki: "insan, acz ve faknm anlamakla tam 
Musluman ve kul olur." 

Dinsizleri maglup etmek ic;in modern ilimleri de tahsil edelim di-
yenler veya tahsil edenler, bu hedeflerine Nur Risalelerini devamlt ve 
sebatla okuyup degerlendirerek ula§abilirler, tek c;are de budur. Hem 
boylelikle mektepte ogrendikleri de ilahl marifete cloner. 

Ey, bin seneden beri islamiyet' in bayraktarhgm1 yap mt§ bir mille-
tin torunlan olan cengaver ruhlu karde§lerim! Bu zamanm ve gelecek 
as1rlann Muslumanlan ve bizler, Kur'an-1 Azimil§§an'm tefsiri olan oy-
le bir rehbere muhtac1z ki, 

• Tahkiki iman dersleriyle bizi iman mertebelerinde yukseltsin. 
• Korkak degil, aksine, Risale-i Nur talebeleri gibi cesur, kahra-

man, faal, salih amel i§leyen, dindar, takva sahibi, bununla be-
raber §ahsi rahat ve menfaatini iman ve islamiyet'in kurtulu§U 
ugrunda feda eden fedakar ve mucahit Muslumanlar yeti§tirsin, 
bizi neme laz1mc1hktan kurtarsm. 

• Saldmlar, i§kenceler ve alum ihtimalleri kar§tsmda tahkiki iman 
kuwetinden gelen bir cesaretle Kur'an ve islamiyet cephesin-
den asla c;ekilmeyen, "Olursem §ehidim, kahrsam Kur'an'm 
hizmetkany1m." diyen ve y1lgmhga dil§meyen sadtk, ihlash, 
yalmz Allah nzas1 ic;in hizmet eden, Nur talebeleri gibi islami-
yet hizmetkarlan yeti§tirsin, oyle aziz Muslumanlar meydana 
getirsin. 
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Evet, bu asra oyle bir Kur'an tefsiri laz1mdir ki, Risale-i Nur gibi 
akh ve manhg1 <;;ah§hrsm, ruhu, kalbi ve vicdam aydmlatsm. Muslu-
manlan ve insanhg1 uyandirsm, gafletten kurtarsm. Sirat-1 mustakim 
olan Kur'an yolunu gostersin. Sunnet-i seniyyeye ve islamiyet'in §e-
airine muhalif olarak yap1lan ve yaptmlan §eyleri fark ettirip Hazreti 
Peygamber'in (aleyhissa/dta uesse/am) sunnetine uymay1 ders versin ve 
sunneti ihya etmek gayretini uyandirsm. 

i§te Risale-i Nur'un boyle hususiyetleri i<;;eren bir Kur'an tefsiri ol-
dugu, otuz seneden beri meydandadir ve hakikatin ehlinin tasdikiyle 
sabittir. Hem amans1z din di.i§manlarmm planlanyla mahkemelere 
suruklenen Risale-i Nur talebelerinin savunmalan ve islamiyet' e hiz-
metleri esnasmda gizli islamiyet di.i§mam, insafs1z, zorba zalimlerin 
entrikalanyla maruz kald1klan i§kencelerden y1lmamalan, kendilerini 
di.i§i.inmeden, §ahsi rahatlanm islam'm refah ve saadeti i<;;in feda ede-
rek s1dd1kiyetle sebat etmeleri ve zulmun en §iddetlisine dayanmalan 
da buna a<;;1k bir delildir. 

Evet, Risale-i Nur ve iman hizmetine buhln varhgm1 adayan ve 
§imdiye kadar <;;ok defa "gaddar din di.i§manlannm" tecavuzlerine, 
saldmlanna ve baskmlanna maruz kald1klan halde yirmi be§ senedir 
inziva i<;;inde Risale-i Nur'u ne§reden Nur kahramam agabeylerimiz, 
bizlere en guzel ornek olan iman ve islamiyet fedaileridir. 

i§te biz Muslumanlar boyle bir Kur' an tefsiri anyor, hidayete gotu-
rucu boyle bir rehber bekliyorduk. 0 ihlash Nur talebeleri ki, "Cenab-1 
Hak, Hafiz' dir. Ben onun inayeti ve himayesi altmday1m. Ba§1ma ne 
gelirse hayird1r." diye inamr ve amel eder, iman hizmeti yaparlar. Din 
di.i§manlanna yakalanmamak ve canlanndan k1ymetli olduguna inan-
d1klan Nur Risalelerini onlara kaphrmamak i<;;in de tedbirli davramr-
lar. gelecek zararlan onemsemeden hizmetlerine devam 
ederler. Hapse, zindana at1hp i§kence yapild1g1 zaman bile onlar yine 
ustadlan Bediuzzaman ile alakadard1r. Eger gizlice bir imkan bulurlar-
sa yine Risale-i Nur ile me§gul olurlar. Hatta "Belki hapse ahlmm, Nur 
Risalelerimi vermezler, <;;ah§maktan mahrum kalmm." diye di.i§i.inup 
Nurlan ezberleyen baz1 talebeler de olmu§tur. 

ihlash bir Nur talebesi, hapishaneden <;;1kanld1g1 vakit adeta o kir-
ba<;;h, falakah, hlrlu hlrlu i§kenceli hapishane ona bir kuvvet ve enerji 
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kaynag1 olmu§, sadakat ve teyakkuzla Nur hizmetinde ko§turmas1 ic;in 
bir kamc;1 tesiri yapml§ gibi Ostad'ma daha da yakmla§tr ve Nurlara 
eskisinden daha fazla c;ah§tr, ne§riyat yapar. 

Afyon hadisesinde, Beditizzaman hapiste iken ogretmen bir Nur 
talebesi, savc1hkta Risale-i Nur ve Ostad'1 hakkmda kahramanca ce-
vaplar verdigi ic;in savc1 k1zmt§, "$imdi seni hapse atanm." diyerek 
onu tehdit etmi§. 0 islam fedaisi ogretmen de, "Ben hazmm, derhal 
hapse gonderin." diye cevap vermi§tir. 

Yine Afyon mahkemesinde, bir Nur talebesi hakkmda tutuklama ka-
ran verilir, fakat adliye kendisini bulamaz. 0 talebe bundan haberdar 
olur. Diger Nur karde§leri gibi, "Ostad1m ve karde§lerim hapisteyken 
nas1l dt§anda kalabilirim?" diyerek savc1hga teslim olur, hapse girer. 

Aym hapishanede, bir Nur talebesini yanh§hkla tahliye ederler. 0 
da, "Ustad1m ve karde§lerim hentiz hapiste. Hem daha yazarak c;o-
galtacag1m yeni telif edilen Nur Risaleleri var." diye dti§tinerek hapis-
hane mtidtirtine, "Benim kirk gun sonra tahliye edilmem laz1m. Ceza 
stirem daha bitmedi." der. Hesap ederler ki gerc;ekten oyledir, onu 
tekrar hapse koyarlar. 

Dini korumak meziyetine lay1k anlayi§h karde§lerim! 
Said Nursi, kendisi hakkmda boyle ma!Omat verildigini gorse di-

yeceklerdir ki: "Nic;in boyle yap1yorlar? $ahs1mm onemi yak. Ktymet, 
Kur'an'dan stiztilen, Kur'an-1 Hakim'in mah olan Risale-i Nur'dad1r. 
Ben bir hic;im." 

Ostad §ahsmm mazhar ve ayna oldugu Kur' an hakikatleri ve Nurlar 
itiban ile, ne§rettigi iman ve islamiyet dersleriyle, tam ihlas1yla, umumi 
ve ktilli bir tarzda Kur'an'a ve dine hizmet ettigi ic;in onun hakkmda-
ki takdir ve ovgtiler, "mana-y1 harfi" ile §ahsma ait kalm1yor; Kur'an 
ve islamiyet' e bak1yor. Allah namma ve hesabma oluyor. Din dti§-
manlan tarafmdan ona beslenen dti§manhk ve yaptlan saldmlar da 
Beditizzaman'm hizmetkarhgm1 yapt1g1 Kur' an ve islamiyet'in ortadan 
kaldmlmas1 maksadma yoneliktir. Zira Kur' an ve iman hakikatlerini 
ic;ine alan o cihan c;apmda Risale-i Nur eserleri ona ihsan edilmi§tir. 

i§te bu apac;1k hakikati bilen, maskeli, gizli ve mtinaf1k iman ve is-
lamiyet di.i§manlan, Beditizzaman'm yanm asra yakmdir itibars1zla§-
tiramad1klan §ahsm1, yalan ve yaygaralarla hala gozden dti§tirmeye 
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c;abahyorlar. Maksatlan Risale-i Nur'un ragbet ve revac; goriip yayilma-
mas1, imanm kalblerde geli§ip islamiyet'in biiyiimemesi. Halbuki Said 
Nursi'ye ili§tikc;e Risale-i Nur parhyor, yayild1g1 daire geni§liyor. Buna 
birer ornek olan son yirmi be§ sene ic;indeki hadiseler meydandad1r. 

islamiyet dii§manlar1, bir taraftan tamamen yalan propagandalanna 
ve saldmlanna devam ederken diger taraftan da Nur talebelerinin, Os-
tad'lan ve Risale-i Nur hakkmda, ondan kabiliyetleri olc;iisiinde istifade 
etmelerinden ve feyiz almalanndan dogan minnet ve §likranlanm ifade 
eden takdir edici yaz1 ve sozlerden olu§an bir nevi miidafaalanm perde 
arkasmdan yasaklamaya i;;ah§1yorlar. Bunun i<;;in safdil bulduklan dost-
lara veya dostlarm dostlarma samimi goriinerek, "A§mya gidiyorsunuz." 
gibi birtakim §eyler soylettiriyorlar. i§te boyle sinsi, aldabc1 ve entrikah 
<;;e§itli iftiralarla bizi korkutmaya, yildirmaya ve susturmaya <;;al1§1yorlar. 

Evet, acaba hi<;; akil kan m1dir ki: Din dii§manlan, iftira ve yalanlar-
dan ibaret yaygaralanm koparsmlar da, bizler hakikati ortaya koyarak 
mudafaa etmeyelim, susal1m? Acaba hi<;; miimkun miidiir ki: islamiyet 
dii§manhg1yla Ostad Bediiizzaman'a zalimce ve zorbaca haks1zhklar ya-
pan o insafs12 propagandacilar yalanlanm savururken, biz Ostad'm ve 
Risale-i Nur'un hakkaniyetini ilan edip o acayip yalanlan neticesiz birak-
maya c;ah§mayal1m? Acaba eblehlik ve safdillik olmaz m1 ki: Kur'an'm 
ve imamn kan doken, zorba ve zalim dii§manlar1 Kur'an'1 ve islamiyet'i 
Risale-i Nur'la mutlak kiifre kar§1 miidafaa ve muhafaza hizmetini ya-
pan Bediiizzaman aleyhinde siirekli uydurmalarla seslerini yiikseltsinler 
de, biz hak ve hakikati beyan ve ilan etmeyip susahm veya "Biraz su-
sun." gibi ikazlarla paravanlar, perdeler arkasmda faaliyet gosteren o 
gizli dinsizlere bir bak1ma yard1m etmi§ veya onlan desteklemi§ olal1m? 

Asla, kesinlikle susmayacafJiZ ve susturamayacaklar. Durmayacag12 
ve durduramayacaklar. Bu can ten kafesinden <;;1kmcaya kadar, bu ruh 
cesetten aynlmcaya kadar, bu nefes bedenden gidinceye kadar Risale-i 
Nur'u okuyacag12, ne§redecegiz. Risale-i Nur'un hakkin ve hakikatin 
ta kendisi oldugunu ve Bediiizzaman Said Nursl'nin, yap1lan sui;;lama-
lardan tamamen temiz, uzak ve annm1§ oldugunu, iftirac1, tertip<;;i, kan 
dokiicii zalim din dii§manlarma gosterecek ve ilan edecegiz. 

Kiymetli karde§lerim! islam tarihinin altm sayfalanndan biiyiik ve 
benzersiz zatlar gelip ge<;;mi§tir. 0 e§siz zatlarm tefsirleri ve eserleri, 
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hi<;bir Avrupah felsefecinin eseriyle k1yaslanmayacak derecede emsal-
sizdir. 0 btiytik islam mtiellifleri ve dahileri, Kur' an ve islamiyet'e hak-
k1yla ve halis bir surette, herhangi bir htiktimetin senelerce agir esa-
reti ve koyu zulmti altmda olmadan hizmet etmi§lerdi. Tarihte e§ine 
rastlanmayan mutlak bir bask1 ve c:;ok §iddetli zultimler altmda, deh-
§etli bir esarette birak1lan, kendisini ve eserlerini yok etmeye c:;ah§an 
din dti§manlan kar§tsmda bir §ahs-1 manevi olan Beditizzaman Said 
Nursi, Res0.1-u Ekrem (aleyhissaldta vesselam) Efendimizin stinnetine tam 
uyarak yaptig1 dini, btiytik cihadmda insanhk tarihinde e§i gortilmemi§ 
bir §ekilde muvaffak olmu§, zafer kazanmi§hr. 

iman hakkmda ytiz otuz parc:;a eseri §iddetli bir zultim, bask1 ve s1-
mrlamalar altmda gizli gizli telif edebilmek.. hem kuvvetli bir takva ve 
kulluga sahip hem de cephede fedai olarak gontillti askerleriyle sava§-
mt§ olmak.. cephede, avc1 hattmda dahi ftrsat buldukc:;a Kur'an'm en 
ince ntiktelerini, harika mucizeligini anlatan bir Kur' an tefsiri yazmak.. 
aym zamanda nefis mticadelesinden de galip c:;1k1p nefsini de dine 
hizmetkar yapmak.. htirriyeti gasp edilerek ticra bir koye stirgtin edilip 
mutlak bir tecrit ve gozetim altmda, her ttirlti zultimle ablukaya alm-
d1g1 halde, hakim bir kuvvetin engizisyon eziyetlerini c:;ok geride b1ra-
kan bask1s1yla, cani canavarlarm pek vah§i i§kenceleri ic:;inde, "sirren 
tenevveret"16 s1rnyla perde altmdan Risale-i Nur gibi eserler ne§ret-
mek ve boylece cihanm maddi manevi "Fatih"i olan Res0.1-u Ekrem'in 
(aleyhissaldta vesselam) stinnet-i seniyyesinin bir hizmetkan olarak bugtin 
milyonlara varan bir camiay1, Allah'm inayetiyle Kur'an-1 Hakim'in 
btiytik ve geni§ caddesinde selametle ilerletmek.. mtiminlerin ve in-
sanhgm sadece dtinyalanm degil, ebedi saadetlerini de kazanmalanna 
Risa/e-i Nur gibi bir eserle vesile olmak ... i§te bu hususiyetleri manevi 
§ahsmda toplamak, acaba tarihte Risale-i Nur mtiellifi Beditizzaman 
Said Nursi' den ba§ka kime nasip olmu§tur? 

Evet karde§lerim! Risale-i Nur bir hakikat t§1g1 yayan, iki cihan sa-
adetini saglayacak Kur' an ve iman hakikatlerini ders veren oyle bir 
hak delili ve oyle bir ilahi ltituftur ki: Yirmi be§ seneden beri, c:;oluk-
c:;ocuk, genc:;-ihtiyar, kadm-erkek, ogretmeni, felsefecisi, talebesi, alimi, 
mutasavv1f1 her insan tabakas1 bu Nur'un a§@ ve pervanesi olmu§tUr. 
16 Sir perdesi altmda parlamak, hizmeti yaygmla§hrmak 
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Hepsi bu Nur' a ko§ffiU§, onun sinesine atdmt§, bu Nur' clan yard1m 
istemi§tir. Milyonlarca bahtiyardan olu§an muazzam bir topluluk bu 
Nur'la aydmlamp kurtulmu§tur. 

Evet karde§lerim! Mucizeler hazinesi ve en bilyilk mucize olan 
Kur'an-1 Azimil§§an'm hakiki bir tefsiri olan Risale-i Nur, o kadar merak 
uyandmc1, o kadar cazibeli, o kadar muthi§ ve muazzam hakikatleri ders 
veriyor ve meseleleri ispat ediyor ki, iman ve islamiyet'in kitalar geni§li-
ginde geli§ip yaydmasma ve fetihlerine vesile oluyor ve olacakhr. 

Evet, Risale-i Nur kalblere o derece a§k ve muhabbet, ruhlara o 
kadar vecd17 ve heyecan vermi§, ak1llan oyle ikna etmi§ ve kalblerde 
oyle bir doygunluk meydana getirmi§tir ki, kendini milyonlarca Nur 
taJebesine defaJarca okutmU§, yazdtrffil§, bir 6mur boyunca mQtaJaa 
ettirmi§ ve senelerden beri adeta kendi kendini ne§retmi§tir. 

Aziz karde§lerim! Yabanc1 parmag1yla idare edilen dinsizlik ko-
miteleri, islamiyet'i yok etmek ic_;:in islam memleketlerinde, bilhassa 
Turkiye'de oyle hileler ve entrikalar haz1rlam1§, haince dolaplar c_;:e-
virmi§, hunharca ve vah§ice zulumler i§leyip §eytani ve igrenc_;: planlar 
uygulam1§, insanlan kandirm1§, iblisc_;:e, sinsice yontemler izlemi§, kar-
de§i karde§le c_;:arp1§hrm1§, aldabc1 yalanlar ve propagandalar ilretmi§, 
yaygaralar 9karm1§, fitne, fesat ve aynhk tohumlan sac_;:m1§hr ki; bullin 
bunlar islam'm bunyesinde derin yaralar ac_;:ml§ ve buyiik tahribata 
sebep olmu§tur. 

Fakat o musibetler, Cenab-1 Hakk'm yard1m1 ile istihdam olunan 
Bediiizzaman Said Nursi gibi tam ihlas1 kazanm1§ bir zat vas1tas1yla, 
Allah'm rahmetiyle imdada yeti§en, §ifa veren, dunyaya meydan oku-
yan ve evrensel bir mahiyete sahip Risale-i Nur eserlerinin meydana 
gelmesine yo! ac_;:m1§hr. Ve aym zamanda musliimanlan uyandirm1§, 
onlan kurtulu§ c_;:areleri aramaya sevk etmi§tir. Ebedi ahiret hayatlanm 
kurtarmak ic_;:in hakiki iman dersi almak, Allah'a s1gmmak, emirlerine 
itaat etmek ihtiyacm1 §iddetle hissettirmi§ ve o musibetlerin bu husus-
taki gaflet ve kusurlan habrlatt1gm1 idrak ettirmi§tir. Zaten insanlarm, 
milminlerin ba§ma gelen bela ve musibetlerin hikmeti budur. 

Evet, yabancilarm yapbg1 o canavarca muamele ve zulumler, islam 
dunyasmda hurriyet, istiklal ve islam birligi cereyamm da h1zland1rm1§, 

17 Vecd: Muhabbet, kendini unutacak derecede ilahi a§k. 
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nihayet bag1ms12 islam devletlerinin kurulmasm1 netice vermi§tir. in-
§allahu Teala, Birle§ik islam Devletleri de meydana gelecek ve islami-
yet dunyaya hakim ve hukumran olacaktir. Cenab-1 Hakk'm rahme-
tinden kuwetle limit ve niyaz ediyoruz. 

i§te Risale-i Nur muellifi Bediilzzaman Said Nursi, oyle bir islam mu-
cahididir ve telif ettigi Risale-i Nur oyle uyandmc1, oyle kurtanc1, oyle 
fevkalade ve cihana yay1lm1§ bir eserdir ki: Din aleyhindeki buhln o 
komitelerin belini k1rm1§, bahsedilen zararh ve pis faaliyetleri neticesiz 
birak1p dinsizlik esaslannm temel ta§lanm parampan;a etmi§, kokunden 
kesmi§, islami ve imani fetihleri perde altmda, kalbden kalbe ac:;1ga 9kar-
m1§ ve Kur'an-1 Azimil§§an'm mutlak hakimiyetine zemin hazirlam1§br. 

Evet, Risale-iNuro tahribab Kur'an'm elmas hakikatleriyle ve Kur'an-1 
Kerim'deki en k1sa ve dosdogru yolla tamir ediyor, o yaralan Kur'an-1 
Hakim' in buyilk eczanesindeki ilac:;larla tedavi ediyor ve edecektir. 

Hem masum Muslumanlann kanlanm emen ve servetleri adeta 
cisimle§mi§ millet kam olan, parazit, ac:;gozlu, canavar ve barbar em-
peryalistleri, somurgecileri ve onlarm ic:;imizdeki, sadece §ahsi menfaat 
dil§kilnu, zalim, hunhar, hirsh ve zorba U§aklanm mutlak peri§anhk ve 
c:;okil§le maglup eden ve edecek tek c:;arenin Kur'an-1 Mucizu'l Beyan'm 
bu astrdaki manevi mucizesi Risale-i Nur oldugunda, basiretli islam 
mucahitleri ve alimleri, icraat ve §ahitliklere dayanan, §ilphesiz, kesin 
bir kanaat ile birle§irler. 

Evet, insanhk tarihinde Risale-i Nur gibi bir eser gosterilemez. De-
mek, Risale-i Nur Kur'an'm e§siz bir tefsiridir. 

Evet, Bediuzzaman Said Nursi'ye yalmz islam alemi degil, Htristi-
yan dunyas1 da borc:;lu ve minnettardir ki, dinsizlige kar§I umumi ciha-
dmda mazhar oldugu ba§an ve galibiyetten dolay1 Roma' daki Papa 
dahi kendisine resmen tebrik ve te§ekkurname yazm1§br. 

Risale-i Nur kulliyatmdan iman, Kur' an ve Hazreti Peygam-
ber ( aleyhissa/8.til vesselam) Efendimiz hakkmdaki baz1 k1s1mlan aynen 
okuyacag1m. Siz bu eserleri elde edip tamamm1 okursunuz. Okurken 
belki izah edilmesini isteyen karde§lerimiz olacakbr. Fakat bu husus-
ta arz edeyim ki, ustad1m12 BediUzzaman, bir Nur talebesine Risale-i 
Nur' clan bazen okuyuvermek lutfunu bah§ederken izah etmiyor, diyor 
ki: "Risale-i Nur, iman hakkmdaki meseleleri luzumu derecesinde izah 
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etmi§. Risale-i Nur'un hocas1, Risale-i Nur'dur. 0 ba§kalanndan ders 
almaya ihtiya<;; birakm1yor. Herkes kabiliyeti ol<;;tistinde, kendi kendi-
ne istifade eder. Akhmz her bir meseleyi tam anlamasa da ruhunuz, 
kalbiniz ve vicdammz hissesini ahr. Ne kadar istifade etseniz, btiytik 
bir kazan<;;tir." Ostad, okunan Ttirk<;;e veya AraP<;;a bir risalenin izah1 
ba§ka bir risalede varsa onu getirip okuyor. 

Risale-i Nur' daki gayet ince nukteleri anlayan basiretli alimler de 
der ki: Bir alimin ytiksek bir ilmi olabilir fakat Risale-i Nur'u cemaa-
te okurken teferruata girip eski ma!Omatlanyla a<;;1klarsa, bu izahlar 
Risale-i Nur'un bildirdigi, asnm1zm anlay1§ma uygun ve ihtiyacma tam 
cevap veren hakikatlerin tesirine ve Risale-i Nur'un mahiyetinin an-
la§ilmasma bir perde olabilir. Bunun i<;;in baz1 kelimelerin manalanm 
soyleyerek aynen okumak daha tesirli ve daha faziletlidir. istanbul 
Oniversitesi'ndeki karde§lerimiz de boyle okuyorlar. 

Ozetle deriz ki: Risale-i Nur, gayet a<;;1k, berrak ve vecizdir. Soztin 
k1ymeti lcazmdadir, k1sahgmdad1r. iman ve Kur'an hakkmda bir me-
sele cemaate ders verilirken k1saca izah edilmesinde daha <;;ok fayda 
vardir, oyle daha <;;ok istifade edilir. 

Ey Ostad1m1z Efendimiz! Bullin kadirbilir insanlar Risale-i Nur'a ve 
size ebediyen htirmet edecek, sizi yticelteceklerdir. Tahkiki iman ders-
leriyle imamm1z1 kurtaran cihanlara deger k1ymetteki Risale-i Nur'u 
btittin ruhumuzla, btittin varhg1m1zla seviyor ve ona htirmet ediyoruz. 
Bu a§k ve muhabbet, bu sayg1 ve htirmet nesilden nesle, asirdan asra, 
devirden devire devam edecektir. 

Evet, Risale-i Nur'daki Kur'an hakikatleri oyle bir kuvvettir ki, 
onun kar§Ismda mutlak ktifrtin ve dinsizligin temelleri yerle bir olacak, 
viranelik <;;ukurlanna yuvarlanacaktir. Geri kalanlar, iman ve Kur'an 
nuruyla kurtulacaklard1r. 

Evet, daglan, ta§lan pamuk gibi dag1tacak, demir ve granitleri yag 
gibi eritecek derecedeki bu Kur'an kuvveti dtinyay1 nur ve saadetle 
dolduracaktir. Kur' an nuru, imanlarm kurtulu§unda dtinyaya hakim 
olup htikmedecektir. 

W _\L;.)1 w' ld10i ,, ·\' . .J,, / ?;3 

18 "Onlann dualan 'Hamd alemlerin Rabbi Allah'a mahsustur.' diye sona erer." 
(YO.nus suresi, 10/10) 
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ism-i Azam'm hakkma, Kur'an-1 Mucizti'l Beyan'm htirmetine ve 
Resul-u Ekrem'in (aleyhissalata vesse/am) §erefine, bu kitab1 bastiranlan 
ve mtibarek yard1mc1lanm Cennetti'l Firdevs'te ebed! saadete mazhar 
eyle, amin. iman ve Kur'an hizmetinde daima muvaffak eyle, amin. 
Amel defterlerine Sozler kitabmm her bir harfine kar§thk bin sevap 
yazdir, amin. Nurlann ne§rinde sebat, devam ve ihlas ihsan eyle amin. 
Ya Erhamerrahim!n! Btittin Risale-i Nur talebelerini iki cihanda mesut 
eyle, amin. ins! ve cinn! §eytanlann §erlerinden muhafaza eyle, amin. 
Ve bu aciz ve bic;;are Said' in kusurlanm affeyle, amin ... 

Bullin Nur Talebeleri namma 
Said Nursf 

Ya Allah, ya Rahman: Ey Zat'1 itibanyla merhametli olan! Ya Rahim: Ey rahme-
tiyle mahlO.katma merhamet eden! Ya Ferd: Ey e§i ve benzeri olmayan! Ya Hayy: 
Ey her zaman var olan, diri olan, ezell ve ebedi hayat sahibi! Ya KayyO.m: Ey 
kendi Zat'1 ile var olup, zeval bulmayan ve bi.iti.in varhklan varhkta tutup onlan 
yoneten! Ya Hakem: Ey hi.ikmi.i gec;ersiz kilmmayan Hakim! Ya Adi: Ey tam ada-
let sahibi! Ya KuddO.s: Ey her §eyi tertemiz yapan ve kendisi bi.iti.in eksiklerden 
uzak ve yi.ice Zat! 


