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4.Metin 

İFADE-İ MERAM VE UZUNCA BİR MAZERET 

Ya eyyühe'n-nazır! 

Yoksa ben bilmez değilim ki, eserlerim bazan hem hakikatşiken, hem nazm
şiken, hem üsliıpşiken, hem haya/şiken, hem hisşiken, hem ifrataliıddur. Lakin, ne 
yapayım, başka türlü de olamazdı. Zira, tam bir asrı bir seneye sıkıştıran ve yedinci 
asırdan on üçüncü asra kadar benim gibi kuriın-u vustd adamlarının hayalini yu
var/andırmakla; her bir asır bir his ve bir tesiri karıştırıp birinci eserimi ilham eden 
Temmuz'un inkılab-ı mesudunun teşvikiyle; hem de bütün devair ve tabakat-ı 
mütedahile-i mütesiı.fileyi karıştıran ve istibdadın tazyik-ı mecnunanesiyle vücu
da atılan ve doktorların tokatıyla ademden tımarhane kapısıyla dışarıya .firlayan 
cinnet hatıratı olan eserimi tekmil edip, İki Mekteb-i Musibet Şehadetnamesi'ni 
ibraza beni mecbur eden Mart ve Mayıs, meş'um ve müthiş olan ihtilal ve inkılabın 
verdiği heyecan ile; hem de gayet mütenevia ve muhtelife tabayi' ve hissiyatı ta
zammun eden ve şu iki reçeteyi vücuda getiren üssü'l-esiıs-ı mesleğim elmas-misal 
olan İslamiyet hissinin sade.fi ve Kürtlükle memziıc olan milliyet fikrinin verdiği 
ders ile şöyle eserleri intac etti. Demek, her bir eserim birkaç asrın fezlekesi ve Kürt 
taifelerinin tabiatlarının enmüzeci ve gayet muhtelife etvarımın nümiınesi oldu
ğundan, hakiki intizamı onda aramak abestir. '12 

1. NOT: Bu wr ve kııpsamlı çalışmaya ekleme, tenkit ve tavsiyeleriniz için. 
(levcntbilgi@gmail.com) 
2. BSN, Eiki Said Dö11,mi Eurl,ri, Münazar.ıt, Yeni Asya Neşriyat, İstanbul, 2009, s.202 
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4.Şerh 

"Yoksa ben bilmez değilim ki, eserlerim hazan hem hakikatşi.ken, 
hem nazmşi.ken, hem üslupşi.ken, hem hayalşi.ken, hem hisşi.ken, hem 
ifrataluddur. Lakin, ne yapayım, başka türlü de olamazdı." 

Bediüzzaman bu bölümde eserlerinin hakikatin düzenini bozan bir 
tarzda, bazen anlatımın bozuk olduğunu, bazen hayal kırıcı olduğunu, ba
zen hisleri rencide ettiğini ve bazen aşırılığa gittiğini belirtmektedir. NursI 
bu durumun farkındadır ve üslubunun böyle olduğunu belirtmektedir. 
" Ben, Kürtçe düşünürüm, Ttirkçe ve Arapça yazıyorum."3 -diyen birinin 
üslubu elbette ki alışılmışın dışında olacaktır. 

Öte taraftan, ana dili Kürtçe olan ve o dönemin şartlarında köyünden 
çıkıncaya kadar Kürtçe dışında bir dil duymamış birinden bahsediyoruz. 
Bölgenin Kürt medreselerinde okumuş, oralarda da Kürtçe, Arapça ve Fars
ça dışında bir dil duymamış birinin Türkçesidir söz konusu olan. Bediüz
zaman muhtemelen Türkçe ile ancak on beş yaşlarından sonra, Bitlis, Mar
din, Van gibi şehirlere gittiğinde karşılaşmıştır. İlk gençlik yılları Kürtçe 
ve Arapça ile geçen birinden, ilk nutuklarına, gazete yazılarına, Münazarat 
gibi ilk eserlerine baktığımızda, ortadaki Türkçenin (Kürtçe, Arapça, Fars
ça, Tı.irkçe'yi içine alan bütün İslam coğrafyasını kapsayıcı bir dil) orijinal
liği, güzelliği, edebiliği karşısında "Allah bir şeyi ikram etti mi, başka istidat 
aranmaz" demek mümkündür. 

Bediüzzaman'ın hakikatşikenliği, nazmşikenliği, üslupşikenliği, hayal
şikenliği, hisşikenliği, ifratalud oluşu onun orijinal üslubunu, belagatini 
oluşturmuştur. NursI bu üslubun kendi iradesi dışında geliştiğini, fıtratının 
kitaplarına da yansıdığını belirtmiştir. 

"Zira, tam bir asrı bir seneye sıkıştıran ve yedinci asırdan on üçüncü 
asra kadar benim gibi kurun-u vusta adamlarının hayalini yuvarlandır
makla; her bir asır bir his ve bir tesiri karıştırıp birinci eserimi ilham eden 
Teınmuz'un inkılab-ı mesudunun teşvikiyle;" 

Bediüzzaman'ın yaşadığı yıllar Osmanlı'nın en uzun, en yoğun yılları
dır. Adeta bir asır bir seneye sıkışmış gibidir. Meşrutiyet istekleri, 31 Mart 
Vak'ası, fırkalar, askerlerin hürriyet isteğiyle isyan edip dağlara çıkmaları, 
Abdülhamit'in 33 yıllık döneminin yıkılış sesleri, İttihatçılar, milliyetçilik 
akımlarının yükselişi gibi pek çok sebepten dolayı bu yıllar her şeyin alt üst 
olduğu yıllardır. Bahsedilen yedinci asır HicrI takvime göredir ve 1200'lü 
yıllara tekabül etmektedir. Hicri 13. Asır ise Bediüzzaman'ın yaşadığı 
1900'lü yıllardır. Nursi hicri yedinci asırdan, on üçüncü asra kadar kendisi 
gibi orta çağ adamlarının hayallerinin yuvarlanarak, yuvarlandıkça da kar
topu gibi birikip çoğalarak, her bir asrın his ve düşüncelerinin, bulunduğu 
zamana kadar geldiğini ve Temmuz inkılabını, yani İkinci Meşrutiyet'i ne
tice verdiğini söyler. 

Bediüzzaman, tarih anlayışını Mu,hakemat adlı eserinin Unsuru'! Ha
kikat bölümünün Sekizinci Mukaddime'sinde ortaya koyar. Burada Üstad 
''Amma millet-i İslam, üç yüz seneye kadar mümtaz ve serfıraz ve beş yüz 

3. BSN, Mü11aznrat, Risc.le-i Nur Enstitüsü, s. 16 



seneye kadar fılcümle mazhar-ı kemaldir. Beşinci asırdan on ikinci asra 
kadar ben "mazi" ile tabir ederim, ondan sonra "müstakbel" derim". ·1 Yani 
Nursi'ye göre Münazarat'ta belirtilen 7 ile 13 asırlar arası mazi ve Orta 
Çağ'dır. 

Bediüzzaman Temmuz inkılabını mesut olarak vasıflandırır. Nursi: bu 
dönemde İstanbul'dadır. Doğu'nun Said Nursi gibi bir deha için çok ye
tersiz kaldığını düşünen tecrübeli Osmanlı Paşası Van Valisi Tahir Paşa, 
onu İstanbul'a gitmesi için teşvik etmiştir. Nihayet Said Nursi, 1907 yılııun 
sonlarında İstanbul'a gitmeye karar verir. Maksadı, fen ilimleriyle din ilim
lerinin beraber okutulacağı, idealindeki üniversite düşüncesini hükümete 
iletmektir. O zaman Bitlis valiliği yapmakta olan Talür Paşa'nın Sultan 
Abdülhamid'e yazdığı referans mektubunu alan Bediüzzaman, önce kara 
yoluyla Trabzon'a, oradan da gemiyle İstanbul'a gitmiştir. 

Bu yolculukla ilgili Şualar'da şöyle bir not vardır: "1322-1906. ederek, . 
Risale-i Nur müellifin.in doğrudan doğruya ulum-u aliyeden başını kal
dırıp, hikmet-i Kur'an.iyeye müte_veccih olarak, hadim-i Kur'an vaziyetini 
aldığı tarihtir ki, bir sene sonra lstanbul'a gitmiş, manevi mücahedesine 
başlamış ... " 5 

Bediüzzaman, İstanbul'da ilk önce Ferik Ahmet Paşa'nın evine yerleşir. 
İlk iş olarak, doğuda kurulmasını istediği üniversiteyle ilgili bir dilekçeyi 
padişahın özel kalem dairesi, Mabeyn-i Hümayun'a sunar. Ancak, hükümet 
dilekçe konusu üniversite projesinin önemini kavrayamaz. Bu yüzden ger
çekleştirmek için hiçbir teşebbüste bulunmaz. 

Bediüzzaman İstanbul'a gelişinden iki ay sonra Fatih'teki Şekerci 
Han'da kalmaya başladı. Odasının kapısına, "Burada her suale cevap verilir, 
her müşkül hallolunur; fakat sual sorulmaz" diye bir levha astı. İçerisinde 
alimlere ve aydınlara gizli bir meydan okuma da bulunduran bu davet, kısa 
sürede bütün İstanbul'a yayıldı. İlim adamları, medrese hocaları, talebeler, 
siyasetçiler, herkes bu alimi konuşmaya başladı. 

· İnsanların yavaş yavaş bu genç alimin etrafında toplanmaya başlaması 
hükümetin evharnlanmasına sebep oldu. Birkaç kere tutuklandı ve serbest 
bırakıldı. Said Nursi'den kurtulmak isteyen hükümet, onu bu defa tımarha
neye gönderqi. Bunun, "muhalifleri sindirmek için bir yol" olduğunu bilen 
Said Nursi:, "Akıllılık dediğinizin çoğunu ben akılsızlık biliyorum. O çeşit 
akıldan istifa ediyorum"6 diyerek, kendisini susturmak isteyenlerle uzlaş
madı. Onu, Toptaşı Tımarhanesi doktorunun, "Şimdiye kadar İstanbul'a 
gelenler arasında zeka ve fetanetçe böyle bir nadire-i cihan bulunmuş de
ğildir."7 diye rapor vermesiyle de serbest bırakmadılar, tımarhaneden alarak 
tevkifhaneye gönderdiler. 

Gözaltındayken Zaptiye Nazırı Şefik Paşa kendisini ziyaret ederek, pa
dişahın selamıyla birlikte "ihsan-ı şahane"den 1000 kuruşu takdim etmişti. 
Şefik Paşa aynı zamanda eğitim hakkındaki teklifinin Bakanlar Kurulu'nun 

4. BSN , Muhakemat, Yeni Asya Neşriyat, Ocak 2008, İst<ınbul, s.57 
5. BSN, Şualar, Risale-i Nur Enstitüsü, s.603 
6 BSN, Şualar, Risalc-i Nur Enstitüsü, s.303 
7 Abdülk.ıdir Badıllı, Bediıizzııman Said Nıırsi, Mıifimal Tarihçe-i Hayatı, Timaş Y.ıymlan, İstanbul, 1990, s.155 
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gündemine alındığını, kendisinin ise açılacak üniversiteye 30 lira maaşla 

rektör tayin edildiğini ve maaşının hemen başlayacağını da tebliğ etmiş
ti. Bediüzzaman ise bunun bir "sus payı" olduğunu ifade ederek kendisine 
takdim edilen makamı ve ihsanı reddetmiş ve derhal padişahla görüşmek 

istemişti. Hayretler içerisinde oradan ayrılan Şefik Paşa'dan ve hükümetten 
herhangi bir haber çıkmamış, Bediüzzaman'ın tevkifhanede tutukluluğu 
devam etmişti. 

Bediüzzaman Meşrutiyetin ilanından kısa bir süre önce serbest bıra
kılır. 24 Temmuz 1908'de Meşrutiyet ilan edilir. Bediüzzaman hürriyetin 
bu ilanının üçüncü gününde, meşhur olan ilk nutkunu İstanbul'da büyük 
bir halk kitlesine karşı irad eder. Daha sonra bu nutkunu Selanik Hürriyet 
Meydanı'nda tekrar eder. Yukarıdaki metinde bahsedilen "birinci eser" bu 
nutuktur. Bediüzzaman ilk defa bu nutkunu İkbal-i Millet Matbaasında, 
Ahmed Ramiz'in sahip olduğu "Kütüphane-i İçtihat" isimli yayınevinin ilk 
eseri olarak Rumi 1326, Miladi 1910 yılında Osmanlıca olarak neşretmiştir. 
Eserin kapağında ise "Kütüphane-i İçtihat adet !"yazılmıştır. 

Eserde Said Nursi'nin 1908 ile 1910 arasına ait muhtelif yer ve zaman
larda hitap ettiği nutukları ile hitabet tarzındaki yazıları yer almıştır.8 

"hem de bütün devalı ve tabakat-ı mütedahile-i mütesafileyi karıştıran 
ve istibdadın tazyik-ı mecnuna.nesiyle vücuda atılan ve doktorların toka
tıyla ademden tımarhane kapısıyla dışarıya fırlayan cinnet hatıratı olan 
eserimi tekmil edip, İki Mekteb-i Musibet Şehadetmimesi'ni ibraza beni 
mecbur eden Mart ve Mayıs, meş'um ve müthiş olan ihtilal ve inkılabın 
verdiği heyecan ile;" 

Bu paragrafta 31 Mart vakası ve II. Abdülhamid'in tahttan indi
rilmesinden bahsedilmektedir. Bediüzzaman 31 Mart vakasını ihtilal, 
II.Abdülhamid'in tahttan indirilmesini ise inkılap olarak vasıfl.andırmak
tadır. Bu iki ihtilal ve inkılap hem devlet dairelerini, hem de birbirini ta
kip eden iç içe geçmiş, tepe?en ta halka kadar iç içe olan toplumun bütün 
katm~arını karıştırmıştır. istibdat iktidarı da Said Nursi'yi delice bir taz
yik ile iki Mekteb-i Musibet Şehadetnamesi adlı eserin vücuda gelmesi 
için zorlamıştır. Yine bu eser doktorların tokadı ile ademden, yani sadece 
Said'in kafasındayken tiİnarhane kapısı ile dışarı fırlamış, vücuda gelmiştir. 

Bediüzzaman İki Mekteb-i Musibet Şehadetnamesi adlı eserini "De
lilik Hatırası" olarak vasıfl.andırmaktadır. İki musibet dediğinin ilki meş
rutiyetin ilanından önce, hürriyeti savunan yazıları, söylemleri ve Doğu'ya 
bir üniversite istemesi sonunda gönderildiği tımarhane ve tutuklanmasıdır. 
İkincisi ise 31 Mart vakasında yatıştırıcı bir rol oynamasına rağmen irtica 
ile suçlanarak hakkında dava açılması, hapishaneye koyulması ve Divan-ı 
Harb-i Örfi (Sıkıyönetim Mahkemesi)' nde yargılanmasıdır. 

Nursi birinci musibetten doktorun raporu ile kurtulurken, Sıkıyönetim 
Mahkemesinden de beraat ile ayrılmıştır. Bediüzzaman'a kadar pek çok 
yargıladığı insanı asan mahkeme, O 'nun dik duruşu karşısında bocalamış, 
belki de istemeye istemeye beraat vermek zorunda kalmıştır. 

8. Nutuk adlı eser Bediüzzaman tarafından gözden geçirilerek daha sonra tekrar basılmıştır. Yeni Asya Neşriyat 
tarafından da Eski Said Dönemi Eserleri adlı kitaba dahil edilmiştir, 



Nursi bu iki musibeti mektep olarak vasıflandırır. Bu iki musibet
ten çıkardığı dersleri adeta bir diploma gibi tarihin nazarına sunmuştur. 
Bediüzzaman'ın İki Mekteb-i Musibet Şahadetnamesi yahut Divan-ı 
Harb-i Örfi adlı eseri ilk defa Hicri 1327 (1909) yılında İkbal-i Millet 
Matbaasında Ahmed Ramiz tarafından neşredilmiştir. Bediüzzaman bu 
eserini 1954'te ve sonrasında birkaç defa gözden geçirerek tashih etmiş, 
hem Kur'an hattıyla hem de yeni harflerle müstakil olarak neşretmiştir. 

"hem de gayet mütenevia ve muhtelife tabayi' ve hissiyatı tazammun 
eden ve şu iki reçeteyi vücuda getiren üssü'l-esas-ı mesleğim elmas-misal 
olan İslamiyet hissinin sadefi ve Kürtlükle memzılc olan milliyet fikrinin 
verdiği ders ile şöyle eserleri intac etti." 

Hem de son derece çeşit çeşit ve farklı huy ve duyguları içeren; ve iki 
reçete denilen Münazarat ve Muhakemat'ı vücuda getiren; mesleğimin asıl 
temeli olan İslamiyet hissinin sadefı ve Kürtlük.le karışmış olan milliyet fik
rinin verdiği ders, şöyle eserleri vücuda getirdi. 

Bediüzzaman burada Münazarat, Muhakemat, Divan-ı Harb-i Örfi 
gibi ilk dönem eserlerinin vücuda gelmesindeki etkilerden bahsetmektedir. 
Bu eserlerin vücuda gelmesi için farklı farklı huylar, d_uygular, psikolojik ve 
sosyolojik sebepler etkili olmuştur. Nursi bu satırlarda mesleğinin aslının 

ve esasının, kaynağının İslamiyet olduğunu belirtmektedir. Hayat safha
larına baktığımızda Said Nursi'nin çocukluğundan ölümüne kadar hep 
bir iman ve İslam odaklı yaşadığını, iman ve İslam'a hizmeti hedeflediğini 
görmekteyiz. 

Diğer taraftan Nursi'ye Kürtlük.le kaynaşmış müsbet milliyet fikri de 
ders vermiştir. Doğuda Kürtler ar~sında doğan Bediüzzaman kendi halkı
nın kalkınması, maddi manevi refahı için çalışmıştır. Bu amaçla Doğu'nun 
önemli şehirlerinde Üniversite kurulması için İstanbul'a kadar giderek gay
ret göstermiştir. Hatta Münazarat da Kürtler arasında, onları bilinçlendir
mek için yaptığı soru, cevap şeklindeki konuşmalarından ibarettir. 

"Demek, her bir eserim birkaç asrın fezlekesi ve Kürt taifelerinin ta
biatlarının enmılzeci ve gayet muhtelife etvanmın nümılnesi olduğundan, 
hakiki intizamı onda aramak abestir." 

Bediüzzaman'a göre onun her bir eseri birkaç asrın özeti hükmünde
dir. Aynı zamanda Kürt guruplarının karakterlerinin numunesidir. Aynı 
zamanda Bediüzzaman'ın çeşit çeşit tavırlarının örneğidir. Bütün bu sebep
lerden dolayı hakiki intizamı onda aramak abestir. Nursi eserlerinde yaşa
dığı zamanın sosyopsikolojik yapısını en güzel yansıtan mütefekkirlerimiz
den biridir. Bediüzzaman birçok kimliklerinin içinde sosyolog bir kimlik de 
taşımaktadır. Hutbe-i Şamiye'de bu konuya "Ben bu zaman ve bu zemin
de beşerin hayat-ı ictimaiye medresesinde ders aldım ve bildim."9 şeklinde 
değinir. Bu cümle Bediüzzaınan'ın sosyolog kimliğini Batı'ya dayalı değil, 
bizatihi kendi ülkesinin şartlarına göre, yaşadığı topluma göre şekillendir
diğini gösterir. Hayat-ı ictimaiye medresesi, hayatın kendisidir, hayattır. 

Nursi'nin içinde yaşadığı zamanın şartları ve gerekleri onun eserine çok 

9. BSN, Hutbe-i Şamiye, Risclc-i Nur Enstitüsü, s.26 

t --~----

Bediii::.zamnıı 

/ııı rarln 

Mii11n::.nrat, 

M ıılınkemnt, 

Divnıı-ı Harb-i 

Öı:fi gibi ilk 

rlö11em cserlerini11 

viicııdn 

gelmesiıırlcki 

etkilerdl'11 

bnlısetı11ektedi r. 

Bu eserlerin 

ııücıırln gelmesi 

için farklı farklı 

lıııylnı~ dııygıılar, 

psikolojik ve 

sosyolojik 

sebepler etki/ i 

o/ıııııştur. Nıırsı 

/ıu sntırlardn 

ıııesleğiniıı nslıııııı 

ve esasıııııı, 

knynnğınıll 

İslamiyet 

oldıığurııı 

/ıe/ irtıııekterl ir. 

.. .. 
~KOPRU 
C\J 

~157 



Oııun bil/ıassa 

ilk dö11eııı 

eserleriııdeıı yola 

çıkılarak bir yak111 

tari/ı okuması 

yapılabilir. 

Miiııazarnt başlı 

lıaşına Meşrutiyet 

tarihimizin 

sosyolojik bir 

yaıısıınasıdır. 

Hem de tepelerden 

değil bizzat 

/ıalkın Meşru tiyet 

karşısıııdaki 

tavrını biriııci 

eldeıı örııeklerle 

açıklayan 

sosyolojik bir 

çalışmadır. 

KÖPRÜ~ 
N 

158t 

gerçekçi bir şekilde yansımıştır. Aynı zamanda Bediüzzaman içinde ya
şadığı Kürt toplumunun nabzını da tutmayı bilmiştir. Münazarat'ta Kürt 
gruplarının bozulmamış fıtratları, Meşrutiyet sorgulamaları ile karşılaşırız. 
O'nun bilhassa ilk dönem eserlerinden yola çıkılarak bir yakın tarih oku
ması yapılabilir. Münazarat başlı başına Meşrutiyet tarihimizin sosyolojik 
bir yansımasıdır. Hem de tepelerden değil bizzat halkın Meşrutiyet karşı
sındaki tavrını birinci elden örneklerle açıklayan sosyolojik bir çalışmadır. 

5.Metin 

"Evet, edebin değil, belki edebiyatın kanununa karşı asarımı muhalefete 
sevk eden yedi esbabdır. 

Evvela: Sabavetimden beri kah kuyu dibinde, kah minare başında gibi 
Jehmen istidat/arda bulunuyorum; kah gayet dakik bir hakikat davetsiz elime 
geliyor; kah gayet tanışım, dostum olmuş bir hakikat ecnebi olup tanımıyorum. 
Hatta bir günde kah gayet cahil, kah tecrübeli bir siyasi gibi işe karışmak is
terim. 

Saniyen: Meşrutiyetin Jecr-i sadıkına kadar inşa ve kitabette tamamen hem 
ümmi, hem acemi idim. Her ne ki inşa ettimse, üstadımız olan meşrutiyetten 

öğrendim. Cinan-ı cenanda yemişler kemale ermemiş iken kopardım. Eğer size 
ekşi gelirse, yüzünüzü ekşitip abus, kamtarir of mayınız. 

Salisen: Müstehak olmadığım teveccüh-ü ammeden neşet eden bir şöhret-i 
kiızibe, bana tahmil ettiği vazife-i mühimme ile, aczden neşet eden atlamakla, 
nümayişe, sahte ehliyetle ehil olmadığım birşeye girişmeye mecbur oldum. 

Rfıbian: Fıtraten bendeki gurur, milliye ten bendeki fahriye, meslek.en bende
ki tahdis-·i nimet, meşreben bendeki meyl-i tefevvuk, kavmiye/en bendeki meyf-i 
teceffüd ve meyf-i nümayiş, şaş adama eserlerimde hakikatten fazla bir enaniyet 
gösteriyor. Evet, enfıniyet var; benim değil, milletimin enaniyetidir. Benlik var; 
benim değil, sınıfım olan mefaik- i medarisin izzetidir. 

Hamisen: Ben, Kürtçe düşünürüm, Türkçe ve Arapça yazıyorum. Matbaa-i 
hayaldeki mütercim acemi; ya kalbin sö'zünü iyi anlamıyor veya lisanın diline 
aşina değildir. H em, Türkçenin sarf nahivini bilmediğimden, manaya giydirdi
ğim üslubun düğmeleri pek karışık oluyor. "Hatta, evet, işte, şimdi, hem de, zira, 
olan, şu, bu" tekrarları, sizin gibi beni de usandırıyor. Başkasının tashihine de 
katiyen razı olamıyorum. Zira, külahıma püskül takmak gibi, başkasının sözü 
sözlerimle hiç münasebet ve ülfet peyda etmiy01: Sözlerimden tevahhuş eder. 

Sadisen: Tabiatımdaki ifrat cihetiyle düşündüğümden, mütercim- i hayalinin 
tercümesinde, hattatın imlasında, tabiin tabında, mütaliin fehminde bazan 
yanlış düşmekle, güzel bir hakikat çirkinleşiyor. 

Sabian: Şu Saykal-ı İslamiyet ve Ekrad R eçetesi olan iki eser, o dehşetli dağ 
ve dere ve sahraların kuvve-i münbitesi fevkalade neşv ü nema vererek, kırk elli 

gün zarfında hem yeşillendi, hem cesim bir şecere oldu, hem meyve verdi. 

Evet, öyle bir vakitte vücuda geldi ki, dağlar beni derelerin yed- i haşinine 

firlatıyordu. Onlar da'. beni sahraların yüzlerine çarpıyordu. Sonra, hamiyet- i 
milliye ve hamiyet- i Islamiye şu iki sınıf 7:1eyveleri dağ başından koparıp v e 



biızan riizgar vurup, derenin dibine düşmüş meyveleri ilriç için toplayıp, 

medine-i medeniyetin çarşısma götiirdüleı: Hatta bir kısmı Biışid Dağı 'nın 

yemişidi1; bir taifesi Ferraşin Ovası 'nm meyvesidiı; bir miktarı Beytüşşebap 
D eresi'nde, kırmızı/anmış semeresidiı: İşte, şu iki eseri yazdığım vakit, zaman 
kısa, mekan vahşı~ ben seyyah, zihin müşevveş, viicııt yarım hasta, yazmak acele 
olduğundan, elbette müşevveş oluı: 

Ey ehl-i i11Saf! Mazeretim bu. Kabul ederseniz, insafın şe'nidir; etmezse
niz, emin olunuz, size minnet etmem, hiç de kabul etmeyiniz. Sizin minnetiniz 
dağ başında olsun. Size beğendirmek için değil, belki hakka hizmet için yaz
dım, vesselam. Şu eserin nağamritını dinlemek için, bir Kürt cesedini giymek, bir 
vahşi hayalini başına takmak gerektir. Yoksa ne istimiı helal, ne semti tatlı oluı: 

Ebu liışey Said"10 

5. Şerh 
"Evet, edebin değil, belki edebiyatın kanununa karşı as:irunı muhalefete 

sevk eden yedi esbabdır." 

Bediüzzaman, bu cümlelerle eserlerinde edebe, ahlaka aykırı bir şey 
olmadığını, ancak edebiyatın kuralları açısından aykırılıklar olabileceğini 
belirtmektedir. N ursi, M ünazarat adlı eserine başlamadan önce, edebiyatın 
kanunlarına karşı eserini muhalefete sevk eden yedi sebep olduğunu belirtir 
ve bunları açıklamaya başlar. 

"Evvela: Sabavetimden beri kah kuyu dibinde, kah minare başında gibi 
fehmen istidatlarda bulunuyorum; kah gayet dakik bir hakikat davetsiz 
elime geliyor; kah gayet tanışım, dostum olmuş bir hakikat ecnebi olup ta
nımıyorum. Hatta bir günde kalı gayet cahil, kah tecrübeli bir siyasi gibi 
işe karışmak isterim." 

BİRİNCİSİ- Bediüzzam an çocukluğundan beri kah kuyu dibinde, kah 
minare başında gibi farklı anlayış katmanlarında, farklı kabiliyetlerde bu
lunduğunu söylemektedir. Bazen çok önemli bir hakikat Nursı'nin eline 
gelmekte, onu çok derin bir şekilde ihata edebilmektedir. Bazense gayet 
bildiği, tanıdığı bir hakikat kendisine çok yabancı gelebilmektedir. H atta 
Bediüzzaman bir gün içinde kendisini hem gayet cal1il hissedebilmekte, 
hem de çok tecrübeli bir siyasi gibi hayata karışmak istemektedir. Nursi bil
hassa Birinci Said döneminde çok farklı zihin durumlarında bulunmuştur. 
Bu onun aşırı zekasının ve dehasının bir sonucudur. 

"Saniyen: Meşrutiyetin fecr-i sadıkına kadar inşa ve kitabette tama
men hem ümmi, hem acemi idim. Her ne ki inşa ettimse, üstadımız olan 
meşrutiyetten öğrendim. Cinan-ı cenanda yemişler kemale ermemiş iken 
kopardım. Eğer size ekşi gelirse, yüzünüzü ekşitip abus, kamtarir olmayınız." 

İKİNCİSİ: Bediüzzaman Meşrutiyet'in gerçekten doğuşuna, ortaya 
çıkışına kadar yazma ve kompozisyon konularında acemi olduğunu söy
lemektedir. Her ne öğrendiyse üstadı olan Meşrutiyet'ten öğrenmiştir. 
Nursı'nin Meşrutiyete üstadımız demesi önemli ve yeni bir yaklaşımdır. 
Onun Meşrutiyete yüklediği misyonun, verdiği değerin ifadesidir. Bedi
üzzaman kalp ve ruh bahçelerinde yemişleri olgunlaşmadan kopardığını 

10. BSN, Eski Said Dönemi Eserleri, Münazar.ıt, Yeni Asya Neşriyat, İstanbul, 2009, s.203 
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söylemektedir. Gerçekten de Abdülhamid döneminde ilan edilen I . Meşru
tiyet, kısa bir süre sonra askıya alınmış, otuz üç yıl sürecek bir nevi istibdat 
dönemi başlamıştır. Uzun bir dönem sonunda II. Meşrutiyet ilan edilmiştir. 
Ancak Meşrutiyet daha bu bebeklik çağında halkın pek çok kesimi tara
fından anlaşılamamıştır. Bediüzzaman'ın Münazarat adlı eserinde ortaya 
koyduğu, savunduğu konular toplum gözünde çok yabancı ve yenidir. Nursi 
okuyucularına eğer bu konular size ekşi, yabancı, alışık olmayan gelirse yü
zünüzü ekşitip, karartmayın; onları peşin peşin mahkum edip uzaklaşma
yın, demektedir. 

"Salisen: Müstehak olmadığım teveccüh-Ü ammeden neş'et eden bir 
şöhret-i kazibe, bana tahmil ettiği vazife-i mühimme ile, aczden neş'et 
eden atlamakla, nümayişe, sahte ehliyetle ehil olmadığım birşeye girişme
ye mecbur oldum." 

ÜÇÜNCÜSÜ: Bediüzzaı;nan, insanların kendisine olan ilgileri, tevec
cühleri sayesinde müstahak olmadığı yalancı bir şöhreti olduğunu belirt
mektedir. Bu şöhretin kendisine yüklediği önemli bir vazife vardır. Nursi 
aslında aciz olduğuna vurgu yaparak, bu işi yapmaya, Meşrutiyeti anlatma
ya, savunmaya ehliyeti olmadığı halde, bu işe girişmeye mecbur olduğunu 
belirtmektedir. Bediüzzaman bilhassa İfade-i Meram'ın pek çok yerinde 
bu konuları savunmaya, anlatmaya müstahak olmadığını, ehil olmadığını 
vurgulamaktadır. Bu imanı bir tevazu geleneğinin yansımasıdır. Gurur, ena
niyet, bu işi ben bilirim, ben üstünüm ve size anlatırım tavrı hem imanı bir 
metod değil, hem de İslami geleneğin dışındadır. Said Nursi'nin bu yakla
şımı günümüz iletişim kurallarına da uygundur. 

Bununla birlikte, Risale-i Nur Külliyatının pek çok yerinde, Said 
Nursi'nin imanı tevazusuyla karşılaşabilmekteyiz. Said Nursi imanı ve 
Kur'anı tevazu geleneğinin bu zamandaki en öne çıkan temsilcilerindendir. 
Biz tüm Risale-i Nur Külliyatında, hayatı boyunca üstünlüğünün hissedil
mesinden bile rahatsız olan, her daim kardeşlik vurgusu yapan bir Üstadla 
muhatap oluruz. 

"Rabian: Fıtraten bendeki gurur, milliyeten bendeki fahriye, mesle
ken bendeki tahdis-i nimet, meşreben bendeki meyl-i tefevvuk, kavmi
yeten bendeki meyl-i tecellüd ve meyl-i nümayiş, şaş adama eserlerimde 
hakikatten fazla bir enaniyet gösteriyor. Evet, enaniyet var; benim değil, 
milletimin enaniyetidir. Benlik var; benim değil, sınıfım olan melaik- i 
medarisin izzetidir." 

DÖRDÜNCÜSÜ: Bediüzzaman bura.da kendisinde fıtraten bir gurur 
olduğunu söylemektedir. Nursi'nin yaşadığı o yalçın coğr_~anın ve aldığı 
medrese tahsilinin bunda etkisi olduğunu düşünüyorum. Ustadın doğduğu 
coğrafya ve zaman insanların biraz daha fıtratlarını koruyabildikleri, yalan, 
riya, dalkavukluk gibi·olumsuz hasletlerden uzak kaldıkları bir yerdir. Bir de 
buna Nursi'nin medreselerdeki çok ön planda bir talebe olması eklenince, 
gençlik yıllarında kendisinde fıtri bir gururun, kendine güvenin geliştiğini 
söylemek mümkündür. Öyle ki Nursi çok uzun yıllar alan medrese eğitimini 
kısa bir sürede tamamlamış, hocalarının takdirini, özel ilgisini kazanmıştır. 



Bediüzzaman'ın milliyeten fahriyesini, mesleken tahdis-i nimetini, 
meşreben meyl-i tefevvukunu, kavmiyeten meyl-i tecellüd ve meyl-i 
nümayişini de bu bağlamda değerlendirebiliriz. Nursi'nin gençliğinin bil
hassa modernleşmenin olumsuz etkilerinden uzak, daha çok kırsal bölge
lerde geçmesi onun fıtri safiyetini korumasına vesile olmuştur. Şehirleşme 
oranının düşük olduğu o dönemlerde Kürtlerin de modernleşmenin olum
suz etkilerinden daha az etkilendiklerini ve dolayısıyla milli gururlarını, ce
saretlerini daha çok muhafaza ettiklerini söylemek mümkündür. Nursi'nin 
medrese tahsili de ona bir üstünlük meyli vermiştir. Bütün bunlar birleşin
ce doğru bakamayan insanlara sanki Bediüzzaman'ın eserlerinde bir gurur 
varmış gibi görünmektedir. 

Nursi zahiren görülen bu enaniyeti kabul etmekte, ancak bu enaniyetin 
kendisinin değil", milletinin enaniyeti olduğunu; benliğin ise yine kendisi
nin değil medrese talebeleri ve hocalarının izzeti olduğunu söylemektedir. 

"Ham.isen: Ben, Kürtçe düşünürüm, Turkçe ve Arapça yazıyorum. 
Matbaa-i hayaldeki mütercim acemi; ya kalbin sözünü iyi anlamıyor veya 
lisanın diline aşina değildir. Hem, Türkçenin sarf nahivini bilmediğimden, 
manaya giydirdiğim üslubun düğmeleri pek karışık oluyor. "Hatta, evet, 
işte, şim·di, hem de, zira, olan, şu, bu" tekrarlan, sizin gibi beni de usandırı
yor. Başkasının tashihine de katiyen razı olamıyorum. Zira, külahıma püs
kül takmak gibi, başkasının sözü sözlerimle hiç münasebet ve ülfet peyda 
etmiyor. Sözlerimden tevahhuş eder." 

BEŞİNCİSİ: Said Nursi bu paragrafta Kürtçe düşünüp, Türkçe ve 
Arapça yazdığını söylemektedir. Kürtçe Nursi'nin ana dilidir ve çocukluğu, 
gençliği hep Kürtçe konuşup, Kürtçe düşünerek geçmiştir. Okuduğu med
reselerde de Kürtçe konuşulmuştur. Dolayısıyla Nursi Kürtçenin hakimiye
tinde yetişmiştir. Türkçe ve Arapçayı sonradan öğrenmiştir. D önemin ilim 
dili Arapça olduğu için ilk eserleri olan İşaratü'l İ'caz, Mesnevi-i Nuriye 
adlı eserlerini Arapça yazmıştır. Daha sonra Türkçenin konuşulup, yaygın 
olduğu bir topluma hitap edebilmek için Türkçe yazmıştır. Arıcak yazı dili 
Türkçe ve Arapça olmasına karşılık Nursi'nin bu ,ifadesinden Kürtçe dü
şünmenin onda fıtri bir hal aldığını arılıyoruz. 

Bediüzzaman'ın ifadelerine göre hayal matbaasının tercümanı acemi
dir. Ya kalbin sözünü iyi anlayamıyor veya lisanın diline tanıdık değildir. 
Nursi bu paragrafta Türkçe'nin dil bilgisi ve gramerini bilmediğinden, anla
ma giydirdiği üslubun düğmelerinin karışık olduğunu söylüyor. Hakikaten 
de Nursi'nin bazı cümlelerinin Türkçe gramer yapısına uygun olmadığını, 
belki bunların Kürtçe gramer yapısından geldiğini söylemek mümkündür. 
Bu ko~unun dilciler tarafından çalışılıp, Risale-i Nur'un dilinin, dil bilgisi 
ve gramer yapısının örneklerle ortaya konulması gerekmektedir. Nursi'nin 
bu söylemine karşılık Risalelerin dilinin Türkçe'nin bir şaheseri olduğunu 
da biliyoruz. Risale-i Nur Külliyatı'nın pek çok cümlesi başka hiçbir kitaba 
nasip olmadığı kadar vecizeleşmiş, halkın beğenerek kullandığı, tekrar etti
ği cümleler arasına girmiştir. Kaderin bir başka cilvesi olarak da Nursi'nin 
bu farklı gramer kullanımları onun orijinal üslubunu meydana getirmiştir. 

Bediüzzaman "Hatta, evet, işte, şimdi, hem de, zira, olan, şu, bu" gibi 
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tekrarların, başkaları gibi kendisini de usandırdığını söyler. Başkasının 
tashihine de katiyen razı olamamıştır. Nursi, başkalarının sözünün sözlerine 
hiç benzemediğini, bu yüzden de başkalarının tashihinin külahına püskül 
takmak gibi olduğunu, başkalarının sözlerinden ürktüğünü söylemektedir. 
Hakikaten de biz Bediüzzarnan'ın ilk eserlerinden, son yazdıklarına kadar 
başka üsluplara benzemeyen orijinal bir üslubu veya üsluplarının olduğunu 

görebilmekteyiz. 

"Sadisen: Tabiatırndaki ifrat cihetiyle düşündüğümden, mütercim-i 
hayalinin tercümesinde, hattatın imlasında, tabiin tabında, mütaliin feh
minde hazan yanlış düşmekle, güzel bir hakikat çirkirıleşiyor." 

ALTINCISI: N ursi bu bölümde tabiatında bir ifrat noktası olduğunu 

söylemektedir. Biz onun medrese kavgalarından, müderrislere meydan oku
masından, Mustafa Paşa'yı tehdit etmesinden, valilerle yaptığı şiddetli ça
tışmalara, İstanbul'da astığı ilana kadar onun bilhassa gençlik yıllarındaki 
kabına sığmayan tabiatını okuyabilmekteyiz. 

Bediüzzaman tabiatındaki bu ifrat hali ile düşündüğü için hayal müter
cimi hakikatleri tercümesinde, hattat da hayalinin tercüme ettiği bu parçala
n yazarken bir miktar yanlışlık olabilmektedir. Okuyanların düşüncelerinde 
de bazı yanlışlıklar, eksiklikler kalabilmektedir. Nursi tüm bunların yazılan 
güzel hakikatlerin bir kısım manalarını çirkinleştirdiğini söylemektedir. 

"Sabian: Şu Sayka.1-ı İslamiyet ve Ekrad Reçetesi olan iki eser, 0 deh
şetli dağ ve dere ve sahraların kuvve-i münbitesi fevkalade neşv ü nema 
vererek, kırk elli gün zarfında hem yeşillendi, hem cesim bir şecere oldu, 
hem meyve verdi." 

YEDİNCİSİ: Bediüzzarnan'ın Saykal-ı İslamiyet dediği Muhakemat 
adlı eseridir. Nursi'nin basılan ilk eserl~rindendir. Kelime manası İslamiyeti 
parlatan demektir. Reçetetü'l Havas veya Reçetetü'l Ulema isimleriyle de 
adlandırılmıştır. Eser 1327 /1911 yılında Matbaa-i Ebuzziya'da basılmış

tır. Ekrad reçetesi dediği ise Münazarat'dır. Bu iki eseri, Nursi'nin yaşadığı 
coğrafyanın dehşetli dağları, dereleri, sahralarının verimliliğinin kuvveti 
büyütüp yetiştirmiştir. Bu iki eser kırk elli gün içinde hem yeşillenmiş, hem 
büyük bir ağaç olmuş, hem de meyve vermiştir. 

Aslında bu her iki eserin de Bediüzzaman'ın çok gençlik yıllarından 
itibaren ısrarla takip ettiği medrese ve Van, Bitlis valiliklerinin kütüphane
lerindeki okumalarının bir neticesi olduğunu söylemek mümkündür. Bu iki 
eser Nursi'nin bu yıllar süren okumaları, tefekkürleri, müzakereleri döne
minde adeta kuluçkada beklemiş; zamanı geldiğinde de, baharın ışıkları ile 
birdenbire boy veren ekinler gibi hayata fışkırmışlardır. 

"Evet, öyle bir vakitte vücuda geldi ki, dağlar beni derelerin yed-i 
haşinine fırlatıyordu. Onlar da, beni sahraların yüzlerine çarpıyordu. Son
ra, hamiyet-i milliye ve hamiyet-i İslamiye şu iki sınıf meyveleri dağ başın
dan koparıp ve hazan rüzgar vurup, derenin dibine düşmüş meyveleri ilaç 
için toplayıp, medine-i medeniyetin çarşısına götürdüler." 

Bediüzzaman'ın ifadelerine göre bu iki eser öyle bir zamanda yazılmış
lardır ki, dağlar onu derelerin haşin ellerine fırlatıyordu. Derelerin haşin 



elleri de onu ovaların yüzlerine çarpıyordu. Sonra Nursi'nin milletine ve 
İslamiyete olan sevgisi, milleti ve İslamiyet için çalışıp, bir şeyler yap
ma gayreti, şu iki sınıf meyveleri dağ başlarından koparmışlardır. Bazen 
rüzgarların, derelerin dibine düşürdükleri meyveleri ilaç için toplayıp, me
deniyet şehri nin çarşılarına götürmüştür. 

"H atta bir kısmı Başid Dağı'run yemişidir, bir taifesi Ferraşin Ovası'nın 
meyvesidir, bir miktarı Beytüşşebap Deresi'nde, kırrruzılanmış semeresi
dir. İşte, şu iki eseri yazdığım vakit, zaman kısa, mekan vahşi, ben seyyah, 
zihin müşevveş, vücut yarım hasta, yazmak acele olduğundan, elbette mü
şevveş olur." 

Bu iki eserin hakikatlerinin bir kısmı Başid Dağı'run yemişidir, bir kısmı 
Ferraşin Ovası'nın meyvesidir, bir miktarı Beytüşşebap D eresi'nde olgun
laşmışlardır. Bediüzzaman şu iki eseri yazdığı zamanda, vaktinin kısa, vahşi 
mekanlarda, dağlarda, ovalarda yazıldığını, kendisinin de seyahat halinde 
olduğunu, zihninin müşeweş olduğunu, vücudunun yarım hasta olduğunu, 
acele yazıldığını söyleyerek bu olumsuzlukların eserlerini müşevveş ettiğini 

söylemiştir. 

"Ey ehl-i insaf! Mazeretim bu. Kabul edersell!z, insafın şe'nidir; et
mezseniz, emin olunuz, size minnet etmem, hiç de kabul etmeyiniz. Sizin 
minnetiniz dağ başında olsun. Size beğendirmek için değil, belki hakka 
hizmet için yazdım, vesselam. Şu eserin nağamatıru dinlemek için, bir 
Kür t cesedini giymek, bir vahşi hayalini başına takmak gerektir. Yoksa ne 
istima helal, ne sema tatlı olur." 

. Bediüzzaman bu son paragrafta insaf ehline seslenmektedir. Yukarıdaki 
yedi sebebi edebiyatın kanunlarına karşı eserlerinin muhalefet etme ma
zereti olarak zikretmektedir. Nursi, bu mazeretleri kabul etmenin insafın 
gereği olduğunu ~öyler. Bununla_ ~e_rabe_r bu maz:retlerini kabul etmezse
niz kimseye de mınnet etmeyecegıru belirtmektedir. Okuyucuların minneti 
dağ başında da olsa onu önemsemeyeceğini belirtmektedir. Çünkü Nursı 
eserlerini başkalarına beğendirmek için değil hakka hizmet için yazmıştır. 

. Bediüzzaman'ın eserleri konusundaki bu müstağni tavrını ömrü boyun
ca koruduğunu görmekteyiz. Sözler adlı en kapsamlı eserinin ilk başında 
dört defa "nefis" kelimesini zikrederek eserlerini kendi nefsi için yazdığını, 
isteyenlerin, ihtiyaç duyanların nefsi ile beraber dinleyebileceğini vurgula
mıştır. Hakka hizmet Nursı'nin hayatı boyunca takip ettiği en önemli pren-

sibi olmuştur. 
Bediüzzaman eserinin anlaşılabilmesi, içindeki ahengin, güzelliklerin 

fark edilebilmesi için bir Kürt cesedi giymek, bir vahşi_ gibi düşünmek ge
rektiğini söylemektedir. Kürt ce~edi gi! mek _~~- vahşi gibi düşünmek böl
genin, bölge insanlarının hassasıy~tlerıyle _duşunmek demektir. Zira Batı 
bölgelerinde, Türkler arasında, şehırlerde hiç de problem olmayan bazı ko
nular Doğu bölgelerinde, Kürtler arasında önemli meseleler olabilmektedir. 

Vahşi hayalini takmak aynı zamanda fıtratını bozmamayı da çağrıştır
maktadır. Medeniyetin, modernizmin, şehirleşmenin olumsuzluklarından, 
tabularından azade kalabilmektir. Nursı benim eserlerime, ön kabullerle, 
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medeniyetin şartlanmışlıklarıyla, zamanın tabularıyla bakarsanız anlayamaz
sınız demektedir. Bu tarz bir bakış ile dinlemek helal, işitmek ise tatlı olmaz. 

"Ebu laşey Said"11 

Bediüzzaman'ın bu İfade-i Meram'ın sonuna koyduğu "Hiçbir şeyin 
babası" anlamındaki adeta imzası da çok anlamlıdır. Bediüzzaman bura
da hiçbir şeye sahip olmadığını, dünyaya dünya için hiç değer vermediğini 
vurgulamaktadır. Nursi ilk eserlerinden birinde isminin önüne koyduğu bu 
sıfatı ömrü boyunca takip etmiştir. Kimseden bir şey istememe, kimseden 
bir şey almama, kimseye minnet etmeme onun en belirgin özellikleri ol
muştur. Nursı'nin dostu, sevgili Rabbi onun bu sıfatını bir dua gibi kabul 
etmiş, hayatta çok basit şeylerle yetinmiş, ne bir ailesi, ne bir evi olmuştur. 
Bediüzzaman hiçbir şeyin babası olarak doğmuş, öyle de yaşayıp, ölmüştür. 
''Allah bana yeter/Dost istersen Allah yeter"i hayatının merkezine oturtan 
Said'lere başka ne gerekir ki? O sevdiği dostu Rabbi için, ümmetin selame
ti için zevkleri, eşyayı her şeyi terk etmiş, hiçbir şeyin ama en güzel şeyin, 
Rabbinin rızasının sahibi olmuştur. M addi olarak arkada önemli bir şey 
bırakmamış, ama kendisine günde beş vakit dualar eden milyonlarca talebe 
bırakmıştır. 

Hiçbir şeyin babası Said! O 'nun için her şeyi terk etmiş, O'nu bulmuş 
ve aslında her şeyi kazanmıştır. Talebeleri Bediüzzaman'ı "Ya okur, ya dua 
eder, ya namaz kılardı"12 diye anlatırlar. M olla H amid bir gün E rek Dağın
da ibadetlerle yaşayan Bediüzzaman'a bunun sebebini sorar. Bediüzzaman 
şöyle cevap verir: 

"Kardeşim benim, işim yalnız budur."13 

O hiçbir şeyin babasıdır. Dünyevi anlamda hiçbir şeye talip olmayandır. 
O, kalbi Rabbiyle olan insandır. Kalp Allah'la olursa, Rab onu sebeplere ve 
halka bırakmaz. İnsanlarla, masivayla dünya için alışverişini keser. İşe ya
ramazların tezgahına koymaz. Düşük hallerini ayağa kaldırır. Rahmetinin 
kapısında oturtur. Lütfunun başköşesinde uyutur. O varlığa Rabbin konuş
ması olarak bakandır. O'nun işi budur. 

Aşığın derdi hep O'nunla olmaktır. H ep O'nu aramak, O'nu anlatmak, 
O'nu zikretmektir. Aşık, Rabbinin susuzluğuyla O'nu aramayı kendisine 
hayatının olmazsa olmazı kılandır. H er olayda, her varlıkta, her duyguda, 
her yerde Rabbin esması, tecellisidir arzulanan._Aşığın derdi O'ni..ı görmek, 
tüm varoluşuyla faniliğin sınırlarını zorlamak. Işimizi Rabbe kul olma ey-
lemektir. · 

Yaşadığı çağın en mesut insanıydı O. Çünkü Allah'la ne kadar meşgul 
olursak, Rab hayatımızı ne kadar çok kaplarsa o kadar mesuttur insan. O, 
zindanlarda, mahkeme koridorlarında, elleri kelepçeliyken bile mesuttu. 
Çünkü O'nun dünyasında Rabbinden başka kimse kalmamıştı ki! Kulu 
memnun etmek, refaha kavuşmak, sahip olmak gibi gaileleri çoktan uçup 
gitmişti. 

11. BSN, Eıki Said D~nmıi Eur!, ri, Münazar.ıt, Yeni Asya Neşriyat, İstanbul, 2009, s.203 . 
12. Abdülkadir Badıllı,B,diüzzaman Said Nursi, Mufana/Tarihre- i Hayatı, Timaş Yayınlan, lsıanbul, 1990, 
s.521 (Molla Hamid'in hatıralarından) 
13. Abdülkadir Badıllı, Bediüzzama11 Said Nıırsi, Mufassal Tarihre-i Hayalı, Timaş Yayınları , İstanbul, 1990, 
s.523 (Molla H amid'in hatıralarından) 



O'nun hayatı , akışı önceden kestirilemeyen deli bir ırmak gibi çağlayıp 

durdu. O geçerken, O konuşurken insanlar, O zikrederken kainat durup 
O 'nu seyrettiler. Ç ünkü O Rabbin sesiydi, Muhammed'in varisiydi. Yüzyı
lın başında, asrın minaresinin tepesinde insanlığı felaha çağırandı. 

O hüznün tesellisiydi. Elini omzumuza koyup, dertlerimize bizimle be
raber ağlayandı. Biz yetimdik. Bu felaket ve helaket asrında, bize en büyük 
tesellicinin nefesini gönderene hamd olsun. O , yüzyıllar önce varlığı nur
landıran M uhammed'in bu asırdaki nefesidir. Biz gariptik. O elimizden tu

tup gözlerimizi aydınlattı. Bizi Rabbe götürdü. "Dünyaya çağıranlar çoktur, 
ben sizi ahrete çağırıyorum, Rabbe çağırıyorum" dedi. 

O bütün dünyevi hırsları küçümsedi. 

Tutkulara, kazanmalara, yarışlara katılmadı. 

Dünya ve içindekiler O 'nun dikkatini Rabbinden hiç çeviremedi. 

O hayat boyu Rabbini aramaktan, kainattan Rabbini sormaktan hiç 
vazgeçmedi. 

O insanlardan hiçbir şey istemedi, hayatı boyunca hep verdi. 

Sözlerini Kur'an'la Peygambe~le süsledi, güzelleştirdi. 

Çünkü O hiçbir şeyin babasıydı 
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