
RİSALE-İ NUR’DA ŞERH, İZAH VE TANZİM

Bediüzzaman Said NURSİ

Âhiret Kardeşlerime Mühim Bir İhtar

İki maddedir.

Birincisi: Risale-i Nur’a intisap eden zâtın en ehemmiyetli vazifesi, onu yazmak ve 
yazdırmaktır ve intişarına yardım etmektir. Onu yazan veya yazdıran, “Risale-i Nur 
talebesi” ünvanını alır. Ve o ünvan altında, her yirmi dört saatte benim lisanımla belki 
yüz defa, bazan daha ziyade hayırlı dualarımda ve mânevî kazançlarımda hissedar 
olmakla beraber, benim gibi dua eden kıymettar binler kardeşlerin ve Risale-i Nur 
talebelerinin dualarına ve kazançlarına dahi hissedar olur.

Hem, dört vecihle dört nevi ibadet-i makbule hükmünde bulunan kitabetinde, hem 
imanını kuvvetlendirmek, hem başkalarının imanlarını tehlikeden kurtarmasına ça-
lışmak, hem hadisin hükmüyle, bir saat tefekkür bazan bir sene kadar bir ibadet hük-
müne geçen tefekkür-ü imanîyi elde etmek ve ettirmek, hem hüsn-ü hattı olmayan ve 
vaziyeti çok ağır bulunan Üstadına yardım etmekle hasenatına iştirak etmek gibi çok 
fâideleri elde edebilir. Ben kasemle temin ederim ki, bir küçük risaleyi kendine bile-
rek yazan adam, bana büyük bir hediye hükmüne geçer; belki herbir sahifesi bir okka 
şeker kadar beni memnun eder.

İkinci madde: Maatteessüf, Risale-i Nur’un, imansız ve emansız cin ve insî düşman-
ları onun çelik gibi metin kalelerine ve elmas kılıç gibi kuvvetli hüccetlerine mukabele 
edemediklerinden çok gizli desiseler ve hafî vasıtalarla, haberleri olmadan yazanla-
rın şevklerini kırmak ve fütur vermek ve yazıdan vazgeçirmek cihetinde şeytancasına 
hücum edip darbe vuruyorlar. Hususan burada ihtiyaç pek çok ve yazıcılar çok az ve 
düşmanlar çok dikkatli, kısmen talebeler mukavemetsiz olduğundan, bu memleketi o 
Nurlardan bir derece mahrum ediyor.

Benimle hakikat meşrebinde sohbet etmek ve görüşmek isteyen adam hangi risa-
leyi açsa, benimle değil, hâdim-i Kur’ân olan Üstadıyla görüşür ve hakaik-i imaniyeden 
zevkle bir ders alabilir.

Kastamonu Lâhikası1

1 Bediüzzaman Said Nursi, Kastamonu Lâhikası (İstanbul: Söz Basım Yayın, 2012), 43.
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Risale-i Nur Size Mükemmel Bir Mehaz Olabilir

Aziz, sıddık kardeşlerim,

Onuncu Şuâ namında yazdığınız Fihristenin ikinci kısmı bana şöyle kuvvetli bir 
ümit verdi ki: Risale-i Nur, benim gibi âciz ve ihtiyar ve zaif bir biçareye bedel, genç, 
kuvvetli çok Said’leri içinizde bulmuş ve bulacak. Onun için bundan sonra Risale-i 
Nur’un tekmil-i izahı ve haşiyelerle beyanı ve ispatı size tevdi edilmiş, tahmin ediyo-
rum. Bir emaresi de şudur ki:

Bu sene çok defa ihtar edilen hakikatleri kaydetmek için teşebbüs ettimse de ça-
lıştırılamadım.

Evet, Risale-i Nur size mükemmel bir mehaz olabilir. Ve ondan erkân-ı imaniyenin 
her birisine, mesela Kur’ân kelâmullah olduğuna ve i’câzî nüktelerine dair mütefer-
rik risalelerdeki parçalar toplansa veya haşre dair ayrı ayrı burhanlar cem edilse ve 
hâkezâ, mükemmel bir izah ve bir hâşiye ve bir şerh olabilir. Zannederim ki, hakaik-i 
âliye-i imaniyeyi tamamıyla Risale-i Nur ihata etmiş; başka yerlerde aramaya lüzum 
yok. Yalnız bazan izah ve tafsile muhtaç kalmış. Onun için vazifem bitmiş gibi bana 
geliyor. Sizin vazifeniz devam ediyor. Ve inşaallah vazifeniz şerh ve izahla ve tekmil 
ve tahşiye ile ve neşir ve tâlimle, belki Yirmi Beşinci ve Otuz İkinci Mektupları telif ile 
ve Dokuzuncu Şuânın Dokuz Makamını tekmille ve Risale-i Nur’u tanzim ve tertip ve 
tefsir ve tashihle devam edecek.

Risale-i Nur’un samimî, hâlis şakirtlerinin heyet-i mecmuasının kuvvet-i ihlâsın-
dan ve tesanüdünden süzülen ve tezahür eden bir şahs-ı mânevî, size bâki ve mukte-
dir bir kuvvet-i zahrdır, bir rehberdir.

Buradan oraya gelen mektupları, Mübareklerin Heyeti bir risale şeklinde toplan-
masını ve Hüsrev de cüz’î ve hususî bazı cümlelerini ve lüzumsuz bazı fıkralarını tay-
yetmeyi, Hafız Ali ve Sabri’ye havale etmiş olduğunu yazıyorsunuz. O, Risaletü’n-Nur 
hakkında kerametli ve dikkatli ve isabetli ve keskin Hüsrev’in nazarı doğrudur. Bâki 
bir eserde muvakkat ve cüz’î ve hususî kelimeler tayyedilse daha iyidir.

Kastamonu Lâhikası2 

Durûs-u Kur’âniyenin Dairesi İçinde Olanların Vazifeleri

Kardeşlerim, enâniyetin işimizde en tehlikeli ciheti kıskançlıktır. Eğer sırf lillâh 
için olmazsa, kıskançlık müdahale eder, bozar. Nasıl ki bir insanın bir eli bir elini  

2 Nursi, Kastamonu Lâhikası, 72-75.
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kıskanmaz ve gözü kulağına haset etmez ve kalbi aklına rekabet etmez. O� yle de, bu 
heyetimizin şahs-ı mânevı�sinde, herbiriniz bir duygu, bir âzâ hükmündesiniz. Birbiri-
nize karşı rekabet değil, bilâkis birbirinizin meziyetiyle iftihar etmek, mütelezziz ol-
mak bir vazife-i vicdaniyenizdir.

Birşey daha kaldı; en tehlikelisi odur ki: İ�çinizde ve ahbabınızda, bu fakir kardeşi-
nize karşı bir kıskançlık damarı bulunmak, en tehlikelidir. Sizlerde mühim ehl-i ilim 
de var. Ehl-i ilmin bir kısmında bir enâniyet-i ilmiye bulunur. Kendi mütevazi de olsa, 
o cihette enâniyetlidir; çabuk enâniyetini bırakmaz. Kalbi, aklı ne kadar yapışsa da, 
nefsi, o ilmı� enâniyeti cihetinde imtiyaz ister, kendini satmak ister, hattâ yazılan risa-
lelere karşı muaraza ister. Kalbi risaleleri sevdiği ve aklı istihsan ettiği ve yüksek bul-
duğu halde, nefsi ise, enâniyet-i ilmiyeden gelen kıskançlık cihetinde zımnı� bir adâvet 
besler gibi, Sözlerin kıymetlerinin tenzilini arzu eder—tâ ki kendi mahsulât-ı fikriyesi 
onlara yetişsin, onlar gibi satılsın. Halbuki, bilmecburiye bunu haber veriyorum ki:

Bu durûs-u Kur’âniyenin dairesi içinde olanlar, allâme ve müctehidler de olsalar, 
vazifeleri, ulûm-u imaniye cihetinde, yalnız yazılan şu Sözlerin şerhleri ve izahlarıdır 
veya tanzimleridir. Çünkü, çok emârelerle anlamışız ki, bu ulûm-u imaniyedeki fetvâ 
vazifesiyle tavzif edilmişiz. Eğer biri, dairemiz içinde nefsin enâniyet-i ilmiyeden aldı-
ğı bir hisle, şerh ve izah haricinde birşey yazsa, soğuk bir muaraza veya nâkıs bir tak-
litçilik hükmüne geçer. Çünkü, çok delillerle ve emârelerle tahakkuk etmiş ki, Risale-i 
Nur eczaları Kur’ân’ın tereşşuhâtıdır; bizler, taksimü’l-a’mâl kaidesiyle, herbirimiz bir 
vazife deruhte edip o âb-ı hayat tereşşuhâtını muhtaç olanlara yetiştiriyoruz.

Mektubat3

  

Kur’ân’ı Ancak Bir Şahs-ı Mânevî Tefsir Edebilir

Kur’ân-ı Azîmüşşan, bütün zamanlarda gelip geçen nev-i beşerin tabakalarına, mil-
letlerine ve fertlerine hitaben Arş-ı A� lâdan irad edilen İ�lâhı� ve şümullü bir nutuk ve 
umumı�, Rabbanı� bir hitabe olduğu gibi; bilinmesi, bir ferdin veya küçük bir cemaatin 
iktidarından hariç olan ve bilhassa bu zamanda, dünya maddiyatına ait pek çok fenle-
ri ve ilimleri camidir. Bu itibarla, zamanca, mekânca, ihtisasca dâire-i ihatası pek dar 
olan bir ferdin fehminden ve karihasından çıkan bir tefsir, bihakkın Kur’ân-ı Azîmüş-
şana tefsir olamaz. Çünkü, Kur’ân’ın hitabına muhatap olan milletlerin, insanların ah-
val-i ruhiyelerine ve maddiyatlarına, cami bulunduğu ince fenlere, ilimlere bir fert, 

vâkıf ve sahib-i ihtisas olamaz ki, ona göre bir tefsir yapabilsin. Hem bir ferdin  

3 Bediüzzaman Said Nursi, Mektubat (İstanbul: Söz Basım Yayın, 2012), 604-605.
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mesleği ve meşrebi taassuptan hâli olamaz ki, hakaik-i Kur’âniyeyi görsün, bı�tarafane 
beyan etsin. Hem bir ferdin fehminden çıkan bir dâvâ, kendisine has olup, başkası o 
dâvânın kabulüne dâvet edilemez—meğer ki bir nevi icmaın tasdikine mazhar ola.

Binaenaleyh, Kur’ân’ın ince mânâlarının ve tefsirlerde dağınık bir surette bulunan 
mehasininin ve zamanın tecrübesiyle fennin keşfi sayesinde tecellı� eden hakikatleri-
nin tesbitiyle, herbiri birkaç fende mütehassıs olmak üzere muhakkıkı�n-ı ulemadan 
yüksek bir heyetin tetkikatıyla, tahkikatıyla bir tefsirin yapılması lâzımdır. Nitekim, 
kanunı� hükümlerin tanzim ve ıttıradı, bir ferdin fikrinden değil, yüksek bir heyetin 
nazar-ı dikkat ve tetkikatından geçmesi lâzımdır ki, umumı� bir emniyeti ve cumhur-u 
nâsın itimadını kazanmak üzere millete karşı bir kefalet-i zımniye husule gelsin ve 
icma-ı millet, hücceti elde edebilsin.

Evet, Kur’ân-ı Azîmüşşanın müfessiri, yüksek bir deha sahibi ve nâfiz bir içtihada 
malik ve bir velâyet-i kâmileyi haiz bir zât olmalıdır. Bilhassa bu zamanlarda, bu şart-
lar ancak yüksek ve azı�m bir heyetin tesanüdüyle ve o heyetin telâhuk-u efkârından ve 
ruhlarının tenasübüyle birbirine yardım etmesinden ve hürriyet-i fikirlerinden ve ta-
assuplarından âzâde olarak tam ihlâslarından doğan dâhi bir şahs-ı mânevı�de bulu-
nur. İ�şte, Kur’ân’ı ancak böyle bir şahs-ı mânevı� tefsir edebilir.

Çünkü “Cüzde bulunmayan, küllde bulunur” kaidesine binaen, her fertte bulunma-
yan bu gibi şartlar, heyette bulunur. Böyle bir heyetin zuhurunu çoktan beri bekliyor-
ken, hiss-i kablelvuku kabilinden olarak, memleketi yıkıp yakacak büyük bir zelzele-
nin arefesinde bulunduğumuz zihne geldi. [Evet, Vanda Horhor Medresemizin damında 
esnâ-yı derste büyük bir zelzelenin gelmekte olduğunu söyledi. Hakikaten söylediği gibi, 
az bir zaman sonra Harb-i Umumî başladı. Hamza, Mehmed Şefik, Mehmed Mihri]

“Birşey tamamıyla elde edilemediği takdirde o şeyi tamamıyla terketmek caiz de-
ğildir” kaidesine binaen, acz ve kusurumla beraber, Kur’ân’ın bazı hakikatleriyle, naz-
mındaki i’câzına dair bazı işaretleri tek başıma kaydetmeye başladım. Fakat, Birinci 
Harb-i Umumı�nin patlamasıyla Erzurum’un, Pasinler’in dağ ve derelerine düştük. O 
kıyametlerde, o dağ ve tepelerde fırsat buldukça, kalbime gelenleri, birbirine uyma-
yan ibarelerle, o dehşetli ve muhtelif hallerde yazıyordum. O zamanlarda, o gibi yer-
lerde müracaat edilecek tefsirlerin, kitapların bulunması mümkün olmadığından, 
yazdıklarım, yalnız sünuhat-ı kalbiyemden ibaret kaldı. Şu sünuhatım eğer tefsirlere 
muvafık ise, nurun alâ nur; şayet muhalif cihetleri varsa, benim kusurlarıma atfedile-
bilir.
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Evet, tashihe muhtaç yerleri vardır; fakat hatt-ı harpte, büyük bir ihlâsla, şehidler 
arasında yazılıp giydirilen o yırtık ibarelerin tebdiline (şehidlerin kan ve elbiselerinin 
tebdiline cevaz verilmediği gibi) cevaz veremedim ve kalbim razı olmadı. Şimdi de 
razı değildir; çünkü o zamandaki ihlâs ve hulûsu şimdi bulamıyorum. [Haşiye: Yeni 
Said, Risale-i Nurdaki hakikî ihlâsla yine o ihlâsı buldu. Yeni Said, aynı ihlâsla baktı, 
tashih yerini bulamadı. Demek sünuhat-ı Kurâniye olduğundan, icâz-ı Kurâniye, onu 
yanlışlardan himaye etmiş. Nur talebeleri]

Maahâzâ, kaleme aldığım şu İşârâtü’l-İ’câz adlı eserimi, hakikı� bir tefsir niyetiyle 
yapmadım. Ancak ulema-i İ�slâmdan ehl-i tahkikin takdirlerine mazhar olduğu takdir-
de, uzak bir istikbalde yapılacak yüksek bir tefsire bir örnek ve bir me’haz olmak üze-
re, o zamanların insanlarına bir yadigâr maksadıyla yaptım.

İşârâtü’l-İ’câz4

 

Tavuk, Şahinin veya Kartalın Uçuşlarını Taklit ve Tercüme Edemez

Risale-i Nur Külliyatından el-Mesneviyyü’l-Arabî ile muanven büyük U� stad’ın ci-
hanbaha pek kıymettar şu eserini de Allah’ın avn ve inayetiyle Arabı�den Türkçeye çe-
virmeye muvaffak olmakla kendimi bahtiyar addediyorum. Yalnız, aslındaki ulviyet, 
kuvvet ve cezaleti tercümede muhafaza edemedim. Evet, o cevher-baha hakikatlere 
zarf olacak ne bir harf ve ne bir lâfız bulamadım. Tercüme lisanı da fikrim gibi nâkıs 
ve kasır olduğundan, o azı�m imanı� ve cesı�m Kur’ânı� hakikatlere ancak böyle dar ve 
kısa bir kisveyi tedarik edebildim. Ne hakkın ve ne hakikatin hatırı kalmış. Fabrika-i 
dımağiyemin bozukluğundan, bu kadarını da, müellif-i muhterem Bediüzzaman’ın 
mânevı� yardımlarıyla dokuyabildim.

Evet, bir tavuk, kendi uçuşuyla şahinin veya kartalın uçuşlarını taklit ve tercüme 
edemez. Bu, hakikaten aslına uygun ve lâyık bir tercüme değildir. (Pek kısa bir meal, 
bazan da tayyedilmiş, tercüme edememiş). Çok yerlerde yalnız mealini aldım. Bazı 
yerlerde de tayyettim. Ancak, aslındaki hakaiki evlâd-ı vatana gösteren küçük bir ayi-
nedir.

Risale-i Nur Müellifinin neseben küçük
kardeşi ve on beş sene ondan ders alan

 Abdülmecid Nursı�

Mesnevî-i Nuriye5

4 Bediüzzaman Said Nursi, İşârâtü’l-İ’câz (İstanbul: Söz Basım Yayın, 2012), 23-25.
5 Bediüzzaman Said Nursi, Mesnevî-i Nuriye (İstanbul: Söz Basım Yayın, 2012), 15.
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 Risale-i Nur Kendi Hakikî Talebelerinin Tayınlarını Neşriyatıyla Mükemmel 
Vermeye Başlamış

Umum dostlarıma ve Nur kardeşlerime bu vasiyeti ilân ediyorum:

Ben şahsım itibarıyla vazife-i Nuriyeyi yapmaya tâkatim kalmamış. Belki ihtiyaç da 
kalmamış. Hem müteaddit tesemmümlerle ve çok ihtiyarlık vaziyetiyle ve hastalıkla, 
şimdiki hayatta kalmak, tahammülüm kalmamış gibidir. Şayet müştak olduğum ölüm 
elime geçmese de, zahirı� hayatımda ölmüşüm gibi diye bu vasiyetimi yazıyorum.

Hâlık-ı Rahmân-ı Rahı�me hadsiz şükür olsun ki, bundan altmış yetmiş sene evvel 
hilâf-ı âdet olarak tahsil-i ilim, hususan ilm-i imanı� yolunda başkaların muavenetine 
yalvarmamak ve tam fakr-ı haliyle beraber Eski Said çocukluk, gençlik zamanında ta-
lebelerine tayınlarını kendi vermeye çalıştığı ve ancak kısa bir zaman beş tayın kabul 
edip mütebâki talebelerine, bazan yirmi otuz talebesine tayın verdiğinden, ilmi, vası-
ta-i cer etmeye o talebeler mecbur olmadılar. İ�ktisat ve kanaatle o zaman muvaffak 
oldukları gibi, Cenab-ı Erhamürrahimı�ne hadsiz şükür olsun ki, Eski Said gibi şimdi 
Risale-i Nur kendi hakikı� talebelerinin tayınlarını neşriyatıyla mükemmel vermeye 
başlamış. A� zamı� ihlâsı kırmamak için, Risale-i Nur has talebelerine, hususan nafakası-
nı tedarik edemeyenleri tam tamına idare edecek derecede Risale-i Nur’un satılan 
nüshalarının beşten birisi Risale-i Nur’un hakkı olduğu cihetle, şimdi elli altmış tale-
besine kâfi sermayesi çıkıyor. Benim (biçare Said’in) içinde hiçbir hakkı yoktur. Yalnız 
Risale-i Nur’un kıymettar hâsiyeti ve şakirtlerinin şahs-ı mânevisinin kemâl-i sadaka-
ti bu mânevı� Nur bayramına vesile oldu.

Şimdi bütün talebelerin fevkinde diyerek değil, benim en yakınımda, hizmetimde 
olup bir derece tam tarz-ı hareketimi bilenler ve yakından görenler içinde, dört beş 
adamı mutlak vekil yapıyorum. Ben ölsem veya hayatta şuursuz kalsam, Nurlara karşı 
hizmetimin tarzını bilerek tam yapabilsinler. Şimdilik Tâhirı�, Sungur, Ceylân, Hüsnü 
ve bir iki adam daha mutlak vekilim olarak vasiyet ediyorum. Şimdi Risale-i Nur’un 
satılan nüshalarının sermayesi, Risale-i Nur’un malıdır. Said de bir hizmetkârdır. Ha-
yatta tayınını alabilir. Hattâ bugünlerde ölüm bana çok yakın göründü. Ben de altı 
vilâyette bulunan elli altmış talebeyi iki üç sene Nur sermayesinden tayınını vermek 
kat’ı� niyet ederken, belki bazılarını bazı mâniler onları talebelik hizmetinden vazgeçi-
recek diye vazgeçtim. Şimdi vasiyetimi yazdım.

Emirdağ Lâhikası6 

6 Bediüzzaman Said Nursi, Emirdağ Lâhikası (İstanbul: Söz Basım Yayın, 2012), 620-621.
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Bulunduğunuz Haneleri Küçük Bir Medrese-i Nuriyeye Çevirin

Aziz, sıddık kardeşlerim ve mânevı� Medresetü’z-Zehranın Nur şakirtleri,

Ben İsparta’ya geldiğim vakit, İsparta’da İ�mam-Hatip ve vâiz mektebinin açılacağı-
nı haber aldım. O mektebe kayıt olacak talebelerin ekserisi Nurcu olmaları münasebe-
tiyle o mektebin civarında gayr-ı resmı� bir surette bir Nur medresesi açılıp, o mektebi 
bir nevi medrese-i Nuriye yapmak fikriyle bir hâtıra kalbime geldi. Bir iki gün sonra, 
güya bir ders vereceğim diye etrafta şâyi olmasıyla, o dersimi dinlemek için rical ve 
nisâ kafilelerinin etraftan gelmeleriyle anlaşıldı ki, böyle nim-resmı� ve umumı� bir 
medrese-i Nuriye açılsa, o derece kalabalık ve tehacüm olacak ki, kabil olmayacak. 
Afyon’da mahkemeye gittiğimiz vakitki gibi pek çok lüzumsuz içtimalar olmak ihtima-
li bulunduğundan, o hâtıra terk edildi, kalbe bu ikinci hakikat ihtar edildi. Hakikat de 
şudur:

“Herbir adam eğer hanesinde dört beş çoluk çocuğu bulunsa kendi hanesini bir 
küçük medrese-i Nuriyeye çevirsin. Eğer yoksa, yalnız ise, çok alâkadar komşuların-
dan üç-dört zât birleşsin ve bu heyet bulundukları haneyi küçük bir medrese-i Nuriye 
ittihaz etsin. Hiç olmazsa işleri ve vazifeleri olmadığı vakitlerde, beş on dakika dahi 
olsa Risale-i Nur’u okumak veya dinlemek veya yazmak cihetiyle bir miktar meşgul 
olsalar, hakikı� talebe-i ulûmun sevaplarına ve şereflerine mazhar oldukları gibi, İ�hlâs 
Risalesinde yazılan beş nevi ibadete de mazhar olurlar. Hakikı� ilim talebeleri gibi, on-
ların maişetlerini temin hususundaki âdi muameleleri de bir nevi ibadet hükmüne 
geçebilir” diye kalbe ihtar edildi. Ben de kardeşlerime beyan ediyorum.

Emirdağ Lâhikası7

 

Mehdinin En Birinci Vazifesi ve En Yüksek Mesleği İmanı Kurtarmaktır

Aziz, sıddık kardeşlerim,

Evvelâ: Nurun ehemmiyetli ve çok hayırlı bir şakirdi, çokların namına benden sor-
du ki: “Nurun hâlis ve ehemmiyetli bir kısım şakirtleri, pek musırrâne olarak, âhir 
zamanda gelen Âl-i Beytin büyük bir mürşidi seni zannediyorlar ve o kadar çekindi-
ğin halde onlar ısrar ediyorlar. Sen de bu kadar musırrâne onların fikirlerini kabul 
etmiyorsun, çekiniyorsun. Elbette onların elinde bir hakikat ve kat’î bir hüccet var ve 

7 Nursi, Emirdağ Lâhikası, 481.
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sen de bir hikmet ve hakikate binaen onlara muvafakat etmiyorsun. Bu ise bir tezattır, 
herhalde hallini istiyoruz.”

Ben de bu zâtın temsil ettiği çok mesaillere cevaben derim ki:

O has Nurcuların ellerinde bir hakikat var. Fakat iki cihette bir tâbir ve tevil lâzım.

Birincisi: Çok defa mektuplarımda işaret ettiğim gibi, Mehdi-i Âl-i Resulün temsil 
ettiği kudsî cemaatinin şahs-ı mânevîsinin üç vazifesi var. Eğer çabuk kıyamet kop-
mazsa ve beşer bütün bütün yoldan çıkmazsa, o vazifeleri onun cemiyeti ve seyyidler 
cemaati yapacağını rahmet-i İlâhiyeden bekliyoruz. Ve onun üç büyük vazifesi olacak:

Birincisi: Fen ve felsefenin tasallutuyla ve maddiyun ve tabiiyyun tâunu, beşer içi-
ne intişar etmesiyle, herşeyden evvel felsefeyi ve maddiyun fikrini tam susturacak bir 
tarzda imanı kurtarmaktır. Ehl-i imanı dalâletten muhafaza etmek ve bu vazife hem 
dünya, hem herşeyi bırakmakla, çok zaman tedkikat ile meşguliyeti iktiza ettiğinden, 
Hazret-i Mehdinin, o vazifesini bizzat kendisi görmeye vakit ve hal müsaade edemez. 
Çünkü hilâfet-i Muhammediye (asm) cihetindeki saltanatı, onunla iştigale vakit bırak-
mıyor. Herhalde o vazifeyi ondan evvel bir taife bir cihette görecek. O zât, o taifenin 
uzun tetkikatıyla yazdıkları eseri kendine hazır bir program yapacak, onunla o birinci 
vazifeyi tam yapmış olacak.

Bu vazifenin istinad ettiği kuvvet ve mânevî ordusu, yalnız ihlâs ve sadakat ve tesa-
nüd sıfatlarına tam sahip olan bir kısım şakirtlerdir. Ne kadar da az da olsalar, mânen 
bir ordu kadar kuvvetli ve kıymetli sayılırlar.

İkinci vazifesi: Hilâfet-i Muhammediye (asm) unvanıyla şeâir-i İslâmiyeyi ihya 
etmektir. Âlem-i İslâmın vahdetini nokta-i istinad edip beşeriyeti maddî ve mânevî 
tehlikelerden ve gazab-ı İlâhiden kurtarmaktır. Bu vazifenin, nokta-i istinadı ve hâ-
dimleri, milyonlarla efradı bulunan ordular lâzımdır.

Üçüncü vazifesi: İnkılâbât-ı zamaniye ile çok ahkâm-ı Kur’âniyenin zedelenmesiy-
le ve şeriat-ı Muhammediyenin (asm) kanunları bir derece tâtile uğramasıyla, o zât, 
bütün ehl-i imanın mânevî yardımlarıyla ve ittihad-ı İslâmın muavenetiyle ve bütün 
ulema ve evliyanın ve bilhassa Âl-i Beytin neslinden her asırda kuvvetli ve kesretli 
bulunan milyonlar fedakâr seyyidlerin iltihaklarıyla o vazife-i uzmâyı yapmaya çalışır.

Şimdi hakikat-i hal böyle olduğu halde, en birinci vazifesi ve en yüksek mesleği 
olan imanı kurtarmak ve imanı, tahkikî bir surette umuma ders vermek, hattâ ava-
mın da imanını tahkikî yapmak vazifesi ise, mânen ve hakikaten hidayet edici, irşad 
edici mânâsının tam sarahatini ifade ettiği için, Nur şakirtleri bu vazifeyi tamamıyla  
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Risale-i Nur’da gördüklerinden, ikinci ve üçüncü vazifeler buna nisbeten ikinci ve 
üçüncü derecedir diye, Risale-i Nur’un şahs-ı mânevîsini haklı olarak bir nevi Mehdi 
telâkki ediyorlar. O şahs-ı mânevînin de bir mümessili, Nur şakirtlerinin tesanüdün-
den gelen bir şahs-ı mânevîsi ve o şahs-ı mânevîde bir nevi mümessili olan biçare 
tercümanını zannettiklerinden, bazan o ismi ona da veriyorlar. Gerçi bu, bir iltibas ve 
bir sehivdir, fakat onlar onda mes’ul değiller. Çünkü ziyade hüsn-ü zan, eskiden beri 
cereyan ediyor ve itiraz edilmez. Ben de o kardeşlerimin pek ziyade hüsn-ü zanlarını 
bir nevi dua ve bir temenni ve Nur talebelerinin kemâl-i itikatlarının bir tereşşuhu 
gördüğümden, onlara çok ilişmezdim. Hattâ eski evliyanın bir kısmı, keramet-i gaybi-
yelerinde Risale-i Nur’u aynı o âhir zamanın hidayet edicisi olduğu diye keşifleri, bu 
tahkikat ile tevili anlaşılır. Demek iki noktada bir iltibas var; tevil lâzımdır.

Emirdağ Lâhikası8

Risale-i Nur Vahiy Değil ve Olamaz

Hem nasıl ki bu âyetler telif ve intişarına işaret ederler; öyle de, yalnız كـَِتاِب
ْ
 َتْنِزيُل ال

kelimesi Risaletü’n-Nur’un ismine (şeddeli ن, bir ن sayılmak cihetiyle) gayet cüz’ı� bir 
farkla tevafuk edip remzen bakar, kendine kabul eder. Çünkü كـَِتاِب

ْ
ال  kelimesi َتْنِزيُل 

dokuz yüz elli bir (951) ederek Risaletü’n-Nur’un makamı olan dokuz yüz kırk sekiz 
(948)’e sırlı üç farkla tevafuk noktasından bakar.

Birden hatıra geldi ki: Bu üç farkın sırrı ise Risaletü’n-Nur’un mertebesi üçüncüde 
olmasıdır. Yani vahiy değil ve olamaz. Hem umumiyetle dahi ilham değil, belki ekseri-
yetle Kur’ân’ın feyziyle ve medediyle kalbe gelen sünuhat ve istihracat-ı Kur’âniyedir.

Şualar9

8 Nursi, Emirdağ Lâhikası, 337-339.
9 Bediüzzaman Said Nursi, Şualar (İstanbul: Söz Basım Yayın, 2012), 871.
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