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Öz

Said Nursi ve Risale-i Nur Külliyatı yakın dönem düşünce hayatımıza derinlik ve 
zenginlik kazandırmıştır. Bütünleştirici ve kuşatıcı bir muhteva ve üslup zenginliğine 
sahip bu metinlerin hak ettiği şekilde anlaşıldığını ve yorumlandığını söylemek ol-
dukça güçtür. Bunun önünde birtakım sorunlar bulunmaktadır. Söz konusu engellerin 
tanımı, nedenlerinin tespiti, nasıl aşılabileceği, doğru bir şekilde anlaşılıp yorumlan-
ması için uygulanabilecek yöntemler üzerinde i’mali fikr etmek elzem hale gelmiştir. 
Bu yazı mevcut durumu tahlil ederek soru ve sorunlarla yüzleşmeyi hedeflemekte ve 
çözüm için teklifler sunmaktadır.
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CONSIDERATIONS ON UNDERSTANDING AND INTERPRETING RISALE-I NUR

Abstract

Said Nursi and Risale-i Nur have brought depth and richness to our recent life of 
thought. It is difficult to say that these texts, which have an integrative and encircling 
content and rich in style, are understood and interpreted as they deserve. There are 
a number of obstacles to it. It has become necessary to come up with the ideas on 
the definition of obstacles, identifying their causes, how they can be overcome, and 
the methods that can be applied to understand and interpret correctly. This article  
analyses the current situation and aims to confront questions and problems, and  
makes offers for solutions.
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Giriş

Okumak ve anlamak fiilleri ilk bakışta ayrılmaz bir bütün gibidir. Anlamak için oku-
mak gerekir. Ancak her okuma anlamak ile neticelenmeyebilir. Müellifler anlaşılmak 
için yazarlar. Okuyanlar anlamak için okurlar. Buna rağmen yazar ve okur her zaman 
anlaşamayabilir. Zira yazarın anlatım üslubu, kabiliyeti ile okurun anlayabilme kabili-
yeti ve isteği farklıdır. Yazarın anlam dünyası hatta hayat bütünlüğü ile okurun anlam 
dünyası ve geniş ölçekte hayatı örtüşmeyebilmektedir. Kısa bir ifadeyle okumak ve 
anlamak sürecinde birden fazla etken söz konusudur. Okuduğunu anlamak için emek 
ve mesai harcayanlar bunu daha iyi hissederler ve tanımlayabilirler. Okuduğu her şeyi 
anlayamadığı için ızdırap duyan kimselerin hali anlaşılabilir, tabii bir haldir. Ancak gü-
nümüzde okumadan anlamaya çalışan hatta okumadığı bir metni anlaşılmaz diye ta-
nımlayanlar da görülmektedir. Bunları anlamak ise mümkün değildir. İşte bu yazı söz 
konusu iki durumdan anlaşılabilir ve dikkate değer olanı yani anlamaya çalışanların 
Risale-i Nur’u anlamada karşılaştıkları meseleleri tahlil etmeyi hedeflemektedir. Di-
ğer güruhun problemi ise tanımlanmasını basit ama çözülmesi daha zor bir sorundur. 

Risale-i Nur’u anlama ve yorumlamanın keyfiyeti hakkında i’mali fikr etmek her 
geçen gün daha fazla ehemmiyet kesp etmektedir. Son zamanlarda yaşanan hadiseler 
bu konuyu daha da önemli hale getirdi. “Neden Risale-i Nur okumuyorsunuz?” so-
rusuna genellikle “Anlamıyoruz” şeklinde cevap verenlerin sayısı azımsanamayacak 
sayıdadır. Bu nedenle acaba Risale-i Nur metinleri anlamayı güçleştiren bir muhteva 
ve üsluba sahip midir? Yoksa bunun ardında dilin ötesinde başka etkenler mi vardır? 
Böyle bir sorun varsa arkasında yatan nedenler nelerdir? Bu gibi sorular araştırılmalı 
ve tahlil edilmelidir. 

Risale-i Nur Metinleri ve Anlama Faaliyeti

Öncelikle metin anlama ve yorumlama konusunda bir kanaatimi paylaşmak is-
terim. Herhangi bir metin üzerinde yorum yapılabilir olması için bu metnin gerek 
muhteva gerekse üslup açısından zengin ve derinlikli olması gereklidir. “Her metin 
üzerinde nasıl anlamaya çalışalım?” tarzında bir yöntem arayışı ve tartışması yapmak 
anlamlı olmayabilir. Nitekim bazı metinler vardır, onlar üzerinde bir yöntem geliştir-
mek, nasıl okunacağına dair müzakere etmek mümkün olmaz. Risale-i Nur metinleri 
ise üzerinde anlama ve yorumlama yöntemi kurgulanabilecek bir muhteva ve üsluba 
sahiptir.

Risale-i Nur metinleri bu yönüyle doğru bir yöntem uygulandığında anlama ve 
yorumlamayı kolaylaştıracak evsafta iken yaşadığımız çağda ortalama bir okurun 
anlamasını zorlaştıracak yönleri de vardır. Zira metin kompozisyonu, kavramları hatta 
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kullanılan dil yönüyle alışılagelmiş teliflerin dışında bir metindir. Yakın dönemde 
Türkçe yazılmış böyle bir metinle karşı karşıya gelmiş değiliz. Belki bir yönüyle irfan 
geleneği içerisinde yer alan metinlerle meselâ İbnu’l-Arabî’nin metinleri ile özellikle 
mana boyutu açısından benzerlik gösteriyorsa da yine de aralarında başka açılardan 
farklılıklar bulunmaktadır. Alışılmamış ya da unutulmuş bir üsluba sahip olması met-
ni anlamayı zorlaştırmaktadır. Ancak bu zorluk kesinlikle metnin dağınıklığı, tutarsız-
lığı, iç bütünlüğünün olmaması gibi olumsuzluklardan kaynaklanmamaktadır. Bilakis 
bu metinler üzerinde araştırma yapan herkesin göreceği üzere metinde bir bütünlük, 
tutarlılık ve kendine mahsus bir üslup bulunmaktadır. İlk anda hissedilen güçlük lü-
gavî gibi algılansa da aslında zorluk anlam dünyası yani paradigma farklılığıdır. Risa-
le-i Nur metinlerini anlamada karşılaşılan bu zorluğu aşmak için yeterli birikim var 
mıdır? 

Edebiyatta edebi metinlerin tahlili ile ilgili birçok şey söylenmiştir. Yöntemler 
oluşturulmuş, yazılmış, tartışılmıştır. Herhangi bir metnin tahkiki, yeniden neşri ile 
ilgili mevcut teoriler yöntemler ve uygulamalar zaten vardır. Ayrıca bizim gelene-
ğimizde de başta dini metinler olmak üzere bir metin anlamaya yönelik yöntemler 
geliştirilerek şerh, haşiye türü eserler yazılmıştır. Risale-i Nur’u anlama yöntemini 
tartışırken bu bilgilerden istifade edilmelidir. Hatta Batı’da geliştirilen geniş bir kav-
ram olan hermenötik adı altında toplanabilecek çalışmalar metinlerin anlaşılması ve 
yorumlanmasıyla ilgili ortaya çıkmış ki (Onların da kendine ait arka planları var) bu 
birikimden de yararlanılmalıdır. Batı’da dini metinler etrafında yapılan çalışmalarda 
sahih bir metin oluşturma çabası olmakla beraber metni anlama ve yorumlamaya dair 
kuramlar, prensipler de geliştirilmiştir. Bütün bunlar Risale-i Nur metinlerini anlama-
da istifade edilebilecek bilgi, birikim ve kuramlardır. 

Metinleri anlama ve yorumlamaya dair yöntemlerin her metni anlamaya yardım-
cı olacak ortak noktaları vardır. Bunlardan istifade edilirken her metnin kendine 
mahsus özellikleri olduğu da dikkate alınmalıdır. Risale-i Nur metinlerini anlama ve 
yorumlama konusu çalışılırken, tartışılırken dikkate alınması gereken hususiyetleri 
vardır. Bunlar arasında en önemlisi Risale-i Nur metinlerinin sosyal çevreden yalıtık 
olmamasıdır. Tek başına rafta duran, okurun metinle baş başa kalabileceği bir metin 
değildir. Bu durum Risale-i Nur metinlerini okuma ve anlama faaliyetleri açısından 
diğer metinlerden ciddi bir şekilde ayırmaktadır.

Risale-i Nur ve Sosyal Kuşatılmışlık 

Risale-i Nur metinlerini anlamanın önünde metni kuşatan sosyolojik çeper ve onu 
anlamayan çalışan okurun ön yargıları gibi sorunlar vardır. Kişi metni istediği gibi 
okuma ve anlamakta zorluk çeker. Metne yönelen okurun üstesinden gelmesi gereken 
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ön yargılar vardır. Zira metin bir cemaatin kitabı olarak görülmektedir. Cemaat birey-
lerinin hayat tarzları, toplumsal ve siyasi olaylara karşı takındıkları tavırlar metnin 
saf bir şekilde anlaşılmasını engellemektedir. 

Risale-i Nur rafta değil hayatın içerisinde yaşayan bir metindir. Bugüne kadar sü-
rekli okunmuş, anlaşılmış, etrafında birçok yazın türde eserler yazılmış, konferanslar, 
seminerler, tezler yapılmış bir metindir. Yani muhtelif anlama ve yorumlama yakla-
şımlarına tabi tutulmuştur. Bütün bunların içinde en önemli husus ise bir sohbet kita-
bı olmasıdır. Risale-i Nur talebeleri tarafından toplanılıp okunulan, şerh ve izah edilen 
bir metindir. 

Metnin cemaat içinde okunur olması maalesef iki farklı soruna temel teşkil et-
mektedir: Birincisi metne yönelişte “ön yargılar” oluşturmasıdır. İkincisi de “sohbet 
okumaları”nda ortaya çıkan anlayışların metni yalıtık olarak okumaya ket vurmasıdır. 
Zira metni kuşatan metin dışı bir anlam ve kavram dünyası vardır/oluşmuştur.

Ön Yargılar 

Metnin bir cemaate ait gibi görülmesi düşünce dünyamız ve hayatımızda gere-
ğince yer alamamasına neden olmaktadır. Said Nursi ve Risale-i Nur kelimeleri ya da 
Risale-i Nur ile ilgili bir mevzu söz konusu olduğunda kişilerin zihninde yaşadıkları 
ortama bağlı olarak gayr-i ihtiyari bir imge çağrışmaktadır. Yani metinle boş bir zihin 
ile baş başa kalamamaktadır. 

Böyle metinleri anlamada ilk mani ön yargılardır. Kişi bu ön yargılar nedeniyle 
okumadan, incelemeden metne dair bir yargıya ulaşabilmektedir. Maalesef ülkemizde 
gerek entelektüel kesim gerekse halk bazında bu türden birçok vakıa vardır. Risale-i 
Nur metinleri haksız bir şekilde sadece bir cemaate ait metinler olarak görüldüğü 
için kolayı tercih edenlerce bu cemaate müntesip bazı kişilerin kendilerince olum-
suz olan söz, düşünce ve davranışlarına bakılarak okumaya değer bulunmamaktadır. 
Hatta metinle okuma, anlama ilişkisine girmeden doğrudan hüküm verme aşamasına 
geçilebilmekte ve iftira denilebilecek yargılar verilebilmektedir.

Ayrıca yine sosyal hayata mal olmuş bu metni okumaya kalkan kişi bu metni oku-
makla o cemaate mensup olacağı zehabına kapılabilmektedir. Ya da bu metinden bir 
alıntı yaptığında kendisine bu gözle bakılacağını zannedebilmektedir. Hatta bilimsel 
araştırmalarda kullanılırken bile benzer endişeler hissedilmektedir. Aslında bu endişe-
lerin haklılık payı da vardır. Maalesef toplumda bu türden kodlayıcı, damgalayıcı, fikre 
değil bu türden yaftalamalar meyilli kişiler ve gruplar bulunmaktadır. Aynı şeyi güya 
iyi bir niyetle cemaat içinden sahiplenme, övünme kastıyla yapanlar da bulunmaktadır. 
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Okurun metinle ön yargısız baş başa kalamadığının farklı tezahürlerini müşahede 
etmek mümkündür. Kişiler metnin fikrine, düşüncesine değil sosyal hayattaki imge-
sine takılabilmektedir. Okuma ve anlama faaliyeti metnin kelimelerine, cümlelerine 
değil kişiye ya da gruba yönelebilmektedir. Meselâ Risale-i Nur’dan alıntılanmış bir 
metin bunun Said Nursi’ye aidiyeti zikredilmeden nakledildiğinde dinleyenlerin tep-
kisi farklı olurken aynı metin Said Nursi ismi zikredilerek nakledildiğinde farklı ol-
maktadır. Buradaki engel ya da ön kabul olumlu veya olumsuz olabilmektedir. Yani 
dışlayıcı ya da aşırı övücü yaklaşımların etkisi altında bir okuma ve anlama gerçekle-
şebilmektedir. Bu arada şunu da belirtmek gerekir ki övünücü yaklaşımlar –dışlayıcı 
kadar olmasa da– doğru anlamanın önünde engel oluşturmaktadır. 

Yalıtık olmayan metne dair ön yargıların etkisi sadece bundan ibaret değildir. Bunu 
fark eden ve kurtulmaya çalışarak metni okumaya karar veren kişileri farklı engeller 
beklemektedir. Risale-i Nur metinlerini okumaya başlayan kişi önünde metnin düşün-
ce atmosferine dair hazır anlayışlar, yargılar bulur. Bunlar iki grupta ele alınabilir: 
Birinci kısım Risale-i Nur metinlerini okuyanların oluşturduğu anlam ve anlayışlardır. 
İkinci kısım ise maalesef okumadan yargılayanların oluşturdukları sahte anlamlarıdır. 
Her ikisi de metni anlama ve yorumlama ameliyesine farklı şekillerde ket vurmak-
tadır. Bunu aşmadan metinle doğru bir iletişime geçmek mümkün değildir. Okurun 
öncelikle bu ön yargılardan uzaklaşması gerekmektedir.

Metne dair ön yargı ve ön kabullerin oluşturduğu bu engelin varlığını Risale-i 
Nur’u ülkemiz dışında yaşayan kimselerin okumasından, yorumlamasından hareketle 
anlamak mümkündür. Metin ile yalıtık bir ortamda karşılaşan bu kimseler metni daha 
objektif şekilde okuma ve yorumlama imkânı bulabilmektedir. 

Sohbet Okumaları

Metnin yalıtık olmayışının ikinci kısmını sohbet okumaları teşkil etmektedir. Risa-
le-i Nur metinleri topluca okunup ders yapılan kurucu metin özelliğine sahiptir. Metin 
etrafında tarihi süreç içinde bir anlam dünyası oluşmuştur. Kavramlarına anlamlar 
yüklenmiştir. Bazı kavramlar öne çıkarılmış ve metin bunların etrafında anlaşılmaya 
çalışılmıştır. Hatıralarla örülmüş, bazen lügavî anlamların da ötesine geçen bir anlam 
dünyası oluşturulmuştur. Asıl olan fer’, fer’ olan asıl mesabesine getirilmiştir. 

Metni okurken sohbet okumalarının bulunması metni anlamayı kolaylaştırıyor 
gibi gözükse de zaman zaman Risale-i Nur’u doğru anlamayı engelleyebilmektedir. 
Zira okuyucu çoğu zaman metne yönelirken daha önceden duyduğu ön kabullerle 
okumaya başlamaktadır. Bu da sahih bir anlamanın önünde birtakım zorluklara ve 
olumsuzluklara yol açmaktadır. Bunu biraz açmak istiyorum. Yalıtık metinlerde okur 
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metnin anlam dünyasına kendisi girerken Risale-i Nur gibi metinlere yönelen okur 
metinde gördüğü bazı yeni kelime ve kavramları hatta yaklaşımları kendisi anlaya-
cakken hazır bulduğu malzemelere yönelebilmektedir. Bu malzemenin göreceliği 
miktarınca kimi zaman yanlış ya da eksik anlamaya neden olmaktadır. 

Özellikle metnin sohbet geleneği içinde okunması ve şerh ve izah edilirken verilen 
mütedavil örnekler, hatıralar, anlayışlar okuru yönlendirmektedir. Yani ortada başka 
okuyuşlar ve anlayışlarla kuşatılmış bir metin söz konusudur. Bazı kavramlar içeriği 
metnin dışından gelen anlamlarla doldurulmuş olmasına rağmen o kadar çok kanık-
sanmış ve yerleşmiştir ki neredeyse okur o kavrama metnin içerisinden hareketle bir 
anlam yükleme ihtiyacı hissetmez ve sorgulamaz. Hatta bunları aşıp metnin bütünlü-
ğünden hareketle daha sahih bir anlama ulaşsa bile metnin dışındaki sosyal çevrenin 
belirlediği mana ile anlama baskısıyla karşı karşıya gelebilir. 

Metni Anlama Güçlüğü

Risale-i Nur metinlerini anlamada karşılaşılan sorunları Risale-i Nur metinlerine 
bağlamak yanlış olur. Anlama güçlüğünün ardında o dönem Türkiye’sinde yaşanan 
olaylar yatmaktadır. Dilimizdeki değişimler ve devrimlerle özellikle dini metinleri 
anlama sorunu oluşturulmuştur. Buna bağlı olarak toplumun geniş kitlelerinde kül-
tür emperyalizminin sonucu tarihe, dile, inanca yabancılaşma gerçekleşmiştir. Bu ne-
denle anlama sıkıntısı bir yönüyle lügavî (dil ile ilgili) olmakla beraber aslında daha 
çok bununla da ilişkili olarak fikrîdir (düşünceye aittir). Alfabesi, dili değiştirilmiş bir 
toplumun kadim eserlerini anlamakta zorlanması zaten değişimi gerçekleştirenlerce 
hedeflenen bir durumdur. Geniş dil hazinesine sahip toplumlar düşünce inceliklerine 
muttali olabilirken kelime dağarcığı az olan nesiller maalesef sathi düşünebilmekte, 
düşünce zenginliğinden yoksun kalabilmektedir. Oldukça sığ bir dünya ve insan ta-
savvuruna mahkûm edilmiş zihinler maalesef derinlikli metinleri anlamakta zorlan-
maktadır. 

Risale-i Nur metinlerini anlamada karşılaşılan sorunların asıl nedenlerinin bunlar 
olduğunu yazıldığı süreçte ona muhatap olanların anlayışlarında da görmek müm-
kündür. O dönemde birçok baskıya rağmen Risale-i Nur anlaşılmış ve etkili olmuş-
tur. Bunun en önemli delili Said Nursi’nin o dönem talebelerinin kendisine yazdıkları 
mektuplardaki ifadeleri ve kullandıkları dil ve ifade ettikleri düşüncelerdir. Nitekim 
Lâhikalarda ilk nesil talebelerin okudukları metinlere dair değerlendirmeleri bunu 
açıkça göstermektedir. Bu dönemlerde metinler anlaşılmıştır. Çünkü kültür emperya-
lizmi ve yabancılaşma daha sonuçlarını vermemiştir.
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Yabancılaşma her alanda sorunlar oluşturmuştur. Ancak bunun en vahim sonucu 
İslami ilimler sahasında görülmektedir. Ortalama bir Müslümanın bilmesi gereken 
konularda bile toplumun geniş kesimleri cehalet denilebilecek bir noktaya geriletil-
miştir. (Gerçek irtica) Yaşadığımız bu günlerde buna ilave olarak genel anlamda bir 
okuma fakirliği olduğunu da unutmamak gerekir. Sosyal medya, iletişim ve eğlence 
vasıtalarının istilası altında okuma ve anlama melekelerinin dumura uğradığı bir nesil 
ile karşı karşıyayız. Okuyarak anlama yeteneği her geçen gün hızla kaybolmaktadır. 

Hulasa Risale-i Nur metinleri ile okurun arasına harici engeller girmiştir. Bu so-
runlar sadece Risale-i Nur metinleri için değil genel olarak derinlikli tüm İslamî me-
tinler için geçerlidir. Meselâ bugün Elmalılı Muhammed Yazır’ın Hak Dini Kur’ân Dili 
adlı tefsirini orijinal dilinde anlamak isteyen kişi aynı engeller ve güçlüklerle karşılaş-
maktadır. Bu engeller üstesinden gelinebilecek hatta gelinmesi gereken engellerdir. 
Kültür emperyalizminin tersine çevrilmesi için bu tür metinlerin okunması ve anlaşıl-
ması gerekmektedir. Bu metinler bizi özümüze döndürecek, dil hazinemizi ve düşün-
ce derinliğimizi geri getirecek metinlerdir.

Metin-Okur Ufkunun Birleşmesi

Anlama faaliyeti sadece metnin dilini bilmekle, metin ve okurun ortak dili kullan-
masıyla gerçekleşmez. Metin ile okurun ufuklarının da birleşmesi gerekir. Yani okur 
metnin düşünce dünyasına girebilecek bir ufka sahip olmalıdır. Ortak kaynaklardan 
beslenmek bunu kolaylaştıracak en önemli husustur. Risale-i Nur gibi metinleri an-
layabilmek için gerekli olan bu ortak yapı maalesef zayıflatılmıştır. Her geçen gün de 
yıkılmaktadır. Türkiye’deki İslami ilimlerin yaygın ve örgün eğitiminde ciddi sorunlar 
yaşanmıştır. Geleneğinden kopartılmış, kaynaklarından uzaklaştırılmış, yeniden türe-
di bir İslami ilim geleneği oluşturulmak istenmiştir. Bu çaba halen devam etmektedir. 
Sistematik faaliyetler sonucunda İslami ilimler geleneği ile yeni nesiller arasındaki 
ufuklar birbirinden uzaklaştırılmış, köprüler atılmış, yollar kapatılmıştır. Bu da genel 
olarak tüm alanlarda anlama ve yorumlama sorunları oluşturmuştur. 

Klasik metinlerin düşünce dünyasına, kavramlarına yabancı hale gelen okurun 
metni anlamak için daha fazla çaba sarf etmesi gerekmektedir. Meselâ kendi ilgi ala-
nım olan tefsir sahasında yazılmış yakın dönem eserleri bile bugün okunamamakta 
veya okunsa da anlaşılamamaktadır. Zira üniversite eğitimi almış bir akademisye-
nin veya Türkiye’deki bir medresede eğitim görmüş bir kişinin bile yeterince kişisel 
çaba harcamamışsa kavramları doğru bir şekilde bilemediği, konuları tasnif ve ayırt 
edemediği bir süreçte yaşıyoruz. Aynı durum kelam, fıkıh hatta İslam tarihi için de 
geçerlidir. 
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Bu sorun kendi dilimizde yazılmış eserler ile aramızdaki mesafeyi açmıştır. Bu-
nunla beraber daha önemli bir başka kopmaya da neden olmuştur. Sadece bize ait me-
tinleri anlama sıkıntısı değil aynı zamanda diğer İslam ülkelerindeki İslam âlimleriyle 
olan bağlarımızı da kopartmıştır. Ortak bir zeminde üretim yapamayışımıza neden 
olmuştur. Çünkü onların bilimsel mirastaki birikimleri, elde ettikleri ve bakış tarzları 
ile bizim elde ettiklerimiz, bakış tarzlarımız birbirinden farklılaşmış, uzaklaşmıştır. 

Bu farklılığın birtakım faydaları da vardır. Tamamen olumsuz değildir. Akademik 
kazanımlarımız kaynak bilgilerini tahlil edebilme kabiliyeti kazandırmıştır. Ancak 
klasik bilgilere ulaşmak açısından aynı şeyi söylemek mümkün gözükmüyor. Sonuç-
ta malumat olmadan ilim de olmuyor. Maalesef bizde şu an malumat olmadan ilim 
yapılıyor. Hatta ezbersiz İslamî ilimler tedrisatı teşvik ve tahrik ediliyor. Ezbersiz bir 
tedrisat yapılınca da şöyle bir durumla karşı karşıya geliyoruz: Yerleşmiş kavramları 
bilmeyen kimselerce söz konusu kavramlara istenilen anlamlar verilebilmekte, iste-
nen sonuçlar çıkarılabilmektedir. Hâlbuki her kavram dönemsel olduğu kadar ekol-
lere göre de farklı anlam içerikleri taşıyabilmektedir. Bunların bilinmesi ve dikkate 
alınması ile doğru bir anlam elde edilebilir, yeni bilgiler üretilebilir. Geçmiş ile sahih 
ilişkiler kurulabilir. Nesiller arasında bir insicam oluşturulabilir.

Buradan asıl konumuza geri dönecek olursak Risale-i Nur metinlerini anlamak 
için müellifinin kavram dünyasına ve düşünce ufkuna yaklaşmak gerekmektedir. An-
lama probleminin önemli bir kısmı bu noktadaki eksikliklerden kaynaklanmaktadır. 
Said Nursi’nin birikimi ile onu anlamaya çalışan insanların birikimi arasında farklılık-
lar vardır. Bunun sebebi yukarıda değindiğim İslami ilimler geleneğimizdeki korkunç 
ve vahşi kır(ıl)madır. Bu eserlerin yazıldığı süreçteki fikir ve kavram dünyamız ile ya-
şadığımız yıllarınki birbirinden çok farklıdır. Bu doğal olarak kavramların içeriğini 
doldurma açısından önümüze ciddi bir sorun, bir engel çıkartmaktadır.

Risale-i Nur metinlerini anlamak için müellifi Said Nursi’nin medreselerde tahsil 
edip okuduğu eserlerin ve özellikle Tahir Paşa’nın konağında okumuş olduğu veya 
o çevrelerde görüp okuduğu bilinen kitaplara aşina olmak gerekir. Zira kendi ifade-
siyle doksan kitabı ezberlemiş ve bunları sürekli tekrar etmiştir. Yani ilhamât ya da 
sunuhât kabilinden de olsa bu bilgiler böyle bir zeminde neşvünema bulmuştur. Bu 
eserlere icmâlen de olsa muttali olmak Said Nursi ile okurun ufuklarının birleşmesini 
sağlayacaktır. 

Eserleri ve düşünceleri anlayabilmek için fikir ve kavram ufkunda birleşmek ol-
dukça önemlidir. Farklı ufuklar anlama güçlüğü oluşturur. Mesela ben kendi alanımla 
ilgili örnek vereyim: Türkiye’de İlahiyat fakültelerinde okumuş, eğitim görmüş ki-
şilerin –son dönemlerde bazı ufak tefek değişiklikler olsa da– yüzde 90’nının tefsir  
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usulüyle ilgili bilgileri İsmail Cerrahoğlu’nun telif ettiği esere bağlıdır. Yeni neslin bil-
gisi ise Muhsin Demirci hocanın yazmış olduğu bir tefsir usulü kitabına mahkûmdur. 
Bu ülke sınırları içinde kaldığınız müddetçe sıkıntı oluşturmaz. Ancak geniş alana çık-
tığınızda, farklı kaynaklar okuduğunuzda birtakım eksikliklere ve anlama güçlükle-
rine yol açar. Zira bütün bilgilerimiz Türkçe kaynaklarımızdır. Yani İslam âlimlerinin 
tümünün beslendikleri klasik kaynaklardan beslenilmediği için tercüme hareketiyle 
hangi kitap esas olmuşsa ilim sadece ondan ibaret hale gelmiştir. Aynı şeyi mesela 
fıkıh usulü için de söyleyebiliriz. Hayrettin Karaman hocanın telif veya tercümeleri bu 
alanda belirleyici olmuştur.

Bir müellifi anlayabilmek için müellifin beslendiği kaynaklara vukufiyet olması 
gerekiyor. Eğer bu vukufiyet söz konusu değilse o zaman sosyal çevrenin baskıları 
ve siyasi beklentiler metni anlamada etkin hale gelebilmektedir. Yani yalıtık olması 
gereken sadece metin değildir. Anlayan özne de kendisini bazı baskı ve beklentilerden 
yalıtmalıdır. 

Sosyal Çevrenin Baskı ve Beklentileri

Anlamanın doğru bir şekilde gerçekleşmesi için anlayan öznenin de birtakım çe-
perlerden ve baskılardan kendisini yalıtması gerekir. Sosyal çevrenin etkisinden kur-
tulmak önemlidir. “Bu ne kadar mümkündür?” sorusu tartışılabilir. Ancak en azından 
bunun farkında olmak ve bunun tedbirini almak gerekmektedir. Risale-i Nur’u dı-
şardan anlayanlar onun kavram dünyasıyla buluşmakta belki zorlanmaktadır. Ancak 
kendileri yalıtık olarak metinle karşı karşıya geldikleri için bu yönüyle avantajlıdır. 
Bu nedenle onlar Said Nursi’yi daha rahat anlayabilmektedir. Tabii özellikle yukarıda 
belirttiğim ortak ufku paylaşmak gibi bizim de avantajlı olduğumuz hususlar vardır. 
Bu tespitlerimin hiçbirini tamamen külli bir hakikat olarak söylemiyorum. Daha ziya-
de tartışmaya, müzakereye zemin hazırlasın diye dile getiriyorum. Bunun sebepleri 
var. Onlar Türkiye’deki eğitim sistemi içerisinde yetişmedikleri  ve bu sosyal dokudan 
etkilenmedikleri için övücü/yerici, pozitif/negatif körlükten azadeler. Kendilerinden 
bir beklenti olmadığı için müellifin kastettiği manayı çok daha rahat görebiliyorlar. 

Metnin Otoritesi

Diğer metinlerde olduğu gibi Risale-i Nurları anlamada da metin dışı beklenti ve 
bilgiler ile metnin otoritesi arasında çatışmalar olduğu görülmektedir. Çoğunlukla dö-
nemsel tartışmalar yaşanmaktadır. Özellikle siyasi beklentiler Risale-i Nur yorumla-
rını etkilemektedir. 
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Genelde bunlar siyasi tartışmalar olduğunda alevleniyor. Bu üzerinde durulması 
gereken bir hadisedir. Risale-i Nur etrafında yapılan kavram veya konu bazlı münaka-
şalar ve tartışmalar çoğunlukla dönemseldir. Toplumsal olaylarla, siyasi gelişmelerle 
ilintilidir. “Nurcular buna nasıl tepki verecek? Nasıl davranacaklar?” diye toplumsal 
bir beklenti ve baskı oluştuğunda metne dönülmekte (Bu aslında Risale-i Nur hare-
ketinin metin merkezli bir hareket olduğunu gösterir), farklı anlamlar ve yorumlar 
üretilmektedir. Taraflar metinden kendilerini destekleyecek delil getirerek tepki ve 
davranışlarını meşrulaştırmaya çalışmaktadır.

Bir metnin okunmasında belirli ölçüde farklılık olması tabiidir. Ancak bu tabiiliğin 
“ne dersem gider” tarzında açık bırakılması ve metnin otoritesinin suistimaline hoş-
görüyle bakılacak dereceye getirilmesi mümkün değildir. Burada metnin doğru bir şe-
kilde anlaşılması için birtakım kurallar ve yöntemler geliştirilmelidir. Keyfi yorumlar 
varsa bunun ciddi tahlil ve tenkit yazılarıyla ortaya konulması gerekir. Zaman zaman 
bu tür yazılar çıkıyor, bunların çoğalması doğru bir anlayış için oldukça gerekli ve 
yapıcı olacaktır.

Usulden ve asıldan kopuk anlama faaliyetleri “ne dersen gider” tarzı bir keyfilik 
oluşturmaktadır. Sabitelerin olmadığı bir anlayış, her konuda ihtilaf caizdir yaklaşımı 
hakim kılınmak istenmektedir. Hâlbuki ancak malumata tabi ilim yapıldığında sağlıklı 
yaklaşımlar ortaya çıkar. “İhtilafın ne kadarı uygun ve ne kadarı değildir?” gibi bir 
belirginlik oluşur. 

Kanaatimce İslami ilimler alanında bilinçli olarak flu/keyfilik esaslı bir alan oluş-
turmak istenmektedir. Bunun “meyveleri” alınmaya başlanmıştır. Türkiye’deki İsla-
mi meseleler tartışıldığında herkes ben böyle düşünüyorum diyebilmektedir. İslami 
ilimler delilsiz, kaynaksız, yöntemsiz kişilerin kendi aklını (!) yegâne hakem kabul 
ettiği serbest bir alan haline getirilmiştir. Yani İslami ilimler tahsil edilmesi gereksiz 
bir alan gibi gösterilmektedir. Nitekim ilim tahsil etmeyen birçok insanın bu alanda 
rahatlıkla konuşabildiği, yazabildiği görülmektedir. İslami ilimlerin tamamında icra 
edilen bu oyun Risale-i Nurlar dâhil olmak üzere klasik metinlerin manipüle edilme-
sine zemin hazırlamaktadır. Bu keyfilikten kaçabilmek için metnin iç dinamiklerini 
öne çıkaran bir anlama ve yorumlama faaliyeti yapılmalı ve buna dayalı yöntemler 
benimsenmelidir.

Metin Içi Dinamikler/Metin Merkezli Anlam 

Metnin iç dinamikleri hakem kılındığında bu tür tartışmalarda daha sağlıklı so-
nuçlar alabilmek mümkündür. Bu noktada öncelikle “Yorum esnasında ne oluyor?” 
sorusunu sormalıyız. Yorum esnasında anlayan özne ve onun yaşam bütünlüğü  
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devreye giriyor. Onun beklentileri, toplumun beklentileri sırasıyla anlamı etkiliyor. 
Bundan kurtulmak nesnel bir anlama ve yoruma ulaşmak mümkün müdür? Nihai ola-
rak bunu imkânsız gören otoritelere ben de büyük ölçüde katılıyorum. Ancak bunu en 
aza indirgemenin yolu müellifin kavramların içeriğine, tahdid ve tarifine dair ifadele-
rini, kesin ve açık hükümlerini belirleyici kılmaktır. 

Risale-i Nur metinlerini anlarken ortaya çıkan karmaşadan kurtulmak için bun-
lardan istifade edilerek bir yorum yöntemi oluşturmak gerekmektedir. Said Nursi bir 
kavramı bizatihi kendisi net olarak tarif etmişse onu almak gerekir. Bir yanlışı düzelt-
mişse buna itibar etmek gerekir. Risale-i Nur metinleri bu açıdan önemli miktarda 
malzeme içerir. Çünkü müellif kendisi hayatta iken de birtakım tartışmalar, yaftala-
malar, yakıştırmalar, aşırı övmeler söz konusu olmuş, kendisi bunları tadil ve tashih 
etmiştir. Anlayan özneyi ve metni harici baskı ve etkilerden kurtarmanın ya da bunları 
en aza indirgemenin tek yolu metnin hakem ve otorite kılınmasıdır.

Metnin merkeze konulmasında da nihai olarak tek anlama ve yoruma ulaşmanın 
mümkün olmadığı konular olabilir. Böyle mevzular varsa burada da kanaat belir-
tip farklı görüşlerin olabileceğini bildiren ifadeler kullanmak yorum etiği açısından 
önemlidir. Teşbihte hata olmasın. Müfessirler Kur’ân yorumunda buna riayet etmişler, 
“Allahu a’lem bi’s-sevap” demişlerdir. Bunu diyebilmek bir taraftan metnin otoritesini 
kabul ederken diğer taraftan da aczini itiraf etmektir. Ama bizde öyle olmuyor yani 
bir taraftan metnin otoritesini ortaya koyarken kişi ısrarla kendi anlayışının mutlak 
doğru olduğunu da iddia ediyor. 

Herhangi bir metni anlama ve yorumlama yöntemleri açısından İslami ilimler ara-
sında kendisinden istifade edilebilecek en önemli branş tefsir ilmidir. Bu açıdan tefsir 
ilminde ortaya çıkmış yorumla ilgili yöntem arayışları, anlama engelleri vs. ile ilgili 
birikimlerden, tartışmalardan istifade edilebilir. Tabii burada birtakım art niyetlilerin 
hemen sanki haşa “Kur’ân ile Risale-i Nur’u eş mi tutuyorsunuz?” gibi çok alakasız 
ancak kötü niyetli kişilerin söyleyebileceği bir soru ya da saçma suçlama aklımıza ge-
leceği için hemen nefyedelim. Amacımız bu değildir. Yorum yöntemi açısından istifade 
etmektir. Çünkü nihai olarak konumuz anlama ve yorumlamadır. Böyle absürd bir kı-
yas yapılabileceği neden aklımıza geliyor? Maalesef yaşadığımız ortamın talihsizlikle-
ri… Tabii ve akl-ı selim bir sosyal yapıda yaşasaydık böylesine bir ara cümle girmeye 
ihtiyaç kalmayacaktı. Aslında bu sosyal hayatın ne denli etkin olduğunun bir örneği 
oldu. Benim vurgulamak istediğim şey de bu. Yani anlayan özne ne kadar kendini ya-
lıtmaya çalışırsa çalışsın etrafındaki tartışmalar mutlaka meseleye hangi zaviyeden 
bakacağına dair bir etki oluşturuyor. Şöyle ki ileri sürülen asılsız, iftira dolu medya 
yalanlarına kulak asmayacağım, demek bile bir etkilenmedir. Yalıtık olmak neredey-
se mümkün değildir. Bu çok canlı bir örnektir. Hâlbuki bu coğrafyada yaşamayan ve 
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Risale-i Nur’u ve Said Nursi’yi bir araştırma konusu olarak dışarıdan ele alan bir kişi 
bunlardan azadedir, metne daha objektif yaklaşabiliyor. Mesela düzenlenen son ulus-
lararası müsbet hareket sempozyumunda konuştuğum başka ülkelerden gelen katı-
lımcılar birçok mevzuda benden çok daha rahat konuşabilmekteydiler. Biz o kadar 
rahat konuşamıyoruz. Çünkü bizim sadece ne söylediğimiz değil nasıl anlaşıldığımız 
da önemli. 

Bu tür baskılar Risale-i Nur’u anlamanın önünde her dönem etkili olmuştur. Be-
diüzzaman Said Nursi kendi döneminde de bu tür bir ortamı yaşamıştır. Osmanlı’nın 
son dönemi ve Cumhuriyet’in ilk yıllarına bakıldığında İslami konuların toplumsal 
beklentiler, baskılar altında ele alındığı görülür. Hatta öncelikli konular bu beklenti ve 
baskıların oluşturduğu konulardır. Ancak Said Nursi burada önemli bir tavır sergile-
miştir. O dönemde kendi düşüncesini net bir şekilde herhangi bir hesap yapmaksızın 
ifade etmiştir. Bence Said Nursi’nin en karakteristik özelliklerinden birisi de budur. 
Yani gündeme takılmayıp kendi gündemini oluşturmasıdır. Yani kendini yalıtabilmiş-
tir.

Neyse bu parantezi kapatalım. Ben Kur’ân etrafında da metni merkeze alan çalış-
malar yapıldığını, şayet ihtilaf edilecek bir durum varsa bunun ifade edildiğini nakle-
decektim. Böylece metnin otoritesini sağlamak ve metni merkeze koymanın önemini 
belirttik. Ancak bunun için de metne dair bazı mevzuları konuşmak gerekir. Bunun 
başında metin tasavvuru geliyor. 

Metin Tasavvuru

Her anlama ve yorumlama faaliyetinde öne çıkan etkenlerden biri de metin tasav-
vurudur. Yorumdan önce metin tasavvuru gelir. Yorum buna bağlı olarak gelişir. Sa-
hih yorum sahih metin tasavvuruna bağlıdır. Yorumlar tasavvurlara göre değişebilir. 
Bunu yine tefsir alanı ile örnekleyebiliriz. Müfessirlerin yorum yöntemleri netice iti-
barıyla Kur’ân tasavvurlarıyla ilişkilidir. Bu açıdan bakıldığında Said Nursi’nin Kur’ân 
tasavvuru/tarifi oldukça geniş ve farklıdır. Ona göre Kur’ân ve kâinat bütünlüğünde 
bir metin vardır. Böylece Kur’ân doğru değerleri, düşünceyi öğreten ve duyguları bes-
leyen bir metin halini alır.

Risale-i Nur nasıl bir metindir? Böyle bir soru sorduğumuzda yine iki uç arasın-
da farklı cevaplarla karşılaşırız. Bir tasavvura göre metin tamamen “ilham mahsu-
lü”dür. Kesbî ilmin hiçbir katkısı yoktur. Diğerine göre ise “sıradan bir medrese mol-
lası”nın telifidir. Her ikisi de eksik ve yanlış anlamalara sebebiyet verecek sorunlu  
tasavvurlardır.
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Birinci tasavvur metnin anlaşılmasında Said Nursi’nin birikimlerini sıfıra indirge-
yerek metni anlamada okurun kavram ufkunu müellifin ufku ile birleştirme çabasını 
gereksiz kılmaktadır. Çıkartılan anlam ve sonuçların aşırı mübalağayla değerlendi-
rilmesine yol açmaktadır. Hâlbuki Kur’ân’ın emri herşeyi olduğu yere koymaktır. Bir 
şeyde olmayan vasfı ona yüklemek onu yüceltmez. Mesela Hz. İsa’ya (as) Allah’ın oğlu 
demek onu yüceltmez. Hz. İsa’yı (as) yücelten şey onun Allah’ın elçisi olmasıdır. 

Bu tasavvur kimi zaman diğer metinleri dışlayıcı bir hale dönüşmektedir. Hatta Ri-
sale-i Nur metinlerinin muhtevasında da aşırılıklara yol açmaktadır. Bazı kimselerce 
Risale-i Nur metinleri dine ait her şeyi barındırmaktadır. Kur’ân’daki bütün ayetler 
tefsir edilmiştir. Kur’ân’a dair en nihaî tefsirleri içermektedir. Bu ve benzeri asla doğ-
ru olmayan ve Said Nursi’nin düşüncelerine aykırı tasavvurlar metnin doğru şekilde 
anlaşılması ve yorumlanmasını engellemektedir.

Risale-i Nur metinlerinin orijinalliğine dair de yanlış tasavvurlara şahid olabil-
mekteyiz. Buna göre bu metinlerde yazılan her şey ilk defa dile getirilmiştir. Benzeri 
yoktur. Bu tarz anlayışlar Risale-i Nur’u yüceltmiyor. Bilakis böyle bir tasavvur ile Ri-
sale-i Nur’a yönelen kişi bu tasavvuruna aykırı hakikatle karşılaştığında hayal kırıklı-
ğına uğrayabiliyor. O halde önce doğru bir metin tasavvuru oluşturulmalıdır. 

Bunun tersine Risale-i Nur metinlerini sıradanlaştıran, derinlik ve orijinalliğini 
örten tasavvurlar metni anlama ve yorumlamaya zarar vermektedir. Bu metinlerden 
istifade etmenin önünü kapatmaktadır. En doğrusu metni olduğu gibi tanımlamaktır. 

Risale-i Nur metinleri müellifinin aklî ve ruhî melekeleri üzerine kendi arayışları 
ve ihtiyacına binaen bahşedilmiş hakikatlerin bu asrın ihtiyaçlarına ve efkârına uygun 
bir şekilde ifade edildiği derinlikli, kuşatıcı dili ve üslubuyla orijinal metinlerdir. Bu 
genel tarifle beraber Said Nursi’nin Eski Said dönemi eserleriyle Yeni Said dönemi 
eserlerinin üslup açısından birbirinden farklı olduğunu da belirtelim. Ancak mak-
sat ve amaç açısından aynıdırlar. Kendisi de bunu mesela Mesnevi-i Nuriye’yi Risale-i 
Nurların bir fidanlığı olarak tavsif ederek ortaya koymuştur. Muhakemât, Münazarât, 
İşârâtü’l-İ’câz gibi ilk dönem eserleri okunduğunda sonraki dönem eserleriyle arada-
ki farklılık ve benzerlikler açıkça müşahede edilebilmektedir. 

Yeni Said dönemi yani Barla’da başlayan telif döneminin şartları üslup elemanla-
rının kullanımında öncelik-sonralık farkı oluşturmuştur. Bu dönemde telif doğrudan 
mesaj odaklı olmuştur. Muhatapları taklidi imandan tahkiki imana ulaştırabilecek 
ayetler ışığında asrın soru ve sorunlarına çareler üretilmiştir. İlgili âyetlerin tefsiri 
ile insanların ellerinden alınmaya çalışan inançları asrın anlayışıyla fakat asrın na-
zariyelerine mahkum olmadan, kâinatın hakemliğinde, ikna edici delillerle tespit ve 
teyid edilmiştir. Âyetler kafaları karıştıran sorulara cevap teşkil edecek şekilde tefsir 
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edilmiştir. Âyetlerin seçimi ve tefsiri soru ve sorun odaklıdır. Lügavî, edebî tahliller 
açıkça zikredilmemiş ancak arka planda gözetilmiştir.3

Risale-i Nur metinlerinin muhtevası genel olarak imanda tahkik, amelde istikamet 
ve ihlas odaklıdır. Ferdin ve toplumun yaratılış gayesini idrakini sağlayacak, ubudiye-
tini huşu ve huzur içinde yapabilmesini temin edecek anlatımları içerir. Bunun için 
asrın gereği olarak kâinat bütünlüğünde bir insan tefekkürü geliştirilmiştir. Zira bu 
asırda dalalet sözde ilim cihetiyle gelmektedir. Ayrıca Said Nursi’nin kuşatıcı insan 
tasavvuruna bağlı olarak insanın kalbine ve aklına hitap eden bir üslup kullanılmıştır. 
Soyut konular temsillerle somutlaştırılmış, akledilebilir ve hissedilebilir kılınmıştır. 
Müşahede alanı ve burada yaşananların örnekliği ile aşkın olan, metafizik konular an-
laşılır hale getirilmiştir. Bilimsel nazariyeler yerine kâinat gerçekliğine dayanılmıştır. 
Böylece değişimlere karşı dirençli bir metin oluşturulmuştur. Gelenek ile sıkı irtibatı 
vardır. Ehl-i Sünnet çizgisi içinde kalınmıştır. Mezhep ve meşrep çatışmalarından uzak 
durulmuş, uhuvvet ve ittihad-ı İslam’ı gerçekleştirecek bir dil kullanılmıştır. İlmihal 
kitaplarında bulunabilecek malumatlara yer verilmemiştir. Bu tür konular ibadet ve 
muamelâta bağlılığı sağlayacak, makâsıd ve hikmet odaklı olarak ele alınmıştır. 

Risale-i Nur metinleri fıkhi konuları genel itibarıyla bu alanda yazılmış kitaplara 
havale etmiştir. O kitaplardan okumanın yeterli olduğu beyan edilmiştir. Ancak yine 
abartılı bir tasavvurun neticesi olarak Said Nursi’nin ibadetlerle ilgili bazı görüşleri, 
hayatındaki uygulamaları eserlerinde yazılmadığı halde hatıralardan nakledilmekte 
ve tamim edilebilmektedir. O müceddid olduğu için müçtehittir gibi ön kabullerle me-
tinden olmayan manalar üretilmeye çalışılmaktadır. Olmayan bir şeyi metinden çı-
karmaya çalışmak tekellüftür, anlamsızdır, zulümdür. Metnin yerine kişinin kendisini 
koyması en hafifiyle metnin otoritesini suistimal etmektir. Olmayan şeyleri metinden 
çıkartmaya çalıştığınız takdirde metin değil insanlar konuşmaya başlar. Eğer bir konu 
metinde yok ise yoktur. İlla bu vardır deyip kıyısından köşesinden çıkartmaya çalıştı-
ğımız takdirde metne zulmetmiş oluruz.

Said Nursi başlı başına tam bir tefsir yazmadığını da özellikle belirtmek gerekir. 
Risale-i Nurlar Kur’ân’ın bir kısım âyetlerinin tefsirini içermektedir. Genel olarak 
imanî meselelere tekabül eden ve ibadetlerin hikmetlerini açıklamaya medar olacak 
âyetler tefsir edilmiştir. Her bir bölümün başına konuyla ilgili bir veya daha fazla âyet 
konularak bunların tefsiri yapılmıştır. Nursi eserlerinde konu başında açıkça zikretti-
ği âyetlerden başka yer yer konu içerisinde de bazı âyetleri lâfzen veya manen alıntı-
lamıştır. Eserlerinde toplam altı yüz yirmi âyeti zikrederek doğrudan tefsirini yapmış, 

3 Bununla ilgili bir örnek için bkz. İshak Özgel, “Said Nursi’de Dünya Ahiret Muvazenesinde Kalp Kesp 
İlişkisi (İbrahim Suresi 3. Âyet Ekseninde)”, Risale-i Nur Perspektifinden Dünya-Ahiret Dengesi Sempozyum 
Kitabı içinde, Ulusal Sempozyum (Diyarbakır: Dicle Üniversitesi, 2014) 123- 147.
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binlerce âyete manen atıfta bulunmuştur. Eski Said dönemine ait olan ve at sırtında 
cephede Arapça olarak telif ettiği İşârâtü’l-İ’câz adlı eseri ile diğer eserlerinin tefsir 
açısından farklı üslupta olduklarını belirtmek gerekir. İşârâtü’l-İ’câz’da Fatiha sûresi 
ile Bakara sûresinin başından 33. âyete kadar olan kısmı ele almış, Kur’ân’ın i’câzını 
farklı vecihlerle detaylı olarak nakletmiş ancak tefsirdeki temel amacı olan manaya 
katkısını ihmal etmemiştir. Diğer eserlerinden müteşekkil olan ve Risale-i Nur Kül-
liyatı olarak adlandırılan Sözler, Mektûbat, Lem’âlar ve Şuâlar gibi Yeni Said dönemi-
ne ait eserlerinde ise muhtelif konuları başta lafzen zikrettiği bir âyet veya âyetler 
doğrultusunda izah ederken yine Kur’ân’ın i’caz yönüne değinmiş ancak detaylarını 
zikretmeden ağırlıklı olarak mana üzerinde durmuştur. İşârâtü’l-İ’câz’da ilmi açıkla-
malar yoğun olup mana ona tabi iken diğer eserlerinde i’caz’a dair ilmi açıklamaların 
arka planda kaldığı, mananın öne çıktığı bir üslubu benimsediği görülmektedir. Onun 
tefsir yönteminin de temel amaç çağdaşlarında olduğu gibi Kur’ân mesajlarını toplu-
ma ulaştırmaktır. Bu hedefi gerçekleştirirken Kur’ân’ın i’câzını ihmal etmemiştir. 

Metin tasavvurunda Risale-i Nur’u anlama özelinde önemli bir mesele de daha 
önce de kısa değindiğimiz ilham meselesidir. Risale-i Nur ilham mahsulü müdür, değil 
midir? Şayet tümüyle ilham mahsulüdür gibi bir telakki varsa ve bu telakki aşırılık içe-
riyorsa metni anlama ve yorumlamada önemli engeller oluşur. Hatta bazı kimselerce 
olumlu ve olumsuz anlamda metne bir kutsiyet atfetmeye kadar gidebilir. Metne dair 
yaygın kabullere aykırı bir şey söylemeye kalkındığında bu baskı ve engelle karşıla-
şılabilmektedir. Burada başımdan geçen bir hadiseyi naklederek mevzuyu açmak is-
tiyorum: Ben bir makalede Kur’ân’ın üç aşamalı nüzulü teorisini tahlil ettim.4 Burada 
“inzal” ve “tenzil” kelimeleri arasında biri tümden diğeri peyderpey inmek manasına 
gelir, şeklindeki yaygın kabulün mutlak doğru olmadığını delilleriyle, ulemanın bu ko-
nudaki farklı görüşleriyle yazdım. Bu konuda Said Nursi’nin görüşü de inzal ile tenzil 
arasında bahsettiğimiz şekilde bir fark olduğudur. Şimdi böyle bir konuda Risale-i Nur 
metnine muhalefet gayet tabiidir. Zira mevzu tamamen lügavî bir konudur. İhtilaf edi-
lebilecek teferruata dair meseledir. Nitekim Nursi’nin görüşü de bir tercihtir. Ancak 
metin tasavvuru nedeniyle bazılarınca bu kabul edilemezdir. Çünkü ârizi bir mesele 
bile ilham ile söylenmiştir. Bu nedenle ihtilaf edilemez. 

Burada da esas metnin iç dinamikleri olmalıdır. Külliyat bu konu esas alınarak ta-
ranmalıdır. Said Nursi’nin kendi metinleri için bu açıdan yaptığı tavsifler nelerdir? 
İlhamı hangi manada kullanmıştır? Hangi konular için bunu söyler? Ne kadarlık bir 
bölümü kapsar? Ayrıca ilham ile ilgili kullandığı “sünuhât”, “hads” gibi diğer kavram-
lar hangi anlam içeriğine sahiptir, aralarındaki farklar nelerdir? Kendisi bunlarla neyi 

4 Özgel, İshak, “Kur’ân’ın Üç Aşamalı Nüzûlü Anlayışının Lügavî Temelleri Üzerine Bir Değerlendirme 
(Kur’ân Tasavvuru Oluşturmaya Doğru)”, Arayışlar -İnsan Bilimleri Araştırmaları 3, s. 5-6 (2001) 89-114.
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kastetmektedir? Bu soruları esas alan çalışmalar, araştırmalar yapılması gerekirken 
sosyal çevrenin oluşturduğu okumanın ön kabulleri, hatıralar devreye girmekte ve ki-
şilerin kendince anladıkları ve içeriğini kendilerinin doldurduğu bir kavram dünyası 
ve metin tasavvuruyla meseleye bakılabilmektedir. Hatta kimi zaman Said Nursi’nin 
açık ifadelerine rağmen mevcut mütedavil mevhum, mutasavver anlam ve yargı ka-
bul edilmektedir. Bu kişilere metnin açık ifadeleri gösterildiğinde muhtelif tevillere 
gidilmektedir. Aynı tasavvur metnin kaynakları ve orijinalliği bağlamında da kendini 
göstermektedir. 

Metnin Kaynakları

Yukarıdaki hususa bağlı olarak Risale-i Nur’un kaynağı ya da kaynakları üzerin-
de de durulmalıdır. Sosyal çevreye bağlı tasavvurlara göre Risale-i Nur’un ilhamdan 
başka kaynağı yoktur, her açıdan tam bir orijinalliği söz konusudur, her şey sadece 
Risale-i Nur’da ve ilk defa söylenmiştir. 

Hâlbuki Said Nursi’nin medreselerde okunan kitapları ikmal ettiği ve Van’da Tahir 
Paşa’nın konağında kalıp kütüphanesinden istifade ettiği bilinmektedir. Ayrıca İstan-
bul seyahatlerinde ilim çevreleriyle ilişkisi olmuştur. Dönemin gazetelerinde yazılar 
yazmıştır. Çağının meseleleriyle ilgilenmiş, çözümler üretmiştir. İşârâtü’l-İ’câz, Muha-
kemât gibi ilmî derinliği daha açık olan eserler kaleme almıştır. 

“Van'da bulunduğu vakit, merhum Vali Tahir Paşa, Avrupa kitaplarını tetebbu ede-
rek kendisine sualler tertip edip sorardı. Bunların hiçbirisini görmediği ve Türkçeyi 
de yeni konuşmaya başladığı halde, cevabında tereddüt etmezdi. Bir gün kitapları gö-
rür ve Tahir Paşa’nın bunlardan sual tertip ettiğini anlayarak az bir zamanda kitapla-
rın muhtevasını elde eder.”5

Bu ve benzeri gerçekler göz önüne alındığında Risale-i Nur’un İslami ilimler ge-
leneğinde geçmişle irtibatı bulunan eserler olduğunu söylemek gerekir. Ancak kendi 
üslubu ve devrin ihtiyaçları muvacehesinde orijinal bir eser vücuda gelmiştir. Esma-yı 
İlahiyenin tecellileriyle ilgili yaklaşımın İbnü’l-Arabî’de bulunması ya da diğer tefsir-
lerde benzer malumatın, yaklaşımların olması onun değerini düşürmez. Aksine bu 
konudaki yanlış kabuller Risale-i Nur’a olan güvenin sarsılmasına neden olur.

Yine bir örnek vereyim Cürcanî üzerine doktora tezi yapmış olan Adil Bor hocamızı 
İşârâtü’l-İ’câz’ın Diyanet tarafından basılmasının ardından yapılan panelde dinledim. 
Uzmanlık alanı olduğu için i’câz geleneği içinde İşârâtü’l-İ’câz’ın yerini son derece ilmi 
bir tebliğle sundu. Bu tebliğ daha sonra makale olarak da yayımlandı.6 Said Nursi’nin 

5 Bediüzzaman Said Nursi, Tarihçe-i Hayat (İstanbul: Envar Neşriyat), 48.
6 Adil Bor, “Said-i Nursi’nin Kur’an Yorumunda Belâgat -İşârâtü’l-İ’câz Eseri Çerçevesinde”, Erciyes Üniver-
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i’câz geleneğindeki orijinal yönünü izah etmekle beraber İşârâtü’l-İ’câz’da okuduğu 
bazı meseleleri Cürcanî’de de bulduğunu söyledi. Yine bir başka örnek vereyim; Mu-
hammed Abduh ile Said Nursi arasında Birinci Söz’deki hikâyenin anlatımında ben-
zerlikler var. Şimdi bu benzerlikler Risale-i Nur’un orijinalliğine zarar mı vermekte-
dir? Elbette hayır. Ancak bir kısım kimselerin tasavvuruna göre bu kabul edilemezdir. 
Zira Said Nursi ne söylemişse ilk defa söylemiştir, bunları başka bir kaynakta bulma 
ihtimali yoktur. Şayet bulunursa Said Nursi’nin orijinalliği kalmaz. Bu tasavvur ve yak-
laşımın ciddi şekilde tashih edilmesi lazım. Çünkü bu telakki Said Nursi’nin bizatihi 
hayatına aykırı bir şeydir. Medreselerde kitapları tetebbu etmiş, Van’da Tahir Paşa’nın 
konağında birçok alana dair kitaplar okumuştur. Yani tamamen ümmî birisine vehbî 
bir ilim verilmiş değildir. 

Metni anlarken metnin kaynaklarına muttali olmak önemli avantajlar sağlar. Anla-
yan öznenin metni daha iyi anlamasına katkı sağlar. Ahmet Akgündüz Said Nursi’nin 
ilmi müktesebatını oluşturan kitapların listesini araştırmış ve yayımlamıştır. Bu konu-
da daha fazla çalışmaya ihtiyaç vardır. Bu eserlerin envanteri çıkarılmalıdır. Ne kadarı 
vardır? Bunlar elimizde midir, değil midir? Bunların tespitinin yapılması, ikinci olarak 
bunların okunması ve Said Nursi’nin eserleri üzerindeki etkilerinin çıkartılması gere-
kiyor. Ayrıca Risale-i Nur metinlerini bu bakış ile yani akademik tarzda okuyabilecek 
kişilere ihtiyaç vardır. Bunun için yaygın olarak bilinen, medrese eğitiminde okunan 
kitaplar yanında özellikle Said Nursi’nin eğitim sürecinde tetebbu ettiği kitapları oku-
yarak yetişecek bir araştırmacı topluluğu gereklidir. 

Kavram Dünyası

Herhangi bir düşüncenin aktarılması ve anlaşılması kavramlarla gerçekleşmekte-
dir. Özellikle kendi içinde tutarlı bir bütünlük arz eden, kavramların bilinçli bir şekil-
de kullanıldığı, yenilik taşıyan düşüncelerin –paradigma– doğru bir şekilde anlaşılma-
sı bu düşünceye ait kavramların doğru anlaşılmasıyla mümkündür. Bu nedenle böyle 
düşünceleri merkeze alan çalışmalarda öncelikle kavramların içeriğini ve özgünlüğü-
nü araştıran ön çalışmalar yapılmalıdır. Düşünce sahibinin kavramlara yüklediği an-
lamlar belirlenmeden yapılan çalışmalar o düşüncenin tutarlılığının bozulmasına ya 
da yanlış anlaşılmasına neden olmaktadır. Kısaca kavram kargaşasına yol açmaktadır. 

Bediüzzaman Said Nursi’nin düşüncesi etrafında yapılan çalışmalarda da zaman 
zaman bu türden eksiklikler görülmektedir. Hâlbuki Nursi kavramları anlam içe-
riğini bilinçli bir şekilde doldurarak kullanmıştır. Bu kavramların anlam içeriğinde 
okuduğu eserler ile yaşadığı çağın izleri görülmektedir. Bazen kavramları klasik kay-
naklardaki anlamları ile bazen de yeni anlamlar yükleyip genişleterek kullanmıştır. 

sitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 1, s. 16 (2013): 57-78.
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Bunun yanında onun düşüncesinde tamamen kendisine özgün kavramlar da vardır.  
Bu nedenle birçok düşünürü anlama ve yorumlamada gerektiği gibi Nursi’nin eser-
lerini okuma ve yorumlamada da onun kavram dünyasını keşfetmek gerekmekte-
dir. Özellikle anahtar mesabesinde olan kavramlar hakkında ön çalışma yapılmalı, 
kavramlara yüklediği anlamlar metin merkezli çalışmalarla belirlenmelidir. Böylesi 
çalışmalara dayanmadan yapılan araştırmalar ve yorumlar çoğunlukla harici para-
digmaların ya da araştırmacıların kendi düşüncelerinin Nursi’nin düşüncesi gibi gös-
terilmesine ve nihai olarak konjonktüre bağlı suistimallere yol açmaktadır.

Risale-i Nur üzerinde yapılacak kavram araştırmalarında kendisine dayanılacak 
alanlar iki farklı döneme göre değişiklik arz edebilir. Eski Said dönemi eserlerinde 
yakın tarihle ilgi konulara, tartışmalara ve bu dönemin kavramlarına vukufiyet gere-
kirken Yeni Said döneminde İslami ilimlerin ıstılahları bilinmelidir. Tefsir, tefsir usulü, 
dil bilim, belağat, mantık özellikle kelam ile ilgili yeterli donanıma sahip olmak gerek-
mektedir. Meselâ Nursi ebcedi kullanarak yaptığı istihraçlarında oldukça teknik ıstı-
lahlar kullanmıştır. Bunun için “delâletü’l-elfaz” bahislerinin bilinmesi gerekmektedir. 
Said Nursi “remzen, işareten bu manaya gelir” dediği yeri sarahat gibi anlayıp buna 
bağlı asılsız iddialarda bulunmak bu kavramların bilinmemesi ya da bunun ehemmi-
yetini müdrik olmamaktan kaynaklanmaktadır. Bununla ilgili bir örneği biraz sonra 
takdim edeceğim.

Risale-i Nur metinlerini anlamak için kelimelerin, kavramların manasına duyulan 
ihtiyaç sonucu erken dönemlerde çalışmalar yapılmıştır. İlk çalışmalar lügat şeklin-
de olmuştur. Bediüzzaman hazretlerinin hayatında Mehmet Feyzi Efendi Asa-yı Mu-
sa’nın arkasına altı yüze yakın kelimeden oluşan bir lügat hazırlayarak Said Nursi’ye 
göndermiş, duâsını almıştır.7 Ardından Zübeyir Gündüzalp’in de desteğiyle Sadreddin 
Yüksel ve Rüştü Tafral’ın yardımlarıyla Abdullah Yeğin Yeni Lügat adıyla bir sözlük 
hazırlamıştır. 

Rüştü Tafral’ın Risale-i Nur’un anlaşılmasıyla ilgili önemli çalışmaları olmuştur. 
Bunlardan birisi Osmanlıca Türkçe Büyük Lügat adıyla yaptığı Risale-i Nur’dan alın-
tıların olduğu lügattir. Uzun yıllar bu alandaki boşluğu doldurduğu gibi Risale-i Nur 
dışındaki Osmanlıca metinleri anlamak için de kullanılmıştır. Kelimelerin izahında 
Risale-i Nur’dan yapılan alıntılar aynı zamanda Risale-i Nur’un neşrine de katkı sağla-
mıştır. Benzer şekilde hazırladığı İndeks, ilk baskısı Yeni Ansiklopedi adı taşıyan daha 
sonra İslam Prensipleri Ansiklopedisi8  adıyla basılan çalışması yine anlamaya yönelik 

7 “Size gönderdiğim Asâ-yı Musa'nın lügatnamesini hasta olduğu halde çok güzel ve âlimane yazan, lügat-
namenin başında güzel bir fıkra derceden ve bana da ayrı mektub yazan Risale-i Nur'un serkâtibi Mehmed 
Feyzi’nin oraca çok müşkilât ve manialara rağmen, hârika sadakatını ve Nurlara faik alâkasını, sarsılmadan 
imana hizmetini birkaç cihette yapması gösteriyor ki; o küçük bir Hüsrev olduğu gibi, tam bir Hasan Fey-
zi’dir.” Bkz. Bediüzzaman Said Nursi, Emirdağ Lâhikası (İstanbul: Envâr Neşriyat), 225.
8 Rüştü Tafral mahfiyet örneği vererek bu çalışmalara ismini yazmamıştır. Her birinde heyet tarafından 
hazırlandığı yazılıdır.
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çabaların ürünleridir. Rüştü Tafral’ın teşvik ve destekleriyle Bekir Sami Sağbaş tara-
fından Risale-i Nur’un Büyük Lügati adlı çalışma da yakınlarda yayımlanmıştır. Son 
olarak benim kastettiğime daha uygun bir çalışma ise Kenan Demirtaş’ın riyasetinde 
bir heyet tarafından Risale-i Nur’un Tariflerine Göre Istılahlar ve Anahtar Kelimeler 
adıyla yapılmıştır. 

Bunların hepsi diğer lügatlere müracaat edilerek hazırlanmıştır. İhtiyacı belir-
li ölçüde karşılamıştır. Ancak Risale-i Nur’u anlamak için bunları bir kademe ileriye 
götürecek çalışmalara hala ihtiyaç vardır. Kelime ve kavramların köken olarak hangi 
manaya geldiği, bizim dilimizdeki anlam süreçleri takip edilmeli buna ilave olarak asıl 
Risale-i Nur’da hangi mana ve manalarda kullanıldığı tespit edilmelidir. Bu konuda 
Batı’da ortaya çıkan “linguistics semantics”den istifade edilebilir. Kelimenin eş sü-
rümlü ve art sürümlü manaları takip edilebilir. 

Kavramların Risale-i Nur’daki anlamlarının bulunması çok önemlidir. Zira Said 
Nursi eğitimi, okuduğu ve beslendiği kaynaklar itibarıyla bu kavramlara anlam yük-
lemiştir. Bazılarının anlam içeriğine farklı manalar katmıştır. İslami ilimler alanında 
bile bazı kavramlar farklı anlam içerikleriyle kullanılabilmektedir. Yine kendi tecrü-
belerimden bir örnek verebilirim. Said Nursi’nin tefsir yöntemini araştırırken kendi-
sinin kullandığı bir kavramı makalenin başlığına taşıdım.9 “Şuhudî tefsir” ne anlama 
geliyor? Böyle bir isimlendirmeye ben daha önce rastlamadım. Said Nursi “şuhûd”, 
“meşhûd”, “muşahedât” kelimelerine bu bağlamda özel bir anlam yüklemiştir. Lite-
ratüre bakıldığında bu kavrama İmam-ı Rabbanî’nin (ra) yüklediği anlamdan farklı 
bir mana yüklemiştir. Eğer doğrudan İmam-ı Rabbanî’nin (ra) kullanımını esas almış 
olsaydım, belki de Said Nursi’nin tefsirini bu şekilde isimlendirmesini anlamayacak-
tım. Said Nursi’nin eserlerini “şuhudî tefsir” diye isimlendirmesindeki amaç Kur’ân’ın 
gerçeklik/somut alanı olan dış dünyadaki kâinat kitabıyla tefsir edilmesidir. Benzer 
şekilde Said Nursi “manevi tefsir” ifadesini de kullanır. Bu ifade ilk bakışta sufî ya da 
işârî tefsir gibi algılanabilir. Hâlbuki Said Nursi bu ifadeyle lafza dair incelemelerden 
ziyade manayı esas alan tefsiri kasteder. Zıt kavram kullanımından hareketle bu mana 
açıkça anlaşılmaktadır. Mana lafzın mukabili olarak kullanılmıştır. O halde Risale-i 
Nur metinlerinde geçen kavramların hem İslami ilimler geleneğindeki yeri hem de 
bizzat metindeki kullanımları dikkate alınmalıdır.

Kavramlar ve kelimelerin seçime dayalı olarak bilerek kullanıldığı kabul edilmez-
se ya da göz ardı edilirse müellifin kastını aşan anlam ve yorumlara gidilebilmekte-
dir. Hatta zaman zaman müellife haksızlık da yapılmaktadır. Mesela sosyal çevreye 
bağlı okumalarda Said Nursi’nin ebced vs. çıkarımlarına bir değer yüklenir. Halbuki 
her çıkarımın bir değeri vardır. Bir bağlayıcılığı vardır. Bu değer kullanılan kavramla 

9 İshak Özgel, İshak, “Çağdaş Tefsir Yönelişleri Açısından Bediüzzaman Said Nursi’nin Tefsir Yöntemi 
(Şuhûdî Tefsir)”, EKEV Akademi Dergisi -Sosyal Bilimler- 19, s. 61 (2015): 299-321.
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ifade edilir. Fıkıh usulünde delaletü’l-elfaz bahislerinde bunlar geçmiştir. Said Nursi 
bu tür çıkarımlarda kendisi ısrarla remiz, işaret gibi kelimeleri kullanarak bu çıkarım-
ların değeri ve bağlayıcılığıyla ilgili özenli davranmıştır. Yanılma payını sık sık zikret-
mesine, “Allahu a’lem bi’s-sevap” demiş olmasına rağmen bunların çok abartıldığını, 
aşıldığını dolayısıyla da yazara zulmedildiğini görebilmekteyiz. Bu tür yorumlar Said 
Nursi’yi ehl-i sünnet anlayışı dışına çıkarmaktadır. Hâlbuki Nursi ehl-i sünnet düşün-
cesine bir şekilde aykırıymış gibi düşünülebilecek her yerde son derece ihtiyatlı dav-
ranmış, yanlış anlamları önlemek için özenli kayıtlar kullanmıştır. 

Şimdi aşağıdaki metin üzerinden bunu inceleyelim: 

“Evet Eskişehir hapishanesinde dehşetli bir zamanda ve kudsı� bir teselliye pek çok 
muhtaç olduğumuz hengâmda, manevı� bir ihtarla: ‘Risale-i Nur’un makbuliyetine dair 
eski evliyalardan şahid getiriyorsun. Halbuki َتاٍب ُمِبيٍن  ِفى كـِ

َّ
 َياِبٍس ِاال

َ
ٍب َوال

ْ
 َرط

َ
 sırrıyla َوال

en ziyade bu mes’elede söz sahibi Kur’ândır. Acaba Risale-i Nur’u Kur’ân kabul eder 
mi? Ona ne nazarla bakıyor?’ denildi. O acib sual karşısında bulundum. Ben de Kur’ân-
dan istimdad eyledim. Birden otuzüç âyetin mana-yı sarihinin teferruatı nev'indeki 
tabakattan mana-yı işarı� tabakasından ve o mana-yı işarı� külliyetinde dâhil bir ferdi 
Risale-i Nur olduğunu ve duhulüne ve medar-ı imtiyazına bir kuvvetli karine bulun-
masını bir saat zarfında hissettim. Ve bir kısmı bir derece izah ve bir kısmını mücme-
len gördüm. Kanaatımda hiçbir şekk ve şübhe ve vehim ve vesvese kalmadı.

Ben de ehl-i imanın imanını Risale-i Nur’la muhafaza niyetiyle o kat’î kanaatımı 
yazdım ve has kardeşlerime mahrem tutulmak şartıyla verdim. Ve o Risâlede biz de-
miyoruz ki; âyetin mana-yı sarihi budur, tâ hocalar Fihi nazarun desin. Hem dememi-
şiz ki, mana-yı işarînin külliyeti budur. Belki diyoruz ki:

Mana-yı sarihinin tahtında müteaddid tabakalar var. Bir tabakası da mana-yı işarî 
ve remzîdir ve o mana-yı işarî de bir küllîdir. Her asırda cüz’iyatları var. Risale-i Nur 
dahi bu asırda o mana-yı işarî tabakasının külliyetinden bir ferddir ve o ferdin kasden 
bir medar-ı nazar olduğuna ve ehemmiyetli bir vazife göreceğine, eskiden beri ülema 
mabeyninde cârî bir düstur-u cifrî ve riyazî ile karineler, belki hüccetler gösterilmiş 
iken, Kur’ânın âyetine veya sarahatine değil incitmek, belki i'caz ve belâgatına hiz-
met ediyor. Bu nevi işarat-ı gaybiyeye itiraz edilmez. Ehl-i hakikatın nihayetsiz işarat-ı 
Kur’âniyeden hadd ü hesaba gelmeyen istihraclarını inkâr edemeyen, bunu da inkâr 
etmemeli ve edemez.”10

Buradaki ilmi üsluba ve izahlara rağmen tam tersi bir anlayış benimsenebilmekte-
dir. Bu kayıtlar hiç yerine konulmaktadır. Ben sadece birkaç tanesine dikkatinizi çek-
mek istiyorum. 

10 Bediüzzaman Said Nursi, Şualar (İstanbul: Söz Basım Yayın, 2012), 682.
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1- Bu tür meselelerin ve izahların esas olmadığı, mecburiyet tahtında ve ehl-i ima-
nın imanını muhafaza niyetiyle ifşa edildiğini söyler: “Ehl-i imanın imanını Risale-i 
Nur’la muhafaza niyetiyle o kat'î kanaatımı yazdım ve has kardeşlerime mahrem tu-
tulmak şartıyla verdim.”11

2- Bunun sarahat olmadığın ısrarla vurgular: “Mana-yı sarihinin teferruatı nev’in-
deki tabakattan mana-yı işarî tabakasından ve o mana-yı işarî külliyetinde dâhil bir 
ferdi”, “Ve o Risâlede biz demiyoruz ki; âyetin mana-yı sarihi budur, tâ hocalar Fihi 
nazarun" desin. Hem dememişiz ki, mana-yı işarînin külliyeti budur.”12

3- Ardından bunun ilmi arka planını verir: “Mana-yı sarihinin tahtında müteaddid 
tabakalar var. Bir tabakası da mana-yı işarî ve remzîdir ve o mana-yı işarî de bir küllî-
dir. Her asırda cüz'iyatları var. Risale-i Nur dahi bu asırda o mana-yı işarî tabakasının 
külliyetinden bir ferddir.”13

4- İtirazlara medar olabileceğinin farkındadır: “Eskiden beri ulema mabeyninde 
cârî bir düstur-u cifrî ve riyazî ile karineler, belki hüccetler gösterilmiş iken, Kur’â-
nın âyetine veya sarahatine değil incitmek, belki i’caz ve belâgatına hizmet ediyor. Bu 
nevi işarat-ı gaybiyeye itiraz edilmez. Ehl-i hakikatın nihayetsiz işarat-ı Kur’âniyeden 
hadd ü hesaba gelmeyen istihraclarını inkâr edemeyen, bunu da inkâr etmemeli ve 
edemez.”14

Bütün bunlara rağmen bunun bilincinde olmayan okur sadece sonuca odaklanı-
yor. Bu ifadeleri sarahat gibi naklediyor. Böyle olunca da özellikle okumadan Risale-i 
Nur daha doğrusu Nurcular hakkında hüküm vermek isteyen ön yargılı kişiler Risale-i 
Nur’un tüm muhteviyatını bu tür ebcedden ibaret sanabiliyor. Böylece ehl-i imanın 
muhafazası yani Risale-i Nur’a teveccüh için istihdam edilen fer’î bir delil tam tersine 
Risale-i Nur’dan uzaklaşmaya sebebiyet verebiliyor. 

Gençliğin imanını kurtarmaya ve tahkiki imana vesile olacak konular arka plana 
itiliyor. Fer’î, ârizî yönü ön plana çıkartıldığı için aslî yönlerini konuşamıyoruz ve tar-
tışamıyoruz. Hâlbuki bu ifadeler maksadı, ibaresi, üslubuyla doğru anlaşılmış ve nak-
ledilmiş olsaydı vazifesini icra edecekti.

Metin ve Konu Kompozisyonu

Metin tasavvurunda metnin konuları ele alma şekli yani kompozisyonu da önemli-
dir. Risale-i Nur metinlerinin konu kompozisyonuna bakıldığında aynı konunun farklı 

11 Bediüzzaman Said Nursi, Kastamonu Lahikası (İstanbul: Söz Basım Yayın, 2012), 200.
12 Nursi, Kastamonu Lahikası, 200.
13 Nursi, Kastamonu Lahikası, 200.
14 Nursi, Kastamonu Lahikası, 200.
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bağlamlarda incelendiği görülür. Eserler, lahikalar birbirini tamamlayan cüzler gibidir. 
Buna rağmen kavramların kullanılmasında dikkat çekici bir tutarlılık vardır. Herhangi 
bir konu araştırıldığında kavram tutarlılığı, konu bütünlüğü açıkça görülmektedir. Bu 
durum Risale-i Nur metinlerinin kavram analizi veya bir kavram etrafında toplama 
yapmaya çok müsait olduğunu göstermektedir. Ancak burada da kendi düşüncemizi 
ispat etmek tarzında yargıdan metne gelmek değil metinden yargıya ulaşmak esas 
olmalıdır. Ayrıca kavram ve konular kendi iç bütünlüğünde bozulmadan art niyetli 
okumalar yapılmadan araştırılmalıdır. Maalesef bazı araştırmalarda araştırmacı ken-
di görmek istediğini görmek için metni bağlamından kopartarak araştırma yapabil-
mektedir. Olgudan/yargıdan metne gidildiğinde objektif olunamıyor. Metinden yargı-
ya ulaşıldığında ise daha objektif ve bütüncül davranılmış olunuyor. 

Burada bence daha önemli bir husus var, onu da göz ardı etmemeliyiz. Bir düşün-
cenin ve metnin doğru anlaşılması için bütün-parça, esas-fer’, tâbi-metbû gibi unsur-
ların yerli yerinde kalması gerekir. Parça bütün gibi görülürse, tâbi metbû hale geti-
rilirse yani cerbeze yapılırsa ortaya anlam değil kaos çıkar. Küçük olanı büyük, büyük 
olanı küçük gösterdiğiniz zaman cerbeze olur. Buna kim sebep oluyor? Buna Risale-i 
Nur’u doğru okuma çabası göstermeyen kişiler neden oluyor. Ortaya çıkan kaosu aşa-
bilmek için bu tür konuları, yargıları müellifin kastına uygun bir bütünlük ve düzen 
ile okumak gerekmektedir. 

Olgudan Metne, Metinden Olguya

Metni okurken de iki tür düzlem vardır. Metinden olguya gitmek veya olgudan 
metne gelmek. Risale-i Nur okumalarında da bu konu önem arz eder. Zira metnin et-
rafında hatıralar adı altında toplanabilecek tarihi malumat vardır. Hatıralarla örülü 
bir metinde olgudan metne gelmek önemli riskler taşır. Aslında bir metnin etrafında 
telif süreci ve olaylarını anlamaya yardımcı olacak tarihi malzemenin bulunması ol-
dukça kıymetlidir. Ancak doğru bir yöntemle kullanılmazsa bu bir risktir. Risale-i Nur 
okumalarında bu tehlikenin farkında olunduğunu söylemek zordur. 

Risale-i Nur’u anlamaya yardımcı olacak tarihi malzemeyi genel olarak ikiye ayır-
mak mümkündür: i) yazılı belge ve bilgiler, ii) hatıralar. Risale-i Nur külliyatını farklı 
kılan hususlardan birisi de Said Nursi’nin kendisinin yazdığı veya kendisine gönderi-
len mektupların “lâhika” tarzında yayımlanmasıdır. 

Bu malzemenin tarih felsefesi ve tarih yazıcılığının tecrübelerinden istifade edile-
rek doğru ve verimli bir şekilde kullanılması anlama ve yorumlama faaliyetine olumlu 
katkılar sağlar. Meselâ lâhika mektuplarından hareketle Risale-i Nur metinlerinin telif 
tarihlerini tespit etmek mümkün olabilir. Çünkü zaman zaman talebeleri Said Nursi’ye  
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ellerine ulaşan mektuplardan bahsetmişlerdir. Yine kendi tecrübemi naklederek 
bunu biraz açayım: Müsbet hareketle ilgili çalışma yaparken yedi yerde bu kavramın 
ele alındığını tespit ettim. Bunların kronolojik olarak tespitini yapmak istedim. Tarihi 
malzemeyi kullanarak bunu yapabildim. Aşağı yukarı bu kavramı kullandığı metin-
lerin tarihi arka planını bulmaya çalıştım. Bunu da büyük ölçüde tespit edebildim. 
Bu çalışma sonucunda kavram ile kastedilen manayı doğru bir şeklide anlamak kolay 
oldu. Buna göre müsbet hareket dâhilde Risale-i Nur talebelerinin manipüle edilme 
ve Müslümanlar arasında uhuvveti kırarak birbirine düşürme kumpaslarına karşı or-
taya konulmuş bir düşünce ve davranış şeklidir. Kavram bu tür komplolara karşı kul-
lanılmıştır. Ancak bu durum göz ardı edildiğinde bunu dışarıdan gelen Müslümanlara 
yönelik hücumlar karşısında pasif kalma tarzında anlamak söz konusu olabilmektedir 
ki bu doğru değildir. 

Müsbet harekette dâhil ile hariç birbirinden ayrıştırılmalıdır: Son mektubunda 
Nursi şöyle der: “Haricî tecavüze karşı kuvvetle mukabele edilir. Çünki düşmanın 
malı, çoluk-çocuğu ganîmet hükmüne geçer. Dâhilde ise öyle değildir. Dâhildeki hare-
ket müsbet bir şekilde manevî tahribata karşı manevî, ihlas sırrı ile hareket etmektir. 
Hariçteki cihad başka, dâhildeki cihad başkadır.” Bu açık ifadeye rağmen bu kavramın 
Müslümanları pasifize edilmek için kullanıldığını söylemek iftiradır, zulümdür. 

Hatıralar

Tarihi malzemeler arasında yazılı bilgi ve belgeler doğru kullanıldığını metni an-
lamak için çok kıymetli bir malzeme olur. Ancak hatıralar bundan farklıdır. Hatırala-
rın esas alınıp metnin ona tabi kılınması ise son derece yanlıştır. Asıl olan hatıraların 
metne vurulup doğru olup olmadığının teyid edilmesidir. Hatıralara neden teenni ile 
yaklaşmak gerekir? Çünkü hatıralarda kişinin zamanla kendi bakış tarzını, duyguları-
nı olayın yaşanmış haline katması sıkça görülen bir durumdur. Kişi çoğu zaman kendi 
hayallerini gerçek haline dönüştürür. Sonra bunu gerçekten yaşanmış zanneder ve 
nakleder. Muhatap da bunu olduğu gibi kabullenerek alırsa refleksif tarih oluşur. Bu 
birinci tehlikedir.

Hatıraların kullanılmasında dikkat edilecek ikinci bir nokta bazı hatıralarda Said 
Nursi’ye atfedilen ifadelerin bağlamından koparılması, kastını aşarak anlaşılması ve 
hususi olanın umumi zannedilmesidir. Çünkü bazı ifadeler kişiye özel, o duruma mah-
sus olabilir. Bunu tamim etmek yanlış olabilir. Elhasıl metin dışı bağlamlar, arka plana 
dair tarihi bilgi ve belgeler çok kıymetli olmakla beraber tarih yazıcılığıyla ilgili geliş-
miş yöntemlerden de istifade ederek bu tarihi metinler nasıl doğru kullanılacağına 
dair bir yöntem dâhilinde kullanılmalıdır. Temel bir kaide olarak aynı konuda metinde 

39

Köprü • Sayı: 143 • Mayıs-Ağustos 2019 • ISSN: 1300-7785 • ss. 17-42



açık bir ifade varsa ve hatıralarda ya da metin dışı malumatla çelişirse metin tercih 
edilir. Bu konuda Risale-i Nur metinlerinin kendine mahsus bir güvenirliği vardır. Said 
Nursi eserlerini baskı öncesi defalarca gözden geçirmiştir. Yani metindeki bilgiler 
kendisine hatıralar atfedilen müellif tarafından onaylanmıştır. Metnin iç bağlamı ve 
ifadesi esastır. Diğer bilgiler buna tabi olmak zorundadır.

Yaşayan Talebeler ve Gelenek

Risale-i Nur okumalarını etkileyen diğer bir husus da Said Nursi’nin yakınındaki 
talebelerinin anlayış ve yorumlarının olmasıdır. Bu elbette bir avantajdır. Yakınında 
bulunmak, yazılı olanın ne manaya geldiğini daha iyi anlamaya yardımcı olacak sü-
reçleri beraber yaşamak anlamaya ve yorumlamaya olumlu katkılar sağlar. Ancak bir 
yöntem olarak metnin otoritesi ve sarahat her şeyden önce gelmelidir. Burada da daha 
önce hatıralarla ilgili olarak söylediğimiz özel ve hususi durumlar söz konusu olabilir. 

Said Nursi’nin hizmetini görmüş talebelerine saygı gösterilmesi, yaşadıkları hatı-
ralardan istifade edilmesi, görüşlerine değer verilmesi fevkalade önemlidir. Zira on-
lar bizzat Said Nursi’nin rıhle-i tedrisinden geçmiştir. Ancak şayet metne rağmen bir 
düşünce onlara atfedilirse bunu mutlak doğru kabul etmek gerekmez. Zaten böyle bir 
durumu kendileri de kabul etmemişlerdir. Metni bizatihi kendisi okuyan ve istifade 
ettiğini söyleyen Said Nursi’nin bu tavrıyla verdiği önemli bir mesaj vardır. Metnin iç 
bağlamı ve ifadesi esastır. Diğer bilgiler buna tabi olmak zorundadır. Bu eğitim terbi-
yesi bunun dışında bir şeyi kabullenemez. 

Yaşayan talebeleriyle ilgili böyle bir yanlışa düşülme tehlikesi onların yanında bu-
lunan ikinci nesil (gelenek) için de söz konusudur. Risale-i Nur’u anlama ve yorumla-
mayı bu geleneğe inhisar etmek makul değildir. Bilakis temel kaide metin ve metnin 
sarahatleri doğru mana ve yorumlara itibar edilmesidir. Her kesim metne ve üsluba 
sadakat şartıyla birbirinden istifadeye açık olmalıdır. Aslında metin doğru anlaşıldı-
ğında gelenek içi ve dışı okumalar arasında bir çatışma olması da muhaldir. Bunu göz 
ardı edip bu iki okumayı birbirine muhalif görmek anlaşılabilir bir gerekçeye dayan-
maz. 

Risale-i Nur metinlerinin başta ilahiyat alanı olmak üzere beşeri bilimlerin her ala-
nındaki ihtisas sahibi kimselerce okunması ve yorumlanması metnin topluma kazan-
dıracağı faydalar açısından çok önemlidir. Bilimsel, akademik okumalar sohbet oku-
malarına katkı sağlayacaktır. Ayrıca Risale-i Nur’un bir cemaate münhasır kalmaktan 
çıkarılıp geniş kesimlerce de istifade edilmesini temin edecektir. Şahsını değil eserle-
rini nazara veren Said Nursi’nin beklentisi ve rızası da buradadır. 

40

Risale-i Nur’u Anlama ve Yorumlamaya Dair Mülahazalar / İshak ÖZGEL



Sonuç Yerine

Bu makale Risale-i Nur metinlerini anlama ve yorumlamaya dair sorunları incele-
meyi amaçlamıştır. Ancak geniş zamana ihtiyaç olduğu için soru ve sorunlara sadece 
değinilmiştir. Başlıkların her biri daha geniş olarak ele alınıp tartışılabilecek hacim ve 
önemi haizdir. Bunların her birinin daha sistematik ve kavramsal çerçevelerinin çizi-
lerek ele alınması gerekir. Bu haliyle eksiktir. Bir müzakere ortamında dağınık da olsa 
yaşadıklarımız, gördüklerimiz ve düşündüklerimiz tartışmaya açılmıştır. Bir iç muha-
sebedir. Tespitlerin dile getirilmesinden ibarettir. Her türlü olumlu tahlil ve tenkite 
açıktır. Elbette yanıldığımız ya da bazı mevzî hadiseleri ta’mim ettiğimiz söz konusu 
olabilir. Çoğunlukla görülen yanlışlar dile getirilmiştir. Buradan hareketle Risale-i Nur 
metinleri etrafında tümüyle yanlışların hâkim olduğu bir okuma faaliyetinin olduğu 
sanılmamalıdır. Doğru okuma, anlama ve yorumlama faaliyetleri elbette daha çoktur. 
Ancak biz yanlışları ya da yanlışa götürebilecek yaklaşımları tahlil ettiğimiz için bun-
ları zikrettik. Mülahaza ve müzakere böyle olur diye de naklettik. Niyetimiz kimseyi 
yermek değildir, spesifik olarak bir kişi ya da grup hedef alınmamıştır. Elimizden gel-
diğince niyetimizi halis tutmaya çalıştık. İnşaallah bu çabamız Risale-i Nur metinlerini 
daha doğru anlama ve yorumlamaya bir nebzecik katkısı olur.
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