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İ SLAM D İNİ NDEN AYRILAN CEREYANLAR: NURCULUK (1) 

Dinleri bütünüyle kavrad ığı m ız zaman, bir "Hay ır ve ahlak" olarak 
bulmaktay ız. Özellikle İ slam dini •böyle bir vas ıf ve karekteri bünyesin-
de fazlas ıyle aksettirmektedir. 

İslam dininin akide ve prensipleri aç ık, iman ve ibadet esaslar ı  Kur'- 
an- ı  Kerim ile belirtilmi ş  olmas ı  itibariyle, bu sistemden ayr ılan, daha 
doğ rusu sapm ış  olan her mezhebi cereyan veya fikir, gayet bariz ve kolay 
bir şekilde delilleriyle ortaya ç ıkar ı labilmektedir. Biz burada nurculu ğu 
ele alaca ğı z. 

Genel olarak nur risalleleri, 1873 y ıl ında Bitlis'de Nurs köyünde do-
ğ an, 1960 Mart ay ında Urfa'da ölen Said isimli bir ki ş i taraf ından derlen-
miş  olarak gösterilmektedir. Köyüne nisbetle Nursi lakab ım almış ken, 
sonradan Kur'anda geçen nur kelimelerinin evvela tarikat ına ve oradan 
da kendine geçti ğ i yollu acaip bir tevilde bulunup bu soyad ı  ile kiş iliğ ine 
ululuk vermek istemiş tir. 

Risaleler yüz otuz küsür tutan bir yaz ı  serisidir. Elimizdeki dökü-
mana göre, risalelerin bas ıldığı  yer ve zaman çok kere kay ıtlı  değ ildir. 
Ancak bu risalelerin ticaretini yapanlar çe şitli baskılar ç ıkarmaktad ır-, 
lar. Baz ı  kere mevcut iki üç kitaptan derlenen parçalarla yap ılan bir te-
lif yeniden piyasaya sürülmektedir. Bu bak ımdan miktar zamanla ço-
ğ alt ılmaktad ır. Risalelerde us1-4 özelliğ i ş öyle özetlenebilir: Terkipli, 
daha doğ rusu özentili bozuk bir avam Osmanl ıcas ıdır. Cümleler çok kere 
gramer hatalar ı  ile dolu ve anla şı lmaz haldedir. Bu husus yani anla şı l-
maz oluş u bir keramet veya marifetmi ş  gibi itiraf edilmektedir. Mesela. 
Nur Meyveleri adlı  risalede: "Elcevap: Bir sene bu risaleleri ve bu ders-
leri an/ıyarak ve kabul ederek okuyan; bu zaman ın mühim, hakikatl ı  
bir âlimi olabilir. Eğ er anlamasa da, madem Risale-i Nur Şakirtlerinin 
bir sahs-ı  mânevi'si var, şüphesiz o sahs- ı  mânevi, bu zamanın bir eı limi-
dir." (Ankara 1959, s. 66-67). 

Risaleler anlaşı lsın veya anla şı lmas ın sadece onlar ı  okuman ın ilim 

(1) Bu metinin özeti bir konferans konusu olarak, Dr. Asistan Neda Arma-
ner taraf ından Ankara Üniversitesi ilahiyat Fakültesinde 21 May ıs 1964 günü 
verilmi ş tir. 
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yolu olduğu hususundaki iddia ve mübalağ a daha da ileri götürülür: 

"Baskil nur talebeleri adına manevi evlâtlar ınızdan Mehmet, Lütfü, Ha-

f ız Ali ve Hüseyin" imzalar ını  taşı yan ve "çok aziz, çok ş efkatli üstad ı -
m ız Efendimiz Hazretleri" baş lıklı  mektupta "Art ık senelerce ilim. 
tahsili için koşup yorulmağ a ve vilayet yollarında 40 sene seyahat etme-
ğe ihtiyaç kalmad ı . Aziz arkadaşı mız gözünü aç bu nurlara bak, oku, 

aradığı n ilim zevkini bir sene, belki çok daha yak ın zamanda risale-i 
nurda bulacaksın, evet aziz üstad ım ız (bir sene bu risaleleri ve bu ders-
leri kabul ederek okuyan, bu zaman ın mühim hakikatli bir alimi olabi-
lir) müjdesini ve tesellisini be ş ere vermek ancak size nasip olmu ş tur..." 
Diğer bir misalde ş öyledir: (Sikke-i Tasdiki Gaybi, Mukaddime, s. 2 
"Eski Medreselerde be ş  on seneye mukabil inş allah nur medreseleri beş  
on haftada aynı  neticeyi temin edecek" ş ekildeki• sihirbaz ağ zına yara-
şı r ibareler ancak ilmin, bilginin feyzinden nasibi olm ıyan, hele müslü-
man alimlerin hayat ından, ilimler tarihinin önemli yerinden ve ilme 
hizmetlerinden habersiz olanlar ın yürüttükleri mant ıkt ır denebilir. Bu-
nun içindir ki risaleler Nursi'yi göklere ç ıkarmakta ve ayars ız ibareleri 
arka arkaya s ıralamaktad ır: Asr ı  saadettekiler hariç İslam 'alemi böyle 
büyük bir edim yeti ş tirmemi ş tir." (Risale-i Nur hakk ında Ankara Üni-
versitesinde verilen konferans. s. 9). 

Eflatun ve İ bni Sina'nın kültür tarihindeki önemli yerinden haber-
leri olmadığı  için, Sait Nursinin ilimde Eflatun ile Sina'y ı  geçtiğ i iddia 
ediliyor. Diğer taraftan da risalelerin ilhamla yaz ıldığı  yolundaki ifa-
delerine halel gelmesin diye olacak, yar ı  ümmi olduğu hemen ileri sü-
rülüyor (Barla hayati, s. 35). Bu kabil tezatlara pek çok rastlanacakt ı r. 

İ lim konularında da risaleler alabildiğ ine ilimden uzakla şı r ve zihin-
leri ş aşı rt ır ş ekilde temsiller uydurur. Yirminci yüzy ılın en uygun öğre-
tileri olarak ilan edilen bu risalelerdeki bilgileri, k ısaca bir fikir edin-
mek için görelim: 

Nurculara göre elektrik konta ğı , meteor hadiselerinin fenni ve fizik 
ilmine uygun aç ıklamas ı , dine ayk ırıdır; dinsizliğ in ifadesidir: "Bu ve 
buna benzer olaylar, tamamiyle ilahi kudretin varlığı nın delilidir ve 
onun nişanesidir. Bunların hepsinin izah?, Kur'an'da mevcuttur ve fizik 
kanunlarına göre aç ıklama yapmak, Kur'an'ın kudretine, hikmetine ay-
k ırı  düşmektedir" (Ramazaniye Risalesi s. 15). Bir başka misal ise: "Din 
kitapları  asırlardır haber verdiğ i halde ilim adamlarının çözemedikleri 
bir gerçek vard ır ki, o da, "7 kat ar ş dır". 7 kat arş dan maksat, "Dünya, 
Merih, Erendiz, Sekendiz, Uranus, Nebtün, Piliton" gezegenleridir.. 

Erendiz, "Ar şı  Azamd ır." Dördüncü kat sema olan Sekendiz, Cen- 
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nettir. Pilitonun uyduları  olan, Sitreyi münteha, güne ş in kürsi, arzı  
tilek ve çulpan ise cehennemdir." 

Bu aç ıklamalar sonunda, yazar, baz ı  sonuçlara varmaktad ır. Mesela, 

"3000 sene sonra, Türkiye'de yazlar soğuk kış lar ise sıcak olacaktır" (Ah-
met Yü,cenur, Muciznur, Kayseri 1960 s. 220). 

Kur'an- ı  Kerim'in insanlar için bir mev'ize oldu ğundan habersiz 
olan risaleler onu bir fizik ve mekanik icatlar kitab ı  gibi gösterir, ve 
ilan eder, (Ayet-ül Kübra s. 39-40). "Ş imendifer ve Tayyare gibi mede-
niyetin harikalarından çok ş eyleri Kur'andan istihraç eden 20. sözün 2. ma-

kamı  ve Risale-i Nur'a ve elektirige i şaret eden âyetlerin iş arâtını  bildi-
ren (İş arât-ı  Kur'aniye) namındaki (1. Şua) ve hurufu Kur'aniye ne ka-
dar muntazam, esrarlı  ve mânal ı  olduğunu gösteren (Rumuzat- ı  Sema-
niye) nam ındaki âyeti be ş  vechle ihbar-7, gaybi cihetinde mucizeliğ ini 
ispat eden küçük bir risale gibi Risale-i Nur'un bir cüz'ü, Kur'an'ın bir 
hakikati bir nuru ihbar etmesi, Kur'an'ın misli olmad ığı na ve mucize ve 
harika olduğuna..." 

Radyo için de bir ayr ı  tefsir vard ır: (Nur aleminin bir anahtar ı . 
s. 35), Ş öyle ki: bir melâike var, kırkbir başı  var, her başında k ırkbin 
dil var, her bir dilde kırkbin tesbihat yap ıyor. Altm ış  dört triliyon tes-
biha,tı  aynı  anda söylüyor. Demek Kürre-i hava bu melâike gibidir. Yâ-
ni, bu melâikenin tesbihat ı  adedince her kelime-i tayyibe hava sahifesin-
de yazıyor. Kürre-i hava diyor ki, bu hadis benden veya bana nezarete 
memur melekten haber veriyor, külli bir şuurla yapı lan bu iş  yaln ız tek 
bir zerrenin vazifesi ne bana yani kürre-i havaya ve ne de bütün esbaba 
vermesi hiçbir cihet imkân ı  yok. Demek her yerde haz ır, naz ır, ahadiyet 
cilvesiyle ve içinde ihatal ı  bir irade, muhit bir ilim bulunan kudreti eze-
liyenin cilvesidir. Buna milyonlar ş ahidlerinden birisi radyodur". Bu 
ifadeler bir ba şka yerde de yay ınlanmış tır. (Said-i Nursi, Risale-i Nur 
Gözü ile Radyo, İ hlâs Dergisi, 10 Ocak 1964, No: 9, s. 3). 

Aksettirdiğ imiz kısa parça, Risale-i Nur'un berbat Türkçesine ve 
konular ı  nasıl dar ve ilkel bir düşünce ile aç ıkladığı na örnek te şkil et-
mektedir. Bu k ırınt ı  bilgiler dine hizmet ş öyle dursun, bir çok masum 
kimseleri din ve filmin yüce ve do ğ ru yolundan ay ırmış  olur. 

* * 

Nur risaleleri, yegane ilim kayna ğı  olduğu iddias ından ba şka, dindar 
olmayı  da ancak nurculukta görüp islam dininin geni ş  ve müsamahakâr 
mahiyetini kendi k ı s ır görüşüyle inhisar ında tutmak ister. Mesela Fihrist 
risalesi'nde nurcu olm ıyanlar ı  müslüman saymadığı nı  dolambaçl ı  ifade-
lerle anlat ıyor: 
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"Mühim bir Mecliste Ankara'da otuz sene evvel Ziya Gökalp gibi 

müthi ş  bir mülhit ş akk-% ş efe ilzam oldu" (s. 2). 
Asay ı  Musa risalesinde, kendisini dua ve zikirlere verip de risale-i 

Nur'u yaz ıp dağı tmayı  ihmal edenlere sitem vard ır: "Bir k ısım kardeş -
lerime hususi bir mektuptur" baş lığı nı  taşı yan parçada, "bir kısım nur-
cular üç aylarda, bazı  zikirleri, risale-i nurlar ı  okumaya ve yaz ıp dağı t-
mağ a tercih etmiş ler. Yani zikir ve dua etmek risale-i nurlari, okumak-
tan daha sevaptır demek istemi ş ler." Onlara risale-i Nurlar ı  okuman ın 
sevab ı  ş öyle anlat ılıyor. 

"Bilginlerin kalemi ş ehitlerin kan ı,y/a muvazene edilir. Ümmetin 
fesad ı  yan ında sünnete uymak (Temessük etmek) yüz ş ehit sevab ını  ka-
zan ır... Bu iki hadisin mecmuu gösterir ki böyle zamanda hakâiki ima-
niyeye ve esrar ı  ş eriat ve sünneti seniyyeye hizmet eden mübarek ha-
lis kalemlerden akan siyah nur veya âb ı  hayat hükmünde olan mürek-
keplerin bir dirhemi şühedanın yüz dirhem kan ı  hükmünde yevmi mah-
ş erde size faide verebilir. Öyle ise onu kazanmaya çalışı nız. Eger derse-
niz hadiste '<ilim tabiri var bir kısm ınız yalnız kâtibiz elcevap bir sene bu 
risaleleri ve bu dersleri anlayara,k ve kabul ederek okuyan bu zamanın 
mühim hakikatli bir âlimi olabilir. Eger anlamasa da madem risale-i 
nur ş akirtlerinin bir şahsi mânevisi var. Ş üphesiz o ş ahsi mânevi bu za-
man ın bir âlimidir. Sizin kalemleriniz ise o ş ahsi, mânevinin parmakları-
dır. Kendi nokta-i nazar ında liyakatsiz olduğum halde haydi hüsnü zan-
nıniza binaen bu fakire bir üstadlık ve tabiyyet noktas ından bir alim fa-
ziletini verdiğ inizden bağ lanmış sıntz, ben ümmi ve kalemsiz oldu ğum 
için sizin ka,lemleriniz benim kalemlerim say ı lır. Hadiste gösterilen ecri 
alırsınız" (s. (226). 

Nursi, dinimizin farz ına da sünnetine de uymamakla bizzat kendi 
kendini yalanlar; zira cuma namaz ını  kılmadığı  sabittir. Üstelik, okuma 
yazma bildi ğ i halde ümmiyin demektedir. 

Müslümanl ık akideleriyle hemhal olanlar ın inanç, düşünce ve fikir 
bürriyetine kar şı  duyduğu saygıdan faydalanarak, faaliyetlerini mak-
satl ı  olarak yürüten baz ı  kiş ilerin yaymak istedikleri telkinlere uymu-
yanlara tehditler savuracak kadar i ş i az ı tıp vicdan ve fikirler üzerinde 
bask ı  yapt ıkları  da bilinen olaylar aras ındad ır. Halbuki müslümanl ıkta 
kayıts ı z, ş arts ı z iman yerine, iman ın tatmin edici temellere dayand ırı l-
mas ı  bahis konusudur. Ş öyle ki, iman etmek ve ettirmekte zorlamak ve 
cebir yoktur. Dü şünceler için hakla bat ı lın ayr ı lığı  bildirilir. "Dinde zor 
lama yoktur. Muhakkak ki do ğ ru yol eğ ri yoldan ayr ılmış tır." (Bakara 
s. 2/256). 

* * 
Nur risaleleri için yine ayn ı  kaynak, Kur'an ı  Kerim'in yegâne tef-

siri olduğunu ve müfessirine de ilham gelerek yazd ır ıldığı nı  kaydeder. 
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Mesela: "Bu asrı  medeniyede Kur'an-t Kerim'in hakiki tefsiri olan "risa-
le-i nur eserlerini ihda etti" (Nurun İ lk Kap ı sı , s. 185) ve yine (İş areı -
tu'l - icaz Tercümesi, eski harf teksir, s. 281) (ve yeni harf bask ı , s.197) de 

"Hületsa... Risale-i Nur Kur'an'ın bu asırda en yüksek ve en kudsi bir 
tefsiridir. Hakikatleri semavidir, Kur'ani'dir, o halde Kur'an okunduk-
ça o da okunacaktır. Risale-i Nur mücevhereı t- ı  Kur'aniye hakikatlerinin 
sezgisidir. Bu ulvi pazarda herkes istedi ğ i gibi ticaret yapar" deniliyor. 

Burada yap ılan ticaret aç ıkça din bezirganl ığı  olup, risalelerin propo-

gandas ı  ve yüksek ücretle sat ılışı  bakım ından kendi hesab ına iyi bir pa-
zar kurdu ğu da bellidir. Aksi halde ise, Kur'an' ın tefsiri için ilmi ş artla-

rın gerekliliğ ini inkâr ile kendisine kutsal s ıfatlar ın verilmesi demek 

olur ki bu dahi din yönünden katiyyen do ğ ru olamaz. 
Nur risaleleri kitap ve sünnetten sonra İslâmiyetin neş ir ve izah ın-

da üçüncü kutsi bir kaynak oldu ğ unu zanneder. Böylece (Tiryak- ı  Me - 
yusiyet... s. 7) de bu fikiri telkine çal ışı r: "Risale-i Nur Kur'an ın meali-

dir", "Risale-i Nurun hizmeti oldukça dünyada iken cennete davet etse-
ler Kur'an-ı  Kerim'e hizmet etmek gibi büyük bir ş erefi terk edip böy-
le mukaddes bir vazifenin, böyle ulvi bir saadetin dünyada olduğunu 
an/ayarak ş imdi o hizmeti b ırakıp gitmek istemiyeceksiniz." "Risale-i 
Nur gibi dünya ve ahiretinize rehberlik eden bir mucize-i Kur'aniyeye 
rab ı tan ız sonsuz ve nihayetsiz olmal ı dır. Öyle ise geliniz karde ş lerim 
sarı lalım nurundan nur olmaya... Yüzlerimizi ve gözlerimizi Kur'an- ı  
Kerim'in İ caz- ı  mânevisi olan risale-i Nur kütiiphanesine çevirelim." 
(Risale-i Nur Nedir? ss. 6-7). 

Bir yandan risaleler için yegane tefsir oldu ğunda israr ederken, di-
ger yandan semavi bir kitap oldu ğunu da aç ıkca iddia ederek, (Amentü) 
içindeki dört semavi kitap kadrosunu be şe ç ıkarmaya çal ışı r: "Bu hüc-
cetler ve tabiratın bu kelimat ve te ş abihatın arş - ı  lizamdan indiğ i muhak-
kakt ır..." (Zülfüldir ın Hatimesi, s. 5). 

Bu tefsir veya semavi kitap oldu ğu faslını  tutundurmak için de ken-
dine türlü kerametler, mucizeler gösteren bir ş ahıs süsü verdirip Pey-
gamberliğ e özenirken öte yandan risaleleri baz ı  ölçüler içinde Kut-
sal Kitab ım ıza yaklaş tırmak gibi gayretke ş lik gösterir. Ş öyle ki: Bir çok 
metinlerde, (Üstad-ı  Ekremimiz Efendimiz Hazretleri) gibi mübalağ al ı  
bir ş ekilde kendisine hitabettiren Nursi, "Bunları  ben yazm ıyorum, ba-
na yazdı rz/ ıyor" diyecek kadar ileri gider (Nur Meyveleri, s. 68). Diğ er 
bir risalede ise, "Bu günlerde bana ihtar edildi ki... (Asay- ı  Musa, 
s. 226) Bu gibi sözlerle, risalelerdeki ifadelerin de ğ iş tirilemez tefsir ol-
duğu idesini telkin etmek ister. Halbuki, de ğ iş memek vasf ı  yalnız ve 
yalnı z Kur'an- ı  Kerim'e mahsustur. Zira Kur'an- ı  Kerim Allah Kelâm ı - 



8 

d ır. Risaleler ise kul sözü hatta illetli bir kafadan ç ıktığı  anlaşı lan söz-
lerdir. Farz ı  mahal, ilhama dayansa bile de ğ iş ir ve değ iş tirilebilir. Bu-
nunla beraber, Nursi hakk ında ve risalelerin mahiyeti üzerinde misalle-
rimizi çoğ altmak, bunların müslümanlıktan nas ıl ayr ıldıklarını  göster-
mek bak ı m ı ndan faydal ı d ır. Mesela (Barla Hayatı, s. 20) de Kur'an- ı  Ke-
rim gibi Nur risalelerinin de 23 senede tamamland ığı  yaz ılıdır. Nursi, 
Peygamberlik taslay ıp mesnetler icat etme gayretini alabildi ğ ine ilerletir. 
İslam akidesinde, inanc ında sadece Peygamberlere has olan mucizeler 
Said Nursi'de tümen tümen var gösterilir. Zelzele, Yang ın, Kurakl ık 
veya bereket gibi bir çok tabii olaylar, Nursi ve eserlerinin kerametine 
bağ lan ı r. Zülfikasr adl ı  risalede, hayvanlar ın bile risale-i Nurlara hayran 
kadıklar ı  söylenir. (s. 4) de gûya Mevlana kendi asr ının müceddidi, Said-i 
Nursi'de bu asr ın müceddidi olduğ u için, Said4 Nursi İ sparta'ya gelince, 
Risale-i Nur hakk ında Allah ın İnayeti sayesinde yaz mevsiminde ev-
velce hiç vakti olmad ığı  halde İ sparta'da bol bol ya ğmur yağmış ... Bar-
laya gelince öyle bereketli ya ğ murlar yağmış  ki bunun bir misli ancak 
93 senesinde vukubulmuş  o tarih de Said Nursinin do ğ um tarihine denk 
geliyormu ş .. Risale-i Nuru yazmak üzere hariçteki talebelerinin, yan ına 
gelmeleri men edildi ğ i zamanda kurakl ık baş lamış . "Hatta çekirgeler 
ve arı lar ve serçe kuş u gibi bir kısım hayvanat dahi senin bu sözün ve 
nurlarin okunurken pervâne gibi etrafında dolaşı p sana olan incizapla-
rını  ve nurundan ve sözlerinden ferahnak ve zevkiyeıp olduklarını  baş la: 
rıni baş larımıza çarpmakla güya bize anlatmak istemeleri ne kadar ga-
riptir. Ercümle sav'da iki çekirge ve Emirdağı n'da iki güvercin ve iki. 
kuş  ve İnebolu'da iki acaip ku ş  ve İsparta'da ve Sav'da bülbül ve hüt-
hüt bu kerameti gösterdiler" (Zülfükeırın Hakimesi, son k ı s ım, s. 87). 
(Zülfüke ırın 2 inci makamı , s. 100) de ise: "Evet bizde tasdik ederiz ki 
sinekler üstadım ız ın yüzüne de konmazdı", tasdikini yapan talebeleri 
dahi, kerametten yana kendilerine de pay ç ı karır. Ve bu sefer üstat tas-
dik eder. (Zühretü-n-Nur s. 56) da Allah' ın kendisine vefakar bir köylü 
Mustafa adında birini yolladığı nı  kay ıttan sonra "Risale-i nurun birinci 
ş ekirdi Mustafa'nın istikbale liyakat ına dair üstadım ın hükmünü tasdik 
eder bir hadise: Kurban arefesinden bir gün evvel üstadım gezmeye gi-
decekti. At getirmek üzere beni gönderdi ğ i zaman üstadıma dedim, (Sen 
aş ağı  ivme ben kap ıy ı  arkasından örtüp odunluktan çıkacağı m) üstad ım 
(hayir dedi) sen kap ıdan ç ık diyerek a ş ağı  indi. Ben kap ıdan ç ıktıktan 
sonra kap ıy ı  arkasından sürgüledi. Ben gittim kendisi de yukar ıya ç ıktı  
sonra yatmış ... bir müddet sonra Mustafa Hacı  Osmanla beraber gelmiş -
ler, Üstadım hiç kimseyi kabul etmiyordu. Ve etmiyecekti. Hususen o 
vakit iki adam ı  beraber hiç yanına almaz geri çevirirdi. Halbuki bu ma- 
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;camda bahsedilen kardeş imiz Mustafa Hac ı  Osman'la gelince, kap ı  lisa-

nı  haliyle ona demi ş  ki (Üstad ın seni kabul etmiyecek fakat ben sana, 

aç ı /acağı m) diyerek arkasından sürgülenmiş  kap ı  kendi kendine Musta-

faya açı lm ış . Demek Üstacl ımin hakk ında (Mustafa İstikbale lety ıkt ır 

diye söyledi ğ ini istikbâl gösterdiğ i gibi kapı  da buna ş ahit olmuş tur. 

(Hüsrev) "Evet Hüsrevin yazdığı  doğ rudur. Tasdik ediyorum." Said-i Nursi 
"Mustensihin noksan bıraktığı  bir sayfay ı  Tahsine dedim yaz. O da 

yazmaya baş ladı . Simsiyah mürekkepten ve temiz kalemle birden yaz-
dığı m/2 ikinci cilt fihristinin makbuliyetine hüccet olarak siyah milrek 

kep güzel bir kırmızı  suretini aldı . Ta yar ım sahif e kadar biz bu garip 
hadiseye taaccüp ederken o mürekkep simsiyaha döndü. Sahnenin öteki 
yarıs ı  ayni kalem yani hokka tam siyah yazı ldı ... 

"Ş amlı  Hafız ve Mes'ud Süleyman' ın mü ş ahedesiyle ayn ı  hadiseyi 
baş ka ş ekilde gödük. Ş öyleki: Ben sevmedi ğ im için siyah bir mürekke-
bi k ısmen döktüm. Birden mütebakisi çok be ğ endiğ im güzel bir kırmızı -
ya tahavvül etti. Risa,le-i Nur kâtiplerini zevklendircli. Silsile-i kerame-
tin bir ucunu ve tereşühunu gösterdi." (Sikke-i Tasdiki Gaybî. s. 25). 

"Bizim katiyen sek ve ş iiphemiz kalmad ı  ki bu hizmetimizin neticesi 
olan risale-i nurun serbestiyetini de ğ il yaln ız biz ve bu Anadolu ve 
âlim-i İslâm atkış lıyor, takdir ediyor; de ki kdinat memnun olup cevvi sema, 
fezay- ı  âlem alk ış l ıyor ki üç dört ayda yağmura ş iddetli ihtiyaç varken 
gelmedi. Ankara teslim kararına tevafuk eden leyle-i Regaipteki emsal-
siz ve gürültülü rahmetin gelmesi ve Denizli'de mahkemenin bilfiil tes-
limine karar vermesi yine leyle-i Miraç'da aynen risale-i Nurun rahmet 
olduğ una iş areten leyle-i Regaibe'e tevafuk ederek Melek-i Rad'in alkış -
lamas ıy/a ve rahmetin Emirdağı nda gelmesi ve teslim kararına tevafuk 
etmesi ve bir sonra Denizli'de vekillerimizin eliyle olmamas ı  hengamla-
rında yine aynen Leyle-i miraç ve leyle-i Regaibe tevafuk ederek ay-
nen onlar gibi bir cuma, gecesinde kesretle rahmet ve ya ğ murun bu mem-
lekete gelmesi o tevafuklar ıyle kati kanaat verir ki Risale-i nurun mü-
saderesine ve hakk ına zelzele/erin tevafuku küreyi arzca bir itiraz oldu-
ğ u gibi bu Emirdağı  memleketinde dört ay zarf ında yalnız üç cuma ge-
cesinde ki biri leyle-i Regaip biri leyle-i Miraç biri de ş aban% muazza-
mann/ be ş inci cuma gecesinde rahmetin kesretle gelmesi ve Risale-i Nu-
run da serbestiyetinin üç devresine tam ı  tam ına tevafuk etmesi, küreyi 
havaiyyenin bir tebriki bir müjdesidir... en latifemare de şudur ki dün 
birden bir serçe kuşu pençereye geldi pençereye vurdu... Kuddus zikrini 
yapan bir ku ş u odamda gördüm. Gülerek dedim: Bu misafir ne için gel-
di? Tam bir saat bana bakt ı  uçmad ı  (ayn ı  kitap ss. 48-49). 

Siyasi olaylar dahi; kerametlerini tutundurrnak için hesaba kat ı lır: 
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"Anadolunun ikinci cihan harbinde bir meydan harbi yeri olmama-
s ının sebebi Risale-i nur'dur" (Sikke-i Tasdiki Gaybi, s. 45). Çünkü ken-
dilerince Risale-i nur'un bir köyde iki hac ı , bir hocadan ve üç kiş iden 
başka her eve girdi ğ i, ayn ı  risale, s. 92 de yaz ı l ıyor. Ve yine ayn ı  sayfa-
da "Daha yaz ı lacak çok gaybi iş aret ler var, fakat izin verilmedi, ş imdilik 
kald ı" gibi gölgeli ifadelerle üstün bir kuvvet taraf ından kendisine ri-
salelerin yazd ı r ı ld ığı  telkin edilip halk ı n dini hisleri alabildiğ ine sömü-
rülüyor.. 

Güneş  bile nurcular ın emrindedir, ş öyleki; Miraç'da yoldaki kervan-
dan bahsederken: "Ehli tahkikin tasdikile güne ş  bir saat tavakkuf etti" 
(Zülfükâr ın hatimesi, s. 100) Islam ilâhiyat ında Miraç içine böyle bir 
mevzu girmemi ş tir; uydurmad ır. Ayn ı  kitap şöyle bitiyor: "Bir kalemle 
bin nusha yazan Ahmet, Nafiz ve muharek yard ımcı larını  ve nurcu ar-
kadaş larını , umum risale-i nur ş akirtlerini iki cihanda mes'ut eyle." 

Bütün bu örnekler çe ş it çe ş it yay ı nlan ırken, bir yandan da amaç 
Nursi' yi mehdi olarak tan ı t ıp kabul ettirmektir. (Zülfükâr ın Hatimesi 
sonundaki eser, s. 7). "Seni sevip yazanlara ve okuyup kafas ına katanla-
ra sen rahmetler ve bereketler sam harika kerâmetler gösteriyorsun... 
ve baz ı  hâs ve hâlis talebelerini evliya ve a,sfiya niş anlar ıyla taltif ve 
tezyin ediyorsun", gibi alabildiğ ine din ve cehaleti istismar ile, kendi 
kendini raklâm edip durur, (Sikke-i Tasdiki Gaybi, yazma nusha, s. 1-2) 
de mehdilik iddias ı  daha da aç ıkt ır: "Ümmetimin bekledi ğ i âhir zamanda 
gelecek zat ın üç vazifesinden en mihimi ve en büyü ğü ve en kıymettar ı  
olan İmam ı  tahkikiyi ne ş ir ve ekili imanı  dalâletten kurtarmak cihe-
tiyle o en ehemmiyetli vazifeyi yapan bitamamiha Risale-i Nurda gör-
mü ş ler. İmam- ı  Ali ve Gavs- ı  Azam ve Osman Halidi gibi zatlar bu nok-
ta içindir ki o gelecek zat ın makam ını  risale-i nurun ş ahsi mânevisinde 
ke ş fen görmü ş ler gibi iş aret etmiş ler bazan da o ş ahsi mâneviyi bir hâ-
dimine vermi ş ler o hadime mültefitane bakm ış lar. Bu hakikatten anla-
şı lıyor ki sonra gelecek o mübarek zat, Risale-i nuru bir proğ ramı  olarak 
neş ir ve tatbik edecek ve o zat ın ikinci vazifesi ş eriatı  icra ve tatbik et-
mektir... O zat ın üçüncü vazifesi hilâfeti islâmiyeyi ittihadi İslâma bina 
ederek İsevi, ruhanileriyle ittifak edip Din-i İ slâma hizmet etmektedir." 

Ayetül - Kübra da İ mam- ı  Rabbaninin İ slami hakikatleri isbat ede-
ceğ ini haber verdi ğ i zat ın kendisi olduğunu iddia ediyor: "Ben istiyo-
rum ki ben o olsam, belki o adam" Har ş iyede de ş öyle deniyor. "Zaman 
isbat etti, ki o adam, adam de ğ il risale-i nurdur. Belki ehlikeş if risale-i 
nur'un ehemmiyetsiz olan tercüman ve na ş iri suretinde müş ahade et-
mi ş ler bir adam demiş ler" (s. 63). 
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"Risale-i nur ve üstad ımız hakk ında baz ı  nur talebelerinin mühim 

mektuplar ı dır" matbu 101 sahifelik bu eserde ş öyle deniliyor: 

"Risale-i Nur bu zaman ın mehdisidir. Ey kürre-i arzda bulunan genç-

ler, hocalar ve halifeler. Bin senedir insanların aradığı  mehdi hazretleri-

nin peş ava,sı  ve miijdecisi üstad ımızın neşrettiğ i Risale-i Nur'clur." Hu-

tavat- ı  Sitte de ise bozuk cümlelere ra ğmen maksat bellidir: 

"Risale-i nurun ş ahsi manevisini hakl ı  olarak bir nevi mehdi teldk-

ki edilmesini ve kendi ş ahsın?, manen evladı  Ali'den say ı lsa dahi ihleısı  
bozmame,k için uhrevi makamat bana verildi..." 

"...Hz. Mehdinin Cem'iyeti Nuraniyesi Siifyan komitesinin tahriba-
ç ı  rejim bidatkaranesini tamir edecek sünneti seniyeyi ihya edecek. (Mek-

tubat Arap harfleri C. 2, s. 292). 
"Bir Nur Ş akirtleri 'Manevi Ali beytten 
..."Ehli Kalbin lâtif ke ş iflerinden birisi de, o beklenilen zat (Mehdi) 

bir kitap yatacak, geçmi ş te hiç kimse o'na benzer bir kitap yazmayacak-

tır. El hak Risale-i Nur bunun güne ş  gibi delilidir. Evet, onun ş akitleri 

kat'iyyen imam ediyorlarki ş imdiye kadar böyle eser görülmemi ş tir. Ve 

tabe kıyamet yaz ı imayacakt ır. Ehli Ke ş if; o nurun tercümanı  olan zat-ı  
nurani, Mescunu nisa yani müteehhil bulunmayacak; ihtiyar yaş ta ola-
cak diye bahsediyorlar... Bu tavafukun her halde ba ş ka ş ekilde izah ve 
tefsirine ihtiyaç yoktur, maziden yani bulundukları  zamandan istikbale 
nazar eden ve bu zaman ı  hali tarassut eden ehli ke ş fin; ke ş fe müstenit 
daha çok beyanları  vardı r. Kısa keserek sizi onlara birakıyoruz. İş te 
Risale-i Nuru yaln ı z ben methetmiuorum. O'nu Hz. Kur'an methediyor, 
Hz. Ali methediyor, Gavs-z Azmi-t methediyor, Hz. Murtaza Celcelutiye-
sinde Risale-i Nur'a Bedi diyor. Ş u halde elbetteki o Bediüzzamand ır, 
Fahrütdeverandı r... (Fihristin sonundaki takrizler). 

Yukarda görüldü ğ ü üzere, bir tak ı m ke ş ifler ve ,kendine göre uygun-
luklar ı  ileri sürdükten sonra arkadan mehdili ğ i ilân edilmektedir. 

Halbuki, Ehli Sünnet inanc ında İ mam Mahfi ve İmam Muntazar 
akidesi bat ı ld ır. Bir halaskar ın ve mehdinin gelece ğ i akidesi, eski rne-
cusi dininde vard ı . Babil esaretinden sonra İ srail Peygamberleri bu fikri 
bir halâskar inanc ına bağ lad ı lar. Müslümanl ığı n geli şme devirlerinde 
tarikatc ı l ık yoluyla bu akide baz ı  ülkelerin halk ına a şı land ı . islam dini-
nin inanç sisteminde en aç ık biricik kaynak olan Kur'an ı  Kerim'in sara-
hat ı  ile, Hadi ve Mehdi olarak gelen Hazreti Muhammed'dir. O, âhir za-
man Peygamberi ve (Hâtemül Mürselin) Allah' ın son resulü oldu ğ u 
içindir ki din kemal bulmu ş  ve tamalanm ış t ı r. Böylece, Mehdi ve Halis-
kar dü ş üncesine yer verilmemi ş tir. 

Baz ı  kitaplarda, her ne kadar Mehdiye dair rivayet edilen ve birbi- 
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rinden çok farkl ı  hadisler varsa da bunlar ın tümü zay ıf ve çoğunun- uy-
durma olu ş u üzerinde ittifak vard ır. Kendi ifadesine göre mezhebi Ş afi 
olan Nursi'nin, bu hadisleri kabul ile bir tak ım hükümler ç ıkarmas ının 

anlam ı , kendi mezhep akidelerinden de habersiz bulundu ğu veya ç ıkan-

na göre hareket etti ğ i üzerinde toplan ır. Ancak i ş in üzücü taraf ı , kendi 
sakim fikir ve bilgileriyle alabildi ğ ine müslümanl ık esaslar ından uzak-
laş miş  olarak göçüp gitmesi değ il, saf halkım ıza bunlar ı  intikal ettirme ğ e 
çalış mas ıd ır. Yukarda örneklerini verdi ğ imiz bu kabil egosantrik tefsir-
lere ancak, Psiko - Patolojinin cevap vermesi do ğ ru olur. 

Hakiki müslümanlığı  anlamak için bir de Hazreti Muhammedin ha-
yat ı na bakal ım: Peygamberimiz, oğ lu İ brahim'in vefat ında tesadüfen 
güneş  tutulmas ın ı , onun matemiyle bağ lay ıp tefsir edenleri bu dü şünce-
lerinden yaz geçirmi ş , güne ş  ve ay ın tutulmalar ın ın insanlar ın doğum 
ve ölümleriyle ilgili olmad ığı n ı  belirtmi ş lerdir. Esasen Kur'an- ı  Kerim'-
in Yasin sfiresinde güne ş in yörüngesinde yürüyüp gitti ğ i, bunun aziz ve 
alim olan Allah' ın bir kanunu, takdiri oldu ğ u aç ıklanm ış t ır. Bu itibarla, 
Kur'an ım ız insana kullu ğu yasaklam ış ken, ulu hitaplarla Said Nursi'ye 
iradelerini vermeyi emreden risaleler nas ıl islami olabilir. Gerçi Said 
Nursi yaz ılar ı nda aç ıktan aç ığ a ben mucizeler yaratan Peygamberim ve-
ya Mehdiyim diyemiyor ise de etraf ında dola şı yor. Üstelik, bu hususu 
üstadlarma iyice konduran talebelerinden Marangoz Ahmet'in, Musta-
fan ın, A. Fevzinin ve Mustafa Ramazano ğ lu'nun hitaplar ını  islam dini 
esaslar ı  bak ım ından ş iddetle ve kesinlikle reddetmesi laz ım iken, aksine 
onlar ın mektuplar ını  bir hüccet gibi risalelere ekleyip yay ınlıyor. Çoğ u 
düz-me olan, (Zira üslüp yönünden hemen hemen birbirinin ayn ı  olan) 
bu yaz ı larda, Müceddidi Ekber, Nurun tercüman ı  ve Kur'a'n ı n tercüma-
n ı  tabirleri s ık s ık kullanı lıyor. Ve i ş te burada da yeni bir tenakuz ya-
ratm ış  oluyorlar. Çünkü, bir taraftan risaleler Kur'an' ın hakiki tercüme-
sidir, diye ilan ve reklam edilirken, di ğ er taraftan (Kur'an- ı  Kerim ter-
cüme olunamaz ve ba ş ka harflerle yaz ı lamaz) adl ı  bir risale bas ıp ç ıka-
rıyorlar. 

* * 

Evvela islam dini ve tarihi aç ı s ından tercüme konusunu gözden ge-
çirelim: 

Kur'an- ı  Kerim pek çok dillere çevrildi ğ i gibi, yüzy ıllardan beri de 
türkçe tercürneleri yap ı lagelmi ş  ve gelecektir. de... Çünkü, Kur'an- ı  
Kerim'in manasm ın bilinip anlaşı lmasın ın esas olduğu ayetler de aç ıkça 
belirtilmi ş tir: "Bunlar, her ş eyi apac ı k bildiren kitab ı n as yetleridir. Ona, 
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akl ınız ı  erdiresiniz diye Arapça olarak Kur'an- ı  indirdik" (Yusuf Sû-
esi 12/2). 

"Biz sana kitab ı  ancak onların ihtilaf ettiklerini beyan etmek için ve 
mümin olan kavme hidayet ve rahmet olsun diye indirdik". (Nahl Sû-
resi, 16/64). 

Yüce kitab ımızm tercümeleri elbette ki dil bilmiyenlerçe anla şı ls ın 
ve emirleri, ir ş atlar ı  yerine getirilsin diye yap ılmaktad ır. Hatta bunun 
farz olduğu dahi ileri sürülmektedir: M ıs ırda, Mecelletü'l Ezher'in 1926 
yılında yay ınladığı  bir makalede, Maliki mezhebi alimlerinden ve Fas 
devletinin maarif naz ırlığı nı  yapm ış  bulunan Muhammed Hasan Hace-
vi, Kur'an ı  tercüme etmenin bütün islam ümmetine farz oldu ğunu, eğer 
bu yap ı lmazsa bütün ümmetin günâhkâr olaca ğı nı  söylüyerek bu hu-
susta bir çok deliller getiriyor. Görülüyor ki; Kur'an ı  arapçadan ba şka 
dillere tercüme etmek elzemdir, farzd ır diye Afrika'n ın öbür ucundan 
seslenilirken, Cumhuriyet Türkiyesinde "Kur'an tercüme olunamaz, ken-
di harfleriyle yaz ıla" diye milletin zihnini buland ırmaya gayret etmek 
elbette, dinden ilimden mahrum ki ş ilerin karanl ık ve değersiz olduğu ka-
dar kasitli bir davran ışı  say ı lmalıdır. 

Gelelim hutbe konusuna: 

(Kur'an- ı  Kerim tercüme olunamaz ve ba şka harflerle yaz ılamaz) 
adl ı  risalenin 77 inci sayfas ında, "Bazı  gafiller hutbe gibi ş eairi islamiye-
yi, arabiden çı karıp her milletin lisaniyle söyleme ğ e..." diye akla uyma-
yan bir savunmay ı  yapmakta ve bu fikirlerini (Mesneviyi Nuriye) adlı  
diğer bir risalenin 74 üncü sayfas ında da tekrar etmektedir. Nursi'nin 
dinden, diyanetten biraz haberi olsa idi Hanefi ve Safi f ıkıh kitaplarında 
hutbenin, cemaatin anl ıyacağı  bir dille okunmas ının ş art koşulduğunu 
hat ırlıyacakd ı . İslam hukukçularının, caiz değ il hatta ş art gördüğü bu hu-
susu 1927 y ı l ı nda Diyanet İş leri Başkanlığı  vazifesini yapan Rifat Börek-
çi şu şekilde aç ıklayıp bu konuyu tamim etmi ş tir. 

"Hutbenin tamamen Arapça okunmas ı , hutbelerdeki mev' ızalardan 
müstefit olmak isteyen ve lisan- ı  Arabiye vak ıf olmayan müslümanlar ın 
şu dindarane emeline imkân vermemektedir. Binaanaleyh hem me-
zahi'b-i aliye-i islamiye'ye ve ilelyevm müslimin beyninde cari icmâ-i 
ameliye muhalefet etmemek, hem de temenni edilen gayeyi elde edebil-
mek için hutbelerin, Zikrullah, Salât ve Selam gibi erkan ı  müctemil olan 
kısmı  lisan- ı  Arabi ile eda edilerek erkan- ı  hutbe tamam olduktan son-
ra mev' ıza kısmının memleketimizde Türkçe okunmas ı , daha doğ rusu 
okunan ayat- ı  Kerime ve ahadis-i şerife meallerrnin Türkçe izah edilmesi 
muvafık görülmüş tür. 
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Ümit ederiz ki milletimiz bu tarzdaki hutbelerden müstefik olacak-
lardır. 

Herhalde tevfik ve hidayet yaln ı z Cenab- ı  Allahtand ı r (17 Ş ubat 1927). 

Böylece bütün islam dini alimleriyle, Türkçe hutbeleri yayan yetkili 
bir makama gafiller diye dil uzat ı lmakla amac ın, dinde, dilde anar ş i ç ı -
karmak, toplum düzenini bozmak olduğu anlaşı lıyor. 

* 
** 

Nur risalelerinde islam nasiar ı  ve sünnet akidesiyle bağdaş t ırılm ıyan 

diğ er bir husus da, ebcet hesab ıyla âyet ve hadisleri say ıya vurarak ma-
nalar ç ı karmas ı dır. tasdik-i Gaybi, s. 85)."Secde süresinin ikinci 
ayetinin bir k ısm ı  (Tenzil-ül-Kitap) kelimelerini cifir rakamiar ına vurur-

sak bunun risale-i nurun ismine, seddeli (nun)bir (nun) say ı lmak cihetiyle 
gayet cüz-i, bir farkla, tevafuk edip remzen bakar; kendine kabul eder. 
Çünkü tenzil ül-kitap kelimesi 951 ederek risale-i nur'un rakkam ı  olan 
948 e s ı rlı  üç farkla tevafuk noktas ından bakar". Ve yine Kur'andan nur-
culuk lehine ahka ın ç ıkar ı lıyor: "Sadaka nası l kaza ve beleıy ı  def ediyor-
sa risale-i nur'un da gelecek kazay ı , belayı  20 senedir defetti ğ ini aynel-
yak ın ispat eden üstadı  ekremimiz efendimiz hazretleri..." laflar ı  uzay ıp 
gider (Asay- ı  Musa, ss. 73-75). Bu aç ıkça hurufilik olup ehli sünnet itika-
dınca matrud say ılan bir yoldur. Esasen cifirin sözlük anlam ı  ş öyledir: 
Cifir, rakkamiar, harfler ve remizler kullanarak gelecekten ve bilinme-
yenden haber vermek iddias ın ında bulunan boş  bilgidir. Ş üphesiz ki, ak ıl 
ve muhakemeden uzakla ş arak bu gibi saçma ve bo ş  bilgilere tevessül 
edilebilir. (Sikke-i Tci,sdiki Gaybi) adl ı  risalenin 50,53,63,70,76 inci say-
falar ında Kur'an ı  Kerim âyetleri, nur risaleleri için cifir yoluyla, alabil-
diğ ine propoganda vesilesi yap ı l ırken bu yaz ılar yaln ız mant ıks ızlıkla 
s ıfatlanmaz, ayn ı  zamanda hem din yönünden hem de dini istismar bak ı-
mından kanun kar şı s ında aç ı kca suç unsuru ta şı r mahiyettedirler. Risa-
lelere geçirilen hadislerin sa ğ lam veya uydurma olduklar ına bak ılma-
dan, Kelam- ı  kibar denilen sözler dahi, peygamber sözüdür diye al ınıp 
cifir rakamlar ına vurulur ve Nursi yahut nurcular hesab ına hükümler 
ç ıkar ı l ır Mesela: "...Bu iki kutsi cümleler kuvvetli münasebeti meme-
viye ile beraber makam ı  cifri ve ebcedi hesabiyle birincisi risalet-ün 
nurun ismine, ikincisi onun tahakkukuna ve tekemmülüne ve parlak fü-
tuhatına, meinen ve cifren tam ıtam ına tetabuklar ı  bir emvar ıdır ki risa-
let-ün nur bu asırda çok muhkem ve kopmaz bir zincir ve bir hablul 
lah (Tanrının ipi) dir. Ona elini atan, yap ış an necat bulur diye mânay ı  
remz ile haber verir (Asay- ı  Musa, s. 83). 
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Maidetü'l-Kur'anda inne'dine indallah ı  İslam âyetinden ve yine 
Allahu Veliyud, din'den hem mâna hem cifir yoluyla, utanmadan ri-
sale-i nur ç ıkar ı lıyor ve ayn ı  hal (Zülfikdr ın ikinci makam; s. 102) de 

tekrarlan ıyor. 

Nursi güya kendini i ş aret eden ayetler, hadisler bulundu ğunu ilan 

eder. 

Kur'an- ı  Kerim'de Hazreti Peygambere hitaben gelip, risalelerde 
Nursi'yi i ş aret etmek üzere gösterilenlerden bir kaç örnek verecek olur-
sak: (T ı lzs ım/ar, s. 189) da "Ya Eyyühel Müzemmil" âyetinin kurdi de-

mek olduğu, "Hüvellezi ersele Resûlehu bilhüda ve dinil'hakk ı" 'ayetin-
den Said-i Bediüzzaman ç ıktığı  "Illa İ nnema ene Nezirun mubin" den 
1318-1368 gibi indi teviller getirilmesi, Kur'an'a olan hürmetlerinde ya-
zarlar ının çok zay ıf kald ıklarını  gösterir. (Metidetül-Kur'an, s. 12) de 
"Yekünu fi Ümmeti recul ani" gibi zay ıf veya mevzu hadislerden de yine 
Said Nursi ç ıkarılıyor. Bütün ayet, hadis ve din büyükleri sanki nurcu-
luk için var olmu ş tur. 

Nur risalelerini, Nursi'yi ve Kürdi'li ğ i üstün k ılmak üzere, boyuna 
uydurmalarla dinin mukaddesat ına iyice tecavüz edilir. "... Ş eddesiz iki 
Muhammed kelimesi (Beddiüzzaman)a Ş eddeli iki Muhammed kelimesi 
(El Kürdi) ye, rakamla eş it olduğu ve ayetteki (Savt-un Nebi) de (Re-
sailin Nur) a tevafuk ettiğ i" (Tılsımlar arap harf, teksir, s. 190). 

Bütün bunlar bat ıl teviller değ il de ne dir? Kur'an- ı  Kerim'in ayet-
lerinde nur risalelerine dair i ş aretler bulundu ğunu söylemek, cifir yoluy-
la bunlar ı  kendi hesab ına göre ç ıkarmak din ve ciddi ilimle ba ğdaşı r m ı ? 
ayetlerin sarahat ı  bu gibi bat ıl tevillere hiç müsait de ğ ilken, güya müs-
lüman geçinen bir kimse bunu nas ıl yapar. 

Mesela, Nur süresindeki "Allah'u Nur'us Semavat-i Ve-1 Ard" üye-
tindeki nur kelimesi, ilmi hüviyeti belli müslüman müfessirler aras ında 
Allah'u Taalân ın s ıfatlar ı  anlam ında iken, bu ifade Said Nursi taraf ın-
dan nurculuğ a bir delil olarak gösterilmek istenmi ş tir. Demek oluyor ki 
nur risalelerini yazanlar Kur'an ım ız ı  kendi misyonları  için vas ıta olarak 
kullan ıp mânalar ç ıkarmağa kalkış maktad ırlar. 

Bilindiğ i gibi (Men Fesserel'l Kur'ane bireyhi fekad kefer) sözüyle 
Hazreti Peygamber aç ıkça, indi şeylerden ibaret olarak kur'an ı  tefsire 
gayret edenlerin dinden sapt ıklar ın ı  ilan etmektedir... Hiçbir zaman 
ezbere tefsir yap ılam ıyacağı nı  belirtmek üzere, geni ş  bir ilmi formasyon 
isteyen tefsir i ş inin azametine burada biraz temas edecek olursak, tefsir 
ve tercüme için gerekli ş artlar ın başı nda, arap dili ve edebiyat ının iyi 
bilinmesi, bundan ba şka, çe ş itli ayetlerin ne gibi şartlar alt ında nazil ol- 
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cluklarm ın araş tır ı lmas ı  gelir. Ayr ıca hadis, ve İ slam hukuku kollar ında 

da bilgiye sahip olmal ıdır. Nihayet, eski putperest Araplar ın hayat ve 

adetlerini hatta Yahudi ve Hiristiyanlar ın o zaman ki sosyal durumlar ı-
nın tarihini bilmek tefsir için faydal ıdır. Bütün bunlar Kur'an ın anlaşı l-
masını  kolaylaş tırmak bak ım ından luzumludur. Fakat yine de en sa ğ lam 

tefsir, Kur'an ın, yine Kur'an ile aç ıklanmas ıdır, denebilir. Zira bir aye-
tin manas ının, hazan bir ba şka âyetle izah edilmiş  olduğu vakidir. 

Bütün bu gerekli hususlar kar şı sında, Said Nursi'nin kültür seviye-
sine gelirce. Nurcu yay ınlar ı  aras ında ad ı  görülen Mustafa Sungur'un 
ifadesine göre, (Muhterem Bediüzzaman Said'i Nursi kimdir? Hilal 
Mecmuas ı , May ıs 1960,2) "K ısa bir süre Molla Mehmet Emin'in mahalle 
mektebinde okumuş  fakat, tahsilini yar ıda b ırakmış tır..." Böylece disip-
linli tahsil ve terbiyeden mahrum olarak gençlik y ıllar ını  idrak eden 
Nursi, bir tak ım sabit fikirlerin, acaip saplant ılar ın döküntülerini hayat ı  
boyunca tekrarlay ıp durmu ş tur. 

Asıl garip olan bir cihet varsa o da, nurcu yazarlar ın bu cehaleti 
Peygamberimizin ümmiliğ iyle kıyaslay ıp, Sait Nursi'nin de konu şmala-
rının ilhama dayand ırilmas ı d ır. (Müslüman topluluğunun tepkisinden 
çekindikleri için vahy diyemiyorlar) araya bir tak ım sesler; ku ş lar, mi-
saller sokup maksatlar ını  dolambaçl ı  olarak telkin etmek istiyorlar. 
(Ayetül-Kübra s. 5) "Bu gelen mukaddime lâzumundan fazla izah edil-
mekle beraber, bir-derece uzun olması  ihtiyar= olmu ş tur. Demek ihti-
yaç var ki öyle yazdırı ldı ." Cümlesi sanki Cebrail kendisine gelip; şöyle 
yaz, k ısa yaz veya uzun yaz diyor. Mucizeleri yaln ız Peygamberlere mah-
sus olarak kabul eden islami akide kar şı s ında tutars ızlığı  aç ıkca s ırıtan 
bir başka örnek daha." ...En lâtif emare de şudur ki dün birden bire 
bir serçe kuşu pencereye geldi pencereye vurdu. Biz uçurmak için işaret 
ettik, gitmedi mecbur olduk, dedim pencereyi aç, o ne diyecek girdi; dur-
du ve ta bu sabaha kadar. Sonra odayı  ona b ıraktık, yatak odama geldim. 
Bu sabah çıkt ım, kap ıy ı  açtım, yarım dakika döndüm bakt ım (Kuddus 
Kuddus) zikrini yapan bir kuşu odamda gördüm. Gülerek dedim (bu mi-
safir ne için geldi?) tam bir saat baktı , uçmadı, ürkmedi. Ben de okuyor-
dum bir saat bana baktı . Ekmek b ıraktım yemedi. Yine kapıyı  açtım, ya-
rım dakikada geldim, o misafir de kayboldu. (S. Nursi Sikke-i Tasdik- ı. 
Gaybi,Ankara Doğuş  Limited Matbaa& 1959 ss. 48-49). 

Bunlar eğer bir ak ıl hastas ının mistik hezeyanlar ı  değ ilse, dinimizde 
Hazreti Muhammed'in son Peygamber oldu ğuna dair inaçla alay etmek 
demektir. Fakat bereket ki, Nursi'nin bir Aral ık Ak ıl Hastahanesinde kal- 
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dığı  sabittir ve bunu kendisi de itiraf etmektedir. (Said'i Nursi,Divan-ı  
HarbiÖrfi, s. 6) esasen ak ıl hastal ıklar ını  yazan (Psi ş iyatri) kitaplarmda ol-
sun, hastahanelerde olsun, Peygamberlik, mehdilik ve (ha ş a) Allahl ık 
iddias ıyla pek çok dini veya siyasi saplant ılarını  durmadan say ıklayan, 
etraf ını  müritler kitlesi görenleri aç ıkça bilmekteyiz. Bunlar, yerine gö-
re mant ıki teselsül içinde cümlelerini kurup devam ettirirken bakars ı-
nız hastal ığı n mahiyetini, belirtisini aç ığ a vuran fikre atlay ıverir. Bu 
konuda çevremizde kliniğ e yatmam ış  olan zarars ız ruh hastalar ını  bile 
misal olarak göstermemiz mümkündür. Bu yoldaki mü şahede ve bilgi-
lerimizin ışığı  alt ında risaleleri incelersek, sat ırların tutars ızlığı , kelime- 
lerin anla şı lmazlığı  ve sabit fikirlerin tekrar ı  ile Medikal Psikoloji'de 
etüt yapmak istiyenlere epeyce materyel ç ıkarmış  oluruz. Ancak şunu 
da ilave etmeli ki, bu risalelerin hepsi Said Nursi'den müntekil ifadeler 
değ ildir. Bu bak ımdan risalelerin istismarc ı l ık taraf ın ı  da i ş lemek gere-
kir. Ak ı llı  veya ayd ın geçinen ki ş ilerin bu risaleleri okudu ğu iddias ı  ise 
ş öyle izah edilebilir. Bu kimseler ya hakiki, saf İslâmiyetin yüceli ğini 
bilmiyorlar, ya milli duygu ve dü şünceden mahrum olarak, masum hal-
kım ızı  belli bir yolda sömürmektedirler. 

** 

Din ulular ı  da risalelelere alet edilmekten çekinilmez, Nur risa-
lelerini reklam etmek üzere, Hazreti Ali de i ş in içine karış tırılır. Hazreti 
Ali'ye atfedilen, asl ında ise onunla ilgisi olmayan (Gelcelatiye) adl ı  bir 
telif vard ır. Güya bu kitap nurculu ğun habercisidir. Ş öyle ki: (Asay ı  Mu-
sa. s. 2 ve s. 5). " İmam Ali, Celcelütiyesinde pek kuvvetli ve sarahate 
yakın bir tarzda risale-i nur'dan ve ehemmiyetli risalelerinden aynı  nu-
mara ile haber verdiğ ini 28. lem'a ile 8. S ıla tam isbat etmiş ler." 

"...Biz bir iki sene evvel Ayetin Kübra'y ı  en son zannetmi ş tik... Hal-
buki ş imdi 64 de telifçe risale-i nurun tamam olması  bu cümle-i u/viye-
nin mealini yani karanlık dağı tacak Asay ı  Musa gibi ışı k verecek, sihir-
leri iptal edecek bir risaleden haber vermesi ve bu mecmuan ın meyve 
k ısm ı  bir müdafaa hilkmüne geçip başı mıza çöken deh ş etli zulümlü zul-
metleri dağı ttığı  gibi, huccetler k ısm ı  da nurlara karşı  cephe alan felse-
fe karantı k/arını  izale edip Ankara Ehiivıı kufunu teslim ve takdire mec-
bur etmesi ve istikbaldeki zulmetleri izale edece ğ ine çok emareler bu-
lunması  ve Asay ı  Musa Il inci taş ta 12 çeşme ak ıtmasına ve II mucizeye 
medar olmas ına mukabil ve musabih bu son mecmuadaki meyve on bir 
mesele-i nuraniyesi ve Hüccetül-i Bali ğa kısm ı  on bir hücceti katıası  bu-
lunmas ı  cihetinde bize kanaat verdiki İmam Ali o fıkra ile doğ rudan 

2- 
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doğruya bu Asay ı  Musa ismindeki mecmuaya bakar ondan tahsinkârane 
haber veriyor." Ve yine (31 inci mektubun 31 inci lem'as ın ın 2 inci Sual, 
s. 73) de. Hz. Ali'inin Kaside-i Celcalûtiyede risale-i nuru önceden ta-
nıdığı  iddia edilir. 

Bir diğ er örnek: (Zülfükâr ı n Hatimesi, s, 432) de "Bu Hizb-i Nurun 
benim ş ahsıma ait pek büyük bir kerameti mânevisi var" diyor ve kita-
ba bu ad ı  hazreti Ali'nin verdi ğ ini söylüyor. 

(Nur Külliyat ından: 33 mcrtebeli mirkât- ı  hakikat, s. 2) ve (Ayet-ü/ 
Kübra s. 4) "Hem yazd ığı m vakit irade ve ihtiyar ım ile olmadığı nı  his-
settiğ imden... Bu risalenin öyle bir ehemmiyeti var ki, İmam Ali (R. A.) 
keramet-i gaybiyesinde bu risaleye (Ayet-i Kübra) ve (Asay- ı  Musa) 
namların ı  vermi ş , Risale-i Nur içinde buna hususi bakıp, nazar- ı  dikkati 
celbetmi ş ..." 55 inci sayfada ise şu not ilave edilmi ş . "Evet, İmam Ali 
Ayet-ül Kübra hakk ında verdiğ i haberi tam tam ına Denizli hadisesi tas-
dik etti." 

(Asay- ı  Musa, s. 49) "...Hususan sure-i Nurdan ayet-i Nur on par-
mak ile Risale-i Nur'a, bakt ığı  gibi arkasındaki ayet-i zülümat dahi mu-
ar ızlar ına tam bak ıyor..." 

(Sikke-i Tasdiki Gaybi, Arap harf teksir s. 91-92) "Evet, İmam 
Ali kerameti gaybiyesinde, Risale-i Nura Siracu'n-Nur namını  vermesi, 
bu ayetin bu f ıkrasından mülhemdir denilebilir, ve çekinmeden deriz..." 

Bir başka örnek daha: "Ümmetimin bekledi ğ i âhir zamanda gelecek 
zat ın üç vazifesinden en mühimmi ve en büyü ğü ve en k ıymettar ı  olan 
imanı  tahkikiye neş ir ve ehli imanın dalaletten kurtarmak cihetiyle o en 
ehemmiyetli vazifeyi yapan bitemamiha Risale-i nur'da görmüş ler. 
İmam- ı  Ali ve Gavsi Aza,m ve Osman Halidi gibi zatlar bu nokta içindir 
ki o gelecek zat ın makam ı n% risale-i Nur'un ş ahsi mânevisinde kesfen 
görmüş ler gibi iş aret etmiş ler, bazanda o ş ahsi mâneviyi bir hâdimine 
vermi ş ler o hadime mültefitane bakm ıs/ar..." (Sikke-i Tasdiki Gaybi, 
yazma nushası , s. 1-2). 

İmam Rabbani'nin güya mektubat ında Büdiüzzaman lâfz ı  varmış , 
"...O iki mektup bana birden açı ldı, pederimin adı  Mirza olduğundan o 
mektuplar ın başı nda Mirza Bediiizzaman'a mektup diye yaz ı lı  gördüm 
bu mektup bana yaz ı lmış  gibi idi..." (Mektubat, Arap Harf, Teksir, s. 204). 

Risalelerde baz ı  ş akirtlerin yani nur talebelerinin rüyalar ı , da, daima 
Nursi'yi tasdik ve teyit için yer al ır. Mesela ş akirtlerinden R ı za'n ın rü-
yası  güya ş öyledir. Hazreti Peygamber Camide Hazreti Ebu Bekir S ıd-
dık'a emrediyor hutbe oku, Hazreti Ebu Bekir minberin en son 
basamağı na kadar çıkar, Hutbe okur, Hutbe içinde cemaate der ki, bu 
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söylediğ im hakikatlar ın izahatı  y ırmidokuzuncu sözdür..." (Sikke-i Tas-
diki Gaybi, Mukaddime, s. 12). 

* 
** 

Yine nur risalelerindeki dualar ın her türlü derde deva olacak ş ekil-

de mücizeler, harikalar yaratt ığı  reklam edilir. Ş öyle ki: "Kim bu duay ı  
sabah evinden ç ı kınca okursa o eve h ırsız girmez, yang ın çı kmaz, kim bu 
duay ı  temiz bir kaba yaz ıp yağmur suyu ile, zağ feranla yukad ıktan sonra 
içerse, hasta ise Cenab-ı  Hak Ş ifa ve afiyet verir, kim bu duayı  gece okursa 

Cenab-ı  Hak o- kimse ne isterse hepsini verir... Kim bu duay ı  sıdk ile 
okursa ona pek çok Inal ve mülk veririm benim hazinemden bir ş ey ek-
sik olmaz, kim ki duay ı  niyeti halise ile yedi defa okursa bars, cüzzam 
ve cinnet hastalı klarından beri olur. Kim bu duayı  kâfur ve misk ile cam 

kaba yaz ıp su ile y ıkadı ktan sonra ölü kefenini ıslarsa ve üzerine döker-
se o ölünün kabrine 100,000 nur nazil olur, Cenab-ı  Hak o meytten mün-
kir korkusunu kald ım ve kabrine 70 rnelek gönderir, her meleğ in elinde 
nurdan bir tabak vardır, o meytin üzerine saçarlar Cennet ile müjdeler-
ler...", "Bu duayı  Peygamber Aleyhissalâm ın okuduğu hakikatinde ve 
tarzında üç defa ve hatta bir defa bile okursa Hak Taalâ onun cesedini Ce-
henneme haram eder ve onun Cennetlik eder..." Cev ş en-i Kebir s. 10-16). 

Bir başka örnek de, risalelerin İ slam tarihinin sağ lam bilgilerini ç ığ -
neyip içine uydurma hikayeler katarak bat ı l inançlara sapt ırmak istedi-
ğ ini gösterir: 

Güya Cebrail Hazreti Peygambere Uhut Gazvesinde, " Ş u duay ı  oku 
üzerindeki zırh ı  çıkar, o bu z ırhdan daha sağ lamd ır, seni düşmandan 
korur" demiş  Halbuki Hazreti Muhammed Uhut sava şı nda çift z ırh giy-
miş tir ve bu z ırh ı  savaş  boyunca ç ıkarmad ıklar ını  ortaokul öğ rencisi bile 
bilmektedir. Bu dü şünceler Kur'an- ı  Kerim ayetleriyle ve hadislerle te-
zat halindedirler. Burada Allah-u Taalâ'ya yönelip yapaca ğı m ız dualar-
dan hiç haber verilmiyor. Kald ı  ki: "Leyse lilinsane illa masae" Ayeti 
Kerimesinde insan ın yaptığı  iş lerden sorumlu olaca ğı nı , çalış anın, kaza-
nacağı nı  düşünmek bizleri meskenet bir hayata, miskin bir hale de sok-
muyacakt ır. Ama nur risalelerindeki afyonlu telkinler milletimizi çal ış -
maya değ il uyutmaya matuf bir düzme oldu ğu, eğ er onlarca çaba gere-
kirse, rejime kar şı  koyma ş eklinde dü şünüldüğ ü hususu hat ırlanmal ıd ı r. 

* 
* * 

Nur risaleleri alabildi ğ ine Said Nursi'nin prograndas ı m yapan yaz ı -
lar serisidir. Nur risalelerinde Said Nursi'nin ş ahsiyeti ş imdiye kadar 
nakletti ğ imiz notlara göre, Peygamberâne, hiç de ğ ilse bir veli mertebe- 
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sinde gösterilmeğe gayret edilmi ş , kendisine insan üstü keramet hatta 
mucizeler atfedilmi ş tir. Mesela (Nur Meyveleri ss. 34-35) kitab ını  kırk 
dakikada yazd ığı , günde yüz para ile bazan bir kuru ş  ile geçindiğ i, yiyip 
içmediğ i kendisi taraf ından ifade ediliyor. Bunlar ın doğ rüluk dereceleri 
üzerinde dü şünebilmek için birini tahkik yeter. Kastamonu vilayetimizde 
Nursi'nin oturduğu evin sahibi olan zat, Nursi evinden ç ıkt ıktan sonra 
tavan aras ında bir yığı n yuniurta kabu ğu vesair çöplük ile kar şı laşmış tır. 
Said Nursi, kendisini bir veli görmekte o derece ileri gider ki, o kapal ı  
kap ı lardan, kimseye görünmeden ç ıkmakta, hapisteyken camide namaz 
kı labilmektedir. Yukardan gelen seslere ve ihtarlara göre hareket etmek-
te, bütün bunlardan ba şka, kendisinin ve eserlerinin zaman ımızda orta-
ya ç ıkmas ı  yüzy ıllarca evvel din ulular ı  taraf ından haber verilmi ş  ola-
rak nakledilmektedir (Said-i Nursi, Asay- ı  Musa, 1949). Arabayla dola-
şı rken bir yaşı ndaki bebekler dahi kendi manevi varlığı nı  hissedip ko-
şarak ellerini öpmektedirler (Said-i Nursi, Han ımlar rehberi s. 51). 

Nursi'inin kerametler zincirini uzatma yar ışı na kendisi kadar, etra, 
fındaki nur yay ınlar ıyla meş gul olan istismarc ılar da kat ılır, Said-i Nur-
si, ş ualar ve -mektuplar isimli risalelerine ait elyaz ısı  ile kaleme al ınmış  
baz ı  notlarında, ihtiyar ı  haricinde mühim i şlerde çalış tırıldığı nı  iddia 
etmektedir. "İnetyâta" ve "Teshilâta" sahip k ı lındığı  inanc ında olan Nur-
si, bu konular ı  ispat için baz ı  " İş aretler" ileri sürmektedir. Mesela, Mu-
cizat- ı  - Ahmediye isimli yaz ını n eski türkçe metninde, "Kemali muvaze-
netle ikiyüzden ziyade Resul'u Ekrem Aleyhisselâtü Vesselâm kelime-
leri her sa.hifede birbirine bakmaktad ır". 

Bu tarzdaki laflara, ak ı l hastahanesinden nas ı lsa ç ıkm ış  bir ki şi için 
olabilir diyebiliriz. Zira Parafreninin klasik belirtilerinden say ılan bir7 

 sandal.. hullusinasionlarla obsession dediğ imiz m ı isalat fikirlere ve bü-
yüklük kompleksine bu kabil hastalarda s ık raslanmaktad ır. Paranoid-
ş izofreni te ş hisiyle, mistik hezeyanlar gösterenlerin en bariz bir özelli ğ i 
de çok konuşmalar ı  yahut hiç konu şmamalarıdır. Bunlar çok kerre ş eyh-
likten baş lay ıp peygamberlik ve daha ileri iddialara var ırlar. Said Nur-
si, pek çok risalesinde, kendisinin idam edilmek istendi ğ ini ifade etmek-
tedir. (Mesela: Said-i Nursi, Nur Meyveleri, ss. 70-75). Kendisine kötülük 
yapılacağı  endiş esi dahi yukarda say ı lan hastal ık belirtilerinden biridir. 
Büyüklük hezeyamna velilikten ba şka diğ er bir örnekde kendisinin alim-
ler alimi, filozoflar filozofu ulusu ve bilhassa bu gün için, İslam aleminin 
muhtaç olduğu yegane insan olarak vazife görmesidir. Kendisi nice mu-, 
annit filozofları  hayretler içinde b ırakıp çoklar ın ı  imana getirmi ş tir. 
(Gençlik Rehberi, İstanbul 1951, s. 4). "Asr- ı  Saadettekiler hariç İslânı  
alemi böyle büyük bir alim yeti ş tirmemi ş tir. İ bni Sindy'y ı , İ bnibürrüş dü 
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ve Farab'yi dahi geride b ırakmış tır." (Ankara Üniversitesinde verilen 
konferans s. 12, Ankara 1957). İş te burada büyük yalan ortaya ç ıkar ve 
bütün risalelerin hayal mahsulü oldu ğu ispatlan ır. Zira, Konferans ın An-
kara Hukuk Fakültesinde verildiğ i risalelerinde kaydedilmesine ra ğmen 
Ankara Hukuk Fakültesi idarecileri ve ö ğretim üyeleri bunun varidol-
madığı n ı  söylemektedirler. 

Bunlar, saçmalıkları  kadar, dini hisleri istismar ettiklerinin, de aç ık 
örnekleridir. 

Islam dini aç ı s ından her hangi bir veli ilhama mazhar olsa bile bunu 
gizlemelidir. Çünkü aksi hal insan ı  öğünmeğ e ve kibre götürür. 

** 

Nurculuğun milletimiz ve dinimiz içinde zümre yaratma çabalar ı-
nı  ortaya koyan bir hayli belge vard ır. Bir kere tarikatc ı  olmad ıklarını  
söyledikleri halde kendileri bir ş eyhin, bir müridin etraf ında toplanm ış -
lard ır. Nursi için kullan ılan hitaplardan bir kaçma bakal ım. 

Muhterem Üstad ım Efendim Hazretleri, Bülbül-ü Ba ğı stan- ı  Kur'an, 
Eyyühel Üstad-ül-Muhterem, Üstad- ı  Ekremin Efendim Hazretleri, gibi 
ifadelere pek çok risalede, bilhassa (Lethika Mektupları  s. 14,18,19,32) de 
raslanmaktad ı r. 

Bu üstad ı n etraf ından toplananlara verilen adlar da belirlidir: (Nur 
talebeleri) veya (Nur Ş akirtleri), (Nurcu Karde ş ) yahut ( İhvan- ı  Nur), 
(Camiül-Ezherin k ız kardeş i Medresetü-z Zehra erkan ı ) gibi. Türkiyede 
resmen tan ınmış  bir nurcu mektep, medrese bulunm ıyacağı na göre, böy-
le bir grupla şmaya kanun d ışı  say ılan gizli bir zümre gözüyle bak ılabi-
lir. Zira, tarikatc ı  ifadeler kullan ılarak nur risalelerinin yay ılması  için 
dini duygular istismar edilmekte ve nurculuk aç ıkca bir misyon olarak 
belirmektedir. Ş öyle ki: "Ahiret karde ş lerime mühim bir ihtar, iki mad-
dedir. Birincisi, Risale-i Nur'a intisap eden zatın en ehemmiyetli vazifesi 
onu yazmak, yazd ırmak ve intişar ına yard ım etmektir Onu yazan ve 
yaulıran risale-i nur talebesi ünvanını  alır ve o ünvan altında her yirmi 
dört saatte benim lisanımla belki yüz defa. hazan daha ziyade hayırlı  
dualarımda ve manevi kazançlarımda hissedar olmakla beraber, benim 
gibi dua, eden k ıymettar binlerce kardaş larım ve risale-i nur talebeleri-
nin dualarına ve kazançlar ına dahi hissedar olurlar... İ kinci madde, Ri-
sale-i nurun imansız ve amansız cinni ve ünsi dü şmanları  onun çelik gibi 
metin kalelerini ve elmas k ı lıç gibi kuvvetli hüccetlerine mukabele ede-
mediklerinden çok gizli desiseler ve hafi vas ıtalarıyla haberleri olmadan 
yazanlar ın ş evklerini k ırmak ve fütur ve yazıdan vazgeçirmek cihetinde 
ş eytancasına hücum edip darbe vururlar" gibi devamlı  bir ş ekilde dü- 
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şünce ve duygular ı  buland ırıc ı  menfi kelimeler s ıralan ıp gitmektedir... 
(Sunuhat-2, Bediüzzaman ss. 82-86). Sunuhat- ı  Bediüzzaman, İ slâmiye 

Matbaas ı , 1336 bask ı s ından yazma nusha), Hüviyetleri aç ıklanmay ıp yal-

nız nur talebeleri etraf ında hikayeler düzülmek suretiyle risalelerirı  
propogandas ı  yap ı lmaktad ır. Mesela: dindarl ık, ancak nur talebesi ol-
makla mümkün gösterilir ve nur talebelerinin Allah ın yegane sevgili 
kullar ı  olduğuna dair hikayeler uydurulur ss. 123-139). Nurculu ğu bira-
kanlar tehdit edilir (Sunuhat- ı  Bediüzzaman s. 206). Nur talebelerine ili-
ş enlerin vatan ve millet haini olduklar ın ı n ilan edilmesi ayr ıca tehditler 
savrulmas ıyla da gizli bir te şkilat ın taktiğ ine başvurulmaktad ır: (Risa-

le-i Nur, Sönmez, s. 3) 

Tahmidiye risalesinde dua ve ayinlerin sevap ve bereketi nurcular 
içindir, deniliyor ve yaz ım ı z ın ba şı nda da belitildi ğ i üzere, Müslüman-
lık nurculuğ a münhas ırmış  gibi gösteriliyor. 

Ta şbasma yolu ile teksir edilmi ş , iç kapa ğı nda Münacaat- ı  Peygam-
beriden Cev ş en el-kebir Duas ı  adl ı , 135 sayfa arapça metin ve 8 sayfa ye-
ni harflerle türkçe önsözden ibaret olan risalede: 

"Mecmuatu'l -Ahzab' ın derkenarında bulunan Cev ş en el-Kebirin fa-
zilet ve hasiyyetine dair, (s. 9) konustaurken, bu duanin Hazreti Peugam-
ber tarafından Ali'ye, o da oğ lu Hüseyin'e rivayet ettiler, deniliyor. (s. 17) 
,,c1.e ise Zeyne'l-Abidin'den (yani Hüseyin'in o ğ lu) rivayet olunmakta-
d ır. 117 inci sayfaya kadar Allah' ın isimleri ve Kur'an âyetlerinden 
faydalan ılarak haz ırlanm ış , cehennem azab ından kurtarmas ı  için Allah'-
a bir yakar ı  mahiyetinde devam ediyorken, mezkür sayfada arapça ifa-
de bozuluyor, i ş e "Talebe-i Risale-i Nur" kar ış t ır ı l ıyor. Güya Cebrail ta-
raf ı ndan peygambere ö ğ retilmi ş  olan bu sözler aras ında Nurcular' ın ad ı -
n ı n geçmesi ile, kendi Hizb'lerine Onüç Yüzy ıl önce i ş aret edilmi ş  oldu-
ğu ifade edilmek isteniyor. 

Kitab ın arapças ın ın baş  taraf ına eski harflerle ve sol ba şı na da dak-
tilo ile yaz ılarak eklenen Said Nursinin mektubundan "her derde deva 
olan" bu duay ı  nurcular ın "vird" edindikleri anla şı lmaktad ır. Dini ifa-
delerde ve davran ış larda hizipleş melerinin bir başka örneğ ini verecek 
olursak: "İş te Kur'an-1 Hakimin manevi mucizesinin bir lem'a,s ı  olan Ri-
sale-i Nur, bu hakikati izahat ı  ile isbat etmesi içindir ki; mudakik bir 
NURCU, huzur-u daimi kazanmak ve marifetullahı  her vakit tahattur et-
mek için ve huzur-u dâimi hatırı  için La Mevcuda illa Hu deme ğ e mec-
bur olmuyor. Ve yine bir k ısım ehl-i hakikat ın daimi huzuru bulmak için 
La Meshude illa Hu dedikleri gibi, nurcu böyle deme ğ e muhtaç olmu-
yor..." (Nur aleminin bir anahtar ı  s. 17). Bir tak ım özellikler yaratmak 
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din yönünden reddedildi ğ i gibi, kanunlar ım ız bak ım ından da yasak edil-
miş  bulunan tarikatc ı lığı  ortaya aç ıkca sürmek demektir. 

Risalelere göre yaln ız nurcular cennetliktir. Cennete gitmek yolu ve 
ş art ı  da ş udur: "Nur risalelerini yazmak, yazd ırmak, intiş arına yard ım 
etmek..." (Barla Hayatı  s. 19). 

Bütün iman ve İ slam ahlaki unutturulup yap ılan telkinler bunun gi-
bi ciddiye alınm ıyacak bir düzendedir. Bütün bu hususlar Müslümanl ık 
anlay ışı na son derece ayk ırıd ır. Ehli sünnet akidesine göre, Cennetle 
müjdelenen ve (A ş ere-i Mübe şş ere) dediğ imiz on kiş i vard ır. Onun gay-
rıs ı  ilahi takdire r ıza ile akibetlerinden emin olamazlar. ( 1) Ayn ı  zamanda 
Kur'an ı  Kerim, (Latuzekku enfiiseküm) ir ş adında bulunduğu halde Nur 
risaleleri bütün nurcular ı  tezkiye etmekte ve böylece Kur'an ı  Kerim'in 
tebliğ inden ayr ılmaktad ır. (Hizbu-l-Envari'l Kur'aniye) adlı  risalenin 
sonunda, özel olarak nurcular için dua edilir. "Bizi, üstadam ız ı, nur risa-
leleri talebelerini dinde ve dünyada ve ahirette selâmet ve afiyetle rız ık-
landır..." Herkes bilir ki dua müslümanl ıkta dar çerçeve içinde yap ılmaz. 

Toplumda ayr ı l ık yapmalar ına bir ba ş ka örnek: (Münazarat, haş iye: 
.5.90) "Madem, muhatap lar içine nurcular girdiler, sı dk kelimesine ih-
leıs, sadakat, sebat, tesamüt gibi kelimeler ilâve olunur." 

Nurcular birbirlerine yazd ıklar ı  mektuplar ın baş lar ında, eski harf-
lerle (Bismihi Sübhanehu) ibaresini kullan ırlar. Allah Taala'y ı  tesbih 
etmek üzere, (besmele) yerine temsili mahiyette bu iki kelimeyi yaz-
makta israr etmeleri, hem harf kanununa kar şı  oldular ını  hem de kendi-
lerini müslümanl ık içinde ayr ı  bir zümre olarak dü şündüklerini gösterir. 
Üstelik Türkçe selam ve anlay ış  aleyhine olmak üzere arapça terkipli, 
milli dil ve düşünceyle ilgisi olm ıyan selam ve hitaplar, aralar ında bir 
rumuz gibi kullan ı l ır (Nur aleminin bir anahtarı , s. 1 ve 39). 

Nurcular için ayr ıca mar ş  veya keside düzülmü ş tür (Hanımlar Reh-
beri, s. 4). Teksir edimi ş  bir yaz ıda: "Ne mutlu bizlere ki Allah Taalâ 
bizleri be ş eriyetin büyük mür ş idi olan risale-i nura kardeş  ve talebe et-
mi ş tir..." Ayr ıca Ulümu arabi,Yye okunan medreselerde de ayrı  derslerle 
beraber risale-i Nur da okunmakta ve yeni yeti ş en genç vaizler dersleri-
ni risale-i nurlardan hazır/amaktad ırlar. Ş ahsen eskiden beri te ş kiline 
çalış tığı m ız ş ark Üniversitesine risale-i nur geniş  çapta yerle şmi ş  ve nur 
yolunda fedai can edecek kahraman talebeler yeti ş meye baş lamış tır. 
İmam-Hatip Okulu talebeleri de risale-i nurun mahiyetini anlamış , nur 
yolunda izzetle çal ış maya baş lam ış lardır. Hatta ramazan da verecekleri 
vaazların programlarını  da risale-i nurdan seçmiş lerdir." (Maidetül Kur'- 

(O "De ki! benim ve sizin ba şı n ı za gelecekleri bilmem" (Ahkâf Süresi, 9) 
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an s. 5) Yukardaki ifadeler, memleketimize, milletimize ve tevhid dini; bir-
lik dini olarak bilinen müslümanlığ a hizmet yolunda eğ itim ve öğ retim gö-
ren öğ rencileri kendine maletmek isteyen iftira ile dolu bozguncu sözler-
dir. Risaleler yaln ız öğ renciler aras ında ayr ılık kurmak gayretinde de ğ il. 
dir.(Kahraman bir assubayın müdafaası ) adl ı  teksir edilmi ş  bir yaz ıda şöy-
le deniyor... "Türk Ordusunun, İman, ahleik, cesaret, kahraman/2,k gibi ulvi 
seciyelerle bezenmesini isteyen kumandanlar. Nur Risalelerini bütün 
ordu biliklerine tamim etmekle mukaddes bir hizmeti ifa etmeleri gerek-
tiğ ini hürmetlerimle arzetmek isterim." Sanki Türk Ordusu moral eğ iti-
minden; iman, ahlak, kahramanl ık gibi yüksek hasletlerden mahrum kal-
mış  da nur risaleleri bu fazifeyi üzerine alacakm ış  tarz ında bir tav ır ta-
kındır. Böylece, ordumuz içine zümrecili ği sokmak, uyuş turucu, uyutucu 
telkinleriyle askerimizi zay ıflatmak amac ı  aç ık bir ş ekilde görülür. Yine, 
eski harflerle ço ğ alt ılmış  olan (Risale-i Nur Mizanlarından iman-ı  Ahiret 
Burhanlarından birici söz) de "Ey kardeş , benden birkaç nasihat iste-
din. Sen bir Asker olduğun için... birkaç hakikati nefsimle beraber din-t 
le..." diye baş layıp yirmi beş  sayfay ı  bir sürü anlams ız teşbihlerle, mi-
sallerle, dolduruyor, Dini ve ilmi deliller kullanmadan kendi hüküm ve 
beyanlar ıyla doldurduğu yaz ılar ı  sanki askerlerimizden bir istek vaki 
olmuş  gibi düzüyor. 

s. 211 de harflerin ebced'deki de ğerlerine dayan ılarak baz ı  garip so-
nuçlara var ı lmaktad ır. "Elif'lerin "be"lerin "te"lerin toplam ından ç ı-
kan 1305tarihi, müellifin Kur'an ı  hatmetti ğ i tarihtir, ayn ı  şekilde bulu-
nan 1341 rakam ı  da risalelerfn yaz ılmağa baş ladığı  tarihtir. Risalede ge-
çen baz ı  harfler say ıs ı  ile Kur'an süreleri aras ında ayniyet bulundu ğu 
vehmi "atif ve manidar" olarak tavsif edilmektedir. (s. 213)de de "Kati-
yen tesadüf olamaz, belki bir işaret-i tevfik olarak bir tevefuk-u gaybi-
dir" hükmüne var ı lmakta. "Evet, bütün kuvvetimizle tasdik ederiz" ş er-
hinin alt ında bizzat müellifin de ad ı  bulunmaktad ır. (s. 214 )de müellif' ki-
tab ı  istinsah eden ş akirdinin "S ırlara ihtiyar?, ile müdahale ettiğ i" ifade-
sini "Gaipden ihtar" aldığı n ı  da beyan ile tasdik etmektedir. (s. 368), hati-
me'de "...Bir kalem ile beş yüz nüsha yazan Hüsrev'i ve mübarek yard ımc ı-
ları  Mustafa Gül ve rüfekas ı nı  ve nurcu arkadaş larını ... umum risale-i 
nur ş akirtlerini iki cihande mesud eyle" ş eklindeki Said Nursi imzal ı  
dua da ilave edilerek askerlerimiz aras ında da propogandas ını  yapmak 
istiyor. 

Risalelerde zümrecilik, bölücülük bazan daha geni ş  çapta tutulur: 
"...Ey Tükler ve Kürtler ve Nurcular, geçmiş inizi, geleceğ inizi, topla-
sam..." (Mektubat, Arap harfleriyle teksir edilmi ş  nusha, Cilt 2 s. 367). 



25 

"Ey Türkler ve Kürtler, acaba ş imdi bir miting yapsam, sizin bin 

sene evvelki ecdad ınızı  ve iki asır sonraki ev/Cı dınız ı  şu gürültülü hane 

olan asr-ı  hazır meclisine davet etsem..." gibi maksatlı, kapal ı  hitaplar, 
milli duyguyu sarsmak, bölücü fikirleri ayakta tutmak emeliyle (Müna-
zarat) risalesinin 73,81,88 ve 90 ınc ı  sayfalarında yer al ır. Ayr ıca haş iye-

de ş öyle deniyor, "Milliyet bir vücuttur, ruh islâmiyettir, Ak ı l Osmaniyet 
sizde Türklük ve Kürklüktür" (s. 90). Risalelerde yer yer münasebetli, 
münasebetsiz Kürtcülük kelimesi israrla telkin eclilrnektedir. Bu husus, 
nurculuğun siyasi yönden bölücü yaz ıları  gözden geçirilirken tekrar ba-
his konusu edilecektir. 

Dindarl ık maskesi alt ında müslümanl ığ a s ığ mayan, Kanunlar ım ızla 
bağdaşmayan ve ruhlarda, zihinlerde anar ş i yaratrnya matuf bir sürü 
mahiyeti müphem sözler bu risalelerin ba ş lıca özelliğ idir. Bunlardan bir 
kaçma daha temas edelim: 

Nur risalelerinde insanlar ın bekâr kalmalar ı  telkin edilmekte ve 
eğ er, muhakkak evlenmek laz ımsa bir nurcu ile evlenmelidir. (Han ımlar 
Rehberi s. 53). Böyle bir husus ne islam hukuku ile ne de sosyal bütün- 

.. lüğümüzle zerre kadar bağdaş amaz. Çünkü Kur'an ı  Kerim ancak putperest-
lerle evlenmeyi reddeder. (Bakara Sûresi, 221). Ayn ı  risalenin 5 ve 6 inci 
sayfas ında "Çok kadınla evlenmek de islâmi olduğu için caiz ve ş artt ır." 
Halbuki Kur'an hükmünü iyi tan ıyanlar bilirler ki esas olan tek kad ınla 
evliliktir. Birden ba şka kadınla evlenmek ise maddi ve manevi ş artlar ın 
bütünlüğü için de tefsir olunur. Böylece Nursi'nin telkin etti ğ i çok evlili-
ğ in ş art olmas ı  keyfiyeti yanl ış  ve yersizdir. Üstelik Nursi, Hazreti Pey-
gamberin sünnetine tam olarak uyduğunu ilave etmesine ra ğmen kendisi 
evlenmemi ş tir. (Sözler, s. 745). 

Risaleler indi görü ş lerile koyu softal ığ in aç ık belgeleridir. Böylece 
yazılar kanunlar ımızla bağdaşan dindarlığı  değ il, aksine İslam kültür ve 
medeniyetinin d ışı nda kalan manas ız bir tassubu temsil eder mahiyet-
tedirler. (Asay- ı  Musa'dan akan nur çeşmesi, s. 136) da "28 sene gavur-
lara benzememek için inziva ihtiyar eden bir islâm fedayisi ve hakikati 
Kur'aniyyenin fedakâr hizmetkâr ına denilse ki sen kâfirlerin papazları-
na benziyeceksin, onlar gibi başı na şapka giyeceksin bütün islâm ulema-
sının icmaline muhalefet edeceksin, yoksa ceza verece ğ iz denilse elbette 
öyle herş eyi hakikati Kur'aniyye feda eden bir adam de ğ il dünyaevi ha-
pis veya i ş kence belki parça parça bıçakla kesilse cehenneme de atılsa 
katiyyen yüz ruhu da olsa bütün tarihçeyi hayat ının şahadetiyle feda. 
edecektir.." Aynı  şekilde, (İki Mektebi Müsibetin şehadetnamesi veya 
Divan-e Harbi Örfi) ad ını  verdiğ i risalenin 5 inci sayfas ında Nursi övül- 
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mekte; ş apka giymediğ i bir meziyetmiş  gibi gösterilmektedir. (Hanımlar 

Rehberi, ss. 24-27) "Çarş af ise, kadınlar için bir kale veya siper mahiye-
tindedir." 

Kur'an ı  Kerim'de, Müslüman kad ınlarının hürmetle tan ınmaları  için 
örtünmeleri ifade edilmekle beraber bu örtünme vas ıtas ı  Nursi'inin zih-
nindeki mutlak kapanma de ğ ildir. 

Risalelerin hemen hepsinde, 1353 say ı lı  Türk harfleri kanununa ay-
kır ı  olarak arap harfleri kapak veya metin içinde yerli yersiz kullan ı lır 
Bundan ba şka Milâcli yerine Hicri takvim ile zaman ın tarihleri verilir. 

Halbuki bu yaz ı lar akademik mahiyette de ğ il ancak alelâcle yay ın olduk-
lar ından her iki halde de kanunlar ımıza uymak gerektir. 

Mektubat mecmuas ının 13 ve 14 üncü sahifelerinde de zümrecilik ve 
adetâ nurculuk milliyeti yap ılmaktad ı r. Ayn ı  ş ekilde "Hizbu Envari'l-Ha-
kaikinnuriyye" kitab ı n ın bir çek yerlerinde "Âlemlerin Rabb ı  olan sana, 
Kur'an ve imanın nur risalelerinin nimetine hamdederiz". deniyor. Nur 
üstad ına talebelerine sekinet, temkin, itminan, talep ve yak ında risale-i 
nurun bütün müslümanlar aras ında revaç bunlması  ve üstadlar ının risa-
le-i nurun ve nur talebelerinin, mülhitlerin tecavüzünden korunmas ına 
dua ediliyor. 

Büyük mudafaa kitab ında: "Nur talebeleri ba,skalarına benzemez. 
Onlarla, uğ raşı lmaz; onlar mağ /ap olmaz" deniyor, (s. 5). Keza "Risale-i 
nur talebeleri baş kalarına benzemezler, mağ lup olmaz/ar, risale-i nuru 
mağ lüp edebilmek için kainat ı  elinde tutan bir kuvvet laz ımdır." Haksız-, 
lığ a uğ rayan nur kahramanc ı klarının hakikatli bir elmas kı lıcı ..." (ayn ı  
risale, s. 20). Bütün bu gayretler bir hususiyet ve bir tarak yaratma yo-
lunda olduklar ını n aç ık belgeleridir. 

Risalelere verilen isimler bir taraftan nurcu zümresini geni ş letmek, 
diğer taraftan halk ım ız ın dini duygular ını  alabildiğ ine sömürüp risale 
satışı nı  artt ırmak amac ıyla bulunmuş  kelime ve terkiplerdir. Mesela, 
(Hanımlar Rehberi), (Gençlik Rehberi), (Askerlere), (Hastalar Risale-
si), (Sikke-i Tasdiki Gaybi), (Asay- ı  Musa), (Ondördüncü Lem'an ın 
İ kinci Makam ı ) v. b... Diğer taraftan (Kur'an Kıraat ı) adı  verilip nurcu-
luğu yayan risaleler de vard ır mesela: 

K ıraatz Kur'an: (Mehmet Ş eniz Eren taraf ından tertip edilen "Tah-
midiye" İstanbul Çentüt Matbaas ında bas ılmış tır. Kitap tamamen arap 
harfleriyle yaz ı lmış  olup 23 sayfad ır). Bu kitab ın ilk sayfas ında Said 
Nursi'nin isminden iki harf al ınarak rumuz olarak kullan ılan (sin) ve 
(ayn) harflerinden anla şı dığı  üzere, esas müellifi Said Nursi'dir. Kur'- 
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an- ı  Kerim'den al ınmış  kelimelerle kendi indi görü ş lerine göre dualar 

yaz ı ll ı  23 sayfan ı n muhteviyat ı  dinin istismarc ılığı ndan ba şka bir ş ey 

ifade etmemektedir. Tahmidiye, 1951 y ılında Mor İpek Matbaas ında ba-
s ılm ış  22 sahifelik yay ın ın bir diğ er bask ısıdır. Böylece Kur'an ımız ın is-

mi alet edilmektedir. 
Sözü edilen bu risalede, dua ve ayetlerin sevap berakat ını  nurcular 

için temenni, nur risalelerinin ne ş rini niükemmelen tedvir etme ve (Ustad-
na) tabiriyle nurcular ı n üstad ının ve nur talebelerinin, mülhitlerin teca-
yüzünden selim olmalar ı  hususu zikredilip durur (s. 20-23). 

Ba şı na Kur'an K ıraat ı  deyip böyle acaip ve müslümanl ığı  nurculara 
inhisar ettirme temayülü son derece sakim ve manas ızd ır. Müslümanl ıkta 
dua umumi ve herkese ş amil olarak yap ıl ır. Bu tahmidiye k ısmı , yine 
Çeltüt Matbaas ında arapça olarak bas ı lan "Hizbül-Envar" ad ı  alt ında ba-
sı lnns 313 sayfal ık eserin 235-258 inci sahifelerinde de yer alm ış tı r. 

Yazı lan mektuplar dahi, risaleler ve Nursi için birer reklam vesilesi-
dir. Bilhassa mistik ifadeler kulan ılır, ve kerametler düzülüp, bunlar ri-
salelerle beraber bas ılır. 

Diğ er risaleler gibi, dini hisleri istismar ve bu yolla maddi ve manevi 
menfaat elde etme ğ i günden Gençlik Rehberi'nin önsözdeki son sat ırlar, 
ancak ak ı l hastanelerinde mistik hezeyanlar gösteren hastalar ın ifadele-
rinden farkl ı  değ ildir. 

"Hüve Nüktesi" gerçi derindir, herkes birden kavramaz, fakat o nük-
te Tabiiyyun'un ve Ehl-i Küfrün temel ta şı nı  parça parça etti ğ i gibı  
muannid feylesoflar ı  hayretler içinde b ırak ıp çoklar ını  imana getirmi ş . 
Hem o nükte anahtariyle aç ılan âlem-i misaldeki seyahat-i mâneviye 
m ıftah ı  ile Ahiretin bir sinemas ı  "aynelyakin" görülmü ş , fakat, çok ince 
olmas ından neş redilmedi. Bu kabil anlams ız sözler, birçok terkip ve gra-
mer hatalar ıyla devam edip gider. 

16 ınc ı  sayfada, masum orta ve lise talebelerinin okul bahçesinde 
oyun oynamalar ını , neş eli hallerini kendi nak ıs düşünce ve duygular ı  
içinde tahlil edip, gençliğ in dinçliğ ini ifade eden ne ş 'elerini, onlar ın iler-
de birer acuze olacaklar ını  düşünüp yermekte ve ruhlar ı  miskinliğ e sü-
rükleyici telkinlerde bulunmaktad ır. 

"Ankara Üniversitesinde okunan bir konferanst ır" baş lıklı  yaz ı  yir-
mi üçsahife kadar olup Gençlik Rehberine eklenmi ş tir. Ba ş tan sona ka-
dar yüksekten atarak Said Nursi ve Nur risaleleri medh edilir. "Millet-
ler içinde ş öhret kazanm ış  bir ş aheserin değerini anlatmaya kültürüm 
kifayetsizdir. Bu büyük ş eref Risale-i Nur'un münevver, idrakli ve tak-
dirket,- okuyucularına mahsustur." (s. 201). 
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Risaleler Nursi'yi reklam etti ğ i kadar, bizzat nur külliyat ını  yayma-
yıda teşvik eder. Risalelerin ço ğunda raslandığı  üzere, bir tak ım rüyalar 
görülüp tabir edilmeleri, nur risalelerinde bir ayr ı  özelliktir. Ayr ıca ilim 
ve dinin nimetlerini de inhisarlar ına almak istiyerek okuyan ı  cahilin ca-
hili haline getirmekte hiç bir sorumluluk da ta şı mazlar. Böyle bir husus 
(Lakika Mektuplar ı )n ın ilk sayfas ı ndan baş lar. Aynı  kitab ın teksir edi-

lip ciltlenmiş  bir nüshas ında, "Neden senin Kur'andan yazdığı n sözler de 
öyle bir kuvvet ve tesir var ki müfessirlerin ve âriflerin sözlerinde nadir 
bulunuyor. Bazan bir satırda, bin sahife kadar kuvvet var..." tarz ında dü-
şük cümlelerle kendi kendisinin methiyesi yap ılmaktadır (s. 13). 

Hiçbir ilme yer kalmad ığı n ı  ifade eden sat ırlara bir bakal ım: "Cüz'i 
ve Küllî, ferdi ve ktimai bütün ders ve ikazlar ını  Risale-i Nur'la tahsil 
edeceklerdir. Çünkü, Kur'an ın bu asra bakan vechesini ve Resfı l-ü Ekrem 
Aleyhisselâtil vesselâm ın bu zamandaki vezaif-i diniye tavrinı , 
bir mana ile ş imdi Risale-i Nur da görmüş  ve anlamış  bulunuyoruz..." 
(Kur'an Ş akirtlerinin Hizmet Rehberi, s. 5). 

Çeş itli mahallerde nurculuğu hücrelemek amac ıyla belli bir vilaye-
tin (Nur Talebeleri) ad ına, tarz ındaki anonim yaz ılardan ba şka, hüviye-
ti, adresi hatta soyad ı  verilmeyen kiş ilerin, hep ayn ı  uslüpta övücü mek-
tupları  risalelerle birlikte bas ıl ıp yay ınlan ır. Mesela: "Medine-i Müev-
vere'de bulunan mühim bir alim taraf ından (Bediüzzaman Said Nursi) 
adli kitaba önsöz olarak yaz ı lan bu yaz ı , ehemmiyetine binaen buraya 
dercedildi" denmektedir. (Nur Meyveleri s. 69 ve 82). Mühim zat ın kim 
olduğu kayı t edilmediğ ine göre hayali bir ş ahıs olarak kitaba sat ış  rek-
lam ı  yap ıldığı  aç ıktır. Yine bütün risalelerde, Said-i Nursi, Nur risalele-
ri, Nurcular büyük puntalarla bas ıl ır, alabildiğ ine propogandalar ı  yap ı -
lır. Mesela: (Ayet-ül Kübra, ss. 157,149-200). Halbuki büyük dinlerin böy-
le bir reklama ihtiyac ı  yoktur. Ancak bir misyona bağ l ı  olan mezhepler, 
tarikatlar aç ık veya gizli ş ekilde bir misyoner gibi çalışı r. Nur risaleleri-
nin sat ış  reklam ı  için ç ıkar ılan levha, kartpostal, afi ş  ve fiş  gibi çeş itli 
malzemeden başka, Said Nursi'yi acaip k ıyafeti içinde gösteren foto ğ -
raflar da dahil bütün risaleler nurculu ğun mübalağ alı  reklam ıyla doludur. 

* * 

Nur risalelerinin bir çok telkinleri a şı kar bir tazda Kur'an ı  Kerin'in 
ruhuna, Hazreti Peygamber'in sünnetine, yukarda belirtme ğe çal ış tığı -
mız z ıt anlay ış ları  yönünden ayk ırı  olduğu gibi fitne tohumu yaratan 
aşağı daki ibareleri dolay ısiyle de akl ı  başı nda mümin kiş iler için daima 
merdud bir f ırka hezayan ı  olarak mütalaa edilmektedir. Çünkü Peygam- 
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berimiz ir ş atlar ında, daima geni ş  yolu takibetmeyi, birle şmeyi ve bilhas-
sa tefrika yaratmamay ı , Kur'an- ı  Kerim ahlâkma uyarak vasiyet etmi ş -
tir. Veda Hacc ı  Hutbesini hat ı rlamam ız kâfidir... Gelelim nur risalele-
rine; (Lem'alar s. 49) da "Ben hiç bir vakit hükümeti tanımadım" cümle-
si aç ık bir ş ekilde ululemre itaatsizli ğ i kan ısın ı  meydana koymaktad ır. 

Nurculuğ un siyas ı  bir te ş ekkül olmad ığı  hususu iddia edilmesine ra ğ -
men, risalelerde yarat ılmak istenilen zümrecilik belli bir siyasete dayan-
makta, gizli ve aç ık baz ı  hedeflere yöneltilmektedir. Esasen bu risalele-
rin yazar ı , (Hutbe-i Ş amiyye) adl ı  risalenin 38 ve 39. sayfalar ında bir ara 
siyasetle uğ raş tığı nı  saklamamakta ancak ş ahsiyetini eski Said, yeni 
Said diyerek ikiye bölmekte ve yeni Saidin asla siyasetle me şgul olma-
dığı nda israr etmektedir. Bununla beraber bu iddian ın doğ ruluk derece-
sini, nur külliyat ından al ınacak parçalar gösterebilir. 

Risaleler belli bir misyonun yay ınları  olduğ undan bütün risaleler 
tüm olarak dü şünülür. Zaten nurcular da risaleleri bir kül olarak kabul 
etmekte, bütün risaleleri, bir devri düzeltmek üzere inen semavi bir ki-
tap olarak gösterip daha kolay bir metotla yani dini istismar yoluyla si-
yasi emellerine ula şmak istemektedirler. Ş öyle ki: "Konyal ı  bir mualli-
min Risale-i Nur'un mahiyeti hakk ında en yüksek makama, verdi ğ i isti-
danın bir k ısm ı " ba ş l ıkl ı , Samsun'da 1959 y ı l ında bas ılmış  olan beyanna-
mede zikredilen baz ı  sözler ve ileri sürülen iddialar son derece câlibi 
dikkattir. "...Said-i Nursi Hazretleri öyle, zalim, korkunç cereyanlaxlas 
çarpış m ış  ve İnd-i İ lethice, öyle me ş 'um ve karanlıkl ı  ve zulumath bir dev-
'irin veya devrenin tesfiyesine memur olarak gönderilmiş ki..." (s. 2, bi-
rinci sütun). Türkçe ifade bozukluklar ı  düzeltilip k ı saca ifade edilecek 
olursa bu, Said Nursi'nin u ğursuz ve karanl ık bir devre yön vermek için 
Allah taraf ından görevlendirilmi ş  anlam ına gelir. Böyle bir görü şün ikin-
ci ad ım ı , Allah' ın elçisi gibi görünen, gösterilen bu zat ın yazd ıklarının 
Kur'an ile mukayesesi olacakt ır. Nitekim bu ad ım 3. üncü sayfan ın ikin-
ci sütunu sonunda at ı lmaktad ır. "Evet Kur'an ve Risale-i Nur: Bunlar-
dan birincisi A'I Azam'dan nüzul ile... kelimetullâht ır ve semavidir ve 
doğ rudan doğ ruya, bir mucize-i kübradir. İ kincisi ise, o mucize-i kübra-
nın surların ın zalim be ş er eliyle kırı ldığı  ve temel hakikatlar ına ve ima-
Tanın erkânlarına doğ rudan doğ ruya hücum edildiğ i ve dindarlara en des-
sas taarruzların yap ı ldığı  ve daletletin ortalığı . istila ettiğ i bir zamanda, 
Kur'an ı 'ın kendi kendini müdafaa için yine onun yani Kendinin Lemaat- ı  
İ caziyesinden Tere şş uh etmi ş  bir Nur'u Mücessemesindir? Demek Risale-i 
Nur da, doğ rudan doğ ruya Kur'an'ın malı dır ve bu sebebe binaendir ki Se-
mavidir? Arzi de ğ ildir. Bir mevhibe-i ilâhiyedir." Böylece nur risalele- 
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rinin semavi yani Allah'tan gelme, O'ndan inme gibi bir hususiyeti oldu-
ğu belirtildikten sonra bu hususa biraz a ş ağı da daha aç ık olarak (s. 4 sü-
tun 1) "...ve onun tercümanlığ ina mazhar olan bahtiyar müellifi" sözle-
riyle de iş aret olunmaktad ı r. 

Said Nursi'ye göre de bütün nur risaleleri B İ R PROGRAMIN UYGU-
LANI Ş INDAN B İR SAFHADIR: "...Bu hakikatten anlaşı l ıyor ki, sonra ge-
lecek mübarek zat, Nur'u bir program olarak neş ir ve tat bik ede-
cek ve o zat ın ikinci vazifesi ş eriat?, icra ve tat bik etmektir... O zat ın üçün-
cü vazifesi hilâfeti ıslâmiyeyi ittihad- ı , İslâma bina ederek İ sevi ruhanile-
riyle ittifak edip din-i islâma hizmet etmektir..." (Sikke-i Tasdiki Gaybi, 
yazma nüsha, s. 1-2). 

Nurcular ın ayr ı  bir eğ itim ve öğ retim sistemiyle yeti ş tikleri ilan 
edilir: "Eski medreselerde beş  on seneye mukabil inş allah nur medrese-
leri beş  on haftada aynı  neticeyi temin edecek ve yirmi senedir ediyor..." 
(Sikk-i Tasdiki Gaybi Mukaddime, s. 2). Her tarafta Nur medreseleri-
nin aç ı lmas ı  ve bunlar ın eski medreselerin 5-10 senede ö ğ rettiklerini 
5-10 haftada ö ğ renece ğ i.... tarz ında gayri ciddi sözlere rastlan ır (Gençlik 
Rehberi, s. 22). 

"Camiü-l-Ezher'in k ız karde ş i olan Medresetüzzehra nam ıyla darül-
fünunu mütezamm ın pek Cai, bir medresenin Bitlis'de ve iki refikas ı yle 
Bitlis'in iki cenah ı  olan Van ve Diyarbak ır'da tesisini isteriz, Emin olu-
nuz biz Kürtler baş kalar ına benzemiyoruz..." "Münazarat, s. 129), "...Bit-
lis'de bir medrese açı lması  Zülcenaheyn Kürtlerinin ve Türklerin mute-
medi olan Ekrat illemasıv ı  veya istinat etmek için lisan- ı  mahalliye a ş i-
na olanlar ın müderris olarak intihap etmek ekrad ın istidatlı ları  ile isti-
ş are etmek..." (Mektubat, Arap harfleriyle teksir edilmi ş  nüsha, c. 2 
s. 387). Yukar ı daki ifadeler, devlet içinde devlet yaratmaya matuf bir 
anlam ta şı maktad ı r. 

Said Nursi'yi ve Nurculu ğu övüp propoganda yapan, teksir makine-
sinden ç ıkma bir bo şürde, "fert olarak değ il cemaat halinde mesaide bu-
lundukları " Medreselerin çoktan kalkt ığı  bilinmemezlikten gelinerek 
"Medrese-i Nuriyye" adı n ı  verdikleri liselerimizde ve lise yurtlar ı nda 
nas ıl hücrelenmek gayretinde olduklar ın ı  ifş a eden (Mektup), risalele-
rin sakim tutumunu belirten bir ayr ı  vesikas ı d ı r. 

"...Türklük milliyetine bütün z ıt bir ş ekilde firenklik mânasznda türk-
cülük nam,ıy/a tahrifdarâne ve bidatkârane bir fetva ile Türkçe kamet et 
diye benim gibi ba ş ka milletten olanlara teklif etmek hangi usulledir..." 
(Mektubat s. 398-399). 



Risalelerde yer yer münasebetli münasebetsiz Kürtcülük kelimesi 
tekrarlanarak, indi görü ş lerle kürtcülük fikirleri telkin edilmektedir. 
Zaten Said Nursi, baz ı  kere (Saodo Kürdi) diye imza at ıp kendisinin 

kürtlüğünü ayr ı  adet ve örfde oldu ğ unu belirtir (Nur Aleminin bir anah-

tyarı  s. 43). 

Risalelerde Türkiyemiz nisbi bölgelere, parçalara ayr ılarak gösteri-
lir: (Mektubat) risalesinin bir çok yerlerinde ve (Barla Hayat ı)n ın üçün-

cü sayfas ında büyük puntolarla yaz ı l ı  "Vilayat- ı  Ş arkiye" terkibi, co ğ ra-
fi bir tabirden çok sosyal ve politik bir telmihtir. Türkiyemizin Do ğulu 

ve Bat ıl ı  vatanda ş lar ı  aras ında bölücü bir a şı  aşı lama çabaşı  içinde, dev-
let otoritesine tehditler savurucu içi kof laflar etmektedir. Mesela: yine 
Mektubatta, "Ben Said Kürttür, milletinizden olmıyan birisiyle te şriki 
mesai etmek hamiyeti milliyeye miinafidir", devam eden sat ırlar üm-
metcilik, Panislâmizim gibi iflas etmi ş , milli ş uuru zedeleyici fikirleri 
telkin edip durur. Ayn ı  kitab ın 398-399 uncu sayfalar ında, fonksiyonu 
sadece Allah'a kar şı  duaya selata davet olan ezan ın türkçe okunu şunu 
mesele yap ıp buna politik bir veche everir: "Benim gibi Ş afiülmezhep 
adamlara, hangi usul ile Türkçe kâmet teklif ediyorsunuz. Benim gibi 
baş ka milletten olanlara teklif etmek hangi usulledir?" diye (Mektubat, 
s. 398 ve devaminda,), " İ stikbalde gelecek nefret ve tahkirden sak ınmak 
için şu mahrem zey/ yaz ı lmış tır" ifadesi ile baş lanarak bir taraftan dev-
let kuvvetlerine ve müesselerine kar şı  koymak diğer taraftan da kürt-
çülük telkin edilmektedir. "Eğ er milyonlar ile efradı  bulunan ve binler 
seneden beri milliyetini ve lisanını  unutmayan ve türklerin hakiki bir 
vatandaşı  ve eskiden beri cihad arkadaşı  olan kürtlerin milliyetini kal-
dırıp, onların dilini onlara unutturduktan sonra, belki bizim gibi ayr ı  
unsurdan sayı lanlara teklifiniz bir nevi usul-ü vah ş iyane olur, yoksa s ırf 
keyfidir. E ş hasın Keyfine Tebaiyet Edilmez ve etmeyiz" s. 399) sözleri 
bunu aç ı kça göstermektedir. 

Said-i Nursi din'in kurtar ı c ı s ı  yahut daha aç ık deyimi ile dünyay ı  
dini kanunnlara uygun ş ekilde idare etmek üzere gûya bir fedai rolünde 
kendisini takdim ettikten sonra, fikir ve görü ş lerine muhalif olanlara 
hitaben tehditlerde bulunmaktad ır. "Beni öldürdükten sonra yaş ayam ı -
yacaks ını z. Kalthar bir el ile Cennetiniz ve mahbubunuz olan dünyadan 
tardedilip ebedi zulumata çabuk atı lacaksını z. Arkamdan pek çabuk si-
zin nemrucllaş m ış  reisleriniz gebertilecek, yanıma gönderilecek. Ben 
Huzur'u İ ldhide yakalar ını  tutacağı m... Yaş aman ızı  isterseniz bana itiş -
meyiniz... iliş irseniz intikam ım muzaaf bir surette sizden al ınacağı nı  bi-
liniz, titreyiniz... Mevtim hayat ından ziyade dine hizmet edecek ve ölü- 



32 

müm başı mızda bomba gibi patlay ıp başı nızı  dağı tacak, cesaretiniz varsa 
iliş iniz, yapaca ğı nız varsa görece ğ iniz de var..." s. 400). 

"...Size ihtar ediyorum. Kur'ana dayanan Risale-i nur ile mübareze 
etmeyiniz. Bu memlekete yaz ık olur. Haş iye: 4 defa mübareze zaman ın-
da gelen deh ş etli zelzeleler (Yaz ık Olur) hükmünü isbat eder?" denil-
mektedir. (Afyon Müdafaas ı, Varak 38 b, Arabi Mesnevi I. Il. noktalar). 

"Aziz S ı ddı k Karde ş lerim" diye baş l ıyan teksir makinesinden ç ıkma 
broşürün 3 üncü safyas ında, Nurcular ı  takip edenler komünitlik ve z ın-
dıklıkla itham edilmektedir. Nur'a ili ş enler anar ş istlikle itham edilirken. 
(s. 6) müteakip sayfada ise, Nur Risalelerinin rejime muhalif olduklar ı  
yaz ı lırd ır s. 7). 

Kur'an ı  Kerim'den, bir çok bak ımdan ayr ı ld ıklar ı  halde, s ırf ruhlar ı  
telkin alt ı nda tutmak üzere: "Kur'an'a dayanan risale-i Nur ile mübare-
ze etmeyiniz, o ma ğ lup olmaz, bu memlekete yaz ı k. olur" gibi sözlerle 
manevi yönden tehditlerde bulunup kendi bölücü faaliyetinde hür kalmak 
ister. "...Hem hükümet ve Millet ve Vatan hem hayat ı  dünyevisine ve siya-
sine pek çok faydas ı  bulunan bu Kur'an Lemeatlarına ve dellalı  bulunan 
risale-i nur'a değ il iliş mek, temamiyle terviç ve ne ş rine çalış malar ı  el-
zemdir ki geçen deh ş etli günahlara kefaret ve gelecek müthiş  be/eı lara 
ve anarş istliğ e bir set olabilsin.,. (Sikke-i Ta,sdiki Gaybi, eski harf, 
teksir, s. 2). 

Nurcu olmayanlara kar şı  itaazsizlik telkinleriyle, tahrikkâr sözler 
vard ır. ((i ş arat- ı  Seb'a, s. 363) ve Nurculuk bir cephe olarak ifadelendi-
rilmekte (s. 3781), münaf ıklar sözü ile de hükümet erkan ı , kanun ve oto-
riteye uyarak hareket edenler kastedilmekte, bu yolda k ırm ı z ı  kalem-
lerle sözlerine önem verilme ğ e çal ışı lmaktad ır. 

Yukarda belirtilen tehditler, uyarmalar ancak gizli bir zümrenin ba ş  
vurduğu usullerden say ı labilir. Esasen mahrem tebli ğ lere rastgelinme-, 
si de bunu gösterir. (Yazma nusha) "İş etrat-ı  Seb'a, yirmidokuzuncu mek-
tubun yedinci k ı sm ı  ş imdilik has ve emin talebelere mahsustur" (sahife 
numaras ı z), cümlesi bunlar ın ayn ı  zamanda gizli bir misyon gibi hare-
ket ettiklerini gösteriyor. Kulland ıklar ı  k ırm ız ı  mürekkeple yaz ı lmış  ke-
limeler yaln ız reklam edecekleri hususlar içindir (s. 299). Said Nursi bir 
veli gibi tan ı t ı l ır, yeni ş akirtler için çe ş itli vilayetlerimizin isimleri ve-
rilerek dua edilir, saf insanlara psikolojik yönden tesir edilmek istenir 
s. 311). Devaml ı  ş ekilde ne ş rin art ırı lmas ı  telkin edilir (ss. 326-328). 

Nurculuğun gizli ve anar ş ist bir te ş kilat olduğ unu belirten ba şka bir > 
tebliğde de: Nur talebelerine "Çok ihtiyat ve dikkatle hareket edip baz ı  
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clessas münafıklar ı  aralar ına sokmamaları  tenbih edilir" (Kur'an Ş akirt-
lerinin hizmet rehberi, s. 78). 

Türk inkilâplar ına kar şı  olan tutumlar ında kış kırt ıc ı  beyanlar ı  da 
az değ ildir .  Ezcümle "Mimsiz Medeniyet" yani alçakl ık'la tavsif edilen 
günümüz hukukuna hücumlarda bulur ıulmaktad ı r (1VIektubat, s. 35). 
Pek çok yerde de ş apka giymenin küfür oldu ğu fikrini aşı lamağa çalışı r: 
"Bir adam sabah kalkar aln ında (hdza kâfirun) --bu kâfirdir yazı lmış  
bulunur, yani Avrupa gibi başı na ş apka giyer ve onu cebren giydirir..." 
(Afyon Müdafa,ası , eski harf varak 23), (Tiryak- ı  Me'yusiyyet, s. 61) ve 
(İş aratii-l-İ caaz tercilmesi, s. 61) ayrıca, iki mektebi müsibetin ş ahadetna-
mesi adlı  risalede, Nursi için "hiç bir defa Avrupa ş apkası  başı na koy-
mad ı ' deniliyor. Beyanlar ını  hakl ı  ç ıkarmak için de hüccet olarak uydur-
ma bir ibareyi hadistir deyip okuyorlar: "Ahir zamanda dehş etli bir ş a-
hıs sabah kalkar alnında kâzâ kâfirun yazı lmış  bulur" (31 inci mektubun 
31 inci lem'asın ın ikinci meselesi). Bir kere böyle bir hadis delil olamaz. 

Ş apka ile kurulmas ı  ise tamamiyle ş ahsi ve bat ıl bir tavırdır. Çünkü 
müslümanl ık ş ekille değ il ruhla, dü ş ünce ve hareketlerimizle ölçülür. 
Said Nursi ş apka giymemekle beraber ba şı na koyduğu çap ı tlar ı  da hiç 
bir halde taklid eden ç ıkmamış t ır. Bir gün, ashapdan bir zat Peygamberi-
mize, Ya Resulullah, kimin müslümanl ığı  efdald ır? diye sordu. Cevap 
olarak: — Dilinden ve elinden müslümanlar ın sab ır' kaldığı  kimse, bu-
yurdular. Said Nursi'nin dili yüzündendir ki ş imdiye kadar pek çok ki ş i 
yanlış  yola sap ıp sırasında mahküm bile olmu ş lard ır. Bu gün onun düzme 
risaleleri yüzünden Türk Mahkemeleri me ş gul edilmektedir. 

Nursi bir insan ın akl ına ve doğ ruluğuna bakarak de ğ il görünüşüne 
göre fetva verdi ğ i cihetle, ömrü boyunca gizli niyetlerini acaip ve garip 
kı lığı yle örtmeğ e çal ış mış tır. Kendi medresesine karde ş  kı ldığı  Ezher 
Medresesinin Ülemas ı  ise, ş apkan ın küfür alâmeti olmad ığı na dair mütead-
dit defalar fetvalar vermi ş lerdir. Ancak küfürü iltizam etmenin küfür say ı -
lacağı nı  ve bir ş eyde doksan dokuz k-üfre ihtimal olup, imana bir ihtimal 
olsa da yine imana hükmolunaca ğı nı  kelâm kitaplar ı  kayı t ederler. Fa-
kat Said Nursi, hiç ilme ihtiyaç kalmay ıp sadece risaleleri okumak yeter 
diye tutturursa elbette bu ciddi ve sa ğ lam cevaplardan haberi olmaz, üs-
telik kalkar otuz milyon insan ı  kâfir sayar. Nursi'nin kendi kanaâti ne 
olursa olsun veya bir ak ı l hastas ı  olarak, ba şı na ne koyarsa koysun, ancak 
bu fikirlere kar şı  dindar Türk milleti daima kar şı  duracakt ır. 

3 
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Nursi, milletimizin Atatürk'e sevgi ve ba ğ l ılığı nı  da k ıskanıp risa-

leler de güya kapal ı  tarzda bir tak ım telmihlerde bulunup, onu, bu kah-
raman milletin bir kumandan ı , maddi, manevi yurdun yükselmesi Türk 
halkının refah ı  ve her bak ımdan hür ve ileri toplum olmas ı  yolunda ha-

yat ını  adamış  bir halk çocuğu olarak görmez. Daha do ğ rusu görmek is-
temediğ inden bir çok iftiralarla zihinleri buland ırmağa çalışı r. 

Atatürk'ün manevi şahsiyetine tecavüz say ılan aş ağı daki satırlar 

için bilirki ş i raporları  ayn ı  kan ıyı  aksettirirler: Atatürk sayg ısın ı , onun 

önderlik vasf ını  kırmaya, onun hizmetlerini hüçümsemiye çal ış an şu söz-
lere ibretle bakal ım: 

"Tek gözlü deccelâ; ya iman et, yahut bütün dünyan ın maskarasz 
olacaksın" (Barla Mektupları , s. 53, satır 23). 

"1880 son asırların (Tagut ı  dalâlet) inip do ğ umu olup, onun temsil 
ettiğ i ruhu dalâlete Hz. Kur'an' ın ve O'ndan nebean eden Risale-i Nur'un 
meydan okumas ını  gösterir (Tı lıstmlar, eski harfle, teksir, s. 195). Mai-
det-ül Kur'an, s. 33) de yine cifirle baz ı  rakkamlar ç ıkarır: "1880 Tağut 
Dalâletin doğumu... 1362 Zuhf ıru Müceddid" diye (s. 20) de kendi geli-
ş ine Kur'anda i ş aret olduğunu yazarak bizzat dalâlete kendi dü şmüş  
olur. 1371 Vazife-i Hilâfetin Mebde-i, 1384 sonu" (s. 17) gibi, mükadde-
sat ı  kendi ş ahsi ç ıkar ına âlet etme metoduyla risalelerini doldurur. Ayn ı  
tarzda (Sikke-i Tasdiki Gaybi, s. 90) da yine cifir yoluyla merkez-i Hi-
lâfet gibi kapal ı  sözler yan ında kendi dailiğinden bahseder. (31 inci mek-
tubun 31 inci lem'as ı ) 308 inci ve devam ı  sayfalar ında Atatürk'ü kaste-
den tefsirler yer al ır: "Kur'anda (Leyatga) kelimesinin islâm deccaline 
/eı f ız ve metna ile tevafuk ettiğ ini" (s. 321) uydurur. Ayr ı ca, Risale-i Nur 
Sönmez) adlı  düzmenin 4,5,19,21,22,27,28, ve 35 inci sayfalar ı  Atatürk ve 
onun rejimine kar şı  koyar niteliktedir. Fakat ayn ı  risalenin 31 inci say-
fas ında kendisini Mehdi olarak görmekle de niyet ve fikri daha aç ık 
ş ekilde anlaşı lır: "...Hazreti Mehdinin Cem'iyeti Nuraniyesi süfyan ko-
mitesinin tahribatcı  rejim bidatkâranesini tamir ederek sünneti Seniy :  
yeyi ihya edecek... (Mektubat, eski harf c. 2, s. 292). 

Bu gibi maksatl ı  tabirlerle milli duyguyu sarsmak üzere kurnaz bir 
yolda tutturulur: Güya risaleler Komünizm ve dinsizlerle mücadele edi-
yormu ş ... Halbuki bu gülünç bir savunmad ır. Zira, dinsizleri hedef tu-
tarken hakiki müslümanl ık yolundan ç ıkmakta ve ç ıkarmakta, saf ki ş i-
lere, din nam ına kendine has iman ve ibadet esaslar ın ı  telkin etmektedir. 
Diğer taraftan, milli iradeyi zay ı flatmak, birliğ i bölmek yolundaki gay- 
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retleriyle de koministlerin arzulad ıklar ı  zemini haz ırlamak yolunda yi-
ne koministlerle ayn ı  metotlar ı  iş lemektedirler. Inkilâplar ı  kötülüyerek 
halka tahrik edici fikirler a şı lamağ a çalış maktadır. 

Yaz ım ızın başı ndan beri anla şı lacağı  üzere, risaleler daima Milli 
şuuru, Türkün mü ş terek karar ve benli ğ ini bozmak, baltalamak emelin-
dedir. Türk harfleri olarak Türkçenin özelli ğ ine uygun ş ekilde kabul edi-
len harflere, memleket içinde da ğı n ık ve keş meke ş  içindeki kiyafete der-
li toplu medeni bir k ı l ık vermek üzere uygulanan kanunlara, hatta top-
yekeın rejime ayk ırı  ve milleti kış kırt ı c ı  telkinleriyle, daima risaleler 
suç unsurlar ı  taşı yan yaz ı lardır. (Mesnevi-i Nuriyye) adl ı  risalenin 80-83 
üncü sayfalar ında, "1339 senesi Meclisi Meb'usana hitaben yaz ı lan hut-
be" de dini bir hükmet ıistenmekte, Avrupa medeniyetine, ak ıl ve felse-
fesine çat ı lıp arkadan Kürdistan diye Mar getirilmektedir. Bu risale 
alabildiğ ine nurculuk propogandas ı  yaptığı  kadar Cumhuriyet rejimine 
de çatmaktad ır. (Zühret-ün Nur, s. 78) de ise, milli mücadele y ıllarım ız-
daki Ankara Hükümeti hedef tutulmu ş tur. Nursi, Doğu illerimizin hami-
di rolünü takınan ifadeler kullanarak iyice gülünç derlemeler kurar (İ ki 
Mektebi Müsibetin ş ahadetnamesi veya Divan- ı  Harbi Örfi, ss. 22-41) Sös-
ler) ad ıl ı  risalenin 745 inci sayfas ı nda ise Cumhuriyetin muayyen bir devri 
sap ıklıkla itham ediliyor. Cumhuriyet devrinin belli bir partisi de ala-
bildiğ ine partizanl ık yap ılarak övülüyor. Böylece nur risalelerinin poli-
tikaya kar ış t ıklar ı  bir vakiad ır. Aş ağı daki aç ık ifadeler de bunu ispatlar. 

"...Nur talebeleri istibdadı  izale edece ğ i ve mübarek milletin dini 
hürriyetine nail olacağı  kanaatiyle Demokrat Partiye müzahir olmu ş  ve 
pa,rtimizin seçimlerde iktidara gelmesine de Anadolu vusat ındaki bir 
kaç milyonluk ço ğunluğu ile en büyük bir amil olmuş tur." (Risale-i Nur 
hakk ında Ankara Üniversitesinde verilen konferans, s. 65) —Böyle bir 
konferans ın vaki olmadığı nı  yukarda belirtmi ş tik. S ırf siyaset maksad ıy-
la ve Üniversite gençli ğine de kol uzatmak gayesiyle uydurulmu ş  bir 
baş l ıktır. 

(Kur'an Ş akirtlerinin Hizmet Rehberi, s. 94 ve 95) de Risalelerin si-
yaset yapmad ığı  ifadesine rağmen, ayn ı  risalelerin alt yüzü alabildi ğ ine 
kötü bir politika yolunda bulunduklar ına ş ahitlik eder. Çok kere topla-
nan baz ı  risaleler aras ında (D. P) bo şürleri, (D. P) gençlik te şkilat ı  ya-
z ı lar ı  ve Menderesin resimleri ç ıkmaktad ır. Bundan başka Cumhuriyet 
devri içinde yermedikleri devir (D. P) iktidar ıdır. Üstelik büyük Türk 
Askeri Fevzi Çakmağı n'da manevi nufuzundan faydalanarak, siyasi dü-
şüncelerine bir hedef vermek üzere ,onun dini ki ş iliğ i, ispat ı  olmuyan 
lâflarla istimar edilmektedir. (Barla Hayatı , s. 5). 
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Devletin rejimine, kanunlar ına kar şı  olduklar ını  gösteren ifadeler, 
baz ı  kere çok tabii ve dini cümleler aras ında zerkedilir. Bu itibarla, ri-
salelere üstün-kötü bak ıp dinidir, ilmidir, zarars ızdır hükmü verilemez, 
bazan bir cümle dahi, bütün bir kitab ın zararl ı  neş riyat yolunda toplat-
t ı r ı lmas ını  âmirdir. Kald ı  ki risaleler belli bir misyonun taktik kullana-
rak düzdü ğü bir programdır. 

Sonuç olarak diyebiliriz ki din, insan ı  ve toplumu düzenli bir ya ş ay ış  
içinde mutlu k ılan nitelikler ta şı r. Buna kar şı  risalelerin durumuna ge-
nel olarak bakacak olursak; Bu yaz ılar hayat ı  kötü göstermekte, ne ş e ve 
hareketi azapla kar şı lar mahiyettedir. Ayr ıca, ruhlar ı , düşünceleri bas-
ki altında tutan, tehdit edici ifadeleri de az de ğ ildir. Mesela, (Nurun 
ilk kap ı s ı ) adl ı  risalede: "Üniversiteye gitmeden evvel risaleleri okuma-
yanlar ın büyük feltiketlere dücar olacağı  kuvvetle muhtemeldir" denili-
yor (s. 198). Kitabullah' ı  okumaktan hiç bahis yok. Halbuki o hak ile ba-
t ıl ı  ay ıran ve Furkan olarak bilinen Kur'an' ı  okumak ise, fesada sürükle-
yici zümrecilikten kaç ınmay ı  emreder, nefislerimizi ki ş ilere ve o ki ş ile-
rin yarar ı  uğ runda esir etmememizi, kendi hür fiillerimizle hesap vere-
ceğ imizi tebliğ  eder. Yine Kitab ı  Mübin sıfat ını  alan Kur'an ı  Kerime ve 
insanların akl ı  selimine kar şı , "bütün hakikatler nur risalelerinde öğ -
renilmelidir" iddias ında israr edip bu yaz ılar ı  okumuyanlar ı  sap ık say-
ma ksap ı tmanın aç ık bir örneğ idir. Bundan başka, semavi kitap oldu ğuna 
inand ırabilmek için cifircili ğ e hurufiliğe ba ş  vurup dini metinlerden 
lehde sonuçlar ç ıkarmak din yönünden tel'in edilir çünkü, Müslüman 
inanc ına göre gaybi bilmek ancak Allah'a mahsus olup kimse bunu ta-
sarruf edemez: Kur'an da "Kul la yâlemu menfissemavat-i Vel'ard el gay-
be illallah" buyurulmu ş tur. 

Tevil yoluyla Kur'an ı  Kerim'in tefsiri daima kötülüklere, ayr ı l ıklara 
sebep olmuş tur. Mezhepler tarihi bize bunu aç ıkça belli eder. Ve bütün 
tarikat şeyhi geçinen kimselerin bu ak ılsızca hareketleri, müslümanlar ı  
birbirinden ay ırma ve ulu dinimizi taassuba bürüme, asil ş eklinden, ruh 
ve nı:anas ından uzakla ş t ırma yolunda bir gayret olarak vas ıfland ırıl ır. 

Toplum düzeni bak ım ından ise, istismarc ı  ve bozguncu bir faaliyet 
olarak beliren bu risalelerdeki aç ık noktalar ı  özetliyecek olursak: 

1 — Dindar halk ın merakını  çekecek ş ekilde, T ı ls ımlar, Asay- ı  Mu-
sa, Zülfikar, Sikke-i Tasdiki Gaybi, Tiryak- ı  Meyusiyyet gibi isimlerle 
piyasaya sürülen risaleler, halka keramet diye pek çok hurafeyi ö ğ ret- 
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mekle kalmaz ayn ı  zamanda fertleri birbirine ve devlete kar şı  düşman 
edecek sinsi zehirini de ak ıtır. 

2 — Yine Risaleler: Milli şuurumuzu ayakta tutan, bizleri beraber-
lige götüren tarihimize, co ğ rafyam ıza, kahramanlar ım ıza kar şı  bağ ları -
m ız ı  zay ıflat ıc ı  ifadeler kullan ıp çözülmemizi sağ lamak ister. 

3 — Bu çözülmeye kar şı  nurcular ın savunduklar ı  veya yerine koy-
mak istedikleri (Manevi zab ıta)n ın ne kadar manevi oldu ğunu araş tıra-
lım: Risaleler etraf ındaki birle şme siyasi, içtimai ve bilhassa ticari bir 
programa ve vasiyete dayan ır. Ş öyle ki; risalelerin sat ış  gelirlerinin a) 
tekrar risale bast ırmak, b) nurculuğun yay ılmas ı  propogandas ı  uğ runda 
hizmet edenlere pay edilmek üzere sarfedilmesi bu fikrimizi do ğ rular. 
Ve böylece (Nur karde ş liğ i)nin hiç de Allah yolunda, millet yolunda bir 
rab ıta olmadığı nı  ortaya koyar. 

4 — Risaleler gizli bas ıl ır. pek çok risale teksirle ço ğ altıldığı  gibi, 
bas ı n ve yay ın kanununa ayk ırı  olarak, matbu risalelerin baz ılar ında 
bas ı ldığı  yer ve tarih kay ı tl ı  değ ildir. 

5 — Bu gizli ve kapal ı  düzen risalelerdeki yaz ıların içinde de var-
dır: "Bu mahremdir, bunu herkes okumas ın" "o kap ıy ı  ş imdilik açmıyo-
rum" "Makam kald ırm ıyor" gibi gölgeli sözler, bütün millete aç ık bir 
tarak olmadığı nı  gösterir. 

6 — Kur'an tefsiri perdesi alt ında, aç ık dilimizi bırak ıp gramer ve 
terkip hatalar ı  ile dolu bozuk ifadeler kullanarak Türkçemize kasteder. 
Üstelik Kur'an harflerinin bu güne kadar geçirdi ğ i tekâmülü bilmeyen-
leri tesir alt ında tutmak üzere, (eskimez harflerle yazay ım) deyip risa-
lelerin pek çoğunda arap harflerini yersiz kullanarak kanuna kar şı  gelir. 

7 — Medeni k ıyafetin dindarl ıkla bir ilgisi varm ış  gibi gösterip ş ap-
ka ve kisve kanununa muhalefeti temin etmek ister. 

8 — Kız çocuklar ın ı  okutmay ıp eve kapatmay ı , erkek çocuklar ını  da 
tahsil için Avrupaya göndermemeyi telkin edip milletin e ğ itim ve öğ re-
tim hamlesine set çekmeyi arzular. 

9 — Devletin rejimine muhalefet etti ğ ini yazmakla kalmaz, yerine 
hilafeti bina etmeyi program ına aldığı nı  ilan eder. Ayr ıca aleyhinde bu-
lunduğu rejimin bir partisini aç ıkca progpaganda ederek paradoksa dü-
ş erse de onun amac ı  bütünü, birliğ i parçalamak oldu ğuna göre dindar-
lık perdesi alt ında gizlenip dü şmanlar ımızın gösterdiğ i fikir samimiyet-
sizliğ ini ortaya döker. 
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10 — Müslüman Türk ordusunun başı nda ayy ıldızımı z ı  yükselten, 
Anadolumuzu eskisinden çok daha fazla müslüman toplulu ğu haline ge-
tirip bu topraklarda ya şı yanlar ın refah ını , mutluluğunu kendine ülkü 
edinen bir millet büyü ğü; Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e en kötü s ıfat-
lar uydurur. Şüphesizki onun millet içindeki ş erefli yerini k ıskananlar 
ancak bu milletin dü ş manlar ı  olabilir. 

Bu itibarla risaleler hakiki ve sa ğ lam dini bilgiyi vermek şöyle dur-
sun, tamamen milli iradeyi k ırmaya matuf, anar ş iye yöneltici bir mahi-
yet ta şı maktadırlar. Baz ı  kimselerin bu külliyat ı  bütünü içinde mütalâa 
etmeden, gördükleri bir kaç mevize özelli ğ indeki cümlelere bakarak ( İ s-
lâmi'dir, ilmidir, imans ız gençelere iman veriyor) tarz ında verdikleri 
hükümler nur risalelerini topyekun ele almaman ın sonucuçlur, denebilir. 


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8
	Page 9
	Page 10
	Page 11
	Page 12
	Page 13
	Page 14
	Page 15
	Page 16
	Page 17
	Page 18
	Page 19
	Page 20
	Page 21
	Page 22
	Page 23
	Page 24
	Page 25
	Page 26
	Page 27
	Page 28
	Page 29
	Page 30
	Page 31
	Page 32
	Page 33
	Page 34
	Page 35
	Page 36
	Page 37
	Page 38
	Page 39

