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Öz

Bediüzzaman Said Nursi, bir İslam âlimi olduğu gibi Osmanlı devletinin son dö-
neminde ve Türkiye Cumhuriyeti tarihinde önemli rollere sahip olmuş bir şahsiyettir. 
Bu çalışmada Bediüzzaman Said Nursi’nin “Eski Said” olarak isimlendirilen gençlik 
dönemi genel olarak ele alınıp incelenmektedir.
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Abstract

Bediuzzaman Said Nursi, as an Islamic scholar, played an important role in the last 
period of the Ottoman state and in the history of the Republic of Turkey. In this article, 
the youth period of Bediuzzaman Said Nursi, which is called "Old Said", is discussed 
and examined in general.
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Giriş

Üniversite ve kamu kurumlarında Bediüzzaman Said Nursi hakkında adı konul-
mamış bir ambargo vardır. Hatta bazı kurumlar Bediüzzaman Said Nursi yerine isim 
benzerliğinden dolayı “Şeyh Said” ve “Said Molla” gibi kişileri öne çıkarmakta ve kav-
ram kargaşasına yol açmaktadır.

Bediüzzaman Said Nursi, bir İslam âlimi olduğu gibi Osmanlı devletinin son döne-
minde ve Türkiye Cumhuriyeti tarihinde önemli rollere sahip olmuştur. Birinci Cihan 
Harbi’ndeki hizmetlerinden dolayı harp gazisi olduğu gibi kendisine harp madalyası 
da verilmiştir. Bu çalışmada Bediüzzaman Said Nursi’nin “Eski Said” olarak isimlendi-
rilen gençlik dönemi genel olarak ele alınıp incelenmektedir.

Öğrenciliği ve Medrese Hocalığı

Bediüzzaman, yaygın olan medrese eğitimine muhalif olarak sıra dışı üç aylık bir 
medrese eğitimi almış ve Van’da Horhor Medresesinde hocalık yapmıştır. Bu dönem-
lere ait kendisinin çok ilginç hususiyetleri vardır.

Hiçbir âlime, hocaya sual sormazdı. Ancak sorulanlara cevap verirdi. Bu hususta 
şöyle derdi: “Ben ulemanın ilmini inkâr etmem; binaenaleyh kendilerinden sual sor-
mak fazladır. Benim ilmimden şüphe edenler varsa sorsunlar, onlara cevap vereyim.”2  
Yani hoca olduğu halde bir soruyu bilemedi diye kimseyi zor durumda bırakmak is-
temezdi.

Talebelik yıllarında dahi genel âdete ve uygulamalara muhalif olarak kesinlikle hiç 
kimseden hediye olarak para almıyordu. İlerleyen yıllarda da defalarca haksız olarak 
hapislerde cefa çektiği, çok sıkıntılı ve dehşetli musibetlere maruz kaldığı halde kim-
seden para ve karşılıksız hediye almadığı, hatta onu çok seven talebelerini dahi kırdığı 
fakat yine de hediyeleri kabul etmediği görülmüştür. Yanında bulunan talebelerini de 
aynı kendisi gibi zekât ve hediye almaktan men ederdi. Onların da yalnız Allah rızası 
için hizmet etmelerini isterdi. Hatta çoğu zaman talebelerinin iaşelerini de kendisi 
karşılardı.3

Çok kısa zamanda kitap okur ve hafızasına alırdı. Van Valisi Tahir Paşa’nın kona-
ğında birçok ilim sahibi kişi ile münazaralarında galip çıkmıştır. İşte pek genç yaşta 
olduğu halde bu hallerinden dolayı ve deniz gibi bir ilme malikiyetinden dolayı ehl-i 
ilim, Molla Said’e “Bediüzzaman” lâkabını vermiştir. 

2 Bediüzzaman Said Nursi, Tarihçe-i Hayat (İstanbul: Söz Basım Yayın, 2012), 66.
3 Nursi, Tarihçe-i Hayat, 66.
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Bediüzzaman, Van’da bulunduğu müddet zarfında, o zamana kadar edindiği fikir 
ve düşünceleriyle yeni ilmi ve ders usullerini göstermeye başlamıştı. Dini hakikatleri 
asrın fehmine ve tarzına uygun en yeni izahlarla ispat etmek suretiyle talebelerini 
yetiştirirdi.

Van’da bulunduğu vakit Vali Tahir Paşa, Batılı fikir adamlarının kitaplarını araştı-
rarak kendisine sualler tertip edip sorardı. Bunların hiçbirisini görmediği ve Türkçe-
yi de yeni konuşmaya başladığı halde cevabında tereddüt etmezdi. Bir gün kitapları 
görür ve Tahir Paşa’nın bunlardan sual tertip ettiğini anlayarak az bir zamanda bu 
kitapların muhtevasını elde etmişti.4

Istanbul’a Gelişi

Bediüzzaman Said Nursi, Doğu’da bir üniversite kurulması maksadı ile 1907’de 
İstanbul’a gelmişti. “Medresetüzzehra” adını verdiği bu eğitim kurumu için gayret edi-
yordu. Bu maksatla Van Valisi Tahir Paşa’nın mektubu ile birlikte dönemin padişahı 
İkinci Abdülhamid’e müracaat etmişti.

“İstanbul’a gelmeden evvel bir gün Tahir Paşa, ‘Şark ulemasını ilzam ediyor-
sun fakat İstanbul’a gidip o denizdeki büyük balıklara da meydan okuyabilecek 
misin?’ demişti. O da İstanbul’a gelir gelmez ulemayı münazaraya davet etti. 
Bunun üzerine İstanbul’daki meşhur âlimler grup grup ziyarete gelip sualler 
soruyorlar ve o hepsinin de cevaplarını doğru ve sahih olarak veriyordu. Bun-
dan maksadı Doğu Anadolu’daki ilim ve irfan faaliyetine nazar-ı dikkati celb 
etmekti. Yoksa Molla Said kesinlikle kendini beğenmişliği sevmezdi. Her türlü 
gösterişten uzak olarak hareket ederdi. 

İlim, cesaret, hafıza ve zekâ itibarıyla pek harika idi. Aynı derecede belki 
daha ziyade olarak ihlaslı idi. Tasannu, riyakârlık ve minnet altında bırakmak-
tan hoşlanmazdı. İstanbul’daki ikametgâhının kapısında şöyle bir levha asılı 
idi: ‘Burada her müşkül halledilir, her suale cevap verilir; fakat sual sorulmaz.’

İstanbul’da grup grup gelen ulemanın suallerini cevaplandırıyordu. Genç 
yaşında böyle bilâistisna bütün suallere cevap vermesi ve gayet mukni ve be-
liğ ifade ve harika hal ve tavırlarıyla, ehl-i ilmi hayranlıkla takdire sevk edi-
yordu. Ve ‘Bediüzzaman‘ ünvanına bihakkın lâyık görüyorlar ve bu fevkalâde 
zâtı bir ’nâdire-i hilkat‘ olarak tavsif ediyorlardı. Hattâ bu zamanlarda Mısır 
Câmiü’l-Ezher Üniversitesi reislerinden meşhur Şeyh Bahît Efendi İstanbul’a 

4 Nursi, Tarihçe-i Hayat, 67.
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bir seyahat için geldiğinde İstanbul’da bulunan Bediüzzaman Said Nursi’yi il-
zam edemeyen İstanbul uleması, Şeyh Bahît’ten bu genç hocanın ilzam edil-
mesini isterler. Şeyh Bahît de bu teklifi kabul ederek bir münazara zemini arar. 
Ve bir namaz vakti Ayasofya Camii’nden çıkıp çayhaneye oturulduğunda bunu 
fırsat telâkki eden Şeyh Bahît Efendi yanında ulema hazır bulunduğu halde Be-
diüzzaman’a hitaben ‘Avrupa ve Osmanlılar hakkında ne diyorsunuz, fikriniz 
nedir?’ der. Şeyh Bahît Efendinin bu sualden maksadı Bediüzzaman’dan şüphe 
duymadığı ilmini ve zekâsını tecrübe etmek değil belki geleceğe ait fikirlerini 
öğrenmekti. Cevabında ’Avrupa bir İslâm devletine hâmiledir, günün birinde 
onu doğuracak. Osmanlılar da Avrupa ile hâmiledir; o da onu doğuracak’ de-
mişti. Bu cevaba karşı Şeyh Bahît ‘Bu gençle münazara edilmez. Ben de aynı 
kanaatteyim. Fakat bu kadar veciz ve beliğâne bir tarzda ifade etmek, ancak 
Bediüzzaman’a hastır’ demiştir.”5

“Şarkı ayağa kaldıracak dindir”6 diyerek manevi değerlerin önemine işaret ediyor 
ve bu maksatla eğitim kurumlarının açılması için büyük çaba sarf ediyordu. İnşa edil-
mesini arzu ettiği üniversitede fen ilimleri ile din ilimlerinin beraber okutulmasını 
gerekli görüyordu.

Fakat padişahın çevresinde bulunan bazı zatlar Bediüzzaman’ın Sultan İkinci Ab-
dülhamid ile görüşmesine müsaade etmeyip dilekçesini de işleme koymadılar. Bu gö-
rüşme arzusunu haddini aşmak olarak gören devlet erkânı önce Bediüzzaman’ı hapse 
atar ve daha sonra da “Hapisteki insanlara siyasi dersler verebilir” endişesi ile daha 
zararsız bir yer olarak gördükleri tımarhaneye gönderirler. Doktorun sağlam raporu 
vermesi ile Bediüzzaman serbest kalır.

Bediüzzaman Doğu’nun perişan halini görüp anlamıştır ki dünyadaki saadet üni-
versitelerle olacaktır. Tâ ki din âlimleri fenlerle ünsiyet peyda etsin, alışsın. Ve o saik 
ile İstanbul’a gelerek Sultan İkinci Abdülhamid’e müracaat etmiş ancak kendisine 
maaş ve ihsan-ı şahane verilmiştir. Bediüzzaman bunu kabul etmeyip reddedince 
hapse ve tımarhaneye atılmıştır. Zira ihsan-ı şahaneyi yani padişahın özel hediyesini 
kabul etmemek tarihte eşine rastlanmayan bir durumdu.

Bediüzzaman, İslâm ülkelerinin merkezi ve rabıtası olan hilâfet makamını koru-
mak maksadıyla Sultan İkinci Abdülhamid’e şöyle nasihat etmeye çalışmıştır: 

5 Nursi, Tarihçe-i Hayat, 70-71.
6 Nursi, Tarihçe-i Hayat, 177.
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“Münhasif Yıldızı (sarayını) darülfünun et, tâ Süreyya kadar âli olsun. Ve 
oraya seyyahlar, zebânîler yerine ehl-i hakikat melâike-i rahmeti yerleştir, tâ 
cennet gibi olsun. Ve Yıldız’daki milletin sana hediye ettiği servetini, milletin 
baş hastalığı olan cehaletini tedavi için büyük dinî darülfünunlara sarf ile mil-
lete iade et. Ve milletin mürüvvet ve muhabbetine itimad et. Zira senin şahane 
idarene millet mütekeffildir. Bu ömürden sonra sırf âhireti düşünmek lâzım. 
Dünya seni terk etmeden evvel sen dünyayı terk et. Zekâtü’l-ömrü ömr-i sâni 
yolunda sarf eyle!”7

31 Mart Vakası ve Sultan Reşat Dönemi

Bediüzzaman’ın İstanbul’da hayatı, siyaset yoluyla İslâmiyet’e hizmet etmek şek-
lindedir. Siyasî hayata karışması İslâmiyet’e hizmet aşkının bir neticesidir. Daima hür-
riyet taraftarı olmuştur. Gördüğü haksızlıklardan dolayı yöneticilere “Siz dini incit-
tiniz, gayretullaha dokundunuz, şeriatı tezyif ettiniz; neticesi vahim olacaktır” diye 
muhalefet etmekten çekinmemiştir.8

Hürriyeti yanlış göstermemek ve meşrutiyeti “meşrutiyet-i meşrûa” olarak kabul 
etmek lâzım geldiğini ileri sürerek bu hususta dinî gazetelerde makaleler neşretmiş-
tir. Bu makale ve hitabeleri emsalsiz denecek kadar beliğ ve ikna edicidir. Ehl-i ilim 
ve ehl-i siyaset, Said Nursi’nin bu yazılarından ve derslerinden çok istifade etmiş ve 
kamuoyu için aydınlatıcı olmuştur. 

Bediüzzaman Said Nursi’nin İkinci Meşrutiyet’in ilanının üçüncü gününde söyle-
diği ve sonra Selânik’te Hürriyet Meydanı’nda tekrar ettiği ve o zamanın gazetelerinin 
neşrettikleri nutku emsalsizdir. “Hürriyete Hitâp” başlığını taşıyan nutukta “Ey vatan 
evladı! Hürriyeti kötü düşünmeyin ve yanlış kullanmayın” diyerek özgürlüğün elden 
kaçırılmaması için ikazlarda bulunmuştur. Hürriyeti de Kur’an hükümlerine, şeriatın 
âdâbına uymakla mümkün olacağını ifade etmiş, güzel ahlak sayesinde gelişip güçle-
neceğini belirtmiştir.9

Daha sonra 31 Mart Hadisesi meydana gelir. Şeriat isteyen ve o hadisede ismi 
karışan on beş kadar hoca Sıkıyönetim Mahkemesinde yargılanarak idam edilir. Be-
diüzzaman ise onlar mahkeme binasının bahçesinde asılı durdukları ve kendisi de  

7 Nursi, Tarihçe-i Hayat, 94-95.
8 Nursi, Tarihçe-i Hayat, 72.
9 Bediüzzaman Said Nursi, İlk Dönem Eserleri (İstanbul: Söz Basım Yayın, 2012), 424.
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pencereden onları gördüğü bir halde muhakeme olunur. Mahkeme reisi Hurşid Pa-
şa’nın “Sen de şeriat istemişsin?” sorusuna Bediüzzaman şöyle cevap verir: 

“Şeriatın bir hakikatine bin ruhum olsa feda etmeye hazırım. Zira şeri-
at, sebeb-i saadet ve adalet-i mahz ve fazilettir. Fakat ihtilalcilerin isteyişi  
gibi değil!”10

Bediüzzaman’ın Sıkıyönetim Mahkemesindeki müdafaası iki defa kitap olarak 
neşredilmiştir. O dehşetli mahkemeden idamını beklerken hem beraat etmiş hem 
de yüzlerce masum insanı kurtarmıştır. Mahkemeye teşekkür etmeyerek yolda Ba-
yezid’den tâ Sultanahmet’e kadar, arkasında kalabalık bir halk kitlesi mevcut olduğu 
halde “Zalimler için yaşasın Cehennem! Zalimler için yaşasın Cehennem!” nidâlarıyla 
ilerlemiştir.11

Hürriyet’in başlangıcında doğu aşiretlerine telgraf çekerek “Meşrutiyet ve kanun-ı 
esasî işittiğiniz mesele ise hakikî adalet ve meşveret-i şer’iyeden ibarettir; hüsn-i 
telâkki ediniz. Muhafazasına çalışınız. Zira dünyevî saadetimiz meşrutiyettedir. Ve is-
tibdattan herkesten ziyade biz zarardîdeyiz”12 demiş, her yerden bu telgrafın cevabı 
müspet ve güzel olarak gelmiştir. Doğu illerini tenbih ederek gafil bırakmamıştır. Tâ 
yeni bir istibdat ve baskı rejimi onların gafletinden istifade etmesin. Neme lâzım de-
memiştir.

Ayasofya’da, Bayezid’de, Fatih’te, Süleymaniye’de umum âlimlere ve öğrencilere 
defalarca nutuklarla şeriatı ve meşrutiyetin anlamını, hakiki münasebetini izah etmiş-
tir. Tahakküm ve baskının şeriatla bir münasebeti olmadığını beyan etmiştir. “‘Milletin 
efendisi onlara hizmet edendir’ hadisinin sırrıyla şeriat âleme gelmiş, tâ istibdadı ve 
zalimâne tahakkümü mahvetsin”13 diyerek hürriyet ve özgürlüklerin yeşermesine ça-
lışmıştır.

İstanbul’da yirmi bine yakın Kürdü, hamal ve gafil ve safdil oldukları için siyasetçi-
lerin aldatmasından korkarak toplantı yerlerini ve kahvelerini gezmiş, anlayacakları 
şekilde meşrutiyeti onlara telkin etmiştir. İstibdadın zulüm ve tahakküm olduğunu, 
meşrutiyetin ise adalet ve şeriat olduğunu söylemiştir. “Eğer Padişah, Peygamberi-
mizin (asm) emrine itaat etse ve yoluna gitse halifedir. Biz de ona itaat edeceğiz. Yok-
sa Peygambere (asm) tâbi olmayıp zulmedenler padişah da olsalar haydutturlar”14  

10 Nursi, Tarihçe-i Hayat, 81.
11 Nursi, Tarihçe-i Hayat, 81.
12 Nursi, Tarihçe-i Hayat, 84.
13 Nursi, Tarihçe-i Hayat, 85.
14 Nursi, Tarihçe-i Hayat, 85.
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diyerek asıl düşmanımızın cehalet, zaruret, ihtilâf olduğunu ikna ederek anlatmıştır. 
Bu üç düşmana karşı san’at, marifet, ittifak silâhıyla cihad edilebileceğini ve terakkiye 
sevk eden hakikî kardeş olarak Türkleri gördüğünü ifade etmiştir.

Husumette yani düşmanlıkta fenalık olduğunu, husumete vaktimizin olmadığını 
belirtmiştir. 

Avrupa’nın İslam dünyasındaki cehalet ve taassup müsaadesiyle, şeriatı (hâşâ) 
istibdada müsait zannetmesinden nihayet derecede kalben üzülmüştür. Onların zan-
nını tekzip etmek için meşrutiyeti herkesten ziyade şeriat namına alkışlamıştır. Lâkin 
yine de başka bir istibdadın tekrar o zannı tasdik etmesinden korkmuş ve tüm gü-
cüyle Ayasofya Camii’nde meb’usana hitaben feryat etmiş ve meşrutiyet nizamının 
ehlisünnetin dört mezhebine uygun olduğunu şöyle dâvâ etmiştir:

“Meşrutiyeti, meşruiyet ünvanı ile telâkki ve telkin ediniz. Tâ yeni ve gizli ve 
dinsiz bir istibdat, pis eliyle o mübareği ağrazına siper etmekle lekedar etme-
sin. Hürriyeti, âdâb-ı şeriatla takyid ediniz. Zira câhil efrad ve avâm-ı nas ka-
yıtsız hür olsa, şartsız tam serbest olsa sefih ve itaatsiz olur. Adalet namazında 
kıbleniz dört mezhep olsun. Tâ ki namaz sahih ola.”15

Gazetelerde ikazlar yaparak gazetecileri ve edipleri uyarmıştır: 

“Ey gazeteciler! Edipler edepli olmalı; hem de edeb-i İslâmiye ile müteeddib 
olmalı. Ve onların sözleri kalb-i umumî-i müşterek-i milletten bîtarafane çık-
malı. Ve matbuat nizamnamesini, vicdanınızdaki hiss-i diyanet ve niyet-i hâlisa 
tanzim etmeli.”16 

Defalarca isyan ve kalkışmayı önlemiştir. Halkın siyasete karışarak asayişi ihlâl 
etmesinden korkarak uygun lisan ile heyecanı teskin etmiştir. Bayezid’de talebenin 
içtimaında, Ayasofya mevlidinde ve Ferah Tiyatrosu’ndaki hadiselere yetişerek bir de-
rece heyecanı durdurmayı başarmıştır. 

İttihad-ı Muhammedî (asm) namıyla bir cemiyet teşekkül edilince korkarak bu 
mübarek ismin altında bazılarının suistimallerini önlemeye çalışmıştır. “Bu isim umu-
mun hakkıdır, tahsis ve tahdit kabul etmez”17 ilkesiyle hareket ederek istikrarlı bir 
duruş bir sergilemiştir.

Sultan Selim Han’a biat ettiğini söyleyerek “ittihad-ı İslâm” fikrini kabul etmiştir. 

15 Nursi, Tarihçe-i Hayat, 86.
16 Nursi, Tarihçe-i Hayat, 87.
17 Nursi, Tarihçe-i Hayat, 88.
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Askerlerin siyasete karıştığını görmüş ve  onları siyasetten uzak tutmak için bir 
gazetede şu cümleleri kaleme almıştır: 

“Şimdi en mukaddes cemiyet ehl-i iman askerlerinin cemiyetidir. Umum 
mü’min ve fedakâr askerlerin mesleğine girenler neferden seraskere kadar 
dâhildir. Zira ittihad, uhuvvet, itaat, muhabbet ve ilâ-yı kelimetullah dünyanın 
en mukaddes cemiyetinin maksadıdır. Umum mü’min askerler tamamıyla bu 
maksada mazhardırlar. Askerler merkezdir. Millet ve cemiyet onlara intisap et-
mek lâzımdır. Sair cemiyetler, milleti, asker gibi mazhar-ı muhabbet ve uhuvvet 
etmek içindir.”18

Mart’ın otuz birinci günündeki dehşetli hareket esnasında ise halkı anarşistlik-
ten “şeriat” lafzının kurtardığını görmüştür. Ancak anlamıştır ki iş fena, itaat muhtel 
ve nasihat de tesirsizdir. Yoksa her vakit gibi yine o ateşin söndürülmesine teşebbüs 
etmeye hazırdır. Fakat yine de isyanı bir derece bastırmıştır. Harbiye Nezaretindeki 
askerlerin arasına Cuma günü ulema ile beraber gitmiş, gayet müessir nutuklarla se-
kiz tabur askeri itaate getirmiştir. Askerler üzerinde tesir eden nasihatlerinde şunları 
söylemiştir: 

“Ey asâkir-i muvahhidîn! Otuz milyon Osmanlı ve üç yüz milyon İslâmın 
nâmusu ve haysiyeti ve saadeti ve bayrak-ı tevhidi, bir cihette sizin itaatinize 
vabestedir. Sizin zabitleriniz bir günah ile kendi nefsine zulmetse siz bu itaat-
sizlikle üç yüz milyon İslam’a zulmediyorsunuz. Zira bu itaatsizlikle uhuvvet-i 
İslâmiyeyi tehlikeye atıyorsunuz. Biliniz ki asker ocağı cesîm ve muntazam bir 
fabrikaya benzer. Bir çark itaatsizlik etse bütün fabrika hercümerç olur. As-
ker neferatı siyasete karışmaz. Yeniçeriler şahittir. Siz şeriat dersiniz hâlbuki 
şeriate muhalefet ediyorsunuz. Ve lekedar ediyorsunuz. Şeriat ile, Kur’ân ile, 
hadîs ile, hikmet ile, tecrübe ile sabittir ki sağlam, dindar, hakperest ulü’l-em-
re itaat farzdır. Sizin ulü’l-emriniz, üstadınız, zabitlerinizdir. Nasıl ki mâhir 
mühendis, hâzık tabip bir cihette günahkâr olsalar tıp ve hendeselerine zarar 
vermez. Kezâlik münevverü’l-efkâr ve fenn-i harbe âşinâ, mektepli, hamiyetli, 
mü’min zabitlerinizin bir cüz’î nâmeşru hareketi için itaatinize halel vermek-
le Osmanlılara, İslâmlara zulmetmeyiniz. Zira itaatsizlik yalnız bir zulüm değil 
milyonlarca nüfusun hakkına bir nevi tecavüz demektir. Bilirsiniz ki bu zaman-
da bayrak-ı tevhid-i İlâhî sizin yed-i şecaatinizdedir. O yedin kuvveti de itaat ve 
intizamdır. Zira bin muntazam ve mutî asker yüz bin başıbozuğa mukabildir.”19

18 Nursi, Tarihçe-i Hayat, 90.
19 Nursi, Tarihçe-i Hayat, 92-93
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Bediüzzaman, Sultan Reşat padişah olunca da eski tavrını sürdürmüştür. Sarayda 
düzenlenen törene padişah zamanın diğer âlimleriyle birlikte Bediüzzaman’ı da da-
vet etmiştir. Bediüzzaman bu davete kendine mahsus kıyafetiyle katılmak istemiştir. 
Ayağında çizmesi, belinde kuşağı ve hançeri, başında da ucunu omuzlarına kadar sar-
kıttığı sarığı vardır.

Şeyhülislâm, âlimler, bakanlar, yüksek rütbeli komutanlar ve üst düzey memur-
lar “saçak” öpeceklerdir. Padişahın oturduğu tahtın yan tarafından ipekten yapılmış 
bir kumaş sarkıtılmıştır. Saçak öpme merasimi başladığında kimi bu saçağı, kimi pa-
dişahın eteğini öpmüş, kimi de baş eğip gerisin geri çekilmiştir. Sıra Bediüzzaman’a 
gelince yerinden çıkmış, dik ve vakur adımlarla yürüyerek padişahın önüne kadar 
geldikten sonra eli göğsünde “Esselâmü aleyküm” diyerek selâm vermiş ve Sultan Re-
şat’ın önünden geçerek gitmiştir. Padişah şaşırmıştır. Çünkü böyle bir tavır; eşi benze-
ri görülmemiş bir şeydir. Yanındaki paşaya sorar: “Kim bu adam paşa? Beni mahalle 
muhtarı mı sandı? Niçin böyle selâm etti?” Paşa ise eli önünde bağlı bir halde “Efen-
dim, bu zâtın lakabı Bediüzzaman, ismi Said’dir. Çok yüksek bir ilmi vardır. Çok da 
izzetlidir. Feleğe baş eğmeyen biridir.” Sultan Reşat kısa bir süre düşünmüş ve duru-
mu kavramıştır. Zaten âlimlere büyük saygısı ve sevgisi olan biridir. Böyle bir âlim ise 
onun daha çok ilgisini çekmiş, takdirini kazanmıştır. Herkesin duyabileceği bir şekilde 
şunları söylemişti: “Ben şimdiye kadar ilmin izzetini koruyan pek az insan gördüm ve 
tanıdım. Gerçek âlim işte böyle olmalıdır.”20

Bu olaydan sonra Bediüzzaman Sultan Reşat’ın Rumeli seyahatine katılmıştır. Hat-
ta Kosova’ya ziyaret için aynı trende yolculuk etmişlerdir. Bediüzzaman daha sonra 
Medresetüzzehra projesi için belirli bir tahsisat ayrılması konusunda Sultan Reşat’ı 
ikna etmiştir. Fakat Birinci Dünya Savaşı başlayınca temeli atılmasına rağmen proje 
yarım kalmıştır.

Birinci Dünya Savaşı’nda Gönüllü Alay Komutanlığı

Bediüzzaman Said Nursi gönüllü alay komutanı olarak savaşlara iştirak etmiş ve 
başarılarından dolayı şeref madalyası sahibi olmuştur. Kendisi çok mütevazı olduğun-
dan savaş başarılarından bahsedilmesini istememiştir. “Ben kendimi beğenmiyorum. 
Beni beğenenleri de beğenmiyorum”21 diyerek şahsını nazara alan övgülerden hiç 
hoşlanmadığı gayet iyi bilinmektedir. Fakat bu durum tarihçilerin kendisi hakkında 

20 Selman Yusufoğlu, Hatıralar Işığında Çağımızın Müceddidi Bediüzzaman Said Nursi Fırtınalı Bir Gençlik 
(İstanbul: Yılmaz Basım Yayın, 2010), 133-134.
21 Bediüzzaman Said Nursi, Mektubat (İstanbul: Söz Basım Yayın, 2012), 479.

95

Köprü • Sayı: 149 • Temmuz-Aralık 2021 • ISSN: 1300-7785 • ss. 87-100



yazılar yazmasına mani değildir. Özellikle Genelkurmay Başkanlığının askeri arşivle-
rinde Nursi hakkında çok sayıda belge mevcuttur lakin bu belgelerin çok az bir kısmı 
neşredilerek okuyucuların bilgisine sunulmuştur. Tarihçe-i Hayat isimli kitabın giriş 
kısmında şu bilgiler yer almaktadır:

“Birinci Harb-i Umuminin patlamasıyla Erzurum’un Pasinler’in dağlarına 
ve derelerine düştük. O kıyametlerde o dağ ve tepelerde fırsat buldukça kalbi-
me gelenleri yazıyordum.”22

Ruslar, Van ve Muş tarafını istila edip üç fırka ile Bitlis’e hücum ettiği sırada Bitlis 
Valisi Memduh Bey ile Komutan Ali Çetinkaya, Bediüzzaman’a “Elimizde bir tabur as-
ker ve iki bin kadar gönüllünüz var; geri çekilmeye mecburuz” demiştir. Bediüzzaman 
ise “Etraftan kaçıp gelen ahalinin ve hem de Bitlis halkının malları çoluk çocuk ve 
çocukları düşman eline düşecek; biz mahvoluncaya kadar dört beş gün mukavemete 
mecburuz” diyerek savaşmıştır.

Bediüzzaman üç yüz gönüllü ile geceleyin Nurşin tarafına, düşman eline geçme ih-
timali bulunan topları kurtarmaya gitmiştir. Bediüzzaman’ın kumanda ettiği askerler 
bütün topları kurtararak Bitlis’e getirmiş ve burada Ruslara büyük kayıp verdirmiştir. 
Ruslar savaşta buradan daha ileriye geçememiştir.

Savaş esnasında cephede Bediüzzaman askerlere cesaret vermek için siperlere 
girmeyerek avcı hattında dolaşmıştır. Dört mermi yarası almasına rağmen askerle-
rin cesareti kırılmasın diye geri çekilmemiştir. Diğer komutanlar “Aman geri çekilsin” 
diye uyardığı halde “Bu kâfirlerin güllesi beni öldürmeyecek” diyerek şehit olma arzu-
su ile savaşmaya devam etmiştir.

Bitlis’te savaşırken düşmanın üç siper hattını geçerek ilerlemeye muvaffak olmuş-
tur. Fakat ağır bir şekilde yaralanmış hatta ayağı da kırılmıştır. Bu halde otuz üç saat 
kendisini gizleyebilmiş olsa da sonunda Ruslara esir düşmüştür.23

İki yıl esarette kaldıktan sonra Bolşevik İhtilali’nden yararlanarak esir kampından 
kaçmaya muvaffak olmuştur. Varşova ve Sofya üzerinden İstanbul’a gelmiş ve cesare-
tinden ve kahramanlıklarından dolayı savaş madalyası ile taltif edilmiştir.

Darü’l Hikmeti’l Islamiye’deki Görevi

Birinci Dünya Savaşı’na talebeleri ile katılmış, savaşta büyük yararlılıklar göster-
miş ve harp madalyasına sahip olmuştur. Fakat savaşta ağır yaralı olarak esir düştüğü 

22 Nursi, Tarihçe-i Hayat, 141.
23 Nursi, Tarihçe-i Hayat, 143-145.
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ve Bolşevik Devrimi’nden istifade ederek esir kampından firar edip İstanbul’a geldiği 
için çok yorgun ve bitkin bir vaziyettedir. Osmanlı devleti bu savaş gazisinden daha 
fazla istifade edebilmek için Osmanlı ordusu kontenjanından en önemli ilmi akademi 
olan Darü’l Hikmeti’l İslamiye’ye aza olmasını istemiştir. 

İslam ve vatan için Birinci Dünya Savaşı’na gönüllü alay komutanı olarak katılan ve 
ordu temsilcisi olarak Darü’l Hikmeti’l İslamiye azası olan Bediüzzaman’ın bu kuruma 
girişte vermiş olduğu öz geçmiş aşağıdaki gibidir:

“Me’murin ve Ketebe ve Müstehdemin-i Devlet-i Aliyyenin Tercüme-i Halle-
rinin Tahliline Mahsus Varakadır.

Sual 1) Tercüme-i hal sahibinin isim ve mahlası ve şöhret ve lakabı, bir sü-
lale-i ma’rufeye mensub ise keyfiyet-i nisbeti, mezhebi, ecnebi ise tabiiyyeti, 
pederinin isim ve meslek ve şöhreti?

Cevap 1) İsmim Said, şöhretim Bediüzzaman, pederimin ismi Mirza’dır. Bir 
sülale-i ma’rufeye nisbetim yoktur. Mezhebim Şafiidir. Devlet-i Aliyyeyi Osma-
niye tabiiyyetindeyim.

Sual 2) Tarih ve mahall-i veladeti?

Cevap 2) Tarih-i veladetim 1293’tür. Mahall-i veladetim. Bitlis vilayeti dahi-
linde Hizan kazası mülhakatından İsparit nahiyesinin Nurs karyesidir.

Sual 3) Memalik-i Osmaniyye ve ecnebiyyenin resmi ve hususi hangi mek-
teb ve medreselerinde, yahut muallim-i mahsustan hangi ilim ve fen ve san’at 
ve lisanları ne dereceye kadar tahsil eylediği, şehadetname ve tasdikname ve 
icazetname alıp almadığı, almış ise tarihleri. Hangi lisanlarla kitabet yahut yal-
nız tekellüm ettiği tab ve neşrolunmuş eser ve telifi var ise neye dair olup ne 
zaman ve nerede tab ve neşrolduğu ihtiraat-i fenniyye ve hususat-ı saireye dair 
bir imtiyaz ve ruhsatı haiz ise mahiyeti bir memuriyete ait intihabname veya 
ehliyetnamesi varsa o me’muriyetin kaçıncı sınıfı için hangi mabalden ne ta-
rihte verildiği?

Cevap 3) Bidayet-i tahsilimde mezkur İsparit nahiyesinde biraderim nez-
dinde mebadi-i ulumu iki sene kadar okudum. Sonra Erzurum’a tabi Bayezit 
kasabasında Şeyh Muhammed Celali hazretlerinin halka-i tedrisinde tederrüs-i 
mutad olan dürusu bi’l-ikmal itmam-ı nüsah eyledim. Harb-ı hazırın ilanı üzere 
gönüllü olarak alay kumandanı namıyla harbe iştirak eyledim. Bitlis’te Ruslara 
esir düştüm. Esaretten firar ederek İstanbul’a geldim. Bidayet-i teşekkülünden 
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beri Dar-ül Hikmet-il İslamiye’de aza olarak bulunuyorum. Müşarün ileyh Mu-
hammed Celali Efendi hazretlerinden almış olduğum icazetnameyi zaman-ı 
esaretimde zayi eyledim. On yedi adet te’lifatım vardır. Birinci Arabiyü’l-ibare 
olarak te’lif gerdem olan İşarat-ül İ’caz nam tefsir-i şerif ve mantıkta Talikat ve 
Kızıl İ’caz nam risalelerle el-Hutbet-üş Şamiye nam risale-i Arabi… Nokta, Şua-

at, Sünuhat, Münazarat, Muhakemat, Tuluat, Lemaat, Rumuz, İşaret, Hutuvat-ı 

Sitte, İki Musibetin Şehadetnamesi ve Hakikat Çekirdekleri gibi diğer te’lifatım 
Türkiyy’ül-ibaredir. Te’lifatımın ekserisi irşad-ı Müslimin ve ikaz-ı gafilin için 
yazılmış münebbihattandır. Türk ve Kürd lisanıyla tekellüm ettiğim gibi Arabi 
ve Farisi lisanlarıyla yazar ve okurum.

Te’lifatımdan Rumuz, İşarat, Hutuvat-ı Sitte, İki Musibetin Şehadetnamesi, el-
Hutbet-üş Şamiye, Münazarat, Muhakemat ve Talikat’ın nüshaları kalmamıştır. 
İhtiraat-ı fenniye ve hususat-ı saire dair bir imtiyaz ve ruhsatı haiz değilim.

Sual 4) Evvelce hizmet-i devlete dahil olup da henüz tercüme-i hal varakası 
vermemiş olanların muvazzaf veya mülazim olarak ne tarihte ve nerede dahil 
olduğu ve sırasıyla nasıl me’muriyetlere hangi tarihlerde tayin olunup ne mik-
tar maaş veya ücret ve aidat aldığı, her me’muriyette ne zaman ifa-yı vazifeye 
ve istifa-yı maaşa mübaşeret edip o maaşın ne vakte kadar ahzeylediği arada 
mazul kalmış ise müddeti ve mazuliyet maaşı almış ise miktarı me’muriyet ve 
mazuliyetinde muhassesatınca daimi ve muvakkat zamaim ve tenzilat olup ol-
madığı, ne rütbe ve nişan ve madalyaları hangi tarihlerde ihraz eylediği ecnebi 
nişan ve madalyaları varsa ne sebeble ve ne zaman verildiği hidemat-ı gayr-ı 
resmiyede bulunmuş ve me’muriyet-i mahsusa ile bir tarafa i’zam kılınmış ise 
keyfiyeti?

Cevap 4) Gönüllü ve bir hizmet-i müftehire olarak harb-ı umumi ilanı es-
nasında evvela alay müftüsü namıyla ordu-yu humayuna dahil olup saniyen 
alay kumandanı vazifesini ifa etmekte iken Bitlis’te Ruslara esir düştüm. Bu 
hizmetlerim hep fahri idi. Yalnız esaretten avdetimde İstanbul’a geldiğimde 
Harbiye Nezareti ikramiye olarak bana üç ay ellişer liradan yüz elli lira verdi. 
Bir adet harb madalyası vardır. Başka rütbe ve nişanım yoktur. Ecnebi nişan ve 
madalyam yoktur. 26 Şevval 1334 tarihli irade-i seniye ile ve beş bin kuruş ma-
aşla Dar-ül Hikmet-il İslamiye azalığına tayin ve 18 Zilkade 1336 tarihli İrade-i 
Seniye mucibince (mahreç) payesiyle taltif olundum.
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Sual 5) Bulunduğu me’muriyetlerden infisalı vuku bulmuş ise esbab-ı ha-
kikiyesi ve bilahare cevaz-ı istihdam kararı alıp alamadığı, gerek bunlardan ve 
gerek vazife-i me’muriyetine taalluk etmiyen ahvalden dolayı taht-ı muhake-
meye alınmış ise neticede ne hüküm sadır olduğu ve ceza görüp görmediği?

Cevap 5) Şimdiye kadar hiçbir veçhile taht-ı muhakemeye alınmadım. Diğer 
suallere cevaptan veresteyim.

17 Teşrin-i evvel 1337 Dar-ül Hikmet-il İslamiye azasından Bediüzzaman 
Said”24

Bu dönemde çok yararlı hizmetleri olmuş ve savaş sonrası Milli Mücadele’ye des-
tek vererek İngiliz propagandalarının kırılmasına çalışmıştır. Hutuvat-ı Sitte isimli 
eserinde İngilizlerin gerçek yüzünü göstererek Milli Mücadele aleyhine verilen fetva-
ların geçersiz olduğunu ispatlamıştır.

Daima yalnız kalmak ve dünyada mümkün olduğunca hiçbir şeyle alâka peyda et-
memeye çalışmıştır. Bunun içindir ki “Bütün malımı bir elimle kaldırıp götürebilme-
liyim” demiştir. Sebebi sorulunca da “Bir zaman gelecek herkes benim halime gıpta 
edecektir” diye ilave etmiştir. Ayrıca “Mal ve servet bana lezzet vermiyor; dünyaya 
ancak bir misafirhane nazarıyla bakıyorum” sözüyle hayat prensibini ifade etmiştir.25 

Milli Mücadele’ye Yardımı ve Ankara’ya Gelişi

Darü’l Hikmeti’l İslamiye’de ordu temsilcisi olarak görevlendirildikten sonra Milli 
Mücadele yıllarında İngilizlere karşı mücadele etmiş. Hutuvat-ı Sitte ismiyle neşredip 
dağıttığı eseri ile İngilizlerin hile ve desiselerini ortaya çıkarmıştır. Şeyhül İslam’ın 
fetvasına mukabil fetva yayınlayarak milli mücadeleyi desteklemiştir. İstanbul’da yap-
tığı bu hizmetlerinden dolayı Ankara’ya davet edilmiş buraya gelince de merasimle 
karşılanmıştır. 

Bütün bu çalışmaları Meclis ve devlet kayıtlarında mevcut olup araştırmacıların 
dikkatini çekmeyi beklemektedir. Fakat ne yazık ki birçok dindar insan gibi Bediüz-
zaman da üniversitelerin ve askerlerin hışmına uğramıştır. Aleyhinde olacak her şeyi 
yazmayı marifet sayan bazı tarihçiler ne gariptir ki onun kahramanlığından bir kere-
cik olsa dahi bahsetmemiştir.

24 “Bediüzzaman’ın Darül Hikmetil İslamiyeye Verdiği Öz Geçmiş”, Risale-i Nur Enstitüsü, 16 Kasım 2021 
tarihinde erişildi. rne.com.tr.
25 Nursi, Tarihçe-i Hayat, 66.
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Sonuç

Bu çalışmada belirtilen hususlar çok daha fazla artırılabilir. Bu yazıda sadece 
gençlik hayatından bir kesit sunulmuştur. Bediüzzaman’ın hayatının Yeni Said olarak 
isimlendirdiği diğer kısmı ise hapis ve sürgünlerde, mahkeme salonlarında geçmiştir. 
Fakat maksat Bediüzzaman Said Nursi’yi tanımak, gençlik yıllarına genel olarak göz 
gezdirmek olmasından dolayı şimdilik bu kadarı ile iktifa edilmiştir. Zira Bediüzza-
man’ı tanımanın en iyi yolu onun hayat hikâyesini ve kahramanlıklarını yazmak değil 
bütün ümmete ve insanlığa miras bıraktığı eseri olan Risale-i Nur külliyatını okumak 
ve incelemekle mümkündür.
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