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Öz

Risale-i Nur metinlerinin ilk yazılış tarihinden bu yana neredeyse yüz sene geçti. 
Bu süreç içinde Risale-i Nur okuyucuları eserle muhatabiyet açısından türlü devirler 
geçirdi. Bu devirleri sosyolojik, psikolojik, siyasi gibi pek çok açıdan değerlendire-
biliriz. Bu süreçteki tespitlerimiz baktığımız yere göre değişiklikler gösterebilir. Bu 
makalede özet bir tarzda Risale-i Nur’un tefekkürü açısından okuyucuların geçirmiş 
oldukları süreç ele alınmaktadır. Ve ulaşılan noktanın anlaşılması gayreti içinde olun-
maktadır.
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AXIAL SHIFT IN THE REFLECTION OF RISALE-I NUR IN THE HISTORICAL PROCESS

Abstract

Almost 100 years have passed since Risale-i Nur texts were written. In this pro-
cess, those who have read Risale-i Nur texts have gone through various periods. We 
can evaluate these periods in terms of many aspects such as sociological, psycho-
logical and political. Our determinations during this process may vary depending on 
where we look at. In this article, we will discuss, in a brief manner, the process that 
readers have gone through in terms of reflection of Risale-i Nur. We will be in an effort 
to understand the point we have reached.
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Giriş

Başlarken bu sunumdaki düşüncelerimin şahsi, subjektif fikirlerim olduğunu be-
yan edeyim. Bu düşüncelerimi ifade ederken hani birilerinin “Ben her şeyi biliyorum, 
bunlar son tahlillerdir, bunların üzerine söz olmaz, ben cemaatler üstüyüm” gibi tepe-
den bakan tavırlarını tasvip etmediğimi ifade edeyim. Bu yazı birilerini övmek veya 
yermek için değil sadece bir durum tespiti yapmak için yazılmıştır. Üstadın dediği gibi 
ben bir ders çalıştım ve bunları beraber müzakere, mütalaa etmek istiyorum. Yanlış-
lar tadil, eksikleri tekmil edilebilir.

Risale-i Nur muhatabiyetimiz ilk yazılmaya başladığı süreçten bu yana altı farklı 
devre geçirmiştir.

1. Said Nursi’nin Eğitim ve Değişim Süreçleri

Nursi çocukluğundan itibaren aktif, yerinde durmayan, okumaya, öğrenmeye, te-
fekküre, öğrendiklerini düşünmeye, geliştirmeye meyilli ve en önemlisi de değişimle-
re açık; yüzünü Kur’an rehberliğinde yaşanılan hayata, sosyal hadiselere ve geleceğe 
çevirmiş birisi. 

Bu duruşu yüzünden hapishaneler, idamlar, tımarhaneler ile karşılaşmış ama yıl-
mamış bir insan. Medreselerde okuduklarının yanında bir çok Batılı anlamda yazılmış 
eserleri yıllarca kaldığı veya münasebette bulunduğu Bitlis ve Van valilerinin kona-
ğında okuyan, sindiren, tefekkürünü yapan ve onları Kur’an hakikatleri ile yoğuran 
bir öğrenme tutkunu. 

Bu süreç 1895’te Bitlis valisinin konağında kalması ile başlayıp 1907’de İstanbul’a 
gitmesine kadar aralıklarla devam eder. Bu dönem medrese ilimlerinden geçen Nur-
si’nin ilk değişim ve ufkunun açıldığı zamandır.

Nursi kafasını çatlatırcasına sorguluyor, düşünüyor ve tefekküre giriyor. Hatta bir 
dönem Darü’l Hikmet-i İslamiye’deki görevine devam edemiyor. Çamlıca’da kendisine 
verilen köşkü terk ederek Sarıyer’de bir eve kapanıyor, iki yıl burada okumalarına, 
tefekkürüne, kendi iç muhasebesine devam ediyor. 

Bu anlamda Said Nursi’nin üç devir geçirmesi de çok anlamlıdır. Birinci Dünya Sa-
vaşı ve ardından esaret yılları da Nursi’nin tefekkürünün olgunlaştığı yıllardır. Bunu 
Lem’alar’daki “reca”lardan anlıyoruz.

Acaba biz hayat sürecimizde, Risale-i Nur okuma sürecimizde kaç devir geçirdik?

Sanki bana Said Nursi’nin birinci dönemindeki sorgulamalarını, tefekkürünü yaşa-
madan, o arayış haline girmeden Risale-i Nur’u hakkıyla anlamak mümkün değil gibi 
görünüyor.
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2. Yasaklar, Baskılar, Hapishaneler, Terör Altında Risalelerin Yazılma Süreci

Bu dönem Said Nursi ve talebelerinin her türlü zorbalığa başvuran Tek Parti bas-
kılarına rağmen Kur’an tefsiri olan Risale-i Nur’u yazma, muhafaza ve insanlara ulaş-
tırma çabalarının, bu uğurda hayatlarını ortaya koymalarının sürecidir. 

Devleti ele geçirenler Nursi ve talebelerini kendilerine benzetmek, ehlîleştirmek 
için her yola başvururlar. Bu dönemde Nursi’nin taviz vermeyen dimdik duruşu, ha-
pishanelerdeki işkencelere maruz kalışlar, mahkeme müdafaaları ve zulüm altında 
şehit olan Risale-i Nur talebeleri ile karşılaşırız. 

Jandarma baskısı altında gizli gizli yazılan, at sırtında dağıtılan eserler, Risaleler 
Nur talebeleri için birer kahramanlık destanıdır. Hapishane eziyetleri, idamla yargı-
lanmalar, devletin ötekileştirmesi, insanların selam vermekten dahi korkmaları, ba-
baların çocuklarına Risale yazıyor/okuyor diye eziyetlerine rağmen sarf edilen bu 
olağanüstü gayret imanın her türlü zorbalığa meydan okumasıdır. Bu dönemde Risa-
leler mürekkeple değil adeta kanla yazılmış, okunmuş, dağıtılmışlardır.

3. 1950 Sonrası Kısmi Serbestlik

Bu dönem Risale-i Nur kitaplarının matbaalarda basılıp yaygınlaşmaya başladığı 
süreçtir. Ancak derin devlet güçleri Nursi ve talebeleri ile uğraşmaya devam ederler. 
Üzerlerinde gizli bir derin devlet gölgesi vardır. Mahkemeler, polis takipleri az da olsa 
sürmektedir. Ancak kısmi bir özgürlük, serbestiyet de gelmiş, ülke ve Risale talebeleri 
nispeten rahatlamışlardır. Bu dönem için canlı şahitlerinden Manisa’dan Ali Katıöz 
şöyle bir yorumda bulunur: “Artık Demokratlar despotik idareyi yenmişlerdir. Mehdi 
olarak Said Nursi hayattadır ve her şeyi o halledecektir.”

4. Said Nursi’nin Vefatı ve 1960 Darbesi 

Yine Ali Katıöz’ün yorumuyla Üstad’ın vefatı Risale-i Nur talebeleri için tam bir şok 
olmuştur. Her şeyi halledecek, bütün problemleri çözecek olan Mehdi Üstad gitmiştir. 
Şimdi ne olacaktır! Arkasından bir de menhus darbe gelir. Üstad’ın naaşı bilinmeyen 
bir yere götürülür. Her yerde Nur talebeleri tutuklanır, davalar açılır. Yine derin dev-
letin terörü geri gelmiştir. Ancak bu defa Nur talebelerini kucaklayan, paratoner gibi 
zulümleri üzerine çekip etkisiz kılan Üstadları yoktur.

Ali Katıöz, “Biz asıl mehdinin Risale-i Nur olduğunu ve ona sarılarak hepimizin bi-
rer Kur’an talebesi, Kur’an kahramanı olabileceğimizi işte o zaman (Üstadın vefatı ve 
60 darbesi ile) anladık. Ve hepimiz hiç olmadığı kadar tek kurtuluşumuz olan Risale-i 
Nur’a sarıldık” diyor.

Said Nursi’nin büyüklüğü işte o zaman anlaşılır. Pek çok şeyh, âlim hayatı bo-
yunca müritler edinmişlerdir. Ancak onların vefatı ile yolları küçülmeye, dağılmaya  
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başlamıştır. Nursi ise kendisini hep arka planda bırakıp geride bıraktığı Kur’an tefsiri 
ile yolunu ebedileştirmiştir.

Risale-i Nur sayesinde Nur talebeleri ülkenin her tarafında adeta birer Said Nursi 
olmuş, iman ve Kur’an hizmetlerine devam etmişlerdir. Bu dönemde İstanbul, Ankara, 
Erzurum, Diyarbakır, Kastamonu, Isparta, İzmir, Elazığ gibi pek çok merkezde Said 
Nursi’nin yakın talebeleri –biraz da kendi meşreplerine göre– bir cemaat ve Risale-i 
Nur anlayışı geliştirmişlerdir. 

Bu dönem beş yıl devam eder. Beş yıl boyunca Risale-i Nur talebeleri adeta savun-
ma durumundadırlar ve Risale okumaları, Risale hizmetleri samimiyetle devam eder. 
Bu döneme kadar Risale-i Nur talebesi olmanın dünyevi makam olarak hiçbir olumlu 
yanı yoktur. Bilakis ötekileştirme her alanda devam eder. Bu dönem “Beni Nurcular 
yıktı” diyen İnönü’nün ve askerlerin baskılarının dönemidir. Risale-i Nur talebeleri 
malları, mülkleri, itibarları, hayatlarıyla Kur’an mücadelesine devam ederler.

5. 1965 ve Demirel’in Başbakanlık Dönemi

Said Nursi’nin talebeleri kendisinden aldıkları örnekle siyasete hep mesafeli dur-
muşlardı. Ancak 1950 seçimlerinden beri Nurcuların ülke içindeki etkisini bilen De-
mokratlar Nur talebelerini arka bahçeleri olarak görmeye devam ettiler. 

Menderes’e nispeten dini kavramları, ritüelleri, halkın dini hassasiyetlerini daha 
iyi bilen Demirel 1965’te Nur talebelerinin de desteğini alarak iktidara geldi. Nur ta-
lebeleri yıllarca kendilerine zulmeden, tek parti anlayışlı, diktatör CHP zihniyetine 
karşıydılar. Dolayısıyla CHP’nin karşısındaki en büyük ve kendisini demokrat olarak 
tanımlayan zihniyetin yanında yer aldılar. 

Ancak Demirel’in bir avantajı daha vardı. O, Said Nursi ile adeta özdeşleşen, yıl-
larca kaldığı ve Risale-i Nur hareketini başlattığı Ispartalıydı. Her Ispartalı gibi Said 
Nursi, Risale-i Nur isimlerine aşinaydı.

Bütün siyasetçiler gibi birinci meselesi iktidar olan Demirel bu avantajlarını iyi 
kullandı, Said Nursi’nin yaşayan talebeleri ile iyi ilişkiler kurdu, onlarla birebir gö-
rüştü. 

Bu yıllar SSCB’nin Doğu Avrupa’yı işgal ettiği, gözünü Türkiye’ye de diktiği dönem-
lerdi. Devlet için asıl tehlike artık komünizm idi. Nur talebeleri de dinsizlik noktasın-
dan komünizme karşıydılar. 

Başbakan da Nurculuğa ve Nur talebelerine olan baskıları bitiren, bürokraside on-
lara az çok yer veren, hatta onlardan milletvekili seçtiren biriydi. Demirel bu şekilde 
Nur talebelerine “Bakın artık devlet benim, devlet değişti, dolayısıyla artık siz de be-
nim ve devletin yanında yer almalısınız. Yoksa yine diktatör CHP ve arkasından zorba 
komünizm gelir” mesajını verdi.
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6. Said Nursi’yi Övme Yarışması

Yukarıdaki dönemle birlikte Risale-i Nur talebeleri bol bol Çanakkale’yi, Mehmet 
Akif’i anma ve ardından da Said Nursi’yi anma/övme toplantıları tertiplediler. Said 
Nursi’ye rağmen Said Nursi’nin kahramanlıklarını döne döne anlattılar. Tırlar üzeri-
ne Said Nursi resimleri yapıştırıp memleket memleket dolaştırarak “Bakın biz kimin 
talebeleriyiz?” diyerek manevi makam devşirdiler. Niye? Çünkü Said Nursi nutukları 
atmak, Risale-i Nur çalışmaktan, Risale tefekküründen daha kolaydı ve alkış alıyordu. 
Risale ve Kur’an tefekkürünün bu yarışmada hiçbir önemi yoktu. Adeta Nurcular Risa-
le-i Nur talebesi olmaktan çıkıp Said Nursi’ci haline dönüştürüldüler.

Tefekkür Kayması

Demirel’in iktidar mücadeleleri, darbeler, komünizm tehdidi Risale-i Nur talebe-
lerinin büyük bir kısmını devletçilik lehinde taraf olmaya itti. Bu süreç içinde derin 
devlet Risale-i Nur talebelerinden istifade etmek, onları devletçi, gelenekçi, milliyetçi 
olarak ehlîleştirmek stratejilerini takip etti. 

Bu dönemlerde ana akım Risale-i Nur talebeleri çıkardıkları gazete ve dergilerle, 
bürokratları ve milletvekilleri ile solculara, komünizme, İslamcılara karşı sıkı bir dev-
letçi, milliyetçi ve gelenekçiliğe dönüşerek ehlîleştirildiler. Bu dönem Said Nursi’nin 
ilk talebelerinin öğrenci evlerden topladıkları gençlerle beraber Demirel mitinglerin-
de “Milliyetçi Türkiye” diye slogan attıkları bir zamandır.

1980 sonrası bu tavır hemen hemen bütün Risale-i Nur talebelerinde Özal ile yük-
seldi. Bu dönemde Nurcular, Özalcı ve Demirelci diye ikiye ayrıldılar. Halbuki ikisi de 
devletin sembol isimleriydi. Devletçi, milliyetçiydiler. Öncelikleri her zaman iktidardı, 
Nurcular da onları destekledikleri ve ehlîleştirildikleri için önemliydiler. Hem de Nur-
cular samimi/saf insanlardı, onlar Özal ve Demirel’in koltuk için yaptıklarını Allah 
rızası için, karşılık beklemeden yapıyorlardı. 

2002’de AK Parti’nin iktidara gelmesi Nurcuların ehlîleştirilmesi, devletçileşti-
rilmesi, milliyetçileştirilmeleri için bir dönüm noktası oldu. İslami kesim ve ağırlıklı 
Nurcular için artık tek ortak payda; devletin solcu ve Kemalistlerin değil dindar insan-
ların elinde olmasıydı. İktidarda başörtülü, namaz kılan, hafif sakallı insanlar olduğu 
müddetçe, Kur’an’ın ve Risale-i Nur’un temel kavramları olan hak, hukuk, adalet, kuv-
vetler ayrılığı, İslam’ın barış, kardeşlik dini olmasının, milliyetçiliği reddetmesinin, 
devleti tabulaştırmamasının hiçbir önemi yoktu. Zulüm bizim dışımızdakilere, hele 
dindar olmayanlara yapılıyorsa dikkate almaya değmezdi, zaten 28 Şubat’ta onlar da 
bize çok zulmetmişlerdi.

İçlerinden devletle irtibatlarını maksimum düzeye çıkaran, devletten beslenen, 
masum imanlı insanları, Risale-i Nur’u güç devşirmek için kullanan, son derece dev-
letçi, milliyetçi, hatta “Devlet benim” diyen FETÖ isimli bir grup çıktı. (Ali Katıöz, 
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Mehmet Kutlular gibi Fethullah Gülen’i yakından tanıyan bazı Nur talebelerinin, çık-
tığından beri Gülen’in bir devlet projesi olup Nurculuğu saptırmayı hedeflediğini söy-
lemelerine rağmen.) 

Siyasi hadiseler, onun, şunun veya bir partinin iktidara gelmesi beni çok ilgilen-
dirmiyor. Risale-i Nur ve talebeleri açısından bütün bunlardan daha önemlisi 1965 
sonrası başlayan ve iktidarlarla kurulan ilişkiler sonucunda bir erozyona uğrayan te-
fekkürümüzdeki eksen kaymalarıdır.

Bugün (Elbet herkesi kastetmiyorum, bunu özellikle vurgulayayım) Risale-i Nur 
talebelerinin bir kısmı devletçidir, milliyetçidir, gelenekçidir ve Özal’dan beri kapita-
listtir, pozitivisttir. Aslında Nur talebeleri bunlardan beridir, bu hususiyetleri taşıyan-
lara Nur talebesi dememek gerekmektedir.

Bunlar kötü mü, iyi tarafları da yok mu? Bunu tartışmıyorum. Bunların müstakil 
bir şekilde ele alınması konuşulması lazım. (Devleti, milleti sevmek başka, devletçi, 
milliyetçi olmak başkadır. Sa’y etmek başka kapitalist olmak başkadır.) Ama siz Kur’an 
tefsiri olan Risale-i Nur’a devletçilik, milliyetçilik, kapitalizm gibi tabularla yaklaşır-
sanız Risale-i Nur’un tefekküründen uzaklaşacağınız gibi Risale-i Nur’u kendi tabula-
rınıza alet edersiniz.

Şu an yapılan tam da budur: Risale-i Nur’u Risalenin, Kur’an’ın umumi maksatla-
rına göre değil kendi kültürel, geleneksel, devletçi, milliyetçi tabularımıza göre tefsir 
etmek.

Veya bu da zor gelirse, şimdi artık nakilci bir Risale-i Nur talebeleri nesli türedi. 
Gençlerden tutun yaşını başını almış kimselere kadar, bir siteden kopyalayıp yapış-
tırdıkları ve tek bir yorumda bulunamayacağı Risale cümlelerini, paragraflarını in-
sanlara gönderme hizmet zannediliyor. O paragraftan ne anladığımızı, hayatımıza ne 
kattığını, Rabbimizi bize nasıl tanıttığını düşünmek ve yazmak zor tabii.

Risale-i Nur tefekküründeki eksen kayması keşke sadece sosyal ve siyasi konularla 
sınırlı kalsaydı. Ama yukarıda saydığımız ve belki de eklemeler yapabileceğimiz tabu-
larımız doğrudan doğruya Lailahe illallah ile yani tevhidle ilgili bir meseledir. Devlet-
çilikle Lailahe’yi ortadan kaldırırız, milliyetçilikle de enelerimizi firavunlaştırır ilah 
yaparız.

Risale-i Nur’u sadece lügatle değil Risale-i Nur ile Kur’an ve hadis ile anlayabiliriz. 
Çünkü Said Nursi Kur’an kavramları ile konuşur. Mesela Kur’an’da ve Risalelerde özel-
likle seçilen ve kavramlaştırılan “sa’y” kelimesinin lügatteki karşılığı “çalışmak”tır. 
Ama bu kelimeyi ayetteki ve Risalelerdeki kullanılış şekliyle çalışırsak, çalışmak keli-
mesi çok basit kalır. Safa ile Merve arasındaki sa’y etmek basit bir su arama koşuşması 
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olmaktan çıkarak bir “esma” arayışı, bir marifetullah çabası haline dönüşür. Risale-i 
Nur’da çalışmalarımızı, gayretlerimizi sadece dünyevi amaçlarla yapılan faaliyetler 
olmaktan çıkararak; sa’y’a yani o faaliyetlerimiz içinde esmayı okuma, Rabbi tanıma 
çabasına uzanan bir tefekkür ufku verilir.

Risaleyi Risalenin, Kur’an’ın umumi maksadına göre değil kendi kültürel, gelenek-
sel, milli hedeflerimize, tabularımıza uyacak şekilde şerh ediyoruz.

Bu son dönemde en az veya hiç okunmayan Said Nursi eseri de Münazarat oldu. 
Çünkü Münazarat sosyal ve siyasi hayatta putlarımızı kıran Kur’anî bir esma okuma-
sıdır. Cemaatler kendi dogmatik Risale anlayışlarını ikame edebilmek için mensupla-
rından Münazarat gibi Nursi’nin sosyal hayatta rehber olabilecek eserlerini hep uzak 
tuttular.

Onun içindir ki Risale mütalaaları, müzakereleri, Risale çalışmaları hep felsefe 
yapmak olarak nitelendirildi, ritüel şeklinde toplanıp romantik okumalar kutsandı. 
Zira ehlileşmiş bir Risale anlayışı kurabilmek için Said Nursi’nin bazı söylemlerini ve 
uygulamalarını görmemezlikten gelmeliydik!

Sonuç

Din adına Anadolu tasavvufu, Arap, Kürt, Türk kültürü, Türk İslam sentezi ikame 
edilmeye çalışıldığı gibi Risale adına Risale değil cemaat kültürü yerleşiyor. Mesela A 
cemaatinde hayat hakkına sahip olabilmeniz için iktidarın sıkı bir savunucusu olma-
nız şartken B cemaatinde ise iktidara sıkı bir muhalif olmanız şarttır. Cemaatler tahlili 
uzun olan sebeplerle bir kült oluşturuyor ve tefekkürlerini Risaleye değil Risaleyi o 
külte tabi kılıyorlar. Aykırı sesleri de kendi iç dinamikleri ile kapının önüne koyuyor-
lar veya o sesler dayanamayıp gidiyorlar.

Son söz: Risale-i Nur ve din adına Risale-i Nur’a ve Kur’an’a rakip bir kültür çıkıyor.
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