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Öz
Telif çalışmalarına Osmanlı’nın son döneminde başlayan Said Nursi 1960’a kadar 

birçok önemli olayı yaşamış, müdahil olmuş veya tesirine maruz kalmıştır.  Birçok 
bilgi ve belgenin bulunduğu Risale-i Nur’dan faydalanmak için mutlaka tarihlemenin 
yapılması gerekmektedir. Bu husus Risale-i Nur’daki konuların hangi bağlamda yazıl-
dığını anlamak ve değerlendirmek için de zaruret kesbetmektedir. Bu çalışmamızda, 
tarihlemenin ne kadar elzem olduğu Said Nursi’nin yazdığı bir kitap için değil o kita-
bın bir risalesi/bölümü hatta bölümün bir kısmı, bazen de bir parçası için bile şart 
olduğu ele aldığımız On Dördüncü Söz örneğiyle ortaya konulacaktır.

Anahtar Kelimeler
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THE IMPORTANCE OF COPYRIGHT DATES OF RISALE-I NUR AND
ITS PLACE IN UNDERSTANDING THE WORKS

Abstract
Said Nursi, who began his copyright studies in the last period of the Ottoman Em-

pire, went through and took part in many important events or was exposed to its 
effect until 1960. In order to benefit from Risale-i Nur, which has lots of information 
and documents, it is necessary to date. This issue is also necessary to understand and 
evaluate the context in which the topics in Risale-i Nur are written. The dating is es-
sential and it is a must not only for a book written by Said Nursi but also for a section 
of the book, even a part of the section, and this will be shown through the example of 
the Fourth Word in this study.
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Telif edilen bir eserin yazarı bilinmeden, yazıldığı tarih tespit edilmeden ve eserin 
içeriğinin ne olduğu anlaşılmadan ondan faydalanmak neredeyse imkânsızdır. Dinî, 
fikrî, tarihî, içtimaî, ilmî, teknik ve sair alanlardaki eserlerden faydalanma usullerinde 
ayrı ayrı yaklaşımlar ortaya konsa da, faydalanılacak eserin telif tarihi bütün alanlar-
da yazılan eserlerin kıymetlerini ortaya çıkaran en önemli kriterdir.

Eserin yazarı çok önemli olmasına rağmen bazı hallerde yazar bilinmese de, eserin 
yazılış tarihinin bilinmesi halinde bu eserden faydalanmak –verilen bilgi ve fikrî ma-
lumatın sağlam olması halinde– çok da problem teşkil etmeyecektir. Fakat bir eserin 
yazılış tarihi belli değil ise bu eserden faydalanmak hele hele fikrî ve teknik alanlarda 
faydalanmak neredeyse imkansız hale gelecektir. Eserdeki malumat isterse dünyada 
ilk defa bir şeyi ortaya koysa bile, tarihlendirilemediği takdirde, bunun bir kıymet-i 
harbiyesi olmayacaktır. Zira yazılış tarihi belli olmayan bir eserin –kendisinden son-
ra yazılmış bile olsa– tarihlenmiş bir eseri eserin önüne geçme ihtimali yoktur. Zira 
hangi eserdeki bilgi ve fikirlerin önce olduğunun tespiti imkansız olacaktır. Sondan 
yazılmış olsa bile tarihlenmiş eserdeki fikirler dikkate alınacaktır. Bazen bir yıl değil 
bir haftanın hatta bir günün, belki de temel dönüşümün yaşandığı bir anın bile değişik 
değerlendirme ve yorumlara neden olacağı malumdur.

1. Risale-i Nur’dan Faydalanmada Telif Tarihi Problemi

Dinî, fikrî, içtimaî pek çok konuyu içeren bir tefsir olan Risale-i Nur’da Said Nur-
si’nin yaşadığı dönemle ilgili birçok tarihî bilgi ve hatırat da vardır. Ancak Said Nursi 
Risale-i Nur ile insanların İslamî, tahkikî bir iman sahibi olmalarına yardım etmeyi 
hedeflemesi dolayısıyla tarihlemeye pek de ihtiyaç görmemiştir. Bundan dolayı farklı 
zamanlarda yazılan kısımlar, konu itibarıyla bir düzenlemeye tabi tutulmuş ve tarih 
sırasına pek dikkat edilmemiştir. Tefsir ve imanlarını takviye için okuyanları pek etki-
lemese de Said Nursi’nin fikirlerini tespit ve fikrî hayatını anlama, siyasi-sosyal olay-
lar karşındaki tavrını kavrama, hatıralarından faydalanma ve tarih açısından önemli 
bilgileri kullanabilmek için Risale-i Nur’daki hangi parçanın ne zaman yazıldığının 
mutlaka tespiti şarttır.

Risale-i Nur’dan dinî, fikrî, felsefî, sosyal, siyasî, tarihî açıdan faydalanmak isteyen-
lerin önündeki engellerden birisi bu eserlerdeki hangi kısmın hangi tarihte yazıldığı-
nın tam olarak ortaya konmamasıdır. Hele hele Osmanlı’dan Cumhuriyet’e birçok dö-
nüşümün vuku bulduğu bir dönemde yaşayan Said Nursi’nin eserlerinin yazılış tarihi 
bilinmediği zaman bir fikir veya bilginin değerini tespit etmek kolay değildir. Bundan 
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dolayı Risale-i Nur metinlerinin yazılış tarihlerinin bilinmesi halinde Said Nursi’nin 
her bakımdan değerlendirmeye alınmasının önündeki bir engel de aşılmış olacaktır. 
Esasında Risale-i Nur metinlerinin telif tarihlerinin bilinmemesi birçok yanlış değer-
lendirme yapılmasına neden olmakta veya kasten yanlış yapmak isteyenlerin işini de 
kolaylaştırmaktadır.

Risale-i Nur üzerine çalışma yapan mütehassısların bir an önce Risale-i Nur’un 
bütün parçalarının telif tarihlerini tespit ederek eserlerin üzerlerine kayıt düşmeleri 
gerekmektedir. Biz Risale-i Nur’dan bir tarihçi ve sosyal bilimci olarak faydalanmak 
istediğimizde karşılaştığımız tarihlendirme problemine dikkat çekmek düşüncesiyle 
tek bir risaleyi ele alarak tarihleme probleminin önemine dikkat çekmek istiyoruz.

2. Bir Örnek Olarak On Dördüncü Söz’ün Telif Tarihinin Tahlili

Said Nursi’nin Sözler adını verdiği eserinin Isparta’ya bağlı Barla’da ikamet ettiği 
1927-1934 arasında yazıldığı genel bir kabuldür. On Dördüncü Söz; esas kısım, Hâti-
me ve Zeyl olmak üzere üç parçadan oluşmaktadır. On Dördüncü Söz’ün esas kısmının 
Said Nursi’nin Barla’da bulunduğu dönemin hangi zaman diliminde yazıldığı da bilin-
memektedir.

2. 1. On Dördüncü Söz’ün Esas Kısmının Telif Tarihinin Tespiti

On Dördüncü Söz’ün girişinde “Elif Lâm Râ. Bu öyle bir kitaptır ki, hikmeti her 
şeyi kuşatan ve her şeyden hakkıyla haberdar olan Allah tarafından, ayetleri sağlam 
şekilde tanzim edilmiş, sonra da tafsilatı açıklanmıştır (Hûd, 11/1)” suresiyle başlan-
mıştır. Ayrıca girişte “Kur’ân-ı Hakîmin ve Kur’ân’ın müfessir-i hakikîsi olan Hadîsin 
bir kısım yüksek ve ulvî hakaikına çıkmak için teslim ve inkıyâdı noksan olan kalble-
re yardım edecek basamaklar hükmünde, o hakikatlerin bir kısım nazirelerine işaret 
edeceğiz. Ve hâtimesinde bir ders-i ibret ve bir sırr-ı inâyet beyan edilecek” ifadesine 
yer verilmiştir.2

Sathî bir nazarla yukarıdaki girişe göre düşünülürse On Dördüncü Söz’ün esas 
kısmı ile Hâtime kısmının aynı tarihlerde yazıldığı kanaatine varılabilir. Hatta bizzat 
Said Nursi “İşte bak şu: Misal olarak, bu Barla ağzının, şu dağ lisanının bir muazzam 
kelimesi olan, bu odamızın önündeki çınar ağacına bak, gör. Ağacın şu üç başının her 
başında kaç yüz dal dilleri var. Ve her dilde, bak, kaç yüz mevzun ve muntazam meyve 

2 Bediüzzaman Said Nursi, Sözler (İstanbul: Söz Basım Yayın, 2012), 231.

101

Köprü • Sayı: 142 • Ocak-Şubat-Mart-Nisan 2019 • ISSN: 1300-7785 • ss. 99-105



kelimeleri var”3 ifadesiyle de On Dördüncü Söz’ün esas kısmının Barla’da hatta kaldığı 
odada yazıldığı ortaya konulmuştur. Barla’da yazıldığı kesin olan On Dördüncü Söz’ün 
esas kısmının 1927-1934 arasındaki hangi senede yazıldığını tespit etmek için metin 
içi analiz yeterli olmamaktadır. Bu esas kısmını tam olarak tespit etmek için başka 
kaynaklardan faydalanılarak ortaya çıkarılması gerekmektedir.

2. 2. On Dördüncü Söz’ün Hâtime Kısmının Telif Tarihinin Tespiti

On Dördüncü Söz’ün bir sayfalık Hâtime kısmının tek bir tarihte değil iki ayrı ta-
rihte yazıldığını metin içindeki mekân ve tarihi olaylara yapılan atıflardan anlıyoruz.

On Dördüncü Söz’ün “Gafil kafaya bir tokmak ve bir ders-i ibrettir” cümlesiyle 
başlayan “Hâtime” kısmının ikinci paragrafında “Ey nefis! Şu temsile bak, gör, nasıl 
dünyaya hasr-ı nazar, aziz bir lezzeti elîm bir eleme kalb eder. Meselâ, şu karyede, 
yani Barla’da, iki adam bulunur”4 denilmektedir. Bu cümle dikkate alındığında Hâti-
me kısmının başlangıcının Barla’da yazıldığı bizzat Said Nursi tarafından açıkça belir-
tilmiştir. Ancak Hâtime kısmının altıncı paragrafına biraz dikkatlice bakıldığında bu 
parçanın Barla’da yani 1927-1934 arasında yazılmadığı anlaşılmaktadır. Zira “Hem 
deme, ‘Ben de herkes gibiyim.’ Çünkü herkes sana kabir kapısına kadar arkadaşlık 
eder. Herkesle musibette beraber olmak demek olan teselli ise, kabrin öbür tarafın-
da pek esassızdır. Hem kendini başıboş zannetme. Zira şu misafirhane-i dünyada, na-
zar-ı hikmetle baksan, hiçbir şeyi nizamsız, gayesiz göremezsin. Nasıl sen nizamsız, 
gayesiz kalabilirsin? Zelzele gibi vakıalar olan şu hadisat-ı kevniye, tesadüf oyuncağı 
değiller. Meselâ, zemine nebatat ve hayvanat envâından giydirilen, birbiri üstünde, 
birbiri içinde gayet muntazam ve gayet münakkaş gömlekler, baştan aşağıya kadar 
gayelerle, hikmetlerle müzeyyen, mücehhez olduklarını gördüğün ve gayet âli gayeler 
içinde kemâl-i intizamla meczup mevlevî gibi devredip döndürmesini bildiğin halde, 
nasıl oluyor ki, küre-i arzın, benî Âdemden, bahusus ehl-i imandan beğenmediği bir 
kısım etvâr-ı gafletin sıklet-i mâneviyesinden omuz silkmeye benzeyen zelzele gibi”5 
satırlarının sonuna bir haşiye konmuş ve “İzmir zelzelesi münasebetiyle yazılmıştır” 
kaydı düşülmüştür. Bu haşiyeye dikkat edelim: 1927-1934 arasında Türkiye’de bü-
yük bir deprem olmadığı dikkate alındığında On Dördüncü Söz’ün Hâtime’sinin son 
iki paragrafı İzmir depreminden sonra yazılmış olduğu kesinlik kazanmaktadır. İzmir 
depreminin 22 Eylül 1939’da meydana geldiği göz önünde tutulduğunda Hâtime’nin 

3 Nursi, Sözler, 234.
4 Nursi, Sözler, 239.
5 Nursi, Sözler, 240.

102

Risale-i Nur’un Telif Tarihlerinin Önemi ve Eserlerin Anlaşılmasındaki Yeri / Ali ARSLAN



son kısmının 1939 sonlarında yazıldığı ortaya çıkmaktadır. Bu tarihi kabul etmemizin 
en önemli delili ise 1939 sonunda yani 27 Aralık 1939’da meydana gelen Erzincan 
depreminden bahsedilmemesidir.

Kısacası bu bir sayfalık Hâtime kısmının baş tarafı 1927-1934 arasındaki bir tarih-
te yazılmış olmasına rağmen Hâtime’nin son tarafı 1939 sonlarında kaleme alınmıştır.

2. 3. On Dördüncü Söz’ün Zeyli’nin Telif Tarihinin Tespiti

On Dördüncü Söz’ün son parçası olan zeylinin telifi ise bütünüyle Said Nursi’nin 
Barla hayatından beş-altı yıl sonraki bir döneme aittir. Zira Barla’da 1927-1934 ara-
sında yazıldığı kabul edilen Sözler eserinin On Dördüncü Söz’ünün sonunda bulunan 
On Dördüncü Söz’ün Zeyli’nin, Said Nursi’nin Barla dönemi ait olmadığı ve 1940’ta ya-
zıldığı basit bir metin içi incelemeyle anlaşılmaktadır. Şöyle ki; bu zeylin yazılmasının 
dayanağı “Ne zaman ki yer müthiş bir sarsıntıyla sarsılır. Ve yeryüzü bütün ağırlıkla-
rını dışarı çıkarır. Ve insan ‘Ne oluyor buna?’ der. O gün yeryüzü üzerinde herkesin ne 
iş yaptığını haber verir. Çünkü Rabbin ona konuşmasını emretmiştir (Zilzal, 99/1-5)” 
mealindeki surelerdir. Girişteki “Şu sure kat’iyen ifade ediyor ki, küre-i arz, hareket ve 
zelzelesinde vahiy ve ilhama mazhar olarak emir tahtında depreniyor. Bazan da titri-
yor. Mânevî ve ehemmiyetli bir canipten, şimdiki zelzele münasebetiyle, altı yedi cüz’î 
suale karşı, yine mânevî ihtar yardımıyla cevapları kalbe geldi. Tafsilen yazmak kaç 
defa niyet ettimse de izin verilmedi. Yalnız icmalen kısacık yazılacak.”6 ile “Bu büyük 
zelzelenin maddi musibetinden daha elim, manevî bir musibet olarak şu zelzelenin 
devamından gelen korku…”7 gibi ifadeler dolayısıyla bu zeylin meydana gelen büyük 
bir depremle ilişkili olarak kaleme alındığı açık bir şekilde meydandadır. 

Bundan dolayı On Dördüncü Söz’ün zeyil kısmının Said Nursi’nin Barla’da ikamet 
ettiği 1927-1934 arasında yazılmış olması imkansızdır. Zaten bu zeylin son sorusu ve 
Said Nursi’nin verdiği cevapta da bu zeylin 1939’daki İzmir ve Erzincan depremlerin-
den sonra yazıldığını net bir şekilde kayda geçirilmiştir. 

Bu ifadeler şu şekildedir:

“Yedinci sual: Bu hadise-i arziye, bu memleketin ahali-i İslâmiyesine bakması ve 
onları hedef etmesi neyle anlaşılıyor? Ve neden Erzincan ve İzmir taraflarına daha 
ziyade ilişiyor? 

6 Nursi, Sözler, 241.
7 Nursi, Sözler, 241.
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Elcevap: Bu hadise hem şiddetli kışta, hem karanlıklı gecede, hem dehşetli soğukta, 
hem Ramazan’ın hürmetini tutmayan bu memlekete mahsus olması, hem tahribatından 
intibaha gelmediklerinden, hafifçe gafilleri uyandırmak için o zelzelenin devam et-
mesi gibi çok emarelerin delâletiyle, bu hadise ehl-i imanı hedef edip, onlara bakıp, 
namaza ve niyaza uyandırmak için sarsıyor ve kendisi de titriyor. Biçare Erzincan gibi 
yerlerde daha ziyade sarsmasının iki vechi var: (…) Lâ ya’lemu’l-gaybe illallah.”8

Yukarıdaki metindeki net ifadeler dikkate alındığında bu zeylin Barla’da yazılmış 
olması mümkün değildir. Çünkü Bediüzzaman Said Nursi bu tarihlerde Kastamonu’da 
bulunmaktadır. Atıf yapılan İzmir depreminin 22 Eylül 1939’da ve Erzincan depremi-
nin de 27 Aralık 1939’da meydana geldiğini dikkate alındığında On Dördüncü Söz’ün 
Zeyli’nin yazılış tarihinin 1940’ın başları olduğuna hükmetmemiz gerekmektedir. Zira 
zeylin baş giriş kısmında “şu zelzelenin devamından gelen korku” ifadesiyle yapılan 
atıftan da depremin etkisinin devam ettiği ya da artçı depremlerin yaşandığı bir dö-
nemde kaleme alındığı anlaşılmaktadır.

Sonuç

Telif çalışmalarına Osmanlı’nın son döneminde başlayan Said Nursi 1960’a kadar 
birçok önemli olayı yaşamış, müdahil olmuş veya tesirine maruz kalmıştır. İslam’ın 
imanî konularının ağırlıkta olduğu Risale-i Nur’un tasnifinde tarihî süreç yerine konu 
esas alınmıştır. Birçok bilgi ve belgenin bulunduğu Risale-i Nur’dan faydalanmak için 
mutlaka tarihlemenin yapılması gerekmektedir. Bu husus Risale-i Nur’daki konuların 
hangi bağlamda yazıldığını anlamak ve değerlendirmek için de zaruret kesbetmekte-
dir. Tarihlemenin ne kadar elzem olduğu Said Nursi’nin yazdığı bir kitap için değil o 
kitabın bir risalesi/bölümü hatta bölümün bir kısmı, bazen de bir parçası için bile şart 
olduğu yukarıda ele aldığımız On Dördüncü Söz örneğiyle ortaya konulmuştur.

Risale-i Nur eserlerinden faydalanmak isteyenlerin önündeki zorlukları ortadan 
kaldırmak için eserler üzerinde uzmanlaşanların tarihleme işlemini bir an önce ger-
çekleştirmeleri ilk yapmaları gereken faaliyet olmalıdır. Zira “Kim söylemiş, kime söy-
lemiş, niçin söylemiş, ne makamda söylemiş”9 cümlesini temel ilke edinen Said Nur-
si’nin eserlerini de bu prensibe göre tarihlendirmek elzem olsa gerektir.

8 Nursi, Sözler, 246.
9 Bediüzzaman Said Nursi, Muhakemat (İstanbul: Söz Basım Yayın, 2012), 123.
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