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Takdim
“Do¤rudan do¤ruya Kur’ân’dan al›p ilham›, / Asr›n idrakine söyletmeliyiz ‹slâm›.”

Din, vatan ve hürriyet flairi Mehmed Akif’in, Kur’ânî bir nur ve mukaddes kitab›-
m›zdan müjdeli bir mesaj beklentisi içindeki ‹slâm dünyas› ad›na bu m›sralarla dile
getirdi¤i ideal, elinizdeki eserin müellifi Bediüzzaman Said Nursî taraf›ndan telif edi-
len Risale-i Nur Külliyat› ile gerçekleflmifl; Kur’ân’›n ça¤›m›z insan›na verdi¤i mesajlar
bu eserlerle ortaya konulmufltur.

Modern ça¤ insan›n›n arad›¤› Kur’ân yorumunu, en mükemmel flekliyle Risale-i
Nur’da bulmak mümkündür. Bu yorum, “ruh-i aslî”yi rencide etmeden, asr›n idrakine
uygun izahlar› ihtiva eden bir hususiyete sahiptir. Risale-i Nur, Kur’ân’›n bu asra ba-
kan mesaj›n› anlay›p yorumlama hususunda “tecdit” vazifesini ifa etmifltir.

Ça¤›m›z›n hususiyetlerini derin bir vukufla tahlil ve manevî hastal›klar›n› isabetle
teflhis eden Bediüzzaman, “Zaman iman kurtarmak zaman›d›r” formülü çerçevesinde
kaleme ald›¤› Risale-i Nur’la, bu zaman›n manevî ihtiyaçlar›na tatminkâr cevaplar ve-
ren bir iman hazinesini ortaya koymufltur.

Neden zaman, iman kurtarmak zaman›d›r?

Çünkü ça¤›m›zda iman, eski devirlerde görülmemifl hücum ve taarruzlara maruz-
dur. Eskiden iman, böylesine büyük tehlikelerle karfl› karfl›ya de¤ildi. Cemiyetlere,
büyük ölçüde teslimiyete dayal› bir iman hâkimdi. O itibarla, büyük zatlar›n sözleri,
delilsiz de olsa kabul ediliyordu. Bugün ise, materyalist cereyanlar›n yayg›n hâle gel-
mesi sebebiyle, bu iman› tehdit eden flüpheler birçok zihni meflgul edecek seviyeye
ulaflm›flt›r. As›rlard›r Kur’ân aleyhine y›¤›lagelen flüphe, itiraz ve evhamlar, bu asr›n
çalkant›lar› içinde yol bulup, ça¤›n modern imkânlar› kullan›larak birçok insana mal
edilebilmifltir.

‹flte Bediüzzaman Said Nursî, bu geliflmelerin, Müslümanlar›n dahi iman›n› tehlike-
ye sokaca¤›n› görerek, bir sel gibi gelen inançs›zl›k telkinleri karfl›s›nda, do¤rudan
do¤ruya Kur’ân’dan ilham alarak telif etti¤i Risale-i Nur gibi muhkem bir seddi tesise
muvaffak olmufltur.

Bu eserlerde, her insan›n zihnini meflgul eden ve modern ça¤ insanlar›n›n da bigâ-
ne kalamayaca¤›, “Ben kimim? Nereden geldim? Nereye gidiyorum? Bu dünyadaki va-
zifem nedir?” suallerine doyurucu izahlar getirilmekte; baflta Allah’a iman olmak üze-
re bütün iman esaslar› izah ve ispat edilmekte; bu konularda fen ve felsefe ad›na or-
taya konulan flüphe ve sualler ikna edici bir üslûpla cevapland›r›lmakta; ilimle dinin
uzlaflmazl›¤› yolundaki iddialar püskürtülerek, ilme din nam›na sahip ç›k›lmakta; ‹slâ-
m› dejenere etmek maksad›yla giriflilen tahrifatç› tahrip teflebbüsleri bofla ç›kar›l-
makta; maddeci anlay›fla bina edilen medeniyetin insanl›¤› sürükledi¤i manevî buh-
ranlar, Kur’ân’›n tevhit ve haflir gibi genifl hakikatlerine dair akl› doyuran, ruhu okfla-
yan, kalbi tatmin eden tatl› izahlarla tedavi edilmekte; ruhun ve kalbin vazifesizli¤in-
den do¤an s›k›nt›lar›n sürükledi¤i sefahat ve bafl›boflluk hâli, Kur’ân mesaj›yla izale
edilmektedir.
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Risale-i Nur’un çok büyük önem tafl›yan bir di¤er özelli¤i de, ça¤›m›z›n sosyal ve
siyasî problemlerine; din ve demokrasi, din ve siyaset, cihad, terör gibi tart›flma ko-
nular›na küresel boyutta ve kal›c› geçerlilik tafl›yan ufuk aç›c› yorumlar›yla sa¤lam ve
tutarl› çözümler getirmesi; demokrasiyi, hak ve hürriyetleri, sivil toplumu önceleyen
ve müspet hareket esas›na dayanan orijinal ve örnek bir hizmet metoduna kaynak-
l›k etmesidir.

Risale-i Nur’un pek çok dünya diline çevrildi¤i; dünya üniversitelerinde tezlere ve
ilmî araflt›rmalara konu oldu¤u; hakk›ndaki peflin hükümlerin sür’atle y›k›lmaya yüz
tuttu¤u; muhteva ve mesaj›n›n her geçen gün daha iyi anlafl›ld›¤› flu günlerde, bu pa-
ha biçilmez k›ymetteki eserleri orijinal bir tanzimle ve istifadeyi kolaylaflt›racak ye-
niliklerle tekrar neflrederek, önemli bir hizmeti daha ifa etti¤imiz inanc›nday›z.

Yap›lan yenilikleri flu flekilde s›ralayabiliriz:

1. Metinde geçen bilinmeyen kelimelerin anlamlar› ayn› sayfada verilmifl; kelime-
lerin seçiminde 8-11. s›n›f ö¤renci düzeyi esas al›nm›flt›r. Kelimeye, geçti¤i yerdeki
anlam›n verilmesine özen gösterilmifl; farkl› anlamlar› pefl pefle s›ralanm›flt›r. Ayr›ca,
bilinen sözlük anlam›n›n d›fl›nda, Risale-i Nur’un orijinal üslûbu içinde kendisine has
bir anlamda kullan›lan kelime veya kelime gruplar›n›n aç›klamas› da, buna uygun fle-
kilde yap›lm›flt›r.

2. Risale-i Nur’un metni, üslûp ve özelli¤i de dikkate al›narak, Türkçenin imlâ kural-
lar›na göre dizilmifltir.

3. Müellif Bediüzzaman Said Nursî’nin k›sa biyografisinden baflka; onun hayat›nda
önem tafl›yan tarihlerin s›raland›¤› bir tarih cetveline, ayr›ca yer verilmifltir. Bu cetvel,
ayn› tarihlerde Türkiye’de ve dünyada meydana gelen önemli olaylar› da ihtiva et-
mektedir. Bu tercih ile, Risale-i Nur’a taallûk eden önemli olaylar›n, cereyan ettikleri
konjonktür çerçevesinde de¤erlendirilebilmesi hedeflenmifltir.

4. Risale-i Nur’da geçen flah›s ve mekân bilgilerinin yer ald›¤› listelerle birlikte, “fla-
h›s ve mekân indeksi” de mevcuttur. Böylece okuyucu, flah›s ve mekânlar hakk›nda
bilgilenmekle birlikte, onlar›n metindeki yerlerine de kolayl›kla ulaflabilecektir.

5. Metinde geçen ayet ve hadisler için iki ayr› bafll›k alt›nda indeks haz›rlanm›flt›r.
‹ndekslerin alfabetik s›ralan›fl›nda, metinlerin Türkçe okunufllar› esas al›nm›flt›r. Böy-
lece, Arap alfabesini bilmeyenlerin de indeksten istifade edebilmesi hedeflenmifltir.

6. Genel indeks, konu bafll›klar› belirlenirken alt bafll›klar›n da dikkate al›nd›¤› bir
titizlikle haz›rlanm›flt›r.

7. Her risalenin “telif tarihi” ile ilgili olarak elde bulunan bilgiler hem o risalenin
bafllang›c›na, hem de liste olarak eserin sonuna konulmufltur.

YEN‹ ASYA NEfiR‹YAT
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Bediüzzaman Said Nursî kimdir?
1878’de Bitlis’in Hizan ilçesinin Nurs köyünde do¤an Bediüzzaman, ilk e¤itimini a¤abeyi Mol-

la Abdullah’tan ald›. De¤iflik medreselerde k›sa aral›klarla kalarak befl y›l süren tahsil
hayat›na, Ta¤ Köyünde sekiz yafl›nda bafllad›. Sonunda, Do¤ubayaz›t’ta fieyh Mehmet Celâlî’nin med-
resesinde üç ay süren bir e¤itimden sonra icazetini ald› ve Do¤ubayaz›t’tan ayr›ld›. ‹lmî münazaralar-
daki baflar›s›, genç yaflta ulaflt›¤› seviye, anlafl›lmas› en zor konular› kolayl›kla anlamas› ve mütalâa
etti¤i kitaplar› kolayl›kla ezberine almas› gibi farkl›l›klar› sebebiyle, zaman›n âlimleri ona “Bediüzza-
man” lâkab›n› uygun gördüler.

Bitlis’e gelen Bediüzzaman, Vali Ömer Paflan›n kona¤›nda iki y›l kald›ktan sonra Van’a gitti. Bura-
da kald›¤› on y›l boyunca, çal›flmalar›n› pek çok farkl› ilimde derinlefltirirken, Horhor Medresesini ku-
rarak dersler de vermeye bafllad›. E¤itim çal›flmalar› s›ras›nda, fen ilimleriyle din ilimlerinin birlikte
okutulaca¤›, “Medresetüzzehra” ad›n› verdi¤i üniversite projesinin e¤itim esaslar› ve yönetim fleklini
de belirledi.

Vali kona¤›nda bir gazetede okudu¤u haber üzerine Bediüzzaman, hayat›n›n bir gayesi olarak
“Kur’ân’›n bu asra bakan manevî mu’cizesini insanlara ispat ederek gösterme” karar›n› verdi. Bu ha-
ber, ‹ngiliz Sömürgeler Bakan› Gladstone’un a¤z›ndan bir “oyun”u dile getiriyordu: “‹slâm dünyas›na
hâkim olmak için, ya Kur’ân Müslümanlar›n elinden al›nmal›, ya da Müslümanlar Kur’ân’dan so¤utul-
mal›.” Van’daki uzun ikametinin neticesi olan bu karar ve fiarkta kurulmas›n› istedi¤i üniversite fikri,
Said Nursî’nin bundan sonraki hayat›n› flekillendiren en önemli iki hedefti.

Üniversite düflüncesini hükümete iletmek isteyen Said Nursî, Van valisi ‹flkodral› Tahir Paflan›n
teflviki ve referans›yla, 1907 y›l›n›n bafllar›nda ‹stanbul’a gitti. ‹lk ifl olarak, Do¤uda kurulmas›n› iste-
di¤i üniversite ile ilgili bir dilekçeyi padiflah›n özel kalem dairesi olan Mabeyn-i Hümayuna sundu. An-
cak, hükümet dilekçenin konusunu gerçeklefltirmek için hiçbir giriflimde bulunmad›. Geliflinden iki ay
sonra Fatih’teki fiekerci Handa kalmaya bafllad›. “Burada her suale cevap verilir, her müflkül hallolu-
nur; fakat sual sorulmaz” fleklinde bir daveti kap›s›na asmas›, k›sa sürede bütün ‹stanbul’da de¤iflik
çevrelerde yank› buldu. Evhamlanan hükümet taraf›ndan birkaç kere tutuklanan Bediüzzaman, hu-
kukî aç›dan suç isnat edilemeyince, serbest b›rak›ld›. Ancak, suçsuzlu¤u onu Toptafl› T›marhanesine
gönderilmekten kurtaramad›.

Doktorlar›n “sa¤lam” raporu vermesine ra¤men, o gözetimde kalmaya devam etti, sadece yeri de-
¤iflti; t›marhaneden tekrar hapishaneye gönderildi. Çünkü, hükümet ile uzlaflmam›flt›. Zaptiye Naz›r›
fiefik Paflan›n, “ihsan-› flahane” ile birlikte getirdi¤i Padiflah selâm›n› reddetmiflti—kurulmas›n› önerdi-
¤i üniversitenin rektörü tayin edilmesine ve rektörlük maafl›n›n hemen ödenmeye bafllanaca¤› sözü-
nü almas›na ra¤men. Bu arada, elbette, e¤itim hakk›ndaki teklifi Bakanlar Kurulunun gündemine al›-
nacak ve görüflülmesi sa¤lanacakt›. Bediüzzaman, bu teklifleri sus pay› olarak gördü¤ünden kabul et-
medi ve hapishaneye gönderilmeyi tercih etti.

23 Temmuz 1908’de II. Meflrutiyetin ilân edilmesiyle serbest b›rak›lan Bediüzzaman Said Nursî, ‹s-
tanbul’da çok hareketli bir siyasî hayat yaflamaya bafllad›. Gazetelerde, “Hürriyete Hitap” ad›yla ya-
y›nlanan nutkunu, önce hürriyetin üçüncü gününde Sultanahmet’teki mitingde, daha sonra ‹ttihatç›-
lar›n ileri gelenleriyle birlikte gitti¤i Selânik Meydan›nda okudu.

‹stanbul’daki sosyal hareketlilik devam ederken, cemiyetlere üye oluyor, gazetelerde makaleler
yaz›yor, konferanslara ve toplant›lara kat›l›yor, kendisine yak›n buldu¤u toplumsal gruplara görüflle-
rini aktar›yordu. Meflrutiyetin ilân› ile birlikte, çeflitli çevrelerde meydana gelen tepkiyi ortadan kal-
d›rmak için, önemli teflebbüslerde bulundu. Bediüzzaman imzas›yla Sadrazaml›k arac›l›¤› ile Do¤u ‹l-
lerindeki nüfuzlu flah›slara telgraflar çekti. ‹stanbul’un muhtelif yerlerindeki avc› taburlar›n› dolaflt›.
Medrese mensuplar›n›n topland›klar› yerlere gitti. Meflrutiyetin ve anayasal sistemin ‹slâmiyete ay-
k›r› olmad›¤›n›, Asr-› Saadetteki yönetim ruhuna uygunlu¤unu anlatarak, gerilimi hayli yat›flt›rd›.

Tarihe 31 Mart Vak’as› olarak geçen ayaklanmada yat›flt›r›c› bir rol oynamas›na ra¤men, Bediüz-
zaman da, s›k›yönetim mahkemesinde, di¤erleri gibi idam talebiyle yarg›land›.
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Meflrutiyetin ‹slâmiyete olan uygunlu¤unu ve ülke için gereklili¤ini içeren kapsaml› bir savunma-
n›n sonunda beraat etti. Serbest b›rak›ld›ktan sonra ‹stanbul’dan ayr›ld›. Bu müdafaas›, ‹ki Mekteb-i
Musibetin fiehadetnamesi veya Divan-› Harb-i Örfî ad›yla neflredildi.

1910 y›l› bahar›nda Van’a ulaflan Bediüzzaman, birkaç ay Horhor Medresesinin yeniden düzenlen-
mesi ifliyle meflgul oldu. Hakkâri, Bitlis, Mufl, Diyarbak›r ve Urfa yörelerindeki afliretleri ziyaret etti.
Meflrutiyeti, hürriyeti, anayasay› ve bunlar›n ‹slâmî temellerini, meflrutiyetin nimetlerinden faydalan-
malar› için gayret göstermelerinin gereklili¤ini anlatt›. Daha sonra bu görüflmelerin ve aç›klamalar›n
özetini Münazarat ad› alt›nda yay›nlad›.

K›fl mevsiminin girmesiyle fiam’a giden Said Nursî, âlimlerin daveti üzerine Emeviye Camiinde,
sonradan Hutbe-i fiamiye ad› ile neflredilen, ‹slâm dünyas›n›n siyasî, ekonomik ve sosyal sorunlar› ve
çözüm yollar›n› anlatt›¤› bir hutbe okudu.

Üniversite projesini iletmek amac›yla ‹stanbul’a dönen Bediüzzaman, Sultan Reflad’a, Rumeli se-
yahatinde Do¤u Vilâyetlerini temsilen efllik etti. Daha sonra, Balkan Savafl›n›n bafllamas›yla inflas› dur-
durulan Üsküp Üniversitesi için ayr›lan tahsisat›n aktar›lmas› ile birlikte Bediüzzaman’›n “Do¤uda bir
üniversite kurulmas›” teklifi, hükümetçe kabul edildi. Üniversitenin temeli, 1913 y›l›nda at›ld›ysa da,
I. Dünya Savafl›n›n bafllamas› bu projenin de ertelenmesine sebep oldu.

Birinci Dünya Savafl›n›n bafllamas›yla birlikte Do¤u ‹llerimizin Ruslar taraf›ndan iflgal edilmesi üze-
rine, talebeleriyle beraber Do¤u Milis Teflkilât›n› kurdu ve Van-Bitlis cephesinde gönüllü alay komu-
tan› olarak Ermenilere ve Ruslara karfl› savaflt›. Bitlis savunmas› s›ras›nda Ruslara esir düflünce, Kos-
turma’ya sevk edildi. fiubat 1917’de bafllayan Rus ihtilâli s›ras›nda firar ederek, Kosturma, Petersburg,
Varflova, Viyana, Sofya üzerinden, Kas›m 1918’de ‹stanbul’a ulaflt›.

Gelifli büyük bir ilgiyle karfl›lanan Bediüzzaman, Harbiye Naz›r› Enver Paflan›n teklifi üzerine, ‹stan-
bul’da kurulma aflamas›nda olan Dârülhikmeti’l-‹slâmiyeye üye tayin edildi. fieyhülislâm Mûsa Kâz›m
Efendinin teklifi ile de, Sultan Vahdettin taraf›ndan kendisine ilmiyede “Mahreç” payesi verildi. “Mah-
reç Mevleviyyeti” olarak da an›lan bu paye, Osmanl› ülkesindeki bütün resmî uleman›n reisi olan
“Baflmüderris”ten sonraki ilmî rütbe anlam›na geliyordu.

Çaml›ca’da, Yusuf ‹zzettin Pafla Köflkünde kalan Bediüzzaman, Kur’ân’›n mu’cizeli¤ini ça¤›n insan›-
na göstermek için yazd›klar›n› neflretmeye bafllad›.

‹man rükünlerinin ispat›na dair Nokta, çeflitli ayet ve hadisleri tefsir eden Sünuhat, Peygamber
Efendimiz Hz. Muhammed’in (a.s.m.) peygamberli¤ini ispat eden fiuaat, Kur’ân’›n mu’cizeli¤ini anlatan
Rumuz, sosyal konularda Tulûat, tevhidin ispat› hakk›nda Katre, özlü sözleri içine alan Hakikat Çekir-
dekleri, ahlâk ve ubudiyet derslerini ihtiva eden Habbe, Zerre ve fiemme adl› risalelerini yazd› ve ya-
y›nlad›.

Bu s›rada Birinci Dünya fiavafl› da bitmifl ve ‹ngilizler payitaht› iflgal etmekle kalmam›fl, Türkiye’de
kendi politikalar›n› destekleyecek bir kamuoyu da oluflturmaya bafllam›fllard›. Kamuoyunda ciddî
kuvvet kazanan ‹ngiliz taraftarl›¤›, etkisini, Bediüzzaman’›n Hutuvat-› Sitte adl› eserini ‹stanbul’un
önemli yerlerinde da¤›tmas›yla, kaybetti.

Anadolu’da bafllayan ‹stiklâl Savafl›n›n ve Kuva-i Milliyenin aleyhine, ‹ngilizlerin etkisinde kalan
baz› çevrelerin bask›s›yla ç›kar›lan fieyhülislâm fetvas›na karfl› bir fetva yay›nlad›. Yaz› ve makalele-
rinde ‹stiklâl Savafl›n› “cihad,” Kuva-i Milliyecileri de “mücahit” ilân ederek istiklâl mücadelesini des-
tekledi. Büyük Millet Meclisi Hükümeti de, Bediüzzaman’› yak›ndan takip etti¤inden, ›srarla Ankara’ya
davet etti.

Bediüzzaman, 25 Kas›m 1922’de Ankara’da Büyük Millet Meclisinde düzenlenen resmî “hofl gel-
din” merasimiyle karfl›land›. Bir yandan meclis çal›flmalar›na kat›l›yor, bir yandan da milletvekilleriy-
le önemli konular› tart›fl›yordu. Yeni kurulan devletin yap›lanmas›na katk›da bulunmak için 10 mad-
delik bir beyanname haz›rlayarak milletvekillerine da¤›tt›. Bu faaliyetleri baz› çevreleri oldukça rahat-
s›z etti¤inden, Büyük Millet Meclisi baflkan› Mustafa Kemal Pafla ile aralar›nda ciddî bir tart›flmaya yol
açt›. Mustafa Kemal özür dileyip tart›flmay› daha fazla uzatmasa da, bu olay Bediüzzaman ve yeni re-
jimin kurucular› aras›ndaki görüfl farkl›l›klar›n›n ilk iflareti oldu.
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Ankara’da kald›¤› s›rada, tabiatç›l›¤› ve inkârc›l›¤› ortadan kald›rmay› hedef alan, Hubab ve Zey-
lü’z-Zeyil gibi eserlerini yay›nlad›. Sultan Reflad döneminde karar verildi¤i hâlde, savafl yüzünden in-
flas› sürdürülemeyen Medresetüzzehra’n›n yeniden kurulmas› için TBMM’ne sunulan teklif kabul edi-
lerek kanunlaflt›.

Bediüzzaman, bu çal›flmalar› s›ras›nda, yeni rejimin önde gelenlerinin farkl› bir yolda oldu¤unu ve
onlarla birlikte hareket etmenin mümkün olmad›¤›n› anlad›. Kendisine Ankara’da kalma karfl›l›¤›nda
sunulan, Büyük Millet Meclisi Hükümetinin en yüksek dinî makam› olan fiark Umumî Vaizli¤i ve mil-
letvekilli¤i imkânlar›n› reddederek 1923 y›l›n›n May›s ay› bafllar›nda Van’a gitti.

Bir süre sonra Erek Da¤›nda, talebeleriyle ders yapmaya bafllad›. Bu arada Ankara’ya karfl› tepki-
ler art›yordu. Mektup yazarak ayaklanmada kendisinden destek isteyen fieyh Said’i plân›ndan vaz-
geçirmeye çal›flt›. Hamidiye paflalar›ndan Kör Hüseyin Paflay› fieyh Said'e destek karar›ndan vazge-
çirtti. Yat›flt›r›c› bir rol oynamas›na ra¤men, fieyh Said Hâdisesi sonras›, Do¤udaki di¤er nüfuzlu kim-
seler gibi, o da Burdur’da zorunlu ikamete gönderildi.

1925 y›l›n›n May›s ay› ortalar›nda getirildi¤i Burdur’da Nurun ‹lk Kap›s› ad› ile kitaplaflt›rd›¤› iman
hakikatlerini anlatmaya bafllad›. Daha önce Arapça olarak yazd›¤› fiemme ve fiule risalelerinin ek par-
çalar›n› kaleme ald›. Yine hükümetin emriyle, 25 Ocak 1926’da önce Isparta’ya, sonra da ücra bir köy
olan, Barla’ya nakledildi.

Öldükten sonra dirilifli ispatlayan Haflir Risalesi, Kur’ân-› Kerîm’i esas alan ve insanlar›n imanlar›n›
kurtarmalar›na vesile olan Sözler ve Mektubat tamamen, Lem’alar ise 26. Lem’aya kadar, Barla’da ya-
z›ld›.

Bu s›rada Ankara’da, yeni yönetim dinden uzak dünyevî bir temel üzerine oturtulmaya çal›fl›l›yor-
du. 1928 y›l›nda gerçekleflen harf ink›lâb› ile, Arap harfleriyle kitap yay›nlamak yasaklan›nca, risale-
ler el yaz›s›yla yüz binlerce yaz›larak ço¤alt›lmaya baflland›.

Sekiz y›ll›k Barla hayat›ndan sonra Bediüzzaman 1934 y›l›n›n yaz aylar›nda Isparta’n›n merkezine
getirildi. 20 Nisan 1935’de savc›n›n talimat›yla evi aranan Said Nursî’nin kitaplar›na el konuldu. Bedi-
üzzaman’la birlikte Isparta ve havalisinden 120 Nur Talebesi, tutuklanarak askerî araçlarla Eskiflehir
hapishanesine gönderildi.

Bediüzzaman, Eskiflehir hapishanesinde Yirmi Yedinci, Yirmi Sekizinci, Yirmi Dokuzuncu ve Otu-
zuncu Lem’alar ile Birinci ve ‹kinci fiua risalelerini yazarak Risale-i Nur’un telifine devam etti. Eskifle-
hir A¤›r Ceza Mahkemesi, 19 A¤ustos 1935 tarihinde verdi¤i kararla, Said Nursî’ye, hukukî bir suç is-
nat edilememesine ra¤men, Tesettür Risalesi bahanesiyle, ancak “kanaat-i vicdaniye”ye dayanarak,
11 ay hapisle birlikte Kastamonu’da “mecburî ikamet” cezas› verdi. On befl talebesini ise alt›flar ay
hapis ile cezaland›rd›.

Tahliye edildi¤inde serbest b›rak›lmayarak, polis gözetimi alt›nda mecburî ikamet için Kastamo-
nu’ya gönderildi. Üçüncü fiua olan Münacat Risalesi, Dördüncü fiua olan Hasbiye Risalesi, Alt›nc› fiua
ve Yedinci fiua olan Ayetü’l-Kübra Risalesi burada yaz›ld›.

Bediüzzaman, 20 Eylül 1943’de Isparta Savc›s›ndan gelen talimat üzerine yeniden tutuklan›p, 3
Ekim 1943 tarihinde Isparta’ya gönderildi. Önce askerî konvoy eflli¤inde kara yoluyla Çank›r› üzerin-
den Ankara’ya, sonra Isparta’ya getirildi. Risale-i Nur ile ilgili davalar›n birlefltirilmesi karar› al›nd›¤›
için, Isparta, Kastamonu ve Denizli’deki Nur Talebeleriyle beraber 25 Ekim 1943’te Denizli’ye sevk
edildi.

Tecrit alt›nda bafllayan Denizli hapsinde On Birinci fiua, On ‹kinci ve On Üçüncü fiualar› yazd›. 15
Haziran 1944 günü Denizli A¤›r Ceza mahkemesinden beraat ve tahliye karar› ç›kmas›na ra¤men ser-
best b›rak›lmad›. Bakanlar Kurulu karar›yla Emirda¤’da zorunlu ikamete tâbi tutuldu. Burada, camie
gitmesine bile müsaade edilmeyecek kadar a¤›r takip ve tarassuda u¤ruyordu. Bediüzzaman, haya-
t› boyunca yirmi üç defa denenecek zehirleme teflebbüslerinin ilk üçünü Emirda¤’da yaflad›.

Bu arada Yarg›tay Birinci Ceza Dairesi, 30 Aral›k 1944 tarihinde verdi¤i kararla, savc› taraf›ndan
temyiz edilen Denizli A¤›r Ceza Mahkemesinin beraat karar›n› onaylad›. 1946 y›l›ndan itibaren Ispar-
ta ve ‹nebolu’da Risale-i Nur’lar teksir edilmeye bafllanm›fl ve 1947 y›l›nda, hacc›n s›n›rl› da olsa ser-
best b›rak›lmas›yla, Nurlar›n ‹slâm âlemine yay›lmas› sa¤lanm›flt›. Yeni yaz› ile teksir edilen 
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Asa-y› Mûsa ve bask›s› yap›lan Gençlik Rehberi gibi risaleler Hristiyan misyonerlere verilmifl ve Risa-
le-i Nur’lar Amerika’ya kadar gönderilmiflti.

Bu tür geliflmelerden duyulan rahats›zl›kla, 17 Ocak 1948 günü Said Nursî ve Risale-i Nur Talebe-
leri Afyon A¤›r Ceza Mahkemesine sevk edildi. Denizli mahkemesinde gizli cemiyet kurma, rejim
aleyhinde olma, ink›lâplar› kabul etmeme, Mustafa Kemal’i tahkir, v.b. gibi iddialarla yarg›lan›p bera-
at karar› almalar›na ra¤men, Afyon A¤›r Ceza Mahkemesinde de ayn› iddialarla yarg›land›lar. Said Nur-
sî, Afyon Cezaevinin bütün a¤›r ve zor flartlar›na ra¤men, On Dördüncü ve On Beflinci fiualar› burada
yazarak Risale–i Nur’lar›n telifini tamamlad›.

Mahkeme, 6 Aral›k 1948 tarihinde Said Nursî hakk›nda 20 ay a¤›r hapis cezas›na hükmetti. Tem-
yiz edilen karar› Yarg›tay, Bediüzzaman’›n lehine bozdu. Ancak, Afyon A¤›r Ceza Mahkemesi yarg›la-
may› uzatarak, 20 ayl›k sürenin cezaevinde geçmesini sa¤lay›p 20 Eylül 1949’da serbest b›rakt›. 72
gün Afyon’da polis kontrolünde iskâna tâbi tutulup, ancak 28 Aral›k 1949 tarihinde mecburî ikamet
yeri Emirda¤’a dönebildi.

Bediüzzaman, 14 May›s 1950’de bafllayan çok partili dönemi, 23 A¤ustos 1953’e kadar kald›¤›
Emirda¤’da karfl›lam›flt›. Türkiye’de 27 y›l aradan sonra yeniden bafllayan demokratikleflme dönemi-
ni büyük bir sevinç ve ümitle karfl›layan Bediüzzaman, talebeleriyle birlikte demokratlara çok önem-
li bir destek sa¤lad›. Toplumun iç dinamiklerine ve bünyesine uygun de¤ifliklikleri teflvik eden Bedi-
üzzaman, hayat›n›n sonuna kadar Demokratlardan ve demokrasiden yana olan tavr›n› korudu. 1952
y›l›nda ‹stanbul’da, Gençlik Rehberi adl› kitab› hakk›nda Bediüzzaman’a bir dava daha aç›ld›. 5 Mart
1952’de yap›lan son duruflmada, dava konusu kitab›n 1943 y›l›nda Denizli mahkemesinden beraat
karar› ald›¤› ve bu karar›n da Yarg›tayca onaylanm›fl oldu¤u anlafl›ld›¤›ndan, men-i muhakeme kara-
r› verilerek dava sonuca ba¤land›. Ard›ndan, Said Nursî Emirda¤’a döndü.

Daha sonra 1953 y›l› bafllar›nda ‹stanbul’a gelen Bediüzzaman, Fener Rum Patrikhanesini de ziya-
ret etti. Patrik Athenagoras ile görüflmesinde Hz. Muhammed’in (a.s.m.) peygamberli¤ini, Kur’ân-› Ke-
rîm’in de Allah’›n kitab› oldu¤unu kabul etmeleri hâlinde, Hr›stiyanlar› kastederek, ehl-i necat olacak-
lar›n› bildirdi.

23 A¤ustos 1953’te yerleflmek üzere geldi¤i Isparta’da aç›lan bir davan›n daha sorgu hâkimli¤in-
de iken reddedilmesi ile Bediüzzaman'la ilgili mahkemeler devri kapand›.

Bu arada biyografisi talebeleri taraf›ndan kaleme al›nd›; Bediüzzaman taraf›ndan düzeltmeler ya-
p›larak Tarihçe-i Hayat ismi ile Risale-i Nur Külliyat›na dahil edildi.

Bediüzzaman, bundan sonraki hayat›n› ziyaretle geçiriyor, gitti¤i yerlerde talebelerine dersler ya-
p›yordu. Takvimler 21 Mart 1960 tarihini gösterirken, a¤›r hasta bir vaziyette, yan›ndaki talebeleriyle
Urfa’ya gitti. Seksen iki y›ll›k ömrünü 23 Mart 1960 günü, ‹pek Palas Oteli 27 numaral› odada sabaha
karfl› tamamlad›.

Ömrü boyunca verdi¤i iman ve hürriyet mücadelesi yüzünden bask› alt›nda kalan Bediüzzaman,
27 May›s 1960’daki hükümet darbesinden sonra kabrinde de rahat b›rak›lmad›. Halilürrahman Der-
gâh›na defnedilen naafl›, 12 Temmuz 1960 gecesi kabrinden al›narak Isparta-Afyon civar›nda kimse-
nin bilmedi¤i bir mezara defnedildi.

Dayan›lmas› güç bask›lara maruz b›rak›lmas›na ra¤men, hayat tarz›yla bir destan yazan Bediüz-
zaman, arkas›nda miras olarak Kur’ân’›n ça¤a dersi ve mesaj› olan Risale-i Nur Külliyat› ile milyonlar-
ca Nur Talebesini b›rakt›.

®
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Risale-i Nur: Nur Risalesi, Bediüz-
zaman Said Nursî’nin eserlerinin
ad›.
ruhî: ruha ait, ruhla ilgili.
samimî: içten, candan, gönülden.
sual: soru.
flükran: teflekkür etme, iyilik bil-
me.
suret: biçim, flekil, tarz.
tahliye: tutukluyu serbest b›rak-
ma.
takdim: arz etme, sunma.
talebe: talep eden, ö¤renci.
telif: kitap yazma, eser ortaya
koyma.

Takdim
Bu lâhika mektuplar›—ki Yirmi Yedinci Mektup-

tur—Risale-i Nur’un ilk telifi ile bafllay›p, devam edegel-
mifltir. Risaleler Barla’da telif edilmeye bafllan›p, Isparta
ve civar›ndaki k›ymettar talebeleri bu risaleleri okumak
ve yazmak suretiyle istifade ve istifaza ettiklerinde hissi-
yatlar›n›, ifltiyak ve ihtiramlar›n› bir flükran borcu olarak
muhterem müellifi Hazret-i Üstada mektuplarla takdim
etmifller, baz› müflkülâtlar›n›n ve suallerinin halledilmesi-
ni rica etmifller; böylece hem Hazret-i Üstad›n, hem ta-
lebelerinin mektuplar› ile, Barla, Kastamonu ve Emirda¤
lâhika mektuplar› vücuda gelmifltir.

Barla lâhikalar›, Risale-i Nur’un Barla’da telif edildi¤i
ve kalemle istinsah edilerek neflre baflland›¤›ndan Eski-
flehir hapsi zaman›na kadar olan devrede Nurun ilk
müfltak talebelerinin, Nurlar›n hemen telifi zaman›nda,
ilk okuyup yazd›klar›nda duyduklar› samimî hissiyat, kal-
bî ve ruhî istifade ve istifazalar›n› dile getiren f›kralar›n›
ve Hazret-i Üstad›n da baz› mektuplar›n› ihtiva etmekte-
dir.

Kastamonu lâhikalar› ise: Eskiflehir hapsinden tahli-
yeden sonra Nur Müellifi Kastamonu’ya nefyedilmifl, 

civar: çevre, yöre, etraf.
f›kra: parça, mektup, bölüm.
hall: çözme, kar›fl›k bir mese-
leyi flüphe edilmeyecek dere-
cede aç›klama.
Hazret-i Üstat: Üstat Hazret-
leri, Bediüzzaman Said Nursî.
hissiyat: hisler, duygular.
ihtiram: hürmet etme, sayg›
gösterme.
ihtiva: içine alma, kapsama.
istifade: faydalanma, yarar-
lanma.
istifaza: feyz alma, feyz bul-

ma, feyizlenme.
istinsah: nüshas›n› yazma,
örne¤ini ç›karma, kopya et-
me.
ifltiyak: afl›r› isteme, çok fazla
arzu etme.
kalbî: samimî, içten, gönül-
den.
k›ymettar: k›ymetli, de¤erli.
lâhika: ek, ilâve, zeyl, sonra-
dan ilâve edilen, eklenen.
müellif: eser telif eden, ya-
zan.
muhterem: sayg› de¤er, hür-

mete lay›k, sayg›n.
müflkülât: müflkiller, güçlük-
ler, zorluklar.
müfltak: arzulu, fazla istekli,
ifltiyak gösteren.
nefy: sürgün etme, cezalan-
d›rarak baflka bir yerde ika-
met etmeye mecbur etme.
neflir: kitap basma, ç›karma;
herkese duyurma, yayma.
Nur: Risale-i Nur eserleri.
risale: Risâle-i Nur Külliyat›n›
meydana getiren kitaplardaki
her bir ba¤›ms›z bölüm.
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Denizli hapsi zaman›na kadar orada ikamete mecbur
edilmifl; bu müddet zarf›nda Nur Müellifi Isparta’daki ta-
lebeleri ile daimî muhabere ederek Nurlar›n hatt-›
Kur’ân’la yaz›l›p ço¤almas›, neflri ve inkiflaf› ve eski ya-
z› bilmeyen gençlerin istifadesi için de, Risale-i Nur Kül-
liyat›ndan baz› bahislerin daktilo ile ço¤alt›lmas› husu-
sunda fledit alâka göstermifl ve Risale-i Nur’un mahiyeti,
k›ymeti, deruhte etti¤i kudsi vazife-i imaniyesi ve mazha-
riyeti, hem talebelerinin tarz-› hizmetleri, mütecaviz din-
sizler karfl›s›nda sebat ve metanetleri ve ehl-i ‹slâm›n bir-
biri ile muamelât›nda takip edecekleri ihlâsl› hareketleri
gibi, dahilî ve haricî birçok meselelere temas etmifltir. Bu
itibarla, Kastamonu lâhika mektuplar›, bilhassa yaz›ld›¤›
zaman itibar›yla da büyük ehemmiyet kesp eden bir dev-
rin mahsülü olmas› ve birçok içtimai meseleleri ve külli
imanî bir nazar-› hakikatle mütalâa, mülâhaza ve küllilefl-
mesi gibi cihetlerde büyük k›ymeti haizdir.

Emirda¤ lâhika mektuplar› birinci k›sm›: 15 Haziran
1944’te Denizli hapsinden beraatla tahliyeden sonra
Heyet-i Vekile karar›yla Emirda¤’›nda ikamete memur
edilen Risale-i Nur Müellifi Said Nursî Hazretleri 1947
sonlar›na kadar, yani üçüncü büyük hapis olan Afyon
hapsine kadar Emirda¤’›nda ikamet etti¤i müddetçe Is-
parta, Kastamonu, ‹stanbul, Ankara ve üniversite tale-
beleri ile Anadolu’da Nurlar›n neflre baflland›¤› yerlerde-
ki talebelerine hizmete müteallik baz› mektup ve sualle-
rine cevaben yazd›¤› mektuplard›r.

alâka: ilgi, iliflki, yak›nl›k.
bahis: konu.
beraat: serbest kalma, suçsuz
bulunma, aklanma.
bilhassa: özellikle.
cevaben: cevap olarak, karfl›l›k
fleklinde.
cihet: yön, görüfl aç›s›.
dahilî: içe ait, içe dönük, iç ile il-
gili.
daimî: sürekli, devaml›.
daktilo: yaz› makinesi.
deruhte: üstüne alma, yüklen-
me, kendini vazifeli bilme.
ehemmiyet: önem, de¤er, k›y-
met.
ehl-i ‹slâm: ‹slâm toplulu¤u, Müs-
lümanlar.
haiz: bir fleye sahip olma, sahip,
mâlik.
haricî: d›fla ait, d›fl dünya ile ilgili.
hatt-› Kur’ân: Kur’ân yaz›s›.
heyet-i vekile: vekiller heyeti,
bakanlar kurulu, kabine.
hizmet: görev, vazife.
husus: mevzu, konu.
içtimaî: toplumla alâkal›, cemiye-
te ait, sosyal.
ihlâs: samimiyet, bir ameli baflka
bir karfl›l›k beklemeksizin, s›rf Al-
lah r›zas› için yapma.
ikamet: oturma, bir yerde kalma.
imanî: imana dair olan, imanla il-
gili.
inkiflaf: ortaya ç›kma, geliflme.
istifade: faydalanma, yararlan-
ma.
itibar: bak›mdan, sebepten.
kesb: kazanma.
k›ymet: de¤er.
kudsî: mukaddes, yüce.
küllî: umumî, genel.
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lâhika: ek, ilave.
mahiyet: bir fleyin asl›, esas›,
neden ibaret oldu¤u.
mahsul: ürün.
mazhariyet: manevî hallerin,
kefliflerin görünmesi, nail ol-
ma, flereflenme.
mesele: konu.
metanet: metin olma, daya-
n›kl›l›k, sa¤laml›k.
muamelât: muameleler, ifl-
lemler, al›flverifller.
müddet: süre, zaman.
müellif: eser telif eden, ya-

zan.
muhabere: haberleflme.
mülâhaza: düflünme, tefek-
kür, düflünce.
mütalâa: dikkatli okuma, tet-
kik etme.
müteallik: ait, alâkal›, ilgili.
mütecaviz: sald›rgan, belli s›-
n›r›n› aflan.
nazar-› hakikat: gerçek, do¤-
ru, esas olan bak›fl, en do¤ru
bak›fl.
neflir: yay›m, yay›n.
Nur: Risale-i Nur eserleri.

Risale-i Nur: Nur Risalesi, Be-
diüzzaman Said Nursî’nin
eserlerinin ad›.
sebat: sabit durma, kararl›l›k.
fledit: fliddetli.
sual: soru.
tahliye: tutukluyu serbest b›-
rakma.
talebe: ö¤renci.
tarz-› hizmet: hizmet tarz›,
hizmet metodu.
vazife-i imaniye: imanla ilgli
vazife, görev.
zarf›nda: süresince.
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‹kinci k›s›m ise: 1948-1949 Afyon Cezaevinde yirmi
ay mevkufen kal›p tahliyeden sonra tekrar Emirda¤’›na
avdet edip orada bir müddet kald›ktan sonra, 1951 y›-
l›nda Eskiflehir’de iki ay ikameti müteakip, oradan da
Gençlik Rehberi mahkemesi münasebetiyle iki defa ‹s-
tanbul’a gelip üçer ay ‹stanbul’da kald›¤› 1952-1953 ta-
rihlerinde ve daha sonra yine Emirda¤’›nda iken talebe-
lerine yazd›¤› mektuplar ve mahkemelere ve davalara
temas eden meselelere dair müteaddit bahislerdir.

1953’ten sonra ikamet eyledi¤i Isparta’da da ara s›ra
yazd›¤› mektuplar da vard›r. Eskiflehir, Denizli ve Afyon
cezaevlerinde iken hapisteki talebelerine yazd›¤› pek
k›ymettar hapishane mektuplar› ise, yine Müellif-i Muh-
terem Hazret-i Üstad›n neflrini tensibiyle fiualar mecmu-
as›nda aynen neflredilmifltir. Bu lâhikalarda geçen tale-
belerin mektuplar›, Nurlardan ald›klar› feyz-i iman, ihlâs
ve sadakatlerini, flehamet-i imaniyelerini ifade ile Üstad-
lar›na arz etmek ve teflekküratlar›n› bildirmekle, bu za-
manda zuhur eden bu ders-i Kur’âniyenin muhataplar›
olduklar›n› izhar ediyor ve Risale-i Nur’un hakkaniyetine
ve Hazret-i Üstad›n davas›na birer flahit hükmünde bu-
lunuyor.

Risale-i Nur’un telifi ve neflriyle beraber bu lâhika
mektuplar›n›n zuhuru, devam› ve neflri, bizzat Muhte-
rem Müellifi taraf›ndan yap›lmas› ve tensip edilmesi ve
müteaddit mektuplarda da bu lâhikalar›n k›ymetini ifade
buyurmalar› ve nazara vermeleri, herhalde bu lâhikala-
r›n ehemmiyetini tebarüze kâfidir.
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mete lay›k, sayg›n.
münasebet: iliflki, alâka.
müteaddit: bir çok kere, defalar-
ca.
müteakip: takip eden.
nazar: bak›fl, dikkat.
neflir: yay›m, yay›n.
Risale-i Nur: Nur Risalesi, Bediüz-
zaman Said Nursî’nin eserlerinin
ad›.
sadâkat: ba¤l›l›k, do¤ruluk.
flehamet-i imanîye: imandan ge-
len yi¤itlik, iman›n kazand›rd›¤›
akla ve zekâya dayanan cesaret.
tahliye: tutukluyu serbest b›rak-
ma.
talebe: ö¤renci.
tebarüz: belli olma, görünme, ba-
riz hale gelme.
telif: kitap yazma, eser ortaya
koyma.
tensip: uygun görme, münasip
k›lma, uygun bulma.
teflekkürat: teflekkürler, minnet,
memnuniyt ve flükür ifade etme-
ler.
Üstat: Bediüzzaman Said Nursî.
zuhur: ortaya ç›kma.

arz: sunma.
avdet: geri gelme, dönüfl.
bahis: konu.
bizzat: kendisi, flahsen.
dair: alakal›, ilgili.
dava: yarg› konusu, sav.
defa: kere, kez, yol.
ders-i Kur’âniye: Kur’ân der-
si, Kur’ân’a ait ders.
ehemmiyet: önem, de¤er,
k›ymet.
feyz-i iman: iman bereketi.
hakkaniyet: hak ve adâlete
uygunluk.

Hazret-i Üstat: Üstat Hazret-
leri, Bediüzzaman Said Nursî.
hükmünde: de¤erinde, yerin-
de.
ihlâs: samimiyet, bir ameli
baflka bir karfl›l›k beklemek-
sizin, s›rf Allah r›zas› için yap-
ma.
ikamet: oturma, bir yerde
kalma.
izhar: gösterme, aç›¤a vurma.
kâfî: yeterli.
k›ymet: de¤er.
k›ymettar: k›ymetli, de¤erli.

lâhika: ek, ilave.
mecmua: toplan›p, biriktiril-
mifl, düzenlenmifl yaz›lar›n
hepsi.
mesele: konu.
mevkufen: mevkuf olarak,
tutuklu olarak.
müddet: süre, zaman.
müellif: eser telif eden, ya-
zan.
müellif-i muhterem: muhte-
rem müellif, sayg›de¤er ya-
zar.
muhterem: sayg› de¤er, hür-
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Evet, Risale-i Nur’un telifi, zuhuru ve neflri ile beraber
hizmet-i Nuriyenin ve ders-i Kur’âniyenin taliminde ve
ifas›nda ve meslek-i Nuriyenin taallümünde ve uzun bir
zamandaki hizmetin devam›nda vaki olacak binler ahval
ve hücuma maruz talebelerin cereyanlar karfl›s›nda se-
bat, metanet ve ihlâsla hareketlerinde onlara yol göste-
recek, hizmet-i Kur’âniyenin inkiflaf›nda sühulete medar
olacak ikaz ve ihtarlara elbette ihtiyaç zaruridir, kat’îdir,
bedihîdir.

‹flte Hazret-i Üstad›n bu gibi flüphe götürmez hakikat-
lere ve meselelere isabetle parmak bas›p dikkati çekme-
si, talebelerini ikazda bulunmas›, elbette bu hizmet-i
kudsiyenin ehemmiyeti iktizas›ndand›r.

Hem bu lâhikalar›n bir k›sm› ihtiyaca binaen yaz›lm›fl
ve yazd›r›lm›fl ihtarlar olmas› ve ayn› ihtiyac›n her za-
man tekerrürü melhuz bulundu¤undan daima müracaat
olunacak hikmetleri ve düsturlar› muhtevîdir. Nitekim
yüzer vak›alar, hadiseler ve meselelerde bu ihtiyaç, ken-
dini göstermifltir.

Nurlar›n birinci talebesi Hulûsî Bey, Hazret-i Üstada
arz etti¤i bir mektubunda, “Dünyay› unutmak isteseniz,
baflka hiçbir sebep olmasa dahi, yaln›z bu mübarek Söz-
lerle rab›ta peyda eden insanlar›n rica edecekleri izaha-
t› vermek isteyecek ve cevaps›z b›rakmayacaks›n›z. Al-
lah için sizi sevenlere ve sizden istîzahta bulunanlara
yazd›¤›n›z pek k›ymetli yaz›larla meclis-i ilmînizde takrir
buyurdu¤unuz mütenevvî ve Sözler’e bile geçmeyen 

arz: sunma.
bedihî: delilsiz, aç›k olan, besbel-
li, aflikâr.
binaen: -den dolay›, bu sebep-
ten.
cereyan: ak›m, fikir, sanat veya
siyaset hareketi.
ders-i Kur’âniye: Kur’ân dersi,
Kur’ân’a ait ders.
düstur: kanun, kural, esas.
ehemmiyet: önem, de¤er, k›y-
met.
ehval: korkular, dehfletler.
hâdise: olay.
hakikat: gerçek, do¤ru.
Hazret-i Üstat: Üstat Hazretleri,
Bediüzzaman Said Nursî.
hikmet: ‹lahî gaye, gizli sebep,
fayda.
hizmet-i Kur’âniye: Kur’an hiz-
meti.
hizmet-i kutsiye: mukaddes hiz-
met; kutsal hizmet.
hizmet-i Nûriye: Nur hizmeti, Ri-
sâle-i Nur için çal›flma.
hücûm: sald›r›, atak.
ifa: bir ifli yapma, yerine getirme.
ihlâs: samimiyet, bir ameli baflka
bir karfl›l›k beklemeksizin, s›rf Al-
lah r›zas› için yapma.
ihtar: dikkat çekme, hat›rlatma,
uyar›.
ikaz: uyar›.
iktiza: gerek, lüzum.
inkiflaf: ortaya ç›kma, geliflme.
istizah: izahat isteme, bir iflin
aç›k olarak bildirilmesini isteme,
aç›klama isteme.
izahat: izahlar, aç›klamalar.
kat’î: kesin, flüpheye ve tereddü-
de mahal b›rakmayan.
lâhika: ek, ilave.
maruz: u¤ramak, etkilenmek.
meclis-i ilmî: ilim meclisi, toplu-
lu¤u.
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medar: sebep, vesile.
melhuz: hat›ra gelen, umu-
lan, beklenen, muhtemel
olan.
mesele: konu.
meslek-i Nuriye: nur mesle-
¤i, nur meflrebi; Risale-i Nur
mesle¤i, yolu.
metanet: sa¤laml›k, kavilik,
metinlik, dayan›kl›l›k.
mübarek: feyizli, bereketli,
kutlu.
muhtevî: ihtiva eden, içine
alan, içinde bulunduran, kap-

sayan.
müracaat: baflvurma, dan›fl-
ma.
mütenevvi: ayn› cinsten ol-
mayan, nev’ nev’, çeflit çeflit.
neflir: yay›m, yay›n.
peydâ: kurma, sa¤lama.
rab›ta: münasebet, alâka,
ba¤.
Risale-i Nur: Nur Risalesi, Be-
diüzzaman Said Nursî’nin
eserlerinin ad›.
sebat: sabit durma, kararl›l›k.
sühulet: kolayl›k.

taallüm: ö¤renilme, elde edil-
me.
takrir: resmî olarak yaz› ile
bildirme.
talebe: ö¤renci.
talim: e¤itim, yetifltirme, ö¤-
retme.
tekerrür: tekrarlanma.
telif: eser yazma.
vaki: gerekli.
vak›a: olay.
zarurî: mecburî, zorunlu, ister
istemez.
zuhur: ortaya ç›kma.
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mesail, kat’iyetle gösteriyorlar ki, ihtiyaç da, hizmet de
bitmemifltir” demekte ve Nurlar›n hizmetinde, ikaz, ih-
tar ve irfladlara ihtiyaç bulunaca¤›n› ifade etmektedir ki,
ondan sonra zuhur eden ihtiyaca muvaf›k lâhikalar, o
mübarek zat›n isabetli sözünü teyid etmifltir.

Bu lâhikalarda görülece¤i gibi, Nur Müellifi Aziz Üsta-
d›m›z, Risale-i Nur’un neflri, okunup yaz›lmas› gibi biz-
zat Nurlarla ifltigale ehemmiyet vermekte, talebelerini
daima teflvik etmektedir. Bunun lüzum ve hikmeti ise,
flüphesiz izahtan varestedir. Zîra, asr›m›zda kâinat fenle-
ri ve maddî ilimler revaçta olup, yeni yetiflen nesiller bu
ilim ve fenleri okuduklar›, hem tabiiyyun ve maddiyyu-
nun din ve maneviyat aleyhindeki neflriyat›, hem küfr-ü
mutlak cereyan› ki, hiçbir din ve maneviyat› tan›mayan
ve Allah’a iman hakikatine karfl› muaraza ederek dinsiz-
li¤i neflreden, ‹slâmî fikri zedeleyen ve bütün befleriyeti
tehdit eden, yeni nesillere ve gençli¤e imans›zl›k fikr-i
küfrîsini afl›lamak isteyen kitap, broflür, gazete gibi neflir
vas›talar›n›n ‹slâm ve iman düflmanlar›nca ön plâna al›n-
d›¤› böyle acip ve dehfletli bir zamanda, elbette Risale-i
Nur’a, okunmas›na, neflredilmesine fliddetle ihtiyaç ve
zaruret var.

Çünkü, Risale-i Nur, Kur’ân-› Hakîmin bir mu’cize-i
maneviyesi ve bu zaman›n dinsizli¤ine karfl› manevî
atom bombas› olarak solculuk cereyanlar›n›n manevi-
yat-› kalbîyeyi tahribine mukabil, maneviyat-› kalbîyeyi
tamir edip ferden ferda iman-› tahkikîden gelen muaz-
zam bir kuvvet ve kudrete istinad› okuyucular›n 
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kâinat: evren; yarat›lm›fl olan
fleylerin tamam›, bütün âlemler.
kat’iyet: kat’îlik, kesinlik.
kudret: güç, kuvvet, iktidar.
küfr-i mutlak: mutlak küfür, hiç
bir imanî hükmü, delili kabul et-
meme, kesin ve tam bir inkar.
Kur’ân-› Hakîm: her ayet ve su-
resinde say›s›z hikmet ve fayda-
lar bulunan Kur’ân.
lâhika: ek, ilave.
maddî: madde ile alâkal›.
maddiyyun: maddeyi ezeli ve
ebedi kabul edenler.
manevî: manaya ait, maddî ol-
mayan.
maneviyat: mana alemine ait
olanlar, hisse ve inanca ait fleyler.
maneviyat-› kalbiye: kalbin ma-
nevî hisleri, lâtifeleri.
mesail: meseleler.
muaraza: kavga, çekiflme.
muazzam: çok büyük, ulu, yüce.
mübarek: feyizli, bereketli, kutlu.
mu’cize-i manevî: manevî mu’ci-
ze.
müellif: eser telif eden, kitap ya-
zan.
mukabil: karfl›l›k.
muvaf›k: yerinde, uygun, uyar,
münasip.
nesil: soy, zürriyet.
neflir: herkese duyurma, tamim.
neflriyat: yay›nlar.
Nur: Risale-i Nur eserleri.
revaç: ra¤bet, k›ymet, de¤er.
Risale-i Nur: Nur Risalesi, Bediüz-
zaman Said Nursî’nin eserlerinin
ad›.
tabiiyyun: tabiatç›lar, materya-
listler, tabiata tapanlar.
tahrip: harap etme, y›kma, boz-
ma.
talebe: ö¤renci.
tamir: onarma, düzeltme.
tehdit: korkutma, gözda¤› ver-
me.
teyit: do¤rulama, do¤ru ç›karma,
destekleme.
vareste: kurtulmufl, beri, azade,
serbest.
vas›ta: vesile, neden.
zaruret: zorunluluk, mecburiyet.
zat: kifli, flah›s.
zuhur: ortaya ç›kma.

acip: tuhaf, hayrette b›rakan.
aleyh: karfl›, karfl›t.
as›r: yüzy›l.
aziz: izzetli, muhterem, say-
g›n.
befleriyet: beflerîlik, insanl›k.
bizzat: kendisi, flahsen.
cereyan: ak›m, fikir, sanat ve-
ya siyaset hareketi.
dehfletli: ürkütücü, korkunç.
ehemmiyet: önem, de¤er,
k›ymet.
fen: tecrübî, ispatla meydana
gelmifl ilimlere verilen genel

ad.
ferden ferda: fert ferde, teke
tek, teker teker.
fikr-i küfrî: küfür ve inkâr fik-
ri.
hakikat: gerçek, do¤ru.
hikmet: ‹lahî gaye, gizli se-
bep, fayda.
hizmet: görev, vazife.
ihtar: dikkat çekme, hat›rlat-
ma, uyar›.
ikaz: uyar›.
ilim: bilgi, marifet.
iman: inanç, itikat.

iman-› tahkikî: tahkikî iman,
imana dair bütün meseleleri
inceleyip delil ve bürhan ile
inanma.
irflat: do¤ru yolu gösterme,
gafletten uyand›rma.
‹slâmî: ‹slâm ile alâkal›, ‹sla-
ma ait.
ifltigal: bir iflle u¤raflma, mefl-
gul olma.
istinat: dayanma, güvenme;
delil olarak kabul etme.
izah: aç›klama, ayr›nt›lar› ile
anlatma.
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kalblerine kazand›r›yor. Ve bu vazifeyi de yine mukaddes
Kur’ân›m›z›n ilham ve irflad›yla ve dersiyle ifa ediyor. Te-
fekkür-ü imanî dersiyle, tabiiyyun ve maddiyyunun bo-
¤uldu¤u ayn› meselelerde tevhid nurunu gösteriyor,
iman hakikatlerini madde âleminden temsiller ve deliller
göstererek izah ediyor. Liselerde, üniversitelerde okutu-
lan ilim ve fenlerin ayn› meselelerinde iman hakikatleri-
nin ispat›n› günefl zuhurunda gösteriyor.

Bu gibi çok cihetlerle Risale-i Nur bu zamanda ehl-i
iman ve ‹slâm için ön plânda ele al›nmas› icap eden ehl-i
iman elinde manevî elmas bir k›l›nçt›r. Asr›n idrakine,
zaman›n tefehhümüne, anlay›fl›na hitap eden, ihtiyaca
en muvaf›k tarz› gösteren, ders veren ve do¤rudan do¤-
ruya feyz ve ilham tarîk›yla ayetlerin y›ld›zlar›ndan gelen
ders-i Kur’ânîdir, külli marifetullah bürhanlar›d›r.

Asr›m›z›n efkâr›n›n anlay›fl›na ve idrakine hitap edici
mahiyeti ve Kur’ân-› Hakîmin bu zaman›n fehmine bir
dersi olmas› noktas›ndan Nur Risaleleri, bilhassa bu
memlekette büyük ehemmiyet kazanm›flt›r. As›rlarca
Kur’ân’a bayraktarl›k yapan ve dünyay› diyanetiyle ›fl›k-
land›ran bu necib millet, yine dünyaya örnek, ahlâk ve
fazîlette üstad olarak insanl›¤›n geçirdi¤i müthifl buhran-
lardan halâs için çare-i necat› göstermektedir. Befleriye-
ti dehfletli sadmelere u¤ratan, tehdit eden, anarflîli¤in, if-
sad ve tahribin yegâne çaresi ancak ve ancak ‹lâhî, se-
mavî bir dinin ezelî ve ebedî hakikatleridir, hakikat-i ‹slâ-
miyettir. Risale-i Nur, hakikat-i ‹slâmiye ve Kur’âniyeyi 

âlem: dünya.
anarfli: her türlü düzen ve otori-
teye karfl› koyarak kar›fl›kl›¤›
meydana getirme durumu.
bayraktar: bayrak tafl›yan, alem-
dar.
befleriyet: beflerîlik, insanl›k.
buhran: bir iflin tehlikeli, kar›fl›k
bir hâl almas›, bunal›m, zor du-
rum, kriz.
bürhan: delil, ispat, hüccet.
çare-i necat: kurtulufl çaresi.
cihet: yön, sebep, vesile.
dehfletli: ürkütücü, korkunç.
delil: kan›t, tan›k, burhan.
ders-i Kur’ânî: Kur’ân dersi,
Kur’ân’a ait ders.
diyanet: dinî emirlere riayet, din-
darl›k.
ebedî: sonu olmayan, daimî, sü-
rekli.
efkâr: düflünceler, fikirler, görüfl-
ler.
ehemmiyet: önem, de¤er, k›y-
met.
ehl-i iman: inananlar, iman sa-
hipleri.
elmas: çok k›ymetli bir mücev-
her.
ezelî: ezel ile ilgili, öncesiz, bafl-
lang›çs›z.
fazilet: iyi ahlak, iffet, namus, iyi
huy.
fehim: anlama, anlay›fl, kavray›fl.
fen: tecrübî, ispatla meydana gel-
mifl ilimlere verilen genel ad.
feyz: ihsan, ba¤›fl, kerem.
hakikat: gerçek, do¤ru.
hakikat-› ‹slâmiye: ‹slâmiyete ait
hakikat.
hakikat-› ‹slâmiyet: ‹slâmiyetin
asl›, esas›, gerçe¤i.
halâs: kurtarma.
hitap: söylemde bulunmak, ko-
nuflmak.
icap: gerekme hali, gerekli olma.
idrak: ak›l erdirme, anlama, kav-
rama kabiliyeti.
ifa: bir ifli yapma, yerine getirme.
ifsat: fesada u¤ratma, bozma, ka-
r›fl›kl›k ç›karma.
‹lâhî: Allah’la ilgili, Cenab-› Hakka
dair.
ilham: içe, gönüle do¤ma, kalbe
gelme, gönle do¤an fley.
ilim: bilgi, marifet.
irflat: do¤ru yolu gösterme, gaf-
letten uyand›rma.
küllî: bütüne ait olan, umumî, ge-
nel.
Kur’ân-› Hakîm: her ayet ve su-
resinde say›s›z hikmet ve fayda-
lar bulunan Kur’ân.
maddiyyun: maddeyi ezeli ve
ebedi kabul edenler.
mahiyet: nitelik, tabiat, iç yüz,
esas.
manevî: manaya ait, maddî ol-
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mayan.
marifetullah: Allah’› tan›ma,
anlama, bilme.
mesele: konu.
mukaddes: takdis edilmifl,
kutsal, aziz, temiz.
müthifl: dehflet veren, ürkü-
ten, dehfletli, korkunç.
muvaf›k: uygun, uyar, müna-
sip.
necip: asil, soylu kimse.
Nur: Risale-i Nur eserleri.
Risale-i Nur: Nur Risalesi, Be-
diüzzaman Said Nursî’nin

eserlerinin ad›.
sadme: ans›z›n bafla gelen ve
sarsan belâ, felâket.
semavî: Allah taraf›ndan
olan, ‹lâhî.
tabiiyyun: tabiatç›lar, mater-
yalistler, tabiata tapanlar.
tahrip: harap etme, y›kma,
bozma.
tarik: yol, meslek, seçilen
tarz.
tefehhüm: fehmetme, fark›-
na varmak, idrâk eylemek.
tefekkür-i imanî: imanla ilgi-

li, imanî tefekkür, iman gözlü-
¤üyle bak›p tefekkür etme,
iman› kuvvetlendirici düflün-
celer.
tehdit: korkutma, gözda¤›
verme.
temsil: örnek, misal.
tevhid: Allah’›n bir oldu¤una
inanma, birleme.
üstat: ö¤retici, ö¤retmen.
vazife: görev.
yegâne: biricik, tek, yaln›z.
zuhur: görünme, belli olma,
ortaya ç›kma.
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meti.
husus: mevzu, konu.
icap: gerekme hali, gerekli olma.
ifa: bir ifli yapma, yerine getirme.
irflat: do¤ru yolu gösterme, gaf-
letten uyand›rma.
komünizm: bütün mallar›n or-
taklafla kullan›ld›¤› ve özel mülki-
yetin olmad›¤› iddias›nda bulu-
nan düzen.
küllî: umumî, genel.
lâhika: ek, ilave.
lisan-› hâl: hâl dili, bir fleyin duru-
flu ve görünüflü ile bir mana ifade
etmesi.
mahv: yok etme, ortadan kald›r-
ma.
medar-› saadet: mutluluk vesile-
si, ferahl›k sebebi.
mesail-i diniye: dinî meseleler.
mesele: konu.
müdellel: kan›tl›, delilli.
müellif: eser telif eden, yazan.
muhtaç: gerek duyan.
münakafla: tart›flma.
müspet: olumlu.
muvaf›k: uygun, uyar, münasip.
nazar-› tahkik: gerçek, do¤ru
olan görüfl; araflt›r›p hakikati orta-
ya ç›karan bak›fl.
nev: tür, çeflit.
nev’i befler: insano¤lu, insanlar.
Nur: Risale-i Nur eserleri.
rab›ta-i uhuvvet: kardefllik ba¤›.
Risale-i Nur: Nur Risalesi, Bediüz-
zaman Said Nursî’nin eserlerinin
ad›.
flamil: içine alan, kapsay›c›.
flart: koflul.
suret: biçim, flekil, tarz.
tahribat: tahripler, y›k›p bozma-
lar.
tarafgirane: taraf tutarcas›na, bir
taraf› destekleyerek.
tarz-› hizmet: hizmet tarz›, hiz-
met metodu.
tazammun: ihtiva etme, içine al-
ma, içinde bulundurma.
tebarüz: belli olma, görünme, ba-
riz hale gelme.
tevfik-› ‹lâhî: Cenab-› Hakk›n in-
san› do¤ru yola lütfu ile sevk  et-
mesi, baflar›l› k›lmas›.
teyit: kuvvetlendirme, sa¤lam-
laflt›rma.
umum: bütün, herkes.
vakf: ba¤›fllamak.
vesile: bahane, sebep.
vüs’at: genifllik, bolluk.

müsbet ve müdellel bir flekilde insanl›¤›n nazar-› tahkiki-
ne arz ve ifade etmektedir.

Hem, Nur Müellifi bir mektubunda “Dahilde tarafgirâ-
ne adavet ve münakaflalara vesile olan füruat› de¤il, bel-
ki bütün nev-i beflerin en ehemmiyetli meselesi olan er-
kân-› imaniyeyi ve beflerin medar-› saadeti ve umum ‹s-
lâm›n esas ve rab›ta-i uhuvveti bulunan Kur’ân’›n haka-
ik-› imaniyesini bulmak ve muhtaçlara buldurmaya haya-
t›m› vakfettim” demek suretiyle, hizmet-i ‹slâmiyenin ve
mesail-i diniyenin umumunu tazammun eden vüs’at ve
camiiyeti haiz bulundu¤unu, dinî hizmetlerin her nev’ini
teyid ve teflvik etti¤ini ve bir cadde-i kübra-i Kur’âniye
olan Risale-i Nur dairesinin umum ehl-i iman ve ‹slâma
flamil bulundu¤unu ifade ediyor. Ve yine ayn› mektubun-
da, devamla, “Hattâ de¤il Müslümanlarla, belki dindar
H›ristiyanlarla dahi dost olup adaveti b›rakmaya çal›fl›-
yorum”; Harb-i Umumî ve komünizm alt›ndaki anarflist-
lik tehlike ve tahribatlar›n›n lisan-› hâliyle “Dünya fani-
dir, firaklarla doludur. Ey insanlar, adaveti b›rak›n›z,
Kur’ân dersini dinleyip birlefliniz; yoksa sizi mahvedece-
¤iz” diye beyan›yla, bu zaman›n flartlar› ve icaplar› kar-
fl›s›nda tarz-› hizmeti yine Kur’ân’›n nuruyla göstererek
hakîmâne irflad›n ve tevfîk-› ‹lâhiyeye muvaf›k hareketle
isabetli hizmetin ifas› gibi noktalardan Risale-i Nur’un lü-
zum ve ehemmiyetini tebarüz ettiriyor.

‹flte, lâhika mektuplar› bu gibi hususlara da iflaret edi-
yor. De¤iflen dünya hadiseleri, genifl ve külli meseleler 

adavet: düflmanl›k, husumet.
anarflist: hiçbir düzen ve oto-
rite tan›mayan, kar›fl›kl›k ve
bozgunculuktan yana olan,
ondan fayda uman kimse.
arz: sunma.
befler: insan, insanl›k.
beyan: bildirme, aç›klama,
söyleme.
cadde-i kübra-i Kur’âniye:
Kur’ân’›n büyük ve genifl, sa¤-
lam caddesi; Kur’ân yolu.
camiiyet: toplay›c›, ihtiva ve
ihata edicilik.

dahil: içeride.
dindar: dinin emirlerini yeri-
ne getiren.
ehemmiyet: önem, de¤er,
k›ymet.
ehemmiyetli: önemli.
ehl-i iman: inananlar, iman
sahipleri.
erkân-› imaniye: imana ait
esaslar.
fânî: ölümlü, geçici.
firak: ayr›l›k, hicran.
füruat: ayr›nt›lar, esastan ol-
mayan meseleler.

hâdise: olay.
haiz: bir fleye sahip olma, sa-
hip, mâlik.
hakaik-› imaniye: imana ait
hakikatler, imanî gerçekler.
hakîm: her fleyi bir maksatla
uygun ve hikmetle yaratan,
hikmet sahibi Allah.
Harb-i Umumî: genel harp,
umumî savafl; 1914-1918 y›l-
lar› aras›nda cereyan eden Bi-
rinci Dünya Savafl›.
hizmet: görev, vazife.
hizmet-i ‹slâmiye: ‹slâm hiz-
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ve flartlar alt›nda isabetli hizmet-i Kur’âniyenin esaslar›-
n› ders veriyor.

Bediüzzaman Said Nursî
Hazretlerinin hizmetkârlar›

Tahirî, Zübeyir, Hüsnü Bayram, 
Mustafa Sungur, Bayram
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Bediüzzaman: Said Nursî’ye
ilim adamlar›nca tak›lan bir
s›fat. Anlam›: ça¤›n eflsiz gü-
zelli¤i.
hizmet-i Kur’âniye: Kur’an
hizmeti.
hizmetkâr: hizmet yapan
kimse, hizmetçi.
flart: koflul.
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2 ÉkªpFGnO GkónHnG o¬oJÉncnônHnh $G oánªrMnQnh rºoµr«n∏nY oΩnÓs°ùdnG
Emirda¤’daki kardefllerime,

Benim hakk›mda evham edenlere deyiniz ki:

“Biz hizmet etti¤imiz bu adam›n yirmi senelik hayat›-
n›n bütün mahrem ve gayr-i mahrem mektuplar›n› ve ki-
taplar›n› ve esrar›n›, hükûmet fliddetli taharriyatla elde
etti. Dokuz ay, hem Isparta, hem Denizli, hem Ankara
adliyeleri, tetkikten sonra, birtek gün cezay›, birtek tale-
besine vermeyi mucib bir madde—befl sand›k kitaplar›n-
da ve evraklar›nda—bulunmad› ki, hem Ankara ehl-i vu-
kufu, hem Denizli Mahkemesi ittifakla beraat›na karar
verdiler.

“Hem, bu zarurî ifllerini ihtiyarl›¤›na hürmeten gördü-
¤ümüz adam, mahkemece dava etmifl ve bütün haz›r ar-
kadafllar›n› flahit gösterip tasdik ettirmifl ki: Yirmi sene-
dir hiçbir gazeteyi ve siyasî eserleri ne okumufl, ne sor-
mufl, ne bahsetmifl; ve on senedir, hükümetin iki reisin-
den ve bir vali ve bir mebusundan baflka hiçbir erkân› ve
büyük memurlar›n› bilmiyor ve tan›m›yor ve tan›maya
merak etmemifl. Ve üç senedir Harb-i Umumîyi ne sor-
mufl, ne bilmifl, ne merak etmifl, ne radyo dinlemifl. Ve
intiflar eden yüz otuz telifat›ndan, yirmi sene zarf›nda 
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ittifak: fikir birli¤i, söz birli¤i.
mahrem: herkesçe bilinmemesi
gereken, gizli.
mebus: milletvekili.
merak: bir fleyi ö¤renmek iste-
mek, çok fliddetli arzu, heves,
düflkünlük.
mucip: icap eden, gerektiren.
reis: baflkan.
siyasî: siyasetle ilgili, siyasete ait.
taharriyat: araflt›rmalar, arama-
lar, incelemeler, tahkik etmeler.
talebe: ö¤renci.
tasdik: do¤rulama, onaylama.
telifât: telifler, kaleme al›nan
eserler, yaz›lanlar.
tetkik: dikkatle araflt›rma, incele-
me.
zarf›nda: süresince.
zarurî: zorunlu.

adliye: mahkeme, yarg›lama
iflleriyle u¤raflan daire.
beraat: serbest kalma, suç-
suz bulunma, aklanma.
dava: iddia, hak aramak
maksad›yla mahkemeye mü-
racaat etme.
ehl-i vukuf: bir mesele hak-
k›nda bilgi ve yetki sahibi

olanlar, hâkimler.
erkân: reisler, ileri gelenler.
esrar: s›rlar, gizli hakikatler.
evham: vehimler, zanlar, ku-
runtular.
evrak: ifllem gören kâ¤›tlar.
gayr-› mahrem: mahrem ol-
mayan, gizli ve özel olmayan.
Harb-i Umumî: genel harp,

umumî savafl; 1914-1918 y›l-
lar› aras›nda cereyan eden Bi-
rinci Dünya Savafl›.
hizmet: görev, vazife.
hürmeten: hürmet olsun di-
ye; hürmet, sayg› ve ikram
maksad›yla.
intiflar: yay›lma, yayg›nlafl-
ma, neflrolunma.

1. Allah’›n ad›yla. Onu her türlü kusur ve noksandan tenzih ederiz. • Hiçbir fley yoktur ki Onu
övüp Onu tesbih etmesin. (‹srâ Suresi: 44.)

2. Allah’›n selâm›, rahmeti ve bereketi ebedî olarak dâima üzerinize olsun.
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adliye: mahkeme, yarg›lama iflle-
riyle u¤raflan daire.
asayifl: emniyet, kanun ve nizam
hakimiyetin sa¤lanmas›.
dehfletli: ürkütücü, korkunç.
divane: deli, akl› bafl›nda olma-
yan.
ehemmiyet: önem, de¤er, k›y-
met.
elhâs›l: has›l›, netice itibariyle, k›-
saca.
emare: alâmet, belirti, niflan.
evham: vehimler, zanlar, kurun-
tular.
idare: yönetim, memleket iflleri-
nin yürütülmesi.
iddia: bir fikri ›srarla savunma.
iddianame: iddia yaz›s›, savc›n›n
bir dava konusundaki iddialar›n›
toplam›fl oldu¤u, isnat etti¤i suç
ve delilleri de içine alan yaz›s›.
ihanet: h›yanet, arkadan vurma.
ihlâs: samimiyet, bir ameli baflka
bir karfl›l›k beklemeksizin, s›rf Al-
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yüz bin adam›n dikkatle okuduklar› halde ne idareye, ne
asayifle, ne vatana, ne millete hiçbir zarar› hükûmet gör-
memifl. Befl vilâyetin dikkatli zab›talar› ve taharrî me-
murlar› ve mahkeme ifliyle ifltigal eden üç vilâyetin ve
merkez-i hükûmetin dört adliyelerinin a¤›r ceza mahke-
meleri en ufak bir suç bulmam›fl ki, tahliyelerine mecbur
oldular.

“E¤er bu adam›n dünya ifltihas› ve siyasete meyli ol-
sayd›, hiç imkân› var m› ki, bir tereflfluhat› ve emareleri
bulunmas›n? Halbuki mahkeme safahat›nda hiçbir ema-
re bulamad›lar ki, muannid bir müdde-i umumî, mecbur
olup vukuat yerinde imkânat› istimal ederek, mükerre-
ren, iddianamesinde ‘Yapabilir’ demifl ve ‘Yapm›fl’ de-
memifl. ‘Yapabilir’ nerede, ‘Yapm›fl’ nerede? Hatta
mahkemede Said ona demifl: ‘Herkes bir katli yapabilir;
bu iddian›z ile herkesi ve sizi mahkemeye vermek lâz›m
geliyor.’

“Elhas›l: Ya bu adam tam divanedir ki, bu derece deh-
fletli umur-u dünyaya karfl› lâkayd kal›yor; veyahut bu
vatan›n ve bu milletin en büyük bir saadetine ihlâsla ça-
l›flmak için, hiçbir fleye tenezzül etmez ve ehemmiyet
vermez. Öyle ise bunu taciz ve tazyik etmek, vatan ve
millete ve asayifle bir nevi ihanettir. Ve onun hakk›nda
bu çeflit evham etmek, bir divaneliktir.”

ìÕ

lah r›zas› için yapma.
imkânat: imkânlar› olabilirli-
likler, olmas› ve olmamas› ih-
timal dahilinde olanlar.
ifltigal: bir iflle u¤raflma, mefl-
gul olma.
ifltiha: fazla istek, arzu.
istimâl: kullanma.
katil: öldürme.
lâkayt: kay›ts›z, ilgisiz.
merkez-i hükümet: hükü-
met merkezi, ülkeyi idare
merkezi.
muannit: inatç›, ayak dire-

yen.
müddeiumumî: savc›.
mükerreren: mükerrer ola-
rak, tekrar olarak, tekrar be
tekrar.
nevi: çeflit.
saadet: mutluluk.
safahat: safhalar, devreler.
taciz: rahats›z etme, huzur-
suz k›lma, s›kma.
taharri: sivil polis.
tahliye: tutukluyu serbest b›-
rakma.
tazyik: zorlama, bask›, s›k›nt›

verme.
tenezzül: kendine ayk›r› dü-
flen bir ifli veya durumu kabul
etme, alçalma.
tereflfluhat: damlamalar, s›-
z›nt›lar; kesin olmayan haber-
ler.
umur-› dünya: dünya iflleri.
vilayet: il.
vukuat: vuku bulan fleyler,
hadiseler, olaylar.
zab›ta: flehir güvenli¤ini sa¤-
lamakla vazifeli bulunan ida-
re, polis.
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risale: Risâle-i Nur Külliyat›n›
meydana getiren kitaplardaki her
bir ba¤›ms›z bölüm.
Risale-i Nur: Nur Risalesi, Bediüz-
zaman Said Nursî’nin eserlerinin
ad›.
ruh: dirilik kayna¤›, hayat›n te-
meli ve sebebi olan manevî var-
l›k.
flakirt: talebe, ö¤renci.
s›rr-› ihlâs: samimiyetin, do¤rulu-
¤un s›rr›.
sual: soru.
tâbi: boyun e¤en, uyan, itaat
eden.
taciz: rahats›z etme, huzursuz k›l-
ma, s›kma.
tarassut: gözetme, göz alt›nda
tutma.
teklif: yap›lmas›, kabulü veya in-
celenmesi için sunma.
uhrevî: ahirete dair, ahirete ait.
vaiz-i umumî: umumî vaiz, genel
vaiz.
vesile: arac›, vas›ta.
vilayat-› flarkiye: flark vilayetleri,
do¤u illeri.
zat: kifli, flah›s.
zayiat: kay›plar, yitikler.

Œ 2 œ

Mühim bir suale hakîkatli bir cevapt›r

Büyük memurlardan birkaç zat benden sordular ki:
“Mustafa Kemal sana üç yüz lira maafl verip Kürdistan’a
ve vilâyat-› flarkiyeye fieyh Sünusî yerine vaiz-i umumî
yapmak teklifini neden kabul etmedin? E¤er kabul et-
seydin, ihtilâl yüzünden kesilen yüz bin adam›n hayatla-
r›n› kurtarmaya sebep olurdun” dediler.

Ben de onlara cevaben dedim ki: Yirmifler, otuzar se-
nelik hayat-› dünyeviyeyi o adamlar için kurtarmad›¤›ma
bedel, yüz binler vatandafla, herbirisine milyonlar sene
uhrevî hayat› kazand›rmaya vesile olan Risale-i Nur, o
zayiat›n yerine binler derece ifl görmüfl. E¤er o teklifi
ben kabul etseydim, hiçbir fleye alet olamayan ve tâbî ol-
mayan ve s›rr-› ihlâs› tafl›yan Risale-i Nur meydana gel-
mezdi. Hatta ben, hapiste muhterem kardefllerime de-
mifltim: E¤er Ankara’ya gönderilen Risale-i Nur’un flid-
detli tokatlar› için beni îdama mahkûm eden zatlar,
Risale-i Nur’la imanlar›n› kurtar›p îdam-› ebedîden necat
bulsalar, siz flahit olunuz, ben onlar› da ruh u can›mla
helâl ederim.

Beraat›m›zdan sonra Denizli’de beni tarassudla taciz
edenlere ve büyük amirlerine ve polis müdürüyle müfet-
tifllere dedim: Risale-i Nur’un kabil-i inkâr olmayan bir
kerametidir ki, yirmi sene mazlumiyet hayat›mda, yüzer
Risale ve mektuplar›mda ve binler flakirtlerde hiçbir 

amir: emreden, emir sahibi.
bedel: karfl›l›k.
beraat: serbest kalma, suç-
suz bulunma, aklanma.
cevaben: cevap olarak, karfl›-
l›k fleklinde.
hakikat: gerçek, do¤ru.
hayat-› dünyeviye: dünyaya
ait olan hayat.
helâl: ba¤›fllama, alaca¤›ndan
vaz geçme.
idam: ölüm.
idam-› ebedî: dirilmemek
üzere yok olufl, ahiret inanc›

olmad›¤› için ölümü ebedî
yoklu¤a gitmek olarak gör-
me.
ihtilâl: isyan, ayaklanma, bafl
kald›rma.
iman: inanç, itikat.
kabil-i inkâr: inkâr› mümkün,
inkâr edilebilir.
keramet: Allah’›n velî kulla-
r›nda görülen ola¤anüstü hâl-
ler veya tabiatüstü hâdiseler.
Kürdistan: Osmanl› devleti
zaman›nda bir co¤rafî bölge
ad›.

mahkûm: kendine hükmolu-
nan, hükümlü.
mazlumiyet: mazlumluk, zu-
lüm görmüfllük.
müfettifl: teftiflçi; bir iflin dü-
zenli, kanun ve kaidelere uy-
gun olarak yürütülüp yürütül-
medi¤ini incelemekle vazifeli
memur.
mühim: önemli, ehemmiyet-
li.
muhterem: sayg› de¤er, hür-
mete lay›k, sayg›n.
necat: kurtulufl, kurtulma.
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cereyan, hiçbir cemiyetle ve dâhilî ve haricî hiçbir komi-
te ile hiçbir vesîka, hiçbir alâka dokuz ay tetkîkatta bu-
lunmamas›d›r. Hiçbir fikrin ve tedbirin haddi midir ki, bu
harika vaziyeti versin? Birtek adam›n, birkaç senedeki
mahrem esrar› meydana ç›ksa, elbette onu mes’ul ve
mahcup edecek yirmi madde bulunacak. Madem hakî-
kat budur; ya diyeceksiniz ki, “Pek harika ve ma¤lûp ol-
maz bir deha bu ifli çeviriyor”; veya diyeceksiniz: “Gayet
inayetkârâne bir h›fz-› ‹lâhîdir.” Elbette böyle bir deha ile
mübareze etmek hatad›r, millete ve vatana büyük bir za-
rard›r. Ve böyle bir h›fz-› ‹lâhî ve inayet-i Rabbaniyeye
karfl› gelmek, firavunâne bir temerrüddür.

E¤er  desen i z : “Seni serbest b›raksak ve tarassud
ve nezaret etmesek, derslerinle ve gizli esrar›nla hayat-›
içtimaiyemizi buland›rabilirsin.”

Ben de  der im: Benim derslerim, bilâistisna, bütü-
nü hükûmetin ve adliyenin eline geçmifl; bir gün cezay›
mucib bir madde bulunmam›fl. K›rk elli bin nüsha Risale,
o derslerden milletin ellerinde dikkat ve merakla gezdi¤i
halde, menfatten baflka hiçbir zarar›, hiçbir kimseye ol-
mad›¤›, hem eski mahkemenin, hem yeni mahkemenin
mucib-i mes’uliyet bir madde bulamamalar› cihetiyle, ye-
nisi ittifakla beraat›m›za ve eskisi dünyaca bir büyü¤ün
hat›r› için yüz otuz Risaleden befl on kelime bahane edip,
yaln›z kanaat-i vicdaniye ile yüz yirmi mevkuf kardeflle-
rimden yaln›z on befl adama alt›flar ay ceza verebilmesi
katî bir hüccettir ki, bana ve Risale-i Nur’a iliflmeniz, ma-
nas›z bir tevehhümle çirkin bir zulümdür. Hem, daha 

alâka: ilgi, iliflki, yak›nl›k.
bahane: vesile, sebep.
beraat: serbest kalma, suçsuz
bulunma, aklanma.
bilâistisna: istisnas›z, ay›rt et-
meksizin.
cemiyet: topluluk, birlik.
cereyan: ak›m, fikir, sanat veya
siyaset hareketi.
cihet: yön, sebep, vesile.
dahilî: içe ait, içe dönük, iç ile il-
gili.
deha: ola¤anüstü zeka sahibi ol-
ma.
esrar: s›rlar, gizli hakikatler.
firavunane: firavunca, dinsizce,
alçakça.
gayet: son derece.
hakikat: gerçek, do¤ru.
haricî: d›fla ait, d›fl dünya ile ilgili.
hârika: ola¤anüstü.
hayat-› içtimaiye: sosyal hayat,
toplum hayat›.
h›fz-› ‹lâhî: Allah’›n korumas›.
hüccet: delil.
inayet-i Rabbanîye: her fleyin
terbiye ve idare eden Cenab-›
Hakk’›n yard›m›.
inayetkârâne: lütuf ve himayede
bulunana yak›fl›r surette, yard›m
edene yak›fl›r flekilde.
ittifak: fikir birli¤i, söz birli¤i.
kanaat-› vicdaniye: vicdanî ka-
naat, vicdana ait fikir.
kat’î: kesin, flüpheye ve tereddü-
de mahal b›rakmayan.
komite: kötü bir maksat için top-
lanm›fl gizli cemiyet.
madem: de¤il mi ki.
ma¤lup: boyun e¤me, yenilme,
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yenilmifl olma.
mahcup: utanan, utanm›fl.
mahrem: herkesçe bilinme-
mesi gereken, gizli.
mana: anlam.
menfaat: fayda.
merak: bir fleyi ö¤renmek is-
temek, çok fliddetli arzu, he-
ves, düflkünlük.
mes’ul: sorumlu, yükümlü.
mevkuf: tevkif edilmifl, hap-
sedilmifl, tutuklu.
mübareze: çat›flma, kavga.

mucib-i mesuliyet: mesuli-
yet gerektirici, sorumluluk
gerektiren.
mucip: icap eden, gerektiren.
nezaret: gözetme, bakma.
nüsha: ço¤alt›lm›fl.
risale: Risâle-i Nur Külliyat›n›
meydana getiren kitaplardaki
her bir ba¤›ms›z bölüm.
Risale-i Nur: Nur Risalesi, Be-
diüzzaman Said Nursî’nin
eserlerinin ad›.
tarassut: gözetme, göz alt›n-

da tutma.
tedbir: önlem, yol, çare.
temerrüt: inatç›l›k, hakk› ka-
bulde direnme.
tetkikat: araflt›rmalar, incele-
meler.
tevehhüm: vehmine kap›l-
mak, öyle zannetmek.
vaziyet: durum.
vesika: dayan›lacak, güveni-
lecek sa¤lam delil, belge.
zulüm: haks›zl›k, eziyet, ifl-
kence.
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yeni dersim yok ve bir s›rr›m gizli kalmad› ki, nezaretle
tadiline çal›flsan›z.

Ben flimdi hürriyetime çok muhtac›m. Yirmi seneden
beri lüzumsuz ve haks›z ve faidesiz tarassudlar art›k ye-
ter. Benim sabr›m tükendi. ‹htiyarl›k zafiyetinden, flimdi-
ye kadar yapmad›¤›m bedduay› yapmak ihtimali var.
“Mazlumun ah›, ta Arfla kadar gider” diye, bir kuvvetli
hakîkattir.

Sonra, o zalim, dünyaca büyük makamlarda bulunan
bedbahtlar dediler: “Sen, yirmi senedir birtek defa tak-
kemizi bafl›na koymad›n, eski ve yeni mahkemelerin hu-
zurunda bafl›n› açmad›n, eski k›yafetinle bulundun. Hal-
buki, on yedi milyon bu k›yafete girdi.”

Ben de dedim:

“On yedi milyon de¤il, belki yedi milyon da de¤il, bel-
ki r›zas›yla ve kalben kabulüyle ancak yedi bin Avrupa-
perest sarhofllar›n k›yafetlerine ruhsat-› fler’iye ve cebr-i
kanunî cihetiyle girmektense, azîmet-i fler’iye ve takva
cihetiyle, yedi milyar zatlar›n k›yafetlerine girmeyi tercih
ederim. Benim gibi yirmi befl seneden beri hayat-› içti-
maiyeyi terk eden adama, ‘‹nat ediyor, bize muhaliftir’
denilmez. Haydi inat dahi olsa, madem Mustafa Kemal
o inad› k›ramad› ve iki mahkeme k›rmad› ve üç vilâyetin
hükûmetleri onu bozmad›; siz neci oluyorsunuz ki, bey-
hude hem milletin, hem hükûmetin zarar›na, o inad›n
k›r›lmas›na çabal›yorsunuz? Haydi siyasî muhalif de ol-
sa, madem tasdîk›n›zla yirmi senedir dünya ile alâkas›n› 
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siyasî: siyasetle ilgili, siyasete ait.
tadil: do¤rultma, düzeltme.
takva: Allah korkusuyla dinin ya-
sak etti¤i fleylerden kaç›nma, Al-
lah’›n emirlerini tutup azab›ndan
korunma.
tarassut: gözetme, göz alt›nda
tutma.
tasdik: do¤rulama, onaylama.
vaziyet: durum.
vilayet: il.
zalim: zulmeden, ac›mas›z ve
haks›z davranan.
zat: kifli, flah›s.

alâka: ilgi, iliflki, yak›nl›k.
Arfl: yüksekli¤i sebebiyle bü-
tün cisimleri içine alan ve Al-
lah’›n kudret ve hükmüyle is-
tiva etti¤i fley.
Avrupaperest: Avrupa’y› kö-
rü körüne sevenler, Avrupa
taklitçileri.
azimet-i fler’iye: dinî azimet;
dinde takva ile hareket et-
mek.
bedbaht: bahts›z, talihsiz, za-
vall›.

beddua: bir kimsenin kötü ol-
mas› için dua, kötü dua.
beyhude: bofluna.
cebr-i kanunî: kanunî zorla-
ma, kanuna ait bask›.
cihet: yön, sebep, vesile.
defa: kere, kez, yol.
hakikat: gerçek, do¤ru.
hayat-› içtimaiye: sosyal ha-
yat, toplum hayat›.
ihtimal: olabilirlik.
kalben: kalp ile, kalpten.
k›yafet: bir kimsenin giyin-

diklerinin bütünü.
madem: de¤il mi ki.
makam: yer, mevki.
mazlum: zulüm görmüfl, zul-
me u¤ram›fl.
muhalif: z›t, karfl›t, ayk›r›.
nezaret: gözetme, bakma,
kontrol etme.
r›za: kabul etme, evet deme.
ruhsat-› fler’iye: fleriat›n ruh-
sat›, ‹slâmiyetin izin vermesi.
s›r: gizlenen gerçek, saklanan
bilgi.
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kesen ve manen yirmi seneden beri ölmüfl bir adam, ye-
niden dirilip, faidesiz, kendine çok zararl› olarak hayat-›
siyasiyeye girerek sizin ile u¤raflmaz. Bu halde, onun
muhalefetinden tevehhüm etmek, dîvaneliktir. Dîvane-
lerle ciddî konuflmak dahi bir dîvanelik olmas›ndan, sizin
gibilerle konuflmay› terk ediyorum. Ne yaparsan›z, min-
net çekmem” dedi¤im, onlar› hem k›zd›rd›, hem sustur-
du. Son sözüm, 

1 oÒ/°üsædG nºr©pfnh »'`drƒnªrdG nºr©pf @ oπ«/cnƒrdG nºr©pfnh *GÉnæoÑr°ùnM

ìÕ

Œ 3 œ

Azîz, s›ddîk kardefllerim,

Bu parçay› sizler dahi Risale-i Nur’un makbuliyetine
imza basan Risaleler ve mektuplar mecmuas›n›n bafl›n-
da yazars›n›z. E¤er mecmualar olmasa da Birinci fiuan›n
bafl›nda yazars›n›z. Beni merak etmeyiniz; sevab›n ziya-
de olmas›, bana s›k›nt›lar› bir cihette sevdirir ve Nurlar›n
intiflar›na baflka sahalarda meydan açar. Umumunuza
birer birer selâm…

Risale-i Nur’un makbuliyetine imza basan ve gaybî
iflaretlerle ondan haber veren sekiz parçadan birinci
parçad›r. Ayn› meseleye, ayn› davaya ittifaklar› sarahat
derecesindedir. Vahdet-i mesele cihetiyle o emareler bir-
birine kuvvet verir, teyid eder. O sekizden üç tanesi, 

aziz: izzetli, muhterem, sayg›n.
ciddî: gerçek olarak, hakikaten.
cihet: yan, yön, taraf.
dava: yarg› konusu, sav.
divane: deli, akl› bafl›nda olma-
yan.
emare: alâmet, niflan, eser, ipucu,
belirti, karine.
gaybî: görünmeyen.
haber: bilgi, bilgilendirme.
hayat-› siyâsîye: siyasî hayat,
politik hayat.
intiflar: yay›lma, yayg›nlaflma,
neflrolunma.
ittifak: fikir birli¤i, söz birli¤i.
makbuliyet: makbullük, be¤enil-
mifllik, geçerlilik.
manen: mana bak›m›ndan, ma-
naca.
mecmua: toplan›p biriktirilmifl,
tertip ve tanzim edilmifl fleylerin
hepsi, koleksiyon.
merak: bir fleyi ö¤renmek iste-
mek, çok fliddetli arzu, heves,
düflkünlük.
mesele: konu.
minnet: bir iyilik karfl›s›nda yük
alt›nda kalma, kendini manevî
olarak borçlu hissetme.
muhalefet: uygun olmama, ayk›-
r›l›k, z›tl›k, ayr›l›k, muhaliflik.
nevi: çeflit.
risale: Risâle-i Nur Külliyat›n›
meydana getiren kitaplardaki her
bir ba¤›ms›z bölüm.
Risale-i Nur: Nur Risalesi, Bediüz-

zaman Said Nursî’nin eserleri-
nin ad›.

saha: alan.

sarahat: sarihlik, aç›kl›k, be-
lirlilik.

selâm: selâm, esenleme; Al-
lah’›n r›zas›n› kazanmak için

mü’minlerin birbirine etti¤i
selâmün aleyküm fleklindeki
dua.

s›dd›k: çok do¤ru, dürüst,
hakk› ve hakikati tereddütsüz
kabullenen.

tevehhüm: vehmine kap›l-

mak, öyle zannetmek.
teyit: kuvvetlendirme, sa¤-
lamlaflt›rma; do¤ru ç›karma.
umum: bütün, herkes.
vahdet-i mesele: meselenin,
konunun birli¤i.
ziyade: çok, fazla.

1. Allah bize yeter O ne güzel vekildir. (Al-i ‹mran Suresi:173.) • O ne güzel dost ve O ne gü-
zel yard›mc›d›r. ( Enfal Suresi: 40.)
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‹mam-› Ali’nin üç keramet-i gaybiyesiyle Risale-i Nur’-
dan haber vermesine dairdir. Bu sekiz parçay› Ankara
Ehl-i Vukùfu tetkik etmifl, îtiraz etmemifller. Yaln›z de-
mifller: “Bu yaz›lmamal› idi. Keramet sahibi, kerametini
yazamaz.” Ben de onlara cevap verdim ki: “Bu benim
de¤il, Risale-i Nur’un kerametidir. Risale-i Nur ise,
Kur’ân’›n mal›d›r ve tefsiridir” dedim; onlar sustular. De-
mek kabul ettiler.

Gerçi bu çeflit ikramlar yaz›lmasayd› daha münasipti;
fakat, bu kadar hadsiz muar›zlar ve çok kuvvetli ve kes-
retli düflmanlar karfl›s›nda az ve fakir ve zaif olan bizlere
kuvve-i maneviye ve gaybî imdat ve teflcî ve sebat ve
metanet vermek için mecburiyet-i katiye oldu, ben de
yazd›m. Benim benli¤ime bir hodfüruflluk verip sukùtu-
ma sebep olsa da ehemmiyeti yok. Bu hizmete, yani
ehl-i îman› dalâlet-i mutlakadan kurtarmaya, lüzum olsa,
dünyevî hayat gibi, uhrevî hayat›m› da feda etmek bir
saadet bilirim. Binler dostlar›m ve kardefllerimin Cenne-
te girmeleri için, Cehennemi kabul ederim.

ìÕ
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n›kl›l›k, sa¤laml›k.
muar›z: muhalefet eden, karfl› ç›-
kan, muhalif.
münasip: uygun, yerinde.
Risale-i Nur: Nur Risalesi, Bediüz-
zaman Said Nursî’nin eserlerinin
ad›.
saadet: mutluluk.
sebat: sözünd durma, kararl› ol-
ma, azimlilik.
sükût: de¤erden düflme, de¤erini
yitirme; susma.
tefsîr: Yorum, flerh.
teflci: cesaret verme, cesaretlen-
dirme.
tetkik: dikkatle araflt›rma, incele-
me.
uhrevî: ahirete dair, ahirete ait.
zaif: zay›f.

dair: alakal›, ilgili.
dalâlet-i mutlaka: mutlak
dalâlet, sap›kl›k.
dünyevî: dünyaya ait.
ehemmiyet: önem, de¤er,
k›ymet.
ehl-i iman: inananlar, iman
sahipleri.
ehl-i vukuf: bir mesele hak-
k›nda bilgi ve yetki sahibi
olanlar, hâkimler.
fedâ: u¤runa verme.

gaybî: görünmeyen.
gerçi: her ne kadar...
haber: bilgi, bilgilendirme.
hadsiz: s›n›rs›z, sonsuz.
hizmet: görev, vazife.
hodfürufl: kendini be¤endir-
meye çal›flan, övünen.
ikram: ba¤›fl, ihsan.
imdat: yard›m.
itiraz: direnme, karfl› koyma.
keramet: Allah’›n velî kulla-
r›nda görülen ola¤anüstü hâl-

ler veya tabiatüstü hâdiseler.
keramet-i gaybiye: gaybla il-
gili keramet, istikbal ile alâka-
l› keramet.
kesretli: çoklu¤u olan, çok
fazla.
kuvve-i manevîye: manevî
güç, moral.
mecburiyet-i kat’iye: katî
mecburiyet, kesin zorunluluk,
kesin mecburiyet.
metanet: metin olma, daya-
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Œ 4 œ

ANKARA EHL-‹ VUKÙFUNUN ‹TT‹FAKLA 
VERD‹KLER‹ RAPORUN SÛRET‹D‹R

Dolu bulunan cem’an befl sand›k kitap, taraf›m›zdan
aç›larak okundu. (HAfi‹YE) Said Nursî taraf›ndan telif edi-
len bas›lm›fl, bas›lmam›fl Risale-i Nur eczalar› ve Risale-i
Nur’a ekli Said Nursî ile baz› flakirtleri taraf›ndan yaz›l-
m›fl ilmî ve dinî mektuplarla, flakirtlerin birbiriyle ve Sa-
id Nursî ile adî muhabere mektuplar› ve klifleler incele-
me mevzuu salâhiyetimiz dahilinde görülerek incelendi.
Bunlar›n mahiyetini belirtmek için bu Risale ve mektup-
lar› iki nev’e ay›rmak gerektir.

Risaleler: Bir ayetin tefsiri ve bir hadîsin flerhi maksa-
d›yla yaz›lm›fl olanlar›yla, din, iman, Allah, peygamber,
Kur’ân ve ahiret akîdelerini ve ibarelerini aç›kça anlat-
mak için temsillerle yaz›lm›fl ilmî görüflleri ve ihtiyarlarla
gençlere hitap eden ahlâkî ö¤ütler ve k›smen hayat tec-
rübesinden al›nm›fl ibretli vak’alar ve esnafa ait faideli
menkîbeleri ihtiva eden, mevcudun yüzde doksan›n› tefl-
kil eden Risalelerdir ki, bunlarda, bütün bu Risalelerde
müellif hem samîmi, hem hasbî ve hem de ilim yolun-
dan ve dinî esaslardan hiç ayr›lmam›flt›r. Bunlarda dini 

HAfi‹YE: Ehl-i vukuf raporundaki tenkit k›sm› mahkemede katî cevapla-
r› verildi¤inden ve müdâfaât›m›n âhirinde yaz›ld›¤›ndan, burada yaz›lma-
d›. Zaten o tenkitler, üç dört risalede yaln›z on cüz'î meseledir. Hem siya-
sî de¤il, ilmîdirler. Hem o itirazlar, sehiv ve hatâ oldu¤u, senetlerle mah-
kemede ispat edilmifltir.

adî: basit, baya¤›, s›radan.
ahiret: öbür dünya, öteki dünya,
k›yametten sonra kurulacak olan
âlem.
ahlâkî: ahlakla ilgili, ahlaka ait.
akide: iman, inan›lan ve itikat
edilen esas, inanç.
ayet: Kur’an’›n her bir cümlesi.
cem’an: bir yere toplamak sure-
tiyle, toplanm›fl olarak.
dahil: içeride.
ecza: cüz’ler, parçalar, k›s›mlar.
ehl-i vukuf: bir mesele hakk›nda
bilgi ve yetki sahibi olanlar, hâ-
kimler.
hadis: Hz. Muhammed’e (a.s.m.)
ait söz, emir, fiil veya Hz. Pey-
gamberin onaylad›¤› baflkas›na
ait söz, ifl veya davran›fl.
hasbî: karfl›l›ks›z, Allah r›zas› için,
gönülden, isteyerek.
hafliye: dipnot.
hitap: söylemde bulunmak, ko-
nuflmak.
ibare: metin, cümle veya bir kaç
cümleden oluflan söz grubu.
ihtiva: içine alma, kapsama.
ihtiyar: yafllanm›fl kimse, yafll›.
ilim: bilgi, marifet.
iman: inanç, itikat.
ittifak: fikir birli¤i, söz birli¤i.
k›smen: k›smî olarak, bir k›s›m.
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klifle: matbaada tipografik
bask›da kullan›lan, kabartma
olarak resim veya yaz›lar ç›-
kar›lm›fl madenî levha.
mahiyet: bir fleyin asl›, esas›,
niteli¤i.
menk›be: meflhur kimselerin
hallerine, yaflay›fllar›na ve
ola¤anüstü durumlar›na dair
yaz›l› veya sözlü hikayeler.
mevzu: konu.
müellif: eser telif eden, ya-
zan.
muhabere: haberleflme.

nev: tür, çeflit.
peygamber: Allah taraf›ndan
haber getirerek ‹lahî emir ve
yasaklar› insanlara tebli¤
eden elçi, nebi.
risale: Risâle-i Nur Külliyat›n›
meydana getiren kitaplardaki
her bir ba¤›ms›z bölüm.
Risale-i Nur: Nur Risalesi, Be-
diüzzaman Said Nursî’nin
eserlerinin ad›.
flakirt: talebe, ö¤renci.
samimî: içten, candan, gönül-
den.

selâhiyet: yetki, sorumluluk.

flerh: aç›klama, izah etme,
yorumlama.

suret: nüsha, kopya.

tecrübe: yaflayarak elde edi-
len iyi veya kötü kazan›mlar.

tefsîr: Kur’ân’›n mana bak›-
m›ndan izah›, Kur’ân’›n flerhi.

telif: kitap yazma, eser orta-
ya koyma.

temsil: örnek, misal.

teflkil: oluflturma, flekillendir-
me.
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alet etmek ve cemiyet teflkil etmekle emniyeti ihlâl ha-
reketinin bulunmad›¤› sarihtir. fiakirtlerin birbiriyle ve
Said Nursî ile adî muhabere mektuplar› da bu nevîden-
dirler.

1. Said Nursî, ‹stanbul’da iken kazand›¤› ehemmiyet-
li flan ü flerefin, kal›n bir uykudan ibaret sakîl bir rüya-i
muvakkat, bir sersemlik oldu¤unu söyler. Ve ‹stanbul’da
bir iki sene gafletle siyasete kar›flt›¤›ndan, bunu dünya-
n›n ölümü diye tasvir eder. Bu münasebetle Eski Said,
Yeni Said diye iki flahsiyet bulundu¤unu ve bu flahsiyet-
lerin birbirinden ayr› olduklar›n› söyler. Sonra, dokuz
adet birincide yirmi kadar Risale bulunan mecmuas›n›n
sonunda, Isparta’da Risale-i Nur fiakirtlerine yaz›lan
mektubun içinde, siyasete tenezzülün hata oldu¤unu
söyler.

2. Said Nursî’nin en mühim kitab› olan Hüccetü’l-Ba-
li¤a adl› kitab›n bir münacat k›sm›nda, “Bu dünya fanî-
dir. En büyük dava, bakî olan âlemi kazanmakt›r. ‹nsa-
n›n îtikad› sa¤lam olmazsa, davay› kaybeder. Hakikî
dava budur. Bunun haricindeki davalara kar›flmak zarar-
l›d›r. Siyasetle meflgul olan, ehemmiyetli hizmetlerinden
geri kal›r. Hem de siyaset bo¤uflmalar›na kap›lanlar, se-
lâmet-i kalbini kaybeder” der.

3. Yirmi Alt›nc› Lem’ada, “‹htiyar dünyada, benim
hakikî vazifem, neflr-i esrar-› Kur’âniyedir.” (Sahife: 45.)
“Bu memleketle, hamiyet-i ‹slâmiye noktas›ndan 
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Sahife: sayfa.
flahsiyet: kiflilik.
sakil: s›k›nt›l›, s›k›nt› veren.
flakirt: talebe, ö¤renci.
flan: flöhret, ün.
sarih: aç›k, âflikar.
selâmet-i kalp: kalp selâmeti,
kalbin korku ve endifleden uzak
olmas›.
fleref: manevî büyüklük, yücelik,
onur.
sersem: dengesiz, da¤›n›k, ölçü-
süz kifli.
tasvir: betimleme, baflka bir ifa-
de ileanlatma.
tenezzül: kendine ayk›r› düflen
bir ifli veya durumu kabul etme,
alçalma.
teflkil: oluflturma, flekillendirme.
vazife: görev.

adî: basit, baya¤›, s›radan.
âlem: cihan, evren.
bâkî: daimi, sonsuz.
cemiyet: topluluk, birlik.
dava: takip edilen fikir, iddia,
ülkü.
ehemmiyetli: önemli.
fânî: ölümlü, geçici.
gaflet: dikkatsizlik, endiflesiz-
lik, Allah’tan uzaklafl›p nefsin
arzular›na dalmak.
hakikî: gerçek.
hamiyet-i ‹slâmiye: ‹slâmi-
yet için ‹slâmî gayeler u¤runa

fedakârl›kta bulunma, çal›fl-
ma.
hizmet: görev, vazife.
ibaret: meydana gelen, olu-
flan.
ihlâl: bozma, zarar verme.
ihtiyar: yafll›.
itikat: inanç, iman.
mecmua: toplan›p biriktiril-
mifl, tertip ve tanzim edilmifl
fleylerin hepsi, koleksiyon.
meflgul: ilgilenen, u¤raflan.
muhabere: haberleflme.
mühim: lüzumlu, gerekli.

münacat: Allah’a dua etme,
yalvarma, Onun manevî hu-
zurunda tazarru ve niyazda
bulunma.
münasebet: ilgi, alâka, yak›n-
l›k.
muvakkat: geçici.
nev: tür, çeflit.
risale: Risâle-i Nur Külliyat›n›
meydana getiren kitaplardaki
her bir ba¤›ms›z bölüm.
Risale-i Nur: Nur Risalesi, Be-
diüzzaman Said Nursî’nin
eserlerinin ad›.
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alâkadar›m. Yoksa benim ne hanem var, ne evlâd›m.”
(Sahife: 59.)

4. Yirmi Birinci Lem’ada kardefllerine verdi¤i ö¤ütler-
den birinci düstur: “Amelinizde r›za-i ‹lâhî olacak, mad-
dî menfaat fikri olmayacak.” Bu yaz›larda, “Ben, sofî
de¤ilim”, “Mesle¤imiz tarîkat de¤ildir” (Sahife: 8.),
“Hubb-u cah ve nazar› kendine celb etmek, ruhî bir ma-
razd›r. Buna gizli bir flirk denir”, “E¤er mesle¤imiz fleyh-
lik olsayd›, makam bir olurdu; o makama çok namzed-
ler olurdu. Mesle¤imiz uhuvvettir; kardefl kardefle peder
olamaz, mürflid vaziyetini tak›namaz…”

ìÕ

Œ 5 œ

DEN‹ZL‹ MAHKEMES‹N‹N
‹TT‹FAKLA VERD‹⁄‹ KARAR SÛRET‹D‹R

fiahitler ifadelerinde, maznunlara at›f ve isnad olunan
suçu iflledikleri hakk›nda adem-i malûmat beyan etmifl-
ler, bilhassa Ankara A¤›r Ceza Mahkemesinden Emin
Büke’nin riyaseti alt›nda ehl-i vukuf intihap olunan An-
kara Diyanet ‹flleri Müflavere heyeti azas›ndan ders-i âm
ve profesör Yusuf Ziya Yörükhan ve Ankara Dil-Tarih
Fakültesi fiarkiyat Enstitüsü Müdürü Necati Lügal ve
Türk Tarih Kurumu ve Türk-‹slâm Kitaplar› Derleme
Heyeti azas›ndan Yusuf Aykut taraf›ndan tanzim k›l›nan
evrak aras›nda mevcut raporlar›nda: “Said Nursî’nin ye-
gân yegân tetkik olunan Risale ve kitaplar›nda halk›, 

alâkadar: ilgili, iliflkili, münase-
betli, ba¤l›.
amel: fiil, ifl, emek.
at›f: ba¤lamak, yüklemek.
aza: üye.
beyan: anlatma, aç›klama.
bilhassa: özellikle.
celp: çekme, çekifl, kendine çek-
mek.
ders-i âmm: herkese ders ver-
meye yetkili âlim.
düstur: kanun, kural, esas.
ehl-i vukuf: bir mesele hakk›nda
bilgi ve yetki sahibi olanlar.
evlât: çocuklar.
evrak: arfliv.
hane: ev, mesken.
heyet: kurul, komite.
hubb-u cah: makam sevgisi, rüt-
be ve mevki sevgisi ve bunlara
karfl› gösterilen afl›r› h›rs.
intihap: seçme.
isnâd: dayand›rma.
ittifak: fikir birli¤i, söz birli¤i.
maddî: madde ile alâkal›.
makam: manevî mevki.
maraz: hastal›k.
maznun: zan alt›nda bulunan,
kendisinden flüphe edilen.
menfaat: fayda.
meslek: gidifl, tutulan yol, sistem.
mürflit: irflat eden, do¤ru yolu
gösteren, rehber, k›lavuz.
namzet: aday.
nazar: dikkat.
ö¤üt: bir kimseye yapmas› veya
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yapmamas› gereken fleyler
için söylenen söz, nasihat, va-
az.
peder: baba.
profesör: üniversitede ders
veren hoca, doçentten yük-
sek ö¤retim üyesi.
risale: Risâle-i Nur Külliyat›n›
meydana getiren kitaplardaki
her bir ba¤›ms›z bölüm.
riyaset: reislik, baflkanl›k.
r›za-y› ‹lâhî: Allah’›n r›zas›,
hoflnutlu¤u.
ruhî: ruha ait, ruhla ilgili.

flarkiyat: do¤u ülkelerinin ve
milletlerinin din, dil, tarih, kül-
tür, sanat ve edebiyatlar›yla
u¤raflan ilim dallar›n›n genel
ad›, do¤u bilimi, oryantalizm.
fleyh: tarikat dersi veren ma-
nevî lider, mürflit.
flirk: Allah’a ortak koflma, Al-
lah’tan baflka yarat›c›n›n bu-
lundu¤una inanma.
sofî: tasavvuf felsefesine tâbi
olan, tasavvuf erbab›, muta-
savv›f.
suret: nüsha, kopya.

tanzim: düzenleme, s›ralama,
tertipleme.
tarikat: Allah’a ulaflmak için
fleyhin gözetiminde müridin
takip edece¤i terbiye usul ve
yolu.
tetkik: dikkatle araflt›rma, in-
celeme.
uhuvvet: kardefllik, din kar-
deflli¤i.
vaziyet.
yegân yegân: ayr› ayr›, birer
birer, tek tek.
yegân: birler, tekler.
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dini ve mukaddesat› alet ederek devletin emniyetini ihlâ-
le teflvik etmek veya cemiyet kurmak kast›nda oldu¤unu
gösterir bir sarahat, emare olmad›¤›…

“Mevkuflardan Said Nursî’nin mensuplar›na gelince:
Onlar, Said Nursî’nin ilmî ve vâk›fâne eserlerine din me-
selelerini ve Kur’ân hakîkatlerini ö¤renece¤iz diye pefli-
ne düflmüfller ve bunlar, hüsn-ü niyet sahibi olup, s›rf di-
nî îtikad yönünden Said’e ve okuduklar› Risalelere ba¤-
l›l›k göstermifller. Bu maksatla yapt›klar› muhabere mek-
tuplar›n›n münderecat›nda, hükûmete karfl› kötü maksat
beslemedikleri ve bir cemiyet veya tarîkat kurmak fikriy-
le hareket etmedikleri anlafl›lm›fl oldu¤una mütedair ol-
du¤u görülmüfl; ve her ne kadar evrak aras›nda mevcut
sorgu hâkimli¤ince Denizli ehl-i vukuf raporunda Said
Nursî’nin baz› asar›ndan istidlâl tarîk›yla ve mesnedsiz
olarak kendisinin ve mensuplar›n›n hükûmete karfl› kö-
tü bir maksat besledikleri beyan olunmakta ise de, ev-
rak-› tahkîkiye münderecat›nda ve fluhudun maznunlara
atfen ve isnad olunan ef’al hakk›nda adem-i malûmat
beyan etmelerine ve Ankara A¤›r Ceza Mahkemesince
yapt›r›lan ehl-i vukuf raporu mahiyet ve münderecat›na
göre flayan-› ihticac ve iltifat görülmemifl; ve esasen,
maznunlar›n ekseriyet-i azamîsi okumak yazmaktan âciz
bulunmufl, di¤er k›sm› da kendilerini ibadet ve taate ver-
mifl olduklar›; binaenaleyh, devletin emniyetini ihlâl ede-
cek mahiyet arz edecek flerait ve evsaf› haiz kimselerden
olmad›klar› tezahür ve tahakkuk etmifl ve mahkemenin
kanaat-i vicdaniyesi de bu merkezde tecellî ve tahassül 
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seye ba¤l› olan, üye.
mesele: konu.
mesnet: dayan›lacak fley, daya-
nak, dayan›lan.
mevkuf: tevkif edilmifl, hapsedil-
mifl, tutuklu.
muhabere: haberleflme.
mukaddesat: mukaddes, kutsal,
temiz ve yüce olan fleyler.
münderecat: içerisinde olanlar.
mütedâir: dolay›, üzerine, dair,
ait, iliflik, için.
risale: Risâle-i Nur Külliyat›n›
meydana getiren kitaplardaki her
bir ba¤›ms›z bölüm.
sarahat: sarihlik, aç›kl›k, belirlilik.
flayan-› ihticac: delil olmaya, ve-
sika gösterilmeye, flahitlik etme-
ye de¤er, flahitli¤e lây›k.
flerait: flartlar.
fluhut: flahitler, tan›klar.
taat: itaat etme, Allah’›n emirleri-
ni yerine getirip yasaklar›ndan
kaç›nma.
tahakkuk: gerçekleflme, kesin-
leflme.
tahassul: hâs›l olma, sonuç ola-
rak ç›kma.
tarik: yol.
tarikat: Allah’a ulaflmak için fley-
hin gözetiminde müridin takip
edece¤i terbiye usul ve yolu.
tecelli: belirme, bilinme, görün-
me.
tezahür: görünme, belirme, orta-
ya ç›kma.
vâk›fane: vak›f olarak, bilen kim-
seye yak›fl›r flekilde, bilerek.

arz: gösterme, durumuna
gelme.
asar: eserler.
atfen: at›f olarak, birisinin
ad›na, birisine yükleyerek.
beyan: anlatma, aç›klama.
binaenaleyh: bundan dolay›,
bunun üzerine.
cemiyet: topluluk, birlik.
ef’al: fiiller, ifller.
ehl-i vukuf: bir mesele hak-
k›nda bilgi ve yetki sahibi
olanlar.
emare: alâmet, belirti, niflan.

emniyet: güvenlik; polis tefl-
kilat›.
esasen: asl›nda, temelinde,
do¤rusu.
evrak: arfliv.
evsaf: vas›flar, nitelikler, özel-
likler.
haiz: tafl›yan.
hakikat: gerçek, do¤ru.
hüsn-i niyet: iyi niyet, temiz
kalplilik.
ihlâl: bozma, zarar verme.
iltifat: güzel sözler söyleye-
rek birini samimî olarak okfla-

ma.
isnâd: dayand›rma.
istidlâl: ayartmaya, yoldan
ç›karmaya çal›flma.
itikat: inanç, iman.
kanaat-› vicdaniye: vicdanî
kanaat, vicdana ait fikir.
kast: niyet, düflünce.
mahiyet: asl›, esas›, niteli¤i.
maksat: kast, amaç, düflünce.
maznun: zan alt›nda bulu-
nan, kendisinden flüphe edi-
len.
mensup: bir fleye veya kim-
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etmifl olmakla, müdde-i umumînin tecziyeleri hakk›nda-
ki mütalâas›, zikir ve tadat olunan delâile karfl› gayr-i va-
rit görüldü¤ünden reddiyle, zan alt›na al›nd›klar› ef’alden
beraatlar›na; baflka sebeple mevkuf de¤illerse tahliyele-
rine müttefikan karar verildi. 15. 6. 944.

Âza Âza Reis
Ali R›za

(rahmetullahi aleyh)

Denizli A¤›r Ceza Mahkemesi ittifakla beraatlar›na
kararlar›n› hükmüyle imza ediyorlar.

ìÕ

Œ 6 œ

KEND‹ KEND‹ME B‹R HASB-‹ HALD‹R

[Bu hasb-i hali Ankara makamat›na iflittirmeyi ›slahtan
sonra sizin tensibinize havale ederim.]

Hâkim, kendisi müddeî olsa, elbette “Kimden kime
flekva edeyim, ben dahi flaflt›m,” benim gibi bîçarelere
dedirtir.

Evet, flimdiki vaziyetim hapisten çok ziyade s›k›nt›l›d›r.
Bir günü bir ay haps-i münferid kadar beni s›k›yor. Bu
gurbet ve ihtiyarl›k ve hastal›k ve yoksulluk ve zaafiyet-
le, k›fl›n fliddeti içinde herfleyden menedildim. Bir çocuk-
la bir hastal›kl› adamdan baflka kimse ile görüflmem. Za-
ten ben, tam bir haps-i münferidde yirmi seneden beri
azap çekiyorum. Bu halden fazla bana tecrid ve 

aza: üye.
azap: eziyet, iflkence.
beraat: serbest kalma, suçsuz
bulunma, aklanma.
bîçare: çaresiz, zavall›.
delâil: deliller, bürhanlar, ispat
vas›talar›.
ef’al: fiiller, ifller.
gurbet: gariplik, yabanc›l›k.
hâkim: yarg›ç.
haps-i münferit: tek bafl›na olan
hapis.
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hasbihal: halleflme; görüflüp
konuflma, sohbet.
havale: ›smarlama, b›rakma.
›slah: iyi duruma getirme, iyi-
lefltirme, düzeltme.
ittifak: fikir birli¤i, söz birli¤i.
makamat: makamlar.
men: yasak etme, engelleme.
mevkuf: tevkif edilmifl, hap-
sedilmifl, tutuklu.
müddei: dava eden, davac›.
müddeiumumî: savc›.

mütalâa: kanaat, teklif.
müttefikan: ittifak ederek,
hep beraber, birlikte.
red: reddetme, kabul etme-
me.
Reis: baflkan.
flekva: flikayet.
tadat: birer birer söyleme,
tek tek zikretme, say›p dök-
me, say›m.
tahliye: sal›verilme.
tecrîd: ay›rma, bir tarafta tut-

ma, yaln›z b›rakma.
tecziye: cezaland›rma, ceza
verme.
tensip: uygun görme, müna-
sip k›lma, uygun bulma.
vaziyet: durum.
zaafiyet: zay›fl›k, güçsüzlük,
dermans›zl›k.
zan: flüphe, tereddüt.
zikir: bildirme, bildirilme.
ziyade: fazla, fazlas›yla.
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tarassudlar›yla s›k›nt› vermek ise, gayretullaha dokunup,
bir belâya vesile olmas›ndan korkulur. Mahkemede dedi-
¤im gibi, nas›l ki dört defa dehfletli zelzeleler, bize zul-
men taarruzun ayn› zaman›nda gelmesi gibi pekçok vu-
kuat var… Hatta tahmin ederim ki, benim hukùkumu
muhafaza ve beni himaye etmek için çok güvendi¤im
Afyon Adliyesi, Denizli Mahkemesindeki Risale-i Nur
hakk›nda müracaat›ma bilâkis ehemmiyet vermedi, be-
ni me’yus etti, adliyenin yang›n›na bir vesile oldu ihtima-
li var.

Ben derim ki: Benim hakk›mda vicdanl› ve insaniyet-
li olan bu kazan›n hükûmeti, zab›ta ve adliyesiyle bera-
ber beni tam himaye etmek en ehemmiyetli bir vazifesi-
dir. Çünkü, yirmi senelik bütün eserlerimi ve mektupla-
r›m› üç adliye ve merkez-i hükûmet dokuz ay tetkikten
sonra beraat›m›za ve tahliyemize karar verdi. Fakat, ec-
nebî menfaati hesab›na ve bu millet ve bu vatan›n pek
büyük zarar›na çal›flan bir gizli komite, bizim beraat›m›-
z› bozmak için, her tarafta, habbeyi kubbe yaparak bir
k›s›m memurlar› aleyhime evhamland›rd›lar. Bir maksat-
lar›, benim sabr›m tükensin, “Art›k yeter!” dedirtsinler.
Zaten onlar›n flimdi benden k›zd›klar›n›n bir sebebi, sü-
kûtumdur; dünyaya kar›flmamakt›r. Âdeta, “Niçin kar›fl-
m›yorsun? Ta kar›fls›n, maksad›m›z yerine gelsin” diyor-
lar.

Aleyhime hükûmetin bir k›s›m memurlar›n› evham-
land›rmakta istimal ettikleri bir iki desîselerini beyan edi-
yorum:
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merkezi.
muhafaza: koruma.
müracaat: baflvurma, dan›flma.
Risale-i Nur: Nur Risalesi, Bediüz-
zaman Said Nursî’nin eserlerinin
ad›.
sükût: susma, sessiz kalma.
taarruz: sald›rma, sataflma, ilifl-
me.
tahliye: sal›verilme.
tarassut: gözetme, göz alt›nda
tutma.
tetkik: dikkatle araflt›rma, incele-
me.
vazife: görev.
vesile: arac›, vas›ta.
vicdan: insan›n içindeki, iyiyi kö-
tüden ay›rabilen, iyilik etmekten
lezzet duyan ve kötülükten elem
alan manevî his.
vukuat: vuku bulan fleyler, hadi-
seler, olaylar.
zab›ta: flehir güvenli¤ini sa¤la-
makla vazifeli bulunan idare, po-
lis.
zelzele: yer sars›nt›s›, deprem.
zulmen: zulümle, haks›zl›kla, zul-
mederek.

âdeta: sanki.
adliye: mahkeme, yarg›lama
iflleriyle u¤raflan daire.
aleyh: karfl›, karfl›t.
belâ: musibet, s›k›nt›.
beraat: serbest kalma, suç-
suz bulunma, aklanma.
beyan: anlatma, aç›klama.
bilâkis: aksine, tersine.
defa: kere, kez, yol.
dehfletli: ürkütücü, korkunç.
desise: hile, oyun, aldatmaca.

ecnebi: yabanc›, baflka mil-
letten olan.
ehemmiyet: önem, de¤er,
k›ymet.
evham: vehimler, zanlar, ku-
runtular.
gayretullah: Allah’›n hak di-
nini koruma s›fat›.
habbe: tane.
himaye: koruma, muhafaza
etme.
ihtimal: olabilirlik.

insaniyet: insanl›k, bütün in-
sanlar.
istimâl: kullanma.
komite: kötü bir maksat için
toplanm›fl topluluk, cemiyet.
kubbe: yar›m küre veya
kümbetimsi yap›lan bina da-
m›.
maksat: kast, amaç, düflünce.
menfaat: fayda.
merkez-i hükümet: hükü-
met merkezi, ülkeyi idare
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Derler: “Said’in nüfuzu var. Eserleri hem tesirli, hem
kesretlidir. Ona temas eden, ona dost olur. Öyle ise, onu
herfleyden tecrid etmek ve ihanet etmekle ve ehemmi-
yet vermemekle ve herkesi ondan kaç›rmakla ve dostla-
r›n› ürkütmekle nüfuzunu k›rmak lâz›md›r” diye hükû-
meti flafl›rt›r, beni de dehfletli s›k›nt›lara sokarlar.

Ben de derim:

“Ey bu millet ve vatan› seven kardefller! Evet, o mü-
naf›klar›n dedikleri gibi, nüfuz var. Fakat benim de¤il,
belki Risale-i Nur’undur. Ve o k›r›lmaz; ona ilifltikçe kuv-
vetleflir. Ve millet ve vatan aleyhinde hiçbir vakit istimal
edilmemifl ve edilmez ve edilemez. ‹ki adliye, on sene fa-
s›la ile fliddetli ve hiddetli yirmi senelik evrak›m› tetkîkat
neticesinde, bir hakikî sebep cezam›za bulmamas›, bu
davaya cerh edilmez bir flahittir.

“Evet, eserler tesirlidir. Fakat, millet ve vatan›n tam
menfaatine ve hiçbir zarar dokundurmadan yüz bin ada-
ma kuvvetli iman-› tahkîkî dersi vermekle, saadet ve ha-
yat-› ebediyelerine tam hizmette tesirlidir. Denizli
Hapishanesinde, k›smen a¤›r ceza ile mahkûm yüzler
adam, yaln›z Meyve Risalesi’yle, gayet uslu ve mütedey-
yin suretine girmeleri; hatta iki üç adam› öldürenler,
onun dersiyle daha tahta bitini de öldürmekten çekin-
meleri; ve o hapishane müdürünün ikrar›yla, hapishane-
nin bir terbiye medresesi hükmünü almas›, bu müdde-
aya reddedilmez bir senettir, bir hüccettir.

adliye: mahkeme, yarg›lama iflle-
riyle u¤raflan daire.
aleyh: karfl›, karfl›t.
cerh: bir iddiay›, bir fikri çürütme.
dava: takip edilen fikir, iddia.
dehfletli: ürkütücü, korkunç.
ehemmiyet: önem, de¤er, k›y-
met.
evrak: arfliv.
fas›la: ara.
gayet: son derece.
hakikî: gerçek, sahici.
hayat-› ebediye: ebedî ve son-
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suz hayat, ahiret hayat›.
hiddet: öfke, k›zg›nl›k.
hizmet: görev, vazife.
hüccet: delil.
ihanet: hainlik, kötülük etme.
ikrar: tasdik ve kabul etme,
do¤rulama.
iman-› tahkikî: tahkikî iman,
imana dair bütün meseleleri
inceleyip delil ve bürhan ile
inanma.
istimâl: kullanma.
kesret: çokluk.

k›smen: k›smî olarak, bir k›-
s›m.
mahkûm: hüküm giymifl, hü-
kümlü; mecbur, çaresiz.
medrese: e¤itim ve ö¤retim
kurumu.
menfaat: fayda.
müddea: iddia edilen fley,
tez, sav.
mütedeyyin: dinin emirlerini
eksiksiz yerine getiren, din-
dar, dine ba¤l›.
nüfuz: söz geçirme, hüküm

sahibi olma.
Risale-i Nur: Nur Risalesi, Be-
diüzzaman Said Nursî’nin
eserlerinin ad›.
saadet: mutluluk.
suret: biçim, görünüfl.
tecrîd: ay›rma, bir tarafta tut-
ma, yaln›z b›rakma.
terbiye: bilgi, sayg› ve edep
ö¤renme, ö¤retme.
tesir: etki.
tetkikat: araflt›rmalar, incele-
meler.
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“Evet, beni herfleyden tecrid etmek, iflkenceli bir azap
ve katmerli bir zulümdür ve bu millete gadirli bir h›yanet-
tir. Çünkü, otuz k›rk sene, hayat›m› bu millet içinde ge-
çirdi¤im halde, temas›mdan hiç zarar görmedi¤ine ve
bu dindar millet çok muhtaç oldu¤u kuvve-i maneviye ve
tesellî ve kuvvet-i îmaniye menfaatini gördü¤üne katî bir
delili; bu kadar aleyhimde olan fliddetli propagandalara
bakmayarak her tarafta Risale-i Nur’a fevkalâde tevec-
cüh ve ra¤bet göstermeleri—hatta îtiraf ederim—yüz
derece haddimden ziyade lây›k olmad›¤›m büyük iltifat
etmesidir.”

Ben iflittim ki, benim iafleme ve istirahatime buradaki
hükûmet müracaat etmifl, kabul cevab› gelmifl. Ben bun-
lar›n insaniyetine teflekkürle beraber, derim:

“En ziyade muhtaç oldu¤um ve hayat›mda en esasl›
düstur olan, hürriyetimdir. As›ls›z evham yüzünden, em-
salsiz bir tarzda hürriyetimin kay›tlar ve istibdatlar alt›na
al›nmas›, beni hayattan cidden usand›r›yor. De¤il hapis
ve zindan›, belki kabri bu hale tercih ederim. Fakat, hiz-
met-i îmaniyede ziyade meflakkat ise ziyade sevaba se-
bep olmas› bana sab›r ve tahammül verir. Madem bu in-
saniyetli zatlar benim hakk›mda zulmü istemiyorlar; en
evvel benim meflru dairedeki hürriyetime dokundurma-
s›nlar. Ben ekmeksiz yaflar›m, hürriyetsiz yaflayamam.

“Evet, on dokuz sene bu gurbette yaln›z iki yüz bank-
not ile, fliddetli bir iktisat ve kuvvetli bir riyazet içinde
kendini idare ederek, hürriyetini ve izzet-i ilmiyesini 
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min gerektirdi¤i a¤›rbafll›l›k.
kabr: mezar.
kat’î: kesin, flüpheye ve tereddü-
de mahal b›rakmayan.
katmer: üst üste katlanm›fl, kat
kat olmufl, kat kat bükülmüfl nes-
ne.
kuvve-i manevîye: manevî güç,
moral.
lây›k: yak›flan, yarafl›r, yak›fl›r.
madem: de¤il mi ki.
meflakkat: zahmet, s›k›nt›, güç-
lük, zorluk.
meflru: fleriata uygun, fleriat›n
müsaade etti¤i fley.
muhtaç: gerek duyan.
müracaat: baflvurma, dan›flma.
propaganda: bir inanç, düflünce,
doktrin v.b. ni baflkalar›na tan›t-
mak, benimsetmek amac›n› gü-
den ve çeflitli vas›talarla yap›lan
faaliyet.
ra¤bet: itibar etme, de¤er verme.
Risale-i Nur: Nur Risalesi, Bediüz-
zaman Said Nursî’nin eserlerinin
ad›.
riyazet: nefsi terbiye, dünya lez-
zetlerinden ve rahat›ndan sak›n-
ma; perhizle, kanaatle yaflama.
sab›r: sab›r, dayanma, katlanma,
zorluklara dayanma gücü.
tahammül: zora dayanma, kötü
ve güç durumlara karfl› koyabil-
me, katlanma.
tarz: biçim, flekil.
tecrîd: ay›rma, bir tarafta tutma,
yaln›z b›rakma.
teselli: avutma, ac›s›n› dindirme.
teveccüh: yönelme, sevgi, ilgi.
zindan: hapishane.
ziyade: fazlas›yla.
zulm: haks›zl›k, eziyet.
zulüm: haks›zl›k, eziyet, iflkence.

aleyh: karfl›, karfl›t.
azap: eziyet, iflkence.
banknot: kâ¤›t bir lira.
cidden: ciddî olarak, gerçek
olarak.
delil: kan›t, tan›k, burhan.
dindar: dinin emirlerini yeri-
ne getiren.
düstur: kanun, kural, esas.
emsalsiz: benzersiz.
evham: vehimler, zanlar, ku-
runtular.
evvel: önce.

fevkalâde: ola¤anüstü.
gadir: zulüm, hainlik.
gurbet: gariplik, yabanc›l›k.
hâle: durum, vaziyet.
h›yanet: hainlik, kendine
olan güveni kötüye kullanma.
hizmet-i imaniye: iman ve
Kur’an hakikatlerinin ikna
edici ve ilmî delillerle anlafl›l-
mas›na hizmet etme.
iafle: geçindirme, besleme,
yedirip içirme.
idare: geçim.

iktisâd: tutum, biriktirme, ar-
t›rma, tasarruf.
iltifat: güzel sözler söyleye-
rek birini samimî olarak okfla-
ma.
insaniyet: insanl›k, bütün in-
sanlar.
istibdat: hak ve hukuku tan›-
mama, keyfî uygulama, zu-
lüm ve tahakküm.
istirahat: dinlenme, rahatla-
ma.
izzet-i ilmiye: ilmin izzeti, il-
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muhafaza için kimseye izhar-› hacet etmeyen ve minnet
alt›na girmeyen ve sadaka ve zekât ve maafl ve hediye-
leri kabul etmeyen bir adam, elbette iafleden ziyade ada-
let içinde hürriyete muhtaçt›r. Evet, emsalsiz bir tazyik
alt›nday›m. Bir iki cüz’î nümunesini beyan ediyorum:

“Birisi: Mahkemece, Risale-i Nur’un ilmî bir müdafa-
anamesi ve Ankara’n›n yedi makamat›na ve Reis-i Cum-
hura müdafaat›mla beraber gönderilen ve neticede An-
kara Ehl-i Vukufunun takdiriyle beraat›m›za bir sebep
olan ve hapis arkadafllar›m›n bana bir yadigâr ve hat›ra
olmak üzere güzel yaz›lar›yla birkaç nüshas› yaz›lan ve
elimde bulunan ve Denizli zab›tas› görüp iliflmeyen ve
Afyon polishanesinde bir gece ve buran›n zab›tas›nda da
aç›k olarak bir gece kalan Meyve Risalesi ile Müdafaana-
me’yi, hergün endifleler içinde, bunlar› da elimden alma-
s›nlar diye sakl›yordum. Belki beni taharrî edecekler te-
lâfl› ile, bu gurbette tan›mad›¤›m adamlara “Bunlar› sak-
la” diyemedi¤imden, çok üzülüyordum.

“‹kincisi: Denizli Mahkemesi hiç iliflmedi¤i ve Eskifle-
hir Mahkemesi yaln›z birtek kelimesine iliflip, birtek
harfle cevab›n› alan ‹htiyarlar Risalesi’ni, ‹stanbullu bir
adam, burada, bir adamdan al›p ‹stanbul’a götürmüfl.
Her nas›lsa aleyhimdeki bir dinsizin eline geçmifl. Hab-
beyi on kubbe yaparak, vilâyet zab›tas›n› flafl›rt›p, ‘Ki-
minle görüflüyor, yan›na kimler gidiyor?’ diye beni s›k-
maya bafllad›lar.”

adalet: her hak sahibine hakk›n›n
tam ve eksiksiz verilmesi, hakka-
niyet, âdillik.
aleyh: karfl›, karfl›t.
beraat: serbest kalma, suçsuz
bulunma, aklanma.
beyan: anlatma, aç›klama.
cüz’î: küçük, az.
Ehl-i Vukuf: bir mesele hakk›nda
bilgi ve yetki sahibi olanlar.
emsalsiz: benzersiz.
gurbet: yabanc› memleket, do-
¤up büyünülen yer d›fl›nda kalan
yerler.
habbe: tane.
iafle: geçindirme, besleme, yaflat-
ma.
izhar-› hacet: ihtiyac›, oldu¤unu
bildirme, ihtiyac›n› söyleme.
kubbe: yar›m küre veya kümbe-
timsi yap›lan bina dam›.
makamat: makamlar.
minnet: bir iyilik karfl›s›nda ken-
dini manevî olarak borçlu hisset-
me, yük alt›nda kalma.
müdafaaname: müdafaa metni,
savunma mektubu, savunma di-
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lekçesi.
müdafaat: müdafaalar, sa-
vunmalar.
muhafaza: koruma.
muhtaç: gerektirmek.
nümune: örnek.
nüsha: suret.
polishane: karakol.
Reisicumhur: halk›n reisi,

cumhurbaflkan›.
Risale-i Nur: Nur Risalesi, Be-
diüzzaman Said Nursî’nin
eserlerinin ad›.
sadaka: Allah r›zas› için ihti-
yaç sahibi fakirlere yap›lan
yard›m.
taharri: arama, araflt›rma.
takdir: de¤erlendirme.

tazyik: zorlama, bask›, s›k›nt›
verme.
vilayet: il.
yadigâr: yak›n bir dosttan ge-
len arma¤an.
zab›ta: flehir güvenli¤ini sa¤-
lamakla vazifeli bulunan ida-
re, polis.
ziyade: çok, fazla.
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Her ne ise, bunlar gibi çok ac› nümuneler var. Fakat
en manas›z› budur ki, beni konuflturmamak için, hizme-
timde bir çocukla bir hastal›kl› adamdan baflka herkesi
ürkütüp, benden kaç›rtmalar›d›r.

Ben de derim:

“On adam›n benden çekinmeleri yerine, on binler,
belki yüz binler Müslüman, Risale-i Nur’un dersine hiç-
bir mânîye ehemmiyet vermeyerek devam ediyorlar.
Hem bu memlekette, hem hariç âlem-i ‹slâmda çok kuv-
vetli hakîkatleri ve çok k›ymetli faideleri için tam bir re-
vaçla intiflar eden Risale-i Nur’un binler nüshalar›ndan
herbiri, benim yerimde benden mükemmel konufluyor.
Benim susmamla, onlar susmaz ve susturulmazlar.

“Hem, madem mahkemece ispat edilmifl ki; yirmi se-
neden beri siyasetle alâkam› kesti¤im ve hiçbir emare
aksine zuhur etmedi¤i halde elbette benimle görüflen-
den tevehhüm etmek pek manas›zd›r. (HAfi‹YE)

ìÕ
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HAfi‹YE: Garip ve acaip bir hadise: Bu ayda bir gün avluya indim, bak-
t›m.Gelen kar üstünde, Risale-i Nur'un eczalar›nda tevafukat›na iflaret
eden boyalar, k›rm›z›, sar› mürekkepler misillü, o kar›n üstünde serpilmifl
katreler ve noktalar var. Çok hayret ettim. Sair yerlere bakt›m, avlumdan
baflka yerlerde yoktu. Endifle ettim, kalben dedim: "Risale-i Nur umum
memleketle, belki Kur'ân hesab›na küre-i arzla o derece alâkadard›r ki,
onun bafl›na gelen belâdan, musibetten bulutlar dahi kan a¤l›yorlar." Bir
iki adam ça¤›rd›m; onlar da hayret ettiler. Benim endifle ve telâfl›m› gö-
ren hane sahibinin biraderzadesi Mehmed Efendi zannetti ki, ben kar›n
çoklu¤undan yolu kapamas›ndan telâfl ediyorum. Ben yukar› ç›kt›ktan
sonra, yolu açmak için o kar› iki tarafa at›p, o iflaretli manidar k›rm›z›, å

alâka: ilgi, iliflki, yak›nl›k.
âlem-i ‹slâm: ‹slâm âlemi, ‹s-
lâm dünyas›.
ehemmiyet: önem, de¤er,
k›ymet.
emare: alâmet, belirti, niflan.
hakikat: gerçek, do¤ru.
hariç: d›fl›nda.
hafliye: dipnot.

hizmet: bir u¤urda bir iflin ya-
p›lmas› için çal›flma, o ifl için
gayret gösterme, çabalama.
intiflar: yay›nlanma, neflrol-
ma.
ispat: kan›tlama, do¤rulama.
madem: de¤il mi ki.
mana: anlam.
mâni: engel, mania, set.

nümune: örnek.
nüsha: suret.
revaç: ra¤bet, k›ymet, de¤er.
Risale-i Nur: Nur Risalesi, Be-
diüzzaman Said Nursî’nin
eserlerinin ad›.
tevehhüm: vehmine kap›l-
mak, öyle zannetmek.
zuhur: ortaya ç›kma.
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Œ 7 œ

“Kendi Kendime Hasb-i Hal” nam›ndaki parçaya lâhika olarak

ADL‹YE VEK‹L‹YLE VE R‹SÂLE-‹ NUR’LA 
ALÂKADAR MAHKEMELER‹N HÂK‹MLER‹YLE 

B‹R HASB-‹ HALD‹R

Efendiler,

Siz, ne için sebepsiz bizimle ve Risale-i Nur’la u¤rafl›-
yorsunuz? Katiyen size haber veriyorum ki, ben ve Risa-
le-i Nur sizinle de¤il mübareze, belki sizi düflünmek dahi
vazifemizin haricindedir. Çünkü, Risale-i Nur ve hakikî
flakirtleri, elli sene sonra gelen nesl-i âtîye gayet büyük
bir hizmet ve onlar› büyük bir vartadan ve millet ve va-
tan› büyük bir tehlikeden kurtarmaya çal›fl›yorlar. fiimdi
bizimle u¤raflanlar, o zaman kabirde elbette toprak 

å sar› hadise-i cevviyeyi kapatm›flt›. Ona dedim: Kapatmasayd›n daha
iyi idi." Ayn› günde, Risale-i Nur aleyhinde üç hâdise zuhur eyledi:

Birincisi: Afyon Adliyesiyle buradaki zab›ta çavufllu¤udur. Kitaplar›-
m›n iadesine dair müracaat›ma mukabil, "Daha temyizden tasdik gelme-
di¤inden kar›flmay›z" diye o cihetten benim ümidimi k›rd›.

‹kincisi: Ayn› günde, benim ahvalimi tecessüs etmek için, mahsus bir
polisi Afyon'a gönderdi¤ini ö¤rendik.

Üçüncüsü: Ayn› günde, ‹stanbul'da bir münaf›k ‹htiyar Risalesini ba-
hane ederek, aleyhimizde propaganda etmifl, adliyeye aksettirmifl.

Bu gibi hâdiselerden müfltaklar çekinmeye bafllad›lar. Ben de
1 zn¿ƒo©pLGnQ p¬r«ndpG BÉsfpGnh p¬s∏pd ÉsfpG{ mánÑ«/°üoe uπoµpd dedim, 2 oπ«/cnƒrdG nºr©pfnh *GÉnæoÑr°ùnM siperine

girdim.

adliye: mahkeme, yarg›lama
iflleriyle u¤raflan daire.
alâkadar: ilgili, iliflkili, müna-
sebetli, ba¤l›.
gayet: son derece.
haber: bilgi, bilgilendirme.
hakikî: gerçek.
hâkim: yarg›ç.

hariç: d›flar›da.
hasbihal: halleflme; görüflüp
konuflma, sohbet.
hizmet: görev, vazife.
kat’iyen: hiç bir zaman, asla.
mübareze: çat›flma, kavga.
nam: ad.
nesli ati: gelecek nesil.

Risale-i Nur: Nur Risalesi, Be-
diüzzaman Said Nursî’nin
eserlerinin ad›.

flakirt: talebe, ö¤renci.

varta: tehlike, büyük tehlike.

vazife: görev.

vekil: naz›r, bakan.

1. Her musibet için deriz."Biz Allah’›n kullar›y›z ve yine Ona dönece¤iz." (Bakara Suresi: 156.)”
2. Allah bana yeter O ne güzel vekildir. (Al-i ‹mran Suresi:173.)
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oluyorlar. Farz-› muhal olarak, o saadet ve selâmet hiz-
meti bir mübareze olsa da, kabirde toprak olmaya yüz
tutanlar› alâkadar etmemek gerektir.

Evet, hürriyetçilerin ahlâk-› içtimaiyede ve dinde ve
seciye-i millîyede bir derece lâubalilik göstermeleriyle,
yirmi-otuz sene sonra dince, ahlâkça, namusça flimdiki
vaziyeti gösterdi¤i cihetinden, flimdiki vaziyette de, elli
sene sonra bu dindar, namuskâr, kahraman seciyeli mil-
letin nesl-i âtîsi, seciye-i diniye ve ahlâk-› içtimaiye cihe-
tinde, ne flekle girecek elbette anl›yorsunuz. Bin sene-
den beri bu fedakâr millet, bütün ruh u can›yla Kur’ân’›n
hizmetinde emsalsiz kahramanl›k gösterdikleri halde, el-
li sene sonra o parlak mazisini dehfletli lekedar, belki
mahvedecek bir k›s›m nesl-i âtînin eline, elbette Risale-i
Nur gibi bir hakîkati verip, o dehfletli sukuttan kurtar-
mak en büyük bir vazife-i milliye ve vataniye bildi¤imiz-
den, bu zaman›n insanlar›n› de¤il, o zaman›n insanlar›-
n› düflünüyoruz.

Evet efendiler,

Gerçi Risale-i Nur s›rf ahirete bakar, gayesi r›za-i ‹lâ-
hî ve îman› kurtarmak; ve flakirtlerinin ise, kendilerini ve
vatandafllar›n› îdam-› ebedîden ve ebedî haps-i münfe-
ridden kurtarmaya çal›flmakt›r. Fakat, dünyaya ait ikinci
derecede, gayet ehemmiyetli bir hizmettir; ve bu millet
ve vatan› anarflîlik tehlikesinden ve nesl-i âtînin bîçare-
ler k›sm›n› dalâlet-i mutlakadan kurtarmakt›r. Çünkü, bir
Müslüman baflkas›na benzemez. Dîni terk edip ‹slâmiyet 

EM‹RDA⁄ LÂH‹KASI - I | 55

üzere yok olufl, ahiret inanc› ol-
mad›¤› için ölümü ebedî yoklu¤a
gitmek olarak görme.
iman: inanç, itikat.
lâubalîlik: sayg›s›zl›k, pervas›zl›k.
lekedâr: lekeli, lekelenmifl.
mazi: geçmifl zaman.
mübareze: çat›flma, kavga.
namuskâr: namuslu, haysiyetli,
flerefli.
nesli ati: gelecek nesil.
Risale-i Nur: Nur Risalesi, Bediüz-
zaman Said Nursî’nin eserlerinin
ad›.
r›za-y› ‹lâhî: Allah’›n r›zas›, hofl-
nutlu¤u.
ruh u cân: ruh ve can; ruh ve
canla.
saadet: mutluluk.
flakirt: talebe, ö¤renci.
seciye: karakter, huy, tabiat.
seciye-i diniye: dinî seciye, dine
ait karakter, ahlâk.
seciye-i milliye: millî seciye, mil-
lî karakter; her milletin kendine
has olan huy ve karakteri.
selâmet: kurtulma, selâmete ç›k-
ma.
sükût: düflme, düflüfl, afla¤› inme.
vazife-i milliye ve vataniye: va-
tana ve millete ait vazife, kiflinin
vatan› ve milleti ile ilgili görev.
vaziyet: durum.

ahiret: öbür dünya, öteki
dünya, k›yametten sonra ku-
rulacak olan âlem.
ahlâk-› içtimaiye: sosyal ah-
lâk, toplum ahlâk›.
alâkadar: ilgili, iliflki.
anarfli: her türlü düzen ve
otoriteye karfl› koyarak kar›-
fl›kl›¤› meydana getirme du-
rumu.
bîçare: çaresiz, zavall›.
cihet: yön.

cihet: yön.
dalâlet-i mutlaka: mutlak
dalâlet, sap›kl›k.
dehfletli: ürkütücü, korkunç.
dindar: dinin emirlerini yeri-
ne getiren.
ebedî: sonu olmayan, daimî,
sürekli.
ehemmiyetli: önemli.
emsalsiz: benzersiz.
farz-› muhal: imkâns›z› farz
etme, olmayacak bir fleyi ola-

cakm›fl gibi düflünme.
fedakâr: kendini veya flahsî
menfaatlerini hiçe sayan, fe-
da eden.
gayet: son derece.
gerçi: her ne kadar...
hakikat: gerçek, do¤ru.
haps-i münferit: tek bafl›na
olan hapis, ehl-i dalalet için
ölüm ve kabir.
hizmet: görev, vazife.
idam-› ebedî: dirilmemek
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seciyesinden ç›kan bir Müslim, dalâlet-i mutlakaya dü-
fler, anarflist olur, daha idare edilmez.

Evet, eski terbiye-i ‹slâmiyeyi alanlar›n yüzde ellisi
meydanda varken ve an’anat-› milliye ve ‹slâmiyeye kar-
fl› yüzde elli lâkaydl›k gösterildi¤i halde, elli sene sonra,
yüzde doksan› nefs-i emmareye tâbî olup millet ve vata-
n› anarflîli¤e sevk etmek ihtimalinin düflünülmesi ve o
belâya karfl› bir çare taharrîsi, yirmi sene evvel beni si-
yasetten ve bu as›rdaki insanlarla u¤raflmaktan katiyen
menetti¤i gibi; Risale-i Nur’u, hem flakirtlerini, bu zama-
na karfl› alâkalar›n› kesmifl; hiç onlarla ne mübareze, ne
meflguliyet yok.

Madem hakîkat budur; adliyelerin de¤il beni ve onla-
r› itham etmek, belki Risale-i Nur’u ve flakirtlerini hima-
ye etmek en birinci vazifeleridir. Çünkü, onlar bu millet
ve vatan›n en büyük bir hukùkunu muhafaza ettiklerin-
den, onlar›n karfl›s›nda, bu millet ve vatan›n hakikî düfl-
manlar› Risale-i Nur’a hücum edip, adliyeyi flafl›rt›p,
dehfletli bir haks›zl›¤a ve adaletsizli¤e sevk ediyorlar. Kü-
çücük iki nümunesini beyan ediyorum:

Ezcümle, hapisteki arkadafllar›mdan, selâm-kelâmdan
ibaret ve Arabî bir Risalemin fiat› olan on banknotu, bu-
radaki bir adama gönderip; ta Isparta’da tâb’ masraf›n›
veren o nüshalar sahibine verilsin diyen mektubu yüzün-
den, hem adliye, hem hükûmet bana s›k›nt›lar verip,
hem vas›ta olan adam› taharrî etti. Bu sinek kanad› ka-
dar ehemmiyeti olmayan bir adî mektubu, hem alt› ay 

adalet: kanun ve düzen hakimi-
yeti.
adî: al›fl›lm›fl olan, her zamanki
gibi, fevkalâde olmayan.
adliye: mahkeme, yarg›lama iflle-
riyle u¤raflan daire.
alâka: ilgi, iliflki, yak›nl›k.
an’anat-› milliye: millî gelenek
ve âdetler.
anarfli: hükümetsiz veya siyasî
otoritesini kaybetmifl düzensiz
topluluk hâli.
anarflist: hiçbir düzen ve otorite
tan›mayan, kar›fl›kl›k ve bozgun-
culuktan yana olan, ondan fayda
uman kimse.
Arabî: Arapça.
asr: yüzy›l.
banknot: kâ¤›t bir lira.
belâ: musibet, s›k›nt›.
beyan: anlatma, aç›klama.
dalâlet-i mutlaka: mutlak dalâ-
let, sap›kl›k.
dehfletli: ürkütücü, korkunç.
ehemmiyet: önem, de¤er, k›y-
met.
evvel: önce.
ezcümle: bu cümleden olarak.
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hakikat: gerçek, do¤ru.
hakikî: gerçek.
himaye: koruma, muhafaza
etme.
ibaret: meydana gelen, olu-
flan.
idare: yönetilme.
ihtimal: olabilirlik.
itham: suç isnat etme, suçla-
ma.
kat’iyen: hiç bir zaman, asla.
kelâm: söz, konuflma.
lâkayt: kay›ts›z, ilgisiz.
madem: de¤il mi ki.

men: yasak etme, engelleme.
meflguliyet: meflgul olma, bir
ifl yapma.
mübareze: çat›flma, kavga.
muhafaza: koruma.
nefs-i emmare: insana kötü
ve günah ifllerin yap›lmas›n›
emreden nefis.
nümune: örnek.
nüsha: suret.
risale: belli bir konuda yaz›l-
m›fl küçük kitap, broflür.
Risale-i Nur: Nur Risalesi, Be-
diüzzaman Said Nursî’nin

eserlerinin ad›.
flakirt: talebe, ö¤renci.
seciye: karakter, huy, tabiat.
selâm: bar›fl, rahatl›k, sela-
met ve esenlik dileme.
sevk: yöneltme, gönderme.
tab: kitap basma.
tâbi: boyun e¤en, uyan, itaat
eden.
taharri: soruflturma.
terbiye-i ‹slâmiye: ‹slâmî ter-
biye.
vas›ta: arac›.
vazife: görev.
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zarf›nda birtek adî muhabereyi bu kadar büyük bir me-
sele suretine getirmek, elbette adliyenin flerefine, haysi-
yetine yak›flmaz.

‹kinci nümune: Benim gibi garip, ihtiyar ve zaif ve
beraat etmifl bir misafire, herkesi, hatta hizmetçilerini
resmen propaganda ile ondan ürkütmek, kendini peri-
flan bir vaziyete sokmak, bu vilâyetteki hükûmetin hami-
yet-i milliyesine yak›flmad›¤›ndan, sinek kanad› kadar
mevhum bir zarara da¤ gibi ehemmiyet verip aleyhimde
resmen propaganda yapmak, “Kimin ile görüflüyor ve
yan›na kim gidiyor?” diye herkese bir telâfl vermek; hü-
kûmetin hikmeti ve hâkimiyeti, bu acip hâlete elbette te-
nezzül etmemek gerektir. Her ne ise, bu iki madde gibi,
muttali olanlara hayret veren çok maddeler var.

Efendiler! Dalâlet ve fenal›klar cehaletten gelse, defet-
mesi kolayd›r. Fakat, fenden, ilimden gelen dalâletin iza-
lesi çok müflküldür. Bu zamanda dalâlet fenden, ilimden
geldi¤i için, ancak onlar› izale etmeye ve nesl-i âtîden o
belâya düflen k›sm›n› kurtarmaya, karfl›lar›nda dayan-
maya Risale-i Nur gibi her cihetle mükemmel bir eser lâ-
z›md›r. Risale-i Nur’un bu k›ymette oldu¤una delil fludur
ki: Yirmi seneden beri, benim fliddetli ve kesretli bulu-
nan muar›zlar›m ve fliddetli tokatlar›n› yiyen feylesofla-
r›n hiçbirisi, Risale-i Nur’a karfl› ç›kmam›fl ve cerh ede-
memifl ve ç›kamaz. Ve dokuz ay, üç adliye ve merkez-i
hükûmet ehl-i vukùfu, yüz kitaptan ibaret eczalar›nda,
bizi mes’ul edecek birtek madde bulamamalar›d›r. Ve
binler ehl-i dikkat olan Risale-i Nur fiakirtlerine 
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ret etme.
haysiyet: fleref, onur, itibar.
hikmet: gaye, maksat.
ibaret: meydana gelen, oluflan.
ihtiyar: yafll›.
izale: yok etme, ortadan kald›r-
ma.
kesretli: çoklu¤u olan, çok fazla.
k›ymet: de¤er.
merkez-i hükümet: hükümet
merkezi, ülkeyi idare merkezi.
mesele: konu.
mes’ul: sorumlu, yükümlü.
mevhum: hakikatte olmayan,
vehim ve hayal ürünü olan.
muar›z: muhalefet eden, karfl› ç›-
kan, muhalif.
muhabere: haberleflme.
müflkül: güç, zor, çetin.
muttali: bir iflten haberi olan, bil-
gili, haberdar.
nesli ati: gelecek nesil.
nümune: örnek.
Nur: ayd›nl›k, par›lt›, parlakl›k, zi-
ya, ›fl›k, flule.
propaganda: bir inanç, düflünce,
doktrin v.b. ni baflkalar›na tan›t-
mak, benimsetmek amac›n› gü-
den ve çeflitli vas›talarla yap›lan
faaliyet.
resmen: kesin olarak, aç›k olarak,
aç›kça.
Risale-i Nur: Nur Risalesi, Bediüz-
zaman Said Nursî’nin eserlerinin
ad›.
flakirt: talebe, ö¤renci.
fleref: manevî büyüklük, yücelik,
onur.
suret: biçim, flekil, tarz.
tenezzül: kendine ayk›r› düflen
bir ifli veya durumu kabul etme,
alçalma.
vaziyet: durum.
vilayet: il.
zarf›nda: süresince.

acip: tuhaf, hayrette b›rakan.
adî: al›fl›lm›fl olan, her zaman-
ki gibi, fevkalâde olmayan.
adliye: mahkeme, yarg›lama
iflleriyle u¤raflan daire.
aleyh: karfl›, karfl›t.
belâ: musibet, s›k›nt›.
beraat: serbest kalma, suç-
suz bulunma, aklanma.
cehalet: bilmezlik, cahillik,
ilimden yoksun olma.
cerh: bir iddiay›, bir fikri çü-
rütme.
cihet: yön.

dalâlet: azg›nl›k, sap›kl›k.
def: ortadan kald›rma, yok
etme, giderme.
delil: kan›t, tan›k, burhan.
ecza: cüz’ler, parçalar, k›s›m-
lar.
ehemmiyet: önem, de¤er,
k›ymet.
ehl-i dikkat: dikkatliler, dik-
kat sahipleri.
ehl-i vukuf: bir mesele hak-
k›nda bilgi ve yetki sahibi
olanlar.
eser: telif, kitap, yay›n.

fen: tecrübî, ispatla meydana
gelmifl ilimlere verilen genel
ad.
feylesof: felsefe ile u¤raflan,
filozof.
garip: gurbette, kendi mem-
leketinin d›fl›nda bulunan, ya-
banc›.
hâkimiyet: hâkim olufl, hük-
medifl, egemenlik.
hâlet: hal, durum.
hamiyet-i milliye: millet için,
millî gayeler u¤runa fedakâr-
l›kta bulunma, çal›flma, gay-

EMIRDAG 01.qxd  3/28/07  9:25 AM  Page 57



kanaat-i katiye veren, iflarat-› Kur’âniye ve ihbarat-› gay-
biye-i Aleviye ve Gavsiye’nin, bu as›rda Risale-i Nur’un
ehemmiyetine ve makbuliyetine imza basmalar›d›r.

Evet, adliyeler, hukuklar› muhafaza etmek ve haks›zla-
r› tecavüzden durdurmak, vazifeleri olmak cihetiyle,
Risale-i Nur’un yüz Risalesi, yirmi senede yüz bin adam›n
saadetlerine hizmet etti¤i sabit olmakla beraber; on sene-
den beri iki mahkeme ve merkez-i hükûmet ve birkaç
vilâyetin zab›talar› ve Denizli Mahkemesi münasebetiyle
dokuz ay bütün mahrem ve gayr-i mahrem evraklar›m›z-
da ve Risalelerde millete ve vatana bir zararl› maddeyi ve
mucib-i ceza bir yanl›fl görmedi¤inden, elbette Risale-i
Nur’un bu vatanda gayet külli ve büyük hukùku var. Bu
külli ve çok ehemmiyetli hukùku nazara almay›p, adî ev-
raklar gibi müsadere ederek, millete ve takviye-i îmana
muhtaç bîçarelere pek büyük bir haks›zl›¤› nazara alma-
mak ve adî bir adam›n cüz’î ve küçük bir hakk›n› ehem-
miyetle nazara almak; adliyenin mahiyetine ve adaletin
hakîkatine hiçbir cihetle yak›flmaz, diye size hat›rlat›yoruz.

Doktor Dozy’nin (Dozi) ve sair z›nd›klar›n eserlerine
iliflmemek, Risale-i Nur’a iliflmek, gazab-› ‹lâhînin celbi-
ne bir vesile olabilir diye korkuyoruz. Cenab-› Hak, size
insaf ve merhamet ve bize de sab›r ve tahammül ihsan
eylesin. Âmin.

Gayr-i resmî, fakat tecrid-i mutlakta

Said Nursî
ìÕ

adalet: kanun ve düzen hakimi-
yeti.
adî: baya¤›, afla¤›, de¤ersiz.
adliye: mahkeme, yarg›lama iflle-
riyle u¤raflan daire.
âmin: Yâ Rabbi! Öyle olsun, ka-
bul eyle!” anlam›nda duan›n so-
nunda söylenir.
bîçare: çaresiz, zavall›.
celp: çekme, çekifl, kendine çek-
mek.
cihet: yön.
cüz’î: küçük, az.
ehemmiyet: pek önemli olma,
de¤erlilik.
ehemmiyetli: önemli.
evrak: arfliv.
gayet: son derece.
gayr-› mahrem: mahrem olma-
yan, gizli ve özel olmayan.
gayr-› resmî: resmî olmayan.
gazab-› ‹lâhî: Allah’›n gazab›, ‹lâhî
gazap.
hakikat: gerçek, do¤ru.
hizmet: bir u¤urda bir iflin yap›l-
mas› için çal›flma, o ifl için gayret
gösterme, çabalama.
ihbarat-› gaybiye-i Aleviye ve
Gavsiye: ‹mam-› Ali (r.a.) ve Sey-
yid Abdülkadir Geylânî’nin ahir
zamanda meydana gelecek olan
ve Müslümanlar› yak›ndan ilgilen-
diren hâdiselere ait vermifl olduk-
lar› iflaret yollu haberler.
ihsan: ba¤›fllama, ikram etme, lü-
tuf.
iflarat-› Kur’âniye: Kur’ân’›n ifla-
retleri.
kanaat-› kat’iye: kesin kanaat,
var›lan kesin düflünce.
küllî: umumî, genel.
mahiyet: durum, vaziyet.
mahrem: herkesçe bilinmemesi
gereken, gizli.
makbuliyet: makbullük, be¤enil-
mifllik, geçerlilik.
merhamet: ac›mak, flefkat gös-
termek, korumak, esirgemek.
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merkez-i hükümet: hükü-
met merkezi, ülkeyi idare
merkezi.
mucib-i ceza: ceza gerekti-
ren.
muhafaza: koruma.
muhtâc: gerek duyan.
münasebet: vesile, alâka,
ba¤.
müsadere: toplatma, elden
alma.
nazar: dikkat.
risale: Risâle-i Nur Külliyat›n›
meydana getiren kitaplardaki

her bir ba¤›ms›z bölüm.
Risale-i Nur: Nur Risalesi, Be-
diüzzaman Said Nursî’nin
eserlerinin ad›.
saadet: mutluluk.
sab›r: dayanma, katlanma,
zorluklara dayanma gücü.
sabit: ispat edilmifl, ispatlan-
m›fl.
sâir: di¤er, baflka, öteki.
tahammül: zora dayanma,
sabretme, sab›r gösterme.
takviye-i iman: iman takvi-
yesi, inanc›n kuvvetlenmesi.

tecavüz: haddini aflma, söz
ve harekette ileri gitme.
tecrîd-î mutlak: tam bir yal-
n›zl›k, hiç kimseyle görüfle-
memek.
vazife: görev.
vesile: bahane, sebep.
vilayet: il.
zab›ta: flehir güvenli¤ini sa¤-
lamakla vazifeli bulunan ida-
re, polis.
z›nd›k: Allah’a ve ahirete
inanmayan, Allah’› inkâr
eden, imans›z, münkir.
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Œ 8 œ
1 o¬nfÉnërÑo°S /¬pªr°SÉpH

2 pôren’rG »pa rºogrQphÉn°Tnh emriyle, kardefllerimle 

bir meflverete muhtac›m.  

Azîz, s›ddîk kardefllerim,

fiimdi bir emr-i vakî karfl›s›nda bulunuyorum. Benim
iaflem için hergün iki buçuk banknot, hem yeniden be-
nim için bir hane—mobilyas›yla beraber ve istedi¤im
tarzda—yapt›rmak için emir gelmifl. Halbuki, elli altm›fl
senelik bir düstur-u hayat›m bunu kabul etmemek iktiza
eder. Gerçi Darü’l-Hikmeti’l-‹slâmiyede bir iki sene ma-
afl› kabul ettim, fakat o paray› kitaplar›m›n tâb›na sarf
ederek ve ekserini meccanen millete verip, milletin ma-
l›n› yine millete iade ettim. fiimdi e¤er mecbur olsam ve
size ve Risale-i Nur’a zarar gelmemek için kabul etsem,
yine ileride millete iade etmek üzere saklayaca¤›m. Za-
ruret-i katiye derecesinde kendime yaln›z az bir parça
sarf edece¤im.

‹flittim ki, e¤er reddetsem, onlar, hususan lehimde ia-
flem için çal›flanlar gücenecekler. Ve aleyhimde olanlar
diyecekler: “Bu adam baflka yerden iafle ediliyor.” O
bedbahtlar, iktisad›n harikulâde bereketini bilmiyorlar ve
iki günde befl kuruflluk ekmek bana kâfi geldi¤ini görme-
mifller ki, bütün bütün as›ls›z bir evhama kap›l›yorlar.
E¤er kabul etsem, yetmifl senelik hayat›m gücenecek ve 
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na.
meflveret: müflavere, bir konu
hakk›nda çeflitli ve ehil flah›slar-
dan fikir alma, dan›flma.
redd: reddetme, geri verme, geri
çevirme, kabul etmeme.
Risale-i Nur: Nur Risalesi, Bediüz-
zaman Said Nursî’nin eserlerinin
ad›.
sarf: harcama.
s›dd›k: hakikat› kabul eden.
tab: basma.
tarz: biçim, flekil.
zaruret-i kat’iye: kat’î zaruret;
kesin ihtiyaç, kat’î zorunluluk.

aleyh: karfl›, karfl›t.
aziz: izzetli, muhterem, say-
g›n.
banknot: kâ¤›t bir lira.
bedbaht: bahts›z, talihsiz, za-
vall›.
bereket: bolluk, bereket, gür-
lük.
düstur-i hayat: hayat kanu-
nu, hayat kaidesi.

ekser: pek çok.
emr-i vâki: beklenilmeyen ifl,
sürpriz, zorlay›c› bir bask› ile
bir ifli yapmaya mecbur et-
me, oldu bittiye getirme.
evham: vehimler, zanlar, ku-
runtular.
Gerçi: her ne kadar...
harikulâde: ola¤anüstü.
hususan: bilhassa, özellikle.

iade: geri verme.
iafle: geçindirme, besleme,
yedirip içirme.
iktisâd: tutum, biriktirme, ar-
t›rma, tasarruf.
iktiza: gerek, lüzum.
kâfî: yeterli.
leh: hakk›nda, onun için,
onun taraf›na, onun faydas›-
na veya zarar›na, ondan ya-

1. Allah’›n ad›yla. Onu her türlü kusur ve noksandan tenzih ederiz.
2. ‹fllerinde onlarla istiflare et. (Al-i ‹mran Suresi:159.)
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bu zamandan haber verip, tama ve maafl yüzünden
bid’alara giren ve ihlâs› kaybeden âlimleri tokatlayan
‹mam-› Ali  Rad›yallahü Anh dahi benden küsecek ihti-
mali var. Ve Risale-i Nur’un hakikî ve safî olan ihlâs›, be-
ni de ihlâss›zl›kla ittiham etmek ciheti var. Ben, hakîka-
ten tahayyürde kald›m.

Ben iflittim ki; e¤er kabul etmesem, beni daha ziyade
s›kacaklar ve belki Risale–i Nur’un tam serbestiyetine ili-
flecekler. Hatta flimdiki tazyikleri, beni o iafle tekliflerine
mecbur etmek içinmifl. Madem hâl böyledir; 
1 päGnQƒo¶rënªrdG oí«/ÑoJ päGnQhoôs°†dG s¿pG kaidesiyle, zaruret dere-

cesinde olsa, inflallah zarar vermez. Fakat ben reddet-
tim, reyinize havale ediyorum.

Azîz kardefllerim,

Beni merak etmeyiniz. Ben her zahmette bir eser-i
rahmet ve bir lem’a-i inayet gördü¤ümden, s›k›lm›yo-
rum. Sizin gayret ve ciddiyetiniz ve yard›m›n›z, her s›k›n-
t›y› izale eder, daimî sürur verir.

Burada, Abdülmecid (kardeflim) hükmünde ve hane-
dan› da benim hanedan›m olmas› cihetiyle en çal›flkan
ve fedakâr Mustafa Acet, hem küçücük bir Hüsrev, hem
küçücük bir Abdurrahman hükmünde Ceylan nam›nda
çok çal›flkan bir çocuk, Risale-i Nur’a tam hizmet ediyor.

ìÕ

âlim: ilim ile u¤raflan, ilim adam›.
aziz: izzetli, muhterem, sayg›n.
bid’a: dinin asl›na uymayan adet
ve uygulamalar.
cihet: yön, sebep, vesile.
daimî: sürekli, devaml›.
eser-i rahmet: rahmet eseri, rah-
metin izi, alâmeti.
fedakâr: kendini veya flahsî men-
faatlerini hiçe sayan, feda eden.
haber: bilgi, bilgilendirme.
hakikaten: do¤rusu, gerçekten.
hakikî: gerçek, dostlu¤u içten ve
gönülden olan.
hâl: durum, vaziyet.
hânedân: köklü ve büyük aile.
havale: ›smarlama, b›rakma.
hizmet: u¤raflma, çal›flma.
hükmünde: de¤erinde, yerinde.
iafle: geçindirme, besleme, yedi-
rip içirme.
ihlâs: samimiyet, bir ameli baflka
bir karfl›l›k beklemeksizin, s›rf Al-

lah r›zas› için yapma.
ihtimal: olabilirlik.
inflaallah: Allah izin verirse.
ittiham: suç alt›nda bulunma,
töhmetli olma, töhmet alt›n-
da olma.
izale: yok etme, ortadan kal-
d›rma.
kaide: kural, esas, düstur.
madem: de¤il mi ki.

red: kabul etmeme.
rey: görüfl, düflünce.
Risale-i Nur: Nur Risalesi, Be-
diüzzaman Said Nursî’nin
eserlerinin ad›.
sâfî: samimî, hâlis, saf.
serbestiyet: serbestlik, rahat
ve serbest olma hâli.
sürur: sevinç, mutluluk.
tahayyür: hayrete düflme,

flaflakalma.
tama: h›rs, aç gözlülük.
tazyik: zorlama, bask›, s›k›nt›
verme.
teklif: öneri.
zahmet: s›k›nt›, eziyet, me-
flakkat.
zaruret: muhtaçl›k, fliddetli
ihtiyaç içinde olma.
ziyade: fazlas›yla.

1. Zaruretler mahzurlar› mübah k›lar.
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iliflme.
tahsisat: tahsis olunan fleyler,
tahsis edilen para, ödenek.
tayinat: maafltan baflka verilen
yiyecek.
tazyik: zorlama, bask›, s›k›nt› ver-
me.
tecrîd: ay›rma, bir tarafta tutma,
yaln›z b›rakma.
umumî: genel.
vekâletname: bir kimsenin vekil
oldu¤unu bildiren noterlikçe tas-
dik edilmifl, onaylanm›fl belge.
vesile: yol, vas›ta, sebep.
zelzele: yer sars›nt›s›, deprem.

Œ 9 œ

Azîz, s›ddîk kardefllerim,

Size, melâikeye ait Meyvelerin bir parças›n› daha
gönderdim. Mahkeme reisi, kitaplar›m› bana verece¤ini
söylemesi üzerine, Denizli’ye iki vekâletname gönder-
dim. Burada bana fliddetli bir tecrid ve tazyik verildi¤ine
merak etmeyiniz; inayet-i Rabbaniye devam ediyor.

Medar-› ibrettir ki, burada Risale-i Nur serbest okunup
yaz›l›rken—hilâf-› âdet—baflta bu k›fl yaz gibi gitti¤ini
çok adamlardan iflittim. Ne vakit bana ve Risale-i Nur’a
hücum edildi, yazd›r›lmad›, tatil oldu; gayet fliddetli bir
k›fl bafllad›¤› gibi, Afyon’a flekva suretinde yaz›lan hasb-i
hal ve zelzeleleri Risale-i Nur’un tatiliyle münasebettar
gösterdi¤i cihetini inanmayanlara, güya inand›rmak için
ayn› taarruz zaman›nda bafllay›p flimdiye kadar ara s›ra
hafifçe sarsar, îkaz ediyor diye iflittim. Hem, ne vakit
Risale-i Nur’a iliflilmiflse, bir nevî umumî korku bafllam›fl
görüyoruz.

Demek bu vatan›n belâlardan muhafazas› için Risale-i
Nur bir katî vesiledir. Madem böyledir; millet ve vatan›
sevenler, Risale-i Nur’u serbest b›raks›nlar ve okusunlar
ve okutsunlar.

‹afle için tahsisatlar›ndan, yaln›z masraf borçlar› ver-
mek için birtek defa sekiz günlük tayinat› kabul ettim,
“Daha istemem” dedim.

ìÕ

aziz: izzetli, muhterem, say-
g›n.
belâ: musibet, s›k›nt›.
cihet: yan, yön, taraf.
defa: kere, kez, yol.
gayet: son derece.
güya: sanki.
hasbihal: halleflme; görüflüp
konuflma, sohbet.
hilâf-› âdet: âdete ayk›r›.
iafle: geçindirme, besleme,
yedirip içirme.
ikaz: uyar›.

inayet-i Rabbanîye: her fle-
yin terbiye ve idare eden Ce-
nab-› Hakk’›n yard›m›.
kat’î: kesin, flüpheye ve te-
reddüde mahal b›rakmayan.
madem: de¤il mi ki.
masraf: bir ifl görmek veya
birfley almak için harcanan
para.
medar-› ibret: ibret sebebi,
vesilesi.
melâike: melekler.
merak: endifle.

muhafaza: koruma.
münasebettar: ilgili, alâkal›.
nevi: çeflit.
reis: baflkan.
Risale-i Nur: Nur Risalesi, Be-
diüzzaman Said Nursî’nin
eserlerinin ad›.
flekva: flikayet.
s›dd›k: çok do¤ru, dürüst,
hakk› ve hakikati tereddütsüz
kabullenen.
suret: biçim, flekil, tarz.
taarruz: sald›rma, sataflma,

EMIRDAG 01.qxd  3/28/07  9:25 AM  Page 61



Œ 1 0 œ
Azîz, s›ddîk, tam metîn kardefllerim,

fiehit merhumun berzahta okumas›yla mesrurâne
meflgul oldu¤u Nur Risalelerini dünyada kendi yerinde
çal›flmak ve beni de çal›flt›rmak için yaz›lm›fllar gibi tam
vaktinde yetiflti ve medrese-i Yusufiyenin üç tatl› meyve-
sini ve Kur’ân’›n kudsi ve Firdevsî binler meyveler veren
üç hizbini beraber getirdi.

‹ki kahraman mübarek, yazd›klar› güzel iki Meyveleri-
nin tarz›nda ve k›t’as›nda On Birinci Meselesini dahi ya-
z›p, dört befl nüsha Hizb-i Nuriye varsa ve befl alt› Hizb-i
Kur’âniye ile beraber gönderilse münasiptir. Ve Hüs-
rev’in f›kras›, On Birinci Meselenin ahirinde kaydedilsin.

Size bu defa Âyetü’l-Kürsînin arkadafl› ve tetimmesi
iki üç ayetin bir nükte-i i’câziyelerine dair bir parça gön-
derdim; daha tamamlamaya bir ihtar almad›m, noksan
kald›, pek acelelikle yaz›ld›. Ehemmiyetli s›rlar göründü,
fakat dünyaya bakmamak için tamam ve aç›k y›zd›r›lma-
d›. E¤er hoflunuza gitse, On Birinci Meselenin hafliyesi-
nin bir lâhikas› olarak kaydedersiniz ve ‹’caz-› Kur’ân
Risalesinin zeyillerinde hem el-Felâk nüktesini, hem bu-
nu yazars›n›z.

Kardefllerim,

Hiç merak etmeyiniz. Katî kanaatim geldi; bizler, bir
inayet alt›nda, gayet ehemmiyetli bir hizmette ve ihtiyar
ve iktidar›m›z haricinde bir Dest-i Gaybî taraf›ndan 

ahir: sonu, son k›sm›.
ayet: Kur’an’›n her bir cümlesi.
Aziz: izzetli, muhterem, sayg›n.
berzah: ruhlar›n k›yamete kadar
bekleyece¤i, dünya ile ahiret ara-
s›ndaki yer.
dair: alakal›, ilgili.
defa: kere, kez, yol.
Dest-i Gaybî: görünmez el; Al-
lah’›n yard›m›.
ehemmiyetli: önemli.
f›kra: parça, mektup, bölüm.
gayet: son derece.
hariç: d›fl›nda.
hafliye: dipnot.
hizb: dilden düflmeyen dua, vird.
hizmet: görev, vazife.
i’caz-› Kur’ân: Kur’ân’›n mu’cizeli-
¤i.
ihtar: dikkatini çekme, hat›rlat-
ma, uyar›.
ihtiyar: irade, tercih.
iktidar: güç yetme, bir ifli gerçek-
lefltirmek için gereken kuvvet.
inayet: yard›m, ihsan, lütuf.
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kanaat: inanma.
kat’î: kesin, flüpheye ve te-
reddüde mahal b›rakmayan.
k›t’a: parça, cüz.
kudsî: mukaddes, yüce.
lâhika: ek, ilave.
medrese-i Yusufiye: Yu-
suf’un medresesi, Hz. Yu-
suf’un (a.s.) iftira, haks›zl›k ve
zulüm ile hapiste kalmas›n-
dan kinaye olarak, iman ve
Kur’ân’a hizmetinden dolay›
tevkif edilenlerin hapsedildi¤i
yer manas›nda, hapishane.

merak: endifle.
merhum: rahmete kavufl-
mufl, ölmüfl, ölü.
meflgul: bir iflle u¤raflan, ilgi-
lenen.
mesrurane: sevinçli bir flekil-
de, sevinerek, memnun ola-
rak.
metin: sa¤lam ve dayan›kl›.
mübarek: feyizli, bereketli,
kutlu.
münasip: uygun.
nükte: ince manal›, düflündü-
rücü söz.

nükte-i i’caziye: flafl›rtan,
mucizevî manas› olan söz.
nüsha: suret.
fiehit: vatan, bayrak, inanç gi-
bi yüce de¤erler u¤runda
ölen Müslüman kimse.
s›dd›k: çok do¤ru, dürüst,
hakk› ve hakikati tereddütsüz
kabullenen.
s›r: gizli mana, ç›kan anlam.
tetimme: bir konuyu veya
eseri tamamlamak için ekle-
nen k›s›m, ek.
zeyl: ek, ilâve.
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istihdam ediliyoruz. Çok defa, nƒognh ÉkÄr«n°T GƒognôrµnJ r¿nG =»'°ùnY
1 rºoµnd lôr«nN s›rr›na mazhar oluyoruz. Bu çal›flmada zahmet

pek az, ücret pek çok.

ìÕ

Œ 1 1 œ

Azîz, s›ddîk kardefllerim,

Sizin gayet mübarek ve Cennet meyveleri gibi flirin
hediyelerinizi ve Denizli cihetindeki beflaretinizi ald›m.
fiimdi bu dakikada pekçok ifller beni uzun konuflturma-
yacak; k›sa kesmeye mecbur oldum. Çünkü, hediyeyi
getiren çabuk gidecek diye acele yazd›m.

Evve lâ : Son parçada, baflta 
2 »'≤rKoƒrdG pInhrôo©rdÉpH bin üç

yüz k›rk dört sehivdir. E¤er okunmayan iki hemze ve
medde say›lmazlarsa sehiv de¤il, hem çok manidard›r.
Do¤rusu bin üç yüz k›rk yedidir ki, parçan›n ahirinde
tekrar do¤ru yaz›lm›fl. Hem, bakî kalan k›sm› hem

ehemmiyetli, hem dünyaya bakt›¤› için ve r≥n∏nY ’daki 

3 »'¨r£n«nd n¿Én°ùrfp’rG s¿pG o parçadaki ta¤uta bakt›¤›ndan, flim-

dilik yazd›r›lmad›.

Ve San iyen: Fihristede ayet-i hasbiye olan Dör-
düncü fiuan›n fihristesi, ‹htiyar Lem’as›n›n On 
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medde: med iflareti, Kur’ân-› Ke-
rîm’de üzerine kondu¤u elifi uza-
tarak okutan iflaret.
mübarek: feyizli, bereketli.
saniyen: ikinci olarak.
sehiv: hata, yanl›fll›k.
s›dd›k: çok do¤ru, dürüst, hakk›
ve hakikati tereddütsüz kabulle-
nen.
s›r: gizli mana, ç›kan anlam.
ta¤ut: insanlar› Allah’a karfl› isya-
na sevk eden , isyankâr; her bat›l
ma’but, fleytan.
zahmet: s›k›nt›, eziyet, meflak-
kat.

ahir: sonu, son k›sm›.
ayet-i hasbiye: ‘Allah bize
yeter. O ne güzel vekildir’ ma-
nas›ndaki ‘Hasbünallahü ve
ni’mel vekîl’ ayet-i kerimesi.
aziz: izzetli, muhterem, say-
g›n.
bâkî: daimi, sonsuz.
beflaret: müjde.

cihet: yer, mahal, semt.
defa: kere, kez, yol.
ehemmiyetli: önemli.
evvelâ: öncelikle.
fihriste: bir kitapta bulunan
fleyleri s›rayla gösteren liste,
katalog.
gayet: son derece.
hemze: elif yerine kullan›lan

iflaret, elif, vav, ye ve he üze-
rine konulan k›sa okutma ifla-
reti.
istihdam: bir hizmette kul-
lanma, çal›flt›rma.
manidar: nükteli, ince mana-
l›.
mazhar: nail  olma, flereflen-
me.

1. Belki sevmedi¤iniz fley hakk›n›zda hay›rl›d›r. (Bakara Suresi: 216.)
2. Kopmaz ve k›r›lmaz, sap sa¤lam bir ip [zincir-i nurani] (Bakara Suresi: 256.)
3. Muhakkak ki insan azg›nlafl›r. (Alak Suresi: 6.)
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Dördüncü Ricas› yerinde yaz›ls›n. Hakîkaten münasip
görünüyor, tam bir ricad›r.

Sa l i sen : Yirmi Sekizinci Lem’an›n Yirmi Sekizinci
Nüktesinin ayn› fihristesi de¤il, On Beflinci Sözün ahi-
rinde yaz›ls›n. Çünkü, ikisi ayn› hakîkatten bahsediyor.

Rab ian: Merhum Haf›z Ali’nin Lem’alar’›n› tashih
ettim. Yak›nda, inflaallah gönderilecek.

Bu günlerde mübarek kahramanlar›n Firdevsî ve Yu-
sufî Meyvelerini tashih ederken, o Risale bana o derece
kuvvetli ve k›ymetli göründü ki, ba¤›rarak dedim: “Bü-
tün çekti¤imiz hapis s›k›nt›lar› yüz misli ziyade olsa da,
yine bu Meyve Risalesi yüz derece daha fazla ifl görmüfl.
En muannidleri de îmana getirerek genifl dairelerde ken-
dini zevkle okutturuyor.

“Ey bana s›k›nt› veren bedbahtlar! Bana ne yaparsa-
n›z yap›n›z, befl para vermem. Bafl›m›za ne gelse ucuz-
dur, ayn-› inayettir ve mahz-› rahmettir” diye tam tesellî
buldum.

Umum Risale-i Nur Talebelerine selâm ve selâmetle-
rine dua ederiz.

Said Nursî

ìÕ

64 | EM‹RDA⁄ LÂH‹KASI - I

ahir: sonu, son k›sm›.
ayn-› inayet: inayetin, lütuf
ve ihsan›n, ba¤›fl›n tâ kendisi.
bedbaht: bahts›z, talihsiz, za-
vall›.
dua: Allah’a yalvarma, niyaz.
hakikat: gerçek, do¤ru.
hakikaten: do¤rusu, gerçek-
ten.
iman: inanç, itikat.
inflaallah: Allah izin verirse.
mahz-› rahmet: rahmetin tâ
kendisi, koruman›n en üstü-
nü, yarg›laman›n en iyisi, esir-

gemenin en güzeli.
merhum: rahmete kavufl-
mufl, ölmüfl, ölü.
misl: kat; efl.
muannit: inatç›, ayak dire-
yen.
mübarek: feyizli, bereketli.
münasip: uygun.
rabian: dördüncü olarak.
risale: belli bir konuda yaz›l-
m›fl küçük kitap, broflür.
Risale-i Nur: Nur Risalesi, Be-
diüzzaman Said Nursî’nin
eserlerinin ad›.

salisen: üçüncü olarak.

selâm: bar›fl, rahatl›k, sela-
met ve esenlik dileme.

selâmet: salimlik, eminlik,
kurtulufl, korku ve endifleden
uzak olma.

talebe: istekli, ö¤renici.

tashih: düzeltme, yanl›fl›n› gi-
derme.

teselli: avutma, ac›s›n› dindir-
me.

umum: bütün, herkes.

ziyade: çok, fazla.
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BU ‹ST‹DÂ, ÜÇ MAKÀMÂTA GÖNDER‹LM‹fiT‹R
ORADAK‹ KARDEfiLER‹ME B‹R MEHAZ OLMAK ‹Ç‹N GÖNDER‹LD‹

Yirmi seneden beri sabredip sükût eden bir mazlumun
flekvas›n› dinlemenizi istiyorum.

Hürriyetin en genifl suretini veren cumhuriyet hükû-
metinde herbir hürriyetten men’ edilmekle beraber, düfl-
manlar›m, benim aleyhime her cihetle serbest olarak be-
ni eziyorlar. Hürriyet-i vicdan ve hürriyet-i fikr-i ilmiyeyi
temin eden cumhuriyet hükûmeti, ya beni tam himaye
edip garazkâr, evhaml› düflmanlar›m› sustursun, veyahut
bana düflmanlar›m gibi hürriyet-i kalem verip, müdafa-
at›ma yasak demesin. Çünkü, resmen, perde alt›nda her
muhabereden men’im için postahanelere gizli emir ve-
rilmifl. Su ve ekme¤imi getiren birtek çocuktan baflka
kimse ile beni görüfltürmemek için tenbihat verildi¤i bir
zamanda, eskiden beri benim muar›zlar›m f›rsat bulup,
tam mahkeme-i temyizin beraat›m›z› tasdik ederek mah-
kemedeki ehl-i vukùfun tahsîn ettikleri kitaplar›m› alma-
y› beklerken, o düflmanlar›m, hiç münasebetim olmayan
bir iki mahrem Risalelerimi verdirip, sonra meslekçe be-
nim aleyhimde bir iki ehl-i vukùfun eline geçirip, aley-
himde fena bir rapor haz›rlad›klar›n› iflittim.

Daha sab›r ve tahammülüm kalmad›. Ben hükûmet-i
cumhuriyenin bütün erkânlar›na, belki dünyaya ilân edi-
yorum ki: Kur’ân-› Hakîmin s›rr-› hakîkatiyle ve i’caz›n›n 
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mahkeme-i temyiz: temyiz
mahkemesi, mahkeme kararlar›-
n›n yolunda verilip verilmedi¤ini
tetkik etmekle görevli makam,
yarg›tay.
mahrem: herkesçe bilinmemesi
gereken, gizli.
makamat: makamlar.
mazlum: zulüm görmüfl, haks›zl›-
¤a u¤ram›fl.
mehaz: menba, bir fleyin al›nd›¤›,
ç›kar›ld›¤› yer, bir fleyin asl›n›n
al›nd›¤› kaynak.
men: yasak etme, engelleme.
meslek: gidifl, usul, yol.
muar›z: muhalefet eden, karfl› ç›-
kan, muhalif.
muhabere: haberleflme.
münasebet: ilgi, iliflki, ba¤.
resmen: resmî  olarak, resmî bir
flekilde.
risale: Risâle-i Nur Külliyat›n›
meydana getiren kitaplardaki her
bir ba¤›ms›z bölüm.
sab›r: dayanma, katlanma, zor-
luklara dayanma gücü.
flekva: flikayet.
s›rr-› hakikat: hakikat s›rr›.
sükût: susma, sessiz kalma.
suret: biçim, görünüfl.
tahammül: yüklenme, yüke kat-
lanma.
tahsin: be¤enme, güzel bulma.
tasdik: do¤rulama, onaylama.
temîn: sa¤lamlaflt›rma, sa¤lama.
tenbîhât: tenbihler, ikazlar.

aleyh: karfl›, karfl›t.
beraat: serbest kalma, suç-
suz bulunma, aklanma.
cihet: yan, yön, taraf.
cumhuriyet: siyasî mekaniz-
mas› seçimle kurulan, adalet
ve hukukun üstünlü¤üyle te-
mel hak ve hürriyetleri sa¤la-
may› amaçlayan idare flekli.
ehl-i vukuf: bir mesele hak-
k›nda bilgi ve yetki sahibi
olanlar.
erkân: ileri gelenler.
evham: vehimler, zanlar, ku-

runtular.
fenâ: kötü, uygun olmayan.
garazkâr: kinli, düflmanl›k
güden, garaz› olan, kötü kas›t
sahibi.
himaye: koruma, muhafaza
etme.
hükümet-i cumhuriye: cum-
huriyet hükümeti. cumhuri-
yet idaresi.
hürriyet-i fikr-i ilmiye: ilmî
fikir hürriyeti.
hürriyet-i kalem: yaz› yazma
hürriyeti.

hürriyet-i vicdan: vicdan
hürriyeti:.
i’caz: mucizelik, insanlar›n
benzerini yapmaktan âciz
kald›klar› fleyi yapmak.
ilân: yayma, duyurma, bildir-
me.
istida: resmî makamlara bir
iflin yap›lmas›n› istemek
maksad›yla yaz›lan yaz›, di-
lekçe.
Kur’ân-› Hakîm: her ayet ve
suresinde say›s›z hikmet ve
faydalar bulunan Kur’ân.
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t›ls›m›yla, benim ve Risale-i Nur’un program›m›z ve
mesle¤imiz ve bilfiil semeresini gördü¤ümüz ve çal›flt›¤›-
m›z ve gaye-i hareketimiz ve hedefimiz, ölümün îdam-›
ebedîsinden iman-› tahkîkî ile bîçareleri kurtarmak ve bu
mübarek milleti de her nevî anarflîlikten muhafaza et-
mektir.

‹flte, Risale-i Nur, üç ehl-i vukuf heyetinin ve üç mah-
kemenin incelemesinden geçti¤i halde, bu iki vazife-i
kudsiyeden baflka, kastî olarak dünyaya, idareye, asayi-
fle dokunacak ciheti olmad›¤›na, yirmi senelik hayat›m
ve yüz otuz Risale-i Nur meydanda cerh edilmez bir hüc-
cettir.

Evet, mahkemece dava etti¤im ve benimle münase-
bettar bütün dostlar›m›n tasdîk› alt›nda, yirmi seneden
beri hiç müracaat etmeyen ve on seneden beri hükûme-
tin erkânlar›n› birkaç› müstesna olarak bilmeyen ve dört
seneden beri dünya harbinden ve hadisat›ndan hiç ha-
ber almayan ve merak etmeyen bu bîçare mazlum Said,
hiç imkân› var m› ki, ehl-i siyasetle u¤rafls›n ve idareye
iliflsin ve asayiflin ihlâline meyli bulunsun. E¤er zerre
miktar bulunsayd›, “Karfl›mda kimler var? Dünyada ne-
ler oluyor? Bana kim yard›m edecek?” diye sorufltura-
cakt›, merak edecekti, kar›flacakt›, hilelerle büyüklere
hulûl edecekti.

En elîm cüz’î bir hadise fludur ki:

“Bir tecrid-i mutlak içinde her muhabereden kesilmifl
vaziyetimden kurtulmak için hapse girmeye bir bahane 

anarfli: kargafla, kar›fl›kl›k.
asayifl: emniyet, kanun ve nizam
hakimiyetin sa¤lanmas›.
bahane: as›l sebebi gizlemek için
ileri sürülen uydurma sebep.
bîçare: çaresiz, zavall›.
bilfiil: bizzat kendi çal›flmas› ile,
kendi yaparak.
cerh: reddetme, iptal etme.
cihet: yön.
cüz’î: küçük, az; k›ymetsiz,
önemsiz.
dava: yarg› konusu, sav.
ehl-i siyaset: ülkenin idaresiyle
meflgul olanlar, siyaset adamlar›,
politikac›lar.
ehl-i vukuf: bir mesele hakk›nda
bilgi ve yetki sahibi olanlar.
elîm: fliddetli, çok dert ve keder
veren.
erkân: ileri gelenler.
gaye-i hareket: hareketin gayesi.
haber: bilgi, bilgilendirme.
hâdisat: hadiseler, olaylar.
harp: savafl.
heyet: kurul, komite.
hüccet: delil.
hulûl: girme, içine sokulma.
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idam-› ebedî: dirilmemek
üzere yok olufl, ahiret inanc›
olmad›¤› için ölümü ebedî
yoklu¤a gitmek olarak gör-
me.
idare: memleket ifllerinin yü-
rütülmesi, çekip çevirilmesi.
ihlâl: bozma, zarar verme.
iman-› tahkikî: tahkikî iman,
imana dair bütün meseleleri
inceleyip delil ve bürhan ile
inanma.
kasdî: bile bile yap›lan.
mazlum: zulüm görmüfl, hak-

s›zl›¤a u¤ram›fl.
merak: endifle.
meslek: gidifl, usul, yol.
mübarek: feyizli, bereketli,
kutlu.
muhabere: haberleflme.
muhafaza: koruma.
münasebettar: ilgili, alâkal›.
müracaat: baflvurma, dan›fl-
ma.
müstesna: istisna olan, hariç.
nevi: çeflit.
Risale-i Nur: Nur Risalesi, Be-
diüzzaman Said Nursî’nin

eserlerinin ad›.
semere: meyve, güzel netice.
tasdik: do¤rulama, onayla-
ma.
tecrîd-î mutlak: hiç kimseyle
görüflememek, tam bir yal-
n›zl›k.
t›ls›m: herkesin bilip çözeme-
di¤i gizli s›r.
vazife-i kudsiye: mukaddes
vazife, kutsal vazife.
vaziyet: durum.
zerre: en küçük parça, mole-
kül, atom.
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bulunuz ki; beni hapse als›nlar, bu azaptan kurtulay›m,”
diye baz› dostlar›ma bir gizli mektup elden göndermifl-
tim. Ta, benim hayat›m›n sermayesi ve neticesi ve gayet
ziynetli bir surette tezyin edilmifl Risale-i Nur’dan, De-
nizli’de mahkemede bulunan kitaplar›ma yak›n olay›m
ve teslim almaya çal›flay›m. Maatteessüf, aleyhime olan
oradaki ehl-i vukuftan birtek adam beni müdafaa eder-
ken, o dahi mektubumu görüp, hapse girmem için aley-
hime hüküm vermeye mecbur olmufl.

Beni hapislere sokan muar›zlar›m›n bir bahaneleri de,
o mahkemede ondan beraat kazand›¤›m tarîkatçiliktir.
Halbuki, Risale-i Nur’da daima dava edip demiflim: “Za-
man tarîkat zaman› de¤il, belki îman› kurtarmak zama-
n›d›r. Tarîkatsiz Cennete gidenler çoktur, imans›z Cenne-
te giden yoktur” diye bütün kuvvetimizle îmana çal›flm›-
fl›z. Ben hocay›m, fleyh de¤ilim. Dünyada bir hanem yok
ki, nerede tekkem olacak? Bu yirmi sene zarf›nda, birtek
adam yok ki, ç›ks›n desin: “Bana tarîkat dersi vermifl.”
Ve mahkemeler ve zab›talar bulmam›fllar. Yaln›z eskiden
yazd›¤›m tarîkatlerin hakîkatlerini ilmen beyan eden Tel-
vihat Risalesi var ki, bir ders-i hakîkattir ve yüksek bir
ders-i ilmîdir, tarîkat dersi de¤ildir. Hürriyet-i vicdan› esas
tutan hükûmet-i cumhuriyenin, elbette bu milletin mil-
yarlar ecdad›n›n ruhlar› ba¤land›¤› bir hakîkate ve onun
yolunda dünyaya meydan okuduklar› ve iman-› tahkîkîyi
galibâne felsefeye karfl› ispat eden bir eseri ve hadimle-
rini himaye etmek ehemmiyetli bir vazifedir. Yoksa, o za-
if hadimin ellerini ba¤lay›p, binler düflmanlar›n› ona 
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maatteessüf: ne yaz›k ki, üzüle-
rek belirteyim ki.
muar›z: muhalefet eden, karfl› ç›-
kan, muhalif.
müdafaa: savunma, koruma.
Risale-i Nur: Nur Risalesi, Bediüz-
zaman Said Nursî’nin eserlerinin
ad›.
ruh: dirilik kayna¤›, hayat›n te-
meli ve sebebi olan manevî var-
l›k.
sermaye: varl›k, servet.
fleyh: tarikat kurucusu, bir tari-
katta en üst mertebeye ulaflm›fl
kimse; bir tekke veya zaviyede
ders veren ve müritleri bulunan
kimse.
suret: biçim, flekil, tarz.
tarikat: Allah’a ulaflmak için fley-
hin gözetiminde müridin takip
edece¤i terbiye usul ve yolu.
tarikatç›l›k: tarikat taraftarl›¤›.
tezyin: süsleme, ziynetlendirme.
vazife: görev.
zab›ta: flehir güvenli¤ini sa¤la-
makla vazifeli bulunan idare, po-
lis.
zarf›nda: süresince.
ziynet: süs.

aleyh: karfl›, karfl›t.
azap: eziyet, iflkence; büyük
s›k›nt›, fliddetli ac›.
bahane: as›l sebebi gizlemek
için ileri sürülen uydurma se-
bep.
beraat: serbest kalma, suç-
suz bulunma, aklanma.
beyan: anlatma, aç›klama.
dava: iddia.
ders-i hakikat: hakikat dersi.
ders-i ilmî: ilmî ders.
ecdat: dedeler, büyük baba-
lar, atalar.

ehemmiyetli: önemli.
ehl-i vukuf: bir mesele hak-
k›nda bilgi ve yetki sahibi
olanlar.
felsefe: madde ve hayat›
bafllang›ç ve gaye bak›m›n-
dan inceleyen ilim.
galibâne: galibe yak›fl›r tarz-
da.
gayet: son derece.
hâdim: hademe, hizmetçi.
hakikat: gerçek, do¤ru.
hane: ev, mesken.
himaye: koruma, muhafaza

etme.
hüküm: karar, emir.
hükümet-i cumhuriye: cum-
huriyet hükümeti. cumhuri-
yet idaresi.
hürriyet-i vicdan: vicdan
hürriyeti:.
ilmen: ilim ile.
iman: inanç, itikat.
iman-› tahkikî: tahkikî iman,
imana dair bütün meseleleri
inceleyip delil ve bürhan ile
inanma.
ispat: kan›tlama, do¤rulama.
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sald›rtmaya hiçbir vecihle o cumhuriyetin düsturlar› mü-
saade etmez. Cumhuriyet beni dinleyecek diye flekvam›

yazd›m. Evet, 
1 oπ«/cnƒrdG nºr©pfnh *GÉnæoÑr°ùnM derim.

ìÕ

Œ 1 3 œ

HEYET-‹ VEKÎLEYE VE M‹LLETVEK‹LLER‹ 
R‹YÂSET‹NE CÜZ’Î FAKAT EHEMM‹YETL‹ B‹R 

MÂRUZÂTIMDIR 

Otuz seneden beri hayat-› siyasiyeden çekildi¤im hal-
de, bu s›rada bir defaya mahsus olarak, vatanî ve millî
ve asayiflî bir meseleyi beyan ediyorum. fiöyle ki:

Çok emarelerle katî kanaatimiz geldi ki, anarflîlik he-
sab›na bana ve bu Emirda¤ kasabas›na ve dolay›s›yla bu
vatana bir su-i kast var ki, bir habbeyi kubbeler ve bir si-
nek kanad› kadar ehemmiyeti olmayan bir hadiseyi da¤
gibi gösterip, sükûnete muhtaç olan bu vatanda beni ba-
hane edip, anarflîlik hesab›na ve bir ecnebî plân›yla bi-
ze, yani bîçare vatandafllar›m›z› îdam-› ebedîden ve flü-
behat-› uhreviyeden kurtarmaya çal›flan Nur fiakirtlerine
bütün bütün kanunsuz ve keyfî hücum edildi. Pek zahir
bir garazla, evham yüzünden, baruta atefl atmak gibi, bu
vatana ve asayifle beni bahane edip su-i kast edildi. fiöy-
le ki:

anarfli: kargafla, kar›fl›kl›k.
asayifl: emniyet, kanun ve nizam
hakimiyetin sa¤lanmas›.
asayiflî: asayifl ve güvenlikle ilgili.
bahane: as›l sebebi gizlemek için
ileri sürülen uydurma sebep.
beyan: anlatma, aç›klama.
bîçare: çaresiz, zavall›.
cumhuriyet: siyasî mekanizmas›
seçimle kurulan, adalet ve huku-
kun üstünlü¤üyle temel hak ve
hürriyetleri sa¤lamay› amaçlayan
idare flekli.
cüz’î: küçük, az.
defa: kere, kez, yol.
düstur: kanun, kural, esas.
ecnebi: yabanc›.
ehemmiyet: önem, de¤er, k›y-
met.
ehemmiyetli: önemli.
emare: alâmet, belirti, niflan.
evham: vehimler, zanlar, kurun-
tular.
habbe: tane.
hâdise: olay.
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hayat-› siyâsîye: siyasî ha-
yat, politik hayat.
heyet-i vekile: vekiller heye-
ti, bakanlar kurulu, kabine.
idam-› ebedî: dirilmemek
üzere yok olufl, ahiret inanc›
olmad›¤› için ölümü ebedî
yoklu¤a gitmek olarak gör-
me.
kanaat: inanma.
kat’î: kesin, flüpheye ve te-
reddüde mahal b›rakmayan.

keyfî: kanuna uymayarak,
keyfe, arzuya ba¤l›.
kubbe: gökyüzü, sema.
maruzat: arz edilenler, sunu-
lanlar.
mesele: konu.
millî: millete ait, ulusal.
muhtâc: gerek duyan.
müsaade: izin; elveriflli, uy-
gun olma durumu.
riyaset: reislik, baflkanl›k.
flakirt: talebe, ö¤renci.

flekva: flikayet.
flübehat-› uhreviye: ahirete
ait, ahiretle ilgili flüpheler.
su-i kast: kötü kas›t, kötü ni-
yet; kötü kas›tla ifl yapma, tu-
zak kurma.
sükûnet: huzur, sakinlik.
vatanî: vatanla alâkal›, vatan-
la ilgili, vatana ait.
vecih: cihet, yön.
zahir: görünüfle göre, görü-
nüfl itibariyle.

1. Allah bize yeter O ne güzel vekildir. (Al-i ‹mran Suresi:173.)
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Üç mahkeme, yirmi senelik mektuplar›m› ve kitapla-
r›m› ve hallerimi inceden inceye tetkikten sonra, bize ve
kitaplar›ma beraat verdi¤i halde; ve üç seneden beri te-
lifat› terk etti¤im ve haftada ancak bir mektup yazabildi-
¤im ve mecbur olmadan herbiri bir gün nöbetle zaruri
hizmetimi yapan üç dört terzi ç›ra¤›ndan baflka kimseyi
kabul etmedi¤im halde; ve serbestiyet verildi¤i ve mem-
leketime gitmedi¤im halde, hiç ömrümde görmedi¤im
bir tarzda ve resmî bir surette beni hiddete getirip bir ha-
dise ç›karmak için, tahkir ve ihanet kast›yla, kanunsuz
ve garazla, beni taharrî ile kap›m›n kilidini k›r›p,
Kur’ân›m› ve Arabî levhalar›m› evrak-› muz›rra gibi al›p
götürmekle beraber, adliyenin mühim bir memuru, res-
men buradaki memurlara amirâne demifl ki: “Said’i iki
jandarmayla teflhir suretinde ç›kar›p, zorla bafl›na flapka
giydirip, öylece ifadeye getirmeliydiniz. Hem ona yana-
flanlar› tutunuz” diye, ehemmiyetli bir mecliste ve ayn-›
hakîkat olan ifademi okuduklar› vakit söylemifl. Bunda
flek ve flüphe kalmad› ki, beni tahkir ve ihanet edip, hid-
dete getirip, asayifli bozmak garaz› takip ediliyor.

Cenab-› Hakka hadsiz flükür olsun ki, binler haysiyet
ve flerefimi bu vatandaki bîçarelerin istirahatine ve on-
lardan belâlar›n def’ine feda etmek için bana bir hâlet-i
ruhiyeyi ihsan eylemifl ki, ben de onlar›n yapt›¤› ve ni-
yetinde bulunduklar› tahkirat ve ihanetlere karfl› taham-
müle karar vermiflim. Bu milletin asayifline, hususan
masum çocuklar›n ve muhterem ihtiyarlar›n ve bîçare
hastalar›n ve fakirlerin dünyevî istirahatlerine ve uhrevî 
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mühim: önemli, ehemmiyetli.
muhterem: sayg› de¤er, hürmete
lay›k, sayg›n.
niyet: öncede düflünmek, bele-
mek.
resmen: resmî  olarak, resmî bir
flekilde.
resmî: devlet ad›na olan.
flek: flüphe, zan, tereddüt.
serbestiyet: serbestlik, rahat ve
serbest olma hâli.
fleref: onur, haysiyet.
flükür: teflekkür.
suret: biçim, flekil, tarz.
tahammül: yüklenme, yüke kat-
lanma.
taharri: soruflturma.
tahkir: hakaret etme, küçük gör-
me, fleref ve haysiyetini incitme.
tahkirat: hakaret etmeler, hor
görmeler, küçük görmeler.
tarz: biçim, flekil.
telifât: telifler, kaleme al›nan
eserler, yaz›lanlar.
teflhir: ilan etme, herkese duyur-
ma, gösterme.
tetkik: dikkatle araflt›rma, incele-
me.
uhrevî: ahirete dair, ahirete ait.
zarurî: zorunlu.

amirâne: emrederek, emre-
der gibi, emredercesine,
amirmifl gibi.
Arabî: Arapça.
asayifl: emniyet, kanun ve ni-
zam hakimiyetin sa¤lanmas›.
ayn-› hakikat: hakikat›n asl›,
gerçe¤in tâ kendisi.
belâ: musibet, s›k›nt›.
beraat: serbest kalma, suç-
suz bulunma, aklanma.
bîçare: çaresiz, zavall›.
def: mani olma, kovma, orta-
dan kald›rma.

dünyevî: dünyaya ait.
ehemmiyetli: önemli.
evrak-› muz›rra: zararl› ev-
rak, kâ¤›tlar, yapraklar.
fedâ: u¤runa verme.
garaz: kötü kas›t, düflmanca
niyet, kin.
hâdise: olay.
hadsiz: s›n›rs›z, sonsuz.
hakikat: gerçek, do¤ru.
hâl: durum, vaziyet.
hâlet-i ruhiye: insan›n ruh
hâli, psikolojik durum, insan›n
manevî hâli, iç durumu.

haysiyet: itibar.
hiddet: öfke, k›zg›nl›k.
hizmet: u¤raflma, çal›flma.
hususan: bilhassa, özellikle.
ihanet: hainlik, kötülük etme,
arkadan vurma.
ihsan: ba¤›fllama, ikram et-
me, lütuf.
istirahat: dinlenme, rahatla-
ma.
levha: tablo, çizelge.
masum: suçsuz, günahs›z,
saf, temiz.
meclis: topluluk, heyet.
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saadetlerine binler hayat›m› ve binler flerefimi feda et-
meye haz›r›m.

‹flte, sinek kanad›n› da¤ gibi yapt›klar›n›n bir emaresi
flu ki: Benim gibi gurbette, hasta, ihtiyar, zaif, tek bafl›-
na bulunan bir adam için, on gün zarf›nda befl defa Af-
yon Valisi ve Emniyet Müdürü ve iki defa Afyon Müdde-i
Umumîsi benim için buraya gelmesi ve iki günde, herbir
günde befl tayyare benim gezdi¤im yerlerde beni neza-
ret alt›na almas›; ve befl polis hafiyesinin burada bana
tarassud edenlere ilâve edilip, ahvalimi tecessüs etmek
için gönderilmesi; ve postahanelere bana ait mektupla-
r›n müsaderesi için resmen emir verilmesi gösteriyor ki,
fieyh Said ve Menemen Hadisesinin on misli bir hadise-
yi evhamla düflünmüfller. Habbeyi kubbe söylemifller ki,
böyle bir vaziyet al›yorlar. Benim eski hayat›m› zanne-
dip, ihanetle hiddete gelecek tahmin etmifller. Bilâkis al-
dand›lar. Biz, bütün kuvvetimizle anarflîli¤e bir Sedd-i
Zülkarneyn gibi, bir sedd-i Kur’ânî tesisine çal›fl›yoruz.
Bize iliflenler, anarflîlik ve belki komünistli¤e zemin ihzar
ediyorlar.

Evet, e¤er eski hayat›m gibi, izzet-i ilmiyeyi muhafaza
etmek için hiçbir hakareti kabul etmemek olsayd› ve va-
zife-i hakikîyesi s›rf ahiret ve ölümün îdam-› ebedîsinden
Müslümanlar› kurtarmak vazifesi olmasayd› ve bana ili-
flenler gibi s›rf dünyaya ve menfî siyasete çal›flmak ol-
sayd›, on Menemen, on fieyh Said Hadisesi gibi bir ha-
diseye, o anarflîlik hesab›na çal›flanlar sebebiyet vere-
ceklerdi.

ahiret: öbür dünya, ikinci hayat.
ahval: haller, durumlar.
anarfli: kargafla, kar›fl›kl›k.
bilâkis: aksine, tersine.
defa: kere, kez, yol.
emare: alâmet, belirti, niflan.
evham: vehimler, zanlar, kurun-
tular.
fedâ: u¤runa verme.
gurbet: yabanc› yere gidip kal-
ma, do¤up büyünülen yerler d›-
fl›nda kalma.
habbe: tane.
hâdise: olay.
hafiye: sakl› ve gizli olaylar› arafl-
t›ran polis.
hakaret: sayg› göstermeme, al-
çak görme, afla¤›lama.
hiddet: öfke, k›zg›nl›k.
idam-› ebedî: dirilmemek üzere
yok olufl, ahiret inanc› olmad›¤›
için ölümü ebedî yoklu¤a gitmek
olarak görme.
ihanet: hainlik, kötülük etme, ar-
kadan vurma.
ihtiyar: yafll›.
ihzar: haz›r etme, haz›rlama.
izzet-i ilmiye: ilmin izzeti, ilmin
gerektirdi¤i a¤›rbafll›l›k.
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komünist: bütün mallar›n or-
taklafla kullan›ld›¤› ve özel
mülkiyetin olmad›¤› iddias›n-
da bulunan düzen in mensu-
bu olan kimse.
kubbe: gökyüzü, sema.
menfi: olumsuz, müspet ol-
mayan.
misl: kat; efl.
müddeiumumî: savc›.
muhafaza: koruma.
müsadere: toplatma, elden
alma.
nezaret: gözetme, bakma.

resmen: resmî  olarak, resmî
bir flekilde.
saadet: mutluluk.
sebebiyet: sebep olma.
sedd-i Kur’ânî: Kur’ân’a ait
set, Kur’ân’›n y›k›lmaz seddi,
kalesi.
Sedd-i Zülkarneyn: Zülkar-
neyn’in seddi; Zülkarneyn’in
Ye’cüc ve Me’cüc kavminden
korunmak isteyenler için
yapt›rd›¤› çok büyük ve sa¤-
lam set, kale.
fleref: onur, haysiyet.

tarassut: gözetme, göz alt›n-
da tutma.
tayyare: uçak.
tecessüs: iç yüzünü araflt›r-
ma, ayr›nt›s›n› ö¤renme, arafl-
t›rma merak›, araflt›r›c›l›k.
tesis: kurma, meydana getir-
me.
vazife: görev.
vazife-i hakikiye: hakikî ger-
çek vazife.
vaziyet: durum.
zarf›nda: süresince.
zemin: temel, dayanak.

EMIRDAG 01.qxd  3/28/07  9:25 AM  Page 70



Hem, üç mahkeme ve yirmi senede kaç vilâyetin za-
b›talar›, k›yafetime kanunca iliflmedikleri ve mazuriyetim
ve inzivama binaen tebdil-i k›yafetime hiçbir ihtar olma-
d›¤› halde, böyle keyfî, kanunsuz, cebren ahali içinde
bafl›ma flapkay› giydirmeye çal›flmak, k›rk seneden beri
bu vatanda, hususan iman-› tahkîkî dersinde kardeflâne
alâkadar olan yüz binler adam, pek büyük bir heyecan
içinde zemini hiddete getirip, emsalsiz a¤lamaya vesile
olacakt›.

Zaten ecnebî parma¤›yla, güya hakk›mda teveccüh-ü
ammeyi k›rmak fikriyle, damarlar›ma dokunacak kanun-
suz muamelelerin mezkûr maksat için yap›ld›¤›na çok
emarelerle katî kanaatimiz geldi. Fakat, Cenab-› Hakka
hadsiz flükür olsun ki, benim gibi kabir kap›s›nda, alâka-
s›z, dünyadan usanm›fl, hürmetten, teveccüh-ü amme-
den kaçm›fl ve flan ü fleref ve hodfüruflluk gibi riyakârl›k-
lara hiçbir meyli kalmam›fl bir vaziyette iken, bunlar›n
bana karfl› kanunsuz ihanetlerinin hiçbir ehemmiyeti
kalmad›. Cenab-› Hakka havale ediyorum. Bana lüzum-
suz evham yüzünden eziyet edenlerin yak›nda ölümle
îdam-› ebediyeye giriftar olacaklar›n› düflünüp, hakîka-
ten ac›yorum. Ya Rabbî, onlar›n îman›n› Risale-i Nur’la
kurtar, îdam-› ebedîden s›rr-› Kur’ân’la terhis tezkeresi-
ne çevir! Ben de onlara hakk›m› helâl ediyorum.

Said Nursî

ìÕ
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ma, uyar›.
iman: inanç, itikat.
iman-› tahkikî: tahkikî iman,
imana dair bütün meseleleri in-
celeyip delil ve bürhan ile inan-
ma.
inziva: bir köfleye çekilme, tek
bafl›na yaflama, dünya ifllerinden
vaz geçme, dünyadan el-etek
çekme.
kanaat: inanma.
kardeflâne: kardeflçe, kardefl gibi.
kat’î: kesin, flüpheye ve tereddü-
de mahal b›rakmayan.
keyfî: kanuna uymayarak, keyfe,
arzuya ba¤l›.
k›yafet: bir kimsenin giyindikleri-
nin bütünü.
maksat: kast, amaç, düflünce.
mazuriyet: mazurluk, özürlülük.
mezkûr: zikredilen, ad› geçen,
an›lan.
muamele: ifllem.
Risale-i Nur: Nur Risalesi, Bediüz-
zaman Said Nursî’nin eserlerinin
ad›.
riyakâr: riya eden, iki yüzlü, sah-
tekâr.
flan: flöhret, ün.
fleref: onur, haysiyet.
s›rr-› Kur’ân: Kur’ân’›n s›rr›.
flükür: teflekkür.
tebdil-i k›yafet: k›yafet de¤ifltir-
me, k›yafet de¤iflikli¤i.
terhis: izin verme, serbest b›rak-
ma, sal›verme.
teveccüh-i amme: genel tevec-
cüh, umumun, herkesin, halk›n
yönelifli.
tezkere: askerlik görevinin bitti-
¤ini belgeleyen terhis kâ¤›d›.
vaziyet: durum.
vesile: bahane, sebep.
vilayet: il.
zab›ta: flehir güvenli¤ini sa¤la-
makla vazifeli bulunan idare, po-
lis.
zemin: yeryüzü.

ahali: halk.
alâkadar: ilgili, iliflkili, müna-
sebetli, ba¤l›.
binaen: -den dolay›, bu se-
bepten.
cebren: cebirle, zorla, kuvvet
kullanarak, mecburî.
Cenab-› Hak: Allah; do¤ru,
gerçek, Hakk›n tâ kendisi
olan, fleref ve azamet sahibi
yüce Allah.
ecnebi: yabanc›.
ehemmiyet: önem, de¤er,
k›ymet.

emare: alâmet, belirti, niflan.
emsalsiz: benzersiz.
evham: vehimler, zanlar, ku-
runtular.
eziyet: incitme, büyük s›k›nt›
verme.
giriftar: tutkun, düflkün,
müptelâ.
güya: sanki.
hadsiz: s›n›rs›z, sonsuz.
hakikaten: do¤rusu, gerçek-
ten.
havale: ›smarlama, b›rakma.
helâl: ba¤›fllama, alaca¤›ndan

vaz geçme.
hiddet: öfke, k›zg›nl›k.
hodfürufl: kendini be¤endir-
meye çal›flan, övünen.
hürmet: sayg›.
hususan: bilhassa, özellikle.
idam-› ebediye: dirilmemek
üzere yok olufl, ahiret inanc›
olmad›¤› için ölümü ebedî
yoklu¤a gitmek olarak gör-
me.
ihanet: h›yanet, arkadan vur-
ma.
ihtar: dikkat çekme, hat›rlat-
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BANA H‹ZMET EDEN KÜÇÜCÜK B‹R R‹SÂLE-‹ NUR
TALEBES‹N‹N ÇOKLAR NÂMINA SORDU⁄U 

SUÂL‹NE CEVAPTIR

Sua l : Üstad›m, ya¤mur duas› ve namaz›n neticesi
görünmedi, faydas›z kald›. ‹ki üç defa bulut topland›,
ya¤mur vermeden da¤›ld›. Neden?

Elcevap: Ya¤mursuzluk, bu çeflit dua ve namaz›n
vaktidir, illeti ve hikmeti de¤il. Nas›l ki günefl ve ay›n tu-
tulmas› zaman›nda küsuf ve husuf namaz› k›l›n›r ve gü-
neflin gurubuyla akflam namaz› k›l›n›r; öyle de, ya¤mur-
suzluk, kurakl›k, ya¤mur namaz›n›n ve duas›n›n vaktidir.

‹badet ve duan›n sebebi ve neticesi, emir ve r›za-i ‹lâ-
hîdir; faydas›, uhrevîdir. E¤er namazdan, ibadetten dün-
yevî maksatlar niyet edilse, yaln›z onlar için yap›lsa, o
namaz battal olur. Meselâ, akflam namaz› güneflin bat-
mamas› için ve husuf namaz› ay›n aç›lmas› için k›l›nmaz.
Öyle de, bu nevî ibadet, ya¤muru getirmek için k›l›nsa,
yanl›fl olur. Ya¤muru vermek, Cenab-› Hakk›n vazifesi-
dir. Biz, vazifemizi yapt›k; onun vazifesine kar›flmay›z.

Gerçi ya¤mur namaz›n›n zahir neticesi ya¤murun gel-
mesidir, fakat as›l hakikî, en menfaatli neticesi ve en gü-
zel ve tatl› meyvesi fludur ki: Herkes o vaziyetle anlar ki,
onun tay›n›n› veren babas›, hanesi, dükkân› de¤il, belki 

battal: ifle yaramaz, hantal.
defa: kere, kez, yol.
dua: Allah’a yalvarma, niyaz.
dünyevî: dünyaya ait.
gerçi: her ne kadar...
gurup: batma, bat›fl.
hakikî: gerçek.
hane: ev, mesken.
hikmet: ‹lahî gaye, gizli sebep,
fayda.
hizmet: birinin iflini görme, bir

kimsenin hesab›na veya
menfaatine ifl görme.
husûf: ay tutulmas›.
illet: sebep, gaye.
küsuf: günefl tutulmas›.
maksat: kast, amaç, düflünce.
menfaat: fayda.
meselâ: örne¤in.

nam: ad›na, yerine.
nevi: çeflit.
niyet: öncede düflünmek, be-
lemek.
r›za-y› ‹lâhî: Allah’›n r›zas›,
hoflnutlu¤u.
sual: soru.
tay›n: ekmek, erzak, yiyecek.

uhrevî: ahirete dair, ahirete
ait.

vakt: münasip, uygun zaman.

vazife: görev.

vaziyet: durum.

zahir: görünüfle göre, görü-
nüfl itibariyle.

1. Allah’›n ad›yla. Onu her türlü kusur ve noksandan tenzih ederiz.
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onun tay›n›n› ve yeme¤ini veren, koca bulutlar› sünger
gibi ve zemin yüzünü bir tarla gibi tasarrufunda bulundu-
ran bir Zat; onu besliyor, r›zk›n› veriyor. Hatta en küçü-
cük bir çocuk da —daima aç oldu¤u vakit validesine yal-
varmaya al›flm›flken—o ya¤mur duas›nda küçücük fik-
rinde büyük ve genifl bu manay› anlar ki, “Bu dünyay›
bir hane gibi idare eden bir Zat, hem beni, hem bu ço-
cuklar›, hem validelerimizi besliyor, r›z›klar›n› veriyor. O
vermese, baflkalar›n›n faydas› olmaz. Öyle ise ona yal-
varmal›y›z” der, tam imanl› bir çocuk olur.

Bu münasebetle k›sac›k alt› nokta beyan edilecek:

• B‹R‹NC‹ NOKTA: Nîmet ve rahmet-i ‹lâhiyenin fiat›,
flükürdür. Biz, flükrü hakk›yla vermedik. Evet, rahmetin
fiat›n› flükürle vermedi¤imiz gibi, zulmümüzle, isyan›m›z-
la gadab› celb ediyoruz. fiimdi zemin yüzünde zulüm ve
tahribat, küfür ve isyanla, nev-i befler, tam tokada ken-
dini müstehak etti ve dehfletli tokatlar yedi. Elbette bir
parça hissemiz de olacak.

• ‹K‹NC‹ NOKTA: Hadîste var ki, hatta “Deniz dibinde-
ki bal›klar dahi günahkâr ve zalimlerden flekva ediyorlar
ki, onlar›n yüzünden ya¤mur kesilir, hatta ‘bizim nafaka-
m›z azal›r’ derler.”1 Evet bu zamanlarda öyle günahlar,
zulümler oluyor ki, rahmet istemeye yüzümüz kalm›yor;
masum hayvanlar da azap çekerler.

• ÜÇÜNCÜ NOKTA: Âyette vard›r: “Öyle musîbetten
kaç›n›z ki; geldi¤i vakit zalimlere mahsus kalmaz,
masumlar ve mazlumlar da içinde yanar.”2 Çünkü, 
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mana: anlam.
masum: suçsuz, günahs›z, saf, te-
miz.
mazlum: zulüm görmüfl, haks›zl›-
¤a u¤ram›fl.
münasebet: vesile, alâka, ba¤.
musibet: felaket, bela.
müstahak: hak eden, hak etmifl.
nafaka: geçimlik, geçinmek için
gerekli olan fley.
nev’i befler: insano¤lu, insanlar.
nimet: lütuf, ihsan, ba¤›fl.
nokta: konu ile ilgili bölüm.
rahmet: Allah’›n kullar›n› esirge-
mesi, onlara maddî ve manevî ni-
metler vermesi.
rahmet-i ‹lâhîye: Allah’›n sonsuz
rahmeti, ‹lâhî rahmet.
r›zk: hayat› devam ettirmeye ye-
tecek miktarda yiyecek.
flekva: flikayet.
flükür: teflekkür.
tahribat: tahripler, y›k›p bozma-
lar.
tasarruf: idare, kullan›m.
valide: ana, anne.
zalim: zulmeden, ac›mas›z ve
haks›z davranan.
Zat: azamet ve ululuk sahibi olan.
Allah.
zemin: yer.
zulm: haks›zl›k, eziyet.
zulüm: haks›zl›k, eziyet, iflkence.

ayet: Kur’an’›n her bir cümle-
si.

azap: eziyet, iflkence; büyük
s›k›nt›, fliddetli ac›.

beyan: anlatma, aç›klama.

celp: çekme, çekifl, kendine
çekmek.

dehfletli: ürkütücü, korkunç.
dua: Allah’a yalvarma, niyaz.
gadap: k›zg›nl›k, hiddet, öfke.
günahkâr: günahl›, günah ifl-
lemifl.
hadis: Peygamberimizin sözü.
hane: ev, mesken.

hisse: pay, nasip.
idare: döndürme, çevirme,
yönetme.
iman: inanç, itikat.
isyan: baflkald›rma, itaatsiz-
lik, emre karfl› gelme.
küfür: imans›zl›k, dinsizlik.

1. Et-Ter¤ib ve’t-Terhib, 1:281, 3:314; Hayatü’l-Hayavanü’l-Kübra, 1:381
2. Enfal Suresi: 25.
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musîbet-i ammeden masumlar harika bir tarzda yang›n
içinde selâmette kalsalar, hikmet-i diniye bozulur. Çün-
kü, din bir imtihan, bir tecrübedir. O vakit, Ebu Cehil gi-
bi fenalar, aynen Ebu Bekir-i S›dd›k (radiyallahü anh) gi-
bi tasdik ederler. Onun için, musîbet-i ammede masum-
lar da belâ çekerler.

• DÖRDÜNCÜ NOKTA: fiimdi, malda ve r›z›kta hilelerle,
suiistimalle, rüflvetle çok haram kar›flt›¤› ve ekinciler
kendi mal›na hakk›yla sahip olmad›¤› ve on adamdan iki
üçü tam rahmete müstehak ise, ekincilerin mal›ndan is-
tifade edenlerden befl alt›s› ya zulüm ile haram kar›flt›r-
makla, ya flükürsüzlükle rahmete istihkak›n› kaybediyor.

• BEfi‹NC‹ NOKTA: Risale-i Nur—bu Anadolu memleke-
tine—belâlar›n def’ine ehemmiyetli bir vesiledir. Sadaka
nas›l belây› def’ ediyor, onun intiflar› ve okunmas› külli
bir sadaka nevinde semavî ve arzî belâlar›n def’ine çok
emareler ve çok hadiselerle tebeyyün etmifl, hatta
Kur’ân’›n iflaretiyle tahakkuk etmifl. Ve yazmas›n› ve in-
tiflar›n› menetmek zamanlar›nda dört defa zelzelelerin
bafllamas› ve intiflar›yla durmalar› ve Anadolu’da ekser
okunmas› ‹kinci Harb-i Umumînin Anadolu’ya girme-

mesine bir vesile oldu¤u Sure-i pôr°ün©rdGnh iflaret etti¤i, bu

iki ay kurakl›k zaman›nda mahkemenin Risale-i Nur’un
beraat›na ve vatana menfaatli oldu¤una dair karar›n›
mahkeme-i temyiz tasdik ederek tam bir serbestiyetle
Risale-i Nur’un intiflar ve okunmas›n› beklerken, bütün
bütün aksine olarak menedilmesi ve mahkemedeki 

arzî: dünyaya ait, dünya ile ilgili.
belâ: musibet, s›k›nt›.
beraat: serbest kalma, suçsuz
bulunma, aklanma.
dair: alakal›, ilgili.
def: ortadan kald›rma, yok etme,
giderme.
defa: kere, kez, yol.
ehemmiyetli: önemli.
ekser: pek çok.
emare: alâmet, belirti, niflan.
fenâ: kötü, uygun olmayan.
hâdise: olay.
haram: ‹slâmiyetçe yasaklanan
ifller.
Harb-i Umumî: genel harp, umu-
mî savafl; 1914-1918 y›llar› aras›n-
da cereyan eden Birinci Dünya
Savafl›.
hârika: ola¤anüstü.
hikmet-i diniye: dine ait hikmet.
imtihan: deneme, s›nama.
intiflar: yay›nlanma, neflrolma.
istifade: faydalanma, yararlanma.
istihkak: hak etme, hak kazan-
ma, hakk› olma.
küllî: umumî, genel.
mahkeme-i temyiz: temyiz
mahkemesi, mahkeme kararlar›-
n›n yolunda verilip verilmedi¤ini
tetkik etmekle görevli makam,
yarg›tay.
masum: suçsuz, günahs›z, saf, te-
miz.
men: yasak etme, engelleme.
menfaat: fayda.
musibet-i âmme: umumî musi-
bet, genel olan, herkesi etkileyen
belâ, âfet, v.s.
müstahak: hak eden, hak etmifl.
nev: tür, çeflit.
rahmet: Allah’›n kullar›n› esirge-
mesi, onlara maddî ve manevî ni-
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metler vermesi.

Risale-i Nur: Nur Risalesi, Be-
diüzzaman Said Nursî’nin
eserlerinin ad›.

r›zk: hayat› devam ettirmeye
yetecek miktarda yiyecek.

rüflvet: yetkili, görevli bir
kimseye, bir baflka kimse ta-
raf›ndan kanunlara ayk›r› fle-
kilde, bir ç›kar vadedilerek
veya sa¤lanarak her hangi bir
iflin yapt›r›lmas›; bu iflin yapt›-
r›lmas› için verilen para, mal,
v.s.

sadaka: Allah r›zas› için ihti-
yaç sahibi fakirlere yap›lan
yard›m.
selâmet: salimlik, eminlik,
kurtulufl, korku ve endifleden
uzak olma.
semavî: semaya ait, gökten
gelen.
serbestiyet: serbestlik, rahat
ve serbest olma hâli.
su-i istimal: bir fleyi kötüye
kullanma.
flükür: teflekkür.
tahakkuk: gerçekleflme, ol-

ma; delil ile ispat edilme, ke-
sinleflme.
tarz: biçim, flekil.
tasdik: do¤rulama, onayla-
ma.
tebeyyün: meydana ç›kma,
görünme, belli olma, anlafl›l-
ma.
tecrübe: deney.
vesile: yol, vas›ta, sebep.
zelzele: yer sars›nt›s›, dep-
rem.
zulüm: haks›zl›k, eziyet, ifl-
kence.
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Risalelerin sahiplerine iade edilmemesi ve bizi de o ci-
hetle konuflmaktan menetmeleri cihetiyle, belâlar›n
def’ine vesile olan bu külli sadaka-i maneviye, karfl› ç›-
kamad›; günah›m›z neticesi kurakl›k bafllad›.

• ALTINCI NOKTA: Ya¤mursuzluk, bir musîbettir ve ce-
za-i amel bir azapt›r. Buna karfl›, a¤lamakla ve hüzün ve
kederle, niyaz ve hazinâne yalvarmakla ve pek ciddî ne-
damet ve tevbe ve isti¤farla karfl›lamak ve Sünnet-i Se-
niyye dairesinde, bid’alar kar›flmadan, fleraitin tayin etti-
¤i tarzda dergâh-› ‹lâhiyeye iltica etmek ve dua ve o ha-
le mahsus ubudiyetle mukabele etmektir.

Hem böyle umumî musîbetler, ekser nas›n hatas›ndan
geldi¤i cihetle, o insanlar›n ekseri—k›sm-› azam›—tevbe
ve nedamet ve isti¤far etmekle def’ olur.

Biz Risale-i Nur fiakirtleri dünyaya çok ehemmiyet
vermedi¤imizden, dünyaya yaln›z Risale-i Nur için bak-
t›¤›m›zdan, bu ya¤mursuzlukta dahi o noktadan bak›yo-
ruz. ‹flte Denizli’de mahkemeye verilen cüz’î bir k›s›m
Risale-i Nur, sahiplerine iadesinin ayn› zaman›nda, bu-
rada dahi bir k›s›m zatlar yazmaya bafllamalar› ayn› vak-
tinde, bu ya¤mursuzlukta bir derece rahmet ya¤d›. Fa-
kat Risale-i Nur’un serbestiyeti cüz’î olmas›ndan, rah-
met dahi cüz’î kald›. ‹nflallah, yak›nda benim de Risale-
lerim iade edilecek, tam serbest ve intiflar› küllileflecek
ve rahmet dahi tam olacak.

ìÕ
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gemesi, onlara maddî ve manevî
nimetler vermesi.
risale: Risâle-i Nur Külliyat›n›
meydana getiren kitaplardaki her
bir ba¤›ms›z bölüm.
Risale-i Nur: Nur Risalesi, Bediüz-
zaman Said Nursî’nin eserlerinin
ad›.
sadaka-i maneviye: belâlar› de-
fedecek manevî sadaka.
flakirt: talebe, ö¤renci.
flerait: flartlar.
serbestiyet: serbestlik, rahat ve
serbest olma hâli.
sünnet-i seniye: Hz. Muham-
med’in (a.s.m.) yüce sünneti; yük-
sek hâl, söz, tav›r ve tasvipleri.
tarz: biçim, flekil.
tayin: belirleme, yerini belli et-
me.
tevbe: Allah’tan af dileme.
ubudiyet: kulluk.
umumî: genel.
vesile: bahane, sebep.

azap: eziyet, iflkence; büyük
s›k›nt›, fliddetli ac›.
belâ: musibet, s›k›nt›.
bid’a: sonradan ortaya ç›kan.
ceza-i amel: yap›lan iflin kar-
fl›l›¤›.
ciddî: gerçek olarak, hakika-
ten.
cihet: yön, sebep, vesile.
cüz’î: küçük, az.
def: mani olma, kovma, orta-
dan kald›rma.
dergâh-› ‹lâhiye: Cenab-›
Hakk›n dergâh›, kap›s›, kat›.

dua: Allah’a yalvarma, niyaz.
ehemmiyet: önem, de¤er,
k›ymet.
ekser: pek çok.
hazinâne: hüzünlü bir flekil-
de, üzücü.
iade: geri verme.
iltica: s›¤›nma, güvenme, da-
yanma.
inflaallah: Allah izin verirse.
intiflar: yay›nlanma, neflrol-
ma.
isti¤far: tevbe etme, Al-
lah’tan günahlar›n›n ba¤›fllan-

mas›n› isteme.
keder: kayg›, ac›, hüzün.
k›sm-› azam: büyük k›s›m,
ekseriyet, ço¤unluk.
küllî: umumî, genel.
men: yasak etme, engelleme.
mukabele: karfl›l›k verme,
karfl›lama.
musibet: felaket, bela.
nâs: insanlar.
nedamet: piflmanl›k.
niyaz: Allah’a yalvarma ve
yakarma.
rahmet: Allah’›n kullar›n› esir-
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Œ 1 5 œ

Azîz, s›ddîk kardefllerim,

Hizbü’l-Kur’ânü’l-Muazam›n hem fevkalâde ehemmi-
yeti, hem faydalar›, hem okumas›nda hiçbir vesvesenin
gelmemesi, hem bütün Kur’ân’›n en sevapl› ayetlerinin
ihtivas›, hem Risale-i Nuriyenin bütün esaslar›n› ve hakî-
katlerini cem’ etmesi, hem herkese, hususan her vakit
bütün Kur’ân’› okumaya f›rsat bulamayan ve haf›z olma-
yanlara tamam Kur’ân’›n bir nümune-i kudsisi, hem ta-
mam Kur’ân’›n tevafuklu tab›nda bir misal-i musa¤¤ar›
ve müjdecisi, hem maddî ve lâfzî ve manevî parlak bir
i’câz göstermesi gibi pekçok hasiyetleri var ve bu fluhur-
u mübarekedeki pekçok bereketlere ve nurlara ve se-
vaplara medard›r ve onun tâb›na ve neflrine çal›flm›fllara
çok büyük hay›rlar kazand›r›r.

Risale-i Nur’un iki parlak ve kudsi istinad noktas› ve

âb-› hayat çeflmesi olan 
1 oánµpÄ'`∏nªrdGnh nƒog s’pG n¬ndpG nB’ o¬sfnG *Gnóp¡n°T

(ilâ ahir) ayetiyle 
2 p∂r∏oªrdG n∂pdÉne rºo¡ s∏dG pπob (ilâ ahir) ayeti, her

nas›lsa sehven, Sure-i Âl-i ‹mran’dan al›nan ayetlerde
yaz›lmam›fllar. O iki ayeti de yaz›p içine koyunuz.

Bu günlerde on ikinci sahifeyi okurken birden 
3 pQÉsædG nøpe pπnØr°Sn’rG p∑rQsódG »pa nÚ/≤paÉnæoªrdG s¿pG ayeti gözüme iliflti.

Makabline bakt›m. 
4 ! o¬n¡rLnh nºn∏r°SnG røsªpe Ékæj/O oøn°ùrMnG rønenh

âb-› hayat: hayat suyu; içene
ebedî hayat verdi¤ine inan›lan ef-
sanevî su, bengisu.
ahir: sonra.
ayet: Kur’an’›n her bir cümlesi.
aziz: izzetli, muhterem, sayg›n.
bereket: mübareklik, bolluk, saa-
det.
cem: toplama, bir araya getirme.
ehemmiyet: önem, de¤er, k›y-
met.
fevkalâde: ola¤anüstü.
haf›z: Kur’ân-› Kerîm’i tamamen
ezberleyen ve okuyan kimse.
hakikat: gerçek, do¤ru.
hasiyet: bir fleye has özellik, nite-
lik.
hususan: bilhassa, özellikle.
i’caz: mucizelik, insanlar›n benze-
rini yapmaktan âciz kald›klar› fle-
yi yapmak.
ihtiva: içine alma, kapsama.
ilâ: son, nihayet, dek, de¤in, ... ye,
... ye kadar.
istinat: dayanak.
kudsî: mukaddes, yüce.
lâfzî: kelimenin söylenifline ve
yap›s›na ait, onlarla ilgili.
maddî: madde ile alâkal›.
mâkabl: geçmiflteki, geçmifl, bir
fleyin kendinden önce olan.
manevî: manaya ait, maddî ol-
mayan.
medar: sebep, vesile.
misal-i musa¤¤ar: küçültülmüfl
örnek, bir fleyin bütün özellikleri-
ni tafl›yan, ondan daha küçük
olan örne¤i.
neflr: yay›m, yay›n.
Risale-i Nur: Nur Risalesi, Bediüz-
zaman Said Nursî’nin eserlerinin

ad›.
sahife: sayfa.
sehven: yanl›fll›kla, yan›larak,
hataen.
s›dd›k: çok do¤ru, dürüst,
hakk› ve hakikati tereddütsüz

kabullenen.
fluhur-i mübareke: mübarek
aylar.
sure: Kur’ân-› Kerîm’in ayr›ld›-
¤› 114 bölümden her biri.
tab: basma.

tevafuk: uygunluk; belli s›ra,
ölçü ve münasebetler içeri-
sinde birbirine denk gelme.
vesvese: flüphe, kuruntu, kal-
be gelen as›ls›z kötü ve sinsi
düflünce.

1. Allah, kendesinden baflka ibadete lay›k hiçbir ilah bulunmad›¤›n› ap aç›k bildirdi. Buna me-
leklerde flahitlik ettiler. (Al-i ‹mran Suresi:18.)

2. De ki: “Ey mülkün sahibi Allah’›m!...” (Al-i ‹mran Suresi:26.)
3. Münaf›klar Cehennemin en alt tabakas›ndad›rlar. (Nisa Suresi: 145.)
4. Ayetin tamam› flöyledir: Tam bir teslimiyetle Allah’a yönelen, Allah’a ihlasla itaat ve iba-

det ederek bat›l dinleri b›rak›p ‹brahim’in dini olan islama uyan kimseden din yönüyle da-
ha güzel kim vard›r? ‹brahim ise Allah’› dost edinmifltir. (Nisa Suresi: 125.)
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(ilâ ahir) gördüm. Arka sahifesine bakt›m, gördüm ki,
Risale-i Nur’a iflaret eden dört ayet var ve onlar, Birinci
fiuada izah edilmifl. Kalbime geldi. Herhalde bu dehflet-
li ayet, bu dehfletli ve zulümatl› ve nifak› kuvvetli asr›m›-
za da hususî bakar. Dikkat ettim, kanaatim geldi. Bir
emaresi fludur ki:

1 pQÉsædG nøpe pπnØr°Sn’rG p∑rQsódG »pa nÚ/≤paÉnæoªrdG s¿pG cifir ve ebced he-

sabiyle, tam tam›na nifak›n dört mertebesinin tarihleri-
ne tevafuk ile parmak bas›yor. fiöyle ki:

fieddeler say›l›r, e¤er okunmayan hemzeler ve ‘ ’de-

ki okunmayan … say›lmazsa, tam tam›na bin üç yüz alt-

m›fl iki ederek, bu seneye parmak basar. E¤er pQÉsædG nøpe
’deki fledde bir nun, bir lâm-› aslî hesap olsa, bin üç yüz
k›rk iki ederek, Birinci Harb-i Umumînin dehfletli nifakla-
r› netice veren tarihine tam tam›na tevafukla haber verir.

E¤er fledde iki nun say›lsa, okunmayan hemzeler ve … de

say›lsa bin üç yüz yetmifl alt› ederek, bu zulümatl› nifak›n
sukut mertebesine ve çok ayetlerde “nur” ile karfl›laflt›r›-

lan
2 päÉnªo∏t¶dnG kelimesinin makam-› cifrîsi olan bin üç yüz

yetmifl ikiye dört farkla tevafuk ederek haber verir. E¤er

okunmayanlar say›lsa, ve 
3 pQÉsædnG ’daki fledde lâm-› aslî ol-

sa, tam tam›na bin üç yüz alt› ederek, küfür ve 
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küfür: imans›zl›k, dinsizlik.
makam-› cifrî: cifre ait makam,
cifir hesab›na göre ulafl›lan neti-
ce, say› de¤eri.
mertebe: derece, basamak.
nifak: ikiyüzlülük, münaf›kl›k.
Risale-i Nur: Nur Risalesi, Bediüz-
zaman Said Nursî’nin eserlerinin
ad›.
sahife: sayfa.
fledde: Arapça ve Farsçada iki de-
fa okunmas› gereken bir harfin
üzerine konulan ve o harfi iki de-
fa okutan iflaret.
sükût: de¤erden düflme, de¤erini
yitirme.
tevafuk: uygunluk; belli s›ra, ölçü
ve münasebetler içerisinde birbi-
rine denk gelme.
tevafuk: uygunluk; belli s›ra, ölçü
ve münasebetler içerisinde birbi-
rine denk gelme.
zulümat: karanl›klar, dinsizlik, zu-
lüm ve külür.

ahir: sonra.
asr: yüzy›l.
ayet: Kur’an’›n her bir cümle-
si.
cifir: harflere verilen say› k›y-
meti ile gelece¤e veya geçen
hâdiselere, ibarelerden tarih
veya isme dair iflaretler ç›kar-
mak ilmî.
dehfletli: ürkütücü, korkunç.

ebced: Arap alfabesinin ilk
tertibi ve harflerinin tafl›d›¤›
say› de¤erlerine dayanan he-
sap sistemi.
emare: alâmet, belirti, niflan.
haber: bilgi, bilgilendirme.
Harb-i Umumî: genel harp,
umumî savafl; 1914-1918 y›l-
lar› aras›nda cereyan eden Bi-
rinci Dünya Savafl›.

hemze: elif yerine kullan›lan
iflaret, elif, vav, ye ve he üze-
rine konulan k›sa okutma ifla-
reti.
hususî: özel.
ilâ: son, nihayet, dek, de¤in, ...
ye, ... ye kadar.
izah: aç›klama, ayr›nt›lar› ile
anlatma.
kanaat: inanma.

1. Münaf›klar Cehennemin en alt tabakas›ndad›rlar. (Nisa Suresi: 145.)
2. Karanl›klar
3. Bir nur.
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nifak›n dehfletli f›rt›nalar›n›n tarihine tevafukla parmak
basar gördüm.

Evet, iki Q dört yüz; üç ± , iki ∫ üç yüz; bir ¥ , iki

fleddeli ¿ ’lar üç yüz; bir Ω , bir ¢S yüz; di¤er Ω , bir … ,

bir ¿ o da yüz; iki ¿ , o da yüz; yekûnu bin üç yüz. Bir

∫ , bir ∑ elli; fleddeli O sekiz ve iki medde, iki hemze

dört; mecmuu bin üç yüz altm›fl iki eder. Öteki üç adedi
de k›yas edilsin.

Hem on ikinci ve on üçüncü sahifelere dikkatle bak-
t›m, gördüm ki: Risale-i Nur’a ve flakirtlerine ve muar›z-
lar›na o derece mutab›k geliyor ki, de¤il yaln›z bir ma-
na-i iflarî ile bir remizdir, belki bu asra bakan mana-i sa-
rîhiyle hususî bakar, külli manas›na mümtaz bir ferd ola-
rak dahil eder diye katî anlad›m, hadsiz flükrettim. Bu
hizmet-i Nuriyede flimdiye kadar bafl›m›za gelen belâlar
yüz derece ziyade olsa, yine ucuzdur; biz kazan›yoruz. O
belâlar, ehemmiyetsiz fanî fliflelerimizi ve cam parçalar›-
m›z› k›rmalar›yla, bakî ve uhrevî elmaslar› bize kazand›-
r›yorlar diye sab›r içinde flükretmeliyiz ve sevinmeliyiz
bildim.

Hem, beni bu sekizinci defadaki zehirlendirmeleri da-
hi yine akim kald›¤›n› size beflaret veriyorum.akim: neticesiz, sonu yok, baflar›-

s›z.
asr: yüzy›l.
bâkî: daimi, sonsuz.
belâ: musibet, s›k›nt›.
beflaret: müjde.
dâhil: içine girme, sokma.
defa: kere, kez, yol.
dehfletli: ürkütücü, korkunç.
ehemmiyetsiz: önemsiz.
fânî: ölümlü, geçici.
hadsiz: s›n›rs›z, sonsuz.
hemze: elif yerine kullan›lan ifla-
ret, elif, vav, ye ve he üzerine ko-
nulan k›sa okutma iflareti.
hizmet-i Nûriye: Nur hizmeti, Ri-
sâle-i Nur için çal›flma.
hususî: özel.
kat’î: kesin, flüpheye ve tereddü-
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de mahal b›rakmayan.
k›yas: karfl›laflt›rma, bir fleyi
baflka bir fleye benzeterek
hüküm verme.
küllî: umumî, genel.
mana: anlam.
mana-y› iflarî: yaz› ve iflaret-
lerle ifade edilen mana.
mana-y› sarih: aç›k mana, re-
miz ve ima yoluyla de¤il aç›k
anlat›m.
mecmu: bütün hepsi.
medde: med iflareti, Kur’ân-›
Kerîm’de üzerine kondu¤u

elifi uzatarak okutan iflaret.
muar›z: muhalefet eden, kar-
fl› ç›kan, muhalif.
mümtaz: ayr›cal›kl›, üstün tu-
tulmufl, imtiyazl›.
mutab›k: uygun.
nifak: ikiyüzlülük, münaf›kl›k.
remiz: iflaret; istedi¤ini iflaret-
le ifade etme, ima.
Risale-i Nur: Nur Risalesi, Be-
diüzzaman Said Nursî’nin
eserlerinin ad›.
sab›r: dayanma, katlanma,
zorluklara dayanma gücü.

sahife: sayfa.
flakirt: talebe, ö¤renci.
fledde: Arapça ve Farsçada iki
defa okunmas› gereken bir
harfin üzerine konulan ve o
harfi iki defa okutan iflaret.
flükür: teflekkür.
tevafuk: uygunluk; belli s›ra,
ölçü ve münasebetler içeri-
sinde birbirine denk gelme.
uhrevî: ahirete dair, ahirete
ait.
yekûn: toplam.
ziyade: çok, fazla.
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1 pánjÉnæp©rdG pør«n©pH l¢Shoôrëne n∂sfpÉna Gavs-› Âzam’›n teminat›, yine

tahakkuk eyledi.

Umum kardefllerime birer birer selâm ve dua eder ve
dualar›n› bu mübarek fiuhur-u Selâsede isterim.

Ve daire-i Nuriyede kesretli bulunan 
masumlar›n ve elleri bofl dönmeyen müba-
rek ihtiyarlar›n masumâne dualar›n› bütün 

ruhumla arzu eden kardefliniz

Said Nursî

ìÕ

Œ 1 6 œ

Azîz kardefllerim,

Size iki pusulay› Leyle-i Regaibden alt› saat evvel yaz-
d›m. Hizbü’n-Nuriye, kâ¤›t ile teslimden sonra, katiyen
benim kanaatimde bir nevî Mu’cize-i Ahmediye olarak,
iki aydan beri mütemadiyen kurakl›k ve ya¤mursuzluk,
her tarafta daima namazlardan sonra pekçok dualar›n
akim kald›¤› ve herkes me’yusiyetten derd-i maîflet endi-
flesiyle kalben a¤larken, birden Leyle-i Regaib—bütün
ömrümde hiç mislini iflitmedi¤im ve baflkalar da iflitme-
di¤i—üç saatte yüz defa, belki fazla tekrar ile melek-i
ra’d›n yüksek ve fliddetli tesbihat›yla öyle bir rahmet
ya¤d› ki, en muannide dahi Leyle-i Regaibin kudsiyetini
ve Hazret-i Risaletin bir derece, bir cihette 
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suz ve günahs›z bir flekilde.
melek-i ra’d: gök gürültüsü ile
vazifeli, görevli melek.
me’yusiyet: ümitsizlik.
misl: benzer.
muannit: inatç›, ayak direyen.
mübarek: feyizli, bereketli, kutlu.
mütemadiyen: sürekli olarak,
devaml›.
nevi: çeflit.
pusula: k›sa mektup.
rahmet: ya¤mur, faydal› ya¤mur.
ruh: dirilik kayna¤›, hayat›n te-
meli ve sebebi olan manevî var-
l›k.
selâm: bar›fl, rahatl›k, selamet ve
esenlik dileme.
fiuhur-i Selâse: Üç Aylar; Recep,
fiaban ve Ramazan.
tahakkuk: gerçekleflme, kesin-
leflme.
temînât: güvence.
tesbihat: tesbihler, Cenab-› Hak-
k›n bütün noksan s›fatlardan
uzak ve bütün kemal s›fatlara sa-
hip oldu¤unu ifade eden sözler.
umum: bütün, herkes.

akim: neticesiz, sonu yok, ba-
flar›s›z.
arzu: isteme, bekleme, özle-
me.
aziz: izzetli, muhterem, say-
g›n.
cihet: yön, görüfl aç›s›.
daire-i nuriye: nura ait daire,
nur dairesi.
defa: kere, kez, yol.
derd-i maiflet: geçim derdi

ve zorlu¤u, geçim s›k›nt›s›.
dua: Allah’a yalvarma, niyaz.
evvel: önce.
Gavs-› Azam: en büyük gavs,
Abdülkadir-i Geylânî Hazret-
lerinin nam›.
Hazret-i Risâlet: Peygambe-
rimiz Hz. Muhammed.
kalben: kalp ile, kalpten; iç-
ten ve samimî olarak.
kanaat: inanma, görüfl, fikir.

kat’iyen: hiç bir zaman, asla.
kesretli: çoklu¤u olan, çok
fazla.
kudsiyet: kutsall›k, mukad-
deslik, azizlik.
Leyle-i Regaip: Regaip Gece-
si, Recep ay›n›n ilk Cuma ge-
cesi.
masum: suçsuz, günahs›z,
saf, temiz.
masumâne: masumca, suç-

1. Muhakkak ki sen ayn-i inayetle himayet edilmektesin.
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âlem-i flahadete teflrifinin umum kâinatça ve bütün as›r-
larda nazar-› ehemmiyette ve rahmetenlilalemîn oldu¤u-
nu ispat etti ve kâinat o geceyi alk›fll›yor diye gösterdi.
Acaba, dualar›m›zda Isparta, bu memleketle beraberdi,
bu ya¤murda hissesi var m›?” merak ediyorum. fiimdiye
kadar çok emarelerle Risale-i Nur bir vesile-i rahmet ol-
mas›ndan, bu rahmet îma eder ki, her halde ehemmi-
yetli bir fütuhat› perde alt›nda vard›r ve belki serbestiye-
tine bir iflarettir. Hem, burada Lem’alar’›n verdi¤i ifltiyak
cihetiyle yaz›c›lar›n ço¤almas›, inflallah bir nevî makbul
dua hükmüne geçti.

ìÕ

Œ 1 7 œ

Azîz, s›ddîk, sars›lmaz kardefllerim ve varislerim,

Bana karfl› flimdiki tazyikat›n üç sebebi var:

Bir inc i s i : Heyet-i Vekilenin karar›yla, iaflem için
hergün iki buçuk banknot ve sair masraflar için de bir
tahsisat ve istedi¤im tarzda bir haneyi infla edip bana
vermek hakk›nda buraya emir gelmiflti. Ben de kabul et-
medim, yaln›z yol masraf› için Denizli’de sevkiyat›m için
verilen bir k›sm› kabul ettim. Onlar da k›zd›lar, tarassu-
da bafllad›lar.

‹ k inc i  sebep: Denizli havalisindeki ahali Risale-i
Nur hesab›na bana karfl› haddimden pekçok ziyade 

ahali: halk.
âlem-i flahadet: gözle gördü¤ü-
müz, flahit oldu¤umuz âlem, kâi-
nat.
asr: yüzy›l.
Aziz: izzetli, muhterem, sayg›n.
banknot: kâ¤›t bir lira.
cihet: yön, sebep, vesile.
dua: Allah’a yalvarma, niyaz.
ehemmiyetli: önemli.
emare: alâmet, belirti, niflan.
fütuhat: zaferler, fetihler, galibi-
yetler.
havali: bölge, etraf, çevre, civar.
Heyet-i Vekile: vekiller heyeti,
bakanlar kurulu, kabine.
hisse: pay, nasip.
hükmüne: yerine, de¤erine.
iafle: geçindirme, besleme, yedi-
rip içirme.
ima: dolayl›, üstü kapal› ifade et-
me.
infla: yapma, bina etme, kurma.
inflaallah: Allah izin verirse.
ispat: kan›tlama, do¤rulama.
ifltiyak: afl›r› isteme, çok fazla ar-
zu etme.
kâinat: evren; yarat›lm›fl olan
fleylerin tamam›, bütün âlemler.
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makbul: kabul edilmifl, ge-
çerli.
masraf: bir ifl görmek veya
birfley almak için harcanan
para.
merak: endifle.
nazar-› ehemmiyet: pek
önemli görerek, pek mühim
oldu¤unu düflünerek olan ba-
k›fl.
nevi: çeflit.
rahmet: Allah’›n kullar›n› esir-
gemesi, onlara maddî ve ma-
nevî nimetler vermesi.

rahmeten li’l-âlemîn: bütün
âlemlere rahmet olan, Hz.
Muhammed (a.s.m.).
Risale-i Nur: Nur Risalesi, Be-
diüzzaman Said Nursî’nin
eserlerinin ad›.
sâir: di¤er, baflka, öteki.
serbestiyet: serbestlik, rahat
ve serbest olma hâli.
sevkiyat: sevk  ifli, gönderme
ifli.
s›dd›k: çok do¤ru, dürüst,
hakk› ve hakikati tereddütsüz
kabullenen.

tahsisat: tahsis olunan fley-
ler, tahsis edilen para, öde-
nek.

tarassut: gözetme, göz alt›n-
da tutma.

tarz: biçim, flekil.

tazyikat: tazyikler, bask›lar,
zorlamalar.

teflrif: flereflendirme, fleref
verme.

umum: bütün, herkes.

vâris: mirasç›.

ziyade: çok, fazla.
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hüsn-ü teveccüh göstermesiyle ve buralarda dahi ayn›
hal bafllamas›, garazkârlar›n evham›na dokunmas›d›r.

Üçüncüsü : Malûm ölmüfl adam›n hesab›na, benden
intikam›n› almak için Afyon Valisinin garazkârâne baha-
neleridir. Fakat, kader-i ‹lâhî, onlar›n bu zulümlerini hak-
k›m›zda merhametlere ve maslahatlara çeviriyor. Siz
merak etmeyiniz. Bir maslahat fludur ki: Onlar, yaln›z
Risale-i Nur yerinde beni susturuyorlar. Halbuki, benim
bedelime Risale-i Nur yüzer dillerle ve flakirtleri binler li-
sanlar›yla mükemmel konufluyorlar, bu Nurlar› zulmetli
kafalara ders veriyorlar. En büyük memurlar›n onlara
gönderilen Risale-i Nur’un müdafaas› olan Meyve’nin te-
siriyle baflka Risaleleri de —bilhassa Hüccetullâhü’l-Bâli-
¤a mecmuas›n›— kemal-i merakla tetkik etmeye baflla-
malar›, onlar›n inatlar›n› k›rd›¤›na çok emareler var.

Evet, nas›l ki, onlar flahs›mla meflgul olmalar› Risale-i
Nur’un bir derece serbestiyetine ve intiflar›na faydad›r;
öyle de, kardefllerimle görüfltürmemek dahi ehemmiyet-
li bir maslahatt›r. Hatta, bir defa görüflmek için yüz lira-
s›n› sarf edip buraya kadar gelen bir kardeflimizin görüfl-
meden geri gitmesi, tam bir maslahat oldu. E¤er kap›
aç›lsa, her taraftan ziyaretçi tehacümüyle, hem garazkâr
ve vehhamlar›n evham›na dokunmak ihtimali, hem s›rr-›
ihlâsa ve mesle¤imiz olan prensibimize zarar› bulunma-
s› cihetiyle bu tecridim, hakk›m›zda bir inayettir.

Bu fluhur-u mübarekede kazanç bire yüzdür. Mübarek
kardefllerim ricalen ve nisaen ve masumlar ve 
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prensip: temel fikir, temel bilgi,
esas, ilke.
rical: erkekler.
risale: Risâle-i Nur Külliyat›n›
meydana getiren kitaplardaki her
bir ba¤›ms›z bölüm.
Risale-i Nur: Nur Risalesi, Bediüz-
zaman Said Nursî’nin eserlerinin
ad›.
flakirt: talebe, ö¤renci.
sarf: harcama.
serbestiyet: serbestlik, rahat ve
serbest olma hâli.
s›rr-› ihlâs: samimiyetin, do¤rulu-
¤un s›rr›.
fluhur-i mübareke: mübarek ay-
lar.
tecrîd: ay›rma, bir tarafta tutma,
yaln›z b›rakma.
tehacüm: hücum etme, sald›rma.
tesir: etki.
tetkik: dikkatle araflt›rma, incele-
me.
vehham: çok flüphe ve vesvese
eden, çok kuruntulu; vehimli, ku-
runtulu.
zulmet: karanl›k, Allah’›n nurun-
dan mahrum olma hâli.
zulüm: haks›zl›k, eziyet, iflkence.

bahane: vesile, sebep.
bedel: yerine, ad›na, nam›na.
bilhassa: özellikle.
cihet: yön, sebep, vesile.
defa: kere, kez, yol.
ehemmiyetli: önemli.
emare: alâmet, belirti, niflan.
evham: vehimler, zanlar, ku-
runtular.
garazkâr: haset eden, kin gü-
den, kötü kas›t sahibi.
garazkârane: garez ve düfl-
manl›¤a kap›larak, garazkâr-
l›kla, düflmancas›na.

hüsn-i teveccüh: iyi karfl›lan-
mak ve alâka görmek.
ihtimal: olabilirlik.
inayet: yard›m, ihsan, lütuf.
intikam: öç alma.
intiflar: yay›nlanma, neflrol-
ma.
kader-i ‹lâhî: ‹lâhî kader, Al-
lah’›n kader kanunu.
kemal-i merak: merak›n son
derecesi, tam bir merak.
lisan: dil.
malûm: bilinen, bilinir olan.
maslahat: uygun ifl, faydal› ifl.

masum: küçük çocuk.
mecmua: toplan›p, biriktiril-
mifl, düzenlenmifl yaz›lar›n
hepsi.
merak: endifle.
merhamet: ac›mak, flefkat
göstermek, korumak, esirge-
mek.
meflgul: ilgilenen, u¤raflan.
meslek: gidifl, usül, tarz.
mübarek: feyizli, bereketli,
kutlu.
müdafaa: savunma, koruma.
nisâ: kad›nlar.
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muhterem ihtiyarlar dualar›yla bize yard›m etmelerine
pek ziyade ihtiyac›m›z var. ‹nflallah daha hiçbir f›rt›na
sizleri sarsmayacak, çelik gibi metanetiniz k›r›lmayacak.

ìÕ

Œ 1 8 œ
1 o¬oJÉncnônHnh $G oánªrMnQnh rºoµr«n∏nY oΩnÓs°ùdnG @ o¬nfÉnërÑo°S /¬pªr°SÉpH

Aziz, s›dd›k kardefllerim,

[Hem manevî, hem maddî birkaç cihette sorulan bir su-
ale mecburiyet taht›nda bir cevapt›r.]

Sua l : “Neden, ne dahilde, ne hariçte bulunan cere-
yanlara ve bilhassa siyasetli cemaatlere hiçbir alâka pey-
da etmiyorsun? Ve Risale-i Nur ve flakirtlerini mümkün
oldu¤u kadar o cereyanlara temastan menediyorsun?
Halbuki, e¤er temas etsen ve alâkadar olsan, birden,
binler adam Risale-i Nur dairesine girip, parlak hakîkat-
lerini neflredeceklerdi. Hem bu kadar sebepsiz s›k›nt›la-
ra hedef olmayacakt›n.”

Elcevap: Bu alâkas›zl›k ve içtinab›n en ehemmiyetli
sebebi: Mesle¤imizin esas› olan ihlâs bizi menediyor.
Çünkü, bu gaflet zaman›nda, hususan tarafgirâne mefkû-
reler sahibi, herfleyi kendi mesle¤ine alet ederek, hatta
dinini ve uhrevî harekât›n› da, o dünyevî mesle¤e bir ne-
vî alet hükmüne getiriyor. Halbuki, hakaik-› îmaniye ve
hizmet-i Nuriye-i kudsiye, kâinatta hiçbir fleye alet ola-
maz. R›za-i ‹lâhîden baflka bir gayesi olamaz. Halbuki,

alâka: ilgi, iliflki. ba¤.
alâkadar: ilgili, iliflkili, münase-
betli, ba¤l›.
aziz: izzetli, muhterem, sayg›n.
bilhassa: özellikle.
cemaat: topluluk.
cereyan: fikir, sanat, siyaset ha-
reketi.
cihet: yön, sebep, vesile.
dâhil: içeri, iç.
dua: Allah’a yalvarma, niyaz.
dünyevî: dünyaya ait.
ehemmiyetli: önemli.
gaflet: dikkatsizlik, endiflesizlik,
Allah’tan uzaklafl›p nefsin arzula-
r›na dalmak.
hakaik-› imaniye: imana ait ha-
kikatler, imanî gerçekler.
hakikat: gerçek, do¤ru.
harekât: hareketler, devinimler.
hariç: d›flar›da.
hizmet-i Nûriye-i kutsiye: Risâ-
le-i Nur’un mukaddes hizmeti.
hükmüne: yerine, de¤erine.
hususan: bilhassa, özellikle.
içtinap: çekinme, sak›nma, uzak
durma.
ihlâs: samimiyet, bir ameli baflka
bir karfl›l›k beklemeksizin, s›rf Al-
lah r›zas› için yapma.
inflaallah: Allah izin verirse.
kâinat: evren; yarat›lm›fl olan
fleylerin tamam›, bütün âlemler.
maddî: madde ile alâkal›.
manevî: manaya ait, maddî ol-

mayan.
mecburiyet: mecbur olma,
zarurîlik durumu, zorunluluk.
mefkure: ülkü, gaye olan
fley.
men: yasak etme, engelleme.
meslek: gidifl, usul, yol.
metanet: metin olma, daya-
n›kl›l›k; gayret.
muhterem: sayg› de¤er, hür-

mete lay›k, sayg›n.
neflr: yay›m, yay›n.
nevi: çeflit.
peydâ: kurma, sa¤lama.
Risale-i Nur: Nur Risalesi, Be-
diüzzaman Said Nursî’nin
eserlerinin ad›.
R›za-y› ‹lâhî: Allah’›n r›zas›,
hoflnutlu¤u.
flakirt: talebe, ö¤renci.

s›dd›k: çok do¤ru, dürüst,
hakk› ve hakikati tereddütsüz
kabullenen.
sual: soru.
taht: makam.
tarafgirane: taraf tutarcas›na,
bir taraf› destekleyerek.
uhrevî: ahirete dair, ahirete
ait.
ziyade: çok, fazla.
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1. Allah’›n ad›yla. Onu her türlü kusur ve noksandan tenzih ederiz. • Allah'›n selâm, rahmet
ve bereketi üzerinize olsun.
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flimdiki cereyanlar›n tarafgirâne çarp›flmalar› hengâm›n-
da bu s›rr-› ihlâs› muhafaza etmek, dinini dünyaya alet
etmemek müflkülleflmifl. En iyi çare, cereyanlar›n kuvve-
ti yerine, inayet ve tevfîk-› ‹lâhiyeye dayanmakt›r.

‹çtinab›m›z›n çok sebeplerinden bir sebebi de, Risale-i
Nur’un dört esas›ndan birisi olan flefkat etmek, zulüm ve

zarar etmemektir. Çünkü, 
1 …'ôrNoG nQrRph lInQpRGnh oQpõnJ n’nh yani,

“Birisinin hatas›yla, baflkas› veya akrabas› hatakâr ol-
maz, cezaya müstehak olmaz” olan düstur-u irade-i ‹lâ-

hiyeye karfl›, bu zamanda 
2 lQÉsØnc lΩƒo∏n¶nd n¿Én°ùrfp’rG s¿pG s›rr›yla

fledit bir zulümle mukabele eder. Tarafgirlik hissiyle, bir
canînin hatas›yla, de¤il yaln›z akrabas›na, belki taraftar-
lar›na dahi adavet eder. Elinden gelse zulmeder. Elinde
hüküm varsa, bir adam›n hatas›yla bir köye bomba atar.
Halbuki, bir masumun hakk› yüz cani için feda edilmez,
onlar›n yüzünden ona zulmedilmez. fiimdiki vaziyet, yüz
masumu birkaç cani için zararlara sokar. Meselâ, hatal›
bir adama müteallik, bîçare ihtiyar valide ve pederi ve
masum çoluk-çocuklar› ezmek, periflan etmek, tarafgirâ-
ne adavet etmek, flefkatin esas›na z›tt›r. Müslümanlar
içinde tarafgirâne cereyanlar yüzünden, böyle masumlar
zulümden kurtulam›yorlar. Hususan ihtilâle sebebiyet ve-
ren vaziyetler, bütün bütün zulmü da¤›t›r, geniflletir. Ci-
had, dinî de olsa, kâfirlerin çoluk çocuklar›n›n vaziyetle-
ri ayn›d›r. Ganîmet olabilir, Müslümanlar onlar› kendi
mülküne dahil edebilir. Fakat, ‹slâm dairesinde birisi 
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muhafaza: koruma.
mukabele: karfl›l›k verme, karfl›-
lama.
müflkül: güç, zor, çetin.
müstahak: hak eden, hak etmifl.
müteallik: ait, alâkal›, ilgili.
peder: baba.
Risale-i Nur: Nur Risalesi, Bediüz-
zaman Said Nursî’nin eserlerinin
ad›.
sebebiyet: sebep olma.
fledit: fliddetli.
flefkat: karfl›l›ks›z sevgi besleme,
içten ve karfl›l›ks›z merhamet.
s›r: gizli mana, ç›kan anlam.
s›rr-› ihlâs: ihlas s›rr›, samimiyet
ve do¤rulu¤un s›rr›.
tarafgir: bir taraf› tutan, tarafl›.
tarafgirane: taraf tutarcas›na, bir
taraf› destekleyerek.
taraftar: tarafl›, bir taraf› destek-
leyen.
tevfik-i ‹lahiye: Cenab-› Hakk›n
insan› do¤ru yola lütfu ile sevk
etmesi, baflar›l› k›lmas›.
valide: ana, anne.
vaziyet: durum.
zulm: haks›zl›k, eziyet.
zulüm: haks›zl›k, eziyet, iflkence.

adavet: düflmanl›k, husumet.
bîçare: çaresiz, zavall›.
cani: cinayet ifllemifl kimse,
ac›mas›z, gaddar.
cereyan: fikir, sanat, siyaset
hareketi.
cihad: düflmanla savaflma, Al-
lah yolunda malla ve canla
düflmana karfl› savaflmak.
dâhil: içine girme, sokma.
düstur-i irade-i ‹lâhîye: ‹lâhî

iradenin kaide ve prensipleri.
fedâ: gözden ç›karma, u¤ru-
na verme.
ganimet: savaflta düflman-
dan ele geçirilen mal, para vs.
hatakâr: yanl›fll›k yapan, hata
eden, yan›lan.
hengâm: zaman, s›ra.
hüküm: hakimiyet, nüfuz,
kumanda.
hususan: bilhassa, özellikle.

içtinap: çekinme, sak›nma,
uzak durma.
ihtilâl: bozulma, kar›fl›kl›k, in-
tizams›zl›k.
ihtiyar: yafll›.
inayet: yard›m, ihsan, lütuf.
kafir: Allah’› ve ‹slamiyeti in-
kar eden, dinsiz.
masum: suçsuz, günahs›z,
saf, temiz.
meselâ: örne¤in.

1. Enam Suresi: 164.
2. Muhakkak ki insan çok çok zalim ve çok çok nankördür. (‹brahim Suresi: 34.)
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alâkadar: ilgili, iliflkili, münase-
betli, ba¤l›.
aziz: izzetli, muhterem, sayg›n.
bilhassa: özellikle.
cemaat-i ‹slâmiye: ‹slâm cemaa-
ti, ‹slâm toplulu¤u, Müslümanlar.
cihad: düflmanla savaflma, Allah
yolunda malla ve canla düflmana
karfl› savaflmak.
cihet: yön, sebep, vesile.
darbe: vurufl, vurma, çarpma.
delâlet: delil olma, gösterme; ala-
met, iflaret.
dua: Allah’a yalvarma, niyaz.
emare: alâmet, belirti, niflan.
esir: tutsak.
gerçi: her ne kadar...
hükmüne: yerine, de¤erine.
hususî: özel.
ihtimal: olabilirlik.
irade: dileme, isteme, bir fleyi ya-
p›p yapmama konusunda için
olan iktidar, güç.
kafir: Allah’› ve ‹slamiyeti inkar
eden, dinsiz.
kast: niyet, düflünce.
kat’î: kesin, flüpheye ve tereddü-
de mahal b›rakmayan.
keramet: ermiflçesine yap›lan ifl,
hareket veya söylenen söz, fikir.
Leyle-i Miraç: Miraç Gecesi, Hz.
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dinsiz olsa, çoluk çocu¤una hiçbir cihetle temellük edil-
mez, hukùkuna müdahale edilmez. Çünkü, o masumlar,
‹slâmiyet rab›tas›yla dinsiz pederine de¤il, belki ‹slâmi-
yetle ve cemaat-i ‹slâmiye ile ba¤l›d›r. Fakat, kâfirin ço-
cuklar›, gerçi ehl-i  necatt›rlar, fakat hukukta, hayatta
pederlerine tâbî ve alâkadar olmas›ndan, cihad darbe-
sinde o masumlar memlûk ve esir olabilirler.

Umum kardefllerime birer birer selâm ve kâr› binler
olan Leyle-i Mîrac›n›z› tebrik ederim. Merhum Hac› ‹b-
rahim’in, Re’fet Bey gibi müteall›katlar›na benim tara-
f›mdan taziye edip, deyiniz ki: “O merhum, Risale-i Nur
Talebeleri dairesi içindedir, daima onlara olan dualara
mazhard›r. Biz de hususî ona dua ederiz.”

Said Nursî

ìÕ

Œ 1 9 œ

Azîz, s›ddîk kardefllerim,

Sua l : “Tevafukla bu keramet nas›l katî sabit oluyor?”
diye kardefllerimizden birisinin sualine küçük cevapt›r.

Elcevap: Birfleyde tevafuk olsa, küçük bir emare
olur ki, onda bir kast var, bir irade var, rastgele bir tesa-
düf de¤il. Ve bilhassa, tevafuk birkaç cihette olsa, o
emare tam kuvvetleflir. Ve bilhassa, yüz ihtimal içinde iki
fleye mahsus ve o iki fley birbiriyle tam münasebettar ol-
sa, o tevafuktan gelen iflaret sarih bir delâlet hükmüne 

Muhammed’in Miraca ç›kt›¤›
gece, Recep ay›n›n 27. gecesi.
masum: suçsuz, günahs›z,
saf, temiz.
mazhar: nail  olma, flereflen-
me.
memlûk: birinin mal› veya
mülkü olan.
merhum: rahmete kavufl-
mufl, ölmüfl, ölü.
müdahale: kar›flma.
münasebettar: ilgili, alâkal›.
müteallikat: yak›n kimseler,
akraba.

peder: baba.
rab›ta: münasebet, alâka,
ba¤.
Risale-i Nur: Nur Risalesi, Be-
diüzzaman Said Nursî’nin
eserlerinin ad›.
sabit: dura¤an, de¤iflmeyen;
ispatlanm›fl.
sarih: aç›k, âflikar.
selâm: bar›fl, rahatl›k, sela-
met ve esenlik dileme.
s›dd›k: çok do¤ru, dürüst,
hakk› ve hakikati tereddütsüz
kabullenen.

sual: soru.

tâbi: boyun e¤en, uyan, itaat
eden.

talebe: istekli, ö¤renici.

taziye: bafl sa¤l›¤› dileme, ya-
k›n› ölen kimseyi teselli etme.

temellük: sahiplenme, kendi-
ne mâl etme.

tesadüf: rastlant›.

tevafuk: uygunluk; belli s›ra,
ölçü ve münasebetler içeri-
sinde birbirine denk gelme.

umum: bütün, herkes.
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geçer ki, bir kast ve irade ile ve bir maksat için o teva-
fuk olmufl; tesadüfün ihtimali yok.

‹flte, bu mesele-i Mîraciye de aynen böyle oldu. Dok-
san dokuz gün içinde yaln›z Leyle-i Regaib ve Leyle-i
Mîraca ya¤mur rahmetinin tevafuku ve o iki gece ve gü-
ne mahsus olmas›, daha evvel ve daha sonra olmamas›
ve ihtiyac-› fledîdin tam vaktine muvafakati ve Mîraciye
Risalesinin burada çoklar taraf›ndan flevkle k›raat ve ki-
tabet ve neflrine rast gelmesi; ve o iki mübarek gecenin
birbiriyle birkaç cihette tevafuk etmesi; ve mevsimi ol-
mad›¤› için acip gürültülerle, söylenmeyecek maddî ma-
nevî zemin gürültüleriyle feryadlar›na tehditkârâne ve te-
sellidarâne tevafuk etmesi ve ehl-i îman›n me’yusiyetin-
den tesellî aramalar›na ve dalâletin savletinden gelen
vesvese ve zaafiyetine karfl› kuvve-i maneviyenin takvi-
yesini istemelerine tam tevafuku, “Bu geceler gibi, fleair-i
‹slâmiyeye karfl› hürmetsizlik edenlerin hatalar›na bir
tekdir olarak, kâinat, bu gecelere hürmet eder. Neden
siz etmiyorsunuz?” diye manas›nda, kesretli rahmetle
fleair-i ‹slâmiyeye karfl›, hatta semavat ve feza-i âlem
hürmetlerini göstermekle tevafuk etmesi, zerre miktar
insaf› olan bilir ki, bu iflte hususî bir kast ve irade ve ehl-i
îmana hususî bir inayet ve merhamettir; hiçbir cihetle
tesadüf ihtimali olamaz. Demek hakikat-i Mîrac, bir
mu’cize-i Ahmediye (a.s.m.) ve keramet-i kübras› oldu-
¤u ve Mîrac merdiveni ile göklere ç›kmas› ile zat-› Ah-
mediyenin (a.s.m.) semavat ehline ehemmiyetini ve k›y-
metini gösterdi¤i gibi; bu seneki Mîrac da zemine ve bu 
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maddî: madde ile alâkal›.
maksat: kast, amaç, düflünce.
mana: anlam.
manevî: manaya ait, maddî ol-
mayan.
merhamet: ac›mak, flefkat gös-
termek, korumak, esirgemek.
mesele-i Miraciye: Peygamber
Efendimizin (a.s.m.) Miraca ç›kma-
s›, Cenab-› Hakk›n huzuruna var-
mas› hâdisesi.
me’yusiyet: ümitsizlik.
Miraç: Peygamberimiz Hz. Mu-
hammed (a.s.m.) Efendimizin, Re-
cep ay›n›n 27. gecesinde Cenab-›
Hakk›n huzuruna ruhen, cismen,
hâlen ç›kmas› mu’cizesi.
mübarek: feyizli, bereketli, kutlu.
muvafakat: müsaade etme, ka-
bul etme.
neflr: yay›m, yay›n.
rahmet: Allah’›n kullar›n› esirge-
mesi, onlara maddî ve manevî ni-
metler vermesi.
savlet: fliddetli hücum, sald›rma.
fleair-i ‹slâmiye: ‹slâma ait iflaret-
ler, ‹slâma sembol olmufl ifl ve
ibadetler.
semavat: semalar, gökler.
flevk: fliddetli arzu, afl›r› istek ve
heves.
takviye: kuvvetlendirme, sa¤-
lamlaflt›rma, teyit ve tasdik etme.
tehditkarâne: tehdit ederek, kor-
kutarak, gözda¤› vererek.
tekdir: azarlama.
tesadüf: rastlant›.
teselli: avutma, ac›s›n› dindirme.
tesellidarane: teselli ederek,
avutarak.
tevafuk: uygunluk; belli s›ra, ölçü
ve münasebetler içerisinde birbi-
rine denk gelme.
vesvese: flüphe, kuruntu, kalbe
gelen as›ls›z kötü ve sinsi düflün-
ce.
zaafiyet: zay›fl›k, güçsüzlük, der-
mans›zl›k.
zat-› Ahmediye: Hz. Peygambe-
rin zat›, kiflili¤i.
zemin: temel, dayanak.
zerre: en küçük parça, molekül,
atom.

acip: tuhaf, hayrette b›rakan.
cihet: yön, sebep, vesile.
dalâlet: azg›nl›k, sap›kl›k.
ehemmiyet: önem, de¤er,
k›ymet.
ehil: bir yerde oturan.
ehl-i iman: inananlar, iman
sahipleri.
evvel: önce.
feryat: hayk›rma, ç›¤l›k.
feza-y› âlem: âlemin fezas›,
uzay.
hürmet: sayg›.
hususî: özel.

ihtimal: olabilirlik.
ihtiyac-› fledit: çok fliddetli
ihtiyaç, fliddetli muhtaç olufl.
inayet: yard›m, ihsan, lütuf.
irade: dileme, isteme, bir fleyi
yap›p yapmama konusunda
için olan iktidar, güç.
kâinat: evren; yarat›lm›fl olan
fleylerin tamam›, bütün âlem-
ler.
kast: niyet, düflünce.
keramet-i kübra: en büyük
keramet.
kesretli: çoklu¤u olan, çok

fazla.
k›raat: okuma, devaml› ve
düzgün okuma.
kitabet: yaz› yazma.
k›ymet: de¤er.
kuvve-i manevîye: manevî
güç, moral.
Leyle-i Miraç: Miraç Gecesi,
Hz. Muhammed’in Miraca ç›k-
t›¤› gece, Recep ay›n›n 27. ge-
cesi.
Leyle-i Regaip: Regaip Gece-
si, Recep ay›n›n ilk Cuma ge-
cesi.
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memleket ahalisine kâinatça hürmetini ve k›ymetini
gösterip bir keramet gösterdi.

ìÕ

Œ 2 0 œ

Azîz, s›ddîk kardefllerim,

‹flârât-› Gaybiye-i Gavsiye ve Aleviyede, altm›fl dörtte
Risale-i Nur telifçe tamam olur. Demek o tarihten sonra
yaln›z izahat ve hafliyeler ve tetimmeler olacak. Bu
münasebetle iki nokta ihtar etmek kalbime geldi.

• B‹R‹NC‹S‹: Risale-i Nur’un f›traten ve zaman›n vazi-
yetine göre talebesi olacak, baflta masum çocuklard›r.
Çünkü, bir çocuk küçüklü¤ünde kuvvetli bir ders-i îmanî
alamazsa, sonra pek zor ve müflkül bir tarzda ‹slâmiyet
ve îman›n erkânlar›n› ruhuna alabilir. Âdeta gayr-i müs-
lim birisinin ‹slâmiyeti kabul etmek derecesinde zor olu-
yor, yabanî düfler. Bilhassa, peder ve validesini dindar
görmezse ve yaln›z dünyevî fenlerle zihni terbiye olsa,
daha ziyade yabanîlik verir. O halde o çocuk, dünyada
peder ve validesine hürmet yerinde istiskal edip çabuk
ölmelerini arzu ile onlara bir nevî belâ olur. Âhirette de
onlara flefaatçi de¤il, belki davac› olur: “Neden îman›m›
terbiye-i ‹slâmiye ile kurtarmad›n›z?”

‹flte bu hakikate binaen, en bahtiyar çocuklar onlard›r
ki, Risale-i Nur dairesine girip dünyada peder ve valide-
sine hürmet ve hizmet ve hasenat› ile onlar›n 

âdeta: sanki.
ahali: halk.
ahiret: dünya hayat›ndan sonra
bafllay›p ebediyen devam edecek
olan ikinci hayat.
arzu: isteme, bekleme, özleme.
aziz: izzetli, muhterem, sayg›n.
bahtiyar: bahtl›, talihli, mutlu.
belâ: musibet, s›k›nt›.
Bilhassa: özellikle.
binaen: -den dolay›, bu sebep-
ten.
davac›: dava açan, müddei, müfl-
teki.
ders-i imanî: imana dair verilen
ders.
dindar: dinin emirlerini yerine
getiren.
dünyevî: dünyaya ait.
erkân: rükünler, esaslar.
fen: tecrübî, ispatla meydana gel-
mifl ilimlere verilen genel ad.
f›traten: f›trî olarak, yarat›l›fltan,
yarat›l›fl itibariyle.
gayr-› Müslim: Müslüman olma-
yan, ‹slâmiyeti kabul etmeyen.
hakikat: gerçek, do¤ru.
hasenat: iyi ameller, iyi ifller, ha-
y›rlar.
hafliye: dipnot.
hizmet: u¤raflma, çal›flma.
hürmet: sayg›.
ihtar: dikkat çekme, hat›rlatma,
uyar›.
iman: inanç, itikat.
istiskal: a¤›r görme, huzurundan
hofllanmama, so¤uk davran›fllarla
hofllanmad›¤›n› belli etme.
izahat: izahlar, aç›klamalar.
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kâinat: evren; yarat›lm›fl olan
fleylerin tamam›, bütün âlem-
ler.
keramet: Allah’›n velî kulla-
r›nda görülen ola¤anüstü hâl-
ler veya tabiatüstü hâdiseler.
k›ymet: de¤er.
masum: suçsuz, günahs›z,
saf, temiz.
münasebet: ilgi, iliflki, müna-
sebet.
müflkül: güç, zor, çetin.
nevi: çeflit.
nokta: konu ile ilgili bölüm.

peder: baba.
Risale-i Nur: Nur Risalesi, Be-
diüzzaman Said Nursî’nin
eserlerinin ad›.
ruh: dirilik kayna¤›, hayat›n
temeli ve sebebi olan manevî
varl›k.
flefaat: günahkâr bir kimse-
nin aff›n› Allah’tan niyaz et-
me.
s›dd›k: çok do¤ru, dürüst,
hakk› ve hakikati tereddütsüz
kabullenen.
talebe: istekli, ö¤renici.

tarz: biçim, flekil.
telif: eser yazma.
terbiye: e¤itim; iyi ahlak, say-
g› ve edep ö¤renme.
terbiye-i ‹slâmiye: ‹slâmî ter-
biye.
tetimme: bir konuyu veya
eseri tamamlamak için ekle-
nen k›s›m, ek.
valide: ana, anne.
vaziyet: durum.
yabanî: yabanc›, uzak.
zihin: bilinç, dima¤.
ziyade: çok, fazla.
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defter-i a'maline vefatlar›ndan sonra hasenat› yazd›r-
makla ve ahirette onlara derecesine göre flefaat etmek-
le bahtiyar evlât olurlar.

R i sa le - i  Nur ’un  ik inc i  k › s ›m ta lebe le r i , f›tra-
ten Risale-i Nur’a muhtaç, bir derece de dünyadan ürk-
müfl veyahut küsmüfl kad›nlard›r. Hususan bir derece
yafll› da olsa, Risale-i Nur, ona hakiki bir g›da-i manevî-
dir. Çünkü Risale-i Nur’un dört esas›ndan birisi flefkattir
ki, ism-i Rahîm’in mazhariyetinden gelmifl. Kad›nlar›n
da en esasl› hassalar› ve f›trî vazifelerinin mayas›, flefkat-
tir.

Üçüncü k › s ›m, f›trî olmasa da, vaziyeti itibar›yla
Risale-i Nur’a ekmek ve ilâç gibi muhtaç olan hastalar
ve ihtiyarlard›r. Çünkü, Risale-i Nur hayat-› bakiyeyi gü-
nefl gibi gösterdi¤inden ve dünyevî hayat›n fanîlik cihe-
tinde mahiyetini tam gösterdi¤inden, dünyevî hayatlar›-
na ya hastal›k veya ihtiyarl›kla darbe gelen ve gaflet ve-
ya dalâlet cihetiyle ölümü idam tevehhüm eden hastalar
ve ihtiyarlar, Risale-i Nur’a o derece muhtaçt›rlar ve öy-
le bir tesellî, bir nur al›rlar ki, onlar›n hastal›k ve ihtiyar-
l›¤›n› s›hhat ve gençli¤e tercih ettiriyor.

• ‹HTAR ED‹LEN ‹K‹NC‹ NOKTA: Madem Arabîce altm›fl
dörde girdik, iflaret-i gaybiye gelmesiyle Risale-i Nur te-
kemmül etmifl olur. E¤er Rumî tarihi olsa, daha iki sene-
miz var. Halbuki çok mühim yerde yaz›lmayan ve tehir
edilen Risaleler kalm›fl. Meselâ, Otuzuncu Mektup ve 
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hameti ile kuflatan anlam›nda Ce-
nab-› Hakk’›n bir ismi.
madem: de¤il mi ki.
mahiyet: bir fleyin asl›, esas›, ne-
den ibaret oldu¤u.
mazhariyet: görünme ve tezahür
yeri olma.
meselâ: örne¤in.
mühim: lüzumlu, gerekli.
muhtâc: gerek duyan.
nokta: konu ile ilgili bölüm.
nur: ayd›nl›k, par›lt›, parlakl›k, zi-
ya, ›fl›k, flule.
risale: belli bir konuda yaz›lm›fl
küçük kitap, broflür.
Risale-i Nur: Nur Risalesi, Bediüz-
zaman Said Nursî’nin eserlerinin
ad›.
Rumî: Rumî tarih ve sene, Rumî
takvim.
flefaat: günahkâr bir kimsenin af-
f›n› Allah’tan niyaz etme.
flefkat: karfl›l›ks›z sevgi besleme,
içten ve karfl›l›ks›z merhamet.
s›hhat: sa¤l›k, esenlik.
talebe: istekli, ö¤renici.
te’hîr: erteleme, sonraya b›rak-
ma.
tekemmül: olgunlaflma, kemale
erme, mükemmelleflme.
teselli: avutma, ac›s›n› dindirme.
tevehhüm: vehmine kap›lmak,
öyle zannetmek.
vazife: görev.
vaziyet: durum.
vefat: ölüm, ölme. (insan hakk›n-
da.).

ahiret: dünya hayat›ndan
sonra bafllay›p ebediyen de-
vam edecek olan ikinci hayat.
bahtiyar: bahtl›, talihli, mutlu.
cihet: yan, yön, taraf.
dalâlet: azg›nl›k, sap›kl›k.
darbe: musibet, belâ, afet, fe-
lâket.
defter-i a’mal: insanlar›n iflle-
di¤i ve yapt›¤› fleylerin kay-
dedildi¤i defter; amellerin
defteri.
dünyevî: dünyaya ait.
evlât: çocuklar.

fânî: ölümlü, geçici.
f›traten: f›trî olarak, yarat›l›fl-
tan, yarat›l›fl itibariyle.
f›trî: tabiî, yarat›l›fltaki, do-
¤ufltan olan.
gaflet: dikkatsizlik, endiflesiz-
lik, Allah’tan uzaklafl›p nefsin
arzular›na dalmak.
g›da-y› manevî: manevî g›da.
hakikî: gerçek.
hasenat: iyi ameller, iyi ifller,
hay›rlar.
hâssa: bir kimseye, ya da bir
fleye özel olan nitelik.

hayat-› bak›ye: bakî olan,
sonsuz hayat, ahiret hayat›.
hususan: bilhassa, özellikle.
idam: yok olma.
ihtar: dikkat çekme, hat›rlat-
ma, uyar›.
ihtiyar: yafll›.
iflaret-i gaybiye: gaypla ilgili
iflaret; Hz. Peygamber, müçte-
hit imamlar taraf›ndan gayba
ait verilen haberler, iflaret yo-
lu ile yap›lan aç›klamalar.
ism-i Rahîm: bütün mahlû-
kat› sonsuz rahmet ve mer-
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Otuz ‹kinci Mektup ve Otuz ‹kinci Lem'alar gibi ehem-
miyetli mertebeler bofl kalm›fl.

Kalbime ihtar edilmifl ki, Eski Said’in en mühim eseri
ve Risale-i Nur’un fatihas›, Arabî ve matbu olan ‹flara-
tü’l-‹'caz tefsiri, Otuzuncu Mektup olacak ve olmufl. Eski
Said’in en son telifi ve yirmi gün Ramazan’da telif edi-
len, kendi kendine manzum gelen Lemaat Risalesi,
Otuz ‹kinci Lem'a olmas›; ve Yeni Said’in en evvel haki-
katten fluhud derecesinde kalbine zahir olan ve Arabî
ibaresinde Katre, Habbe, fiemme, Zerre, Hubab, Züh-
re, fiûle ve onlar›n zeyillerinden ibaret büyükçe bir mec-
mua, Otuz Üçüncü Lem’a olmas› ihtar edildi.

Hem Meyve, On Birinci fiua oldu¤u gibi, Denizli Mü-
dafaanamesi de On ‹kinci fiua ve hapiste ve sonra Kü-
çük Mektuplar Mecmuas› On Üçüncü fiua olmas› ihtar
edildi. Ben de aziz kardefllerimin tensiblerine havale edi-
yorum. Demek birkaç mertebede kap› aç›kt›r; bizlere
daha iyi tetimmeler yazd›r›labilir.

Aziz kardefllerime birer birer selâm ediyorum. Kasta-
monu ve civar›ndaki kardefllerimi de—eski zamanda ol-
du¤u gibi—daima beraber görüyorum. Hiç merak etme-
sinler, Risale-i Nur tevakkuf etmiyor, perde alt›nda bü-
yük fütuhat› var. S›k›nt›lar›m›z›n neticeleri Risale-i
Nur’un derslerine daha ziyade nazar-› dikkati celb edip
genifl bir dairede kendini okutturuyor. Onun için gayet
çal›flkan iki kardeflimiz olan baba ve o¤lu; ve babas›, zi-
yade s›k›nt› çekmelerinde iftihar etsinler, orada Arabî: Arapça.

aziz: izzetli, muhterem, sayg›n.
celp: çekme, çekifl, kendine çek-
mek.
civar: çevre, yöre, etraf.
ehemmiyetli: önemli.
evvel: önce.
fatiha: açan, bafllama, bafllang›ç;
aç›lan fleyin ilk bölümü.
fütuhat: zaferler, fetihler, galibi-
yetler.
gayet: son derece.
hakikat: gerçek, do¤ru.
havale: ›smarlama, b›rakma.
Hubab: Risâle-i Nur’da bir risâle
ismi.
ibare: metin, cümle veya bir kaç
cümleden oluflan söz grubu.
ibaret: meydana gelen, oluflan,
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müteflekkil.
iftihar: övünme.
ihtar: dikkat çekme, hat›rlat-
ma, uyar›.
Katre: Bedîüzzaman Said
Nursî Hazretlerinin Mesnevî-i
Nuriye adl› eseri içinde yer
alan bir risale.
manzum: ölçülü, s›ral›, dü-
zenlenmifl, vezinli.
matbu: tab edilmifl, bas›lm›fl.
mecmua: toplan›p, biriktiril-
mifl, düzenlenmifl yaz›lar›n
hepsi.

merak: endifle.
mertebe: derece, basamak.
müdafaaname: müdafaa
metni, savunma mektubu,
savunma dilekçesi.
mühim: lüzumlu, gerekli.
nazar-› dikkat: dikkatli bak-
ma, dikkatli bak›fl.
Risale-i Nur: Nur Risalesi, Be-
diüzzaman Said Nursî’nin
eserlerinin ad›.
selâm: bar›fl, rahatl›k, sela-
met ve esenlik dileme.
fluhut: gözle görme, müflahe-

de.
tefsîr: Yorum, flerh.
telif: kitap yazma, eser orta-
ya koyma.
tensip: uygun görme, müna-
sip k›lma, uygun bulma.
tetimme: bir konuyu veya
eseri tamamlamak için ekle-
nen k›s›m, ek.
tevakkuf: duraklama, durma.
zahir: görünen, görünücü.
zeyl: ek, bir eserin devam›
olarak yaz›lan k›s›m.
ziyade: çok, fazla.
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muvakkat tevakkuftan müteessir olmas›nlar. Benim ve
bizim nazar›m›zda onlar eski mevkîlerini tam muhafaza
ediyorlar.

Baflta Risale-i Nur’un f›trî talebeleri masum çocuklar
demifltik. ‹flte bir nümunesi, bu mektubumu rahats›zl›k-
tan kendim yazamad›¤›m için, ben söyleyip yeni huruf-
la yazan Ceylân, biri de ona mektup yazan masum Kü-
çük Ali, biri de bu defa bana kâmilâne ve müdakkikane
mektup yazan medrese-i Nuriyenin küçük flakirdi Küçük
Mehmed’dir. Ben de onlara “Bârekâllah, bahtiyar ço-
cuklar” derim, peder ve validelerini de tebrik ederim.

ìÕ

Œ 2 1 œ

[Bir suale mecburî cevab›n tetimmesidir.]
1 /√pórªnëpH oíuÑn°ùoj s’pG mrÅn°T røpe r¿pGnh @ o¬nfÉnërÑo°S /¬pªr°SÉpH

Aziz, s›ddîk kardefllerim,

Bu yaz mevsimi, gaflet zaman› ve derd-i maîflet mefl-
galesi hengâm› ve fluhur-u selâsenin çok sevapl› ibadet
vakti ve zemin yüzündeki f›rt›nalar›n silâhla de¤il, diplo-
matl›kla çarp›flmalar› zaman› oldu¤u cihetle, gayet kuv-
vetli bir metanet ve vazife-i nuriye-i kudsiyede bir sebat
olmazsa, Risale-i Nur’un hizmeti zarar›na bir atalet, bir
fütur ve tevakkuf bafllar.
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medrese-i Nuriye: nur medrese-
si; Risale-i Nur’lar›n okundu¤u
yerler.
meflgale: ifl, u¤rafl, meflgul olu-
nan fley.
metanet: metin olma, dayan›kl›-
l›k; gayret.
mevki: yer, makam.
müdakkikane: dikkatlice, ince-
den inceye araflt›rarak.
muhafaza: koruma.
müteessir: üzgün.
muvakkat: geçici.
nazar: bak›fl, nezdinde.
nümune: örnek.
peder: baba.
Risale-i Nur: Nur Risalesi, Bediüz-
zaman Said Nursî’nin eserlerinin
ad›.
flakirt: talebe, ö¤renci.
sebat: sabit durma, kararl›l›k.
s›dd›k: çok do¤ru, dürüst, hakk›
ve hakikati tereddütsüz kabulle-
nen.
sual: soru.
fluhur-i selâse: Üç Aylar; Recep,
fiaban ve Ramazan.
talebe: istekli, ö¤renici.
tetimme: bir konuyu veya eseri
tamamlamak için eklenen k›s›m,
ek.
tevakkuf: duraklama, durma, e¤-
lenme.
valide: ana, anne.
vazife-i nuriye-i kudsiye: Mu-
kaddes Risale-i Nur vazifesi, göre-
vi.
zemin: yer.

atalet: tembellik.
aziz: izzetli, muhterem, say-
g›n.
bahtiyar: bahtl›, talihli, mutlu.
barekallah: Allah mübarek
etsin, hay›rl› ve bereketli ol-
sun.
cihet: yön, sebep, vesile.
defa: kere, kez, yol.
derd-i maiflet: geçim derdi

ve zorlu¤u, geçim s›k›nt›s›.
diplomat: diplomasi mesle¤i-
ne mensup.
f›trî: tabiî, yarat›l›fltaki, do-
¤ufltan olan.
fütur: zay›fl›k, gevfleklik,
usanç.
gaflet: dikkatsizlik, endiflesiz-
lik, Allah’tan uzaklafl›p nefsin
arzular›na dalmak.

gayet: son derece.
hengâm: zaman, s›ra.
hizmet: görev, vazife.
huruf: harfler.
kâmilane: kâmil bir flekilde,
olgunluk ve mükemmellik
içinde.
masum: suçsuz, günahs›z,
saf, temiz.
mecburî: zorunlu.

1. Allah’›n ad›yla. Onu her türlü kusur ve noksandan tenzih ederiz. • Hiçbir fley yoktur ki Onu
övüp Onu tesbih etmesin. (‹srâ Suresi: 44.)
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Aziz kardefllerim, siz kat'î biliniz ki, Risale-i Nur ve
flakirtlerinin meflgul olduklar› vazife, ruy-i zemindeki bü-
tün muazzam mesailden daha büyüktür. Onun için, dün-
yevî merakâver meselelere bak›p, vazife-i bakiyenizde
fütur getirmeyiniz. Meyvenin Dördüncü Meselesini çok
defa okuyunuz; kuvve-i maneviyeniz k›r›lmas›n.

Evet, ehl-i dünyan›n bütün muazzam meseleleri, fanî
hayatta zalimâne olan düstur-u cidal dairesinde, gadda-
râne, merhametsiz ve mukaddesat-› diniyeyi dünyaya fe-
da etmek cihetiyle, kader-i ‹lâhî, onlar›n o cinayetleri
içinde, onlara bir manevî cehennem veriyor. Risale-i
Nur ve flakirtlerinin çal›flt›klar› ve vazifedar olduklar›, fa-
nî hayata bedel bakî hayata perde olan ölümü ve hayat-›
dünyeviyenin perestiflkârlar›na gayet dehfletli ecel cellâ-
d›n›n hayat-› ebediyeye birer perde ve ehl-i iman›n sa-
adet-i ebediyelerine birer vesile oldu¤unu iki kere iki
dört eder derecesinde kat'î ispat etmektedir. fiimdiye ka-
dar o hakikati göstermifliz.

Elhas › l : Ehl-i dalâlet, muvakkat hayata karfl› müca-
dele ediyorlar. Bizler, ölüme karfl› nur-u Kur'ân ile cidal-
deyiz. Onlar›n en büyük meselesi —muvakkat oldu¤u
için— bizim meselemizin en küçü¤üne —bekaya bakt›¤›
için— mukabil gelmiyor. Madem onlar divanelikleriyle
bizim muazzam meselelerimize tenezzül edip kar›flm›-
yorlar; biz, neden kudsi vazifemizin zarar›na onlar›n kü-
çük meselelerini merakla takip ediyoruz?

aziz: izzetli, muhterem, sayg›n.
bâkî: daimi, sonsuz.
bedel: karfl›l›k.
beka: bakîlik, ebedîlik, sonsuzluk.
cellât: idama mahkûm olanlar›n
hükümlerini infaz etmeye vazife-
li olan adam.
cidal: muharebe, cenk, kavga,
çarp›flma, savafl.
cihet: yön, sebep, vesile.
cinayet: bu derecede a¤›r suç.
defa: kere, kez, yol.
dehfletli: ürkütücü, korkunç.
divane: deli, akl› bafl›nda olma-
yan.
dünyevî: dünyaya ait.
düstur-i cidal: karfl›l›kl› kavga
düsturu, mücadele prensibi, ka-
idesi.
ecel: her canl›n›n Allah taraf›ndan
takdir edilen ölüm vakti.
ehl-i dalâlet: dalâlet ehli; yoldan
ç›kanlar, azg›n ve sapk›n kimse-
ler.
ehl-i dünya: dünyaya ba¤l›, dün-
ya adam›, ahireti düflünmeyen.
ehl-i iman: inananlar, iman sa-
hipleri.
elhâs›l: has›l›, netice itibariyle, k›-
saca.
fânî: ölümlü, geçici.
fedâ: u¤runa verme.
fütur: zay›fl›k, gevfleklik, usanç.
gaddarane: zalimce, gaddarca,
merhametsizce, haincesine.
gayet: son derece.
hakikat: gerçek, do¤ru.
hayat-› dünyeviye: dünyaya ait
olan hayat.
hayat-› ebediye: ebedî ve son-
suz hayat, ahiret hayat›.
ispat: kan›tlama, do¤rulama.
kader-i ‹lâhî: ‹lâhî kader, Allah’›n
kader kanunu.
kat’î: kesin, flüpheye ve tereddü-
de mahal b›rakmayan.
kudsî: mukaddes, yüce.
kuvve-i manevîye: manevî güç,
moral.
madem: de¤il mi ki.
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manevî: manaya ait, maddî
olmayan.
merak: endifle.
merakaver: merak verici, dü-
flündürücü, merakland›rc›.
merhamet: ac›mak, flefkat
göstermek, korumak, esirge-
mek.
mesail: meseleler.
mesele: konu.
meflgul: bir iflle u¤raflan, ilgi-
lenen.
muazzam: ehemmiyetli,
önemli.

mücadele: savaflma, çat›flma,
kavga.
mukabil: karfl›, karfl›l›k, muâ-
dil.
mukaddesat-› dîniye: dine
ait kudsî ve mübarek say›lan
fleyler.
muvakkat: geçici.
nur-u Kur’ân: Kur’ân-› Ke-
rîm’in nuru, ayd›nl›¤›, ›fl›¤›.
perestiflkâr: afl›r› derecede
düflkün olan, çok seven.
Risale-i Nur: Nur Risalesi, Be-
diüzzaman Said Nursî’nin

eserlerinin ad›.
rûy-i zemin: yeryüzü.
saadet-i ebediye: sonu ol-
mayan, sonsuz mutluluk.
flakirt: talebe, ö¤renci.
tenezzül: gönül alçakl›¤›, al-
çak gönüllülük gösterme.
vazife: görev.
vazifedar: vazifeli.
vazife-i bâkiye: sonsuzlu¤a
ait vazife.
vesile: arac›, vas›ta.
zâlîmâne: zalimce, zulmeder-
cesine.
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Bu ayet 
1 rºoàrjnónàrgG GnPpG sπn°V røne rºoctQoónj n’ ve usul-ü ‹slâmi-

yetin ehemmiyetli bir düsturu olan pQnôs°†dÉpH »/°VGsôdnG
o¬ndoôn¶ræojn’ , yani, “Baflkas›n›n dalâleti sizin hidayetinize za-

rar etmez; sizler, lüzumsuz onlar›n dalâletleriyle meflgul
olmayas›n›z”; düsturun manas›: “Zarara kendi raz› ola-
n›n lehinde bak›lmaz. Ona flefkat edip ac›nmaz.”

Madem bu ayet ve bu düstur, bizi, zarara bilerek raz›
olanlara ac›maktan men ediyor; biz de bütün kuvvetimiz
ve merak›m›zla, vaktimizi kudsi vazifeye hasretmeliyiz,
onun haricindekileri malâyanî bilip, vaktimizi zayi etme-
meliyiz. Çünkü elimizde nur var, topuz yoktur. Biz teca-
vüz edemeyiz. Bize tecavüz edilse, nur gösteririz. Vazi-
yetimiz bir nevi nuranî müdafaad›r.

Bu tetimmenin yaz›lmas›n›n sebeplerinden birisi:

Risale-i Nur’un bir talebesini tecrübe ettim. Acaba bu
heyecan, flimdiki siyasete karfl› ne fikirdedir diye, Bo-
¤azlar hakk›nda bir boflbo¤azl›¤› münasebetiyle bir iki
fley sordum. Bakt›m, alâkadarâne ve bilerek cevap ver-
di. Kalben, “Yaz›k!” dedim. “Bu vazife-i nuriyede zarar›
olacak.” Sonra fliddetle ikaz ettim.

2 pán°SÉn«u°ùdGnh p¿Én£r«s°ûdG nøpe $ÉpH oòoYnG bir düsturumuz vard›r.

E¤er insanlara ac›yorsan, geçmifl düstur onlara merha-
mete liyakatini selb ediyor. Cennet adamlar istedi¤i gibi,
Cehennem de adam ister.
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mek.
meflgul: ilgilenen, u¤raflan.
müdafaa: savunma, koruma.
münasebet: vesile, alâka, ba¤.
nevi: çeflit.
nur: ayd›nl›k, par›lt›, parlakl›k, zi-
ya, ›fl›k, flule.
nuranî: nurlu, ›fl›kl›, parlak, mü-
nevver.
raz›: r›za gösteren, hoflnut olan.
Risale-i Nur: Nur Risalesi, Bediüz-
zaman Said Nursî’nin eserlerinin
ad›.
flefkat: karfl›l›ks›z sevgi besleme,
içten ve karfl›l›ks›z merhamet.
selb: ortadan kald›rma, iptal et-
me; olumsuzlaflt›rma.
talebe: istekli, ö¤renici.
tecavüz: sald›rma, s›n›r›n› aflma.
tecrübe: deneyim, s›nama, s›nav,
imtihan.
tetimme: bir konuyu veya eseri
tamamlamak için eklenen k›s›m,
ek.
usûl-i ‹slâmiyet: ‹slâmiyetin
prensipleri, usûlleri.
vazife: görev.
vazife-i nuriye: Risale-i Nur vazi-
fesi, hizmeti.
vaziyet: durum.
zayi: yitik, zarar, ziyan.

alâkadarâne: ilgilenerek, alâ-
ka göstererek.
ayet: Kur’an’›n her bir cümle-
si.
dalâlet: azg›nl›k, sap›kl›k.
düstur: kanun, kural, esas.
ehemmiyetli: önemli.
hariç: d›fl›nda.
hasr: yaln›z bir fleye mahsus
k›lma, vakfetme.

hidayet: do¤ru inanç ve ya-
flay›fl üzere olmak.
ikaz: uyar›.
kalben: kalp ile, kalpten, sa-
mimî, içten, gönülden, yürek-
ten, kendi kendine, can ü gö-
nülden.
kudsî: mukaddes, yüce.
leh: onun taraf›na, ondan ya-
na, birinin faydas› için yap›lan

hareket.
liyakat: lay›k olma, ehliyet.
madem: de¤il mi ki.
malâyani: manas›z, faydas›z,
bofl (fley).
mana: anlam.
men: yasak etme, engelleme.
merak: endifle.
merhamet: ac›mak, flefkat
göstermek, korumak, esirge-

1. Maide Suresi: 105. (Manas› yani’den sonraki ilk t›rnak içinde verilmifl.)
2. fieytan›n ve siyasetin flerrinden Allah’a s›¤›n›r›m.
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Beflinci fiuan›n yine k›smen verdi¤i haberler tezahür
ediyor.

Said Nursî

ìÕ

Œ 2 2 œ
Denizli tüccar› asl› 

Burdurlu Haf›z Mustafa’ya hitapt›r
1 /√pórªnëpH oíuÑn°ùoj s’pG rmÅn°T røpe r¿pGnh @ o¬nfÉnërÑo°S /¬pªr°SÉpH

2 pQƒtædG pπpFBÉ '̀°SnQ päÉnahoôoM pOnón©pH o¬oJÉncnônHnh $G oánªrMnQnh rºoµr«n∏nY oΩnÓs°ùdnG
Aziz, s›ddîk kardeflim ve hizmet-i Kur'âniyede muvaf-

fak›yetli arkadafl›m,

Sen binler safalarla geldin, beni ebedî minnettar ettin.
Ve sad›k arkadafllar›nla Risale-i Nur’un serbestiyetine
hizmetiniz o derece büyük ve k›ymetlidir, de¤il yaln›z bi-
zi ve Risale-i Nur’un flakirtlerini, belki bu memleketi, bel-
ki âlem-i ‹slâm› manen minnettar ettiniz ki, ehl-i iman›n
imdad›na yetiflmeye Risale-i Nur’un yolunu serbestçe
açt›n›z. Ben, bir seneden beri seni ve seninle beraber bu
serbestiyetine çal›flanlar›, merhum Haf›z Ali ve Hüsrev
gibi Risale-i Nur’un kahramanlar›yla beraber manevî ka-
zançlar›ma, dualar›ma flerik etmiflim; hem devam ede-
cek… Buraya kadar herbir dakika, yoldaki bir gün, Ri-
sale-i Nur’un hizmetinde bulundu¤un gibi beni minnet-
tar eyledin. Hâkim-i adil nam›n› alan malûm zat› ve

âlem-i ‹slâm: ‹slâm âlemi, ‹slâm
dünyas›.
aziz: izzetli, muhterem, sayg›n.
dua: Allah’a yalvarma, niyaz.
ebedî: sonu olmayan, daimî, sü-
rekli.
ehl-i iman: inananlar, iman sa-
hipleri.
haf›z: Kur’ân-› Kerîm’i tamamen
ezberleyen ve okuyan kimse.
hâkim-i âdil: âdil hakim, adâlet
ile ifl gören hükmedici, adâletli
hüküm verici.
hitap: söylemde bulunmak, ko-
nuflmak.
hizmet: u¤raflma, çal›flma.
hizmet-i Kur’âniye: Kur’an hiz-
meti.
imdat: yard›m.
k›smen: k›smî olarak, bir k›s›m.
k›ymet: de¤er.
malûm: bilinen, bilinir olan.
manen: mana bak›m›ndan, ma-
naca.
manevî: manaya ait, maddî ol-
mayan.
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merhum: rahmete kavufl-
mufl, ölmüfl, ölü.
minnettar: bir iyili¤e karfl› te-
flekkür duygusu içinde olan.
muvaffak›yet: baflar›.
nam: ad, isim, lakap.
Risale-i Nur: Nur Risalesi, Be-
diüzzaman Said Nursî’nin

eserlerinin ad›.
sad›k: do¤ru, gerçek, hakikî,
sahte olmayan.
flakirt: talebe, ö¤renci.
sefa: e¤lence, e¤lenme.
serbestiyet: serbestlik, rahat
ve serbest olma hâli.
flerik: ortak.

s›dd›k: çok do¤ru, dürüst,
hakk› ve hakikati tereddütsüz
kabullenen.

tezahür: görünme, belirme,
ortaya ç›kma.

tüccar: ticaret yapan, ticaret-
le u¤raflan kimse, tacir.

zat: flahsiyet.

1. Allah’›n ad›yla. Onu her türlü kusur ve noksandan tenzih ederiz. • Hiçbir fley yoktur ki Onu
övüp Onu tesbih etmesin. (‹srâ Suresi: 44.)

2. Allah’›n selâm›, rahmeti ve bereketi, Risale- Nur harflerinin say›s›nca, ebedi olarak üzerini-
ze olsun.
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lehimizde onunla beraber çal›flanlar›, bu hakiki adalete
hizmetleri için ahir ömrüme kadar unutmayaca¤›m. Alt›
yedi ayd›r onlar› da aynen manevî kazançlar›ma flerik
ediyorum.

Bana teslim ettikleri Risale-i Nur’un bir k›sm›n›, kar-
defllerime cevap verece¤im, bütününü yazs›nlar, onlara
hediye edece¤im. Çünkü onlar, Risale-i Nur’un bundan
sonraki hizmetine tam hissedard›rlar. Bu meselede ben
Denizli flehrini kendi karyeme arkadafl edip bütün emva-
t›n› ve ehl-i iman›n hayatta olanlar›n› hem kendim, hem
Risale-i Nur’un talebeleri, manevî kazançlar›m›za hisse-
dar etmeye karar verdik. Denizli Hapishanesini de, bir
imtihan medresemiz telâkkî ediyoruz. Ve bizimle alâka-
dar hem Denizli’de, hem hapiste umumuna ve hususan
tam adaletini gördü¤ümüz mahkeme heyetine çok se-
lâm ve dualar ederiz.

ìÕ

Œ 2 3 œ

Aziz, s›dd›k kardefllerim,

Kat’iyen flek ve flüphemiz kalmad› ki, bu hizmetimizin
neticesi olan Risale-i Nur’un serbestiyetini de¤il yaln›z
biz ve bu Anadolu ve âlem-i ‹slâm alk›fll›yor, takdir edi-
yor; belki kâinat memnun olup cevv-i sema, feza-y› âlem
alk›fll›yor ki, üç dört ayda ya¤mura fliddet-i ihtiyaç var-
ken gelmedi ve Denizli’de mahkemenin bilfiil teslimine 
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Risale-i Nur: Nur Risalesi, Bediüz-
zaman Said Nursî’nin eserlerinin
ad›.
flek: flüphe, zan, tereddüt.
selâm: bar›fl, rahatl›k, selamet ve
esenlik dileme.
serbestiyet: serbestlik, rahat ve
serbest olma hâli.
flerik: ortak.
fliddet-i ihtiyaç: ihtiyac›n, muh-
taç olman›n fliddeti, ihtiyac›n çok
fazla olmas›.
s›dd›k: çok do¤ru, dürüst, hakk›
ve hakikati tereddütsüz kabulle-
nen.
takdir: k›ymet verme, be¤enme.
talebe: istekli, ö¤renici.
telâkki: kabul etme, bir görüflle
bakma.
umum: bütün, herkes.

adalet: kanun ve düzen haki-
miyeti.
ahir: sonra.
ahir: sonu, son k›sm›.
alâkadar: ilgili, iliflki.
âlem-i ‹slâm: ‹slâm âlemi, ‹s-
lâm dünyas›.
aziz: izzetli, muhterem, say-
g›n.
bilfiil: bizzat kendi çal›flmas›
ile, kendi yaparak.
cevv-i sema: gökyüzü, hava
âlemi, uzay bofllu¤u.
dua: Allah’a yalvarma, niyaz.

ehl-i iman: inananlar, iman
sahipleri.
emvat: ölüler.
feza-y› âlem: âlemin fezas›,
uzay.
hakikî: gerçek.
heyet: kurul, komite.
hissedar: hisse sâhibi, hissesi
olan.
hizmet: görev, vazife.
hizmet: u¤raflma, çal›flma.
hususan: bilhassa, özellikle.
imtihan: Allah’›n s›k›nt›, has-
tal›k, fakirlik gibi çeflitli flekil-

lerde kullar›n› denemesi.
kâinat: evren; yarat›lm›fl olan
fleylerin tamam›, bütün âlem-
ler.
karye: köy.
kat’iyen: hiç bir zaman, asla.
leh: onun taraf›na, ondan ya-
na, birinin faydas› için yap›lan
hareket.
manevî: manaya ait, maddî
olmayan.
medrese: e¤itim ve ö¤retim
kurumu.
mesele: konu.
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karar vermesi, yine leyle-i Miraçta aynen Risale-i Nur’un
bir rahmet oldu¤una iflareten leyle-i Regaibe tevafuk
ederek kesretli melek-i ra’d›n alk›fllamas›yla ve rahmetin
Emirda¤›nda gelmesi o teslim karar›na tevafuk etmesi
ve bir hafta sonra, demek Denizli’de vekillerin eliyle
al›nmas› hengâmlar›nda yine aynen leyle-i Miraca ve
leyle-i Regaibe tevafuk ederek aynen onlar gibi Cuma
gecesinde kesretli rahmet ve ya¤murun bu memlekette
gelmesi, o tevafuklar›yla kat’î kanaat verdi ki:

Risale-i Nur’un müsaderesine ve hapsine dört zelzele-
lerin tevafuku küre-i arzca bir itiraz oldu¤u gibi, bu Emir-
da¤› memleketinde dört ay zarf›nda yaln›z üç Cuma ge-
cesinde—biri leyle-i Regaip, biri leyle-i Miraç, biri de fia-
ban-› Muazzam›n birinci Cuma gecesinde—rahmetin
kesretli gelmesi ve Risale-i Nur’un da serbestiyetinin üç
devresine tam tam›na tevafuk etmesi, küre-i havaiyenin
bir tebriki, bir müjdesidir ve Risale-i Nur’un da manevî
bir rahmet ve ya¤mur oldu¤una kuvvetli bir iflarettir.

Ve en lâtif bir emare fludur ki: Dün, birdenbire bir ser-
çe kuflu pencereye geldi, vurdu. Biz, uçurmak için iflaret
ettik, gitmedi.

Mecbur oldum, Ceylân’a dedim: “Pencereyi aç; o ne
diyecek?”

Girdi, durdu, ta bu sabaha kadar… Sonra oday› ona
b›rakt›k, yatak odama geldim. Bu sabah ç›kt›m, kap›y›
açt›m, yar›m dakikada döndüm, bakt›m, “Kuddüs, Kud-
düs” zikrini yapan bir kufl odamda gördüm. Gülerek 

devre: dönem.
emare: alâmet, belirti, niflan.
hengâm: zaman, s›ra.
iflareten: iflaret ederek, belirte-
rek.
itiraz: direnme, karfl› koyma.
kanaat: inanma, görüfl, fikir.
kat’î: kesin, flüpheye ve tereddü-
de mahal b›rakmayan.
kesretli: çoklu¤u olan, çok fazla.
Kuddüs: kusur, eksiklik ve nok-
sanl›ktan, temiz olan, fazilet ve
güzelliklerle övülen, noksanl›¤›
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gerektirecek fleylerden son
derece münezzeh olan, izzet
ve kibriya sahibi Allah.
küre-i arz: yer küre, dünya.
küre-i havaiye: hava küre,
atmosfer.
lâtif: hofl.
leyle-i Miraç: Miraç Gecesi,
Hz. Muhammed’in Miraca ç›k-
t›¤› gece, Recep ay›n›n 27. ge-
cesi.
leyle-i Regaip: Regaip Gecesi,
Recep ay›n›n ilk Cuma gecesi.

manevî: manaya ait, maddî
olmayan.
melek-i ra’d: gök gürültüsü
ile vazifeli, görevli melek.
müsadere: toplatma, elden
alma.
rahmet: Allah’›n kullar›n› esir-
gemesi, onlara maddî ve ma-
nevî nimetler vermesi.
Risale-i Nur: Nur Risalesi, Be-
diüzzaman Said Nursî’nin
eserlerinin ad›.
fiaban-› Muazzam: çok yüce

fiaban ay›.

serbestiyet: serbestlik, rahat
ve serbest olma hâli.

tevafuk: uyma, uygunluk,
birbirine denk gelme.

vekil: baflkas›n›n yerine ve
ad›na hareket eden, konuflan.

zarf›nda: süresince.

zelzele: yer sars›nt›s›, dep-
rem.

zikr: Allah’›n adlar›n› anarak
dua etme, Allah’› anma.
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dedim: “Bu misafir niçin geldi?” Tam bir saat bana bak-
t›, uçmad›, ürkmedi. Ben de okuyordum; ekmek b›rak-
t›m, yemedi. Yine kap›y› açt›m, ç›kt›m, yar›m dakikada
geldim, o misafir kayboldu.

Sonra bana hizmet eden çocuk geldi, dedi ki: “Ben bu
gece gördüm ki, Haf›z Ali’nin kardefli yan›m›za gelmifl.” 

Ben de dedim: “Haf›z Ali ve Hüsrev gibi bir kardefli-
miz buraya gelecek.”

Ayn› günde, iki saat sonra çocuk geldi, dedi: Haf›z
Mustafa geldi; hem Risale-i Nur’un serbestiyetinin müj-
desini, hem mahkemedeki kitaplar›m› da k›smen getir-
di; hem serçe kuflunun ve senin, hem kuddüs kuflunun
tabirini ispat etti—ki, tesadüf olmad›¤›n› ispat etti.

Acaba, emsalsiz bir tarzda hem serçe kuflu acip bir su-
rette, hem kuddüs kuflu garip bir surette gelip bakmas›,
sonra kaybolmas› ve masum çocu¤un rüyas› tam tam›-
na ç›kmas›, Risale-i Nur’un Haf›z Mustafa gibi bir zat›n
eliyle buraya gelmesinin ayn› zaman›na tevafuku hiç te-
sadüf olabilir mi? Hiçbir ihtimali var m› ki, bir beflaret-i
gaybiye olmas›n?

Evet, bu mesele, küçük bir mesele de¤il; kâinat ve
hayvanat ile alâkadard›r. Ben Risale-i Nur’un bir flakirdi
olmak itibar›yla, kendi hisseme düflen bu kâr ve netice-
yi, binler alt›n lira kadar kazanc›m var kanaat ediyorum.
Baflka yüz binler Risale-i Nur fiakirtleri ve takviye-i ima-
na muhtaç ehl-i iman›n istifadeleri buna k›yas edilsin.
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eserlerinin ad›.
rüya: uyku s›ras›nda görülen fley,
uyku s›ras›nda zihinde geçen ha-
yaller, misalî âlem, düfl.
flakirt: talebe, ö¤renci.
serbestiyet: serbestlik, rahat ve
serbest olma hâli.
suret: biçim, flekil, tarz.
tabir: ifade, söz.
takviye-i iman: iman takviyesi,
inanc›n kuvvetlenmesi.
tarz: biçim, flekil.
tesadüf: rastlant›.
tevafuk: uyma, uygunluk, birbiri-
ne denk gelme.
zat: flahsiyet.

acip: tuhaf, hayrette b›rakan.
alâkadar: ilgili, iliflki.
beflaret-i gaybiye: gayptan
gelen müjde.
ehl-i iman: inananlar, iman
sahipleri.
emsalsiz: benzersiz.
garip: tuhaf, hayret verici.
hayvânât: hayvanlar.
hisse: pay, nasip.
hizmet: birinin iflini görme,
bir kimsenin hesab›na veya
menfaatine ifl görme.

ihtimal: olabilirlik.
ispat: kan›tlama, do¤rulama.
istifade: faydalanma, yarar-
lanma.
kâinat: evren; yarat›lm›fl olan
fleylerin tamam›, bütün âlem-
ler.
kanaat: inanma.
k›smen: k›smî olarak, bir k›-
s›m.
k›yas: karfl›laflt›rma, bir fleyi
baflka bir fleye benzeterek
hüküm verme.

Kuddüs: kusur, eksiklik ve
noksanl›ktan, temiz olan, fazi-
let ve güzelliklerle övülen,
noksanl›¤› gerektirecek fley-
lerden son derece münezzeh
olan, izzet ve kibriya sahibi
Allah.
masum: suçsuz, günahs›z,
saf, temiz.
mesele: konu.
muhtâc: gerek duyan.
Risale-i Nur: Nur Risalesi, Be-
diüzzaman Said Nursî’nin
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Evet, dinin, fleriat›n ve Kur’ân’›n yüzden ziyade t›ls›m-
lar›n›, muammalar›n› hal ve keflfeden; ve en muannid
dinsizleri susturup ilzam eden; ve Miraç ve haflr-i cisma-
nî gibi s›rf ak›ldan çok uzak zannedilen Kur’ân hakikat-
lerini en mütemerrid ve en muannid filozoflara ve z›n-
d›klara karfl› günefl gibi ispat eden ve onlar›n bir k›sm›n›
imana getiren Risale-i Nur eczalar›, elbette küre-i arz ve
küre-i havaiyeyi kendi ile alâkadar eder ve bu asr› ve is-
tikbali kendiyle meflgul edecek bir hakikat-i Kur’âniyedir
ve ehl-i iman elinde bir elmas k›l›nçt›r.

ìÕ

Œ 2 4 œ

Aziz kardeflim,

Risale-i Nur’un avukat› Ziya’y› bizim taraf›m›zdan
hem çok teflekkür, hem tebrik ediniz. Çoktan beri ruhu-
ma ihtar edilmifl ki, Ziya nam›nda birisi, Risale-i Nur
nam›na büyük bir hizmet edecek. Bu mesele gösterdi ki,
o Ziya, bu Ziya’d›r. Bizleri ebede kadar minnettar eyle-
di. Mahkemede zab›t kâtibi ve azadan Hesna Han›m ve
sorgu hakimi gibi vicdanl› zatlara teflekkür ederiz. Ve
onlar› unutmayaca¤›m›, bilhassa baflta Müftü Osman,
Hasan Feyzi olarak çok ehemmiyetli kardefllerime selâ-
m›m›z› ve minnettarl›¤›m›z› bildiriniz. Ve hâkim-i adil
olan zata, Risale-i Nur’un ekser eczalar›n› ona hediye
etmek için yazd›rmay› karar verdi¤imi söyleyiniz. Ve 

alâkadar: ilgili, iliflki.
asr: yüzy›l.
aza: üye.
aziz: izzetli, muhterem, sayg›n.
bilhassa: özellikle.
ebed: sonsuzluk, daimîlik.
ecza: cüz’ler, parçalar, k›s›mlar.
ehemmiyetli: önemli.
ehl-i iman: inananlar, iman sa-
hipleri.
ekser: pek çok.
elmas: çok k›ymetli bir mücev-
her.
filozof: felsefe ile u¤raflan.
hakikat: gerçek, do¤ru.
hakikat-› Kur’âniye: Kur’ân’›n
hakikat›, Kur’ân’›n ifade etti¤i ger-
çek.
hâkim: yarg›ç.
hâkim-i âdil: âdil hakim, adâlet
ile ifl gören hükmedici, adâletli
hüküm verici.
hâl: kald›rma, hal’ etme.
haflr-i cismanî: cisimle, cesetle
dirilme, ruhla beraber bedenlerin
ve vücutlar›n haflri.
hizmet: görev, vazife.
ihtar: dikkat çekme, hat›rlatma,
uyar›.
ilzam: susturma, cevap veremez
hâle getirme.
iman: inanç, itikat.
ispat: kan›tlama, do¤rulama.
istikbal: gelecek.
kâtip: yazan, yaz›c›.
keflif: gizli bir fleyi bulma, meyda-
na ç›karma.
küre-i arz: yer küre, dünya.
küre-i havaiye: hava küre, at-
mosfer.
mesele: konu.
meflgul: bir iflle u¤raflan, iflgal
eden.
minnettar: bir iyili¤e karfl› min-
net duyan.
Miraç: Peygamberimiz Hz. Mu-
hammed (a.s.m.) Efendimizin, Re-
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cep ay›n›n 27. gecesinde Ce-
nab-› Hakk›n huzuruna ruhen,
cismen, hâlen ç›kmas› mu’ci-
zesi.
muamma: anlafl›lmaz, çözül-
mesi güç ifl, anlam› gizli ve
güç anlafl›l›r söz.
muannit: inatç›, ayak dire-
yen.
müftü: ‹l ve ilçelerde din iflle-
rine bakan ve dinî meseleler-
le ilgilenen görevli kimse.
mütemerrit: temerrüt eden,
dik bafll›l›k eden, dik bafll›,

inatç›; kötü fiilinde direnen,
inatlaflan.
nam: ad, isim, lakap.
Risale-i Nur: Nur Risalesi, Be-
diüzzaman Said Nursî’nin
eserlerinin ad›.
ruh: dirilik kayna¤›, hayat›n
temeli ve sebebi olan manevî
varl›k.
selâm: bar›fl, rahatl›k, sela-
met ve esenlik dileme.
fleriat: ‹slâm dini ve prensip-
leri.
t›ls›m: herkesin bilip çözeme-

di¤i gizli s›r.
vicdan: insan›n içindeki, iyiyi
kötüden ay›rabilen, iyilik et-
mekten lezzet duyan ve kö-
tülükten elem alan manevî
his.
zab›t: mahkeme, meclis gibi
yerlerde söylenenlerin yaz›l-
mas›.
zat: flahsiyet.
z›nd›k: Allah’a ve ahirete
inanmayan, Allah’› inkâr
eden, imans›z, münkir.
ziyade: çok, fazla.
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Risale-i Nur’un fahrî avukat› Ziya’ya, k›sm-› mühimmini
yazd›r›p ona hediye etmek niyetindeyim.

Tab’ olunan Âyetü’l-Kübra risalesinin befl yüz matbu
nüshalar› da tab’edenlere verilecek mi, merak ediyo-
rum.

Biri de, ‹stanbul’da müsadere edilen ne kadar Risale-i
Nur varsa bana aittir. ‹çinde yirmi risale bulunan mec-
mua bana çok ehemmiyeti var.

Hem Denizli’den mufarakat ederken, emanet Muci-
zat-› Ahmediye risalesini orada baz›lar›na b›rakm›flt›m, o
da bana çok lâz›md›r. Belki Hoca Mûsa Efendi biliyor.

Risale-i Nur’un zay›f veya yeni flakirtlerini vesveseden
kurtarmak için beyan ediyorum ki: Gizli bir komitenin
desisesiyle safdil baz› hocalar veyahut bid’a taraftarlar›
baz› muar›zlar, Risale-i Nur’un hiç zedelenmez baz› ha-
kikatlerine karfl› gelmek için, benim çok kusurlu ve—iti-
raf ediyorum—çok hatal› flahs›m›n noksanlar›n› ve hata-
lar›n› iflaa etmek ve beni onlar ile çürütmekle Risale-i
Nur’a iliflmek ve darbe vurmak istediklerinin bu yirmi se-
nedir yirmi ehemmiyetli hadisesi var. Hatta iki defa hap-
simize de bir nevi vesilesi oldu¤undan, dostlar›ma ve Ri-
sale-i Nur’un flakirtlerine ilân ediyorum ki:

Ben Cenab-› Hakka flükrediyorum ki, nefsimi kendi-
me be¤endirmemifl ve kusurlar›m› kendime bildirmifl.
De¤il kendimi satmak, hodfuruflluk etmek, belki kemal-i
mahcubiyetle Risale-i Nur’un mübarek flakirtleri içinde 
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müsadere: toplatma, elden alma.
nefs: kötü vas›flar› kendisinde
toplayan hay›rl› ifllerden al›koyan
güç.
nevi: çeflit.
niyet: maksat, meram.
nüsha: suret.
risale: Risâle-i Nur Külliyat›n›
meydana getiren kitaplardaki her
bir ba¤›ms›z bölüm.
Risale-i Nur: Nur Risalesi, Bediüz-
zaman Said Nursî’nin eserlerinin
ad›.
safdil: saf gönüllü, temiz kalpli.
flakirt: talebe, ö¤renci.
flükür: teflekkür.
tab: basma.
taraftar: tarafl›, bir taraf› destek-
leyen.
vesile: bahane, sebep.
vesvese: flüphe, kuruntu, kalbe
gelen as›ls›z kötü ve sinsi düflün-
ce.

beyan: anlatma, aç›klama.
bid’a: dinin asl›na uymayan
adet ve uygulamalar.
Cenab-› Hak: Allah; do¤ru,
gerçek, Hakk›n tâ kendisi
olan, fleref ve azamet sahibi
yüce Allah.
defa: kere, kez, yol.
desise: hile, oyun, aldatmaca.
ehemmiyet: önem, de¤er,
k›ymet.
emanet: geri al›nmak üzere
b›rak›lan fley.
fahrî: bir karfl›l›k beklenme-

den yaln›zca fleref ve onur
vesilesi olarak kabul edilen
unvan, s›fat, ifl.
hâdise: olay.
hakikat: gerçek, do¤ru.
hodfürufl: kendini be¤endir-
meye çal›flan, övünen.
ilân: yayma, duyurma.
iflaa: haber yayma, herkese
duyurma.
k›sm-› mühim: önemli k›s›m.
komite: kötü bir maksat için
toplanm›fl topluluk, cemiyet.
kusur: eksiklik, noksan, özür.

matbu: tab edilmifl, bas›lm›fl.
mecmua: toplan›p, biriktiril-
mifl, düzenlenmifl yaz›lar›n
hepsi.
merak: endifle.
muar›z: muhalefet eden, kar-
fl› ç›kan, muhalif.
Mu’cizat-› Ahmediye: R.N.da
Peygamberimiz mucizelerinin
anlat›ld›¤› eser.
mufarakat: ayr›l›k, ayr›lma,
uzaklaflma.
mübarek: feyizli, bereketli,
kutlu.
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onlar›n samimiyet ve ihlâs›yla kendimi affettirmek ve
onlar›n manevî flefaatiyle günahlar›ma bir kefaret ara-
makt›r.

Bana itiraz edenler, gizli ay›plar›m› bilmiyorlar. Yaln›z
zahirî baz› hatalar›m› bahane edip ve yanl›fl olarak Risa-
le-i Nur’u benim mal›m zannedip Risale-i Nur’un nurla-
r›na perde çekmek, intiflar›na rekabet etmek için derler:
“Said Cuma cemaatine gelmiyor, sakal b›rakm›yor” gibi
tenkitleri var.

Elcevap: Ben, çok kusurlar› kabul ile beraber de-
rim: Bu iki meselede büyük mazeretlerim var.

Evvelâ: Ben fiafiîyim. fiafiî Mezhebinde Cuman›n bir
flart›, k›rk adam imam arkas›nda Fatiha okumakt›r. Da-
ha baflka flartlar da var. Onun için burada bana Cuma
farz de¤il. Ben, mezheb-i Âzamîyi takliden, bazan sün-
net olarak k›l›yordum.

Saniyen: Yirmi senedir haks›z olarak beni insanlarla
görüfltürmekten men ettikleri için—hem bu ahirde, res-
men dört ay evvel perde alt›nda insanlarla temas ettir-
memek için tenbihat olmufl—hem yirmi befl senedir ben
münzevî yaflad›¤›m için, kalabal›k yerlerde huzur bulam›-
yorum ve herkesin arkas›nda mezhebimce iktida edip
namaz k›lam›yorum ve okumakta yetiflemiyorum ve da-
ha Fatiha’n›n yar›s›n› okumadan, imam rükûa gidiyor.
Bizde Fatiha okumak farzd›r.

ahir: son zaman.
bahane: vesile, sebep.
cemaat: topluluk.
evvel: önce.
evvelâ: öncelikle.
farz: zarurî.
Fatiha: Kur’ân-› Kerim’in birinci
suresi.
ihlâs: samimiyet, bir ameli baflka
bir karfl›l›k beklemeksizin, s›rf Al-
lah r›zas› için yapma.
iktida: tabi olma, uyma.
imam: namazda kendisine uyu-
lan, Müslüman cemaate namaz
k›ld›ran kifli.
intiflar: yay›nlanma, neflrolma.
itiraz: direnme, karfl› koyma.
kefaret: ar›nma.
manevî: manaya ait, maddî ol-
mayan.
mazeret: elde olmayarak mey-
dana gelmifl, makul sebep, özür.
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men: yasak etme, engelleme.
mesele: konu.
mezhep: bir dinin baz› nokta-
larda görüfl farklar› bulunan
kollar›ndan her biri.
mezhep-i âzamî: ‹mam-›
Âzam’›n kurucusu oldu¤u Ha-
nefî mezhebi.
münzevi: inzivaya çekilen,
köfleye çekilmifl, yaln›z.
nur: ayd›nl›k, par›lt›, ›fl›k.
rekabet: rakip olma hâli, bir-
birini çekememe.
resmen: resmî  olarak, resmî

bir flekilde.
Risale-i Nur: Nur Risalesi, Be-
diüzzaman Said Nursî’nin
eserlerinin ad›.
rükû: namazda e¤ilme; vücu-
dun belden yukar› olan k›s-
m›n›, bafl dik durumda iken
yere paralel flekilde öne do¤-
ru e¤me hareketi.
samimîyet: samimîlik, içten-
lik.
saniyen: ikinci olarak.
sünnet: farz namazlar d›fl›nda
k›l›nan baz› namazlar.

fiafiî: fiafiî mezhebinden olan
kimse.

flart: koflul.

flefaat: günahkâr bir kimse-
nin aff›n› Allah’tan niyaz et-
me.

taklit: birinin davran›fl ve iflle-
rinin flekil ve biçim olarak ay-
n›n› yapma.

tenbîhât: tenbihler, ikazlar.

tenkit: elefltirme.

zahirî: görünüflte olan; zahire,
d›fla ait olan.
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Sakal meselesi ise: Bu bir sünnettir, hocalara mahsus
de¤il. Bu millette yüzde doksan sakals›z olanlar›n içinde
küçükten beri sakals›z bulundum. Bu yirmi senedir bana
resmî hücumlarda baz› arkadafllar›m›n sakallar›n› kestir-
meleriyle, benim sakal b›rakmad›¤›m, bir hikmet, bir
inayet-i ‹lâhiye oldu¤unu ispat etti. E¤er sakal olsayd›, t›-
rafl edilseydi, Risale-i Nur’a büyük bir zarard›. Çünkü
ölecektim, dayanamayacakt›m.

Baz› âlimler “Sakal› t›rafl etmek caiz de¤ildir” demifl-
ler. Muradlar›, sakal› b›rakt›ktan sonra t›rafl etmek ha-
ramd›r, demektir. Yoksa hiç b›rakmayan, bir sünneti terk
etmifl olur. Fakat bu zamanda, dehfletli pek çok günah-›
kebîreden çekinmek için, bu terk-i sünnete mukabil, Ri-
sale-i Nur’un irflad›yla, yirmi sene haps-i münferit hük-
münde iflkenceli bir hayat geçirdik; inflaallah o sünnetin
terkine bir kefarettir.

Hem bunu kat’iyen ilân ediyorum ki: Risale-i Nur,
Kur’ân’›n mal›d›r. Benim ne haddim var ki, sahip ola-
y›m, ta ki kusurlar›m ona sirayet etsin. Belki o Nur’un
kusurlu bir hadimi ve o elmas mücevherat dükkân›n›n
bir dellâl›y›m. Benim karma kar›fl›k vaziyetim ona sira-
yet edemez, ona dokunamaz. Zaten Risale-i Nur’un bi-
ze verdi¤i ders de, hakikat-i ihlâs ve terk-i enaniyet ve
daima kendini kusurlu bilmek ve hodfuruflluk etmemek-
tir. Kendimizi de¤il, Risale-i Nur’un flahs-›manevîsini ehl-i
imana gösteriyoruz. Bizler, kusurumuzu görene ve bize
bildirene—fakat hakikat olmak flart›yla—minnettar olu-
yoruz, “Allah raz› olsun” deriz. Boynumuzda bir 
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eflyalar›.
raz›: hoflnut olma, kabul etme.
resmî: devlet ad›na olan.
Risale-i Nur: Nur Risalesi, Bediüz-
zaman Said Nursî’nin eserlerinin
ad›.
sirayet: bulaflma, geçme.
sünnet: farz ibadetler d›fl›nda, Hz.
Muhammed’in (a.s.m.) yapmay›
âdet edindi¤i ibadetler.
flart: koflul.
terk-i enaniyet: benlik ve enani-
yetten vazgeçme.
t›rafl: sakal, b›y›k veya k›l› keskin
bir aletle dibinden kesme, kaz›-
ma.
vaziyet: durum.

âlim: ilim ile u¤raflan, ilim
adam›.
caiz: geçerli, kabul edilebilir,
uygun.
dehfletli: ürkütücü, korkunç.
dellâl: ilân edici; hakka davet
eden.
ehl-i iman: inananlar, iman
sahipleri.
elmas: çok k›ymetli bir mü-
cevher.
hâdim: hademe, hizmetçi.
hakikat: gerçek, do¤ru.
hakikat-› ihlâs: ihlâs›n gerçe-

¤i, asl›.
haps-i münferit: tek bafl›na
olan hapis.
haram: ‹slâmiyetçe yasakla-
nan ifller.
hikmet: ‹lahî gaye, gizli se-
bep.
hodfürufl: kendini be¤endir-
meye çal›flan, övünen.
hükmünde: de¤erinde, yerin-
de.
ilân: yayma, duyurma.
inayet-i ‹lahiye: Allah’›n yar-
d›m›.

inflaallah: Allah izin verirse.
irflat: do¤ru yolu gösterme,
gafletten uyand›rma.
ispat: kan›tlama, do¤rulama.
kat’iyen: hiç bir zaman, asla.
kefaret: ar›nma.
kusur: eksiklik, noksan.
mesele: konu.
minnettar: bir iyili¤e karfl›
minnet duyan.
mukabil: karfl›l›k.
mücevherat: mücevherler,
elmas, yakut, zümrüt v.b. süs
tafllar›yla süslenmifl ziynet
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akrep bulunsa, ›s›rmadan at›lsa, nas›l memnun oluruz;
kusurumuzu—fakat garaz ve inat olmamak flart›yla ve
bid’alara ve dalâlete yard›m etmemek kayd›yla—kabul
edip minnettar oluyoruz.

ìÕ

Œ 2 5 œ
Aziz kardefllerim,

Hazret-i Ali (r.a.) 
1 pânénØrdG nøpe »uæpenG …'ôrÑoµrdG pânj'’rÉpHnh f›k-

ras›nda Âyetü’l-Kübra yüzünden flakirtleri bir musibete
düflüp ve onun berekât›yla emniyet ve selâmete ç›kacak-
lar›n› kerametkârâne haber verdi¤i gibi, Âyetü’l-Kübra
risalesi Nurlar içinde yüzer matbu nüshas›yla serbestiyet
noktas›nda daha ziyade mevki almas› cihetiyle bu mem-
lekete üç büyük ya¤mur rahmetine birinci vesile oldu¤u
gibi; ben, dünya halini bilmiyorum, fakat eskiden beri
bo¤az›m›z› s›kan ve daima bizi istilâ etmeye f›rsat bekle-
yen ve dehfletli kuvvet alan ve taraftarlar bulan ve bizi is-
tinads›z zann›yla f›rsat bekleyenin istilâs›ndan ve esare-
tinden Âyetü’l-Kübra ve arkadafllar›n›n serbestiyeti çok
hadise ve emarelerle, flimdiye kadar Risale-i Nur, sada-
ka gibi, belâlar›n def’ine bir vesile oldu¤undan, bu da bu
belâya karfl› vesiledir denilebilir. Ve ‹mam-› Ali Rad›yal-

lahu Anh›n 
2 rân∏nérfG oánªr∏t¶dG p¬pH »'°Sƒoe Én°ünY oºr°Snh f›kras›nda

bir vecihte Âyetü’l-Kübra risalesi maksut oldu¤u gibi,
Denizli Meyvesinin on bir meselesi “Hüccetü’l-Bâli¤a,” 

aziz: izzetli, muhterem, sayg›n.
belâ: musibet, s›k›nt›.
berekât: bolluklar, bereketler.
bid’a: dinin asl›na uymayan adet
ve uygulamalar.
cihet: yön, sebep, vesile.
dalâlet: azg›nl›k, sap›kl›k.
def: mani olma, kovma, ortadan
kald›rma.
dehfletli: ürkütücü, korkunç.
emare: alâmet, belirti, niflan.
emniyet: eminlik, güvenlik, kor-
kusuzluk.
esaret: esirlik, tutsakl›k, hüküm
alt›nda bulunma.
f›kra: parça, mektup, bölüm.
garaz: kötü kas›t, düflmanca ni-
yet, kin.
haber: bilgi, bilgilendirme.
hâdise: olay.
istilâ: ele geçirme, kaplama, ya-
y›lma.
istinat: dayanak.
kayd: flart.
kerametkârane: kerametli bir
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flekilde, keramet gösterircesi-
ne.
maksut: kast edilmifl, kast
edilen.
matbu: tab edilmifl, bas›lm›fl.
mevki: yer, makam.
minnettar: bir iyili¤e karfl› te-
flekkür duygusu içinde olan.
musibet: felaket, bela.
nüsha: suret.
rahmet: lütuf, nimet, faydal›

ya¤mur için söylenir.
risale: Risâle-i Nur Külliyat›n›
meydana getiren kitaplardaki
her bir ba¤›ms›z bölüm.
Risale-i Nur: Nur Risalesi, Be-
diüzzaman Said Nursî’nin
eserlerinin ad›.
sadaka: Allah r›zas› için ihti-
yaç sahibi fakirlere yap›lan
yard›m.
selâmet: salimlik, eminlik,

kurtulufl, korku ve endifleden
uzak olma.
serbestiyet: serbestlik, rahat
ve serbest olma hâli.
flakirt: talebe, ö¤renci.
flart: koflul.
taraftar: tarafl›, bir taraf› des-
tekleyen.
vecih: cihet, yön.
vesile: bahane, sebep.
ziyade: çok, fazla.

1. Ya Rab Ayetü’l-Kübra hürmetine beni musibetten kurtar, eman ve emniyet ver.
2. Kendisiyle karanl›¤›n dald›¤› Asa-y› Musa ismi hürmetine...
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on bir hüccetiyle, aynen Asa-y› Mûsa’n›n on bir mucize-
sine tevafuk edip, bu f›krada aynen Âyetü’l-Kübra risa-
lesi gibi ‹mam-› Ali’nin (r.a.) medar-› nazar› oldu¤u kalbi-
me ihtar edildi.

Demek Meyve Risalesi, Asa-y› Mûsa gibi, çok firavun-
lar› susturur, ma¤lûp eder. Âyetü’l-Kübra’y› tab eden
kahraman ve mübarek kardefllerimiz, pek büyük bir hiz-
met-i Nuriye yapm›fllar. Merhum Haf›z Ali’nin (r.a.) hiz-
met-i Nuriyesi bununla da devam ediyor.

ìÕ

Œ 2 6 œ

Aziz s›dd›k kardefllerim,

Âyetü’l-Kübra’n›n matbu nüshalar› perde alt›nda çok
hizmet görmüfller. Bafltaki ihtar›n ahirinde, beyaz yerde
bir hafliye olarak size alt› sat›r suretini gönderdik; siz mü-
nasip görürseniz yazd›r›rs›n›z, hem ›slah ve tashih eder-
siniz. Benim kat’î kanaatim geldi ki:

Bu defa, Âyetü’l-Kübra’y› dikkatle ve muar›zlar› naza-
ra al›p okudum. fiüphem kalmad› ki, Risale-i Nur’un çok
fliddetli darbelerine karfl› muar›zlar zay›f bahaneler ve si-
nek kanad› kadar ehemmiyetsiz kusurlar› medar-›
mes’uliyet gördükleri halde, bu dehfletli darbeleri nazara
almay›p hem beraatimizi, hem Risale-i Nur’un serbesti-
yetini kabul etmelerinin sebebi: Baflta Âyetü’l-Kübra
olarak Risale-i Nur’un “Meyve” ve “Hüccetü’l-Bâli¤a” 
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mübarek: feyizli, bereketli.
münasip: uygun.
nazar: dikkat.
nüsha: suret.
risale: Risâle-i Nur Külliyat›n›
meydana getiren kitaplardaki her
bir ba¤›ms›z bölüm.
Risale-i Nur: Nur Risalesi, Bediüz-
zaman Said Nursî’nin eserlerinin
ad›.
serbestiyet: serbestlik, rahat ve
serbest olma hâli.
s›dd›k: çok do¤ru, dürüst, hakk›
ve hakikati tereddütsüz kabulle-
nen.
suret: nüsha, kopya.
tab: basma.
tashih: düzeltme, yanl›fl›n› gider-
me.
tevafuk: uygunluk; belli s›ra, ölçü
ve münasebetler içerisinde birbi-
rine denk gelme.

ahir: sonu, son k›sm›.
Asa-y› Mûsa: Bediüzzaman
Said Nursî’nin bir eseri.
aziz: izzetli, muhterem, say-
g›n.
bahane: vesile, sebep.
beraat: serbest kalma, suç-
suz bulunma, aklanma.
darbe: vurufl, vurma, çarpma.
defa: kere, kez, yol.
dehfletli: ürkütücü, korkunç.
ehemmiyetsiz: önemsiz.
f›kra: parça, mektup, bölüm.
firavun: zâlim, imans›z; kibir-

li, gururlu ve inatç›.
haf›z: çok say›da hadis ezber-
lemifl olan kimse.
hafliye: dipnot.
hizmet: görev, vazife.
hizmet-i Nûriye: Nur hizmeti,
Risâle-i Nur için çal›flma.
hüccet: delil.
›slah: iyi duruma getirme, iyi-
lefltirme, düzeltme.
ihtar: dikkat çekme, hat›rlat-
ma, uyar›.
kanaat: kanma, inanma.
kat’î: kesin, flüpheye ve te-

reddüde mahal b›rakmayan.
ma¤lup: boyun e¤me, yenil-
me, yenilmifl olma.
matbu: tab edilmifl, bas›lm›fl.
medar-› mes’uliyet: sorum-
luluk sebebi.
medar-› nazar: göz önünde
bulundurulmas› gereken.
merhum: rahmete kavufl-
mufl, ölmüfl, ölü.
muar›z: muhalefet eden, kar-
fl› ç›kan, muhalif.
mu’cize: benzerini yapmak-
tan insanlar›n aciz kald›¤› fley.
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gibi eczalar›ndaki harikulâde ve sars›lmaz hakikatler, on-
lar›n dehfletli inatlar›n› k›rmas›d›r. Çaresiz mecburiyetle
serbestiyetini, beraatimizi resmen kabul etmifller. Fakat
yine gizli z›nd›ka komitesi, elinden geldi¤i kadar nazar-›
millette kendilerini lânetten, nefretten bir derece kurtar-
mak için, kusurlar›m›z› ar›yorlar ve hükûmeti i¤fal etme-
ye çal›fl›yorlar. Onun için, biz, eskisi gibi ihtiyat›m›z› el-
den b›rakmamal›y›z. (HAfi‹YE) 

Umum kardefllerimizin gelecek mübarek Ramazan-›
fierifinizi ve geçmifl Berat gecelerinizi bütün ruh u can›-
m›zla tebrik ediyoruz. Cenab-› Hak, onlar›n ve bizlerin
hakk›m›zda bu Ramazan’daki leyle-i Kadrimizi bin ay-
dan hay›rl› ve bin ay kadar medar-› sevap eylesin, üm-
met-i Muhammediyeye saadet ve selâmet versin. Âmin.

Hem cümlenize birer birer se-
lâm eden kardefliniz,

Said Nursî

ìÕ
HAfi‹YE: Âyetü'l-Kübrâ'n›n bafl›ndaki ihtar›n âhirinde nazar-› dikkati celb
etmifl cümlesine hafliyedir.

Evet, ‹mam-› Ali'nin (r.a.) Ayetü'l-Kübrâ hakk›nda verdi¤i haberi, tam ta-
m›na Denizli hâdisesi tasdik etti. Çünkü, bu risalenin gizli tab'›, hapsimize
bir vesile oldu. Ve onun kudsî ve çok kuvvetli hakikat›n›n galebesiyle, be-
raat ve necat›m›za ehemmiyetli bir sebep oldu. Ve ‹mam-› Ali (r.a.) kera-

met-i gaybiyesini gözlere gösterdi ve hakk›m›zdaki …'ôrÑoµrdG pânj'’rÉpHnh
1 pânénØrdG nøpe »uæpenG duas›n›n kabulünü ispat etti.

âmin: Yâ Rabbi! Öyle olsun, ka-
bul eyle!” anlam›nda duan›n so-
nunda söylenir.
beraat: serbest kalma, suçsuz
bulunma, aklanma.
Berat Gecesi: Peygamberimize,
peygamberli¤in bildirildi¤i fiaban
ay›n›n on beflinci gecesi.
dehfletli: ürkütücü, korkunç.
ecza: cüz’ler, parçalar, k›s›mlar.
hakikat: gerçek, do¤ru.
harikulâde: ola¤anüstü.
hafliye: dipnot.
i¤fal: yan›ltma, gaflete düflürerek
kand›rma, aldatma.
ihtiyat: uzak görüfllü olma, gele-
ce¤i düflünerek tedbirli hareket
etme.
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komite: encümen, hey’et, alt
kurul, komisyon.
kusur: eksiklik, özür, suç, ka-
bahat.
lânet: fena, kötü, u¤ursuz.
leyle-i Kadir: Kadir Gecesi,
Kur’ân-› Kerîm’in dünya se-
mas›na nazil oldu¤u gece, Ra-
mazan’›n 27. gecesi.
mecburiyet: mecbur olma,
zarurîlik durumu, zorunluluk.

medar-› sevap: sevap sebebi;
hay›rlar, faydalar, mükâfat.
mübarek: feyizli, bereketli,
kutlu.
Ramazan-› fierif: mübarek,
flerefli Ramazan ay›.
resmen: resmî  olarak, resmî
bir flekilde.
saadet: mutluluk.
selâm: bar›fl, rahatl›k, sela-
met ve esenlik dileme.

selâmet: salimlik, eminlik,
kurtulufl, korku ve endifleden
uzak olma.
serbestiyet: serbestlik, rahat
ve serbest olma hâli.
Umum: bütün, herkes.
ümmet-i Muhammediye: Hz.
Muhammed’in ümmeti; Hz.
Muhammed’e (a.s.m.) ba¤l›
olan ve yolundan gidenler.
z›nd›ka: dinsizlik, inançs›zl›k.

1. Ya Rab Ayetü’l-Kübra hürmetine beni musibetten kurtar, eman ve emniyet ver.
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Œ 2 7 œ

Aziz, s›ddîk, metîn, sars›lmaz, sebatkâr, fedakâr, vefa-
dar kardefllerim,

Bilirsiniz ki, Ankara ehl-i vukufu Risale-i Nur’a ait ke-
rametleri ve iflaret-i gaybiyeleri inkâr edememifller. Yal-
n›z, yanl›fl olarak o kerametlerde beni hissedar zannedip
itiraz ederek, “Böyle fleyler kitapta yaz›lmamal›yd›, kera-
met izhar edilmez” diye hafif bir tenkide mukabil, müda-
faat›mda onlara cevaben demifltim ki:

Onlar bana ait de¤il ve o kerametlere sahip olmak be-
nim haddim de¤il. Belki Kur'ân’›n mu'cize-i maneviyesi-
nin tereflfluhat› ve lem'alar›d›r ki, hakiki bir tefsiri olan
Risale-i Nur’da kerametler fleklini alarak flakirtlerinin
kuvve-i maneviyelerini takviye etmek için, ikramat-› ‹lâ-
hiye nev'indendir. ‹kram ise, izhar› bir flükürdür, caizdir,
hem makbuldür. fiimdi ehemmiyetli bir sebebe binaen
cevab› bir parça izah edece¤im. Ve, “Ne için izhar edi-
yorum? Ve ne için bu noktada bu kadar tahflidat yap›yo-
rum? Ve ne için birkaç ayd›r bu mevzuda çok ileri gidi-
yorum? Ekser mektuplar o keramete bak›yor?” diye su-
al edildi.

Elcevap: Risale-i Nur’un hizmet-i imaniyesinde, bu
zamanda binler tahribatç›lara mukabil yüz binler tami-
ratç› lâz›m gelirken, hem benimle lâakal yüzer kâtip ve
yard›mc› bulunmak ihtiyaç varken, de¤il çekinmek ve te-
mas etmemek, belki millet ve ehl-i idare takdir ile ve 
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keramet: Allah’›n velî kullar›nda
görülen ola¤anüstü hâller veya
tabiatüstü hâdiseler.
kuvve-i manevîye: manevî güç,
moral.
lâakal: en az›ndan, hiç olmazsa.
makbul: kabul edilmifl olan, iste-
nilen.
metin: sa¤lam ve dayan›kl›, kavi,
berk.
mevzu: konu.
mu’cize-i manevîye: manevî
mucize.
mukabil: karfl›l›k.
müdafaat: müdafaalar, savun-
malar.
nev: cins.
Risale-i Nur: Nur Risalesi, Bediüz-
zaman Said Nursî’nin eserlerinin
ad›.
sebatkâr: sebat eden, sözünde
ve karar›nda duran, vazgeçme-
yen, sebatl›.
s›dd›k: çok do¤ru, dürüst, hakk›
ve hakikati tereddütsüz kabulle-
nen.
sual: soru.
flakirt: talebe, ö¤renci.
flükür: teflekkür.
tahribat: tahripler, y›k›p bozma-
lar.
tahflidat: y›¤malar, biriktirmeler,
toplamalar.
takdir: de¤erlendirme.
takviye: kuvvetlendirme, sa¤-
lamlaflt›rma, teyit ve tasdik etme.
tamirat: tamirler, düzeltmeler.
tefsîr: Kur’ân’›n mana bak›m›n-
dan izah›, aç›klamas›.
tenkit: elefltirme.
tereflfluhat: damlamalar, s›z›nt›-
lar.
vefadar: sözünde ve dostlulu-
¤unda devaml› olan, vefal› dost.

aziz: izzetli, muhterem, say-
g›n.
binaen: -den dolay›, bu se-
bepten.
caiz: geçerli, kabul edilebilir,
uygun.
cevaben: cevap olarak, karfl›-
l›k fleklinde.
ehemmiyetli: önemli.
ehl-i idare: idare edenler,
devleti yönetenler.
ehl-i vukuf: bir mesele hak-
k›nda bilgi ve yetki sahibi
olanlar.

ekser: pek çok.
fedakâr: kendini veya flahsî
menfaatlerini hiçe sayan, fe-
da eden.
hakikî: gerçek.
hissedar: hisse sâhibi, hissesi
olan.
hizmet-i imaniye: iman ve
Kur’an hakikatlerinin ikna
edici ve ilmî delillerle anlafl›l-
mas›na hizmet etme.
ikram: ba¤›fl, ihsan.
ikramat-› ‹lâhiye: Cenab-›
Hakk›n ikramlar›, nimetleri,

ba¤›fllar›.
inkâr: reddetme, tan›mama,
kabul ve tasdik etmeme,
inanmama.
iflaret-i gaybiye: gaypla ilgili
iflaret; Hz. Peygamber, müçte-
hit imamlar taraf›ndan gayba
ait verilen haberler, iflaret yo-
lu ile yap›lan aç›klamalar.
itiraz: direnme, karfl› koyma.
izah: aç›klama, ayr›nt›lar› ile
anlatma.
izhar: gösterme, aç›¤a vurma.
kâtip: yazan, yaz›c›.
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teflvik ile yard›m ve temas etmek zaruri iken ve o hiz-
met-i imaniye hayat-› bakiyeye bakt›¤› için hayat-› fani-
yenin meflgalelerine ve faydalar›na tercih etmek ehl-i
imana vacip iken, kendimi misal alarak derim ki:

Beni herfleyden ve temastan ve yard›mc›lardan men
etmekle beraber, aleyhimizde olanlar bütün kuvvetleriy-
le arkadafllar›m›n kuvve-i maneviyelerini k›rmak ve ben-
den ve Risale-i Nur’dan so¤utmak ve benim gibi ihtiyar,
hasta, zaif, garip, kimsesiz bir bîçareye, binler adam›n
görece¤i vazifeyi bafl›na yüklemek ve bu tecrid ve tazyik-
lerde maddî bir hastal›k nev'inde insanlarla temas ve ih-
tilâttan çekilmeye mecbur olmak, hem o derece tesirli
bir tarzda halklar› ürküttürmek ki, en ziyade merbut gö-
rülen baz› dostlar›n bana selâm vermemek, hatta baz›
namaz› da terk etmek derecesinde ürkütmekle kuvve-i
maneviyeyi k›rmak cihetleriyle ve sebepleriyle, ihtiyar›m
haricinde bütün o manilere karfl›, Risale-i Nur flakirtleri-
nin kuvve-i maneviyelerinin takviyesine medar ikramat-›
‹lâhiyeyi beyan ederek Risale-i Nur etraf›nda manevî bir
tahflidat yapt›rmak ve Risale-i Nur kendi kendine, tek
bafl›yla, baflkalar›na muhtaç olmayarak, bir ordu kadar
kuvvetli oldu¤unu göstermek hikmetiyle bu çeflit fleyler
bana yazd›r›lm›fl. Yoksa —hafla— kendimizi satmak ve
be¤endirmek ve temeddüh etmek, hodfüruflluk etmek
ise, Risale-i Nur’un ehemmiyetli bir esas› olan ihlâs s›r-
r›n› bozmakt›r.

‹nflaallah, Risale-i Nur kendi kendine, hem kendini
müdafaa etti¤i, hem k›ymetini tam gösterdi¤i gibi, bizi 

beyan: anlatma, aç›klama.
bîçare: çaresiz, zavall›.
cihet: yön, sebep, vesile.
ehemmiyetli: önemli.
ehl-i iman: inananlar, iman sa-
hipleri.
garip: gurbette, kendi memleke-
tinin d›fl›nda bulunan, yabanc›.
hariç: d›fl›nda.
hâflâ: asla, katiyen, hiç bir vakit.
hayat-› fânîye: fânî hayat, sonu
olan hayat.
hikmet: ‹lahî gaye, yüksek bilgi.
hizmet-i imaniye: iman ve
Kur’an hakikatlerinin ikna edici
ve ilmî delillerle anlafl›lmas›na
hizmet etme.
hodfürufl: kendini be¤endirmeye
çal›flan, övünen.
ihlâs: samimiyet, bir ameli baflka
bir karfl›l›k beklemeksizin, s›rf Al-
lah r›zas› için yapma.
ihtilât: kar›fl›p görüflme, beraber
yaflama.
ihtiyar: irade, tercih.
ihtiyar: yafll›.
ikramat-› ‹lâhiye: Cenab-› Hakk›n
ikramlar›, nimetleri, ba¤›fllar›.
inflaallah: Allah izin verirse.
k›ymet: de¤er.
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kuvve-i manevîye: manevî
güç, moral.
maddî: madde ile alâkal›.
manevî: manaya ait, maddî
olmayan.
mâni: engel, mania, set.
medar: sebep, vesile.
men: yasak etme, engelleme.
merbut: ba¤l›, raptedilmifl,
mensup.
meflgale: ifl, u¤rafl, meflgul
olunan fley.
misal: örnek.
muhtâc: gerek duyan.

müdafaa: savunma, koruma.
nev: tür, çeflit.
Risale-i Nur: Nur Risalesi, Be-
diüzzaman Said Nursî’nin
eserlerinin ad›.
selâm: bar›fl, rahatl›k, sela-
met ve esenlik dileme.
flakirt: talebe, ö¤renci.
tahflidat: y›¤malar, biriktir-
meler, toplamalar.
takviye: kuvvetlendirme,
sa¤lamlaflt›rma.
tarz: biçim, flekil.
tazyik: zorlama, bask›, s›k›nt›

verme.
tecrîd: hücre hapsi; bir kiflinin
baflkalar›yla olan iliflkisini
kesme.
temeddüh: kendi kendini öv-
me, kendini methetme, bö-
bürlenme.
vacip: dinî bak›mdan yap›l-
mas› flart olan, kesinlik bak›-
m›ndan farzdan sonra gelen.
vazife: görev.
zaif: zay›f.
zarurî: zorunlu.
ziyade: çok, fazla.
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de manen müdafaa edip kusurlar›m›z› affettirmeye
vesile olacakt›r.

ìÕ

Œ 2 8 œ

Aziz kardefllerim,

Risale-i Nur’un zuhurundan k›rk sene evvel, genifl bir
hiss-i kable’l-vuku', acip bir tarzda, hem bende, hem bi-
zim köyde, hem nahiyemizde tezahür etti¤ini flimdi bir
ihtar-› manevî ile kat'î kanaatim gelmifl. fiefik ve karde-
flim Abdülmecid gibi eski talebelerime bu s›rr› fafl etmek
isterdim. fiimdi Cenab-› Hak sizlerde çok Abdülme-
cid’leri ve çok Abdurrahman’lar› verdi¤i için, size beyan
ediyorum:

Ben, on yafl›nda iken, büyük bir iftihar, hatta bazan
temeddüh suretinde bir haletim vard›. ‹stemedi¤im hal-
de pek büyük bir ifl ve büyük bir kahramanl›k tavr›n› ta-
k›n›yordum. Kendi kendime derdim: Senin befl para k›y-
metin yok. Bu temeddühkârâne, hususan cesarette çok
fazla gösteriflin ne içindir? Bilmiyordum; hayret içinde
idim. Bir iki ayd›r o hayrete cevap verildi ki: Risale-i
Nur, kable’l-vuku' kendini ihsas ediyordu. Sen, adi odun
parças› gibi bir çekirdek iken, o firdevs salk›mlar›n› bilfi-
il kendi mal›n gibi hiss-i kable’l-vuku' ile hissedip hodfü-
ruflluk ederdin.
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diüzzaman Said Nursî’nin eserleri-
nin ad›.
s›r: giz.
suret: biçim, flekil, tarz.
talebe: istekli, ö¤renici.
tarz: biçim, flekil.
temeddüh: kendi kendini övme,
kendini methetme, böbürlenme.
temeddühkârâne: kendi kendini
öven kimseye yak›fl›r flekilde,
kendi kendini medhederek, bö-
bürlenerek.
tezahür: görünme, belirme, orta-
ya ç›kma.
vesile: arac›, vas›ta.
zuhur: ortaya ç›kma.

acip: tuhaf, hayrette b›rakan.
adî: basit, baya¤›, s›radan.
aziz: izzetli, muhterem, say-
g›n.
beyan: anlatma, aç›klama.
bilfiil: bizzat kendi çal›flmas›
ile, kendi yaparak.
Cenab-› Hak: Allah; do¤ru,
gerçek, Hakk›n tâ kendisi
olan, fleref ve azamet sahibi
yüce Allah.
evvel: önce.
fafl: meydana ç›kma, aç›¤a
vurma, dile verme.

firdevs: bostan, ba¤, bahçe.
hâlet: hal, durum.
hiss-i kablelvuku: Bir fleyi
vukuundan önce hissetme,
bir hadisenin gerçekleflme-
sinden önce kalbe do¤mas›.
hodfürufl: kendini be¤endir-
meye çal›flan, övünen.
hususan: bilhassa, özellikle.
iftihar: gurur, övünme.
ihsas: hissetirme, sezdirme.
ihtar-› manevî: manevî uyar›,
bildirim; Cenab-› Hakk›n ima-
na ve Kur’ân’a ait meseleler-

de kullar›n› uyarmas›.
kable’l-vuku: olmadan önce.
kanaat: inanma.
kat’î: kesin, flüpheye ve te-
reddüde mahal b›rakmayan.
k›ymet: de¤er.
kusur: eksiklik, noksan, özür.
manen: mana bak›m›ndan,
manaca.
müdafaa: savunma, koruma.
nahiye: idarî teflkilâtlanmada
kaza ile köy aras›ndaki kade-
me; bucak.
Risale-i Nur: Nur Risalesi, Be-
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Bizim Nurs köyümüz ise, hem eski talebelerim, hem
hemflehrilerim biliyorlar ki, bizim köyümüz, fevkalâde
gösterifl ve cesarette ileri göstermek için temeddühü çok
severdiler; güya büyük bir memleketi fetheder gibi kah-
ramanâne bir tav›r almak istiyordular. Ben, hem kendi-
me, hem onlara çok hayret ederdim. fiimdi hakiki bir ih-
tar ile bildim ki, o masum Nurslu insanlar, Nurs karyesi,
Risale-i Nur’un nuruyla büyük bir iftihar kazanacak; o vi-
lâyetin, nahiyenin ismini iflitmeyen, Nurs köyünü ehem-
miyetle tan›yacak diye bir hiss-i kable’l-vuku ile o ni'met-i
‹lâhiyeye karfl› teflekkürlerini temeddüh suretinde gös-
termifller.

Hem, o nahiyemiz olan Hizan kazas›na tâbi Ispar-
ta’da, birden bire, meflhur Seyda nam›nda fieyh Abdur-
rahman-› Tâ¤î himmetiyle o kadar çok talebeler ve ho-
calar ve âlimler ç›kt›lar ki, bütün Kürdistan onlar ile ifti-
har eder bir flekil ald›¤› zaman, içlerinde münazara-i il-
miye ve pek büyük bir himmetle ve pek genifl bir daire-i
ilim ve tarîkat içinde öyle bir vaziyet hissediyordum ki,
güya ruy-i zemini fethedecek bu hocalard›r.

Eski meflhur ulema ve evliyalar ve allâmeler ve kutub-
lar—onlar›n medar-› bahsi oldukça ben de dokuz on ya-
fl›ndayken dinliyordum, kalbime geliyordu ki, bu talebe-
ler, âlimler, ilimde, dinde büyük bir fütuhat yapm›fllar gi-
bi vaziyet al›yorlard›. Bir talebenin bir parça ziyade ze-
kâveti olsa idi, büyük bir ehemmiyet verilirdi. Münazara-
da, bir meselede birisi galebe çalsa büyük bir iftihar al›r-
d›. Ben de hayret ediyordum, o hissiyat bende de vard›. 

âlim: ilim ile u¤raflan, ilim adam›.
allâme: ilmî seviyesi çok yüksek
olan âlim.
daire-i ilim: ilim dairesi.
ehemmiyet: önem, de¤er, k›y-
met.
evliya: veliler, Allah dostlar›.
fetih: kuflatma, ele geçirme, zap-
tetme.
fevkalâde: ola¤anüstü.
fütuhat: zaferler, fetihler, galibi-
yetler.
galebe: galip gelme, üstünlük.
güya: sanki.
hakikî: gerçek.
hemflehri: ayn› flehirli, ayn›
memleketli.
himmet: manevî yard›m, ihsan,
lütuf.
hiss-i kablelvuku: Bir fleyi vuku-
undan önce hissetme, bir hadise-
nin gerçekleflmesinden önce kal-
be do¤mas›.
hissiyat: hisler, duygular.
Hizan: Bitlis’e ba¤l› bir kaza ismi.
iftihar: övünme.
ihtar: dikkat çekme, hat›rlatma,
uyar›.
ilim: bilgi, marifet.
kahramanane: kahramanca, yi-
¤itçe, cesurca.
karye: köy.
kaza: ilçe.
kutup: evliyalar içerisinde zama-
n›n en büyük mürflidi olan.
Kürdistan: Osmanl› devleti zama-
n›nda bir co¤rafî bölge ad›.
masum: suçsuz, günahs›z, saf, te-
miz.
medar-› bahs: söz konusu, bah-
setmeye sebep olan, vesile olan.
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mesele: konu.
münazara: bir konu üzerinde
belli kurallara uyularak yap›-
lan tart›flma.
münazara-i ilmiye: ilmî soh-
bet ve tart›flma.
nahiye: idarî teflkilâtlanmada
kaza ile köy aras›ndaki kade-
me; bucak.
nam: ad, isim, lakap.
nimet-i ‹lâhîye: Allah’›n ni-
meti, lütfu, ihsan›.
nur: ayd›nl›k, par›lt›, ›fl›k.
Nurs: Risale-i Nur’un müellifi

Bediüzzaman Said Nursî’nin
do¤du¤u, Bitlis’in Hizan kaza-
s›n›n ‹sparit nahiyesine ba¤l›
olan köy.
Risale-i Nur: Nur Risalesi, Be-
diüzzaman Said Nursî’nin
eserlerinin ad›.
rûy-i zemin: yeryüzü.
Seyda: Bediüzzaman’a bu
ismle de hitap edilirdi.
suret: biçim, flekil, tarz.
tâbi: ba¤l›, uyma.
talebe: istekli, ö¤renici.
tarikat: Allah’a ulaflmak için

fleyhin gözetiminde müridin
takip edece¤i terbiye usul ve
yolu.

temeddüh: kendi kendini öv-
me, kendini methetme, bö-
bürlenme.

ulema: âlimler, bilginler, ilim
sahipleri.

vaziyet: durum.

vilayet: il.

zekâvet: zekilik; çabuk anla-
ma, kavrama kabiliyeti.

ziyade: fazla, fazlas›yla.
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Hatta tarîkat fleyhleri ve dairelerinde medar-› hayret bir
müsabaka, hem nahiye, hem kaza, hem vilâyetimizde
vard›. O hâletleri baflka memleketlerde o derece göre-
medim.

fiimdi bir ihtar ile kat'î kanaatim geldi: O talebe arka-
dafllar›m, o üstadlar hükmünde hocalar›m, o mürflidle-
rim, evliyâ ve fleyhlerim, bir hiss-i kable’l-vuku' ile ruhu
hissedip ak›l bilmeyerek—ki en lüzumlu bir zamanda—
o talebeler içinde ve o hocalar›n flakirtleri içinde ve o
mürflidlerin müridleri içinde parlak bir nur ç›kacak, ehl-i
iman›n imdad›na gelecek diye, o istikbâldeki ni'met-i ‹lâ-
hiyeye gayet a¤›r ve acip flerait içinde ve hadsiz muar›z-
lar›n karfl›s›nda ve bin seneden beri kuvvet bulan dalâle-
tin mukabilinde ve gayet vehham ve garazkâr düflman-
lar›m›z›n desîselerinin ihatas›nda ve iki dehfletli mahke-
menin uzun tetkîkat›nda Risale-i Nur’un bu fevkalâde
galebesi ve harikulâde perde alt›nda tenvirat› ve düfl-
manlar›n› mecbur edip serbestiyetini kazanmas› gösteri-
yor ki, o mevkiine lây›kt›r ki, kable’l-vuku' ‹mam-› Ali
Rad›yallahü Anh ve Gavs-› Âzam (kuddise s›rruhu) on-
dan haber verdikleri gibi, bunlar, köy ve nahiye ve vilâ-
yetim, benimle beraber fluursuz olarak gelece¤ini hisse-
dip mesrur olmufllar. (HAfi‹YE)
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bi, hayrete sevk eden.
mesrur: sevinçli, memnun, flen,
sürurlu.
mevki: yer, makam.
muar›z: tariz eden, dokunakl› söz
söyleyen, tafl atan.
mukabil: karfl›l›k olarak, karfl›l›-
¤›nda.
mürit: tarikatta bir fleyh ve mür-
flide ba¤lanarak tarikat usul ve
âdetleri ile tasavvufî hakikatleri
ö¤renen kimse.
mürflit: irflat eden, do¤ru yolu
gösteren, rehber, k›lavuz.
müsabaka: yar›flma.
nahiye: idarî teflkilâtlanmada ka-
za ile köy aras›ndaki kademe; bu-
cak.
nimet-i ‹lâhîye: Allah’›n nimeti,
lütfu, ihsan›.
nur: ayd›nl›k, par›lt›, ›fl›k.
Risale-i Nur: Nur Risalesi, Bediüz-
zaman Said Nursî’nin eserlerinin
ad›.
ruh: dirilik kayna¤›, hayat›n te-
meli ve sebebi olan manevî var-
l›k.
serbestiyet: serbestlik, rahat ve
serbest olma hâli.
flakirt: talebe, ö¤renci.
flerait: flartlar.
fleyh: tarikat dersi veren manevî
lider, mürflit.
fluursuz: idraksiz, bilgisiz.
talebe: istekli, ö¤renici.
tarikat: Allah’a ulaflmak için fley-
hin gözetiminde müridin takip
edece¤i terbiye usul ve yolu.
tenvirat: tenvirler, ayd›nlatmalar,
›fl›kland›rmalar.
tetkikat: araflt›rmalar, inceleme-
ler.
üstat: ö¤retici, ö¤retmen.
vehham: çok flüphe ve vesvese
eden, çok kuruntulu; vehimli, ku-
runtulu.
vilayet: il.

HÂfi‹YE: Evet, Risâle-i Nur’un tercüman› hem fakir, hem âdi iken, flan-
s›z ve âmî bir haneden oldu¤u halde, tarihçe-i hayat›nda yaz›ld›¤› gibi fev-
kalâde isti¤nâ ve hediye ve sadakalar› kabul etmemek ve emsâlsiz bir iz-
zet-i ilmiye nâm›yla kimseye bafl e¤memek ve tenezzül etmemek ve had-
dinden bin derece ziyade ifllere giriflmek gibi haller, bu mezkûr s›rdan ile-
ri gelmifltir.

acip: tuhaf, hayrette b›rakan.
dalâlet: azg›nl›k, sap›kl›k.
dehfletli: ürkütücü, korkunç.
desise: hile, oyun, aldatmaca.
ehl-i iman: inananlar, iman
sahipleri.
evliya: veliler, Allah dostlar›.
fevkalâde: ola¤anüstü.
galebe: galip gelme, üstün-
lük.
garazkâr: haset eden, kin gü-
den, kötü kas›t sahibi.
Gavs-› Azam: en büyük gavs,
Abdülkadir-i Geylânî Hazret-

lerinin nam›.
gayet: son derece.
haber: bilgi, bilgilendirme.
hadsiz: s›n›rs›z, sonsuz.
hâlet: hal, durum.
harikulâde: ola¤anüstü.
hafliye: dipnot.
hiss-i kablelvuku: Bir fleyi
vukuundan önce hissetme,
bir hadisenin gerçekleflme-
sinden önce kalbe do¤mas›.
hükmünde: de¤erinde, yerin-
de.
ihata: kuflatma, içine alma.

ihtar: dikkat çekme, hat›rlat-
ma, uyar›.
imdat: yard›m.
istikbal: gelecek.
kable’l-vuku: olmadan önce.
kanaat: inanma.
kat’î: kesin, flüpheye ve te-
reddüde mahal b›rakmayan.
kaza: ilçe.
kuddise: mübarek, kudsî ve
mukaddes olsun.
lây›k: uygun, yak›fl›r, müna-
sip.
medar-› hayret: hayret sebe-
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Sizi eski talebelerim ve eski arkadafllar›m ve kardeflim
ve biraderzâdem Abdülmecid ve Abdurrahman’lar bildi-
¤imden, bu mahrem s›rr› size açt›m.

Evet, ben, yirmi dört saat evvel hassasiyetimle ve asa-
b›m›n rutubetten tesiriyle rahmet ve ya¤murun gelmesi-
ni hissetti¤im gibi, aynen öyle de, ben ve köyüm ve na-
hiyem, k›rk dört sene evvel Risale-i Nur’daki rahmet
ya¤murunu bir hiss-i kable’l-vuku' ile hissetmifliz demek-
tir.

Umum kardefllerimize ve hemflîrelerimize selâm ve
dua ederiz ve dualar›n› rica ederiz.

ìÕ

Œ 2 9 œ

H‹SS-‹ KABLE’L-VUKUUN TET‹MMES‹

Aziz, s›ddîk kardefllerim,

Risale-i Nur’un zuhuru hiss-i kable’l-vuku' ile külli bir
surette hissedilmesi gibi, Risale-i Nur’un has talebeleri-
nin bir k›sm›n›n itiraf›yla ve bir k›sm›n›n tarz-› hayat›
Risale-i Nur gibi bir hizmete namzetli¤ini gösterdi¤i ci-
hetle bu tetimmeyi yaz›yorum:

Evet, hiss-i kable’l-vuku', herkeste cüz'î-külli vard›r.
Hatta hayvanatta dahi vard›r. Hatta rüya-i sad›kan›n
ehemmiyetli bir k›sm›, bu hiss-i kable’l-vukuun nev'in-
dendir. Hatta baz›larda hassasiyet cihetiyle keramet 

asap: sinirler, sinir sistemi.
aziz: izzetli, muhterem, sayg›n.
biraderzade: kardefl çocu¤u, ye-
¤en.
cihet: yön, sebep, vesile.
cüz’î: küçük, az.
dua: Allah’a yalvarma, niyaz.
ehemmiyetli: önemli.
evvel: önce.
hassasiyet: hassasl›k, duygulu ol-
ma, duygusall›k.
hayvânât: hayvanlar.
hemflire: k›z kardefl, bac›.
hiss-i kablelvuku: Bir fleyi vuku-
undan önce hissetme, bir hadise-
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nin gerçekleflmesinden önce
kalbe do¤mas›.
hizmet: görev, vazife.
keramet: Allah’›n velî kulla-
r›nda görülen ola¤anüstü hâl-
ler veya tabiatüstü hâdiseler.
küllî: umumî, genel.
mahrem: herkesçe bilinme-
mesi gereken, gizli.
nahiye: idarî teflkilâtlanmada
kaza ile köy aras›ndaki kade-
me; bucak.
namzet: aday.
nev: tür, çeflit.

rahmet: Allah’›n kullar›n› esir-
gemesi, onlara maddî ve ma-
nevî nimetler vermesi.
Risale-i Nur: Nur Risalesi, Be-
diüzzaman Said Nursî’nin
eserlerinin ad›.
rutubet: yafll›k, nem, nemli-
lik, ›slakl›k.
rüya-y› sad›ka: gerçek ç›kan
rüya.
selâm: bar›fl, rahatl›k, sela-
met ve esenlik dileme.
s›dd›k: çok do¤ru, dürüst,
hakk› ve hakikati tereddütsüz

kabullenen.
s›r: gizlenen gerçek, saklanan
bilgi.
suret: biçim, tarz.
talebe: istekli, ö¤renici.
tarz-› hayat: hayat tarz›, ya-
flama flekli.
tesir: etki.
tetimme: bir konuyu veya
eseri tamamlamak için ekle-
nen k›s›m, ek.
Umum: bütün, herkes.
zuhur: görünme, meydana
ç›kma.
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derecesine ç›kar. Benim asab›mdaki hassasiyetle ya¤-
murdan yirmi dört saat evvelki rutubet-i havaiye ile ya¤-
murun gelmesini hissetmem, bir cihette hiss-i kable’l-vu-
ku' say›labilir ve bir cihette say›lmaz.

Ben, Risale-i Nur’a ehemmiyetli hizmet eden kardefl-
lerimin tarz-› hayatlar›na dikkat ettim, gördüm ki, ayn›
benim güzeran-› hayat›m gibi, Risale-i Nur gibi bir neti-
ceye göre teçhiz edilip sevk edilmifl.

Evet, Hüsrev, Feyzi, Haf›z Ali, Nazif gibi çok kardefl-
lerimizin geçen tarz-› hayatlar› bu hizmet-i Nuriyeye gö-
re bir vaziyet verildi¤ini onlar hissettikleri gibi; ben de,
çok has kardefllerimde, hatta burada aynen tarz-› haya-
t›m gibi böyle bir nuranî meyveyi vermek için tanzim
edilmifl görüyorum. Hissetmeyen k›sm›, dikkat etseler
hissedecekler. Ben kendim, bütün hayat›m›n harika k›s-
m›n›, evvelce Gavs-› Âzam›n bir silsile-i kerameti telâkki
ediyordum; flimdi Risale-i Nur’un bir silsile-i kerameti ol-
du¤u tebeyyün etti.

Ezcümle : Ben Hürriyetten evvel ‹stanbul’a gelirken,
yolda, bir iki mühim ilm-i kelâma ait kitaplar elime geç-
ti. Dikkatle mütalâa ettim. ‹stanbul’a geldikten sonra, se-
bepsiz olarak hem ulemay›, hem mektep muallimlerini
münazaraya, “Kim ne isterse benden sorsun” diye ilân
ettim. Medar-› hayrettir ki, münazaraya gelenlerin bütün
sorduklar› sualler, yolda mütalâa etti¤im ve haf›zamda
kald›¤› meselelerdi. Hem, filozoflar›n sorduklar› sualler,
haf›zamda bulunan meselelerdi.
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mühim: önemli, ehemmiyetli.
münazara: bir konu üzerinde
belli kurallara uyularak yap›lan
tart›flma.
mütalâa: dikkatli okuma, tetkik
etme.
nuranî: nurlu, ›fl›kl›, parlak, mü-
nevver.
Risale-i Nur: Nur Risalesi, Bediüz-
zaman Said Nursî’nin eserlerinin
ad›.
rutubet-i havaiye: havan›n rutu-
beti, nemi.
sevk: gönderme.
silsile-i keramet: keramet silsile-
si, kerametin zincirleme birbirini
takip etmesi.
sual: soru.
tanzim: düzenleme, tertipleme.
tarz-› hayat: hayat tarz›, yaflama
flekli.
tebeyyün: meydana ç›kma, gö-
rünme, belli olma, anlafl›lma.
teçhîz: cihazlama, lüzumlu fleyle-
ri tamamlama, donatma, haz›rla-
ma.
telâkki: anlama, kabul etme.
ulema: âlimler, bilginler, ilim sa-
hipleri.
vaziyet: durum.

asap: sinirler, sinir sistemi.
cihet: yön, sebep, vesile.
ehemmiyetli: önemli.
evvel: önce.
evvelce: daha önce.
ezcümle: bu cümleden ola-
rak.
filozof: felsefe ile u¤raflan, fi-
lozof.
Gavs-› Azam: en büyük gavs,
Abdülkadir-i Geylânî Hazret-
lerinin nam›.
güzeran-› hayat: hayat›n ge-
çicili¤i, hayat›n geçici olmas›.

haf›za: insanda hat›rlama
hassesi, bellek.
hârika: ola¤anüstü.
hassasiyet: hassasl›k, duygu-
lu olma, duygusall›k.
hiss-i kablelvuku: Bir fleyi
vukuundan önce hissetme,
bir hadisenin gerçekleflme-
sinden önce kalbe do¤mas›.
hizmet: görev, vazife.
hizmet-i Nûriye: Nur hizmeti,
Risâle-i Nur için çal›flma.
ilân: yayma, duyurma, bildir-
me.

ilm-i kelâm: kelâm ilmi, Ce-
nab-› Hakk›n zat ve s›fatlar›n-
dan, nübüvvet, haflir, kader
gibi imana ait meselelerden
‹slâmî esaslar dairesinde delil
ve bürhana dayal› olarak
bahseden ilim.
medar-› hayret: hayret sebe-
bi, hayrete sevk eden.
mektep: ilim, irfan ö¤renilen
yer, okul.
mesele: konu.
muallim: ders veren, ö¤ret-
men.
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fiimdi anlafl›ld› ki, o fevkalâde muvaffak›yet ve benim
de haddimden çok ziyade o hodfuruflluk ve manas›z iz-
har-› fazilet ise, ileride Risale-i Nur’un ‹stanbulca ve ule-
maca makbuliyetine ve ehemmiyetine zemin haz›r et-
mek imifl.

‹ k inc i s i : Hatta ben, fakir ve muhtaç oldu¤um ve za-
hid ve sofu ve riyazetçi olmad›¤›m ve büyük bir fleref ve
haysiyet ve hanedanl›k haysiyetinden, flan ü flerefinden
hissedar olmad›¤›m halde, tarihçe-i hayat›mda yaz›ld›¤›
gibi, küçükten beri halklar›n mallar›n›, hediyelerini kabul
edemiyordum, ihtiyac›m› izhara tenezzül edemiyordum.
Beni bilenler gibi, ben de çok hayret ederdim. fiimdi
hassaten birkaç sene zarf›nda anlafl›ld› ki, Risale-i
Nur’un dehfletli bir mücahedesinde, tama ve mal yüzün-
den ma¤lûp olmamak ve itiraz gelmemek için o hâlet-i
ruhîye bize ihsan edilmiflti. Yoksa, düflmanlar›m o cihet-
ten büyük bir darbe indirecektiler.

Hem ezcümle :  Eski Said siyasette çok ileri gitti¤i
halde, Yeni Said de taraftar bulmak için çok muhtaç ol-
du¤u zamanda, bütün insanlar› meflgul eden bu befl alt›
senedeki befler tufanlar›, siyaset f›rt›nalar› içinde kat’a ve
asla beni meflgul etmedi ve merakla ma¤lûp etmedi ve
befl sene, bilmeyi merak etmedim.

Beni bilenler gibi, ben de bu hale çok hayret ederdim.
Hatta kendi kendime derdim: “Acaba ben mi divane ol-
muflum ki, bütün dünyay› kendiyle meflgul eden bu ha-
disata bakm›yorum, ehemmiyet vermiyorum? Yoksa 

befler: insan, insanl›k.
cihet: yön, sebep, vesile.
darbe: vurufl, vurma, çarpma.
dehfletli: ürkütücü, korkunç.
divane: deli, akl› bafl›nda olma-
yan.
ehemmiyet: önem, de¤er, k›y-
met.
ezcümle: bu cümleden olarak.
fevkalâde: ola¤anüstü.
hâdisat: hadiseler, olaylar.
hâlet-i ruhiye: insan›n ruh hâli,
psikolojik durum, insan›n manevî
hâli, iç durumu.
hânedân: köklü ve büyük aile.
hassaten: bilhassa, özellikle.
haysiyet: fleref, onur, itibar.
hissedar: hisse sâhibi, hissesi
olan.
hodfürufl: kendini be¤endirmeye
çal›flan, övünen.
ihsan: ba¤›fllama, ikram etme, lü-
tuf.
itiraz: direnme, karfl› koyma.
izhar: gösterme, aç›¤a vurma.
izhar-› fazl: faziletini, de¤erini or-
taya koyma, üstünlü¤ünü bildir-
me.
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kat’a: hiç bir vakit, asla.
ma¤lup: boyun e¤me, yenil-
me, yenilmifl olma.
makbuliyet: makbullük, be-
¤enilmifllik, geçerlilik.
mana: anlam.
merak: endifle.
meflgul: bir iflle u¤raflan, ifl
görmekte olan kimse.
muhtâc: yoksul, fakir.
muvaffak›yet: baflar›.
mücahede: savaflma, müca-
dele, u¤raflma, çaba, gayret.
Risale-i Nur: Nur Risalesi, Be-

diüzzaman Said Nursî’nin
eserlerinin ad›.
riyazet: nefsi manevî yoklu-
¤a haz›rlamak için yap›lan dü-
zenli ruh terbiyesi.
sofu: dinin buyruk ve yasak-
lar›na bütünüyle uyan kimse.
flan: flöhret, ün.
fleref: onur, haysiyet.
tamah: h›rs, aç gözlülük.
taraftar: tarafl›, bir taraf› des-
tekleyen.
tarihçe-i hayat: bir fleyin ve-
ya insan›n do¤umdan ölüme

kadar bafl›ndan geçen fleyler,
biyografi.
tenezzül: gönül alçakl›¤›, al-
çak gönüllülük gösterme.
tufan: çok fliddetli ya¤mur ve
sel.
ulema: âlimler, bilginler, ilim
sahipleri.
zahit: dünyevî ifllerden el
etek çeken, kendini Allah’a
adayan.
zarf›nda: süresince.
zemin: temel, dayanak.
ziyade: çok, fazla.
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insanlar m› divane olmufllar?” diye hayret içindeydim.
fiimdi hem manevî ihtarla, hem mezkûr hiss-i kablelvu-
ku ile, hem meydandaki Risale-i Nur’un galebe ve ser-
bestiyetiyle tahakkuk etti ki, Risale-i Nur’daki hakikat-i
ihlâs, r›za-y› ‹lâhîden baflka hiçbir fleye alet ve tâbi ola-
maz ve Kur’ân’dan baflka hiçbir nokta-i istinad› olmad›-
¤›n› ispat etmek için o acip hâlet-i ruhîye verilmifl.

Said Nursî

ìÕ

Œ 3 0 œ

Aziz, s›ddîk kardefllerim,

Meyvenin Dördüncü Meselesindeki bir hakikatin iza-
h›n› Eski Said’in afaka bakmak damar›yla ve bana hiz-
met eden kâtibin Ramazan bafllar›nda bayram alâmetini
flarkta bir hadisenin tesiriyle heyecanla demesi ve bu
Ramazan-› fierifteki k›ymettar vakitleri radyonun malâ-
yaniyat›yla zayi etmemesi için manen kalbime kaç defa
ihtar edildi ki, o genifl ve kar›fl›k f›rt›nal› hakikatin k›sa-
ca zararlar›n› beyan eyle. Ben de gayet muhtasar baz›
iflaretler nev'inde, Risale-i Nur fiakirtlerinin meraklar›n›
tadil etmek niyetiyle beyan ediyorum. Fakat hem mese-
le çok genifl, vaktim de dar, halim de periflan olmas›n-
dan, anlamas›nda zahmet çekeceksiniz, zekâvetinize gü-
veniyorum.

Meyvenin o Dördüncü Meselesinde denilmifl ki:
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çen, an›lan.
muhtasar: k›salt›lm›fl, özet.
nev: tür, çeflit.
nokta-i istinat: dayanak noktas›,
güvenme ve itimat noktas›.
Ramazan: Kamerî aylar›n doku-
zuncusu ve üç aylar›n sonuncusu,
oruç ay›.
Ramazan-› fierif: mübarek, fleref-
li Ramazan ay›.
r›za-y› ‹lâhî: Allah’›n r›zas›, hofl-
nutlu¤u.
Risale-i Nur: Nur Risalesi, Bediüz-
zaman Said Nursî’nin eserlerinin
ad›.
serbestiyet: serbestlik, rahat ve
serbest olma hâli.
s›dd›k: çok do¤ru, dürüst, hakk›
ve hakikati tereddütsüz kabulle-
nen.
flakirt: talebe, ö¤renci.
flark: do¤u.
tâbi: bir yere ba¤l› olan, uyan.
tadil: do¤rultma, düzeltme, asl›na
uygun flekilde de¤ifltirme.
tahakkuk: gerçekleflme, kesin-
leflme.
tesir: etki.
zahmet: s›k›nt›, eziyet, meflak-
kat.
zayi: elden ç›kan, elden ç›km›fl,
telef olmufl.
zekâvet: zekilik; çabuk anlama,
kavrama kabiliyeti.

acip: tuhaf, hayrette b›rakan.
afak: ufuklar.
alâmet: iz, belirti, iflaret, ni-
flan.
aziz: izzetli, muhterem, say-
g›n.
beyan: anlatma, aç›klama.
defa: kere, kez, yol.
divane: deli, akl› bafl›nda ol-
mayan.
galebe: galip gelme, üstün-
lük.
gayet: son derece.
hâdise: olay.

hakikat: gerçek, do¤ru.
hakikat-› ihlâs: ihlâs›n gerçe-
¤i, asl›.
hâlet-i ruhiye: insan›n ruh
hâli, psikolojik durum, insan›n
manevî hâli, iç durumu.
hiss-i kablelvuku: Bir fleyi
vukuundan önce hissetme,
bir hadisenin gerçekleflme-
sinden önce kalbe do¤mas›.
hizmet: görev, vazife.
ihtar: dikkat çekme, hat›rlat-
ma, uyar›.
ispat: kan›tlama, do¤rulama.

izah: aç›klama, ayr›nt›lar› ile
anlatma.
kâtip: yazan, yaz›c›.
k›ymettar: k›ymetli, de¤erli,
pahal›.
malâyaniyât: faydas›z, bofl
fleyler veya sözler.
manen: mana bak›m›ndan,
manaca.
manevî: manaya ait, maddî
olmayan.
merak: endifle.
mesele: konu.
mezkûr: zikredilen, ad› ge-
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“Dünya siyasetine kar›flmad›¤›m›n sebebi: O genifl ve
büyük dairede vazife az ve küçük olmakla beraber, cazi-
bedarl›k cihetiyle merakl›lar› kendiyle meflgul eder, haki-
ki ve büyük vazifelerini onlara unutturur veya noksan b›-
rakt›r›r. Hem her halde bir tarafgirlik meylini verir, za-
limlerin zulümlerini hofl görür, flerik olur” mealinde ora-
da denilmifltir.

fiimdi ben de derim ki: Merak yüzünden ve afakî ha-
disat›n verdi¤i sarhoflâne gafletten zevk alan bîçareler!
E¤er “‹nsan›n f›trat›ndaki merak, insaniyet damar›yla si-
zin, farz ve lâz›m vazifeniz zarar›na o hadise, o genifl bo-
¤uflmalara sevk ediyor. Bu da bir ihtiyac-› manevîdir, f›t-
rîdir” derseniz, ben de derim:

Kat'iyen biliniz ki, insan›n, çok mu'cizatl› hilkatine me-
rak etmeyip, dikkat etmeyerek iki bafll› veya üç ayakl› bir
insan görse kemal-i merakla temaflas›na dald›¤› gibi; ay-
nen bu as›rda, nev-i beflerin muvakkat ve fanî, tahripçi
genifl hadiseleri ve zemin yüzünde yüz bin millet ve in-
san nev'i gibi çok hadisat-› acibeye mazhar o milletler-
den, her baharda yaln›z birtek ar› milletine ve üzüm ta-
ifesine baksan, bu nev-i beflerdeki hadisat›n yüz defa da-
ha mucib-i merak ve ruhanî, manevî zevklere medar ha-
diseler var. Bu hakiki zevklere ehemmiyet vermeyip be-
flerin zararl›, flerli, ar›zi hadiselerine bu kadar merak ve
zevkle ba¤lanmak; dünyada ebedî kalmak ve o hadiseler
daimî olmak ve herkese o hadiseden bir menfaat veya
zarar gelmek ve o hadiseye sebebiyet verenlerin hakiki
fail ve mucid olmak flart›yla olabilir. Halbuki, havan›n 

afakî: d›fla dönük.
befler: insan, insanl›k.
bîçare: çaresiz, zavall›.
cazibedar: çekici, cazibeli.
cihet: yön, sebep, vesile.
fânî: ölümlü, geçici.
farz: zarurî.
f›trat: yarat›l›fl, tabiat, mizaç, huy.
f›trî: tabiî, yarat›l›fltaki, do¤ufltan
olan.
gaflet: dikkatsizlik, endiflesizlik,
Allah’tan uzaklafl›p nefsin arzula-
r›na dalmak.
hâdisat: hadiseler, olaylar.
hâdise: olay.
hakikî: gerçek.
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hilkat: yarat›lma, yarat›l›fl.
ihtiyac-› manevî: manevî ih-
tiyaç, mana âlemine ait olan
lüzum; kalp, ruh, ak›l gibi ma-
nevî letaife ait ihtiyaç.
insaniyet: insanl›k, insanl›k
mahiyeti.
kat’iyen: hiç bir zaman, asla.
kemal-i merak: merak›n son
derecesi, tam bir merak.
manevî: manaya ait, maddî
olmayan.
meal: anlam, mana, mefhum,
mazmun, kavram.

merak: endifle.
meflgul: bir iflle u¤raflan, iflgal
eden.
meyil: bir tarafa do¤ru e¤il-
me, sarma, e¤iklik, e¤im.
mu’cizat: mu’cizeler, Allah ta-
raf›ndan verilip, yaln›z pey-
gamberlerin gösterebilecek-
leri büyük harika ifller.
muvakkat: geçici.
nev: çeflit, tür.
nev’i befler: insano¤lu, insan-
lar.
sarhoflâne: sarhoflças›na.

sevk: yöneltme, gönderme.
flerik: ortak.
tahrip: harap etme, y›kma,
bozma.
tarafgir: bir taraf› tutan, ta-
rafl›.
temâflâ: hayretle ve dikkatle
bakma, seyretme.
vazife: görev.
zalim: zulmeden, ac›mas›z ve
haks›z davranan.
zemin: temel, dayanak.
zulüm: haks›zl›k, eziyet, ifl-
kence.
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f›rt›nalar› gibi geçici hallerdir. Sebebiyet verenlerin tesir-
leri pek cüz'î… Ondaki zarar ve menfaati, o vaziyet flark-
tan, Bahr-i Muhitten sana göndermez. Senden sana da-
ha yak›n ve senin kalbin Onun tasarrufunda ve senin
cismin Onun tedbîr ve icad›nda olan bir Zat-› Akdesin
rububiyetini ve hikmetini nazara almay›p, ta dünyan›n
nihayetinden zarar ve menfaati beklemek ne derece di-
vanelik oldu¤u tarif edilmez.

Hem iman ve hakikat noktas›nda, bu çeflit meraklar›n
büyük zararlar› var. Çünkü gaflet verecek ve dünyaya
bo¤duracak ve hakiki vazife-i insaniyeti ve ahireti unut-
turacak olan en genifl daire ise siyaset dairesidir. Husu-
san böyle umumî ve mücadele suretindeki hadiseler, kal-
bi de bo¤uyor. Günefl gibi bir iman lâz›m ki, herfleyde,
her vaziyette, herbir harekette kader-i ‹lâhî ve kudret-i
Rabbaniyenin izini, eserini görsün, ta o zulm-ü zulmette
kalb bo¤ulmas›n, iman sönmesin, ak›l tabiat ve tesadü-
fe saplanmas›n.

Hatta ehl-i hakikat, hakikat ve marifetullah› bulmak
için, kesret dairelerini unutmaya çal›fl›yorlar—ta kalb da-
¤›lmas›n ve lüzumlu ve k›ymetli fleye sarf etmek lâz›m
gelen merak›, zevki, flevki, lüzumsuz fâni fleylerde telef
olmas›n. Hatta bu ehemmiyetli s›rdand›r ki, din düstur-
lar›n›n bir hadimi olmak cihetinde günefl gibi imanlar ta-
fl›yan bir k›s›m Sahabeler ve onlara benzeyen mücahi-
dinden, Selef-i Salihînden baflka, siyasetçi, ekserce tam
müttakî dindar olamaz. Tam ve hakiki dindar, müttakî
olanlar, siyasetçi olmazlar. Yani, maksad-› aslî siyasetini 

EM‹RDA⁄ LÂH‹KASI - I | 113

müttakî: ittika eden, sak›nan, çe-
kinen, günah ve haramdan uzak
duran, takva sahibi.
nazar: dikkat.
nihayet: son.
Sahabe: Peygamberimiz Hz. Mu-
hammed’in mübarek yüzünü
görmekle flereflenen ve onun
sohbetlerine kat›lan mü’min kim-
se.
sarf: harcama.
Selef-i Salihîn: Ehl-i Sünnet ve
Cemaatin ilk rehberleri ve Ashap
ile Tabiînin ileri gelenleri ile Tebe-
i Tâbiînden olan Müslümanlar.
s›r: gizlenen gerçek, saklanan bil-
gi.
suret: biçim, flekil, tarz.
flevk: fliddetli arzu, afl›r› istek ve
heves.
tabiat: Allah’›n kâinata koydu¤u,
kâinat›n düzenini devam ettiren
kanun.
tarif: etraf›yla anlatma, anlat›lma,
etraf›yla bildirme, bildirilme.
telef: yok etme, öldürme.
tesadüf: rastlant›.
umumî: genel.
vazife-i insaniye: insana ait vazi-
fe, insanl›k vazifesi, insan olman›n
gerektirdi¤i görev.
vaziyet: durum.

ahiret: öbür dünya, öteki
dünya, k›yametten sonra ku-
rulacak olan âlem.
cihet: yön.
dindar: dinin emirlerini yeri-
ne getiren.
divane: deli, akl› bafl›nda ol-
mayan.
düstur: kaide, esas, prensip.
ehemmiyetli: önemli.
ehl-i hakikat: hakikati arzu-
layanlar, gerçe¤i bulup onun
peflinden gidenler; Allah ada-
m›.

ekser: en çok, daha ziyade.
fânî: ölümlü, geçici.
gaflet: Allah’tan uzaklafl›p
nefsinin arzular›na dalmak.
hâdim: hademe, hizmetçi.
hâdise: olay.
hakikat: gerçek, do¤ru.
hakikî: gerçek.
hikmet: ‹lahî gaye, yüksek
bilgi.
hususan: bilhassa, özellikle.
iman: inanç, itikat.
kader-i ‹lâhî: ‹lâhî kader, Al-
lah’›n kader kanunu.

kesret: çokluk.
kudret-i Rabbaniye: her fleyi
terbiye eden Allah’›n sonsuz
kudret ve kuvveti.
maksat-› aslî: as›l maksat ,
hakikî maksat, as›l gaye.
marifetullah: Allah’› tan›ma,
anlama, bilme.
menfaat: fayda.
merak: endifle.
mücadele: savaflma, çat›flma,
kavga.
mücahidin: mücahitler, din
için mücadele edenler.
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yapanlarda din, ikinci derecede kal›r, tebeî hükmüne ge-
çer. Hakiki dindar ise, “Bütün kâinat›n en büyük gayesi
ubudiyet-i insaniyedir” diye, siyasete, aflk-› merak ile de-
¤il, ikinci üçüncü mertebede onu dine ve hakikate alet
etmeye —e¤er mümkünse— çal›flabilir. Yoksa, bakî el-
maslar› k›r›lacak adi fliflelere alet yapar.

Elhas › l : Nas›l ki sarhoflluk, hakiki vazifelerden gelen
elemleri ve ihtiyaçlar› sarhofllukla muvakkaten unuttur-
du¤u cihetle menhus ve k›sa bir zevk verir; öyle de, böy-
le fânî bo¤uflmalar› ve hadiseleri merakla takip etmek
bir nevi sarhoflluktur ki, hakiki vazifelerden gelen ihtiya-
cat ve yapmamaktan gelen teellümat› muvakkaten unut-
turdu¤u için menhus bir zevk verir. Veya tehlikeli bir

ye'se düflüp 
1 $G pánªrMnQ røpe Gƒoànær≤nJ n’ ayetindeki emr-i ‹lâhî-

ye muhalefet eder, tokada müstehak olur. Veya 
2 rºoµndÉnenh oQÉsædG oºoµs°ùnªnàna Gƒoªn∏nX nøj/òsdG »ndpG BGƒoæncrônJ n’ olan fliddet-

li tehdid-i ‹lâhî tokad›na mazhar olur, zalimlerin zulümle-
rine hasbî olarak manen ifltirak eder, bilistihkak cezas›n›
da dünyada, ahirette çeker.

Yaln›z ehemmiyetli bir endifle ve bir tesellî kalbime ge-
liyor ki:

Bu genifl bo¤uflmalar›n neticesinde, eski Harb-i Umu-
mîden ç›kan zarardan daha büyük bir zarar, medeniye-
tin istinad›, menba› olan Avrupa’da, deccalâne bir vah-
flet do¤urmas›d›r. Bu endifleyi tesellîye medar, âlem-i ‹s-
lâm›n tam intibah›yla ve yeni dünyan›n, H›ristiyanl›¤›n 

adî: basit, baya¤›, s›radan.
ahiret: öbür dünya, öteki dünya,
k›yametten sonra kurulacak olan
âlem.
âlem-i ‹slâm: ‹slâm âlemi, ‹slâm
dünyas›.
aflk-› merak: merak aflk›, fliddetli
merak.
ayet: Kur’ân cümlesi.
bâkî: daimi, sonsuz.
bilistihkak: lây›k›yla, liyakat› ola-
rak, hakk›yla, hak ederek.
cihet: yön, sebep, vesile.
deccalâne: Deccal gibi hareket
edercesine.
dindar: dinî kaidelere hakk›yla
riayet eden, dininin emirlerini ye-
rine getiren, mütedeyyin.
ehemmiyetli: önemli.
elem: dert, üzüntü, kayg›, tasa.
elhâs›l: has›l›, netice itibariyle, k›-
saca.
emr-i ‹lâhî: Allah’›n emri.
endifle: kayg›.
fânî: ölümlü, geçici.
hâdise: olay.
hakikat: gerçek, do¤ru.
hakikî: gerçek.
Harb-i Umumî: genel harp, umu-
mî savafl; 1914-1918 y›llar› aras›n-
da cereyan eden Birinci Dünya
Savafl›.
hasbî: karfl›l›ks›z, Allah r›zas› için,
gönülden, isteyerek.
hükmüne: yerine, de¤erine.
ihtiyacat: ihtiyaçlar, lüzumlu olan
fleyler.
intibah: uyan›fl.
istinat: dayanak.
ifltirak: kat›lma, ortak olma.
kâinat: evren; yarat›lm›fl olan
fleylerin tamam›, bütün âlemler.
manen: mana bak›m›ndan, ma-
naca.
mazhar: nail  olma, flereflenme.
medar: sebep, vesile.
menba: kaynak.
menhûs: u¤ursuz, kötü, mefl’um.
merak: endifle.
mertebe: derece.
muhalefet: uygun olmama, ayr›-
l›k; z›tl›k.

muvakkaten: geçici olarak.
müstahak: lây›k olunan, hak
edilen fley.
nevi: çeflit.
sarhoflluk: kendinden geç-
mifllik.
tebeî: kasdî olmayan, tâbi
olarak baflkas›n›n vücudu ile
devam eden.

teellümat: teellümler, elem,
keder, ac› duymalar, tasalan-
malar.
tehdit-i ‹lâhî: ‹lâhî tehdit, Ce-
nab-› Hakk›n kullar›n› cehen-
nem azab› ve dünyevî belâ-
larla tehdit etmesi.
teselli: avutma, ac›s›n› dindir-
me.

ubudiyet-i insaniye: insan›n
kullu¤u.
vahflet: yabanîlik, vahflilik.
vazife: görev.
ye’s: ümitsizlik.
zalim: zulmeden, ac›mas›z ve
haks›z davranan.
zulüm: haks›zl›k, eziyet, ifl-
kence.

1. Allah’›n rahmetinden ümit kesmeyin. (Zümer Suresi: 53.)
2. Zulmedenlere en küçük bir meyil göstermeyin; yoksa Cehennem atefli size de dokunur.

(Hud Suresi: 113.)
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hakiki dinini düstur-u hareket ittihaz etmesiyle ve âlem-i
‹slâmla ittifak etmesi ve ‹ncil Kur'ân’a ittihat edip tâbi ol-
mas›, o dehfletli gelecek iki cereyana karfl› semavî bir
muavenetle dayan›p inflaallah galebe eder.

Umum kardefllerime birer birer selâm. Gelen veya ge-
çen leyle-i Kadirlerinizi tebrik ederiz.

ìÕ
Œ 3 1 œ

Aziz, s›ddîk kardefllerim,

Denizli’nin bir Hüsrev’i Hasan Feyzi’nin uzunca, taf-
silâtl› bir mektubunu vas›tan›zla ald›m. Ve bildim ki, na-
s›l bir dane toprak alt›na konulur, ta çok daneleri sünbül
versin; aynen öyle de, flehit merhum Haf›z Ali o tarlada,
toprak alt›na girdi, otuz k›rk Haf›z Ali’leri sünbül verdi
ve verecek, kanaat›m geldi. Siz, benim taraf›mdan ona
ve Risale-i Nur’un hizmetine çal›flanlara yaz›n›z ki:

Bir iki sene zarf›nda Denizli kahramanlar›, yirmi sene
kadar Risale-i Nur’a hizmet ettiklerinden, biz Risale-i
Nur fiakirtleri ebede kadar onlar›n bu iyiliklerini unutma-
y›z. Ve Denizli, nazar›m›zda ikinci bir Isparta hükmüne
geçti¤i gibi, hapishanesini dahi bir medrese-i Nuriye
manas›nda biliyoruz.

Feyzi’nin mektubunda isimleri bulunan ve bilhassa hâ-
kim-i âdil ile beraber hakiki adalete çal›flanlar (Ç.H.M.)
ve Avukat Ziya gibi bütün o zatlar, de¤il yaln›z bizi, bel-
ki Anadolu’yu ve âlem-i ‹slâm› manen minnettar 
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muavenet: yard›m.
nazar: bak›fl, nezdinde.
Risale-i Nur: Nur Risalesi, Bediüz-
zaman Said Nursî’nin eserlerinin
ad›.
selâm: bar›fl, rahatl›k, selamet ve
esenlik dileme.
semavî: Allah taraf›ndan olan, ‹lâ-
hî.
s›dd›k: çok do¤ru, dürüst, hakk›
ve hakikati tereddütsüz kabulle-
nen.
sümbül: sümbül, zambakgiller-
den, salk›m çiçekli, keskin kokulu
bitki.
flakirt: talebe, ö¤renci.
flehit: Allah’›n ve yüce dininin
ad›n› yüceltme u¤runda can›n› fe-
da ederek savaflta vurulup ölen
Müslüman.
tâbi: ba¤l›, uyma.
tafsilât: tafsiller, aç›klamalar,
izahlar.
umum: bütün, herkes.
vas›ta: arac›l›k.
zarf›nda: süresince.
zat: kifli, flah›s.

adalet: her hak sahibine hak-
k›n›n tam ve eksiksiz verilme-
si, düzenli ve dengeli olufl.
âlem-i ‹slâm: ‹slâm âlemi, ‹s-
lâm dünyas›.
aziz: izzetli, muhterem, say-
g›n.
bilhassa: özellikle.
cereyan: fikir, sanat, siyaset
hareketi.
dehfletli: ürkütücü, korkunç.
düstur-i hareket: hareket
prensibi, kural›.
ebed: sonsuzluk, daimîlik.

galebe: galip gelme, üstün-
lük.
hakikî: gerçek.
hâkim-i âdil: âdil hakim, adâ-
let ile ifl gören hükmedici,
adâletli hüküm verici.
hizmet: görev, vazife.
hükmüne: yerine, de¤erine.
inflaallah: Allah izin verirse.
ittifak: fikir birli¤i, söz birli¤i.
ittihat: birleflme, birlik olufl-
turma.
ittihaz: edinme, kabul etme.
kanaat: inanma.

leyle-i Kadir: Kadir Gecesi,
Kur’ân-› Kerîm’in dünya se-
mas›na nazil oldu¤u gece, Ra-
mazan’›n 27. gecesi.
mana: anlam.
manen: mana bak›m›ndan,
manaca.
medrese-i Nuriye: nur med-
resesi; Risale-i Nur’lar›n okun-
du¤u yerler.
merhum: rahmete kavufl-
mufl, ölmüfl, ölü.
minnettar: bir iyili¤e karfl›
minnet duyan.
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eylemifller. Onlar, bizim gibi Risale-i Nur’a sahiptirler.
E¤er lüzum olsa, elime teslim edilen bir k›s›m mecmu-
alar› da onlara emaneten okutmak için gönderece¤im.
Orada kalan kitaplar, lüzumu varsa, muattal kalmamak
flart›yla kalabilirler. Büyük mecmua elinde bulunan, mu-
attal b›rakmamak ve okutmak ve mümkün ise hapisha-
neyi teflrik etmek flart›yla onun elinde kals›n. Daha ister-
se, daha baflkalar› da ona ve oraya göndereyim.

Ben Denizli gibi, az bir zamanda, bize ve Risale-i
Nur’a metin kahraman sahipleri ve kardeflleri verdi¤i
için, elimden gelse, kemal-i sürur ve sevinçle onlar›n
mübarek hapishanesinde bak›ye-i ömrümü geçirmek is-
tiyorum. Bizimle çok alâkadar ve hapishanede görüfltü-
¤ümüz veya bana hizmet eden Beylerbeyli Süleyman ve
Tavasl› Mehmed Çavufl gibi ne kadar dostlar varsa, hep-
sine çok selâm ediyorum ve her vakit manevî kazançla-
r›m›za ve dualar›m›za dahildirler. Ve Feyzi’nin mektu-
bunda isimleri bulunan zatlara bilhassa birer birer selâm
ve umumunun Ramazanlar›n› ve Leyle-i Kadirlerini ruh
u can›m›zla tebrik ediyoruz.

Milâsl› Halil ‹brahim, hakikaten Risale-i Nur’un demir
gibi metîn ve sars›lmaz bir flakirdidir. O kasaba onunla
iftihar etmeli. Hem o zat›n, hem Hasan Feyzi’nin had-
dimden yüz derece ziyade hüsn-ü zanlar› neticesinde
yazd›klar› parlak manzum iki parçay›, Risale-i Nur’a hi-
tap ediyorlar ve benim ehemmiyetsiz flahs›m› perde ve
ar›zî bir ünvan olarak yapm›fllar diye kabul ediyorum.
Yoksa benim ne haddim var ki o meziyetlere sahip 

alâkadar: ilgili, iliflkili, münase-
betli, ba¤l›.
ar›zî: muvakkat, gelip geçici.
bak›ye-i ömür: ömürden geri ka-
lan k›s›m, ömrün geri kalan›.
bilhassa: özellikle.
dâhil: içinde, içeri girmifl.
dua: Allah’a yalvarma, niyaz.
ehemmiyetsiz: önemsiz.
emaneten: emanet yoluyla,
emanet olarak.
hakikaten: hakikat olarak, do¤-
rusu, gerçekten.
hitap: söylem.
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hizmet: görev, vazife.
hüsn-i zan: iyi zan, güzel ka-
naat.
iftihar: övünme.
kemal-i sürur: tam bir se-
vinç, mutluluk.
Leyle-i Kadir: Kadir Gecesi,
Kur’ân-› Kerîm’in dünya se-
mas›na nazil oldu¤u gece, Ra-
mazan’›n 27. gecesi.
manevî: manaya ait, maddî
olmayan.
manzum: vezinli, kafiyeli söz,
naz›m olarak yaz›lm›fl eser.

mecmua: toplan›p, biriktiril-
mifl, düzenlenmifl yaz›lar›n
hepsi.
metin: sa¤lam ve dayan›kl›.
meziyet: bir fleyi baflkalar›n-
dan ay›ran vas›f, üstünlük ve
de¤erlilik vasf›.
muattal: terk edilmifl, kulla-
n›lamaz olmufl.
mübarek: feyizli, bereketli,
kutlu.
Ramazan: Kamerî aylar›n do-
kuzuncusu ve üç aylar›n so-
nuncusu, oruç ay›.

Risale-i Nur: Nur Risalesi, Be-
diüzzaman Said Nursî’nin
eserlerinin ad›.
ruh u cân: ruh ve can; ruh ve
canla.
selâm: bar›fl, rahatl›k, sela-
met ve esenlik dileme.
flakirt: talebe, ö¤renci.
flart: koflul.
teflrik: ortak etme.
umum: bütün, herkes.
ünvan: flöhret, ad, isim.
zat: kifli, flah›s.
ziyade: çok, fazla.
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olay›m. Hem ona, hem Risale-i Nur’un avukat› Ahmed
Feyzi’ye ve arkadafllar›na ve eski kahraman kardeflleri-
mizden fiefik’e çok selâm ve dua ediyoruz.

Kardefllerim, Âyetü’l-Kübra Ramazan’da zuhur etti¤i
gibi, zann›mca Ramazan’da da matbaadan ç›kt›¤›n›, Is-
parta’ya geldi¤ini ve Ramazan’da serbestiyetle okunma-
s› ve camilere okutmak için girmesi gibi, bu Ramazan-›
fierifte Âyetü’l-Kübra’dan ç›kan ve bir saat tefekkür bir
sene ibadet manas›n› tafl›yan Hizb-i Nuriye Âyetü’l-Küb-
ra’dan ç›kt›¤› misillü, bizim tesbihat›m›zda otuzüç defa 
1 *G s’pG n¬'dpG n=’ Âyetü’l-Kübra’n›n berekât› ve feyziyle on

dakikada ayn› hakikat-i tevhidi veren iki sayfa kadar Ra-
mazan’›n nuruyla kalbe ihtar edildi. Ben de on dakikada
Âyetü’l-Kübra’n›n tamam›n› okuyor gibi ve herbir mer-
tebede, mukaddemesinde denildi¤i gibi küre-i arz›n külli

dili benim hayalen lisan›m olup *G s’pG n¬'dpG n=’ der; ve de-

nizler ve da¤lar, o unsurlar›n ve insan tabakatlar›n›n li-

san-› hâlleri benim dillerim olup *G s’pG n¬'dpG n=’ der diye, ben

de herbir *G s’pG n¬'dpG n=’ dedikçe, ya bilisan-› arz, ya bilisan-›

semavat, ya bilisan-› cev, ya bilisan-› anas›r derim; gibi.
‹nflaallah, sonra size gönderilecek.

2 »/bÉnÑrdGnƒog »/bÉnÑrdnG
Kardefliniz
Said Nursî

ìÕ
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mana ifade etmesi.
mana: anlam.
mertebe: derece.
misillü: gibi, benzeri.
mukaddeme: bafllang›ç.
Ramazan-› fierif: mübarek, fleref-
li Ramazan ay›.
Risale-i Nur: Nur Risalesi, Bediüz-
zaman Said Nursî’nin eserlerinin
ad›.
selâm: bar›fl, rahatl›k, selamet ve
esenlik dileme.
serbestiyet: serbestlik, rahat ve
serbest olma hâli.
tabakat: tabakalar.
tefekkür: derin düflünme; eflya-
n›n hakikatini, yarat›c›n›n s›rlar›n›
kavramak ve ibret almak için zih-
nen ve kalben düflünme.
tesbihat: tesbihler, Cenab-› Hak-
k›n bütün noksan s›fatlardan
uzak ve bütün kemal s›fatlara sa-
hip oldu¤unu ifade eden sözler.
unsur: birleflik bir fleyi meydana
getiren elemanlardan her biri,
esas, as›l.
zan: sanma, kesin olarak bilmek-
sizin kuvvetli ihtimalle hükmet-
me.
zuhur: görünme, meydana ç›k-
ma.

Ayetülkübra: en büyük delil,
ayet anlam›nda Risale-i
Nur’da 7. fiua adl› eser.
berekât: bolluklar, bereket-
ler.
bilisan-› anas›r: unsurlar›n,
elementlerin diliyle.
bilisan-› arz: arz›n, yerin diliy-
le.
bilisan-› cev: hava diliyle, ha-

van›n diliyle.
bilisan-› semavat: göklerin
diliyle.
defa: kere, kez, yol.
dua: Allah’a yalvarma, niyaz.
feyz: bolluk, bereket; ihsan,
ba¤›fl.
hakikat-› tevhid: tevhit haki-
kati, Allah’›n bir ve tek oldu¤u
ve ondan baflka ilâh olmad›¤›

gerçe¤i.
hayalen: hayalî bir flekilde.
ihtar: dikkat çekme, hat›rlat-
ma, uyar›.
inflaallah: Allah izin verirse.
küllî: umumî, genel.
küre-i arz: yer küre, dünya.
lisan: dil.
lisan-› hâl: hâl dili, bir fleyin
duruflu ve görünüflü ile bir

1. Allah’tan baflka hiçbir ilâh yoktur. (Muhammed Suresi: 19.)
2. Bâkî olan ancak Allah’t›r.
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Œ 3 2 œ

‹KRAMI ‹ZHAR MEKTUBUNUN TET‹MMES‹

[‹flarat-› Kur'âniyenin bafl›nda yazd›k.]

Risale-i Nur’un makbuliyetine imza basan ve gaybî
iflaretlerle ondan haber veren sekiz parçadan birinci
parçad›r.

Ayn› meseleye bu Risalede yirmi dokuz iflaret var. Sa-
ir parçalarla beraber bine yak›n iflaretler, rumuzlar, îmâ-
lar, emareler ayn› meseleye, ayn› davaya bakmalar› sa-
rahat derecesindedir. Vahdet-i mesele cihetiyle, o ema-
reler birbirine kuvvet verir, teyid eder. O sekizden üç ta-
nesi, ‹mam-› Ali Radiyallahü Anh, üç keramet-i gaybiye-
siyle Risale-i Nur’dan haber vermifl.

Bu sekiz parçay› Ankara ehl-i vukufu tetkik etmifl, iti-
raz etmemifller. Yaln›z demifller: “Keramet sahibi, kera-
metini yazmaz.”

Ben de onlara cevap verdim ki: “Bu benim de¤il,
Risale-i Nur’un kerametidir. Risale-i Nur ise, Kur'ân’›n
mal›d›r ve tefsiridir” dedim, onlar sustular; demek kabul
ettiler.

Gerçi bu çeflit ikramlar yaz›lmasayd› daha münasip
olurdu; fakat bu hadsiz ve kuvvetli ve kesretli düflmanlar
karfl›s›nda az ve zaif ve fakir olan bizlere kuvve-i mane-
viye ve gaybî imdat ve teflcî ve sebat ve metanet vermek
için mecburiyet-i kat'iye oldu, ben de yazd›m. Benim cihet: yön.

dava: takip edilen fikir, iddia.
ehl-i vukuf: bir mesele hakk›nda
bilgi ve yetki sahibi olanlar.
emare: alâmet, belirti, niflan.
gaybî: görünmeyen.
gerçi: her ne kadar...
haber: bilgi, bilgilendirme.
hadsiz: s›n›rs›z, sonsuz.
ikram: a¤›rlama, sayg› gösterme,
hürmet etme.
ikram: ba¤›fl, ihsan.
ima: dolayl›, üstü kapal› ifade et-
me.
imdat: yard›m.
iflarat-› Kur’âniye: Kur’ân’›n ifla-
retleri.
itiraz: direnme, karfl› koyma.
izhar: gösterme, aç›¤a vurma.
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keramet: Allah’›n velî kulla-
r›nda görülen ola¤anüstü hâl-
ler veya tabiatüstü hâdiseler.
keramet-i gaybiye: gaybla il-
gili keramet, istikbal ile alâka-
l› keramet.
kesretli: çoklu¤u olan, çok
fazla.
kuvve-i manevîye: manevî
güç, moral.
makbuliyet: makbullük, be-
¤enilmifllik, geçerlilik.
mecburiyet-i kat’iye: katî
mecburiyet, kesin zorunluluk,

kesin mecburiyet.
mesele: konu.
metanet: metin olma, daya-
n›kl›l›k; gayret.
münasip: uygun.
risale: Risâle-i Nur Külliyat›n›
meydana getiren kitaplardaki
her bir ba¤›ms›z bölüm.
Risale-i Nur: Nur Risalesi, Be-
diüzzaman Said Nursî’nin
eserlerinin ad›.
rumuz: remizler, iflaretler.
sâir: di¤er, baflka, öteki.
sarahat: sarihlik, aç›kl›k, be-

lirlilik.
sebat: sabit durma, kararl›l›k.
tefsîr: Yorum, flerh.
teflci: cesaret verme, cesaret-
lendirme.
tetimme: bir konuyu veya
eseri tamamlamak için ekle-
nen k›s›m, ek.
tetkik: dikkatle araflt›rma, in-
celeme.
teyit: kuvvetlendirme, sa¤-
lamlaflt›rma; do¤ru ç›karma.
vahdet-i mesele: meselenin,
konunun birli¤i.
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benli¤ime bir hodfüruflluk verip sukutuma sebep olsa da,
ehemmiyeti yok. Bu hizmete, yani ehl-i iman› dalâlet-i
mutlakadan kurtarmaya, lüzum olsa dünyevî hayat gibi,
uhrevî hayat›m› da feda etmek bir saadet bilirim. Binler
dostlar›m ve kardefllerim Cennete girmeleri için, Cehen-
nemi kabul ederim.

ìÕ

Œ 3 3 œ

Aziz, s›dd›k kardefllerim,

fiimdi bir halimi size beyan etmek lâz›m geliyor ta
baflka sebepler sizi müteessir etmesin. O hal de fludur:

Bu yirmi sene tazyik neticesi, ehemmiyetli ve müzmin
bir hastal›k bana ar›z olmufl. Zaten eskiden beri o hasta-
l›¤›n esas› bende vard› ki, ona merdümgirizlik, yani, in-
sanlardan çekinmek, temas etmemek, temastan müte-
essir olmak... Hatta flimdi en hafif ruhlu bir kardeflim,
bir flakirdimle görüflmeyi—fakat Risale-i Nur hizmetine
ait olmamak flart›yla—ruhum kald›rm›yor. Hatta dostâ-
ne bakmaktan cidden müteessir oluyorum. Bu ehemmi-
yetli halde insanlar›n bana karfl› zulüm ve cinayetleri bir
vesile oldu¤u gibi, inayet-i ‹lâhiye ve kaderin adaleti ve
hizmet-i imaniyedeki ihlâs›n muhafazas› en ehemmiyet-
li bir sebeptir ki, hem zulm-ü cinayet-i befleriyeyi hiçe in-
diriyor, hem bu hastal›¤› tam bana sevdiriyor, sab›r ve
tahammül verir. Nas›l ki insanlar evham yüzünden beni
temastan men ede ede asab›ma dokundurdular; 
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sahipleri.
evham: vehimler, zanlar, kurun-
tular.
fedâ: u¤runa verme.
hâl: durum, vaziyet.
hizmet: görev, vazife.
hizmet-i imaniye: iman ve
Kur’an hakikatlerinin ikna edici
ve ilmî delillerle anlafl›lmas›na
hizmet etme.
hodfürufl: kendini be¤endirmeye
çal›flan, övünen.
ihlâs: samimiyet, bir ameli baflka
bir karfl›l›k beklemeksizin, s›rf Al-
lah r›zas› için yapma.
inayet-i ‹lahiye: Allah’›n yard›m›.
kader: ‹lahî hüküm; Cenab-›
Hakk’›n takdir ve tayin etmesi.
men: yasak etme, engelleme.
merdümgiriz: insanlardan s›k›-
lan, kalabal›ktan hofllanmay›p
yaln›zl›k isteyen.
muhafaza: koruma.
müteessir: üzgün.
müzmin: eskimifl, üzerinden za-
man geçmifl, yerleflmifl.
saadet: mutluluk.
sab›r: dayanma, katlanma, zor-
luklara dayanma gücü.
s›dd›k: çok do¤ru, dürüst, hakk›
ve hakikati tereddütsüz kabulle-
nen.
sükût: düflme, düflüfl; suskunluk.
flakirt: talebe, ö¤renci.
flart: koflul.
tahammül: yüklenme, yüke kat-
lanma.
tazyik: zorlama, bask›, s›k›nt› ver-
me.
uhrevî: ahirete dair, ahirete ait.
vesile: yol, vas›ta, sebep.
zulüm: haks›zl›k, eziyet, iflkence.

adalet: her hak sahibine hak-
k›n›n tam ve eksiksiz verilme-
si, düzenli ve dengeli olufl.
ar›z: sonradan meydana gel-
me.
asap: sinirler.
aziz: izzetli, muhterem, say-

g›n.
beyan: anlatma, aç›klama.
cidden: ciddî olarak, gerçek
olarak.
cinayet: cana k›yma, katl ve-
ya bu derecede a¤›r bir suç.
dalâlet-i mutlaka: mutlak

dalâlet, sap›kl›k.
dostâne: dostlukla, dostça.
dünyevî: dünyaya ait.
ehemmiyet: önem, de¤er,
k›ymet.
ehemmiyetli: önemli.
ehl-i iman: inananlar, iman
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inayet-i ‹lâhiye dahi, hizmet-i imaniyedeki ihlâs› k›rma-
mak ve tasannukârâne hodfuruflluk vaziyetine girmeye
mecbur etmemek ve ziyade hüsn-ü zan edenlerin karfl›-
s›nda beni tekellüflere ve gösterifllere mecbur etmemek
ve bu zamanda çok tesir eden flahs›ma karfl› teveccüh,
muhabbet ve hizmete zarar veren kendini makam sahi-
bi göstermek vaziyetinden kurtarmak ve Kur’ân’dan ge-
len Risale-i Nur’un elmas gibi hakikatlerini bana malet-
mekle cam parçalar›na indirmemek hikmetleriyle, Ce-
nab-› Erhamürrâhimîn bana bu hastal›¤› vermifltir. Ben,
Cenab-› Hakka flükrediyorum. Siz de müteessir olmay›-
n›z, memnun olunuz. Fakat f›trî teellümlere karfl›, ta-
hammülüm için duan›za muhtac›m.

Aziz kardefllerim, bize teslim olunan kitaplar›m›n yal-
d›zl› kapl› büyük mecmualardan bir k›sm›na bakt›m, gör-
düm ki: Nur, gül fabrikalar›n›n elmas kalemleriyle yaz-
d›klar› risaleler, o yald›zl› kaplar içinde bazan on befl yir-
mi risale içinde bulunan mecmualar o kadar güzel birer
elmas k›l›ç hükmünde düflmanlar›na karfl› kendilerini bü-
yük makamlarca ve mahkemelerde müdafaa etmek hik-
metiyle—hiçbir sebep yokken, birden bire Risale-i Nur’u
büyük mecmualar tarz›nda yapt›rmaya hapsimizden befl
ay evvel bafllad›k—bunda büyük bir inayet-i ‹lâhiye oldu-
¤una flüphem kalmad› ve feylesoflar›n ma¤lûbiyetinin
hikmetini anlad›k. Çünkü içtimada eczalar›n kuvvetin-
den çok ziyade bir kuvvet, hususan müdafaa vaktinde iç-
tima ve tesanüdden ileri geliyor.

aziz: izzetli, muhterem, sayg›n.
Cenab-› Erhamürrâhimîn: inayet
ve rahmet, yard›m ve lütuf sahip-
lerinin en merhametlisi olan, fle-
ref ve azamet sahibi olan yüce
Allah (c.c.).
Cenab-› Hak: Allah; do¤ru, ger-
çek, Hakk›n tâ kendisi olan, fleref
ve azamet sahibi yüce Allah.
dua: Allah’a yalvarma, niyaz.
ecza: cüz’ler, parçalar, k›s›mlar.
elmas: çok k›ymetli bir mücev-
her.
evvel: önce.
f›trî: tabiî, yarat›l›fltaki, do¤ufltan
olan.
filozof: felsefe ile u¤raflan, filozof.
hakikat: gerçek, do¤ru.
hikmet: ‹lahî gaye, yüksek bilgi.
hizmet: görev, vazife.
hizmet-i imaniye: iman ve
Kur’an hakikatlerinin ikna edici
ve ilmî delillerle anlafl›lmas›na
hizmet etme.
hodfürufl: kendini be¤endirmeye
çal›flan, övünen.
hususan: bilhassa, özellikle.
hükmünde: de¤erinde, yerinde.

120 | EM‹RDA⁄ LÂH‹KASI - I

hüsn-i zan: iyi zan, güzel ka-
naat.
içtima: toplanma, bir araya
gelme.
ihlâs: samimiyet, bir ameli
baflka bir karfl›l›k beklemek-
sizin, s›rf Allah r›zas› için yap-
ma.
inayet-i ‹lahiye: Allah’›n yar-
d›m›.
ma¤lûbiyet: yenilgi, yenilme.
makam: yer, mevki.
mecmua: toplan›p, biriktiril-
mifl, düzenlenmifl yaz›lar›n

hepsi.
muhabbet: sevgi, sevme.
müdafaa: savunma, koruma.
müteessir: üzgün.
risale: Risâle-i Nur Külliyat›n›
meydana getiren kitaplardaki
her bir ba¤›ms›z bölüm.
Risale-i Nur: Nur Risalesi, Be-
diüzzaman Said Nursî’nin
eserlerinin ad›.
flükür: teflekkür.
tahammül: yüklenme, yüke
katlanma.
tasannukârane: yapmac›k

davranana yarafl›r bir flekilde,
yapmac›k yapan gibi.
teellüm: elemlenme, tasalan-
ma, dertlenme, üzüntü duy-
ma.
tekellüf: gösterifl, yapmac›k,
sahte tav›r.
tesanüt: dayan›flma, birbirine
dayanma ve destek olma.
tesir: etki.
teveccüh: yönelme, sevgi, il-
gi.
vaziyet: durum.
ziyade: çok, fazla.
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Kardefllerim, çoktan size söylemek lâz›m gelirken
unutmufltum. Kerametli Yirmi Dokuzuncu Söz, o Sözün
yaln›z birinci makam›d›r. O Sözün ikinci makam› ise,
ehemmiyetine binaen—ki, bir vecihte ona da “Âyetü’l-
Kübra” nam›n› ‹mam-› Ali Radiyallahu Anhu vermifl
olan—Yirmi Dokuzuncu Lem’a-i Arabiyedir ki, “Allahu
Ekber” gibi sair tesbihat›n mertebelerindeki Nur’lar› be-
yan ediyor ve Hizb-i Nuriyenin de bir me’haz›d›r.

Umum kardefllerime birer birer selâm ve dua ederim.
Gizli olan her gecede muhtemel bulunan leyle-i Kadirle-
rinizi tebrik ederim.

Kardefliniz

Said Nursî

ìÕ

Œ 3 4 œ
Aziz, s›dd›k kardefllerim,

Bilmukabele, biz de Ramazan›n›z› tebrik ediyoruz.
Rüyalar›n›z pek çok mübarektirler. ‹nflaallah, Cenab-›
Hak sizi büyük ihsanlara mazhar eyleyecek diye bir ifla-
rettir.

Bu zamanda en büyük bir ihsan, bir vazife, iman›n›
kurtarmakt›r, baflkalar›n iman›na kuvvet verecek bir su-
rette çal›flmakt›r. Sak›n, benlik ve gurura medar fleyler-
den çekin. Tevazu, mahviyet ve terk-i enaniyet, bu za-
manda ehl-i hakikate lâz›m ve elzemdir. Çünkü, bu 
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müracaat edilen kaynak.
mertebe: derece, basamak.
muhtemel: ihtimal dahilinde,
olabilir.
mübarek: feyizli, bereketli, kutlu.
nam: ad, isim, lakap.
Ramazan: Kamerî aylar›n doku-
zuncusu ve üç aylar›n sonuncusu,
oruç ay›.
sâir: di¤er, baflka, öteki.
selâm: bar›fl, rahatl›k, selamet ve
esenlik dileme.
s›dd›k: çok do¤ru, dürüst, hakk›
ve hakikati tereddütsüz kabulle-
nen.
suret: biçim, tarz.
terk-i enaniyet: benlik ve enani-
yetten vazgeçme.
tesbihat: tesbihler, Cenab-› Hak-
k›n bütün noksan s›fatlardan
uzak ve bütün kemal s›fatlara sa-
hip oldu¤unu ifade eden sözler.
tevazu: alçak gönüllülük, bir kim-
senin baflkalar›n› kendinden kü-
çük görmemesi.
umum: bütün, herkes.
vazife: görev.
vecih: cihet, yön.

Allahü ekber: Allah en büyük
ve en yücedir.
Ayetülkübra: en büyük delil,
ayet anlam›nda Risale-i
Nur’da 7. fiua adl› eser.
aziz: izzetli, muhterem, say-
g›n.
beyan: anlatma, aç›klama.
bilmukabele: karfl›l›kl›, karfl›-
l›k olarak.
binaen: -den dolay›, bu se-
bepten.
Cenab-› Hak: hakk›n ta ken-
disi olan fleref ve azamet sa-

hibi yüce Allah.
dua: Allah’a yalvarma, niyaz.
ehemmiyet: önem, de¤er,
k›ymet.
ehl-i hakikat: hakikati arzu-
layanlar, gerçe¤i bulup onun
peflinden gidenler; Allah ada-
m›.
elzem: daha (en, pek) lâz›m,
lüzumlu, gerekli.
ihsan: ba¤›fllama, ikram et-
me, lütuf.
iman: inanç, itikat.
inflaallah: Allah izin verirse.

keramet: Allah’›n velî kulla-
r›nda görülen ola¤anüstü hâl-
ler veya tabiatüstü hâdiseler.
leyle-i Kadir: Kadir Gecesi,
Kur’ân-› Kerîm’in dünya se-
mas›na nazil oldu¤u gece, Ra-
mazan’›n 27. gecesi.
mahviyet: alçak gönüllülük,
kendini de¤ersiz gösterme.
mazhar: bir fleyin ç›kt›¤› gö-
ründü¤ü yer; nail olma, fleref-
lenme.
medar: sebep, vesile.
mehaz: bir eser haz›rlan›rken
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as›rda en büyük tehlike benlikten ve hodfuruflluktan ile-
ri geldi¤inden, ehl-i hak ve hakikat, mahviyetkârâne da-
ima kusurunu görmek ve nefsini itham etmek gerektir.
Sizin gibilerin a¤›r flerait içinde kahramancas›na iman›-
n› ve ubudiyetini muhafaza etmesi, büyük bir makamd›r.
Senin rüyalar›n›n bir tabiri de, bu noktadan seni tebflir
etmektir.

Risale-i Nur eczalar›nda tarikat hakikatine dair “Telvi-
hat-› Tis’a” nam›ndaki risaleyi elde edip bak›n›z. Hem,
zat›n›z gibi metin ve imanl› ve hakikatli zatlar Risale-i
Nur dairesine giriniz. Çünkü, bu as›rda Risale-i Nur, bü-
tün tehacümata karfl› ma¤lûp olmad›. En muannid düfl-
manlar›na da serbestiyetini resmen teslim ettirdi. Hatta
iki seneden beridir büyük makamatlar ve adliyeler, tetki-
kat neticesinde, Risale-i Nur’un serbestiyetini tasdik ve
mahrem ve gayr-› mahrem bütün eczalar›n› sahiplerine
teslime karar verdiler.

Risale-i Nur’un mesle¤i, sair tarikatlar, meslekler gibi
ma¤lûp olmayarak, belki galebe ederek pek çok muan-
nidleri imana getirmesi, pek çok hadisat›n flahadetiyle,
bu as›rda bir mucize-i maneviye-i Kur’âniye oldu¤unu is-
pat eder. O dairenin haricinde, ekseriyetle, bu memle-
kette, bu hususî ve cüz’î ve yaln›z flahsî hizmet veya
ma¤lûbane perde alt›nda veya bid’alara müsamaha su-
retinde ve te’vilât ile bir nevi tahrifat içinde hizmet-i di-
niye tam olamaz diye, hadisat bize kanaat vermifl.

adliye: mahkeme, yarg›lama iflle-
riyle u¤raflan daire.
bid’a: dinin asl›na uymayan adet
ve uygulamalar.
cüz’î: küçük, az; bütüne ait olma-
yan, özel.
dair: alakal›, ilgili.
ecza: cüz’ler, parçalar, k›s›mlar.
ehl-i hak: hak ehli, iman, ‹slâmi-
yet ve hak yolunda olan, hak
mezhepte olan.
ekseriyetle: daha ziyadesiyle,
çoklukla, ço¤unlukla.
galebe: galip gelme, üstünlük.
gayr-› mahrem: mahrem olma-
yan, gizli ve özel olmayan.
hâdisat: hadiseler, olaylar.
hakikat: gerçek, do¤ru.
hariç: d›fl›nda.
hizmet: görev, vazife.
hizmet-i diniye: dinî hizmet.
hodfürufl: kendini be¤endirmeye
çal›flan, övünen.
hususî: özel.
iman: inanç, itikat.
ispat: kan›tlama, do¤rulama.
itham: töhmetlendirme, suçlu
görme.
kanaat: inanma, görüfl, fikir.
kusur: eksiklik, özür, suç, kaba-
hat.
ma¤lûbane: ma¤lup bir flekilde,
yenilmifl olarak.
ma¤lup etme: yenme, galip gel-
me.
mahrem: herkesçe bilinmemesi
gereken, gizli.
mahviyetkârâne: tevazu göste-
rerek, alçak gönüllülükle, kendini
küçük görerek.
makam: yer, mevki.
makamat: makamlar.
meslek: gidifl, tutulan yol, sistem.
metin: sa¤lam ve dayan›kl›.
muannit: inatç›, ayak direyen.
mu’cize-i manevîye: manevî
mucize.
muhafaza: koruma.
müsamaha: göz yumma, hofl
görme, görmezlikten gelme, tole-
rans.
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nam: ad.
nefs: kötü vas›flar› kendisin-
de toplayan hay›rl› ifllerden
al›koyan güç.
nevi: çeflit.
resmen: kesin olarak, aç›k
olarak, aç›kça.
risale: Risâle-i Nur Külliyat›n›
meydana getiren kitaplardaki
her bir ba¤›ms›z bölüm.
Risale-i Nur: Nur Risalesi, Be-
diüzzaman Said Nursî’nin
eserlerinin ad›.
sâir: di¤er, baflka, öteki.

serbestiyet: serbestlik, rahat
ve serbest olma hâli.
suret: biçim, flekil, tarz.
flahadet: flahit olma, flahitlik,
tan›kl›k.
flahsî: flahsa, kifliye ait, husu-
sî.
flerait: flartlar.
tabir: yorum, yorumlama.
tahrifat: tahrifler, bozmalar,
de¤ifltirmeler, kalem oynat-
malar.
tarikat: Allah’a ulaflmak için
fleyhin gözetiminde müridin

takip edece¤i terbiye usul ve
yolu.
tasdik: do¤rulama, onayla-
ma.
tebflir: müjde verme, müjde-
leme.
tehacüm: hücum etme, sal-
d›rma.
tetkikat: araflt›rmalar, incele-
meler.
tevilât: teviller, yorumlama-
lar.
ubudiyet: kulluk.
zat: flah›s.
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Madem sizde büyük bir himmet ve kuvvetli bir iman
var; tam bir ihlâs ve tam bir mahviyetle, sebatkârâne Ri-
sale-i Nur’a flakirt ol—ta binler, belki yüz binler flakirtle-
rin flirket-i maneviye-i uhreviyelerine hissedar ol. Ta se-
nin hay›rlar›n, iyiliklerin cüz’îyetten ç›k›p küllileflsin, ahi-
rette tam kârl› bir ticaret olsun.

Said Nursî

ìÕ

Œ 3 5 œ

Aziz, s›dd›k kardefllerim,

‹ki sene tetkikattan sonra mahkeme taraf›ndan bana
teslim olunan mecmualardan bugün, masumlar taifesi-
nin ve ümmî ihtiyarlar cemaatinin bana yadigâr olarak
gönderdikleri parçalar› havi büyük ve yald›zl› ciltli bir
mecmua gördüm. Bu mecmuan›n bafl›nda ta Kastamo-
nu’ya yazd›¤›m bir f›kray› size göndermek hat›r›ma gel-
di. Belki de eskiden bir sureti size gönderilmifl. Bunda
kanaat›m geldi ki: Feylesoflara ve muannidlere karfl› ma-
sumlar ve ümmîlerin masumâne ve halisâne olan bu
elimdeki mecmuas›, en büyük bir vas›ta-i galebedir; inat-
lar› k›r›p insafs›zlar› insafa getirmifltir. ‹flte çok yerlerden
bana gönderilen mecmualar ve ümmîlerin parçalar›n› üç
mecmua içinde cem etmifltik. Ve mecmuan›n bafl›nda,
bu gelen parça yaz›l› gördüm, size de gönderiyorum.
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sebatkârane: sab›r ve sebat ede-
rek, sebat göstererek, sebatl› bir
flekilde.
s›dd›k: çok do¤ru, dürüst, hakk›
ve hakikati tereddütsüz kabulle-
nen.
suret: nüsha, kopya.
flakirt: talebe, ö¤renci.
flirket-i maneviye: manevî flir-
ket, manevî ortal›k.
taife: tak›m, güruh.
tetkikat: araflt›rmalar, inceleme-
ler.
ümmî: okuma yazmas› olmayan,
okumam›fl.
yadigâr: yak›n bir dosttan gelen
arma¤an.

ahiret: öbür dünya, öteki
dünya, k›yametten sonra ku-
rulacak olan âlem.
aziz: izzetli, muhterem, say-
g›n.
cem: toplama, bir araya getir-
me.
cemaat: topluluk.
cüz’iyet: azl›k, cüz’î olufl, kü-
çüklük.
f›kra: parça, mektup, bölüm.
filozof: felsefe ile u¤raflan, fi-
lozof.
halisâne: temiz kalplilikle, sa-

fiyetle.
hâvî: içine alan, kapsayan,
kuflatan.
himmet: manevî yard›m, ih-
san, lütuf.
hissedar: hisse sâhibi, hissesi
olan.
ihlâs: samimiyet, bir ameli
baflka bir karfl›l›k beklemek-
sizin, s›rf Allah r›zas› için yap-
ma.
iman: inanç, itikat.
kanaat: görüfl, fikir.
küllî: umumî, genel.

madem: de¤il mi ki.
mahviyet: alçak gönüllülük,
kendini de¤ersiz gösterme.
masum: küçük çocuk.
masumâne: masumca, suç-
suz ve günahs›z bir flekilde.
mecmua: toplan›p, biriktiril-
mifl, düzenlenmifl yaz›lar›n
hepsi.
muannit: inatç›, ayak dire-
yen.
Risale-i Nur: Nur Risalesi, Be-
diüzzaman Said Nursî’nin
eserlerinin ad›.
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Hem bununla, Risale-i Nur’un makbuliyetine delâlet
eden sekiz parçadan mürekkep yapt›¤›m›z bir mecmua
ve keramet-i Gavsiye ve Aleviye ve iflaret-i Kur’âniyeden
baflka, lâhika ve saireden üç dört parça daha ilâve edi-
len mecmuan›n bafl›nda yaz›lmaya lây›k bir parçay› lef-
fen beraber gönderiyorum.

Umum kardefllerime, bilhassa masum ve ümmîlere
selâm ve dua eder ve dualar›n› istiyoruz. Ve bin maflal-
lah ve barekâllah onlara deriz. Onlar›n yaz›lar›n› kimler
görüyorsa, takdirkârâne meftun olur.

Risale-i Nur’un küçük ve masum flakirtlerinden elli alt-
m›fl talebenin yazd›klar› nüshalar› bize göndermifller, o
parçalar› üç cilt içinde cem ettik.

‹flte bu mecmuadaki parçalar› yazanlar›n nümune ola-
rak bir k›sm› flunlard›r:

‹simleri Yafllar› ‹simleri Yafllar›
Ömer 15 Hüseyin 11
Mustafa 14 Mustafa 13
Ahmed Zeki 13 Bekir 9
Haf›z Nebi 14 Ayfle 11
Ali 12 Hicret 15
Haf›z Ahmed 12 Ayfle 11

‹flte bu mecmuadaki risaleler, bu masum çocuklar›n
Risale-i Nur’dan ders ald›klar› ve yazd›klar›n›n bir k›sm›-
d›r. Onlar›n bu zamanda bu ciddî çal›flmalar› gösteriyor
ki, Risale-i Nur’da öyle bir manevî zevk ve cazibedar bir 

barekallah: Allah mübarek etsin,
hay›rl› ve bereketli olsun.
bilhassa: özellikle.
cazibedar: çekici, cazibeli.
cem: toplama, bir araya getirme.
ciddî: a¤›rbafll›, hâlleri sakin olan
kifli.
delâlet: delil olma, gösterme; ala-
met, iflaret.
dua: Allah’a yalvarma, niyaz.
iflaret-i Kur’âniye: Kur’ân’›n ifla-
reti.
keramet-i Gavsiye: Seyyid Ab-
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dülkadir Geylânî’nin kerâme-
ti.
lâhika: ek, ilave.
lây›k: yak›flan, yarafl›r, yak›-
fl›r.
leffen: zarf ve mektup içine
koyarak.
makbuliyet: makbullük, be-
¤enilmifllik, geçerlilik.
manevî: manaya ait, maddî
olmayan.
masum: küçük çocuk.
maflaallah: Allah nazardan

saklas›n, ne güzel, Allah koru-
sun.
mecmua: tertip ve tanzim
edilmifl fleylerin hepsi, kolek-
siyon.
meftun: tutkun, müptela, afl›-
r› ba¤lanm›fl.
mürekkep: oluflmufl, birleflti-
rilmifl.
nümune: örnek.
nüsha: suret.
risale: Risâle-i Nur Külliyat›n›
meydana getiren kitaplardaki

her bir ba¤›ms›z bölüm.
Risale-i Nur: Nur Risalesi, Be-
diüzzaman Said Nursî’nin
eserlerinin ad›.
selâm: bar›fl, rahatl›k, sela-
met ve esenlik dileme.
flakirt: talebe, ö¤renci.
takdirkârâne: takdir edene
yak›fl›r flekilde, takdir ederek.
talebe: istekli, ö¤renici.
umum: bütün, herkes.
ümmî: okuma yazmas› olma-
yan, okumam›fl.
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nur var ki, mekteplerde çocuklar› okumaya flevkle sevk
etmek için icad ettikleri her nevi e¤lence ve teflviklere
galebe edecek bir lezzet, bir sürur, bir flevk, Risale-i Nur
veriyor ki, çocuklar böyle hareket ediyorlar. Hem bu hal
gösteriyor ki, Risale-i Nur köklefliyor. ‹nflaallah, daha
hiçbir fley onu koparamayacak; ensal-i âtiyede devam
edecek, gidecek.

Aynen bu masum çocuk flakirtler gibi, Risale-i Nur’un
cazibedar dairesine giren ümmî ihtiyarlar›n dahi k›rkelli
yafl›ndan sonra Risale-i Nur’un hat›r› için yaz›ya bafllay›p
yazd›klar› k›rk elli parça, iki üç mecmua içinde derc edil-
di. Bu ümmî ihtiyarlar›n ve k›smen çoban ve efelerin, bu
zamanda, bu acip flerait içinde, herfleye tercihan Risale-i
Nur’a bu surette çal›flmalar› gösteriyor ki, bu zamanda
Risale-i Nur’a ekmekten ziyade ihtiyaç var ki, harman-
c›lar, çiftçiler, çobanlar, yörük efeleri, hacat-› zaruriye-
den ziyade bir hacat-› zaruriyeyi, Risale-i Nur’un haka-
ikini görüyorlar.

Bu cildde az ve sair alt› cild-i ahirde masumlar›n ve ih-
tiyar ümmîlerin yaz›lar›n›n tashihinde çok zahmet çek-
tim. Vakit müsaade etmiyordu. Hat›r›ma geldi ve manen
denildi ki: S›k›lma! Bunlar›n yaz›lar› çabuk okunmad›¤›n-
dan, acelecileri yavafl yavafl okumaya mecbur etti¤in-
den, Risale-i Nur’un g›da ve taam hükmündeki hakikat-
lerinden hem ak›l, hem kalb, hem ruh, hem nefis, hem
his, hisselerini alabilir. Yoksa, yaln›z ak›l cüz'î bir hisse
al›r, ötekiler g›das›z kalabilirler.
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Risale-i Nur: Nur Risalesi, Bediüz-
zaman Said Nursî’nin eserlerinin
ad›.
sevk: yöneltme, gönderme.
suret: biçim, tarz.
sürur: sevinç, mutluluk.
flakirt: talebe, ö¤renci.
flerait: flartlar.
flevk: fliddetli arzu, afl›r› istek ve
heves.
taam: yemek, yiyecek.
tashih: düzeltme, yanl›fl›n› gider-
me.
tercihan: tercih ederek, öncelikli
olarak.
ümmî: okuma yazmas› olmayan,
okumam›fl.
zahmet: s›k›nt›, eziyet, meflak-
kat.
ziyade: çok, fazla.

acip: tuhaf, hayrette b›rakan.
ahir: en son, en sondaki.
cazibedar: çekici, cazibeli.
cüz’î: küçük, az; bütüne ait
olmayan, özel.
derc: koyma, yerlefltirme.
ensal-i atiye: gelecek kuflak-
lar, müstakbel nesiller.
galebe: galip gelme, üstün-
lük.
hâcât-› zaruriye: zorunlu ih-
tiyaçlar, gerekli ihtiyaçlar.
hakaik: hakikatler, do¤rular,

gerçekler.
hakikat: gerçek, do¤ru.
hâl: durum, vaziyet.
harman: tah›l tanelerini sa-
mandan ay›rmak için çal›flan-
lar.
hisse: pay, nasip.
icat: yeni bir fley ortaya koy-
ma, yeniden bir fley ç›karma,
bulufl.
ihtiyar: yafll›.
inflaallah: Allah izin verirse.
k›smen: k›smî olarak, bir k›-

s›m.
manen: mana bak›m›ndan,
manaca.
masum: küçük çocuk.
mecmua: tertip ve tanzim
edilmifl fleylerin hepsi, kolek-
siyon.
mektep: ilim, irfan ö¤renilen
yer, okul.
müsaade: izin; elveriflli, uy-
gun olma durumu.
nevi: çeflit.
nur: ayd›nl›k, par›lt›, ›fl›k.
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Risale-i Nur, sair ilimler ve kitaplar gibi okunmamal›.
Çünkü ondaki iman-› tahkikî ilimleri, baflka ilimlere ve
maariflere benzemez. Ak›ldan baflka çok letaif-i insani-
yenin kut ve nurlar›d›r.

ELHASIL: Masumlar›n ve ümmî ihtiyarlar›n noksan ya-
z›lar›nda iki fayda var:

Bir inc i s i : Teennî ve dikkatle okunmaya mecbur et-
mektir.

‹ k inc i s i : O masumâne ve halisâne ve samimî ve tat-
l› dillerinden, derslerinden Risale-i Nur’un flirin ve derin
meselelerini lezzetli bir hayretle dinlemek ve ders almak-
t›r.

1 »/bÉnÑrdGnƒog »/bÉnÑrdnG
Kardefliniz

Said Nursî

ìÕ

Œ 3 6 œ

Elhamdülillâh, bu sene Isparta’daki talebelerinizi dün-
yevî mefla¤il daha çok gaflete sokmad›. Hizmet-i Nuri-
yedeki gayretlerimiz ciddî bir surette devam ediyor. Her-
birimizin kalblerimizdeki Nura karfl› incizab, sîmalar›m›z-
da okunuyor. Sanki bu talebelerinizin kalbleri sevinçle
doludur.

ciddî: gerçek olarak, hakikaten.
dünyevî: dünyaya ait.
elhamdülillâh: Allah’a hamd ol-
sun, Allah’a flükür.
elhâs›l: has›l›, netice itibariyle, k›-
saca.
gaflet: Allah’tan uzaklafl›p nefsi-
nin arzular›na dalmak.
halisâne: temiz kalplilikle, safi-
yetle.
hizmet-i Nûriye: Nur hizmeti, Ri-
sâle-i Nur için çal›flma.
ilim: bilgi, marifet.
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iman-› tahkikî: tahkikî iman,
imana dair bütün meseleleri
inceleyip delil ve bürhan ile
inanma.
incizap: cezp edilme, kap›l-
ma, çekilme.
letaif-i insaniye: insan›n ma-
nevî duygular›.
maarif: kültür, bilgi.

masum: küçük çocuk.
masumâne: masumca, suç-
suz ve günahs›z bir flekilde.
mesele: konu.
meflagil: meflguliyetler, ifl-
güçler, u¤rafllar.
Risale-i Nur: Nur Risalesi, Be-
diüzzaman Said Nursî’nin
eserlerinin ad›.

samimî: içten, candan, gönül-
den.
sima: yüz, çehre.
suret: biçim, tarz.
talebe: istekli, ö¤renici.
teennî: acele etmeden, dik-
katli ve düflünerek davranma.
ümmî: okuma yazmas› olma-
yan, okumam›fl.

1. Bâkî olan ancak Allah’t›r.
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Evet sevgili Üstad›m›z, bütün talebeleriniz hep birden
diyorlar: Liyakatsizli¤imiz, hiçli¤imizle beraber safiyâne
istihdam edildi¤imiz bu hizmet-i Nuriyede bedî' bir Üsta-
da hem talebe, hem kâtip, hem muhatap, hem naflir,
hem mücahid, hem halka nasih, hem Hakka âbid olmak
gibi cihande¤er güzelliklerin hepsini birden bize veren
Hazret-i Allah’a ne kadar flükretsek azd›r. Ve bu yapmak
istedi¤imiz flükürler dahi, Hal›k›m›z›n fazl› ile kalbimize
gelen bir ihsan oldu¤unu tahattur eden biz talebelerini-
zin kalblerini sürur ve sevinç dolduruyor. Masum Nurslu-
lar›n Üstad›m›z›n küçüklü¤ünde geçirdikleri hayat›n mü-
teflekkirâne bir tarz›, hal ve etvar›m›zda okunuyor. Hu-
dutsuz flükürler, nihayetsiz senalar olsun o Zat-› Zülcelâ-
le ki, bizleri cehl-i mutlak derelerinden, isyan ve küfran
batakl›klar›ndan lütuf ve keremiyle ç›kar›p, gözleri ka-
maflt›ran en parlak bir Nura talebe etmifltir.

E¤er sevgili Üstad›m›z “iktiran” tabir edilen iki ni'me-
tin beraber geldi¤ini daha evvelden bize izah etmeseydi,
çok minnettarl›klar›m›z› kalblerimize tercüman olan ka-
lemlerimizden okuyacaklard›.

Evet, sevgili Üstad›m›z, biz kendimize bak›yoruz, Ri-
sale-i Nur’a muhatap olam›yoruz. Buna ra¤men, ihtiyaç
fliddetlendikçe, Hâl›k-› Rahîmin merhametli tecellîlerini
müflahede ediyoruz.

Kalb-i Üstad, parlak bir ayine, bir mazhar, bir ma’kes;
lisan-› Üstad; âlî bir mübelli¤, bir muallim, bir mürflid;
hâl-i Üstad, tecessüm etmifl en güzel bir örnek, bir 
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kerem: cömertlik, lütuf, ihsan,
ba¤›fl.
küfran: iyilik bilmeme, görülen
iyili¤i unutma, nankörlük.
lisan-› Üstat: üstad›n dili, üstad›n
ifade flekli.
liyakat: lay›k olma, ehliyet.
lütuf: ikram ve yard›mda bulun-
ma.
ma’kes: akseden yer, yans›ma
yeri.
masum: küçük çocuk.
mazhar: bir fleyin ç›kt›¤› yer, zu-
hur etti¤i, göründü¤ü yer.
merhamet: ac›mak, flefkat gös-
termek, korumak, esirgemek.
minnettar: bir iyili¤e karfl› teflek-
kür duygusu içinde olan.
muallim: ders veren, ö¤reten.
muhataba: kendisine söz söyle-
nen.
mübelli¤: tebli¤ eden, haber ve-
ren, bildiren.
mücahit: cihat eden, savaflan.
mürflit: irflat eden, do¤ru yolu
gösteren, rehber, k›lavuz.
müflahede: ‹lahî güzellikleri ve
s›rlar› görme, seyretme.
müteflekkirâne: müteflekkir ola-
rak, teflekkür edercesine.
nasih: nasihat eden, ö¤üt veren.
naflir: eser, neflreden, yay›nlayan,
da¤›tan.
nihayetsiz: sonsuz, s›n›rs›z.
nimet: lütuf, ihsan, ba¤›fl.
Nurs: Risale-i Nur’un müellifi Be-
diüzzaman Said Nursî’nin do¤du-
¤u, Bitlis’in Hizan kazas›n›n ‹sparit
nahiyesine ba¤l› olan köy.
Risale-i Nur: Nur Risalesi, Bediüz-
zaman Said Nursî’nin eserlerinin
ad›.
safiyâne: çok temiz kalplilikle,
hiçbir kötülük düflünmeden, çok
saf olarak.
senâ: methetme, övme.
sürur: sevinç, mutluluk.
flükür: teflekkür.
tabir: ifade; deyim.
tahattur: hat›ra gelmek, hat›rla-
mak.
talebe: istekli, ö¤renici.
tecelli: belirme, bilinme, görün-
me.
tecessüm: cisimleflme, cisim hali-
ne gelme.
tercüman: geflitli, hâl, durum,
maksat veya duygular› ifade et-
me vas›tas›.
üstat: bir ilim ve sanatta üstün
olan kimse, ö¤retmen.
Zat-› Zülcelâl: sonsuz büyüklük
ve haflmet sahibi olan zat, Allah.

âbid: ibadet eden, kulluk
eden.
âlî: yüce, yüksek, ulu.
bedî: efli ve benzeri olmayan,
eflsiz güzel; yeni, garip, eflsiz.
cehl-i mutlak: kara cahillik,
afl›r› derecede bilgisizlik, son-
suz cehalet.
cihande¤er: cihan k›ymetin-
de. çok k›ymetli.
etvar: hâl ve hareketler, ifller,
tarzlar, tav›rlar.

evvel: önce.
fazl: alicenapl›k, ihsan, cö-
mertlik.
Hak: Cenab-› Hak.
hâl: durum, vaziyet.
Hâl›k: yoktan yaratan, her
fleyi yoktan var eden, yarat›-
c›; Allah.
Hâl›k-› Rahîm: sonsuz mer-
hamet ve flefkat sahibi yara-
t›c›, Allah.
hâl-i Üstat: üstad›n hâli.

hizmet-i Nûriye: Nur hizmeti,
Risâle-i Nur için çal›flma.
hudutsuz: s›n›rs›z.
ihsan: ba¤›fllama, ikram et-
me, lütuf.
istihdam: bir hizmette kul-
lanma, çal›flt›rma.
isyan: baflkald›rma, itaatsiz-
lik, emre karfl› gelme.
izah: aç›klama, ayr›nt›lar› ile
anlatma.
kâtip: yazan, yaz›c›.
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nümune, bir misal oluyor. Tavaif-i beflerin ihtiyaçlar› ya-
z›l›yor, gösteriliyor.

‹flte, yedi seneden beri atefl püsküren zalim beflerin
hali, bugün daha çok ›zt›rapl› bir hale girmifl bulunuyor.
Her bir zîidrak, acaba yar›n ne olacak düflüncesiyle ku-
laklar›n› radyolar›n a¤›zlar›na koymufllar, mütehayyir du-
ruyorlar. fiarkta Japonlar›n ma¤lûp olmas›yla, dünyan›n
salâh-› selâmete ve emn ü emana kavuflmas› beklenir-
ken, deccalane bir hareket flimalde kendini gösterdi¤i
görülüyor. fiu vaziyet herkesi heyecana, endifleye sevk
ediyor. ‹stikbalin zulmetlerine gitti¤i zann›yla, merakla
radyolar› takibe koflturuyor. Lillâhilhamd, Risale-i Nur,
âlî beyanat›yla ruhlar›m›z› teskin ediyor, hakikî dersleriy-
le kalblerimizi tatmin ediyor.

‹flte, bu günde meydana ç›kan bu dehfletli cereyan›,
ancak ve ancak H›ristiyanl›k âleminin Müslümanl›kla it-
tihad›, yani ‹ncil, Kur’ân ile ittihat ederek ve Kur’ân’a tâ-
bi olmas› neticesi elde edilecek semavî bir kuvvetle ma¤-
lûp edilece¤i ifl’ar buyuruluyor ki, Hazret-i ‹sa Aleyhisse-
lâm›n da vüruduna intizar etmek zaman›n›n geldi¤ini
mana-y› iflarî ile ihtar ediyor.

Mesmuata göre, bugünkü Amerika, aktar-› âleme tet-
kikat için gönderdi¤i dört heyetten birisini, bugünkü be-
fleriyetin saadetini temin edecek salim bir din taharrisi-
ne memur etmifltir. Bu ise, müceddidli¤ini mahkeme li-
san›yla her tarafa ilân eden Risale-i Nur, bu muztarip, 

aktâr-› âlem: âlemin her taraf›,
âlemin dört bir yan›.
âlem: dünya.
âlî: yüce, yüksek, ulu.
befler: insan, insanl›k.
befleriyet: beflerîlik, insanl›k.
beyanat: aç›klamalar, izahlar.
deccalâne: Deccal gibi hareket
edercesine.
dehfletli: ürkütücü, korkunç.
emn ü emân: rahat, huzur ve gü-
ven içinde olma.
hakikî: gerçek.
Hazret-i ‹sa: Dört büyük pey-
gamberden üçüncüsüdür.
heyet: kurul, komite.
H›ristiyanl›k: Hz. ‹sa’n›n tebli¤ et-
ti¤i dinin ad›, H›ristiyan dini, ‹sevî-
lik, Nasraniyet.
›zt›rap: kuvvetli ac›, afl›r› elem,
azap.
ihtar: dikkat çekme, hat›rlatma,
uyar›.
ilân: yayma, duyurma, bildirme.
intizar: bekleme, gözleme.
istikbal: gelecek zaman.
ifl’ar: yaz› ile haber verme, yaz›
ile bildirme.
ittihat: birleflme, birlik olufltur-
ma.
lillâhilhamd: Allah’a hamdolsun
ki!.
lisan: dil.
ma¤lup: yenilmifl, kendisine galip
gelinmifl, yenilen kimse.
mana-y› iflarî: yaz› ve iflaretlerle
ifade edilen mana.
merak: endifle.
mesmuat: iflitilen, duyulan, ha-
ber al›nan fleyler.
misal: örnek, nümune.
muzdarip: izt›rab›, s›k›nt›s› olan,
›zd›rap çeken, ç›rp›n›p duran, s›-
k›nt›l›.
müceddit: hadis-i flerifle, her as›r
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bafl›nda gelece¤i müjdelenen
dinin yüksek hizmetkâr›; dine
yeni bir tarzla yaklaflan, asr›n
flartlar›na göre ve ortaya at›-
lan yeni flüphe ve taarruzlara
karfl› dini yorumlay›p kuvvet-
lendiren büyük âlim.
mütehayyir: hayrete düflen,
flafl›ran.
nümune: örnek.
Risale-i Nur: Nur Risalesi, Be-
diüzzaman Said Nursî’nin
eserlerinin ad›.
saadet: mutluluk.

salâh ü selâmet: bar›fl ve se-
lâmet.
sâlim: korkusuz, emin, endi-
flesiz.
semavî: Allah taraf›ndan
olan, ‹lâhî.
sevk: yöneltme, gönderme.
flark: do¤u.
flimal: kuzey.
tâbi: ba¤l›, uyma.
taharri: arama, araflt›rma.
tatmin: insan›n kalbinin ma-
nevî olarak doymas›, huzur
ve sükûnete ermesi.

temîn: elde etme.
teskin: sakinlefltirme, yat›fl-
t›rma.
tetkikat: araflt›rmalar, incele-
meler.
tevâif-i befler: insan tâifeleri,
insan kavimleri.
vaziyet: durum.
vürud: gelme, varma, yetifl-
me, ulaflma.
zalim: zulmeden, ac›mas›z ve
haks›z davranan.
zîidrak: idrak sahibi.
zulmet: karanl›k.
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periflan befleriyetin en büyük bir saadeti olaca¤›na ima-
n›m›z pek kuvvetlidir.

Sevgili Üstad›m›z bafl›m›zda ve en âlî hakikatleri tafl›-
yan ve Kur’ân’›n en yüksek ve mübarek tefsiri bulunan
Risale-i Nur elimizde oldukça, sevinçlerimiz had ve hu-
duda al›nmaz.

‹flte bu hakikatlerin herbir cüz’ü saha-i faaliyete ç›ksa,
her tarafta merakla, zevkle kendini okutturuyor. Buna
bariz deliller pek çok var. Hususuyla, inkâr-› haflir mef-
kûresini ma¤lûp eden Onuncu Söz matbu nüshalar› ve
bilhassa gizli tab edildi¤i halde kendini serbest okutan ve
takviye-i imanda pek yüksek harikalar› tafl›yan Âyetü’l-
Kübra risaleleri; ve inkâr-› ulûhiyet mefkûresini zîr ü ze-
ber eden Külliyat-› Nur,  Hüccetü’l-Bâli¤a ve Meyve gibi
eczalar› meydanda...

‹nflaallah, Kur'ân’›n etraf›na çevrilmek istenilen iman-
s›zl›¤›n emans›z surunu, Risale-i Nur temelinden kald›ra-
cak, imans›zl›¤›n emans›z ateflini söndürüp, âb-› hayat
bahfleden flarab-› kevserini, bütün dünyaya emanl› iman
vermekle içirecektir.

1 »/bÉnÑrdGnƒog »/bÉnÑrdnG
Çok kusurlu talebeniz

Hüsrev

ìÕ

EM‹RDA⁄ LÂH‹KASI - I | 129

matbu: tab edilmifl, bas›lm›fl.
mefkure: ülkü, gaye olan fley.
merak: endifle.
mübarek: feyizli, bereketli, kutlu.
nüsha: suret.
risale: Risâle-i Nur Külliyat›n›
meydana getiren kitaplardaki her
bir ba¤›ms›z bölüm.
Risale-i Nur: Nur Risalesi, Bediüz-
zaman Said Nursî’nin eserlerinin
ad›.
saadet: mutluluk.
saha-i faaliyet: faaliyet sahas›,
çal›flma sahas›, faal olma alan›.
sur: kale duvar›.
flarab-› kevser: Kevser flarab›,
Kevser suyu; Cennette bulunan
Kevser Nehrinin sarhofl etmeyen
lezzetli flarab›.
tab: basma.
takviye-i iman: iman takviyesi,
inanc›n kuvvetlenmesi.
talebe: istekli, ö¤renici.
tefsîr: aç›klama, izah.
zir ü zeber: altüst, karmakar›fl›k,
darmada¤›n.

âb-› hayat: hayat suyu.
âlî: yüce, yüksek, ulu.
Ayetülkübra: en büyük delil,
ayet anlam›nda Risale-i
Nur’da 7. fiua adl› eser.
bahfl: ba¤›fl, ihsan, verme.
bariz: aç›k, besbelli.
befleriyet: beflerîlik, insanl›k.
bilhassa: özellikle.
cüz: parça.
delil: kan›t, tan›k, burhan.

ecza: cüz’ler, parçalar, k›s›m-
lar.
eman: eminlik, korkusuzluk.
had: son.
hakikat: gerçek, do¤ru.
hârika: ola¤anüstü.
hudut: s›n›rlar.
husus: hasl›k, has olma hâli,
hususîyet; bak›m.
iman: inanç, itikat.
inkâr-› haflir: haflrin inkâr›,

iman›n alt› esas›ndan birisi
olan öldükten sonra tekrar
diriltilmenin, ceza ve mükâfa-
t›n, ahiret hayat›n›n varl›¤›n›
reddetme.

inkâr-› ulûhiyet: Allah’›n var-
l›¤›n› reddederek yoklu¤unu
kabul ve dava etme.

inflaallah: Allah izin verirse.

ma¤lup etme: yenme, galip
gelme.

1. Bâkî olan ancak Allah't›r.
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Zat›n›z›n flahs›ma karfl› haddimden pekçok ziyade
hüsn-ü zann›n›z›, Risale-i Nur’un flahs-› manevîsi nam›-
na kabul edebilirim. Yoksa kendimi o makamlarda gör-
mek benim haddim de¤il.

Hem, “Risale-i Nur mesle¤i, tarîkat de¤il, hakikattir,
Sahabe mesle¤inin bir cilvesidir. Bu zaman tarîkat za-
man› de¤il,  iman› kurtarmak zaman›d›r.” Risale-i Nur,
bu hizmeti lillâhilhamd en müflkül ve a¤›r zamanlarda
yapm›fl ve yap›yor.

Risale-i Nur dairesi, Hazret-i Ali ve Hasan ve Hüse-
yin’in (r.a.) ve Gavs-› Âzam›n (k.s.) ihbarat-› gaybiyeleriy-
le, flakirtlerinin bu zamanda bir dairesidir. Çünkü Haz-
ret-i Ali, üç keramet-i gaybiyesiyle Risale-i Nur’dan ha-
ber verdi¤i gibi, Gavs-› Âzam (k.s.) da kuvvetli bir suret-
te Risale-i Nur’dan haber verip tercüman›n› teflcî etmifl.
Bu mahrem dört Risale-i Keramet-i Aleviye ve Gavsiye-
ye ait dört Risale inflaallah bir vakit size gönderilebilir.
Mahkeme ehl-i vukufu, onlara itiraz edememifl. Yaln›z
“Bu yaz›lmamal›yd›” diye küçük bir tenkit etmifller. Ben
de cevap verdim, onlar sustular. Zaten Üveysî bir suret-
te do¤rudan do¤ruya hakikat dersimi Gavs-› Âzamdan
(k.s.) ve Zeynelâbidin (r.a.) ve Hasan, Hüseyin (r.a.) va-
s›tas›yla ‹mam-› Ali’den (r.a.) alm›fl›m. Onun için, hizmet
etti¤imiz daire onlar›n dairesidir.

cilve: tecelli, görüntü.
ehl-i vukuf: bir mesele hakk›nda
bilgi ve yetki sahibi olanlar.
Gavs-› Azam: en büyük gavs, Ab-
dülkadir-i Geylânî Hazretlerinin
nam›.
haber: bilgi, bilgilendirme.
hakikat: gerçek, do¤ru.
hizmet: görev, vazife.
hüsn-i zan: iyi zan, güzel kanaat.
ihbarat-› gaybiye: geçmifl veya
gelecek zamana ait verilen ha-
berler.
iman: inanç, itikat.
inflaallah: Allah izin verirse.
itiraz: direnme, karfl› koyma.
keramet-i gaybiye: gaybla ilgili
keramet, istikbal ile alâkal› kera-
met.
lillâhilhamd: Allah’a hamdolsun
ki!.
mahrem: herkesçe bilinmemesi
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gereken, gizli.
makam: yer, mevki.
meslek: gidifl, tutulan yol, sis-
tem.
müflkül: güç, zor, çetin.
nam: ad›na, yerine.
risale: Risâle-i Nur Külliyat›n›
meydana getiren kitaplardaki
her bir ba¤›ms›z bölüm.
Risale-i Nur: Nur Risalesi, Be-
diüzzaman Said Nursî’nin
eserlerinin ad›.
Sahabe: Peygamberimiz Hz.
Muhammed’in mübarek yü-

zünü görmekle flereflenen ve
onun sohbetlerine kat›lan
mü’min kimse.
suret: biçim, flekil, tarz.
flahs-› manevî: manevî flah›s,
belli bir kifli olmay›p bir ce-
maatteb meydana gelen ma-
nevî flah›s.
flakirt: talebe, ö¤renci.
tarikat: Allah’a ulaflmak için
fleyhin gözetiminde müridin
takip edece¤i terbiye usul ve
yolu.
tenkit: elefltirme.

tercüman: tercüme eden, çe-
viren.
teflci: cesaret verme, cesaret-
lendirme.
Üveysî: Üveysî tarz›, Veysel
Karanî Hazretleri gibi, kalbî
ba¤l›l›k ve muhabbetle yafla-
yan, Veysel Karanî gibi sevdi-
¤i ve kendisine ba¤l› oldu¤u
zat› görmeden, gaybî olan
sevgi ve ba¤l›l›k.
vas›ta: vesile, neden, arac›.
zat: flahsiyet.
ziyade: çok, fazla.
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Cenab-› Hakka hadsiz flükür olsun ki, duan›z›n him-
metiyle, on befl günden ziyade fliddetli bir hararet içinde
tehlikeli ve zehirli hastal›¤›n iki gündür tehlikesi geçti.
Hastal›kla bir saat ibadet bir gün kadar olmas› cihetiyle,
inflaallah yapamad›¤›m çok hayrat›n yerini bu hastal›k
doldurmufl ve çok kusurat›ma da keffaret olmufl. Fakat
zafiyet ve hastal›k devam ediyor.

Lâtif ve manidar bir tevafuktur ki, dünkü gün, ma-
sumlar›n mecmuas› elime geçti, açt›m. O mecmuan›n
bafl›nda, o masumlar›n bir kumandan› hükmünde ve
medrese-i Nuriyenin kahramanlar›ndan Marangoz Ah-
med’in gayet ziynetli ve nak›fll› ve dikkatli yazd›¤› Küçük
Sözler, bafl›nda derc edilmifl gördüm. “Maflallah Maran-
goz Ahmed,” dedim. “Masumlar›n çavuflu olmufl.” Ayn›
günde bir mektubu elime geçti, açt›m. Marangoz Ah-
med’in gönderdi¤imiz mektuplar› arkadafllara gecede
okumak zaman›nda, iki çekirge mektubun bafl›na gelip
ta bitinceye kadar dinlemelerini gördüm. Birkaç gün ev-
vel biz mektubu yazarken, iki güvercin, mektubun mak-
buliyetini ve müjdeci serçe ve kuddüs kufllar›n›n müjde-
lerini tasdik ettikleri gibi, Marangozun iki çekirgeleri de
güvercinleri ve müjdeci kufllar› tasdik ederek, “Biz dahi
Risale-i Nur’u tan›yoruz” diye, lisan-› halleri ifade ediyor
diye lâtif ve manidar tevafuk olmufl.

Bu münasebetle, o mecmua içinde mübarek kahra-
manlardan Küçük Ali’nin biraderzadesi masum ve küçük
bir Abdurrahman olan Haf›z Ahmed’in yazd›¤› Sekizin-
ci fiuan›n Sekizinci Remzinden bir sayfa evvel bir f›kra 
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hepsi.
medrese-i Nuriye: nur medresesi;
Risale-i Nur’lar›n okundu¤u yer-
ler.
mübarek: feyizli, bereketli, kutlu.
münasebet: vesile, alâka, ba¤.
nak›fl: iflleme, süsleme.
Risale-i Nur: Nur Risalesi, Bediüz-
zaman Said Nursî’nin eserlerinin
ad›.
flükür: teflekkür.
tasdik: do¤rulama, onaylama.
tevafuk: uyma, uygun gelme,
uygunluk, rastlamak, münasebet,
birbirine denk gelme.
zaafiyet: zay›fl›k, güçsüzlük, der-
mans›zl›k.
ziyade: çok, fazla.
ziynet: süs.

biraderzade: kardefl çocu¤u,
ye¤en.
cihet: yön, sebep, vesile.
derc: koyma, yerlefltirme.
dua: Allah’a yalvarma, niyaz.
evvel: önce.
f›kra: parça.
gayet: son derece.
hadsiz: s›n›rs›z, sonsuz.
hararet: s›cakl›k.
hayrat: hay›rlar, sevap ka-
zanmak amac›yla Allah r›zas›
için yap›lan iyilikler.
himmet: manevî yard›m, ih-

san, lütuf.
hükmünde: de¤erinde, yerin-
de.
inflaallah: Allah izin verirse.
kefaret: ar›nma.
kuddüs: kusur, eksiklik ve
noksanl›ktan, temiz olan, fazi-
let ve güzelliklerle övülen,
noksanl›¤› gerektirecek fley-
lerden son derece münezzeh
olan, izzet ve kibriya sahibi
Allah.
kumandan: komutan.
Lâtif: hofl.

lâtif: hofl.
lisan-› hâl: hâl dili, bir fleyin
duruflu ve görünüflü ile bir
mana ifade etmesi.
makbuliyet: makbullük, be-
¤enilmifllik, geçerlilik.
manidar: nükteli, ince mana-
l›.
masum: saf, temiz.
maflaallah: Allah nazardan
saklas›n, ne güzel, Allah koru-
sun.
mecmua: toplan›p, biriktiril-
mifl, düzenlenmifl yaz›lar›n
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nazar›ma de¤di. Bir iki ayd›r size Risale-i Nur’un mak-
buliyetine dair yaz›lan mektuplarda flahs›m›n hisse-i fle-
refi ve hüneri olmad›¤›n› ve s›rf bir ikram-› ‹lâhî olmas›-
na dair yaz›lan parçay›, bu f›kray›, o f›kraya alâkadar
gördüm, size gönderiyorum, onlara münasip bir yerde
ilhak edersiniz. O f›kra, Celcelûtiyenin fevkalâde Risale-i
Nur’a verdi¤i ehemmiyetten flahs›m›n bir lem'as›, bir hü-
neri olmad›¤›na dairdir. fiöyle ki:

Orada demifltim:

Hem ben itiraf ediyorum ki, böyle makbul bir eserin
mazhar› olmak, hiçbir vecihle o makama liyakatim yok-
tur. Fakat küçük, ehemmiyetsiz bir çekirdekten, koca,
da¤ gibi bir a¤ac› halk etmek kudret-i ‹lâhiyenin fle’nle-
rindendir ve âdetidir ve azametine delildir.

Ben kasemle temin ederim ki, Risale-i Nur’u senadan
maksad›m, Kur’ân’›n hakikatlerini ve iman›n rükünlerini
teyid ve ispat ve neflirdir. Hâl›k-› Rahîmime hadsiz flükür
olsun ki, kendimi kendime be¤endirmemifl, nefsimin
ay›plar›n› ve kusurlar›n› bana göstermifl ve o nefs-i em-
mareyi baflkalara be¤endirmek arzusu kalmam›fl.

Evet, kabir kap›s›nda bekleyen bir adam, arkas›ndaki
fâni dünyaya riyakârâne bakmas›, ac›nacak bir hama-
katt›r ve dehfletli bir hasarettir. Cenab-› Hak, beni böyle
hasaretlerden muhafaza eylesin, amin!

Umum kardefllerime birer birer selâm ve dua eder ve
dualar›n› rica ederiz.

ìÕ

âdet: tabiatta var olan kanun.
alâkadar: ilgili, iliflki.
âmin: Yâ Rabbi! Öyle olsun, ka-
bul eyle!” anlam›nda duan›n so-
nunda söylenir.
arzu: istek, heves, niyet.
azamet: büyük, ulu, yüce.
Celcelûtiye: Peygamberimiz Re-
sul-i Ekrem’in (a.s.m.) derslerine
istinaden, asl› cifir ve ebcet hesa-
b› ile alâkal› olarak Hz. Ali (r.a.) ta-
raf›ndan telif edilen Süryanice bir
kasidedir.
dair: alakal›, ilgili.
dehfletli: ürkütücü, korkunç.
delil: kan›t, tan›k, burhan.
dua: Allah’a yalvarma, niyaz.
ehemmiyet: önem, de¤er, k›y-
met.
ehemmiyetsiz: önemsiz.
fânî: ölümlü, geçici.
fevkalâde: ola¤anüstü.
f›kra: parça.
hadsiz: s›n›rs›z, sonsuz.
hakikat: gerçek, do¤ru.
Hâl›k-› Rahîm: sonsuz merhamet
ve flefkat sahibi yarat›c›, Allah.
halk: yaratma, yoktan var etme.
hamakat: ahmaks›zl›k, beyinsiz-
lik, budalal›k.
hasaret: hasar, zarar, ziyan.
hüner: marifet, bilgililik, ustal›k.
ikram-› ‹lâhî: Allah’›n ikram ve
ihsan›.
ilhak: ilâve etme, ekleme, katma.
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iman: inanç, itikat.
ispat: kan›tlama, do¤rulama.
kasem: yemin, and.
kudret-i ‹lâhiye: Allah’›n
kudreti, Allah’›n kudretiyle
yapt›¤› ifller, fiiller, tasarruflar.
liyakat: lay›k olma, ehliyet.
makam: yer, mevki.
makbul: kabul edilmifl, ge-
çerli.
makbuliyet: makbullük, be-
¤enilmifllik, geçerlilik.
mazhar: bir fleyin ç›kt›¤› yer,
zuhur etti¤i, göründü¤ü yer.

muhafaza: koruma.
münasip: uygun.
nazar: bak›fl, dikkat.
nefs: kötü vas›flar› kendisin-
de toplayan hay›rl› ifllerden
al›koyan güç.
nefs-i emmare: insana kötü
ve günah ifllerin yap›lmas›n›
emreden nefis.
neflir: yayma, yay›m.
Risale-i Nur: Nur Risalesi, Be-
diüzzaman Said Nursî’nin
eserlerinin ad›.
riyakârane: riyakarca, iki

yüzlülükle.
rükün: bir fleye samimî ola-
rak meyletme, yönelme.
selâm: bar›fl, rahatl›k, sela-
met ve esenlik dileme.
senâ: methetme, övme.
fle’n: ifl, durum, özellik, yap›.
flükür: teflekkür.
temîn: sa¤lamlaflt›rma, sa¤la-
ma.
teyit: kuvvetlendirme, sa¤-
lamlaflt›rma; do¤ru ç›karma.
Umum: bütün, herkes.
vecih: cihet, yön.
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Aziz, s›dd›k, mübarek kardefllerim,

Sizin mübarek Ramazan’›n›z› ve leyle-i Kadrinizi ve
bayram›n›z› bütün ruh u can›m›zla tebrik ve tes’id ediyo-
ruz. Cenab-› Erhamürrahimîn, emsal-i kesiresiyle sizleri
müflerref eylesin. Âmin.

Bu Ramazan-› fierifte gerçi bir tesmim neticesinde zi-
yade s›k›nt› ve ›zt›rap çektimse de, Cenab› Hakka had-
siz flükür olsun ki, sab›r ve tahammül ihsan eyledi. Ve
hastal›¤›n ehemmiyetli sevab› da ›zt›rab›n verdi¤i gaflet
noktalar›n› izale eyledi. Dualar›n›z berekât›yla bu defa da
o tesmimden tam kurtuldum. Fakat verdi¤i zafiyet ve
sars›nt›, ara s›ra s›k›nt› verir.

Size yazm›flt›m ki: Nas›l Hizb-i Nuriye Risale-i Nur’un
ve Âyetü’l-Kübra’n›n bir hülâsas›d›r; öyle de, on dakika
zarf›nda Hizb-i Nuriyenin bir hülâsas›, bu Ramazan-› fie-
rifin feyzinden ve Ramazan’da telif edilen ve yeni intiflar
eden Ramazaniye Risalesi olan Âyetü’l-Kübra’n›n otuz
üç mertebe-i vücup ve vücut ve tevhid otuz üç elsine-i
külliye ile tezahür etti¤i gibi, ruh ve hayal ve kalb o nok-
tadan öyle bir inbisat ve inkiflaf etti ki, herbir mertebe-

nin söyledi¤i 
1 *G s’pG n¬ndpG n’ flahadetini dedi¤im vakit, o

külli lisan benim oluyor gibi azametli bir tevhid hissetti-
¤imden, Âyetü’l-Kübra, günefl gibi iman nurlar›n› ruhla-
ra telkin edebilir. fieksiz flüphesiz kanaat ettim ve 
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me.
intiflar: yay›nlanma, neflrolma.
izale: yok etme, ortadan kald›r-
ma.
kanaat: inanma.
küllî: bütüne ait olan, umumî, ge-
nel.
lâ ilâhe illallah: Allah’tan baflka
ilah yoktur.
leyle-i Kadir: Kadir Gecesi,
Kur’ân-› Kerîm’in dünya semas›na
nazil oldu¤u gece, Ramazan’›n 27.
gecesi.
lisan: dil.
mertebe: derece, basamak.
mübarek: feyizli, bereketli, kutlu.
müflerref: flerefli, yüce.
nur: ayd›nl›k, par›lt›, ›fl›k.
Ramazan: Kamerî aylar›n doku-
zuncusu ve üç aylar›n sonuncusu,
oruç ay›.
Ramazan-› fierif: mübarek, fleref-
li Ramazan ay›.
Risale-i Nur: Nur Risalesi, Bediüz-
zaman Said Nursî’nin eserlerinin
ad›.
ruh: dirilik kayna¤›, hayat›n te-
meli ve sebebi olan manevî var-
l›k.
sab›r: dayanma, katlanma, zor-
luklara dayanma gücü.
s›dd›k: çok do¤ru, dürüst, hakk›
ve hakikati tereddütsüz kabulle-
nen.
flahadet: flahit olma, flahitlik, ta-
n›kl›k.
flek: flüphe, zan, tereddüt.
flükür: teflekkür.
tahammül: zora dayanma, sab-
retme, sab›r gösterme.
telif: eser yazma.
telkin: fikir afl›lama, zihinde yer
ettirme.
tesmim: zehirlenme.
tevhid: Allah’›n bir oldu¤una
inanma, birleme.
tezahür: görünme, belirme, orta-
ya ç›kma.
vücut: var olma, varl›k.
zaafiyet: zay›fl›k, güçsüzlük, der-
mans›zl›k.
zarf›nda: süresince.
ziyade: fazlas›yla.

amin: Yâ Rabbi! Öyle olsun,
kabul eyle!” anlam›nda dua-
n›n sonunda söylenir.
azamet: büyük, ulu, yüce.
aziz: izzetli, muhterem, say-
g›n.
berekât: bolluklar, bereket-
ler.
Cenab-› Erhamürrâhimîn:
inayet ve rahmet, yard›m ve
lütuf sahiplerinin en merha-

metlisi olan, fleref ve azamet
sahibi olan yüce Allah (c.c.).
defa: kere, kez, yol.
dua: Allah’a yalvarma, niyaz.
ehemmiyetli: önemli.
emsal-i kesire: pek çok ben-
zerler, birçok misiller.
feyz: bolluk, bereket; ilim, ir-
fan, manevî g›da.
gaflet: dikkatsizlik, endiflesiz-
lik, Allah’tan uzaklafl›p nefsin

arzular›na dalmak.
gerçi: her ne kadar...
hadsiz: s›n›rs›z, sonsuz.
hülâsa: k›saca, özet.
›zt›rap: kuvvetli ac›, afl›r›
elem, azap.
ihsan: ba¤›fllama, ikram et-
me, lütuf.
iman: inanç, itikat.
inbisat: yay›lma, geniflleme.
inkiflaf: ortaya ç›kma, gelifl-

1. Allah'tan baflka hiçbir ilâh yoktur.
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gördüm ve ‹mam-› Ali’nin (r.a.) ona verdi¤i ehemmiye-
tin s›rr›n› bildim.

Bu defa Isparta umum flakirtlerinin hissiyat› ile Risale-i
Nur kahraman› Hüsrev’in yazd›¤› mektup, gerçi hakk›m
olmayarak bana ziyade hisse vermifl, fakat Isparta ve ci-
var› kahraman flakirtlerinin tam derece-i irtibatlar›n› ve
Risale-i Nur’un tam k›ymetini gösterdi¤inden ve mek-
tuplar›m içinde ve Lâhikaya, hem daha münasip gördü-
¤ünüz makamlarda yazmaya lây›kt›r. Size bir sureti yeni
hurufla gönderiliyor.

Pekçok alâkadar oldu¤um Kastamonu ve içindeki
ehemmiyetli kardefllerim, Isparta flakirtleriyle vas›ta-i ir-
tibat Mustafa Osman, hakikaten az bir zamanda çok
ehemmiyetli bir ifl görmesinden, birinci saftaki haslar
içine girmeye hak kazanm›fl. Demek ihlâs› tamd›r ki, az
bir zamanda çok zaman iflini gördü. Cenab-› Hak, onun
emsalini o havalide ço¤alts›n ve selâmet versin, amin.

Umum kardefllerime ve hemflîrelerime birer birer se-
lâm ve tebrik ve dua ediyorum.

Said Nursî

ìÕ

Œ 3 9 œ

Gayet ehemmiyetli iki meseleyi, sizlere—zekâvetinize
itimaden—Risale-i Nur’da müteferrikan parçalar› bulun-
malar›na binaen gayet muhtasar konuflaca¤›m.

alâkadar: ilgili, iliflki.
âmin: Yâ Rabbi! Öyle olsun, ka-
bul eyle!” anlam›nda duan›n so-
nunda söylenir.
binaen: -den dolay›, bu sebep-
ten.
civar: çevre, yöre, etraf.
defa: kere, kez, yol.
derece-i irtibat: irtibat derecesi,
kuvveti.
dua: Allah’a yalvarma, niyaz.
ehemmiyetli: önemli.
emsal: örnekler, benzerler.
gayet: son derece.
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gerçi: her ne kadar...
hakikaten: do¤rusu, gerçek-
ten.
havali: bölge, etraf, çevre, ci-
var.
hemflire: k›z kardefl, bac›.
hisse: pay, nasip.
hissiyat: hisler, duygular.
huruf: harfler.
ihlâs: samimiyet, bir ameli
baflka bir karfl›l›k beklemek-
sizin, s›rf Allah r›zas› için yap-
ma.
itimaden: itimat ederek, da-

yanarak, güvenerek.
k›ymet: de¤er.
lâhika: ek, ilave.
lây›k: yak›flan, yarafl›r, yak›-
fl›r.
makam: yer, mevki.
mesele: konu.
muhtasar: k›salt›lm›fl, özet.
münasip: uygun.
müteferrikan: ayr› ayr›; pek
çok.
Risale-i Nur: Nur Risalesi, Be-
diüzzaman Said Nursî’nin
eserlerinin ad›.

saf: dizi, s›ra.

selâm: bar›fl, rahatl›k, sela-
met ve esenlik dileme.

selâmet: salimlik, eminlik,
kurtulufl, korku ve endifleden
uzak olma.

suret: nüsha, kopya.

flakirt: talebe, ö¤renci.

umum: bütün, herkes.

zekâvet: zekilik; çabuk anla-
ma, kavrama kabiliyeti.

ziyade: çok, fazla.
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• B‹R‹NC‹S‹: Risale-i Nur’un hakikî ve hakikatli bir fla-
kirdi bulunan ve Kur’ân-› Mu’cizü’l-Beyan›n kâtibi, bu
defa yazd›¤› mektupta, haddimden bin derece ziyade
hüsn-ü zann›na istinaden, bir hakikat soruyor. Risale-i
Nur’un flahs-› manevîsinin gayet ehemmiyetli ve kudsi
vazifesini ve hilâfet-i Nübüvvetin de gayet ulvî vazifele-
rinden bir vazifesini benim âdî flahs›mda, üstad› nokta-
s›ndan bir cilvesini gördü¤ünden, bana o hilâfet-i mane-
viyenin bir mazhar› nazar›yla bakmak istiyor.

Evve lâ : Bâkî bir hakikat, fâni flahsiyetler üstüne bi-
na edilmez. Edilse, hakikate zulümdür. Her cihetle ke-
malde ve devamda bulunan bir vazife, çürümeye ve çü-
rütülmeye maruz ve müptelâ flahsiyetlerle ba¤lanmaz.
Ba¤lansa, vazifeye ehemmiyetli zarard›r.

San iyen: Risale-i Nur’un tezahürü, yaln›z tercüma-
n›n›n fikriyle veyahut onun ihtiyac-› manevî lisan›yla
Kur’ân’dan gelmifl, yaln›z o tercüman›n istidad›na bakan
feyizler de¤il, belki o tercüman›n muhataplar› ve ders-i
Kur’ân’da arkadafllar› olan hâlis ve metîn ve sâd›k zatla-
r›n o feyizleri ruhen istemeleri ve kabul ve tasdik ve tat-
bik etmeleri gibi çok cihetlerle o tercüman›n istidad›n-
dan çok ziyade o Nurlar›n zuhuruna medar olduklar› gi-
bi; Risale-i Nur’un ve flakirtlerinin flahs-› manevîsinin
hakikatini onlar teflkil ediyorlar. Tercüman›n›n da içinde
bir hissesi var. E¤er ihlâss›zl›kla bozmazsa, bir tekaddüm
flerefi bulunabilir.
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kemal: olgunluk, mükemmellik,
kusursuz, tam ve eksiksiz olma.
kudsî: mukaddes, yüce.
lisan: dil.
maruz: u¤ramak, etkilenmek.
mazhar: bir fleyin ç›kt›¤› yer, zu-
hur etti¤i, göründü¤ü yer.
medar: sebep, vesile.
metin: sa¤lam ve dayan›kl›.
müptelâ: tutulmufl, tutkun, ba-
¤›ml›.
nazar: bak›fl, fikir.
Risale-i Nur: Nur Risalesi, Bediüz-
zaman Said Nursî’nin eserlerinin
ad›.
ruhen: ruh bak›m›ndan, ruh yö-
nünden, ruh olarak.
sad›k: sözünde, vaadinde, iflinde
do¤ru olan.
Saniyen: ikinci olarak.
flahs-› manevî: manevî flah›s,
belli bir kifli olmay›p bir cemaat-
teb meydana gelen manevî flah›s.
flahsiyet: kifli, kimse.
flakirt: talebe, ö¤renci.
fleref: onur, haysiyet.
takaddüm: ileri geçme, ileride
bulunma.
tasdik: do¤rulama, onaylama.
tatbik: yerine getirme, uygula-
ma.
teflkil: oluflturma, flekillendirme.
tezahür: görünme, belirme, orta-
ya ç›kma.
ulvî: yüksek, yüce.
üstat: ö¤retici, ö¤retmen.
vazife: görev.
zat: kifli, flah›s.
ziyade: çok, fazla.
zuhur: ortaya ç›kma.
zulüm: haks›zl›k.

adî: basit, baya¤›, s›radan.
bâkî: daimi, sonsuz.
binâ: dayama, bir iddiay› bir
fleye dayand›rmak.
cihet: yön, sebep, vesile.
cilve: güzel ve hofl bir biçim-
de görünme.
defa: kere, kez, yol.
ders-i Kur’ân: Kur’ân dersi,
Kur’ân’a ait olan ders.
ehemmiyetli: önemli.
evvelâ: öncelikle.
fânî: ölümlü, geçici.
feyiz: ilim, irfan.

feyiz: ilim, irfan.
gayet: son derece.
hakikat: gerçek, do¤ru.
hakikî: gerçek.
halis: saf, samimî.
hilâfet-i manevîye: manevî
hilâfet, insanlar›n kalp, ak›l ve
ruhlar›na hâkim olma.
hilâfet-i Nübüvvet: Hz. Mu-
hammed’den sonra, onun ye-
rine Kur’ân davas›n› ve sün-
netini devam ettirip temsil
etme.
hisse: pay, nasip.

hüsn-i zan: iyi fikirde bulu-
nup, iyi olaca¤›n› düflünmek.
ihlâs: samimiyet, bir ameli
baflka bir karfl›l›k beklemek-
sizin, s›rf Allah r›zas› için yap-
ma.
ihtiyac-› manevî: manevî ih-
tiyaç, mana âlemine ait olan
lüzum; kalp, ruh, ak›l gibi ma-
nevî letaife ait ihtiyaç.
istidat: kabiliyet, yetenek.
istinaden: istinat ederek, da-
yanarak.
kâtip: yazan, yaz›c›.
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Sa l i sen : Bu zaman, cemaat zaman›d›r. Ferdî flah›s-
lar›n dehâs›, ne kadar harika da olsalar, cemaatin flahs-›
manevîsinden gelen dehâs›na karfl› ma¤lûp düflebilir.
Onun için, o mübarek kardeflimin yazd›¤› gibi, âlem-i ‹s-
lâm› bir cihette tenvir edecek ve kudsi bir dehân›n nur-
lar› olan bir vazife-i îmaniye, bîçare, zaif, ma¤lûp, had-
siz düflmanlar› ve onu ihanetle, hakaretle çürütmeye ça-
l›flan muannid has›mlar› bulunan bir flahsa yüklenmez.
Yüklense, o kusurlu flah›s ihanet darbeleriyle düflmanla-
r› taraf›ndan sars›lsa, o yük düfler, da¤›l›r.

Rab ian: Eski zamandan beri çok zatlar, üstad›n› ve-
ya mürflidini veya muallimini veya reisini k›ymet-i flahsi-
yelerinden çok ziyade hüsn-ü zan etmeleri, dersinden ve
irflad›ndan istifadeye vesile olmas› noktas›nda o pek faz-
la hüsn-ü zanlar bir derece kabul edilmifl; hilâf-› vak›ad›r
diye tenkit edilmezdi. Fakat flimdi, Risale-i Nur fiakirtle-
rine lây›k bir üstada muvaf›k bir ulvî mertebe ve fazîleti,
bîçare, kusurlu bu flahs›mda kabul ettikleri sebebiyle gay-
ret ve flevkleriyle çal›flmalar›, bu noktada haddimden zi-
yade hüsn-ü zanlar› kabul edilebilir. Fakat, “Risale-i
Nur’un flahs-› manevîsinin mal› olarak elimde bulunu-
yor” diye bilmek gerektir. Fakat, baflta z›nd›klar ve ehl-i
dalâlet ve ehl-i siyaset ve ehl-i gaflet, hattâ sâfîkalb ehl-i
diyanet, flahsa fazla ehemmiyet verdikleri cihetinde hak-
s›zlar. O flahs› çürütmekle hakikatlere darbe vurmak ve o
Nurlara, benim gibi bir bîçareyi maden zannederek, bü-
tün kuvvetleriyle beni çürütüp, o nurlar› söndürmeye ve 

âlem-i ‹slâm: ‹slâm âlemi, ‹slâm
dünyas›.
bîçare: çaresiz, zavall›.
cemaat: topluluk.
cihet: yön, sebep, vesile.
darbe: vurufl, vurma, çarpma.
deha: ola¤anüstü zeka sahibi ol-
ma.
ehemmiyet: önem, de¤er, k›y-
met.
ehl-i dalâlet: dalâlet ehli; yoldan
ç›kanlar, azg›n ve sapk›n kimse-
ler.
ehl-i diyanet: dindar kifliler.
ehl-i gaflet: dünyaya dald›¤›ndan
dolay› ahiretin fark›nda olmayan.
ehl-i siyaset: ülkenin idaresiyle
meflgul olanlar, siyaset adamlar›,
politikac›lar.
fazilet: de¤er, meziyet, iman ve
irfan itibariyle olan yüksek dere-
ce.
ferdî: flahsî, bireysel.
hadsiz: s›n›rs›z, sonsuz.
hakaret: sayg› göstermeme, al-
çak görme, afla¤›lama.
hakikat: gerçek, do¤ru.
hârika: ola¤anüstü.
has›m: düflman, rakip.
hilâf-› vâk›a: gerçe¤e z›t.
hüsn-i zan: iyi zan, güzel kanaat.
ihanet: h›yanet, arkadan vurma.
irflat: do¤ru yolu gösterme, gaf-
letten uyand›rma.
istifade: faydalanma, yararlan-
ma.
k›ymet-i flahsiye: flahsî k›ymet-
ler, de¤erler.
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kudsî: mukaddes, yüce.
lây›k: uygun, yak›fl›r, müna-
sip.
maden: as›l, esas, kaynak.
mertebe: derece, basamak.
muallim: ders veren, ö¤ret-
men.
muannit: inatç›, ayak dire-
yen.
muvaf›k: uygun, münasip.
mübarek: feyizli, bereketli,
kutlu.
mürflit: irflat eden, do¤ru yo-
lu gösteren, rehber, k›lavuz.

nur: Risale-i Nur eserleri.
rabian: dördüncü olarak.
reis: baflkan.
Risale-i Nur: Nur Risalesi, Be-
diüzzaman Said Nursî’nin
eserlerinin ad›.
safî kalp: samimî, temiz kalp.
salisen: üçüncü olarak.
flahs-› manevî: manevî flah›s,
belli bir kifli olmay›p bir ce-
maatteb meydana gelen ma-
nevî flah›s.
flakirt: talebe, ö¤renci.
flevk: fliddetli arzu, afl›r› istek

ve heves.
tenkit: elefltirme.
tenvir: nurland›rma, ayd›nlat-
ma, ›fl›kland›rma.
ulvî: yüksek, yüce.
üstat: ö¤retici, ö¤retmen.
vazife-i imaniye: imanla ilgli
vazife, görev.
vesile: arac›, vas›ta.
zat: kifli, flah›s.
z›nd›k: Allah’a ve ahirete
inanmayan, Allah’› inkâr
eden, imans›z, münkir.
ziyade: fazla, fazlas›yla.
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sâfîkalplileri de inand›rmaya çal›fl›yorlar. Ezcümle, ‹kinci
Meselede bir hâdise bu hakikati gösteriyor.

• ‹K‹NC‹ MESELE: Bayram›n ikinci gününde, teneffüs
için k›rlara ç›kt›¤›m zaman, ehemmiyetli bir memur ta-
raf›ndan befl vecihle kanunsuz bir taarruza maruz kal-
d›m. Cenab-› Hak, rahmet ve keremiyle, belime, bafl›ma
yüklenen Risale-i Nur eczalar›n› ve ruhuma ve kalbime
yüklenen flakirtlerinin haysiyet ve izzet ve rahatlar›n›
muhafaza için, fevkalâde bir tahammül ve sab›r ihsan
eyledi. Yoksa, bir plân neticesinde beni hiddete getirip,
Risale-i Nur’un, bahusus Âyetü’l-Kübra’n›n fütuhat›na
karfl› bir perde çekmek oldu¤u tahakkuk etti.

Sak›n, sak›n hiç kederlenmeyiniz, merak etmeyiniz,
hem telâfl etmeyiniz, hem bana ac›may›n›z. fieksiz, flüp-
hesiz inayet-i ‹lâhiye perde alt›nda bizi muhafaza etmek-

le 
1 rºoµnd lôr«nN nƒognh ÉkÄr«n°T GƒognôrµnJ r¿nG »=```'°ùnY ayetine mazhar et-

sin.

Onlar›n, o plânlar› da yine akim kald›. Fakat bu vilâ-
yette, do¤rudan do¤ruya büyük bir makamdan kuvvet
al›p flahs›mla u¤raflanlar var. E¤er mümkün olsa, bura-
n›n havas›yla hiç imtizaç edemedi¤im cihetini vesile
edip, münasip bir yere naklime, Denizli Mahkemesini ve
Ankara Temyiz Mahkemelerini vas›ta yap›p çal›flmak lâ-
z›m geliyor. Ben kendim yapamad›¤›m için, benden ba-
na daha ziyade alâkadar Denizli dostlar› teflebbüs etseler 

EM‹RDA⁄ LÂH‹KASI - I | 137

merak: endifle.
mesele: konu.
muhafaza: koruma.
münasip: uygun.
nakl: bir yerde baflka bir yere ta-
fl›ma, yer de¤ifltirme, aktarma.
rahmet: flefkat etmek, merha-
met etmek, esirgemek.
Risale-i Nur: Nur Risalesi, Bediüz-
zaman Said Nursî’nin eserlerinin
ad›.
sab›r: dayanma, katlanma, zor-
luklara dayanma gücü.
safî kalp: samimî, temiz kalp.
flakirt: talebe, ö¤renci.
flek: flüphe, zan, tereddüt.
taarruz: sald›rma, sataflma, ilifl-
me.
tahakkuk: gerçekleflme, kesin-
leflme.
tahammül: yüklenme, yüke kat-
lanma.
teneffüs: soluklanma, rahatlama,
dinlenme.
teflebbüs: giriflim, bir ifli yapmak
için harekete geçme.
vas›ta: arac›.
vecih: cihet, yön.
vesile: bahane, sebep.
vilayet: il.
ziyade: fazla, fazlas›yla.

akim: neticesiz, sonu yok, ba-
flar›s›z.
alâkadar: ilgili, iliflki.
ayet: Kur’an’›n her bir cümle-
si.
bahusus: hususiyetle, en çok,
hele.
cihet: yön, sebep, vesile.
ecza: cüz’ler, parçalar, k›s›m-
lar.
ehemmiyetli: önemli.

ezcümle: bu cümleden ola-
rak.
fevkalâde: ola¤anüstü.
fütuhat: zaferler, fetihler, ga-
libiyetler.
hâdise: olay.
hakikat: gerçek, do¤ru.
haysiyet: fleref, onur, itibar.
hiddet: öfke, k›zg›nl›k.
ihsan: ba¤›fllama, ikram et-
me, lütuf.

imtizaç: bileflik hale gelme,
kaynaflma.
inayet-i ‹lahiye: Allah’›n yar-
d›m›.
izzet: fleref, yücelik, de¤er.
kerem: cömertlik, lütuf, ih-
san, ba¤›fl.
makam: yer, mevki.
maruz: u¤ramak, etkilenmek.
mazhar: nail  olma, flereflen-
me.

1. Umulur ki hofllanmad›¤›n›z birfley sizin için daha hay›rl›d›r. (Bakara Suresi: 216.)
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iyi olur. Hiç olmazsa, oran›n hapsine, bir daha bahane
ile beni als›nlar.

Said Nursî

ìÕ
Œ 4 0 œ

Aziz, s›ddîk, çok mübarek, çok faal, çok hâlis, çok
k›ymettar kardeflim Hüsrev,

Senin, bayram›n ikinci gününde elime geçen mektu-
bun, bir güvercin haber veriyor gibi geldi¤i ayn› günde
beni çok müteessir eden hâdise-i taarruziyeden nefl’et
eden elemlerime, kederlerime bir merhem, bir ilâç hük-
müne geçti, bu manay› hat›ra getirdi: “Sana ihanet eden
ehemmiyetsiz adamlara karfl›, Gül ve Nur fabrikas›n›n
kahramanlar›n›n harikulâde hürmet ve ihtiramlar› var-
ken, böyle bir-iki vicdans›z›n hakaretine de¤il, milyonlar-
ca düflmanlar›n ihanetlerine karfl› gelebilir ve hükümden
›skat edebilir” diye kalbime geldi. Fakat kendi flahs›ma
bakt›m ki; kurumufl, çürümüfl, vazifesi bitmifl bir hurma
çekirdi¤i hükmünde iken, Risale-i Nur bahçesinde bir
derece o çekirdekten tezahür eden meyvedar, muhte-
flem koca bir a¤aç nazar›yla bakt›¤›n›z› gördüm. Sizin
fevkalâde hüsn-ü zann›n›z o a¤açtan ileri geldi¤ini ve çe-
kirde¤in de bir cihette, bir nevî vesile oldu¤u cihetinde
hüsn-ü zanna mazhar olmufl gördüm.

O mektubun birinci sahifesi güzeldir; ben de ifltirak
ediyorum. ‹kinci sahifede birkaç yerde kalem 

aziz: izzetli, muhterem, sayg›n.
bahane: vesile, sebep.
cihet: sebep, vesile, mucip, baha-
ne.
ehemmiyetsiz: önemsiz.
elem: dert, üzüntü, kayg›, tasa.
faal: çal›flkan, gayretli.
fevkalâde: ola¤anüstü.
haber: bilgi, bilgilendirme.
hâdise-i taarruziye: sataflma,
iliflme hadisesi, olay›.
hakaret: sayg› göstermeme, al-
çak görme, afla¤›lama.
halis: saf, samimî.
harikulâde: ola¤anüstü.
hükmünde: de¤erinde, yerinde.
hükmüne: yerine, de¤erine.
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hüküm: emir, bir konu hak-
k›nda verilen karar.
hürmet: sayg›.
hüsn-i zan: iyi zan, güzel ka-
naat.
›skat: düflürme, düflürülme.
ihanet: h›yanet, arkadan vur-
ma.
ihtiram: hürmet etme, sayg›
gösterme.
ifltirak: kat›lma, ortak olma.
keder: kayg›, ac›, hüzün.
k›ymettar: k›ymetli, de¤erli.
mana: anlam.

mazhar: nail  olma, flereflen-
me.
merhem: ilaç; ac›y›, kederi
teskin eden fley.
meyvedar: meyveli, yemiflli.
muhteflem: haflmetli, yüce.
mübarek: feyizli, bereketli.
müteessir: üzgün.
nazar: bak›fl, dikkat.
neflet: meydana gelme, olufl-
ma, ç›kma.
nevi: çeflit.
Risale-i Nur: Nur Risalesi, Be-
diüzzaman Said Nursî’nin

eserlerinin ad›.
sahife: sayfa.
s›dd›k: çok do¤ru, dürüst,
hakk› ve hakikati tereddütsüz
kabullenen.
tezahür: görünme, belirme,
ortaya ç›kma.
vazife: görev.
vesile: bahane, sebep.
vicdan: insan›n içindeki, iyiyi
kötüden ay›rabilen, iyilik et-
mekten lezzet duyan ve kö-
tülükten elem alan manevî
his.
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kar›flt›rd›m, tadil ettim. Ezcümle, “Hazret-i Hasan’›n (ra-
d›yallâhü anh) alt› ayl›k hilâfeti ile beraber Risale-i
Nur’un Cevflenü’l-Kebîr’den ve Celcelûtiye’den ald›¤› bir
kuvvet ve feyizle vazife-i hilâfetin en ehemmiyetlisi olan
neflr-i hakaik-› imaniye noktas›nda Hazret-i Hasan’›n
(radiyallâhü anh) k›sac›k müddetini uzun bir zamana çe-
virerek, tam beflinci halîfe nazar›yla bakabiliriz. Çünkü
adalet-i hakikîye ile bu as›rda insanlar› mes’ud edebilir
bir istidatta bulunan, Risale-i Nur’dur; ve onun flahs-›
manevîsi, Hazret-i Hasan’›n (radiyallâhü anh) bir muavi-
ni, bir mütemmimi, bir manevî veledi hükmündedir” di-
ye senin mektubunu tadil ettim. Buna k›yasen, sana ve-
kâleten bir iki yerde kalem kar›flt›rd›m. Fakat ayn› gün-
de, mahkeme, kitaplar›m içinde bana teslim ettikleri
mektuplar, müsveddeleri ve onlar›n üstünde yeflil kalem-
le iflaretlerine göre çok ehemmiyet verdikleri o müsved-
deler içinde bu size yazd›¤›m noksan bir parçay› gör-
düm, “Fesübhanallah” dedim. Mektubuna benimle ce-
vap ver diye manas›n› ald›m. Belki bu parça Lâhikaya
girmifl, ben de size ayn›n› yaz›yorum. Parça budur:

“Benim çok kusurlu flahs›ma, hüsn-ü zan ile verdi¤i-
niz makamlar cihetinde de¤il, belki vazifeye, hizmete
bak›p o noktada bakmal›s›n›z. Perde aç›lsa, benim bafl-
tan afla¤›ya kadar kusurat ile âlûde mahiyetim, benden
kaçmaya bir vesile olur. Sizi kardeflli¤imden kaç›rma-
mak, piflman etmemek için, flahsiyetime karfl› haddimin
pek fevkinde tasavvur etti¤iniz makamlara irtibat›n›z›
ba¤lamay›n›z. Ben, size nispeten kardeflim; mürflitlik 
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manevî: manaya ait, maddî ol-
mayan.
mesut: saadetli, bahtl›, mutlu.
muavin: yard›mc›.
müddet: süre, zaman.
mürflit: irflat eden, do¤ru yolu
gösteren, rehber, k›lavuz.
müsvedde: karalama, yaz› tasla-
¤›, sonradan temize çekilmek
üzere yaz›lan ilk yaz›.
mütemmim: itmam eden, ta-
mamlayan, ikmal eden, tamam-
lay›c›.
nazar: bak›fl, dikkat.
neflr-i hakaik-› imaniye: iman
hakikatlerini yaymak, neflretmek.
nispeten: nispetle, k›yaslayarak.
Risale-i Nur: Nur Risalesi, Bediüz-
zaman Said Nursî’nin eserlerinin
ad›.
flahs-› manevî: manevî flah›s,
belli bir kifli olmay›p bir cemaat-
teb meydana gelen manevî flah›s.
flahsiyet: kiflilik.
tadil: do¤rultma, düzeltme.
tasavvur: bir fleyi zihinde flekil-
lendirme, tasarlama, kurma.
vazife: görev.
vazife-i hilafet: halifelik vazifesi,
görevi.
vekâleten: vekâlet yoluyla, birisi-
ne vekil olarak, baflkas› ad›na.
velet: çocuk, o¤ul.
vesile: bahane, sebep.

adalet-i hakikî: hakikî adalet,
gerçek adalet.
âlûde: bulaflm›fl, bulafl›k.
Celcelûtiye: Peygamberimiz
Resul-i Ekrem’in (a.s.m.) ders-
lerine istinaden, asl› cifir ve
ebcet hesab› ile alâkal› olarak
Hz. Ali (r.a.) taraf›ndan telif
edilen Süryanice bir kaside-
dir.
cihet: yön, sebep, vesile.
ehemmiyet: önem, de¤er,
k›ymet.
ezcümle: bu cümleden ola-

rak.
fesübhanallah: Allah’› her
türlü kusur, ay›p ve eksikler-
den tenzih ederim” manas›n-
dad›r. fiaflk›nl›¤› anlatmak için
kullan›l›r.
fevkinde: üstünde.
feyiz: ilim, irfan; ihsan, ba¤›fl.
had: kapasite, s›n›r, hudut.
halife: Hz. Muhammed’in ve-
kili olarak Müslümanlar›n yö-
neticisi olan kimse.
hilâfet: hilafet makam››, hali-
felik, ‹slam devlet reisli¤i.

hizmet: u¤raflma, çal›flma.
hükmünde: de¤erinde, yerin-
de.
hüsn-i zan: iyi zan, güzel ka-
naat.
irtibat: ba¤, münasebet.
istidat: kabiliyet, yetenek.
k›yasen: k›yas ederek, karfl›-
laflt›rarak.
kusur: suç, kabahat.
lâhika: ek, ilave.
mahiyet: durum, vaziyet.
makam: yer, mevki.
mana: anlam.
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haddim de¤il, üstad da de¤ilim, belki ders arkadafl›y›m.
Ben, sizin kusurat›ma karfl› flefkatkârâne dua ve himme-
tinize muhtac›m. Benden himmet beklemeniz de¤il, ba-
na himmet etmenize istihkak›m var. Cenab-› Hakk›n ih-
san ve keremiyle, sizlerle, gayet kudsi ve gayet ehemmi-
yetli ve gayet k›ymettar ve her ehl-i imana menfaatli bir
hizmette, taksim-i mesai kaidesiyle ifltirak etmifliz. Tesa-
nüdümüzden has›l olan bir flahs-› manevînin fevkalâde
ehemmiyet ve k›ymeti ve üstadl›¤› ve irflad›, bize kâfidir.

“Madem bu zamanda, herfleyin fevkinde hizmet-i
imaniye bir kudsi vazifedir; hem, kemmiyet keyfiyete
nispeten ehemmiyeti azd›r; hem, muvakkat ve mütehav-
vil siyaset daireleri ebedî, daimî, sabit hizmet-i imaniye-
ye nispeten ehemmiyetsizdir, mikyas olmaz; Risale-i
Nur’un, talimat› dairesinde bize bahfletti¤i feyizli ma-
kamlara kanaat etmeliyiz. Haddimden fazla fevkalâde
hüsn-ü zan ile müfritâne âlî makam vermek yerine, fev-
kalâde sadakat ve sebat ve müfritâne irtibat ve ihlâs lâ-
z›md›r; onda terakkî etmeliyiz.” Elhak, bunda tam terak-
kî etmiflsiniz. (Parça bitti.)

ìÕ

Œ 4 1 œ

Aziz, s›ddîk, sebatkâr, muhlis kardefllerim,

Hem maddî, hem manevî; hem nefsim, hem benim-
le temas edenler gayet ehemmiyetli benden sual ediyor-
lar ki: “Neden herkese muhalif olarak—hiç kimsenin 

âlî: yüce, yüksek, ulu.
aziz: izzetli, muhterem, sayg›n.
daimî: sürekli, devaml›.
dua: Allah’a yalvarma, niyaz.
ebedî: sonu olmayan, daimî, sü-
rekli.
ehemmiyet: önem, de¤er, k›y-
met.
ehl-i iman: inananlar, iman sa-
hipleri.
elhak: hakk›n tâ kendisi, tam
do¤rusu; do¤rusu ya.
fevkalâde: ola¤anüstü.
fevkinde: üstünde.
feyiz: bolluk, bereket; ilim, irfan.
gayet: son derece.
hâs›l: meydana gelme, ortaya
ç›kma.
himmet: manevî yard›m, ihsan,
lütuf.
hizmet: görev, vazife.
hizmet-i imaniye: iman ve
Kur’an hakikatlerinin ikna edici
ve ilmî delillerle anlafl›lmas›na
hizmet etme.
hüsn-i zan: iyi zan, güzel kanaat.
ihlâs: samimiyet, bir ameli baflka
bir karfl›l›k beklemeksizin, s›rf Al-
lah r›zas› için yapma.
ihsan: ba¤›fllama, ikram etme, lü-
tuf.
irflat: do¤ru yolu gösterme, gaf-
letten uyand›rma.
irtibat: ba¤, münasebet.
istihkak: hak etme, hak kazan-
ma, hakk› olma.
ifltirak: kat›lma, ortak olma.
kâfî: yeterli.
kaide: kural, esas, düstur.
kanaat: elindeki ile yetinmek.
kemiyet: az veya çok olufl.
kerem: cömertlik, lütuf, ihsan,
ba¤›fl.
keyfiyet: bir fleyin nas›l oldu¤u,
nitelik.
k›ymet: de¤er.
k›ymettar: k›ymetli, de¤erli, pa-
hal›.
kudsî: mukaddes, yüce.
kusur: suç, kabahat.
maddî: madde ile alâkal›.
madem: de¤il mi ki.
makam: yer, mevki.
manevî: manaya ait, maddî ol-
mayan.
menfaat: fayda.
mikyas: nispet, derece, ölçü.
muhalif: z›t, karfl›t.
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muhlis: ihlâsl›, samimî, dost-
lu¤u halis, her hâli içten ve
gönülden olan.
muvakkat: geçici.
müfritane: müfrit bir flekilde,
afl›r› derecede, afl›r› olarak.
mütehavvil: de¤iflken.
nefs: kötü vas›flar› kendisin-
de toplayan hay›rl› ifllerden
al›koyan güç.
nispeten: nispetle, k›yaslaya-
rak.
Risale-i Nur: Nur Risalesi, Be-
diüzzaman Said Nursî’nin

eserlerinin ad›.
sabit: dura¤an, de¤iflmeyen;
ispatlanm›fl.
sadâkat: ba¤l›l›k, do¤ruluk.
sebat: sabit durma, kararl›l›k.
sebatkâr: sebat eden, sözün-
de ve karar›nda duran, vaz-
geçmeyen, sebatl›.
s›dd›k: çok do¤ru, dürüst,
hakk› ve hakikati tereddütsüz
kabullenen.
sual: soru.
flahs-› manevî: manevî flah›s,
belli bir kifli olmay›p bir ce-

maatteb meydana gelen ma-
nevî flah›s.

flefkatkârâne: flefkatli ve
merhametli bir flekilde.

taksim-i mesai: ifl bölümü.

talimat: talimler, e¤itimler;
bir ifl hakk›nda hareket tarz›-
n› bildiren emirler.

terakki: yükselme, ilerleme.

tesanüt: dayan›flma, birbirine
dayanma ve destek olma.

üstat: ö¤retici, ö¤retmen.

vazife: görev.
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yapmad›¤› gibi—sana yard›m edecek çok ehemmiyetli
kuvvetlere bakm›yorsun, isti¤na gösteriyorsun? Ve her-
kes müfltak ve talip oldu¤u ve Risale-i Nur’un intiflar›na,
fütuhat›na çok hizmet edece¤ine o Risale-i Nur fiakirtle-
rinin haslar› müttefik olduklar› ve senden kabul ettikleri
büyük makamlar› kabul etmiyorsun, fliddetle çekiniyor-
sun?”

ELCEVAP: Bu zamanda ehl-i iman öyle bir hakikate
muhtaçt›rlar ki, kâinatta hiçbir fleye âlet ve tâbî ve basa-
mak olamaz ve hiçbir garaz ve maksat onu kirletemez
ve hiçbir flüphe ve felsefe onu ma¤lûp edemez bir tarz-
da iman hakikatlerini ders versin; umum ehl-i iman›n,
bin seneden beri teraküm etmifl dalâletlerin hücumuna
karfl› imanlar› muhafaza edilsin.

‹flte bu nokta içindir ki, dahilî ve haricî yard›mc›lara ve
ehemmiyetli kuvvetlerine, Risale-i Nur ehemmiyet ver-
miyor, onlar› aray›p tâbî olmuyor; tâ avam-› ehl-i iman›n
nazar›nda, hayat-› dünyeviyenin baz› gayelerine basa-
mak olmas›n ve do¤rudan do¤ruya hayat-› bâkiyeden
baflka hiçbir fleye âlet olmad›¤›ndan, fevkalâde kuvveti
ve hakikati, hücum eden flüpheleri ve tereddütleri izale
eylesin.

“Amma, manevî ve makbul ve zarars›z ve bütün ehl-i
iman ve hakikatin istedikleri nuranî makamlar ve uhrevî
rütbelerden, halis kardefllerimizden hüsn-ü zanla verilen
ve ihlâs›n›za zarar gelmedi¤i halde, e¤er kabul etsen,
reddedilmeyecek derecede senetler, hüccetler bulundu¤u 
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duymazl›k.
izale: yok etme, ortadan kald›r-
ma.
kâinat: evren; yarat›lm›fl olan
fleylerin tamam›, bütün âlemler.
makam: yer, mevki.
makbul: kabul edilmifl, geçerli.
maksat: kast, amaç, düflünce.
manevî: manaya ait, maddî ol-
mayan.
muhafaza: koruma, saklama, h›f-
zetme.
muhtâc: gerek duyan.
müfltak: arzulu, fazla istekli, iflti-
yak gösteren.
müttefik: ittifak eden, birleflen,
anlaflan, andlaflma ile ba¤lanan,
uyuflan, birleflmifl, anlaflm›fl, ba¤-
laflm›fl.
nazar: bak›fl, dikkat.
nuranî: nurlu, ›fl›kl›, parlak, mü-
nevver.
Risale-i Nur: Nur Risalesi, Bediüz-
zaman Said Nursî’nin eserlerinin
ad›.
senet: güvence, dayanak.
flakirt: talebe, ö¤renci.
tâbi: boyun e¤en, uyan, itaat
eden.
talip: talep eden, isteyen, istekli.
tarz: biçim, flekil, suret.
teraküm: birikme, y›¤›lma, top-
lanma.
tereddüt: karars›zl›k, flüphede
kalma.
uhrevî: ahirete dair, ahirete ait.
umum: bütün, herkes.

amma: ama, lakin, ancak.
avam-› ehl-i iman: ehl-i ima-
n›n, mü’minlerin avam taba-
kas›.
dahilî: içe ait, içe dönük, iç ile
ilgili.
dalâlet: azg›nl›k, sap›kl›k.
ehemmiyet: önem, de¤er,
k›ymet.
ehl-i iman: inananlar, iman
sahipleri.
felsefe: madde ve hayat›
bafllang›ç ve gaye bak›m›n-
dan inceleyen ilim.

fevkalâde: ola¤anüstü.
fütuhat: zaferler, fetihler, ga-
libiyetler.
garaz: kötü kas›t, düflmanca
niyet, kin.
hakikat: gerçek, do¤ru.
halis: kat›fl›ks›z, saf, duru.
haricî: d›fla ait, d›fl dünya ile
ilgili.
hayat-› bak›ye: bakî olan,
sonsuz hayat, ahiret hayat›.
hayat-› dünyeviye: dünyaya
ait olan hayat.
hizmet: görev, vazife.

hüccet: delil, ispat, burhan;
bir iddiân›n do¤rulu¤unu is-
pat için gösterilen vesika, se-
net.
hüsn-i zan: iyi zan, güzel ka-
naat.
ihlâs: samimiyet, bir ameli
baflka bir karfl›l›k beklemek-
sizin, s›rf Allah r›zas› için yap-
ma.
iman: inanç, itikat.
intiflar: yay›nlanma, neflrol-
ma.
isti¤na: ihtiyaçs›zl›k, gerek
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halde, sen, de¤il tevazu ve mahviyetle, belki fliddet ve
hiddetle ve o makam› sana veren kardefllerinin hat›r›n›
k›rmakla o rütbelerden ve makamlardan kaç›yorsun?”

ELCEVAP: Nas›l ki ehl-i hamiyet bir insan, dostlar›n ha-
yat›n› kurtarmak için kendini feda eder; öyle de, ehl-i ima-
n›n hayat-› ebediyelerini tehlikeli düflmanlardan muhafaza
etmek için, lüzum olsa —hem lüzum var— kendim, de¤il
yaln›z lây›k olmad›¤›m o makamlar›, belki hakikî hayat-›
ebediyenin makamlar›n› dahi feda etmeye, Risale-i Nur’-
dan ald›¤›m ders-i flefkat cihetiyle terk ederim.

Evet, her vakit, hususan bu zamanda ve bilhassa da-
lâletten gelen gaflet-i umumîyede, siyaset ve felsefenin
galebesinde ve enaniyet ve hodfürufllu¤un heyecanl› as-
r›nda büyük makamlar herfleyi kendine tâbî ve basamak
yapar. Hattâ, dünyevî makamlar için dahi mukaddesat›-
n› alet eder. Manevî makamlar olsa, daha ziyade alet
eder. Umumun nazar›nda kendini muhafaza etmek ve o
makamlara kendini yak›flt›rmak için baz› kudsi hizmetle-
rini ve hakikatleri basamak ve vesile yap›yor diye itham
alt›nda kal›p, neflretti¤i hakikatler dahi tereddütlerle re-
vac› zedelenir. fiahsa, makama fâidesi bir ise, revaçs›z-
l›kla umuma zarar› bindir.

ELHÂSIL: Hakikat-› ihlâs, benim için flan ü flerefe ve
maddî ve manevî rütbelere vesile olabilen fleylerden be-
ni menediyor. Hizmet-i Nuriyeye, gerçi büyük zarar olur,
fakat kemiyet keyfiyete nispeten ehemmiyetsiz oldu¤un-
dan, hâlis bir hâdim olarak, hakikat-i ihlâsla, herfleyin 

asr: yüzy›l.
bilhassa: özellikle.
cihet: yön, sebep, vesile.
dalâlet: azg›nl›k, sap›kl›k.
ders-i flefkat: flefkat dersi.
dünyevî: dünyaya ait.
ehemmiyetsiz: önemsiz.
ehl-i hamiyet: hamiyetli, onurlu,
haysiyetli olanlar, hamiyet sahip-
leri.
ehl-i iman: inananlar, iman sa-
hipleri.
elhâs›l: has›l›, netice itibariyle, k›-
saca.
enaniyet: kendini be¤enme,
bencillik, egoistlik.
fedâ: u¤runa verme.
felsefe: madde ve hayat› bafllan-
g›ç ve gaye bak›m›ndan incele-
yen ilim.
gaflet-i umumiye: umumî gaflet.
galebe: galip gelme, üstünlük.
gerçi: her ne kadar...
hakikat: gerçek, do¤ru.
hakikat-› ihlâs: ihlâs›n gerçe¤i,
asl›.
hakikî: gerçek.
hayat-› ebediye: ebedî ve son-
suz hayat, ahiret hayat›.
hiddet: öfke, k›zg›nl›k.
hizmet: görev, vazife.
hizmet-i Nûriye: Nur hizmeti, Ri-
sâle-i Nur için çal›flma.
hodfürufl: kendini be¤endirmeye
çal›flan, övünen.
hususan: bilhassa, özellikle.
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itham: töhmetlendirme, suç-
lu görme.
kemiyet: az veya çok olufl.
keyfiyet: bir fleyin nas›l oldu-
¤u, nitelik.
kudsî: mukaddes, yüce.
lây›k: uygun, yak›fl›r, müna-
sip.
maddî: madde ile alâkal›.
mahviyet: alçak gönüllülük,
kendini de¤ersiz gösterme.
makam: yer, mevki.
manevî: manaya ait, maddî
olmayan.

men: yasak etme, engelleme.
muhafaza: koruma, saklama,
h›fzetme.
mukaddesat: mukaddes,
kutsal, temiz ve yüce olan
fleyler.
nazar: bak›fl, nezdinde.
neflr: yay›m, yay›n.
nispeten: nispetle, k›yaslaya-
rak.
revaç: ra¤bet, k›ymet, de¤er.
Risale-i Nur: Nur Risalesi, Be-
diüzzaman Said Nursî’nin
eserlerinin ad›.

flan: flöhret, ün.
fleref: onur, haysiyet.
fliddet: sertlik, kat›l›k; fazlal›k,
çokluk.
tâbi: boyun e¤en, uyan, itaat
eden.
tereddüt: karars›zl›k, flüphe-
de kalma.
tevazu: alçak gönüllülük, bir
kimsenin baflkalar›n› kendin-
den küçük görmemesi.
umum: bütün, herkes.
vesile: bahane, sebep.
ziyade: çok, fazla.

EMIRDAG 01.qxd  3/28/07  9:25 AM  Page 142



fevkinde hakaik-› imaniyeyi on adama ders vermek,
büyük bir kutbiyetle binler adam› irflat etmekten daha
ehemmiyetli görüyorum. Çünkü, o on adam, tam o ha-
kikati herfleyin fevkinde gördüklerinden, sebat edip, o
çekirdekler hükmünde olan kalbleri, birer a¤aç olabilir-
ler. Fakat, o binler adam, dünyadan ve felsefeden gelen
flüpheler ve vesveselerle, o kutbun derslerini, “Hususî
makam›ndan ve hususî hissiyat›ndan geliyor” nazar›yla
bak›p, ma¤lûp olarak da¤›t›labilirler. Bu mana için hiz-
metkârl›¤›, makamatlara tercih ediyorum.

Hattâ bu defa bana; befl vecihle kanunsuz, bayramda,
düflmanlar›m›n plân›yla bana ihanet eden o malûm ada-
ma flimdilik bir belâ gelmesin diye telâfl ettim. Çünkü,
mesele flaflaaland›¤› için, do¤rudan do¤ruya avam-› nas
bana makam verip, harika bir keramet sayabilirler diye,
dedim: “Yâ Rabbi, bunu ›slah et veya cezas›n› ver. Fakat
böyle kerametvârî bir surette olmas›n.” Bu münasebetle
birfleyi beyan edece¤im. fiöyle ki:

Bu defa mahkemeden bana teslim olunan talebelerin
mektuplar› içinde, çok imzalar üstünde bulunan bir mek-
tup gördüm. Belki Lâhikaya girmifl. Risale-i Nur’un
flakirtlerinin maiflet cihetindeki bereketine ve baz›lar›n
tokatlar›na dairdir. Burada, aynen Kastamonu’daki to-
kat yiyenler gibi flüphe kalmam›fl. Befl adam, aynen bu-
rada da tokat yediler. (HAfi‹YE)
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erme hâli.
kutup: evliyalar içerisinde zama-
n›n en büyük mürflidi olan.
lâhika: ek, ilave.
maiflet: geçim, geçinme.
makam: yer, mevki.
makamat: makamlar.
malûm: bilinen, bilinir olan.
mana: anlam.
mesele: konu.
münasebet: vesile, rab›ta, ba¤.
nazar: bak›fl, dikkat.
Rabbi: benim Rabbim, Allah’›m.
Risale-i Nur: Nur Risalesi, Bediüz-
zaman Said Nursî’nin eserlerinin
ad›.
sebat: sabit durma, kararl›l›k.
suret: biçim, flekil, tarz.
flakirt: talebe, ö¤renci.
flaflaa: gösterifl, debdebe.
talebe: istekli, ö¤renici.
vecih: cihet, yön.
vesvese: flüphe, kuruntu, kalbe
gelen as›ls›z kötü ve sinsi düflün-
ce.

HAfi‹YE: Evet biz, gözümüzle gördük, hiç flüphemiz kalmad›.
Buran›n talebeleri nam›na

Ceylan, ‹brahim.

avam-› nâs: insanlar›n ilmî, ir-
fan› k›t, okuma yazmas› az,
fikren zay›f olanlar›.
belâ: musibet, s›k›nt›.
bereket: bolluk, bereket, gür-
lük.
beyan: anlatma, aç›klama.
cihet: yön, sebep, vesile.
dair: alakal›, ilgili.
defa: kere, kez, yol.
ehemmiyetli: önemli.
felsefe: madde ve hayat›
bafllang›ç ve gaye bak›m›n-
dan inceleyen ilim.

fevkinde: üstünde.
hâdim: hademe, hizmetçi.
hakaik-› imaniye: imana ait
hakikatler, imanî gerçekler.
hakikat: gerçek, do¤ru.
hakikat-› ihlâs: ihlâs›n gerçe-
¤i, asl›.
halis: saf, samimî.
hârika: ola¤anüstü.
hissiyat: hisler, duygular.
hizmetkâr: hizmet yapan
kimse, hizmetçi.
hususî: özel.
hükmünde: de¤erinde, yerin-

de.
›slah: iyi duruma getirme, iyi-
lefltirme, düzeltme.
ihanet: h›yanet, arkadan vur-
ma.
irflat: do¤ru yolu gösterme,
gafletten uyand›rma.
keramet: Allah’›n velî kulla-
r›nda görülen ola¤anüstü hâl-
ler veya tabiatüstü hâdiseler.
kerametvârî: keramet göste-
rircesine, keramet gösterir gi-
bi.
kutbiyet: kutup mertebesine
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Risale-i Nur’un bir kâtibi dedi ki: “Neden dostlar›n
kusurat›na tokat gelir; hücum eden düflmanlara bu tarz-
da gelmiyor?”

ELCEVAP: Memur olmayan, veya hususî, flahs› itibar›y-
la h›yanet eden, hususî tokat yer. Bu nevi vukuat pek-
çoktur. Ve tam sadakat edenlerde, maifletindeki bereket
ve kalbindeki rahat cihetinde ikramlara mazhar olanlar
dahi pekçoktur. E¤er memur ise, kanun nam›na kanun-
suz h›yanet eden, iliflen, o memlekete, o bîçare ahaliye
bir umumî tokada vesile olur. Ya zelzele, ya ya¤mursuz-
luk, ya hastal›k, ya f›rt›na gibi umumî belâlara bir vesile
olur. Kendisi, zahiren hususî tokat yememifl gibi görünü-
yor.

Hem e¤er dinsizlik hesab›na, imanî hizmetimize ili-

flenler olsa 
1 oΩhoónj oôrØoµrdGnh oΩhoónjn’ oºr∏t¶dnG kaidesince, küfür

derecesine giren öylelerin zulümleri—büyük oldu¤u
için—ahirete tehir edilir, ekseriyetçe küçük zulümler gi-
bi cezalar› dünyaca tacil edilmez.

2 »/bÉnÑrdGnƒog »/bÉnÑrdnG
Said Nursî

ìÕ

ahali: halk.
ahiret: öbür dünya, ikinci hayat.
belâ: musibet, s›k›nt›.
bereket: mübareklik, bolluk, saa-
det.
bîçare: çaresiz, zavall›.
cihet: yön.
ekseriyet: ço¤unluk.
h›yanet: hainlik, kendine olan
güveni kötüye kullanma.
hizmet: görev, vazife.
hususî: özel.

ikram: ba¤›fl, ihsan.
imanî: imana dair olan, iman-
la ilgili.
kaide: kural, esas, düstur.
kâtip: yazan, yaz›c›.
kusur: suç, kabahat.
küfür: imans›zl›k, dinsizlik.
maiflet: geçim, geçinme.
mazhar: nail  olma, flereflen-
me.

nam: ad›na, yerine.
nevi: çeflit.
Risale-i Nur: Nur Risalesi, Be-
diüzzaman Said Nursî’nin
eserlerinin ad›.
sadâkat: ba¤l›l›k, do¤ruluk.
tacil: acele ettirme, h›zland›r-
ma, çabuklaflt›rma.
tarz: biçim, flekil, suret.
te’hîr: erteleme, sonraya b›-

rakma.
umumî: genel.
vesile: bahane, sebep.
vukuat: vuku bulan fleyler,
hadiseler, olaylar.
zahiren: görünüflte.
zelzele: yer sars›nt›s›, dep-
rem.
zulüm: haks›zl›k, eziyet, ifl-
kence.

1. Zulüm devam etmez, küfür ise devam eder.
2. Bâkî olan ancak Allah’t›r.
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Œ 4 2 œ

ANKARA’DA BULUNAN EMN‹YET-‹ UMUM‹YE
MÜDÜRÜ BEYE

Yirmi senedir gayr-i resmî, hem haps-i münferit, hem
tecrid-i mutlak içinde bulundu¤u ve sebepsiz evham yü-
zünden emsalsiz tazyik gördü¤ü halde sükût eden bir bî-
çare ile resmî de¤il, hakiki ve ciddî görüflmek istersen,
az sizinle konuflaca¤›m.

Evve lâ : ‹ki sene, iki mahkeme, yirmi sene hayat›-
m›n eserlerini, mektuplar›n› tetkikten sonra, idare ve
asayifl aleyhinde hiçbir madde bulunmad›¤›na ve bulma-
d›klar›na delil, mahrem ve gayr-i mahrem bütün kitapla-
r›m› beraat›mla beraber iade etmeleri cerh edilmez bir
hüccettir, bir senettir.

Yirmi seneden evvelki hayat›m ise, bu vatan ve millet
lehinde fedakârâne sarf olundu¤una delil, eski Harb-i
Umumîde gönüllü alay kumandan› olarak Baflkumanda-
n›n takdirat› alt›nda hizmetlerimle ve harekât-› milliyede
fevkalâde hizmetimi Ankara’daki hükûmet reisleri tak-
dirle ve Meclis-i Mebusan beni orada görmekle alk›flla-
mas›d›r. Demek bu yirmi senede bana verilen azap, bü-
tün bütün kanunsuz ve keyfî bir muameledir. Bu yirmi
sene k›rk bayram›m› münzevî, yaln›z geçirdim. Art›k ye-
ter! Kabir kap›s›nday›m, beni dünyaya bakt›rmay›n›z.

Hem Emniyet-i Umumîye Reisi oldu¤unuz cihetle, be-
nim hizmetime taraftar olman›z lâz›m. Çünkü 
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iade: geri verme.
idare: yönetim, memleket iflleri-
nin yürütülmesi.
keyfî: kanuna uymayarak, keyfe,
arzuya ba¤l›.
kumandan: komutan.
leh: onun taraf›na, ondan yana,
birinin faydas› için yap›lan hare-
ket.
mahrem: herkesçe bilinmemesi
gereken, gizli.
Meclis-i Mebusan: mebuslar
meclisi, Osmanl› devleti zaman›n-
da halk taraf›ndan seçilen me-
buslar›n meclisi, Millet Meclisi.
muamele: ifllem.
münzevi: inzivaya çekilen, köfle-
ye çekilmifl, yaln›z.
reis: baflkan.
resmî: devlet ad›na olan.
sarf: harcama.
senet: güvence, dayanak.
sükût: susma, sessiz kalma.
takdir: k›ymet verme, be¤enme.
takdirât: takdirler, övgüler.
taraftar: tarafl›, bir taraf› destek-
leyen.
tazyik: zorlama, bask›, s›k›nt› ver-
me.
tecrîd-î mutlak: hiç kimse ile gö-
rüflememek, hücre hapsi.
tetkik: dikkatle araflt›rma, incele-
me.

alay: üç tabur piyade veya
befl bölük süvari askerinden
oluflan askeri kuvvet.
aleyh: karfl›, karfl›t.
asayifl: rahat, huzur.
azap: eziyet, iflkence.
baflkumandan: bir devletin
silâhl› kuvvetlerinin en yük-
sek rütbelisi, baflkomutan,
serdar, baflbu¤.
beraat: serbest kalma, suç-
suz bulunma, aklanma.
bîçare: çaresiz, zavall›.
cerh: reddetme, iptal etme.

ciddî: gerçek olarak, hakika-
ten.
cihet: yön, sebep, vesile.
delil: kan›t, tan›k, burhan.
Emniyet-i Umumîye Müdü-
rü: Emniyet Genel Müdürü.
emsalsiz: benzersiz.
evham: vehimler, zanlar, ku-
runtular.
evvel: önce.
evvelâ: öncelikle.
fedakârane: fedakârca, feda-
kârl›kla.
fevkalâde: ola¤anüstü.

gayr-› mahrem: mahrem ol-
mayan, gizli ve özel olmayan.
gayr-› resmî: resmî olmayan.
hakikî: gerçek.
haps-i münferit: tek bafl›na
olan hapis.
Harb-i Umumî: genel harp,
umumî savafl; 1914-1918 y›l-
lar› aras›nda cereyan eden Bi-
rinci Dünya Savafl›.
harekât-› milliye: Millî hare-
kât, Kuvay-› Milliye Hareketi.
hizmet: u¤raflma, çal›flma.
hüccet: delil.
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mahkemelerce sabit oldu¤u gibi, Risale-i Nur’un dersle-
ri, dünyaya bakt›¤› vakit bütün kuvvetleriyle asayiflin te-
mellerini muhafaza etmek, korumak ve fesad ve ihtilâl-
lerin önünü kesmek olmas›ndan, kudsi ve manevî inzi-
bat komiserleri hükmünde oldu¤una delil, üç vilâyet za-
b›talar› anlam›fllar.

Bu ahirde pek ziyade, ahaliyi, memurlar, benimle gö-
rüflmekten ürkütmek cihetiyle anlad›m ki, hakk›mda
haddimden fazla ve lây›k olmad›¤›m teveccüh-ü âmme-
yi k›rmak içinmifl. Ben de size bunu kat'iyen beyan edip
ve has kardefllerime mahremce yazd›¤›m mektuplarda
teveccüh-ü âmmeyi kat'iyen—mesle¤imize ve ihlâs›m›za
muhalif oldu¤u için—flahs›ma kabul etmiyorum ve red-
dediyorum. Ve o hususta, çok has kardefllerimin de ha-
t›rlar›n› k›rm›fl›m. Yaln›z Kur'ân-› Hakîmin hakikatini
emsalsiz bir surette tefsir eden Risale-i Nur’un k›ymetini
gösteren eski zatlar›n gaybî haberlerini kabul edip yaz-
m›fl›m. Ve kendim, âdi bir hizmetkâr oldu¤umu ispat et-
miflim. Farz-› muhal olarak, bu teveccüh-ü âmmeye ta-
raftar olsam da, asayifl lehinde hizmet edecek ve sizin
gibi asayifl memurlar›na fâidesi dokunacak.

Madem ölüm öldürülmüyor; hayattan çok ziyade
ehemmiyetli bir meseledir. Yüzde doksan› bu hayat›n se-
lâmetine çal›fl›yorlar. Biz Risale-i Nur fiakirtleri de, her-
kesin bafl›na muhakkak gelecek olan ölümün dehfletli
hücumuna karfl› mücadele ediyoruz. Hadsiz flükür olsun
ki, flimdiye kadar o ölüm idam-› ebedîsini, yüz binler
adam hakk›nda terhis tezkeresine Risale-i Nur ile 

adî: basit, baya¤›, s›radan.
ahali: halk.
ahir: son zaman.
asayifl: emniyet, kanun ve nizam
hakimiyetin sa¤lanmas›.
beyan: anlatma, aç›klama.
cihet: yön, sebep, vesile.
dehfletli: ürkütücü, korkunç.
delil: kan›t, tan›k, burhan.
ehemmiyetli: önemli.
emsalsiz: benzersiz.
farz-› muhal: imkâns›z› farz et-
me, olmayacak bir fleyi olacak-
m›fl gibi düflünme.
fesat: bozukluk, kar›fl›kl›k, nifak.
gaybî: gaybla ilgili, bilinmeyenle
ilgili.
hadsiz: s›n›rs›z, sonsuz.
hakikat: gerçek, do¤ru.
hizmet: u¤raflma, çal›flma.
hizmetkâr: hizmet yapan kimse,
hizmetçi.
husus: mevzu, konu.
hükmünde: de¤erinde, yerinde.
idam-› ebedî: dirilmemek üzere
yok olufl, ahiret inanc› olmad›¤›
için ölümü ebedî yoklu¤a gitmek
olarak görme.
ihlâs: samimiyet, bir ameli baflka
bir karfl›l›k beklemeksizin, s›rf Al-
lah r›zas› için yapma.
ihtilâl: isyan, ayaklanma, bafl kal-
d›rma.
inzibat: düzeni sa¤lama, asayifli
yoluna koyma.
ispat: kan›tlama, do¤rulama.
kat’iyen: hiç bir zaman, asla.
kat’iyen: katî olarak, kesin ola-
rak, kesinlikle.
k›ymet: de¤er.
kudsî: mukaddes, yüce.
Kur’ân-› Hakîm: her ayet ve su-
resinde say›s›z hikmet ve fayda-
lar bulunan Kur’ân.
lây›k: uygun, yak›fl›r, münasip.
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leh: onun taraf›na, ondan ya-
na, birinin faydas› için yap›lan
hareket.
madem: de¤il mi ki.
mahremce: hususiyet arz
eden, samimî olarak.
manevî: manaya ait, maddî
olmayan.
mesele: konu.
meslek: gidifl, usül, tarz.
muhafaza: koruma.
muhalif: z›t, ayk›r›.
mücadele: bir gayeye var-
mak için gösterilen ferdî veya

toplu çaba; bir gaye u¤runda,
bir fley için veya bir fleye kar-
fl› u¤raflma.
Risale-i Nur: Nur Risalesi, Be-
diüzzaman Said Nursî’nin
eserlerinin ad›.
sabit: dura¤an, de¤iflmeyen.
selâmet: salimlik, eminlik,
kurtulufl, korku ve endifleden
uzak olma.
suret: biçim, flekil, tarz.
flakirt: talebe, ö¤renci.
flükür: teflekkür.
taraftar: benimseyen, iste-

yen.
tefsîr: Yorum, flerh.
terhis: izin verme, müsaade
etme, serbest b›rakma.
teveccüh-i amme: genel te-
veccüh, umumun, herkesin,
halk›n yönelifli.
tezkere: belge, pusula.
vilayet: il.
zab›ta: flehir güvenli¤ini sa¤-
lamakla vazifeli bulunan ida-
re, polis.
zat: flah›s.
ziyade: fazla, fazlas›yla.
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çevirdi¤ine yüzbinler flahit gösterebiliriz. Bu hakikat
noktas›n› sizin gibi vatanperver, milliyetperverler bizi
teflviklerle alk›fllamas› lâz›m gelirken, evhamlarla itham
alt›na al›p tarassutlarla taciz etmek, ne kadar insaftan ve
hamiyetten uzak oldu¤unu insaf›n›za havale ediyorum.

Gayr-› resmî, tecrit
ve haps-i münferitte

Said Nursî

ìÕ

Œ 4 3 œ
AFYON EMN‹YET MÜDÜRLÜ⁄ÜNE

Ben, sizin, insaniyet ve vicdan›n›za îtimaden, mah-
rem ifllerimi size beyan ediyorum. Hem vazife îtibar›yle
siz, bizimle pekçok alâkadars›n›z. Çünkü Risale-i Nur’un
asayifl noktas›nda yirmi seneden beri yüz bin flakirdin-
den hiçbir vukuat olmad›¤› gibi, pekçok zab›ta memur-
lar›n›n îtiraflar›yla ve birfley aleyhimizde kaydetmemele-
riyle, bunu ispat eder. Buraya, Ankara Emniyet-i
Umumîye Müdürü geldi¤ini bir çocuktan iflittim. Her
halde benim hâlimi soracak diye bir fley kaleme ald›m
ki, rahats›zl›¤›m münasebetiyle, ona konuflmak yerinde
takdim edeyim. Birden gitti¤ini iflittim. Size leffen onu
gönderiyorum; münasip görseniz, bera-i malûmat ona
gönderirsiniz. Ben, dünya ifllerini bilmiyorum, halklar ile
görüflemiyorum. Senden baflka burada kimsem yok ki,
reyini alay›m. Benim flahs›ma ait mesele, gerçi çok 
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tarassut: gözetme, göz alt›nda
tutma.
tecrîd: ay›rma, bir tarafta tutma,
yaln›z b›rakma.
vatanperver: yurtsever, vatan›na
düflkün, vatan›n› seven kimse.
vazife: görev.
vicdan: insan›n içindeki, iyiyi kö-
tüden ay›rabilen, iyilik etmekten
lezzet duyan ve kötülükten elem
alan manevî his.
vukuat: vuku bulan fleyler, hadi-
seler, olaylar.
zab›ta: flehir güvenli¤ini sa¤la-
makla vazifeli bulunan idare, po-
lis.

alâkadar: ilgili, iliflkili, müna-
sebetli, ba¤l›.
asayifl: emniyet, kanun ve ni-
zam hakimiyetin sa¤lanmas›.
beyan: anlatma, aç›klama.
evham: vehimler, zanlar, ku-
runtular.
gayr-› resmî: resmî olmayan.
gerçi: her ne kadar...
hakikat: gerçek, do¤ru.
hamiyet: millî onur ve haysi-
yet.
haps-i münferit: tek bafl›na
olan hapis.

havale: ›smarlama, b›rakma.
insaniyet: insanl›k mahiyeti,
insan olma hâli, insana yak›fl›r
davran›fl.
ispat: kan›tlama, do¤rulama.
itham: suç isnat etme, suçla-
ma.
itimaden: itimat ederek, da-
yanarak, güvenerek.
leffen: zarf ve mektup içine
koyarak.
mahrem: herkesçe bilinme-
mesi gereken, gizli.
mesele: konu.

milliyetperver: milletini se-
ven, ulusçu, milliyetçi.
münasebet: vesile, -dan do-
lay›.
münasip: uygun.
rey: düflünce, fikir, müflahe-
de, mütalâa, görüfl, oy.
Risale-i Nur: Nur Risalesi, Be-
diüzzaman Said Nursî’nin
eserlerinin ad›.
flakirt: talebe, ö¤renci.
taciz: rahats›z etme, huzur-
suz k›lma, s›kma.
takdim: arz etme, sunma.
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ehemmiyetsizdir, cüz’îdir, fakat Risale-i Nur’a ait mesele
bu vatan ve millette pekçok ehemmiyeti var.

Size katiyen ve çok emarelerle ve katî kanaatimle
beyan ediyorum ki, gelecek yak›n bir zamanda, bu va-
tan, bu millet ve bu memleketteki hükûmet, âlem-i ‹slâ-
ma ve dünyaya karfl› gayet fliddetle Risale-i Nur gibi
eserlere muhtaç olacak; mevcudiyetini, haysiyetini, fle-
refini, mefahir-i tarihiyesini onun ibraz›yla gösterecektir.

Said Nursî

ìÕ
Œ 4 4 œ

Aziz, s›ddîk kardefllerim,

Aliköy’ünde Risale-i Nur fiakirtlerinden Ali Efendi,
münaf›klar hakk›nda bir ayet-i kerîmeyi soruyor. fiimdi
zaman›m izaha müsait olmad›¤› için, k›saca bir iki cüm-
le beyan ediyorum.

“Münaf›k öldükten sonra namaz› k›l›nmaz” mealinde-
ki ayet, o zamandaki ihbar-› ‹lâhî ile bilinen katî müna-
f›klar demektir. Yoksa zan ile, flüphe ile, “Münaf›k” de-

yip, namaz k›lmamak olmaz. Madem 
1 *G s’pG n¬ndpG n’ der,

ehl-i k›bledir; sarih küfür söylemese veyahut tevbe etse,
namaz› k›l›nabilir.

O Aliköy’de Alevîler çok oldu¤unu ve bir k›sm› Râf›-
zîli¤e kadar gidebilmesi nazar›yla, onlar›n en fenas› da,
münaf›k hakikatine dahil olmamak lâz›m gelir. Çünkü, 

âlem-i ‹slâm: ‹slâm âlemi, ‹slâm
dünyas›.
Alevî: Hz. Ali’ye ba¤l›l›k noktas›n-
da birleflen çeflitli dinî ve siyasî
gruplar için kullan›lan tabir.
ayet: Kur’an’›n her bir cümlesi.
ayet-i kerîme: Kur’ân’›n ayeti;
azamet ve flerefi olan ayet.
aziz: izzetli, muhterem, sayg›n.
beyan: anlatma, aç›klama.
cüz’î: küçük, az; k›ymetsiz,
önemsiz.
dâhil: içine girme, sokma.
ehemmiyet: önem, de¤er, k›y-
met.
ehl-i k›ble: k›ble ehli, Müslüman-
lar.
emare: alâmet, belirti, niflan.
fenâ: kötü, uygun olmayan.
gayet: son derece.
hakikat: gerçek, do¤ru.
haysiyet: fleref, onur, itibar.
ibraz: meydana ç›karma, ortaya
koyma, gösterme.
izah: aç›klama, ayr›nt›lar› ile an-
latma.
kanaat: görüfl, fikir.

kat’î: kesin, flüpheye ve te-
reddüde mahal b›rakmayan.
kat’iyen: katî olarak, kesin
olarak, kesinlikle.
küfür: imans›zl›k, dinsizlik.
madem: de¤il mi ki.
meal: mana, anlam, mefhum.
mefahir-i tarihiye: tarihe ait
övünülecek fleyler.
mesele: konu.
mevcudiyet: mevcut olma,

varl›k.
muhtâc: gerek duyan.
münaf›k: nifak sokan, iki yüz-
lülük eden, ara bozucu.
müsait: uygun, münasip.
nazar: düflünme, fikir, mülâ-
haza, niyet.
Raf›zî: ehl-i sünnete ayk›r›
akide veya fikir sahibi olan
kimse.
Risale-i Nur: Nur Risalesi, Be-

diüzzaman Said Nursî’nin
eserlerinin ad›.
sarih: aç›k, âflikar.
s›dd›k: çok do¤ru, dürüst,
hakk› ve hakikati tereddütsüz
kabullenen.
flakirt: talebe, ö¤renci.
fleref: onur, haysiyet.
tevbe: Allah’tan af dileme.
zan: flüphe, tereddüt.

1. Allah’tan baflka hiçbir ilâh yoktur.
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münaf›k îtikads›zd›r, kalbsizdir ve vicdans›zd›r; Peygam-
ber (a.s.m.) aleyhindedir—flimdiki baz› z›nd›klar gibi.
Alevî ve fiiîlerin müfritleri ise, de¤il Peygamber (a.s.m.)
aleyhinde, belki Âl-i Beytin muhabbetinden, ifratkârâne
muhabbet besliyorlar. Münaf›klar›n tefritlerine mukabil,
bunlar ifrat ediyorlar. Hadd-i fleriattan ç›kt›klar› vakit,
münaf›k de¤il, ehl-i bid’a oluyorlar, fâs›k oluyorlar; z›n-
d›kaya girmiyorlar. Hazret-i Ali (rad›yallâhü anh), yirmi
sene hürmet etti¤i ve onlara fieyhü’l-‹slâm mertebesin-
de onlar›n hükmünü kabul etti¤i Ebu Bekir, Ömer, Os-
man’a (rad›yallâhü anhüm) iliflmeseler, Hazret-i Ali (rad›-
yallâhü anh) o üç halîfeye hürmet etti¤i gibi onlar da
hürmet etseler, farz namaz›n› k›lsalar, yeter.

Hem, madem Risale-i Nur fiakirtlerinin en büyük üs-
tad›, Peygamberden (a.s.m.) sonra Celcelutiye’nin
flahadetiyle ‹mam-› Ali’dir (rad›yallâhü anh); onun mu-
habbetini dava eden fiiîler, Alevîler, Risale-i Nur’un ders-
lerini Sünnîlerden ziyade dinlemeseler, Âl-i Beyte mu-
habbet davalar› yanl›fl olur. Zaten kaç sene evvel, o Ale-
vî köyünde üç Ali’nin himmetiyle masumlar Risale-i
Nur’u flevkle yazmalar›n› iflittim. Hattâ o zamanda, o kö-
yü de duama dahil etmifltim. ‹nflaallah, yine orada imam
olmak istenilen kardeflimiz Ali’nin himmetiyle ve Haf›z
Ali’nin (r.h.) vârisi Küçük Ali gibi kardefllerimizin gayre-
tiyle, onlar›n hakk›ndaki dualar›m bofl gitmeyecek, o
köydeki iki k›s›m; Sünnî, Alevî ittifak edecek.

ìÕ
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itikat: inanç, iman.
ittifak: ortak bir gayede anlaflma,
birleflme.
madem: de¤il mi ki.
masum: küçük çocuk.
mertebe: derece.
muhabbet: ülfet, sevgi, sevme,
dostluk.
mukabil: karfl›l›k olarak, karfl›l›-
¤›nda.
müfrit: afl›r›.
münaf›k: nifak sokan, iki yüzlü-
lük eden, ara bozucu.
Peygamber: Hazret-i Muham-
med.
Risale-i Nur: Nur Risalesi, Bediüz-
zaman Said Nursî’nin eserlerinin
ad›.
Sünnî: itikat ve amel ile ilgili ko-
nularda Ehl-i Sünnet ve’l-Cemaat
mezhebinden olan Müslüman.
flahadet: flahit olma, flahitlik; aç›k
alamet, iflaret.
flakirt: talebe, ö¤renci.
flevk: fliddetli arzu, afl›r› istek ve
heves.
fieyhü’l-‹slâm: Osmanl›lar zama-
n›nda din ifllerine bakan ve sadra-
zamdan sonra en yüksek vazifeli
flah›s.
fiiî: fiia mezhebinden olan, hilâfe-
tin Hz. Ali ve onun soyunun ol-
mas› gerekti¤i görüflünü savunan,
Hz. Ali (r.a.) tarafl›s›.
tefrit: ortalaman›n alt›nda kalma,
tersine afl›r›l›k, ifrat›n z›dd›.
üstat: ö¤retici, ö¤retmen.
vâris: mirasç›.
vicdan: insan›n içindeki, iyiyi kö-
tüden ay›rabilen, iyilik etmekten
lezzet duyan ve kötülükten elem
alan manevî his.
z›nd›k: Allah’a ve ahirete inan-
mayan, Allah’› inkâr eden, iman-
s›z, münkir.
z›nd›ka: dinsizlik, inançs›zl›k.
ziyade: çok, fazla.

Alevî: Hz. Ali’ye ba¤l›l›k nok-
tas›nda birleflen çeflitli dinî ve
siyasî gruplar için kullan›lan
tabir.

aleyh: karfl›, karfl›t.

Âl-i Beyt: Hz. Muhammed’in
(a.s.m.) ailesinden olan, Hz.
Muhammed’in (a.s.m.) ev hal-
k›.

Celcelûtiye: Peygamberimiz
Resul-i Ekrem’in (a.s.m.) ders-
lerine istinaden, asl› cifir ve
ebcet hesab› ile alâkal› olarak
Hz. Ali (r.a.) taraf›ndan telif

edilen Süryanice bir kaside-
dir.
dâhil: içine girme, sokma.
dava: iddia.
dua: Allah’a yalvarma, niyaz.
ehl-i bid’a: Ehl-i Sünnet Vel-
cemaat’›n d›fl›nda kalan bü-
tün gruplar.
evvel: önce.
farz: kesin yap›lmas› gerekli
olan; ‹slâmiyette kesin olarak
yap›lmas› gereken emir.
fas›k: Allah’›n emirlerine ay-
k›r› hareket eden, günahkâr.

halife: Hz. Muhammed’in ve-
kili olarak Müslümanlar›n yö-
neticisi olan kimse.
himmet: yard›m, ihsan, lütuf.
hüküm: emir, buyruk, ku-
manda, nüfuz.
hürmet: sayg›.
ifrat: afl›r›l›k, pek ileri gitme,
haddini aflma.
ifratkârâne: afl›r› giderek.
imam: namazda kendisine
uyulan, Müslüman cemaate
namaz k›ld›ran kifli.
inflaallah: Allah izin verirse.
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Œ 4 5 œ

Geçen hâdise-i ihanetten merak etmeyiniz. O hâdise
söndü, plânlar› akim kald›. O yapan adam da, flimdi
kendini nefret-i umumîden kurtarmak için yeminler ile
inkâr ediyor. Ben onu, o oldu¤unu bilmedim. Yoksa ilifl-
mezdim. Zaten iliflti¤i yoktur. Elini uzatt›, bafl›mdaki
mendili açt›; hem de—buraya—Ankara Emniyet-i
Umumîsi mühim memurlar ile buraya gelmesini haber
ald›¤› için o ihanete cesaret etti. O büyük memurlar bu-
raya geldiler. Benim aleyhimde olan vali Rumelili olma-
s›ndan, benimle görüfltürmedi. Ben de size gönderdi¤im
konuflmak parças›n› Afyon Emniyet Müdürü vas›tas›yla
Ankara’da ona göndermek için, bunun ile melfuf pusu-
la ile Afyon Emniyeti dairesine gönderdim. Ben de, ka-
tiyen müteessir de¤ilim. Zaten ehemmiyeti de kalmad›.
Siz de hiç merak etmeyiniz. Hem herfleyde oldu¤u gibi,
bunda da kader-i ‹lâhî benim hakk›mda onlar›n o zulmü-
nü ehemmiyetli bir merhamete çevirdi¤ini katiyen gör-
düm, Allah’a flükrettim.

Dünkü gün, bayramdan sonra bana gönderece¤iniz
emanetleri beklerken, mektubunuzu ald›m; “Bir ifl’ar ol-
mazsa, on gün sonra takdim edece¤iz” cümlesini gör-
düm. Demek telâfl etmiflsiniz, onun için göndermediniz.
Endifle edilecek birfley yok. Fakat buraya ehemmiyetli
memurlar geldikleri zamanda göndermemek, emanet
buraya gelmemek, ihtiyars›z bir güzel ihtiyat olmufl.

ìÕ

akim: neticesiz, sonu yok, baflar›-
s›z.
aleyh: karfl›, karfl›t.
ehemmiyet: önem, de¤er, k›y-
met.
emanet: geri al›nmak üzere b›ra-
k›lan fley.
endifle: kayg›.
haber: bilgi, bilgilendirme.
hâdise: olay.
ihanet: h›yanet, arkadan vurma.
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ihtiyars›z: irade ve istem d›fl›.
ihtiyat: tedbirli hareket et-
me.
inkâr: reddetme, tan›mama,
kabul ve tasdik etmeme,
inanmama.
ifl’ar: anlatma, bildirme; yaz›
ile haber verme.
kader-i ‹lâhî: ‹lâhî kader, Al-
lah’›n kader kanunu.
kat’iyen: katî olarak, kesin

olarak, kesinlikle.
melfuf: sar›lm›fl, dürülmüfl,
bir zarf veya mektup içine
konulmufl.
merak: endifle.
merhamet: ac›mak, flefkat
göstermek, korumak, esirge-
mek.
mühim: önemli, ehemmiyet-
li.
müteessir: üzgün.

pusula: k›sa mektup.

flükür: teflekkür.

takdim: arz etme, sunma.

vas›ta: arac›.

yemîn: and, kasem; bir iddia-
y› kuvvetlendirmek için Allah
ad›n› anma, Allah’› flahit tut-
ma.

zulüm: haks›zl›k, eziyet, ifl-
kence.
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Œ 4 6 œ

Salâhaddin’in pek uzun ve on mektup kadar beni
memnun eden ve sadakatine ve sebat›na bu f›rt›nalar hiç
tesir etmedi¤ini ve daima bir Abdurrahman hükmünde
bulundu¤unu ve o havalideki kardefllerimiz fütursuz ça-
l›flt›klar›n› bildiren mektubunu ald›m, “Maflaallah” de-
dim. Baba ve o¤lu Isparta kahramanlar› gibi sars›lm›yor-
lar. Fakat, flimdi Risale-i Nur’un tab’ suretiyle intiflar›,
hakikî bir ihlâs ve kuvvetli bir tesanüd ve birbirinin kusu-
runa bakmamak lâz›m geldi¤inden, Kastamonu vilâye-
tindeki kardefllerimiz, Ispartal›lara ihlâs ve tesanütte
benzemeye mecburdurlar. ‹nflaallah onlar dahi, flahsî
hissiyatlar›n› bu kudsi hizmetin zarar›na istimal etmeye-
cekler.

Hem, gerçi Risale-i Nur, parlak ve kuvvetli hakikatle-
riyle serbestiyetini kazanm›fl ve düflmanlar›n› bir cihette
ma¤lûp etmifl; fakat, eskiden ziyade ihtiyata ihtiyac›m›z
var. Çünkü, münaf›k düflmanlar durmuyorlar, bahaneler
ar›yorlar, hükûmeti i¤fale çal›fl›yorlar.

Salâhaddin, hususî, kendine ait bir meseleyi soruyor.
Dünya, hayat-› içtimaiyeye ba¤lanmak istiyor. Madem
o, haslar içindedir; katiyen Risale-i Nur’un hizmetine za-
rar› varsa, girmeyecek. E¤er bilse ki, o refîka-i hayat›n›
baz› has kardefllerimiz gibi Risale-i Nur’un hizmetinde
yard›mc› olarak çal›flt›rsa, o hayata girebilir. Çünkü has-
lar›n hayat›, Risale-i Nur’a aittir ve flahs-› manevîsini
temsil eden flakirtlerinin tensibiyle kay›t alt›na girebilir. 
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madem: de¤il mi ki.
maflaallah: Allah nazardan sakla-
s›n, ne güzel, Allah korusun.
mesele: konu.
münaf›k: nifak sokan, iki yüzlü-
lük eden, ara bozucu.
refika-i hayat: hayat arkadafl›.
Risale-i Nur: Nur Risalesi, Bediüz-
zaman Said Nursî’nin eserlerinin
ad›.
sebat: sabit durma, kararl›l›k.
serbestiyet: serbestlik, rahat ve
serbest olma hâli.
suret: biçim, flekil, tarz.
flahs-› manevî: manevî flah›s,
belli bir kifli olmay›p bir cemaat-
teb meydana gelen manevî flah›s.
flahsî: flahsa, kifliye ait, hususî.
flakirt: talebe, ö¤renci.
tab: basma.
temsil: bir fleyin sembolü olma.
tensip: uygun görme, münasip
k›lma, uygun bulma.
tesanüt: dayan›flma, birbirine da-
yanma ve destek olma.
tesir: etki.
vilayet: il.
ziyade: çok, fazla.

bahane: vesile, sebep.
cihet: yön, sebep, vesile.
fütur: zay›fl›k, gevfleklik,
usanç.
gerçi: her ne kadar...
hakikat: gerçek, do¤ru.
hakikî: gerçek.
havali: etraf, çevre, civar, yö-
re, dolay.
hayat-› içtimaiye: sosyal ha-
yat, toplum hayat›.

hissiyat: hisler, duygular.
hizmet: görev, vazife.
hususî: özel.
hükmünde: de¤erinde, yerin-
de.
i¤fal: yan›ltma, gaflete düflü-
rerek kand›rma, aldatma.
ihlâs: samimiyet, bir ameli
baflka bir karfl›l›k beklemek-
sizin, s›rf Allah r›zas› için yap-
ma.

ihtiyat: uzak görüfllü olma,
gelece¤i düflünerek tedbirli
hareket etme.
inflaallah: Allah izin verirse.
intiflar: yay›nlanma, neflrol-
ma.
istimâl: kullanma.
kat’iyen: katî olarak, kesin
olarak, kesinlikle.
kudsî: mukaddes, yüce.
kusur: eksiklik, noksan.
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Peder ve validesinin reyleri de varsa, inflaallah zarar› ol-
maz.

ìÕ

Œ 4 7 œ

Aziz, s›ddîk kardefllerim,

Merak etmeyiniz; telâfl edecek birfley yok. Yaln›z bay-
ramdan sonra Ankara Emniyet-i Umumî Müdürü, mü-
him memurlarla buraya gelmeleri ve bir cihette benimle
de gizli alâkadar bir surette gelmesinden evvel bir ku-
mandan, onlar›n gelmesinden cesaret al›p hafifçe bana
iliflti. Fakat sonra piflman oldular. O büyük memurlar
geldikten sonra, mucib-i endifle bir fley olmad›. Tahmi-
nimce, bana ait mesele bir derece kardefllerime sirayet
etmesi cihetiyle, Feyzi’ye zahiren hafifçe iliflilmifl; fakat,
ben merak ediyorum, onu taharrî etmekte neyi bahane
etmifller, neyi aram›fllar? Tafsilât› nedir? Madem iki sene
tetkîkattan sonra üç mahkeme kitap ve mektuplar›m›z›
bilâistisna bize iade etmifl, biz de dünya siyasetiyle alâ-
kadar olmad›¤›m›z onlarca tahakkuk etmifl; daha ne ara-
yabilirler? Olsa olsa hususî, belki k›skançl›k eseri veya-
hut garaz veyahut gizli z›nd›klar›n tahrikiyle, böyle baz›
kanunsuzluklar kanun nam›na yap›l›yor. Bu hallere mu-
kabil, tam metanet ve tesanüd ve sars›lmamak ve telâfl
etmemek lâz›md›r.

ìÕ

alâkadar: ilgili, iliflkili, münase-
betli, ba¤l›.
aziz: izzetli, muhterem, sayg›n.
bahane: vesile, sebep.
bilâistisna: istisnas›z, ay›rt et-
meksizin.
cihet: yön, sebep, vesile.
evvel: önce.
garaz: kötü kas›t, düflmanca ni-
yet, kin.
hâl: durum, vaziyet.
hususî: özel.
iade: geri verme.
inflaallah: Allah izin verirse.
kumandan: komutan.
madem: de¤il mi ki.
merak: endifle.
mesele: konu.
metanet: metin olma, dayan›kl›-
l›k, sa¤laml›k.
mucib-i endifle: endifleyi gerekti-
ren.
mukabil: karfl›l›k.
mühim: önemli, ehemmiyetli.
nam: ad›na, yerine.
peder: baba.
rey: oy.
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s›dd›k: çok do¤ru, dürüst,
hakk› ve hakikati tereddütsüz
kabullenen.

sirayet: bulaflma, geçme.

suret: biçim, flekil, tarz.

tafsilât: tafsiller, aç›klamalar,
izahlar.

tahakkuk: gerçekleflme, ke-
sinleflme.

taharri: soruflturma.

tahrik: hareket ettirme, hare-
kete geçirme.

tesanüt: dayan›flma, birbirine
dayanma ve destek olma.

tetkikat: araflt›rmalar, incele-
meler.

valide: ana, anne.

zahiren: görünüflte.

z›nd›k: Allah’a ve ahirete
inanmayan, Allah’› inkâr
eden, imans›z, münkir.
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Œ 4 8 œ

Aziz, s›ddîk kardefllerim,

Camide az görüfltük; lüzumlu baz› fleyler söyleyece-
¤im, hat›r›nda kals›n.

Evve lâ : Bedre’deki yüz senelik vazifeyi on sene zar-
f›nda gören Sabri kardeflimizin samîmi dostlar› olan

Hakk›, Hulûsî, (˚), Mehmed ve Barla’da fiaml› Süley-

man, Bahri gibi k›ymettar kardefllerimize benim taraf›m-
dan çok selâm ediyorum.

San iyen: Küçük Ali’nin büyük kardefli mübarek
Mustafa’n›n Abdurrahman’dan irsiyet ald›¤› vazifesini,
kahraman kardefli ve mübarek mahdumu o vazifeyi ta-
mam›yla görüyorlar. Onun vazifesi ve hizmeti devam
ediyor; merak etmesin. Haf›z Mustafa, elhak merhum
Haf›z Ali’nin zaman›nda onunla beraber ektikleri nuranî
tohumlar›n çok mübarek mahsülât› var.

Hem, Haf›z Ali’nin (r.h.) vefat›ndan sonra hapiste
onun yerinde bana hizmeti, her vakit onu, benim hat›r›-
ma getiriyor. Merhum Lütfi’nin ehemmiyetli vârislerin-
den Abdullah Çavufl, kahraman Tahirî ile, Atabey’i Nurs
karyem hükmüne getirmifller. ‹slâmköylü Abdullah, Ha-
f›z Ali (r.h.) zaman›nda Risale-i Nur’a çok hizmet etmifl.
Onlara umumen selâm ediyorum. Mübarek Tahirî’nin
küçücük bir medrese-i Nuriye hükmünde hanesindeki
mübareklere dua ediyorum. Yeni bir Haf›z Ali (r.h.) 
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merak: endifle.
merhum: rahmete kavuflmufl, öl-
müfl, ölü.
mübarek: feyizli, bereketli, kutlu.
nuranî: nurlu, ›fl›kl›, parlak, mü-
nevver.
Risale-i Nur: Nur Risalesi, Bediüz-
zaman Said Nursî’nin eserlerinin
ad›.
samimî: içten, candan, gönülden.
saniyen: ikinci olarak.
selâm: bar›fl, rahatl›k, selamet ve
esenlik dileme.
s›dd›k: çok do¤ru, dürüst, hakk›
ve hakikati tereddütsüz kabulle-
nen.
umumen: umumî olarak, bütün
olarak.
vâris: mirasç›.
vazife: görev.
vefat: ölüm, ölme. (insan hakk›n-
da.).
zarf›nda: süresince.

aziz: izzetli, muhterem, say-
g›n.
dua: Allah’a yalvarma, niyaz.
ehemmiyetli: önemli.
elhak: hakk›n tâ kendisi, tam
do¤rusu; do¤rusu ya.
evvelâ: öncelikle.

hane: ev, mesken.
hizmet: görev, vazife.
hükmünde: de¤erinde, yerin-
de.
hükmüne: yerine, de¤erine.
irsiyet: soydan gelen, soya-
çekim, veraset.

karye: köy.
k›ymettar: k›ymetli, de¤erli.
mahdum: o¤ul, evlât.
mahsulât: meyveler, ürünler.
medrese-i Nuriye: nur med-
resesi; Risale-i Nur’lar›n okun-
du¤u yerler.
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nümunesini gösteren ve Milâsl› Halil ‹brahim’in
sadakatini and›ran ‹slâmköylü Halil ‹brahim ve orada
ona benzeyen kardefllerime de pekçok selâm. Ve bilhas-
sa Isparta’da kahraman Rüfltü’nün kahraman kardefli
Burhan bizi çok minnettar etti¤ini ve az bir iflle bize ve
Risale-i Nur’a pekçok ifl gördü¤ünü söyleyiniz. Zaten sa-
na flifahen söylemifltim, unutma, hususî, Zekâi’yi de gör
ve de ki: “Cenab-› Hakka flükrediyorum. Yine Zekâi na-
m›nda ve suretinde biraderzâdem Abdurrahman’› yine
bana verdi.” Daha flifahen söylediklerimi sen bilirsin,
sen benim mektubumsun.

ìÕ

Œ 4 9 œ

Aziz, s›ddîk kardefllerim,

Sizin bu defa nefleli, güzel mektuplar›n›z›, Risale-i
Nur’un serbestiyeti ve matbaa kap›s›yla intiflar› hakk›n-
da beni çok mesrur eyledi; ve kahraman Tahirî’nin yine
bu ehemmiyetli iflte çal›flmas› için buraya gelmesi, beni
fliddetle dünyaya bakmaya sevk etti. Kalben dedim:
“Madem kardefllerim bu derece istiyorlar, çaresini ara-
yaca¤›z.” Gecede kalbime geldi ki: ‹ki ehemmiyetli se-
bepten inayet-i ‹lâhiye tam serbestiyet ve eski harflerle
tamam›n› tab’ etmek tam müsaade etmiyor.

B‹R‹NC‹ SEBEP: ‹mam-› Ali’nin (r.a.) iflaret etti¤i gibi,
perde alt›nda her müfltak, kendi kalemi ile veyahut bafl-
ka kalemi çal›flt›rmas›yla büyük bir ibadet ve ahirette 

ahiret: öbür dünya, ikinci hayat.
aziz: izzetli, muhterem, sayg›n.
bilhassa: özellikle.
biraderzade: kardefl çocu¤u, ye-
¤en.
Cenab-› Hak: Allah; do¤ru, ger-
çek, Hakk›n tâ kendisi olan, fleref
ve azamet sahibi yüce Allah.
ehemmiyetli: önemli.
hususî: özel.
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inayet-i ‹lahiye: Allah’›n yar-
d›m›.
intiflar: yay›lma, da¤›lma,
neflrolunma.
kalben: kalp ile, kalpten.
madem: ...den dolay›, böyle
ise.
mesrur: sevinçli, memnun.
minnettar: bir iyili¤e karfl› te-
flekkür duygusu içinde olan.
müsaade: izin.

müfltak: arzulu, fazla istekli,
ifltiyak gösteren.
nam: ad.
nümune: örnek.
Risale-i Nur: Nur Risalesi, Be-
diüzzaman Said Nursî’nin
eserlerinin ad›.
sadâkat: ba¤l›l›k, do¤ruluk.
selâm: bar›fl, rahatl›k, sela-
met ve esenlik dileme.
serbestiyet: serbestlik, rahat

ve serbest olma hâli.
sevk: yöneltme.
s›dd›k: çok do¤ru, dürüst,
hakk› ve hakikati tereddütsüz
kabullenen.
suret: surat, yüz, çehre.
flifahen: flifahî, a¤›zdan, sözle,
yaz›l› olmayarak.
flükür: teflekkür.
tab: kitap basma, kitap bask›-
s›, bask›.
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flehitlerin kan›yla racihâne muvazene edilen mürekkep-
le mücahede hükmündeki kitabetle envar-› iman› neflret-
mektir. E¤er tab’ edilse, herkes kolayca elde etti¤i için,
kemal-i merakla ona çal›flamaz, bilfiil neflrine hizmet va-
zifesini kaybeder.

‹K‹NC‹ SEBEP: Risale-i Nur’un mühim bir vazifesi, âlem-i
‹slâm›n ekseriyet-i mutlakas›n›n yaz›s› ve hatt› olan hu-
ruf-u Arabiyeyi muhafaza etmek oldu¤undan, tab’ yo-
luyla ifle giriflilse, flimdi ekser halk yaln›z yeni hurufu bil-
dikleri için, en çok Risaleleri yeni hurufla tab’ etmek lâ-
z›m gelecek. Bu ise, Risale-i Nur’un yeni hurufa bir fet-
vas› olup, flakirtleri de o kolay yaz›y› tercih etmeye se-
bep olur. Onun için, flimdiye kadar pekçok müstehak ve
lây›k iken, Risale-i Nur’a serbestiyet verilmemiflti. Lillâ-
hilhamd, flimdi hakikatlerinin kuvvetiyle serbestiyeti ka-
zand›. Hattâ eski harfle tab’ yasak iken, Âyetü’l-Küb-
ra’y› bize teslim ettirip bir keramet-i ekber gösterdi.

Biz flimdi gayet mühim ve herkese lâz›m Meyve ile
Hüccetü’l-Bâli¤â’y› ikisi bir cild olarak yeni hurufla tab’
etmek için Tahirî ile ‹stanbul’a gönderdim. Yaln›z Mey-
venin Onuncu ve On Birinci Meselelerini vakit bulama-
y›p tashihsiz ona verdim. fiayet tab’ edilse, o iki mese-
leyi tam tashih edip ona gönderirsiniz.

Hem o iki Risale, dahilde; ya hariçte, âflikâre veya
gizli, ‹stanbul’da veya d›flar›da eski harflerle tab’ etmek
lâz›md›r.
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mesele: konu.
muhafaza: koruma.
muvazene: ölçü, k›yas, mukaye-
se.
mücahede: savaflma, mücadele,
u¤raflma, çaba, gayret.
mühim: önemli, ehemmiyetli.
müstahak: lây›k olunan, hak edi-
len fley.
neflr: kitap yazma, basma, ç›kar-
ma; herkese duyurma, yayma.
racihane: üstün tutarak, tercih
ederek.
risale: kitap; Risale-i Nur.
serbestiyet: serbestlik, rahat ve
serbest olma hâli.
flakirt: talebe, ö¤renci.
flehit: vatan, bayrak, inanç gibi
yüce de¤erler u¤runda ölen Müs-
lüman kimse.
tab: kitap basma, kitap bask›s›,
bask›.
tashih: düzeltme, yanl›fl›n› gider-
me.
vazife: görev.

âlem-i ‹slâm: ‹slâm âlemi, ‹s-
lâm dünyas›.
aflikâre: apaç›k, belli, aflikâr,
meydanda, zahir.
bilfiil: gerçek olarak, lâfla de-
¤il iflle.
dahil: içerisi, içinde bulunulan
ülke.
ekser: pek çok.
ekseriyet-i mutlaka: bir faz-
las›yla elde edilen ço¤unluk,

çokluk, kesin ço¤unluk.
envar-› iman: iman nurlar›,
iman par›lt›lar›.
fetva: aç›klay›c› bilgi, izin.
gayet: son derece.
hakikat: gerçek, bir fleyin as-
l›, esas›.
hariç: d›fl memleket, yaflan›-
lan ülkenin d›fl›ndaki ülke.
hatt: yaz›-çizgi.
huruf: harfler.

hükmünde: de¤erinde, yerin-
de.
kemal-i merak: merak›n son
derecesi, tam bir merak.
keramet-i ekber: en büyük
keramet.
kitabet: yaz› yazma, bir mad-
deyi kaidelerine uygun flekil-
de kaleme alma.
lillâhilhamd: Allah’a hamdol-
sun ki!.
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Hem Mu’cizat-› Kur’âniye zeyilleriyle ve Mu’cizat-›
Ahmediye (a.s.m.) dahi zeyilleriyle beraber ikisi bir cilt
içinde eski harflerle imkân dairesinde ya ‹stanbul veya
baflka yerde eski harflerle, tevafuklu Hizbü’n-Nuriye,
Hizbü’l-Kur’ân gibi tab’ etmesine çal›flmak lâz›md›r ki,
Kur’ân-› Mu’cizü’l-Beyan›n göze görünen tevafuk mu’ci-
zesinin muhafaza ile tab’ edilmesine mukaddeme olsun.
Fakat teennî ile, meflveret ile, ihtiyat ile bu kudsi mese-
leye çal›flmak lâz›md›r.

Umum kardefllerime birer birer selâm ve selâmetleri-
ne dua ederiz. Cenab-› Hakka hadsiz flükür olsun, en es-
ki flakirtlerden olan Kâtip Osman ve Halil ‹brahim, hiç
sars›lmadan, de¤iflmeden sadakatlerinde demir gibi de-
vam edip çoklara da hüsn-ü misal oluyorlar.

ìÕ

Œ 5 0 œ

Y‹RM‹ YED‹NC‹ MEKTUBUN LÂH‹KASININ ZEYL‹

1 o¬oJÉncnônHnh $G oánªrMnQnh rºoµr«n∏nY oΩnÓs°ùdnG @ o¬nfÉnërÑo°S /¬pªr°SÉpH
Aziz, s›dd›k kardefllerim,

Bu defa flehit merhum Haf›z Ali’nin ehemmiyetli bir
vârisi ve Denizli talebelerinin yüksek bir mümessili ve
Denizli flehrinin Risale-i Nur’a karfl› fevkalâde teveccü-
hünün bir tercüman› kardeflimiz Hasan Feyzi’nin edîbâ-
ne, Risale-i Nur hakk›nda fevkalâde senakârâne pek 

aziz: izzetli, muhterem, sayg›n.
Cenab-› Hak: Allah; do¤ru, ger-
çek, Hakk›n tâ kendisi olan, fleref
ve azamet sahibi yüce Allah.
edibâne: edibe yak›fl›r flekilde,
edebiyatç› gibi.
ehemmiyetli: önemli.
fevkalâde: çok güzel, çok iyi, çok
üstün.
hadsiz: s›n›rs›z, sonsuz.
Hizb-i Nurî: Nur’a ait hizb ad›nda
bir duâ.
Hizbü’l-Kur’ân: zikir ve dua için
Kur’ân’dan al›nm›fl bir k›s›m ayet-
ler.
hüsn-i misal: güzel örnek.
ihtiyat: tedbirli hareket etme.
imkân: mümkün olma, olabilirlik.
kudsî: mukaddes, yüce.
merhum: rahmete kavuflmufl, öl-
müfl, ölü.
mesele: konu.
meflveret: müflavere, bir konu
hakk›nda çeflitli ve ehil flah›slar-
dan fikir alma, dan›flma.
Mu’cizat-› Ahmediye: R.N.da
Peygamberimiz mucizelerinin an-
lat›ld›¤› eser.
Mu’cizat-› Kur’âniye: “Risale-i
Nur” külliyat›ndan bir eser.
mu’cize: benzerini yapmaktan
insanlar›n aciz kald›¤› fley.
muhafaza: koruma.
mukaddeme: bafllang›ç, girifl.
mümessil: temsil eden, temsilci.
sadâkat: ba¤l›l›k, do¤ruluk.
selâm: bar›fl, rahatl›k, selamet ve
esenlik dileme.

selâmet: salimlik, eminlik,
kurtulufl, korku ve endifleden
uzak olma.
senâkârâne: sena ederek, se-
nakârl›kla, övercesine.
s›dd›k: çok do¤ru, dürüst,
hakk› ve hakikati tereddütsüz
kabullenen.
flakirt: talebe, ö¤renci.
flehit: vatan, bayrak, inanç gi-

bi yüce de¤erler u¤runda
ölen Müslüman kimse.
flükür: Allah’›n nimetlerine
karfl› memnunluk gösterme,
gerek dil ile gerekse hal ile
Allah’› hamd etme.
tab: kitap basma, kitap bask›-
s›, bask›.
talebe: ö¤renci.
teennî: acele etmeden, dik-

katli ve düflünerek davranma.
tevafuk: uygunluk; belli s›ra,
ölçü ve münasebetler içeri-
sinde birbirine denk gelme.
teveccüh: yönelme, sevgi, il-
gi.
Umum: bütün.
vâris: mirasç›; ölümünden
sonra ifllerini devam ettiren.
zeyl: ek, ilâve.

1. Allah’›n ad›yla. Onu her türlü kusur ve noksandan tenzih ederiz. • Allah’›n selâm›, rahme-
ti ve bereketi üzerinize olsun.

156 | EM‹RDA⁄ LÂH‹KASI - I

EMIRDAG 01.qxd  3/28/07  9:25 AM  Page 156



uzun bir mektubunu ald›m.1 Risale-i Nur’un bana teslim
olmas› münasebetiyle, kardeflimiz Haf›z Mustafa’n›n ça-
l›flmas› hakk›nda yazd›¤›m mektubun içinde Risale-i
Nur’un çok ehemmiyetli k›ymetini muhtasar bir surette
beyanat›ma ve hiss-i kablelvuku mektuplar›mdaki ehem-
miyetli davalar›ma bu uzun mektup tam bir izah ve De-
nizli flehrinin Risale-i Nur lehinde bir kuvvetli flahadeti ve
bir flahidi olmak cihetiyle, hem bu zat mekteb fenlerinde
çok zaman alâkadar olup k›demli bir muallim ve âlim ol-
mas› haysiyetiyle, Risale-i Nur hakk›ndaki bu parlak
flahadeti çok ehemmiyetli gördüm. Yaln›z, bana bakan
k›s›mlar›, ya tayy veya tadil etmeyi münasip gördüm.
Bir, iki, üç yerde de herkese göstermek münasip görme-
di¤imden, çizgi alt›na ald›m ve sizlere de Yirmi Yedinci
Mektubun veya lâhikas›n›n bir zeyli olarak gönderdim.
Bu parça mektubumu, onun mektubunun bafl›nda yaza-
bilirsiniz. Hasan Feyzi, kardeflimiz, onun baz› cümleleri-
ni tayyetmemden gücenmesin. Çünkü umum talebelere
o tayyolunan k›s›m lâz›m de¤il, hususî baz›larda kalabilir.

Bu zat, do¤rudan do¤ruya hakaik-› imaniye ve
Kur’âniyeyi bir flahs-› manevî mahiyetinde, Risale-i Nur
flahs-› manevîsinin cesedine girmifl ve eczalar›n›n libas›-
n› giymifl bir tarzda, fevkalâde bir sena ile ona hitap edi-
yor. Ben, bakt›kça, birden îtirazkârâne hüsn-ü zann› pek
ziyadedir tahattur etti¤im dakikada, hakikat-i Kur’âniye
manen dedi: “Cesede, libasa bakma, bana bak. O, be-
nim hakk›mda konufluyor. Do¤ru söylemifl.” Ben daha
iliflmedim. Yaln›z, Risale-i Nur tercüman› hakk›nda 
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izah: aç›klama, ayr›nt›lar› ile an-
latma.
k›dem: bir iflte zamanca, memu-
riyetçe, rütbece eskilik.
k›ymet: de¤er.
Kur’ânî: Kur’ân’a uygun, Kur’ân’a
ait.
lâhika: ek, ilave.
leh: hakk›nda, onun için, onun ta-
raf›na, onun faydas›na veya zara-
r›na, ondan yana.
libas: elbise.
mahiyet: bir fleyin asl›, esas›, ta-
biat›, niteli¤i.
manen: mana bak›m›ndan, ma-
naca.
mektep: okul.
muallim: ders veren, ö¤retmen.
muhtasar: k›salt›lm›fl, özet.
münasebet: vesile, -dan dolay›.
münasip: uygun.
senâ: methetme, övme.
suret: biçim, flekil, tarz.
flahadet: flahit olma, flahitlik, ta-
n›kl›k.
flahs-› manevî: manevî flah›s,
belli bir kifli olmay›p bir cemaat-
teb meydana gelen manevî flah›s.
tadil: do¤rultma, düzeltme.
tahattur: hat›ra gelmek, hat›rla-
mak.
talebe: ö¤renci.
tarz: biçim, flekil.
tayy: atlamak, üzerinden geç-
mek.
umum: bütün.
zat: kifli, flah›s, fert.
zeyl: ek, ilâve.
ziyade: çok, fazla.

alâkadar: ilgili, iliflkili, müna-
sebetli, ba¤l›.
âlim: ilim ile u¤raflan, ilim
adam›.
beyanat: aç›klamalar, izahlar.
ceset: vücut, beden.
cihet: yön, sebep, vesile.
dava: takip edilen fikir, iddia.
ecza: cüz’ler, parçalar, k›s›m-
lar.
ehemmiyetli: önemli.

fen: tecrübî, ispatla meydana
gelmifl ilimlere verilen genel
ad.
fevkalâde: çok güzel, çok iyi,
çok üstün.
hakaik-› imaniye: imana ait
hakikatler, imanî gerçekler.
hakikat-› Kur’âniye:
Kur’ân’›n hakikat›, Kur’ân’›n
ifade etti¤i gerçek.
haysiyet: özellik, sebep.

hiss-i kablelvuku: Bir fleyi
vukuundan önce hissetme,
bir hadisenin gerçekleflme-
sinden önce kalbe do¤mas›.
hitap: söz söyleme, toplulu¤a
veya birisine karfl› konuflma.
hususî: özel.
hüsn-i zan: iyi zan, güzel ka-
naat.
itiraz: kabul etmedi¤ini belir-
tip karfl› ç›kma.

1. Bu uzun mektubun tamam› "Konferans" isimli kitapta neflredilmifltir.
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sarîhan veya iflareten veya kinayeten onun haddinden
pek fazla senakârâne tabirat› tadil etmeye lüzumu var.
Baflkalar, hususan ehl-i tenkit insanlar nazar›nda bîçare
flahs›ma bu nevî hüsn-ü zann›n› kabul etmemek mesle-
¤imize lâz›m geliyor; tadilime gücenmesin.

ìÕ

Œ 5 1 œ

……………

O, (Bediüzzaman) Nurun hadimidir. E¤er dünyay› is-
tese ve dileseydi, kendisine sunulan hediye ve behiyele-
ri, zekât ve sadakalar› ve bu teberru ve terekeleri alsay-
d›, bugün bir milyoner olurdu. Fakat o, t›pk› Cenab-›
Ömer’in (r.a.) dedi¤i gibi, “S›rt›ma fazla yük al›rsam,
nefs-i nat›ka-i kâinat›n kalbi ve Allah’›n habîbi Muham-
med-i Arabî Aleyhissalâtü Vesselâma ve yârân› olan kâ-
mil ve vas›llara yetiflemem ve yar› yolda kal›r›m” diyor.
“Bütün eflya ve eflâki senin için yaratt›m habîbim” fer-
man›na, “Ben de senin için onlar›n hepsini terk ve feda
ettim” diye verilen cevab-› Hazret-i Risaletpenahîye itti-
ba ve imtisalen, o da dünya ve mafihay› ve muhabbet ve
sevdas›n› terk ve hattâ terki de terk ederek bütün hizmet
ve himmetini ve flu ömr-ü nazenînini envar-› Kur’âniye-
nin intiflar›na sarf ve hasretmifltir. ‹flte bunun için, flimdi
çekti¤i bütün zahmetler, rahmet; yapt›¤› hizmetler, hik-
met olmufl. Celâli yüzünden cemalini de gösterip, âlem,
bir gülzar-› kemal bulmufltur.

âlem: dünya, cihan.
Aleyhissalâtü Vesselâm: ‘salât
ve selam onun üzerine olsun’ an-
lam›nda Hz. Muhammed’e dua.
Bediüzzaman: zaman›n, ça¤›n
eflsiz güzelli¤i.
behiye: güzel ikramlar.
bîçare: çaresiz, zavall›.
Celâl: Allah’›n Kahhar, Cebbar,
Mütekebbir gibi sertlik, h›fl›ml›l›k,
yücelik ifade eden nitelikleri hak-
k›nda kullan›lan, Allah’›n güzel
isimlerinden biri.
Cemal: güzellik, Cenab-› Hakk’›n
lütuf ve ihsan› ile tecellisi.
cenap: büyüklük ifade etmek
için, hürmet maksad› ile söylenen
sayg›, fleref ve ululama ifadesi.
Cenab-› Allah, Cenab-› Hak gibi.
eflâk: semalar, felekler, gökler,
küreler, zamanlar.
fedâ: gözden ç›karma, u¤runa
verme.
habîb: sevilen, sevgili.
hâdim: hademe, hizmetçi.
hasr: yaln›z bir fleye mahsus k›l-
ma, vakfetme.
hikmet: ‹lahî gaye, gizli sebep,
fayda.
himmet: çal›flma, çabalama, gay-
ret gösterme, emek sarf etme.
hususan: bilhassa, özellikle.
hüsn-i zan: iyi zan, güzel kanaat.
imtisalen: imtisal ederek, uyarak,
tâbi olarak.
intiflar: yay›lma, da¤›lma, neflro-
lunma.
iflareten: iflaret ederek, belirte-
rek.
ittiba: tabi olma, uyma, itaat et-
me.
kâmil: kemale ermifl, olgun, bilgi-
li, kültürlü.
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kinaye: maksad›, kapal› bir
flekilde ve dolayl› olarak anla-
tan söz.
mafiha: öteki dünya, ahiret.
meslek: gidifl, usul, yol.
muhabbet: ülfet, sevgi, sev-
me, dostluk.
Muhammed-i Arabî: Arapla-
r›n içinden ç›kan Peygamberi-
miz Muhammed (a.s.m.).
nazar: düflünme, fikir, mülâ-
haza, niyet.
nevi: çeflit.
Nur: Risale-i Nur.

ömr-ü nazenin: lâtif, nazik,
nazl›, narin hayat.
rahmet: flefkat etmek, mer-
hamet etmek, esirgemek.
sadaka: Allah r›zas› için ihti-
yaç sahibi fakirlere yap›lan
yard›m.
sarf: kullanma.
sarihan: aç›kça, aç›k olarak.
senâkârâne: sena ederek, se-
nakârl›kla, övercesine.
sevda: bir fleye karfl› duyulan
fliddetli arzu, afl›r› ifltiyak.
tabirat: tabirler, ifadeler, te-

rimler, deyimler.
tadil: do¤rultma, düzeltme.
teberru: karfl›l›ks›z, isteyerek
verme, ba¤›fllama, ba¤›fl.
tereke: ölen bir kimsenin ge-
ride b›rakt›¤› ve mirasç›lar›na
intikal eden menkul ve gayri
menkul mallar ile çeflitli mâlî
haklar.
vas›l: ulaflan, eriflen, kavuflan.
yarân: yarlar, dostlar, sad›k
arkadafllar, sevgililer.
zahmet: s›k›nt›, eziyet, me-
flakkat.
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“Lutf u kahr› fley-i vahid bilmeyen çekti azab,
Ol azaptan kurtulup sultan olan anlar bizi.”

Niyazi-i M›srî gibi diyen bu tercüman, herfleyi hofl gö-
rerek, katreyi, umman; âdemi, insan; ve nurunu âleme
sultan eylemifltir.

Ona “Kürdî” denilmesi, ve kasîde-i Hazret-i ‹mam-›

Ali’de (r.a.) görülen 
1 ÉkcpQróoeÉnj kelimesinin hazf ve kalbiy-

le “Kürd” îmâ ve iflaretinin bulunmas›, gerçekten Kürd-
lü¤üne delâlet etmez ve onun manevî silsile-i flerafet ve
siyadetten tenzil ve teb’idini icap ettirmez. Bu isnad ve
izafe, Kürdistan’da do¤up büyüyen ve bu lâkabla maruf
ve meflhur olan bu zat›n Risaleti’n-Nurun tercüman› ol-
du¤unu s›rf âleme îlân etmek içindir; yoksa Kürdlü¤ünü
ispat etmek için de¤ildir. Kürdçe bilmesi, o k›yafete gir-
mesi ve öyle görünmesi, kendini setr ve ihfa için olup,
hakikî hüviyet ve milliyetini ihlâl ve inkâr mana ve mak-
sad›yla de¤ildir diye düflünüyorum. Âlem-i ‹slâmiyet ve
insaniyete ve Haremeyn-i fierîfeyne as›rlarca hizmet
eden bu kahraman Türk milletini onun çok sevmesinde
ve hayat›n›n mühim bir k›sm›n› hep Türklerle meskûn
olan bu havalide geçirmesinde büyük hikmetler, mana
ve mülâhazalar olsa gerektir.

Âb-› rûy-i Habîb-i Ekrem için, 
Kerbelâda revan olan dem için,
fieb-i firkatte a¤layan göz için,
Râh-› aflk›nda sürünen yüz için,
Risale-i Nur’a ve Üstada ve ‹slâma zafer ver yâ Râb-

bî! Âmin.
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ilân: yayma, duyurma, bildirme.
ima: iflaretle anlatma, üstü kapa-
l› ifade etme.
inkâr: reddetme, inanmama, ka-
bul ve tasdik etmeme.
isnâd: dayand›rma, mal etme, bir
fleyi bir kimseye ait gösterme.
ispat: delil göstererek iddiay› sa¤-
lamlaflt›rma.
izafe: yak›flt›rma, ba¤lama.
katre: damla.
lâkap: ünvan.
manevî: manaya ait, maddî ol-
mayan.
maruf: bilinen, tan›nm›fl, herkes-
çe tan›nm›fl, belli.
meskûn: iskân edilmifl, oturulan,
içinde insan oturan, ahalisi olan,
flenelmifl yer.
milliyet: bir milleti di¤er millet-
ten ay›ran hâllerin ve özelliklerin
tamam›.
mühim: önemli, ehemmiyetli.
mülâhaza: düflünme, tefekkür,
düflünce.
nur: hayat.
rah-› aflk: aflk yolu.
revan: yürüyen, giden, akan, cari.
setr: örtme, kapama, gizleme.
silsile-i flerafet: flerafet silsilesi,
fleriflik; Hz. Hasan’›n neslinden ge-
lenlerin meydana getirdi¤i silsile.
siyadet: seyyitlik, Hz. Hüseyin va-
s›tas›yla Hz. Muhammed’in so-
yundan olma.
fleb-i firkat: ayr›l›k gecesi.
tebid: uzaklaflt›rma, uza¤a gön-
derme.
tenzil: k›ymetten düflürme, de-
¤erini indirme.
tercüman: tercüme eden, çevi-
ren.
umman: büyük deniz, derya, ok-
yanus.
zat: kifli, flah›s, fert.

âb-› rûy: fleref, haysiyet, na-
mus, onur.
âdem: mahluk olarak befler.
âlem: dünya, cihan.
Âlem-i ‹slâmiyet: ‹slam ale-
mi, ‹slam dünyas›.
âmin: Yâ Rabbi! Öyle olsun,
kabul eyle!” anlam›nda dua-
n›n sonunda söylenir.
asr: yüzy›l, as›r.
azap: büyük s›k›nt›, fliddetli

ac›.
delâlet: delil olma, gösterme;
alamet, iflaret.
dem: kan.
Habib-i Ekrem: en cömert
sevgili, Allah’›n sevgilisi olan
Hz. Muhammed (a.s.m.).
hakikî: gerçek.
Haremeyn-i fierifeyn: iki
mukaddes flehir, Mekke-i Mü-
kerreme ve Medine-i Münev-

vere.
havali: bölge, etraf, çevre, ci-
var.
hazf: aradan ç›karma, yok et-
me, silme.
hikmet: gaye, maksat.
hüviyet: kimlik.
icap: gerekme hâli, lâz›m, ge-
rekli, lüzum.
ihfa: saklama, gizleme.
ihlâl: bozma, zarar verme.

1. Ey idrak eden!
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Ey Risale-i Nur! Seni söndürmek isteyen bedbahtlar›n
necm-i istikbali sönsün. ‹zzet ve ikbali ve flan ü flerefi ak-
sine dönsün. Sen sönmez ve ölmez bir nursun.

Boyun bâlâ, gözün flehlâ, gören mecnun seni leylâ.
Sözün ferflte, gözün arflta, gönül meftun sana cânâ.
Nikab›n nur, nigâh›n nur, kitab›n nur senin ey nur!

Ba¤›n Nursî, huyun munis, özün idrîs ferd-i yektâ.
Aç›lm›fl gül, öter bülbül, yüzünde var zarif bir tül.
Yaz›lm›fl üstüne nurdan “Kab-› Kavseyni ev ednâ.”
Sana cân›n feda etmez mi, senden hem görenler hak,
Sözün hak, hem özün hak, hem mesle¤in hak, hem

makam›n Kâbetü’l-ulyâ.

/√pQƒof tºpàoe *Gnh rºp¡pgGnƒranÉpH $GnQƒof GoDƒpØr£o«pd n¿hoój/ôoj
1 n¿hoôpaÉnµrdG n√pônc rƒndnh

Üstad›m Efendim Hazretleri,

Ben, bu yaz›lar› Risaletü’n-Nur’un eli ve kalemi ve di-
li ile bu hakîr kalbime ondan s›çrayan küçük bir k›v›lc›m
parças›yla yazd›m. Kabulünü ve imdat ve ilham›n kesil-
memesini rica eder ve hürmetle ellerinizden öper ve du-
alar›n›z› beklerim efendim.

Duan›za muhtaç talebeniz
HASAN FEYZ‹

(Rahmetullâhi Aleyh)

ìÕ
arfl: gö¤ün en yüksek kat›.
bâlâ: yüksek, yukar›, yüce, üst.
bedbaht: bahts›z, talihsiz, zavall›.
cânâ: ey sevgili! ey can!.
edna: az, pek az.
fedâ: gözden ç›karma, u¤runa
verme.
ferfl: yeryüzü, zemin, dünya.
hakir: küçük, afla¤›, ehemmiyet-
siz.
huy: yarad›l›fltan olan karakter,
mizaç, tabiat, âdet.
hürmet: sayg›.
ikbal: ifllerin yolunda gitmesi, hâ-
lin iyi olmas›.
ilham: içe, gönüle do¤ma, kalbe
gelme, gönle do¤an fley.
imdat: yard›m.
Kab-› Kavseyn: iki yay mesafesi;
Hz. Muhammed’in Mirac’a ç›k›fl›y-
la vard›¤› son nokta; bütün yara-

t›lanlar› arkas›na al›p  Yara-
tanla müflerref ve muhatap
oldu¤u makam.
Leylâ: kad›n ismi, birçok flair
taraf›ndan ifllenen ünlü Do¤u
mesnevîsinin kad›n kahrama-
n›.
makam: manevî mevki.
Mecnun: meflhur Mesnevî
kahraman›, Leylâ ile Mecnun

hikâyesinin erkek kahraman›
olan, Kays.
meftun: tutkun, müptela, afl›-
r› ba¤lanm›fl.
meslek: gidifl, usul, yol.
mûnis: al›fl›lm›fl, al›fl›lan, al›-
fl›k, ünsiyetli.
nigâh: göz, ayn, çeflm.
nikap: peçe, örtü, yüz örtüsü.
nur: ayd›nlatma, par›lt›; Ce-

nab-› Hakk’›n bütün kainat›
isim ve s›fatlar›yla ayd›nlat-
mas›.
Rahmetullahi Aleyh: Allah’›n
rahmeti onun üzerine olsun.
flan ü fleref: flan ve fleref.
flehlâ: koyu mavi elâ (göz.
talebe: ö¤renci.
zarif: inceli¤i, lâtifli¤i ile hofla
giden.

1. Onlar Allah’›n nurunu a¤›zlar›yla söndürmek isterler. Fakat Allah nurunu tamamlayacakt›r—
kafirler isterse hofllanmas›nlar. (Saf Suresi: 8.)
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Œ 5 2 œ

Aziz, s›dd›k kardefllerim,

Size dört meseleyi beyan etmek kalbime ihtar edildi:

B‹R‹NC‹S‹: Hem lisan-› hal, hem lisan-› kal ile ve baflka
tezahüratlarla sorulan bir suale cevapt›r.

Deniliyor ki: “Madem Risale-i Nur hem kerametlidir,
hem tarîkatlerden ziyade iman hakikatlerinin inkiflaf›nda
terakki veriyor ve sad›k flakirtleri k›smen bir cihette ve-
lâyet derecesindeler. Neden evljyalar gibi manevî zevk-
ler ve keflfiyatlara ve maddî kerametlere mazhariyetleri
görülmüyor; hem onun talebeleri de öyle fleyler aram›-
yorlar? Bunun hikmeti nedir?”

Elcevap: Evvelâ: Sebebi, s›rr-› ihlâst›r. Çünkü dün-
yada, muvakkat zevkler, kerametler, tam nefsini ma¤lûp
etmeyen insanlara bir maksat olup, uhrevî ameline bir
sebep teflkil eder, ihlâs› k›r›l›r. Çünkü, amel-i uhrevî ile
dünyevî maksatlar, zevkler aran›lmaz; aran›lsa, s›rr-› ih-
lâs› bozar.

San iyen: Kerametler, keflfiyatlar, tarîkatte sülûk
eden âmî ve yaln›z iman› taklidî bulunan ve tahkik dere-
cesine girmeyenlere, bazan zaif olanlar› takviye ve ves-
veseli flüphelilere kanaat vermek içindir. Halbuki Risale-i
Nur’un, imanî hakikatlerine gösterdi¤i hüccetler, hiçbir
cihette vesveselere meydan vermedi¤i gibi; kanaat ver-
mek cihetinde kerametlere, keflfiyatlara hiç ihtiyaç 
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flereflenme.
muvakkat: geçici.
nefs: kötü vas›flar› kendisinde
toplayan hay›rl› ifllerden al›koyan
güç.
Risale-i Nur: Nur Risalesi, Bediüz-
zaman Said Nursî’nin eserlerinin
ad›.
sad›k: do¤ru, gerçek; sözünde,
vaadinde, iflinde do¤ru olan.
saniyen: ikinci olarak.
s›rr-› ihlâs: samimiyetin, do¤rulu-
¤un s›rr›.
sülûk: bir yola girme, bir yol tu-
tup o yolda terakki mertebeleri-
ne devam etme.
flakirt: talebe, ö¤renci.
tahkik: inceleme, araflt›rma.
taklidî: taklitle yap›lan.
takviye: kuvvetlendirme, sa¤-
lamlaflt›rma, teyit ve tasdik etme.
talebe: ö¤renci.
tarikat: Allah’a ulaflmak için fley-
hin gözetiminde müridin takip
edece¤i terbiye usul ve yolu.
terakki: yükselme, ilerleme.
teflkil: oluflturma, flekillendirme.
tezahürat: görünüfller, belirme-
ler, ortaya ç›kmalar.
uhrevî: ahirete dair, ahirete ait.
velâyet: velîlik, ermifllik, Allah
dostlu¤u.
vesvese: flüphe, kuruntu, kalbe
gelen as›ls›z kötü ve sinsi düflün-
ce.
ziyade: çok, fazla.

amel: fiil, ifl, emek.
amel-i uhrevî: ahirete ait fiil,
amel, ibadet, neticesi ahirette
görülecek amel.
âmî: bilgisiz, cahil.
cihet: yön.
dünyevî: dünyaya ait.
evliya: veliler, Allah dostlar›.
evvelâ: öncelikle.
hakikat: gerçek, do¤ru.
hikmet: gaye, maksat.
hüccet: delil.
ihlâs: samimiyet, bir ameli
baflka bir karfl›l›k beklemek-

sizin, s›rf Allah r›zas› için yap-
ma.
iman: inanç, itikat.
imanî: imana dair olan, iman-
la ilgili.
inkiflaf: ortaya ç›kma, gelifl-
me.
kanaat: inanç.
keramet: Allah’›n velî kulla-
r›nda görülen ola¤anüstü hâl-
ler veya tabiatüstü hâdiseler.
keflfiyat: keflifler, Allah’›n il-
ham etmesiyle gösterilen
gaybla ilgili s›rlar.

k›smen: k›smî olarak, bir k›-
s›m.
lisan: dil.
lisan-› hâl: hâl dili, bir fleyin
duruflu ve görünüflü ile bir
mana ifade etmesi.
lisan-› kal: söz ile anlat›lan
mana, konuflma dili.
maddî: madde ile alâkal›.
maksat: kast, amaç, düflünce.
manevî: manaya ait, maddî
olmayan.
mazhariyet: görünme ve te-
zahür yeri olma; nail olma,
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b›rakm›yor. Onun verdi¤i iman-› tahkîkî, keflfiyat, zevk-
ler ve kerametlerin çok fevkinde olmas›ndan, hakikî
flakirtleri, öyle keramet gibi fleyleri aram›yorlar.

Sa l i sen : Risale-i Nur’un bir esas›, kusurunu bilmek-
le mahviyetkârâne yaln›z r›za-i ‹lâhî için rekabetsiz hiz-
met etmektir. Halbuki keramet sahipleri ve keflfiyattan
zevklenen ehl-i tarîkatin mâbeynindeki ihtilâf ve bir ne-
vî rekabet ve bu enaniyet zaman›nda, ehl-i gafletin na-
zar›nda, onlara su-i zan edip, o mübarek zatlar›, benlik
ve enaniyetle ittiham etmeleri gösteriyor ki; Risale-i
Nur’un flakirtleri, flahs› için keramet ve keflfiyatlar iste-
memek, peflinde koflmamak lâz›m ve elzemdir. Hem
onun mesle¤inde flahsa ehemmiyet verilmiyor. fiirket-i
maneviye ve kardefller birbirinde tefanî noktas›nda
Risale-i Nur’un mazhar oldu¤u binler keramet-i ilmiye
ve intiflar-› hizmetteki teshilât ve çal›flanlar›n maifletinde-
ki bereket gibi ikramat-› ‹lahiye umuma kafi gelir; daha
baflka flahsî kemalât ve kerameti aram›yorlar.

Rab ian: Dünyan›n yüz bahçesi, fânî olmak haysiye-
tiyle, ahiretin bâkî olan bir a¤ac›na mukabil gelemez.
Halbuki, haz›r lezzete meftun kör hissiyat-› insaniye, fâ-
nî, haz›r bir meyveyi, bâkî, uhrevî bir bahçeye tercih et-
mek cihetiyle, nefs-i emmare bu hâlet-i f›triyeden istifa-
de etmemek için Risale-i Nur fiakirtleri ezvak-› ruhaniye-
yi ve keflfiyat-› maneviyeyi dünyada aram›yorlar.

Risale-i Nur fiakirtlerine bu noktada benzeyen eski-
den bir zat, haremiyle beraber büyük bir makamda 

ahiret: öbür dünya, öteki dünya,
k›yametten sonra kurulacak olan
âlem.
bâkî: daimi, sonsuz.
bereket: bolluk, bereket, gürlük.
cihet: yön.
ehemmiyet: önem, de¤er, k›y-
met.
ehl-i gaflet: dünyaya dald›¤›ndan
dolay› ahiretin fark›nda olmayan.
ehl-i tarikat: tarikat ehli, kalbini
dünyan›n fani ifllerinden ay›r›p,
Allah sevgisi ile ba¤layan kimse-
ler.
elzem: daha (en, pek) lâz›m, lü-
zumlu, gerekli.
enaniyet: kendini be¤enme,
bencillik, egoistlik.
ezvâk-› ruhaniye: ruhen duyulan
zevkler.
fânî: ölümlü, geçici.
fevkinde: üstünde.
hakikî: gerçek.
hâlet-i f›triye: yarat›l›fltan gelen
haller.
harem: kad›n efl.
haysiyet: itibar.
hissiyat-› insaniye: insana ait
duygular.
hizmet: görev, vazife.
ihtilâf: ayr›l›k, ayk›r›l›k.
ikramat-› ‹lâhiye: Cenab-› Hakk›n
ikramlar›, nimetleri, ba¤›fllar›.
iman-› tahkikî: tahkikî iman,
imana dair bütün meseleleri in-
celeyip delil ve bürhan ile inan-
ma.
intiflar-› hizmet: hizmetin yay›l-
mas›, yayg›nlaflmas›.
istifade: faydalanma, yararlan-
ma.
ittiham: suç alt›nda bulu›nma,
töhmetli olma.
kâfî: yeterli.
kemalât: kemaller, olgunluklar,
mükemmellikler.
keramet: Allah’›n velî kullar›nda
görülen ola¤anüstü hâller veya
tabiatüstü hâdiseler.
keramet-i ilmiye: ilmin kerame-
ti.
keflfiyat: keflifler, Allah’›n ilham
etmesiyle gösterilen gaybla ilgili
s›rlar.
keflfiyât-› maneviye: manaya ait
olan keflifler.
kusur: eksiklik, özür, suç, kaba-
hat.
mabeyn: ara.
mahviyetkârâne: tevazu göste-
rerek, alçak gönüllülükle, kendini
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küçük görerek, âcizli¤ini ifade
ederek.
maiflet: geçim, geçinme.
makam: yer, mevki.
mazhar: bir fleyin ç›kt›¤› gö-
ründü¤ü yer; nail olma, fleref-
lenme.
meftun: tutkun, müptela, afl›-
r› ba¤lanm›fl.
mukabil: karfl›l›k.
mübarek: feyizli, bereketli,
kutlu.
nazar: bak›fl, dikkat.
nefs-i emmare: insana kötü

ve günah ifllerin yap›lmas›n›
emreden nefis.
nevi: çeflit.
rabian: dördüncü olarak.
rekabet: ayn› amac› güden
kimseler aras›ndaki çekiflme,
yar›flma, yar›fl.
r›za-y› ‹lâhî: Allah’›n r›zas›,
hoflnutlu¤u.
Risale-i Nur: Nur Risalesi, Be-
diüzzaman Said Nursî’nin
eserlerinin ad›.
salisen: üçüncü olarak.
su-i zan: fena, kötü zan, flüp-

he.
flahsî: flahsa, kifliye ait, husu-
sî.
flakirt: talebe, ö¤renci.
flirket-i maneviye: manevî
flirket, manevî ortal›k.
tefânî: birbirinde fani olma,
fikren arkadafl›n›n meziyet ve
hissiyat› ile yaflama.
teshilât: kolaylaflt›rmalar.
uhrevî: ahirete dair, ahirete
ait.
umum: bütün, herkes.
zat: kifli, flah›s.
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bulunduklar› halde, maiflet müzayakas› yüzünden hare-
mi, demifl zevcine: “‹htiyac›m›z fledittir.” Birden, altun-
dan bir kerpiç yanlar›nda haz›r oldu. Haremine dedi:
“‹flte Cennetteki bizim kasr›m›z›n bir kerpicidir.” Birden
o mübarek han›m demifl ki: “Gerçi çok muhtac›z ve ahi-
rette de çok böyle kerpiçlerimiz var; fakat fânî bir suret-
te bu zayi olmas›n, o kasr›m›zdan bir kerpiç noksan ol-
mas›n. Dua et, yerine gitsin; bize lâz›m de¤il.” Birden
yerine gitti. Keflf ile gördüler diye rivayet edilmifl.

‹flte bu iki kahraman ehl-i hakikat, Risale-i Nur fiakirt-
lerinin dünyaya ait ezvak-› kerametlere koflmad›klar›na
bir hüsn-ü misaldir.

‹K‹NC‹ MESELE: Tevafuk, e¤er müteaddit tarzda ve ayr›
ayr› cihette birbirini takviye edecek olsa, katiyet ve sara-
hat derecesinde kanaat verebilir. ‹flte hapisten sonra ya-
z›lan bir k›s›m mektuplar›m›z hem makbul, hem çok
ehemmiyetli, hem bu zamanda halk onlara çok muhtaç
oldu¤una bir emare olarak, yazd›¤›m›z zaman—hilâf-›
âdet bir tarzda—serçe kuflunun ve kuddüs kuflunun ve
güvercinlerin garip bir tarzda odama gelmeleri ve birbi-
rine tevafuk etmesi ve Milâs’ta ehemmiyetli bir kardefli-
miz Halil ‹brahim’in, kuddüs kuflu bahsi bulunan mektu-
bu ald›klar› zaman, aynen, hilâf-› âdet, kilitli bir odas›n›
açarken, kuddüs kuflu oda içerisinde uçmaya çal›flmas›,
hem içinde bulunan mektubu, hem bizim kufllar›m›za te-
vafuku; ve medrese-i Nuriyedeki flakirtlerin o mektupla-
r›m›z› okumak zaman›nda iki çekirge mektubun bafl›na 
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güçlük, zorluk.
Risale-i Nur: Nur Risalesi, Bediüz-
zaman Said Nursî’nin eserlerinin
ad›.
rivayet: bir haber, söz veya olay›
nakletme.
sarahat: sarihlik, aç›kl›k, belirlilik.
suret: biçim, flekil, tarz.
flakirt: talebe, ö¤renci.
fledit: fliddetli.
takviye: kuvvetlendirme, sa¤-
lamlaflt›rma.
tarz: biçim, flekil.
tevafuk: uyma, uygunluk, birbiri-
ne denk gelme.
zayi: elden ç›kan, elden ç›km›fl,
telef olmufl.
zevc: koca, efl.

ahiret: öbür dünya, öteki
dünya, k›yametten sonra ku-
rulacak olan âlem.
bahis: konu.
cihet: yön.
dua: Allah’a yalvarma, niyaz.
ehemmiyetli: önemli.
ehl-i hakikat: hakikati arzu-
layanlar, gerçe¤i bulup onun
peflinden gidenler; Allah ada-
m›.
emare: alâmet, belirti, niflan.
ezvâk-› keramet: keramette-
ki zevk.

fânî: ölümlü, geçici.
garip: tuhaf, hayret verici.
gerçi: her ne kadar...
hakikat: gerçek, do¤ru.
halk: topluluk, insan toplulu-
¤u, insanlar.
harem: kad›n efl.
hilâf-› âdet: âdete ayk›r›.
hüsn-i misal: güzel örnek.
kanaat: inanç.
kasr: saray, köflk.
kat’iyet: kat’îlik, kesinlik.
keflif: gizli bir fleyi veya bir
s›rr› kalp gözüyle görerek ö¤-

renme.
maiflet: geçim, geçinme.
makbul: kabul edilmifl, ge-
çerli.
medrese-i Nuriye: nur med-
resesi; Risale-i Nur’lar›n okun-
du¤u yerler.
mesele: konu.
muhtâc: gerek duyan.
mübarek: feyizli, bereketli,
kutlu.
müteaddit: bir çok kere, de-
falarca.
müzayaka: s›k›nt›, darl›k,
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gelip dinlemeleri, sab›k kufllarda tevafukat›na, bu küçük
kufllar dahi hem tasdik, hem tevafuk ettikleri gibi; ‹nebo-
lu’daki sâd›k kardefllerimizin imzalar›yla; yine mektubu-
muzu gecede okuduklar› zaman, gayet heyecanl› bir
tarzda bir gece kuflu onlar› korkutup, pencereye el at›p
iki kanad› ile pencereyi döverek lisan-› hal ile “Ben de o
mektupla alâkadar›m; bizi alâkas›z zannetmeyiniz” diye
yine sab›k ayn› meseleye ve sab›k kufllar›n alâkadarl›kla-
r›na, büyük kufl da tam tevafuk ve tasdik ediyor. Ayn›
meseleye bu kadar tevafukat (HAfi‹YE) hem mektuplardaki
mücmelen bahsedilen hakikatlerin çok ehemmiyetli ol-
mas›ndan ve nev-i beflerin bu as›rdaki vaziyetine bakma-
s› noktas›nda, acaba kâinat kitab›n›n hâdisat ve mesele-
leri birbiriyle münasebettarl›¤›n› düflünen ve hayali genifl
bir ehl-i kalb ve fikir böyle dese, hakk› yok mu ki, güya
befler, gayet kesretli tayyareleriyle ve insan kufllar›yla,
kufllar›n âlemi olan cevv-i havadaki kufllar› hem korku-
tup, hem kufllar âleminde acip bir heyecanla nev-i befle-
rin gidiflat›na karfl› kufllar dahi ciddî alâkadarl›k gösterip,
insanlar›n bu zalim, tahribatç› canavar kufllar›na karfl›
kimler mukabele edip onlar› zulümden, tahripten vazge-
çirip beflerin menfaatinde ve saadetinde çal›flt›rmas›na
çal›flan kimlerdir diye Risale-i Nur meselelerine alâka-
darl›k gösteriyorlar denilse, yeri yok mu? ‹htimal veril-
mez mi? Manas›z bir hayal denilebilir mi?

HAfi‹YE: Bu mektubu Üstad›m›zdan yeni alm›flt›k. Ben, yani Hüsrev,
okuyordum; arkadafl›m Tahirî yaz›yordu. Gül kahraman kuflu odam›z›n
penceresine konup Hüsrev'in bafl›n› görmekle b›rak›p gitti.

Hüsrev, Tahirî

acip: tuhaf, hayrette b›rakan.
alâka: ilgi, iliflki. ba¤.
alâkadar: ilgili, iliflkili, münase-
betli, ba¤l›.
âlem: dünya, cihan.
asr: yüzy›l.
bahis: konu.
befler: insan, insanl›k.
canavar: zararl›. vahfli.
cevv-i hava: hava bofllu¤u.
ciddî: gerçek, hakikat.
ehemmiyetli: önemli.
ehl-i kalp: gönül ehli.
gayet: son derece.
gidiflat: tutum, durum, davran›fl.
güya: sanki.
hâdisat: hadiseler, olaylar.
hakikat: gerçek, do¤ru.
ihtimal: olabilirlik.
kâinat: evren; yarat›lm›fl olan
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fleylerin tamam›, bütün âlem-
ler.
kesretli: çoklu¤u olan, çok
fazla.
lisan-› hâl: hâl dili, bir fleyin
duruflu ve görünüflü ile bir
mana ifade etmesi.
mana: anlam.
menfaat: fayda.
mesele: konu.
mukabele: karfl›l›k.
mücmelen: k›sa ve özlü bir
flekilde, özet olarak.
münasebet: iliflki, alâka.

nev’i befler: insano¤lu, insan-
lar.
Risale-i Nur: Nur Risalesi, Be-
diüzzaman Said Nursî’nin
eserlerinin ad›.
saadet: mutluluk.
sab›k: geçen, önceki.
sab›k: geçmifl.
sad›k: sözünde, iflinde do¤ru
olan, dostlu¤u ve ba¤l›l›¤› iç-
ten olan.
tahribat: tahripler, y›k›p boz-
malar.
tahrip: harap etme, y›kma,

bozma.
tarz: biçim, flekil.
tasdik: do¤rulama, onayla-
ma.
tayyare: uçak.
tevafuk: uyma, uygunluk,
birbirine denk gelme.
tevafukat: tevafuklar, uy-
gunluklar, raslant›lar, birbirine
uygun gelifller.
vaziyet: durum.
zalim: merhametsiz, gaddar.
zulüm: haks›zl›k, eziyet, ifl-
kence.
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ÜÇÜNCÜ MESELE: Geçen üç sene evvel Ramazan’da
te’lif edilen ve yine bu sene Ramazan’da serbest intiflar
eden “Âyetü’l-Kübra”n›n bir hulâsas› olan “Hizb-i Nuri-
ye”yi okudum. Fakat bir saatten fazla çekerdi. Birden o
hulâsan›n da bir hulâsas›, on veya on befl dakika ayn›
Ramazan’da tezahür etti. Onu okudu¤um zaman, bütün
Âyetü’l-Kübra’y› okuyorum gibi bir inkiflafat-› imaniye

ve 
1 mánæn°S pInOÉnÑpY røpe lôr«nN mánYÉn°S oôtµnØnJ s›rr›na mazhar iki veya

üç sahifelik Arabiyyü’l-ibare okuyorum. Vakit bulam›yo-
rum, kendi kalemimle size yazay›m. ‹nflaallah bir zaman
size yazaca¤›m. O parçay› benim gibi anlayanlar, kendi-
sine mahsus nüshalar›ndan ya Âyetü’l-Kübra’ya, ya Hiz-
bü’n-Nuriye’nin ahirinde yazar, tesbihattan ve duadan

sonra otuz üç defa 
2 *G s’pG n¬'dpG ny’ tesbihat›m›z›n yerinde—

yaln›z sabah tesbihat›nda manas›n› düflünerek—onu
okuyabilir.

DÖRDÜNCÜSÜ: ‹ki noktad›r:

• Bi r inc i s i : Isparta kardefllerimiz, hususan Gül Nur
kahraman› Hüsrev, benim bu k›fl münasebetiyle maddî
hacetlerimi merak ediyorlar, yard›m etmek istiyorlar.
Ben de onlara teflekkürle beraber derim ki: Onlar›n
Risale-i Nur’a hizmeti, her flakirdin saadet-i ebediyesine
menfaati gibi, benim de hakikî k›fl›m suretinde olan kab-
rimden sonraki k›flta ihtiyacat›ma o derece mükemmel
yard›m ediyorlar ki, bu fânî, muvakkat k›fl›n hacat›na
yard›mdan binler derece ziyadedir. E¤er benim elimden 
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muvakkat: geçici.
münasebet: iliflki, alâka.
nüsha: suret.
Risale-i Nur: Nur Risalesi, Bediüz-
zaman Said Nursî’nin eserlerinin
ad›.
saadet-i ebediye: sonu olmayan,
sonsuz mutluluk.
sahife: sayfa.
s›r: gizlenen gerçek, saklanan bil-
gi.
suret: biçim, flekil, tarz.
flakirt: talebe, ö¤renci.
telif: kitap yazma, eser ortaya
koyma.
tesbihat: tesbihler, Cenab-› Hak-
k›n bütün noksan s›fatlardan
uzak ve bütün kemal s›fatlara sa-
hip oldu¤unu ifade eden sözler.
tezahür: görünme, belirme, orta-
ya ç›kma.
ziyade: çok, fazla.

ahir: sonu, son k›sm›.
Arabiyyülibare: Arapça söz,
ibare.
Ayetülkübra: en büyük delil,
ayet anlam›nda Risale-i
Nur’da 7. fiua adl› eser.
defa: kere, kez, yol.
dua: Allah’a yalvarma, niyaz.
evvel: önce.
fânî: ölümlü, geçici.

hâcât: hâcetler, ihtiyaçlar.
hacet: ihtiyaç.
hakikî: gerçek.
hizmet: görev, vazife.
hulâsa: bir fleyin özü, esas›,
özeti.
hususan: bilhassa, özellikle.
ihtiyacat: ihtiyaçlar, lüzumlu
olan fleyler.
inflaallah: Allah izin verirse.

intiflar: yay›nlanma, neflrol-
ma.
kabr: mezar.
maddî: madde ile alâkal›.
mana: anlam.
mazhar: nail  olma, flereflen-
me.
menfaat: fayda.
merak: endifle.
mesele: konu.

1. Bir müddet tefekkür, bir senelik nafile ibaretten daha hay›rl›d›r. (Keflfü’l-Hafa, 1:1004.)
2. Allah’tan baflka hiçbir ilâh yoktur. (Muhammed Suresi: 19.)
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gelseydi, bütün ruh u can›mla, kemal-i ifltiyakla bütün
onlar›n hacat-› maddiyesini temine çal›fl›rd›m. Beni me-
rak etmeyiniz. ‹ktisad ve kanaat, bana iki hazînedir; tü-
kenmez, bitmez.

‹ k inc i  Nokta :  Bir zaman “Küçük Isparta” nam›n›
alan ve her yerden ziyade, geçen meselemizde hapis
musîbetini çeken ‹nebolu ve civar› kardefllerimin gayet
güzel ve samimane mektuplar›, beni çok mesrur eyledi.
Yaln›z, Risale-i Nur’un kahramanlar›ndan baba-o¤ulun
meflrepleri ayr› ayr› oldu¤undan, birbiriyle tam imtizaç
edemediklerinden endifle ediyorum. Baba ne kadar hak-
s›z da olsa, o¤ul, onun r›zas›n› tahsil etmeye mecburdur.
O¤ul da ne kadar serkefl de olsa, baba, flefkat-i f›triyesi-
ni ona karfl› esirgemez ve esirgememeli. De¤il böyle ba-
ba ve evlât ve mümtaz seciyeli ve Risale-i Nur’un bafl
flakirtleri, belki birbirinden çok uzak ve düflman da olsa-
lar, Risale-i Nur’un hat›r› için Risale-i Nur fiakirtlerinin
mâbeynindeki tefanî, birbirini tenkit etmemek, kusuru-
nu affetmek düsturu ile bu iki kardeflim, dünyevî ve cüz’î
ve hissî fleyleri medar-› münakafla etmesinler. Pederlik
ve veledli¤in iktiza etti¤i hürmet ve flefkatle beraber, Nu-
run flakirtli¤i iktiza etti¤i kusura bakmamak ve affetmek
ve benim çok sevdi¤im iki kardeflim—benim hat›r›m
için—birbirini tenkit etmemek lâz›m geliyor.

Umum kardefllerime birer birer selâm ve dua ediyo-
ruz.

ìÕ

civar: çevre, yöre, etraf.
cüz’î: küçük, az.
dua: Allah’a yalvarma, niyaz.
dünyevî: dünyaya ait.
düstur: kaide, esas, prensip.
endifle: kayg›.
evlât: veletler, çocuklar.
gayet: son derece.
hâcât-› maddîye: maddî ihtiyaç-
lar.
hazine: zengin ve de¤erli kaynak.
hissî: hisli, duygulu.
hürmet: sayg›.
iktisâd: tutum, biriktirme, art›r-
ma, tasarruf.
iktiza: lâz›m gelme, gerekme, ih-
tiyaç hissedilme.
imtizaç: uyuflma, uygunluk, ba¤-
daflma.
kanaat: k›smete raz› olma, elin-
dekiyle yetinme, göz toklu¤u,
elindekini yeterli görüp fazlas›n›
istememe.
kemal-i ifltiyak: istek ve arzunun
son derecesi, tam bir istek ve ar-
zu.
kusur: eksiklik, noksan, özür.
mabeyn: aras›nda.
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medar-› münakafla: müna-
kaflaya, tart›flmaya sebep
olan.
merak: endifle.
mesele: konu.
mesrur: sevinçli, memnun.
meflrep: yarat›l›fl, tabiat, huy,
mizaç, ahlâk.
musibet: felaket, bela.
mümtaz: ayr›cal›lkl›, seçkin.
nam: ad, isim.
peder: baba.
r›za: raz› olma, hoflnutluk.
Risale-i Nur: Nur Risalesi, Be-

diüzzaman Said Nursî’nin
eserlerinin ad›.
ruh: dirilik kayna¤›, hayat›n
temeli ve sebebi olan manevî
varl›k.
samimâne: samimî bir flekil-
de, gönülden gelen bir tav›rla.
seciye: iyi huy, karakter.
selâm: bar›fl, rahatl›k, sela-
met ve esenlik dileme.
serkefl: dik bafll›.
flakirt: talebe, ö¤renci.
flefkat: karfl›l›ks›z sevgi besle-
me, içten ve karfl›l›ks›z mer-

hamet.
flefkat-i f›triye: f›trî flefkat,
yarat›l›fltan var olan flefkat
duygusu.
tahsil: elde etme, alma, ka-
zanma.
tefânî: birbirinde fani olma,
fikren arkadafl›n›n meziyet ve
hissiyat› ile yaflama.
temîn: elde etme.
tenkit: elefltirme.
umum: bütün, herkes.
velet: çocuk, evlât, o¤ul.
ziyade: çok, fazla.
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Œ 5 3 œ

Aziz, s›dd›k kardefllerim,

Manen maruz kald›¤›m iki fl›kl› bir sualin cevab›d›r.

B‹R‹NC‹S‹: “Neden en ziyade senin flahs›n hakk›nda
hüsn-ü zan eden ve sana büyük bir makam veren ve
Risale-i Nur’la çok kuvvetli irtibat› bulunan ve sen de on-
lar› çok sevdi¤in halde, hizmet-i Nuriyenin haricinde se-
nin flahs›n ile temaslar›n› istemiyorsun ve senin hakk›n-
da fazla hüsn-ü zan beslemeyeni sohbette tercih ediyor-
sun, daha ziyade iltifat gösteriyorsun; nedendir?” 

Elcevap: Otuz Üçüncü Sözün ‹kinci Mektubunda
dedi¤im gibi: Bu zamanda, insanlar ihsan›n› muhtaçlara
çok pahal› satarlar. Meselâ, benim gibi bir bîçareyi, sa-
lih veya velî zannedip, sonra bir ekmek verir ve muka-
bilinde makbul bir dua ister. “Bu kadar fiat vermekten-
se, bu ihsan› istemiyorum” diye hediyelerin adem-i ka-
bulüne bir sebep gösterdi¤im gibi—Risale-i Nur’un has
flakirtleri müstesna olarak—baflkalar› beni büyük bir ma-
kamda bilmekle, kuvvetli bir alâka ve hizmet gösterir.
Hem mukabilinde, dünyada, ehl-i velâyet gibi nuranî ne-
ticeleri ister. Sonra bize hizmeti ile ve alâkas› ile manevî
ihsan eder. Böylelerin bu nevî ihsanlar›na karfl› istedi¤i
fiata sahip olamad›¤›m için mahcup oluyorum. Onlar da
ehemmiyetsizliklerimi bildikleri vakit inkisar-› hayale u¤-
rarlar, belki hizmette fütura düflerler.
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müstesna: istisna olan, kaide d›fl›.
nevi: çeflit.
nuranî: nurlu, ›fl›kl›, parlak, mü-
nevver.
Risale-i Nur: Nur Risalesi, Bediüz-
zaman Said Nursî’nin eserlerinin
ad›.
sâlih: dinin emir ve yasaklar›na
uygun hareket eden, takva sahi-
bi, müttakî.
s›dd›k: çok do¤ru, dürüst, hakk›
ve hakikati tereddütsüz kabulle-
nen.
sual: soru.
flakirt: talebe, ö¤renci.
fl›k: madde,flekil, tarz.
velî: Allah’›n sevgisine, himayesi-
ne kavuflmufl, ermifl kimseler, Al-
lah dostu, evliya.
ziyade: çok, fazla.

adem-i kabul: kabul etme-
me.
alâka: ilgi, iliflki, yak›nl›k.
aziz: izzetli, muhterem, say-
g›n.
bîçare: çaresiz, zavall›.
dua: Allah’a yalvarma, niyaz.
ehemmiyet: önem, de¤er,
k›ymet.
ehl-i velâyet: velî olanlar;
erenler, Allah’›n dostlu¤unu
kazananlar, velîlik s›fat›n› ta-
fl›yanlar.
fütur: zay›fl›k, gevfleklik,

usanç.
hariç: d›fl›nda.
hizmet: görev, vazife.
hizmet-i Nûriye: Nur hizmeti,
Risâle-i Nur için çal›flma.
hüsn-i zan: iyi zan, güzel ka-
naat.
ihsan: ba¤›fllama, ikram et-
me, lütuf.
iltifat: güler yüzle muamele,
nazik davranma, gönlü hofl
etme, teveccüh etme, iyilik
etme.
inkisar-› hayal: hayal k›r›kl›¤›,

umdu¤unu bulamama.
irtibat: ba¤, münasebet.
mahcup: utanan, utanm›fl.
makam: yer, mevki.
makbul: kabul edilmifl, ge-
çerli.
manen: mana bak›m›ndan,
manaca.
manevî: manaya ait, maddî
olmayan.
maruz: u¤ramak, etkilenmek.
meselâ: örne¤in.
muhtâc: gerek duyan.
mukabil: karfl›l›k.
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Gerçi umur-u uhreviyede h›rs ve kanaatsizlik bir cihet-
te makbuldür, fakat mesle¤imizde ve hizmetimizde—
baz› ar›zalar ile—inkisar-› hayal cihetiyle, flükür yerine
me’yusiyetle flekva etmeye sebep olur; belki de hizmet-
ten vazgeçer. Onun için mesle¤imizde kanaat, daima
flükrü ve metaneti ve sebat› netice verdi¤i için, ihlâs da-
iresinde, hizmet noktas›nda çok h›rs ve kanaatsizlik gös-
terdi¤imiz halde; neticelerine ve semerat›na karfl› kana-
atle mükellefiz.

Meselâ, Risale-i Nur hizmetiyle Isparta ve civar›nda
binler ehl-i imana fevkalâde kuvvet-i imaniyeyi temin et-
mek olan bu netice, bizim fevkalâde hizmetimize kâfidir.
On kutub derecesinde biri ç›ksa, bin adam› derece-i ve-
lâyete sevk etse, yine bu neticeyi afla¤›ya düflürtmez.
Nurun hakikî flakirtleri, bu gibi neticelere kanaat ediyor-
lar. O büyük kutbun müridlerinin kanaat-i kalbiyelerini
temin eden üstadlar›n›n fevkalâde makam› ve meseleler-
de hükümleri yerine, Risale-i Nur’un sars›lmaz hüccetle-
ri, o müridlerinin kanaatlerinden çok ziyade, flakirtlerine
kanaat verdi¤i gibi; bu hâlet ve îtikad baflkas›na da sira-
yet eder, menfaat verir. O müridlerin kanaati ise, hususî
ve flahsî kal›r.

Hattâ, ilm-i mant›kta “kaziye-i makbule” tabir ettikle-
ri, yani büyük zatlar›n delilsiz sözlerini kabul etmektir;
mant›kça yakîn ve katiyeti ifade etmiyor, belki zann-›
galiple kanaat verir. ‹lm-i mant›kta, bürhan-› yakînî,
hüsn-ü zanna ve makbul flah›slara bakm›yor, cerh edil-
mez delile bakar ki; bütün Risale-i Nur hüccetleri, bu 

ar›za: bozukluk, engel.
bürhan-› yakîn: çok inand›r›c› ve
kesin delil, flüphelerden uzak,
do¤ru, sa¤lam ve kesin delil.
cerh: reddetme, iptal etme.
cihet: yön.
civar: çevre, yöre, etraf.
delil: kan›t, tan›k, burhan.
derece-i velâyet: velîlik derecesi.
ehl-i iman: inananlar, iman sa-
hipleri.
fevkalâde: ola¤anüstü.
gerçi: her ne kadar...
hakikî: gerçek.
hâlet: hal, durum.
h›rs: açgözlülük, kanaatsizlik.
hizmet: görev, vazife.
hususî: özel.
hüccet: delil.
hüküm: emir, bir konu hakk›nda
verilen karar.
hüsn-i zan: iyi fikirde bulunup, iyi
olaca¤›n› düflünmek.
ihlâs: samimiyet, bir ameli baflka
bir karfl›l›k beklemeksizin, s›rf Al-
lah r›zas› için yapma.
ilm-i mant›k: mant›k ilmi, do¤ru
muhakeme ve do¤ru düflüncenin
esaslar›n› ve kaidelerini konu
alan ilim.
inkisar-› hayal: hayal k›r›kl›¤›,
umdu¤unu bulamama.
itikat: inanç, iman.
kâfî: yeterli.
kanaat: inanma, görüfl, fikir.
kanaat-i kalbiye: kalbe ait kana-
at, kalben inanmak, kanaat getir-
mek.
kat’iyet: kat’îlik, kesinlik.
kaziye-i makbule: kabule maz-
har olmufl hüküm ve iddia, itimat
edilir zatlar›n söyledikleri ve bu
itimada binaen kabul edilen kazi-
ye.
kutup: evliyalar içerisinde zama-
n›n en büyük mürflidi olan.
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kuvvet-i imaniye: iman kuv-
veti.
makam: yer, mevki.
makbul: kabul edilmifl, ge-
çerli.
menfaat: fayda.
meselâ: örne¤in.
mesele: konu.
metanet: sebat, gayret.
me’yusiyet: ümitsizlik.
mükellef: sorumlu ve yü-
kümlü olan.
mürit: tarikatta bir fleyh ve
mürflide ba¤lanarak tarikat

usul ve âdetleri ile tasavvufî
hakikatleri ö¤renen kimse.
Nur: Risale-i Nur.
Risale-i Nur: Nur Risalesi, Be-
diüzzaman Said Nursî’nin
eserlerinin ad›.
sebat: sabit durma, kararl›l›k.
semerat: semereler, meyve-
ler.
sevk: yöneltme.
sirayet: bulaflma, geçme.
flahsî: flahsa, kifliye ait, husu-
sî.
flakirt: talebe, ö¤renci.

flekva: flikayet.
flükür: teflekkür.
tabir: ifade; deyim.
temîn: sa¤lama.
umur-› uhreviye: ahirete ait
ifller.
üstat: ö¤retici, ö¤retmen.
yakîn: kesin olarak bilme.
zann-› galip: galip kanaat; üs-
tün gelen zan, kuvvetli ihti-
mal, kuvvetli, gerçe¤e en ya-
k›n olan zan.
zat: kifli, flah›s.
ziyade: fazla, fazlas›yla.
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bürhan-› yakînî k›sm›ndand›r. Çünkü, ehl-i velâyetin
amel ve ibadet ve sülûk ve riyazetle gördü¤ü hakikatler
ve perdeler arkas›nda müflahede ettikleri hakaik-› imani-
ye; aynen onlar gibi, Risale-i Nur, ibadet yerinde, ilim
içinde hakikate bir yol açm›fl, sülûk ve evrad yerinde,
mant›kî bürhanlarla ilmî hüccetler içinde hakikatü’l-ha-
kaika yol açm›fl ve ilm-i tasavvuf ve tarîkat yerinde, do¤-
rudan do¤ruya ilm-i kelâm içinde ve ilm-i akîde ve usu-
lü’d-din içinde bir velâyet-i kübra yolunu açm›fl ki, bu as-
r›n hakikat ve tarîkat cereyanlar›na galebe çalan felsefî
dalâletlere galebe ediyor; meydandad›r. Teflbihte hata
olmas›n, nas›l ki Kur’ân’›n gayet kuvvetli ve mant›kî ha-
kikati, sair dinleri, felsefe-i tabiiyenin savletinden ve ga-
lebesinden kurtar›p onlara bir nokta-i istinad oldu, takli-
dî ve akl›n haricindeki usullerini de bir derece muhafaza
etti; aynen öyle de, bu zamanda onun bir mu’cizesi ve
nuru olan Risale-i Nur dahi, felsefe-i maddiyeden gelen
dehfletli dalâlet-i ilmiyeye karfl›, avam-› ehl-i iman›n, tak-
lidî olan imanlar›n›, o dalâlet-i ilmiyenin savletinden kur-
tar›p, umum ehl-i imana bir nokta-i istinad ve yak›n ve
uzaklarda olanlara dahi, zapt edilmez bir kal’a hükmüne
geçmifltir ki, bu emsalsiz dehfletli dalâletler içinde, yine
avam-› mü’minin iman›n› flüphelerden ve ‹slâmiyetini
hakikatsizlik vesveselerinden muhafaza ediyor.

Evet, her tarafta, hattâ Hint ve Çin’de ehl-i iman, bu
zaman›n çok dehfletli dalâletinin galebesinden, “Acaba
‹slâmiyette bir hakikatsizlik mi var ki, sars›lm›fl?” diye
flüpheye ve vesveseye düfltü¤ü vakit birden iflitir ki: “Bir 
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do¤ruluk, vefa, sürekli ba¤l›l›k.
hakikatü’l-hakâik: hakikatin ta
kendisi, gerçeklerin asl›.
hariç: d›fl›nda.
hüccet: delil.
hükmüne: yerine, de¤erine.
ilim: bilgi, marifet.
ilm-i akîde: iman ilmi.
ilm-i kelâm: kelâm ilmi, Cenab-›
Hakk›n zat ve s›fatlar›ndan, nü-
büvvet, haflir, kader gibi imana
ait meselelerden ‹slâmî esaslar
dairesinde delil ve bürhana daya-
l› olarak bahseden ilim.
ilm-i tasavvuf: tasavvuf ilmi.
ilmî: ilim ile ilgili, ilme dair.
iman: inanç, itikat.
kal’a: büyük hisar.
mant›kî: akla ve mant›k kaidele-
rine uygun, mant›kl›.
mu’cize: benzerini yapmaktan
insanlar›n aciz kald›¤› fley.
muhafaza: koruma.
müflahede: gözlem.
nokta-i istinat: dayanak noktas›,
güvenme ve itimat noktas›.
Risale-i Nur: Nur Risalesi, Bediüz-
zaman Said Nursî’nin eserlerinin
ad›.
riyazet: nefsi terbiye, dünya lez-
zetlerinden ve rahat›ndan sak›n-
ma; perhizle, kanaatle yaflama.
sâir: di¤er, baflka, öteki.
savlet: fliddetli hücum, sald›rma.
sülûk: bir yola girme, bir yol tu-
tup o yolda terakki mertebeleri-
ne devam etme.
taklidî: taklitle yap›lan.
tarikat: Allah’a ulaflmak için fley-
hin gözetiminde müridin takip
edece¤i terbiye usul ve yolu.
teflbih: benzetme.
umum: bütün.
usûl: metot, düzen.
usulü’d-din: kelâm ilminin di¤er
bir ad›.
velâyet-i kübra: en büyük velâ-
yet, büyük velîlik, Allah’a yak›nl›-
¤›n inkiflaf›na bakan ve peygam-
ber vârisli¤inden gelen, k›sa ve
yüksek olan tarikat berzah›na u¤-
ramadan zahirden hakikate ge-
çen velîlik mesle¤i.
vesvese: flüphe, kuruntu, kalbe
gelen as›ls›z kötü ve sinsi düflün-
ce.
zapt: idaresi alt›na alma, tutma.

amel: ifl, uygulama, yapma.
asr: yüzy›l.
avam-› ehl-i iman: ehl-i ima-
n›n, mü’minlerin avam taba-
kas›.
avam-› mü’min: mü’minlerin
avam tabakas›, mü’minlerin
avam k›sm›.
bürhan: delil, ispat, hüccet.
bürhan-› yakîn: çok inand›r›-
c› ve kesin delil, flüphelerden
uzak, do¤ru, sa¤lam ve kesin
delil.
cereyan: ak›m, fikir, sanat ve-

ya siyaset hareketi.
dalâlet: azg›nl›k, sap›kl›k.
dalâlet-i ilmiye: ilmen dalâ-
lete sapma, ilmî sapk›nl›k.
dehfletli: ürkütücü, korkunç.
ehl-i iman: inananlar, iman
sahipleri.
ehl-i velâyet: velî olanlar;
erenler, Allah’›n dostlu¤unu
kazananlar, velîlik s›fat›n› ta-
fl›yanlar.
emsalsiz: benzersiz.
evrat: virtler, okunmas› âdet
olan dinî dualar.

felsefe-i maddiye: her fleyi
maddede arayan ve kabul
eden anlay›fl.
felsefe-i tabiiye: her fleyi ta-
biata dayand›ran felsefe.
felsefî: felsefeye mensup, fel-
sefe ile ilgili.
galebe: galip gelme, üstün-
lük.
gayet: son derece.
hakaik-› imaniye: imana ait
hakikatler, imanî gerçekler.
hakikat: gerçek, do¤ru.
hakikat: kadirbilirlik, sadakat,
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Risale ç›km›fl, iman›n bütün hakikatlerini katî ispat eder,
felsefeyi ma¤lûp edip z›nd›kay› susturuyor” diye anlar.
Birden o flüphe ve vesvese zail olup iman› kurtulur ve
kuvvet bulur.

SUAL‹N ‹K‹NC‹ fiIKKI: “Sen, bir mektubunda, flairâne bir
lâtifeyi—yani kufllar›n, mektuplar›n› yazmak ve okumak
zaman›nda yan›n›za ve flakirtlerin yan›na gelmelerini, o
lâtifeyi—ciddî bir tarzda kardefllerine yazd›n. Halbuki o
kufllar, hâl-i âlemi ve Risale-i Nur’un hâdisata karfl› fâide-
sini bilecek mahiyetinden uzakt›rlar?”

Elcevap: Emir ve izn-i ‹lâhî ve havl ve kuvvet-i Rab-
baniye ile, umum hayvanat›n melâikeden bir çoban›, bir
naz›r› oldu¤u gibi, kufl taifesinin de bir çoban› var. On-
lar bilmese de, emr-i ‹lâhî ile ve ilham-› Rabbanî ile ço-
banlar›, onlar› sevk eder. O sevk-i f›trî ise, kufllara gelen
ilhama dayan›r. Kufllar, ilhama mazhard›rlar ki, yafl› bir
günlük bir ar› yavrusu, havada, bir gün mesafede gider;
o ilham-› f›trî ile, o sevk-i Rabbanî ile yolunu flafl›rmadan
dönüp, gelip yuvas›na girer.

Evet, nas›l ki küre-i arz, Risale-i Nur ve flakirtlerine
gelen zulme îtiraz etti ve cevv-i hava ya¤mursuzlukla ve
so¤ukla Risale-i Nur’a gelen tazyîkat ve müsadereyi ten-
kit etti ve bulutlar serbestiyetini ya¤murlarla alk›fllad›; el-
bette kufl nevi de alâkadar olabilir.

Evet, insan›n bir k›s›m sun’î kufllar›n›n bir bomba yu-
murtas› ile bir köyü harap edip bin adam› mahveden ci-
nayetine ve Cehennemî zakkum yumurtalar› tafl›yan o 

alâkadar: ilgili, iliflkili, münase-
betli, ba¤l›.
cehennemî: Cehenneme has, Ce-
henneme ait, Cehennem gibi, (s›-
cak veya yak›c›).
cevv-i hava: hava bofllu¤u.
ciddî: a¤›rbafll›, hâlleri sakin olan
kifli.
cinayet: cana k›yma, katl veya
bu derecede a¤›r bir suç.
emr-i ‹lâhî: Allah’›n emri.
felsefe: madde ve hayat› bafllan-
g›ç ve gaye bak›m›ndan incele-
yen ilim.
hâdisat: hadiseler, olaylar.
hakikat: gerçek, do¤ru.
hâl-i âlem: dünyan›n vaziyeti,
âlemin durumu.
havl: güç, kuvvet.
hayvânât: hayvanlar.
ilham: içe, gönüle do¤ma, kalbe
gelme, gönle do¤an fley.
ilham-› f›trî: f›trî ilham, yarad›l›fla
ait kalbe do¤ufl, Cenab-› Hakk›n,
ihtiyaçlar›n› temin etmeleri için
varl›klara vermifl oldu¤u duygu.
iman: inanç, itikat.
ispat: kan›tlama, do¤rulama.
itiraz: direnme, karfl› koyma.
izn-i ‹lâhî: Allah’›n izni.
kat’î: kesin, flüpheye ve tereddü-
de mahal b›rakmayan.
küre-i arz: yer küre, dünya.
lâtife: flaka, nükte, espri.
ma¤lup: yenilme, kendisine galip
gelinmifl.

170 | EM‹RDA⁄ LÂH‹KASI - I

mahiyet: durum, vaziyet.
mahv: periflan etme, harap
etme.
mazhar: nail  olma, flereflen-
me.
melâike: melekler.
mesafe: uzakl›k, uzunluk.
müsadere: toplatma, elden
alma.
naz›r: nezaret eden, bakan,
gözeten.
nevi: çeflit.
risale: kitap, kitapç›k.
Risale-i Nur: Nur Risalesi, Be-

diüzzaman Said Nursî’nin
eserlerinin ad›.
serbestiyet: serbestlik, rahat
ve serbest olma hâli.
sevk: önüne kat›p sürme,
öne, ileri sürme, gönderme.
sual: soru.
sun’î: yapmac›k, uydurma,
sahte.
flairâne: flairce, flair gibi, flaire
yak›flacak flekilde.
flakirt: talebe, ö¤renci.
taife: tak›m, güruh.
tarz: biçim, flekil.

tazyikat: tazyikler, bask›lar,
zorlamalar.
tenkit: elefltirme.
umum: bütün.
vesvese: flüphe, kuruntu, kal-
be gelen as›ls›z kötü ve sinsi
düflünce.
zail: sone eren, yok olan.
zakkum: zakkum a¤ac›, mey-
vesi ac› olan bir cins a¤aç, a¤u
a¤ac›.
z›nd›ka: dinsizlik, inançs›zl›k.
zulm: haks›zl›k, eziyet, cefa,
iflkence.
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insanî kufllar›n tahripçi k›sm›n›, hem küre-i arza, hem
nev-i beflere müstebidane, merhametsiz tahribat›na kar-
fl›, bu hayvanî kufllar, tesirli bir surette istikbali tenvir
eden Risale-i Nur’u elbette manen tebrik edip alk›fllar di-
ye suretindeki hadise, gerçi çok tatl› bir lâtifedir, fakat
çok ince bir hakikat dahi içinde var.

ìÕ

Œ 5 4 œ

Kardefllerim,

Bu defa Meyve Risalesinin tam k›ymetini bilen ve
kendine “Meyveci” nam›n› veren Risale-i Nur santralc›-
s›n›n yazd›¤› mektup, beni çok memnun eyledi. Çünkü,
Hulûsî, Hakk› gibi yirmi seneye yak›n bir zamandan be-
ri mâbeynlerinde olan samimane dostluk ve kardefllik
tam devam ve sebat etti¤i gibi; onlar›n Risale-i Nur’a
karfl› alâka ve irtibat ve sadakatleri, aynen mâbeynlerin-
deki hâlisane münasebetleri gibi hem devam ediyor,
hem metanet kesp ediyor, ar›zalarla sars›lm›yor. Cenab-›
Hakka flükrediyorum ki, böyle hâlis, muhlis ve baflkala-
ra hüsn-ü misal olan sâd›k flakirtleri Risale-i Nur’a ver-
mifl ki, daimî hakta hulûs ile ve Nur hizmetinde sab›r
içinde flükrediyorlar.

O “Meyveci”nin civar›nda ismini söylemedi¤im ma-
lûm ve çok alâkadar oldu¤um kardefllerim, hususan Bar-
la S›ddîklar›, beni çok defa hayalen eski zamana ve o
memlekete celb ediyorlar, Barla ve da¤lar›nda 
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metanet: metin olma, dayan›kl›-
l›k; gayret.
muhlis: ihlasl›, samimî; bir ifli hiç
bir karfl›l›k beklemeden s›rf Allah
r›zas› için yapan.
münasebet: ilgi, alâka, yak›nl›k.
müstebidâne: müstebitçe, keyfî
ve bask›c› bir flekilde.
nam: ad.
nev’i befler: insano¤lu, insanlar.
Nur: Risale-i Nur.
Risale-i Nur: Nur Risalesi, Bediüz-
zaman Said Nursî’nin eserlerinin
ad›.
sab›r: dayanma, katlanma, zor-
luklara dayanma gücü.
sadâkat: ba¤l›l›k, do¤ruluk.
sad›k: sadakatli, dostlu¤u ve ba¤-
l›l›¤› içten olan.
samimâne: samimî bir flekilde,
gönülden gelen bir tav›rla.
sebat: sabit durma, kararl›l›k.
suret: biçim, flekil, tarz.
flakirt: talebe, ö¤renci.
flükür: teflekkür.
tahribat: tahripler, y›k›p bozma-
lar.
tahrip: harap etme, y›kma, boz-
ma.
tenvir: nurland›rma, ayd›nlatma,
›fl›kland›rma.

alâka: ilgi, iliflki, yak›nl›k.
alâkadar: ilgili, iliflkili, müna-
sebetli, ba¤l›.
ar›za: bozukluk, engel.
celp: çekme, çekifl, kendine
çekmek.
Cenab-› Hak: Allah; do¤ru,
gerçek, Hakk›n tâ kendisi
olan, fleref ve azamet sahibi
yüce Allah.
civar: çevre, yöre, etraf.
daimî: sürekli, devaml›.
defa: kere, kez, yol.
gerçi: her ne kadar...

hâdise: olay.
hakikat: gerçek, do¤ru.
halis: saf, temiz.
halisâne: temiz kalplilikle, sa-
fiyetle.
hayalen: hayalî bir flekilde.
hayvanî: hayvanla ilgili, hay-
vana ait.
hizmet: görev, vazife.
hulûs: hâlislik, safl›k, gönül
temizli¤i.
hususan: bilhassa, özellikle.
hüsn-i misal: güzel örnek.
insanî: insana ait, insanla alâ-

kal›.
irtibat: ba¤, münasebet.
istikbal: gelecek zaman.
kesb: kazanma.
k›ymet: de¤er.
küre-i arz: yer küre, dünya.
lâtife: flaka, nükte, espri.
mabeyn: ara.
malûm: bilinen, bilinir olan.
manen: mana bak›m›ndan,
manaca.
merhamet: ac›mak, flefkat
göstermek, korumak, esirge-
mek.
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gezdiriyorlar. Ben, onlarla ve o yerleriyle çok alâkada-
r›m, unutmuyorum. Onlara binler selâm ediyorum.

Kozca hatibi Hasan fiükrü’nün mektubu beni mem-
nun eyledi; selâm ederim.

Masumlar, ümmîler, hemflîreler ve kaleme çal›flanlar
baflta olarak, umum kardefllerime birer birer selâm ve
dua ediyoruz.

1 »/bÉnÑrdGnƒog »/bÉnÑrdnG
Kardefliniz
Said Nursî

ìÕ

Œ 5 5 œ
Mahkeme taraf›ndan bana iade edilen, daha elime

geçmeden postadan müsadere edilen “Mübarekler He-
yeti”nin pehlivan› küçük Ali’nin bir mektubunu gördüm
ki; her iki sene bir defa bütün Risale-i Nur’u yazmaya
karar vermifl, yapm›fl. Bu kahramanl›¤› ile benim, Risa-
le-i Nur’un birinci flakirti olan büyük Mustafa’da hakikî
bir Abdurrahman’› ve arkas›nda çok Abdurrahman’lar›
görece¤im diye keflfiyat›m› tam tasdik etmifl ve o müba-
rek Mustafa’n›n vazifesini tam yapm›fl. Ve Haf›z Musta-
fa dahi, Haf›z Ali zaman›nda tam bir muavini ve vefat›n-
dan sonra tam bir vârisi oldu¤unu hapiste gösterdi. De-
mek mübarek heyet-i âlisinde, on sekiz sene evvel ümit
etti¤im hizmet-i Nuriyeyi tam yapm›fllar ve yap›yorlar. 
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alâkadar: ilgili, iliflkili, müna-
sebetli, ba¤l›.
defa: kere, kez, yol.
dua: Allah’a yalvarma, niyaz.
evvel: önce.
hakikî: gerçek.
hatip: camide hutbe okuyan
kimse.
hemflire: k›z kardefl, bac›.
heyet-i âlî: üst kurul.
hizmet-i Nûriye: Nur hizmeti,
Risâle-i Nur için çal›flma.

iade: geri verme.
keflfiyat: keflifler, Allah’›n il-
ham etmesiyle gösterilen
gaybla ilgili s›rlar.
masum: küçük çocuk.
muavin: yard›mc›.
mübarek: feyizli, bereketli.
müsadere: toplatma, elden
alma.
Risale-i Nur: Nur Risalesi, Be-
diüzzaman Said Nursî’nin
eserlerinin ad›.

selâm: bar›fl, rahatl›k, sela-
met ve esenlik dileme.

flakirt: talebe, ö¤renci.

tasdik: do¤rulama, onayla-
ma.

umum: bütün.

ümmî: okuma yazmas› olma-
yan, okumam›fl.

vâris: mirasç›.

vefat: ölen, ölüm, ölü.

1. Bâkî olan ancak Allah’t›r
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Ektikleri tohumlar, onlar çal›flmasalar da, onlar›n bedeli-
ne mahsülât veriyor.

Umum kardefllerimize birer birer selâm ve dua ediyo-
ruz.

ìÕ

Œ 5 6 œ

Aziz, s›dd›k kardefllerim,

EVVELA: Sizin leyali-i aflere olan mübarek o geçmifl ge-
celerinizi ve kudsi bayram›n›z› ruh u can›m›zla tebrik edi-
yoruz. Cenab-› Hak, rahmet ve keremiyle ve h›fz ü hi-
mayetiyle ve tevfîk ve hidayetiyle, Risale-i Nur’un tab’ ve
intiflar›na ve Kur’ân-› Mu’cizü’l-Beyan›n tevafuklu tab›na
sizleri muvaffak eylesin, âmin!

SÂN‹YEN: Risale-i Nur’un bir hulâsas› olan Âyetü’l-
Kübra ve Hizb-i Nuriye’nin bir hulâsatü’l-hulâsas› hük-
münde otuz üç Kelime-i Tevhîdin namaz tesbihat›ndaki
eskiden beri okudu¤um ve Risale-i Nur’un ekser haki-
katleri namaz tesbihat›nda inkiflaf etmesiyle hayalim faz-
la tevessü’ ederek, o otuz üç Kelime-i Tevhid, herbirisi-
ni kâinat›n bir tabaka-i mahlûkat›n›n lisan-› hâliyle söy-
ledi¤i o kelimeyi ben o lisan ile söylüyorum gibi, o külli
lisan-› hâl, benim cüz’î lisan-› kalimin ayn› olur. Ben, ke-
mâl-i zevkle okuyorum. Size de suretini gönderiyorum.
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duruflu ve görünüflü ile bir mana
ifade etmesi.
lisan-› kal: söz ile anlat›lan mana,
konuflma dili.
mahsulât: meyveler, ürünler.
muvaffak: baflarm›fl, baflar›l›.
mübarek: feyizli, bereketli.
rahmet: Allah’›n kullar›n› esirge-
mesi, onlara maddî ve manevî ni-
metler vermesi.
Risale-i Nur: Nur Risalesi, Bediüz-
zaman Said Nursî’nin eserlerinin
ad›.
ruh u cân: ruh ve can; ruh ve
canla.
saniyen: ikinci olarak.
selâm: bar›fl, rahatl›k, selamet ve
esenlik dileme.
s›dd›k: çok do¤ru, dürüst, hakk›
ve hakikati tereddütsüz kabulle-
nen.
suret: nüsha, kopya.
tab: kitap basma.
tabaka-i mahlûkat: mahlûkat ta-
bakas›, yarat›lanlar tabakas›, ya-
rat›lanlar›n mertebesi.
tesbihat: tesbihler, Cenab-› Hak-
k›n bütün noksan s›fatlardan
uzak ve bütün kemal s›fatlara sa-
hip oldu¤unu ifade eden sözler.
tevafuk: uyma, uygunluk, birbiri-
ne denk gelme.
tevessü: geniflleme, yay›lma.
tevfik: Allah’›n yard›m›, baflar›l›
k›lmas›.
Umum: bütün.

âmin: Yâ Rabbi! Öyle olsun,
kabul eyle!” anlam›nda dua-
n›n sonunda söylenir.
aziz: izzetli, muhterem, say-
g›n.
bedel: yerine, ad›na, nam›na.
cüz’î: küçük, az.
dua: Allah’a yalvarma, niyaz.
ekser: pek çok.
evvelâ: öncelikle.
hakikat: gerçek, do¤ru.
h›fz: saklama, koruma, mu-
hafaza etme.
hidayet: do¤ru inanç ve ya-

flay›fl üzere olmak.
himayet: koruma, esirgeme.
hulâsa: bir fleyin özü, esas›,
özeti.
hükmünde: de¤erinde, yerin-
de.
inkiflaf: geliflme.
intiflar: yay›nlanma, neflrol-
ma.
kâinat: evren; yarat›lm›fl olan
fleylerin tamam›, bütün âlem-
ler.
kelime-i Tevhid: tevhid-i ‹lâ-
hîyi ifade eden lâilahe illallah

Muhammedün Resulullah
cümlesi.
kerem: cömertlik, lütuf, ih-
san, ba¤›fl.
kudsî: mukaddes, yüce.
Kur’ân-› Mu’cizü’l-beyan:
Aç›klamalar›yla, ak›llar› “ben-
zerini yapmak”tan aciz b›ra-
kan Kur’ân-› Kerim.
küllî: umumî, genel.
leyali-i aflere: on mübarek
gece.
lisan: dil.
lisan-› hâl: hâl dili, bir fleyin
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Benim flüphem kalmad› ki, ... mánYÉn°S oôtµnØnJ (ilâ ahir) s›r-

r›n› tafl›yan Hizb-i Nuriyenin on befl dakika zarf›nda bu
hulâsatü’l-hulâsas› dahi ayn› s›rr› tafl›yor. Arabî bilme-
yenler Âyetü’l-Kübra’n›n mertebelerini güzelce anlasa-
lar, bu Arabî parça tam anlafl›l›r. Arabî bilmeyen, birkaç
defa ikisine baksa, tam anlayacak. Bunu ben yirmi dört
saatte bir defa, ya sabah namaz›n›n tesbihat›nda veya
baflka vakitte en ziyade usand›¤›m ve s›k›nt› zaman›nda
okuyorum. Bana ulvî bir inflirah verir, usanc› izale eder.
Âyetü’l-Kübra ve Hizb-i Nuriye’nin ahirinde yaz›lsa, mü-
nasip olur.

Manidard›r ki, Âyetü’l-Kübra ve Risale-i Nur’un ekser
hakikatleri, Ramazan’da ve tesbihat›nda zuhuru gibi; bu
Hulâsatü’l-Hulâsa, aynen Ramazan’da ve tesbihatta zu-
hur etti.

SAL‹SEN: Bugünlerde haber ald›m ki, Heyet-i Vekîle,
benim nüfusumu Kastamonu’dan al›p Emirda¤’›na nak-
letmeye karar vermifller. Anlafl›l›yor ki, Risale-i Nur’a ve
talebelerine iliflmeye bahane bulam›yorlar, yaln›z ehem-
miyetsiz flahs›ma ehemmiyet veriyorlar, kay›tlar alt›na
al›yorlar. Ben de size bütün kuvvetimle temin ediyorum
ki, ben ruh u can›mla, onlar›n, Risale-i Nur ve talebele-
rine iliflmeye bedel, bana iliflmelerini iftihar ile kabul edi-
yorum. Güya baflka yerlerde birden bana iltihak ediyor-
lar ve men’ine çare bulam›yorlar; fakat, burada tam ça-
re bulmufllar zannedip böyle muamele oluyor. Siz hiç
müteessir olmay›n›z. Benim bu vaziyetim, Risale-i Nur 

ahir: sonu, son k›sm›.
Arabî: Arapça.
bahane: vesile, sebep.
bedel: yerine, ad›na, nam›na.
defa: kere, kez, yol.
ehemmiyet: önem, de¤er, k›y-
met.
ehemmiyetsiz: önemsiz.
ekser: pek çok.
güya: sanki.
haber: bilgi, bilgilendirme.
hakikat: gerçek, do¤ru.
heyet-i vekile: vekiller heyeti,
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bakanlar kurulu, kabine.
iftihar: fleref, flan.
ilââhir: sona kadar, sonuna
kadar.
iltihak: kar›flma, kat›lma.
inflirah: ferahlama, gö¤sün
aç›l›p sevinç ve huzura kavufl-
turulmas›, rahatlama.
izale: yok etme, ortadan kal-
d›rma.
manidar: anlaml›, manal›,
mana tafl›yan.
men: yasak etme, engelleme.

mertebe: derece, basamak.
muamele: ifllem.
münasip: uygun.
müteessir: üzgün.
nüfus: nüfus kayd›.
Risale-i Nur: Nur Risalesi, Be-
diüzzaman Said Nursî’nin
eserlerinin ad›.
ruh u cân: ruh ve can; ruh ve
canla.
salisen: üçüncü olarak.
s›r: gizli hakikat.
talebe: ö¤renci.

temîn: sa¤lama.
tesbihat: tesbihler, Cenab-›
Hakk›n bütün noksan s›fatlar-
dan uzak ve bütün kemal s›-
fatlara sahip oldu¤unu ifade
eden sözler.
ulvî: yüksek, yüce; manevî,
ruhanî.
vaziyet: durum.
zarf›nda: süresince.
ziyade: çok, fazla.
zuhur: görünme, belli olma,
ortaya ç›kma.
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fiakirtlerinin fütuhatlar›na bir vesiledir. ‹nayet-i merha-
met-i ‹lâhiye, hakk›mda ehl-i dünyan›n haks›zl›klar›n› bü-
yük bir hayra çevirecek kanaatindeyim. Zaten mesle¤i-
mizde zaman, mekân sohbetimize mâni olamaz. fiarkta,
garbda, hattâ ahirette, berzahta olsa da beraberiz. Me-
selâ, berzahta Haf›z Ali (r.h.), hergün manen yan›m›zda-
d›r. Bu hakikate binaen, sûrî ayr›lmaya, hattâ ölüme
ehemmiyet vermemeliyiz.

RÂB‹AN: Medrese-i Nuriye kahramanlar›ndan Maran-
goz Ahmed’in bülbülü, “Gül Fabrikas›”n›n mübarek gül-
cü kâtibinin bülbülünü tasdik etmesi pek lâtif olmufl. Za-
ten baharda umum kufllar nam›na nebatat kafilelerinin
erzak-› hayvaniyeyi getirmelerine karfl› bülbüller bir ha-
tiptir ki, onlar›, kufllar nam›na alk›fll›yor. Risale-i Nur’un
kufllar taraf›ndan alâkadarl›klar› içinde elbette yine bafl-
ta bülbül görünmek lâz›m geliyor; ki, göründü.

Safranbolulu muhlis, metîn kardeflimiz Mustafa Os-
man, “Buradaki kardefllerime bir iki mektup gönder-
dim” diyor; mektuplar›n cevab›n› alamad›¤›ndan telâfl
etmifl. Etmesin… ‹htiyata binaen ve Isparta vas›tas›yla
muhabereye îtimaden ona ayr› mektup yaz›lmam›fl; me-
rak etmesinler. Kastamonulu kardefllerimiz de telâfl et-
mesinler. Nüfusumun buraya nakli, Kastamonu ve on-
larla alâkam› gevfletmez; bilâkis daha kuvvetli beni on-
larla ba¤l›yor. Ben, ekser vakitte hayalen ve manen ken-
dimi Kastamonu’nun mübarek da¤lar›nda ve o kardeflle-
rimin yan›nda buluyorum.

ìÕ
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mâni: engel, mania, set.
medrese-i Nuriye: nur medrese-
si; Risale-i Nur’lar›n okundu¤u
yerler.
mekân: yer, mahal.
merak: endifle.
merhamet-i ‹lahiye: Allah’›n
merhameti.
meselâ: örne¤in.
meslek: gidifl, tutulan yol, sistem.
metin: sa¤lam ve dayan›kl›.
muhabere: haberleflme.
muhlis: ihlasl›, samimî; bir ifli hiç
bir karfl›l›k beklemeden s›rf Allah
r›zas› için yapan.
mübarek: feyizli, bereketli.
nakl: bir fleyi baflka bir yere gö-
türme, tafl›ma.
nam: ad.
nam: ad›na, yerine.
nebatat: bitkiler.
nüfus: nüfus kayd›.
rabian: dördüncü olarak.
Risale-i Nur: Nur Risalesi, Bediüz-
zaman Said Nursî’nin eserlerinin
ad›.
sûrî: görünüflte olan, fleklî.
flakirt: talebe, ö¤renci.
flark: do¤u.
tasdik: do¤rulama, onaylama.
umum: bütün.
vas›ta: arac›l›k.
vesile: bahane, sebep.

alâka: ilgi, iliflki. ba¤.
alâkadar: ilgili, iliflkili, müna-
sebetli, ba¤l›.
berzah: ruhlar›n k›yamete
kadar bekleyece¤i, dünya ile
ahiret aras›ndaki yer.
bilâkis: aksine, tersine.
binaen: -den dolay›, bu se-
bepten.
ehemmiyet: önem, de¤er,
k›ymet.
ehl-i dünya: dünyaya ba¤l›,
dünya adam›, ahireti düflün-

meyen.
ekser: pek çok.
erzak-› hayvaniye: hayvanî
r›z›klar, hayvanlara ait r›z›klar.
fütuhat: zaferler, fetihler, ga-
libiyetler.
garp: güneflin batt›¤› taraf,
bat›.
hakikat: gerçek, do¤ru.
hatip: hitap eden, toplulu¤a
karfl› konuflan.
hayalen: hayal olarak, hayâlî
bir flekilde, zihinde tasarlay›p

canland›rarak.
ihtiyat: tedbirli hareket et-
me.
inayet: yard›m, ihsan, lütuf.
itimaden: itimat ederek, da-
yanarak, güvenerek.
kafile: ayn› yöne giden tafl›t
veya yolcu toplulu¤u.
kanaat: inanç.
kâtip: yazan, yaz›c›.
lâtif: hofl.
manen: mana bak›m›ndan,
manaca.
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Œ 5 7 œ

Aziz, s›dd›k kardefllerim ve hakikî vârislerim,

Bayram tebriklerine ait çok mektuplar› ald›m. Herbi-
rine cevap vermeye vaktim, hâlim müsaade etmiyor.
Herbir mektubu, çok kardefllerimi temsil ederek bir has
kardeflimiz yazm›fl. O mektuplarda, tebrikten baflka baz›
ehemmiyetli noktalar da var; beni mesrur, minnettar ey-
ledi.

Ezcümle : Gül ve Nur Fabrikas› nam›na Hüsrev’in
tebrik mektubu, beni sevinçle a¤latt›rd›. Zaten Hüsrev’in
mümtaz bir hasiyeti budur ki; flimdiye kadar bana gelen
bütün mektuplar›n›n hiçbirisi beni incitmiyor, elîm za-
manlar›mda da yumuflak geliyor, ruhumu okfluyor. Bu
cihette dahi ona flahs›m îtibar›yle çok minnettar›m.

Hulûsî-i sanî Sabri’nin, malûm kardeflleri hesab›na
tebriknamesi, beni derinden derine sevindirdi. O has
kardeflimizin takdir ve tahsin noktas›nda ileri olmas›,
Hüsrev ve Hasan Feyzi hakk›nda çok güzel takdirat›, be-
ni cidden müferrah eyledi. Hasan Feyzi’nin Denizli
flakirtlerinin hesab›na tebriki dahi onun yüksek irtibat›n›,
kuvvetli alâkas›n› gösterdi.

Kastamonu fedakârlar› nam›na Kastamonu’nun Hüs-
rev’i ve Rüfltü’sü olan Feyzi ve Emin’in tebrikli mektubu
ve Feyzi’nin malûm hâdisede hiçbir endifle verecek bir
hal vukù bulmad›¤›n›, bilâkis bir teflvik kamç›s› hükmüne
geçti¤ini yazmas›, bizim endiflemizi izale etti.

alâka: ilgi, iliflki. ba¤.
aziz: izzetli, muhterem, sayg›n.
bilâkis: aksine, tersine.
cidden: ciddî olarak, gerçek ola-
rak.
cihet: yön.
ehemmiyetli: önemli.
elîm: fliddetli, çok dert ve keder
veren.
endifle: kayg›.
ezcümle: bu cümleden olarak.
fedakâr: kendini veya flahsî men-
faatlerini hiçe sayan, feda eden.
hâdise: olay.
hakikî: gerçek.
hâl: durum, vaziyet.
hasiyet: bir fleye has özellik, nite-
lik.
hükmüne: yerine, de¤erine.
irtibat: ba¤, münasebet.
izale: yok etme, ortadan kald›r-
ma.
malûm: bilinen, bilinir olan.
mesrur: sevinçli, memnun.
minnettar: bir iyili¤e karfl› min-
net duyan.
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müferrah: feraha kavuflmufl,
gönül huzuruna ermifl.
mümtaz: ayr›cal›lkl›, seçkin.
müsaade: izin.
nam: ad.
sâni: yapan, iflleyen, yap›c›.
s›dd›k: çok do¤ru, dürüst,

hakk› ve hakikati tereddütsüz
kabullenen.

flakirt: talebe, ö¤renci.

tahsin: be¤enme, güzel bul-
ma.

takdir: k›ymet verme, be¤en-
me.

takdirât: takdirler, övgüler.
tebrikname: tebrik yaz›s›,
kutlama yaz›s›.
temsil: birinin, bir toplulu¤un
ad›na hareket etme.
vâris: mirasç›.
vuku: olma, meydana gelme.
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Nazif’in o havalideki kardefllerimizin nam›na tebriki
ve Nazif’in sars›lmaz sadakat ve irtibat› ve kuvvetli ümit-
leri bize tam bir nefes ald›rd›. Onun hususî rakipleri bu-
lundu¤u için telâfll› idim.

Sadakati harika oldu¤u gibi, cesareti de o nisbette
olan Halil ‹brahim’in (r.h.) do¤rudan do¤ruya benim ad-
resime gönderdi¤i tebrikini ald›m. Onu ve Nurun dikkat-
li avukat› baflta olarak, onlar›n umumuna selâm ve bay-
ramlar›n› tebrik ederiz.

Medrese-i Nuriye kahramanlar›ndan fiükrü Efenin
kufllar›n ve serçelerin alâkadarl›klar›n› gösteren mektu-
bu, kahraman marangozun teyidini teyid etti, bizi de
memnun etti.

Atabey kardefllerimizden, Lütfi vârislerinden Ali Os-
man’›n mektubundaki sualine cevap vermeye vakit bu-
lamad›k.

‹flte bu mezkûr kerdefllerimizin herbiri, temsil ettikleri
kendilerine ve arkadafllar›na ayr› ayr› ruh u can›m›zla
maddî ve manevî bayramlar›n› tebrik ediyoruz ve büyük
Re’fet kardeflimize binler safalar ile geldin deriz.

Umum kardefllerime ki, içinde masumlar taifesi ve
ümmî ihtiyarlar ve fedakâr hemflîreler taifeleri olarak bi-
rer birer üçüncü olarak bayramlar›n›z› tebrik ve selâm ve
selâmet ve saadetlerine dua ederek hatm-i mekal ediyo-
rum.

ìÕ
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Nur: Risale-i Nur.
ruh u cân: ruh ve can; ruh ve
canla.
saadet: mutluluk.
sadâkat: ba¤l›l›k, do¤ruluk.
safa: rahat ve huzurlu olma, gö-
nül flenli¤i.
selâm: bar›fl, rahatl›k, selamet ve
esenlik dileme.
selâmet: salimlik, eminlik, kurtu-
lufl, korku ve endifleden uzak ol-
ma.
sual: soru.
taife: tak›m, güruh.
temsil: birinin, bir toplulu¤un ad›-
na hareket etme.
teyit: kuvvetlendirme, sa¤lam-
laflt›rma.
umum: bütün, herkes.
ümmî: okuma yazmas› olmayan,
okumam›fl.
vâris: mirasç›.

dua: Allah’a yalvarma, niyaz.

fedakâr: kendini veya flahsî
menfaatlerini hiçe sayan, fe-
da eden.

hârika: ola¤anüstü.

havali: etraf, çevre, civar, yö-
re, dolay.

hemflire: k›z kardefl, bac›.
hususî: özel.
irtibat: ba¤, münasebet.
maddî: madde ile alâkal›.
manevî: manaya ait, maddî
olmayan.
masum: küçük çocuk.

medrese-i Nuriye: nur med-
resesi; Risale-i Nur’lar›n okun-
du¤u yerler.

mezkûr: zikredilen, ad› ge-
çen, an›lan.

nam: ad.

nispet: oran, de¤er.
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Œ 5 8 œ

Aziz, s›dd›k kardefllerim,

Merhum fiehid Haf›z Ali’nin (r.h.) kitaplar›yla beraber
bana gelen mübareklerin pehlivan› ve Abdurrahman’la-
r›n kahraman› büyük ruhlu Küçük Ali’nin Sikke-i Tasdîk-›
Gaybî nam›ndaki mecmuas› çok güzel ve münasiptir.
Fakat, Lâhikada ve bilhassa Emirda¤’› parças›nda,
Risale-i Nur’un kerametlerine alâkadar zelzele ve ya¤-
mur ve kufllar bahisleri gibi daha münasip gördü¤ünüz
mektuplar o Sikkenin ahirine girse, daha güzel olur. Bu
münasebetle, “Mübarekler Heyeti”nin bayramlar›n› tek-
rar tebrik ile Küçük Ali’ye “Bin bârekâllah” derim.

Safranbolu bahad›r› fedakâr Mustafa Osman’›n bura-
daki flakirtlere gönderdi¤i güzel mektubu okudum. Bu
zat dahi, Hasan Feyzi gibi, fevkalâde sadakatini ve hüsn-
ü zann›n› edîbâne yazm›fl; fakat Risale-i Nur’un flahs-›
manevîsi yerine bana haddimden çok ziyade makam
vermifl. Üstad›n›, kendi parlak âyinesinde çok parlak
görmüfl. Ben de onun o hüsn-ü zann›n› bir manevî dua
yerinde kabul ettim. Hem onun, hem civar›ndaki kar-
defllerimizin bayramlar›n› tebrik ederiz. 

ìÕ

Œ 5 9 œ
Muhterem, sevgili, mübarek kardefllerim,

Risale-i Nur Talebelerine beyan ediyorum ki:

ahir: sonu, son k›sm›.
alâkadar: ilgili, iliflkili, münase-
betli, ba¤l›.
âyine: ayna.
aziz: izzetli, muhterem, sayg›n.
bahad›r: cesur, yi¤it, kahraman.
bahis: konu.
barekallah: Allah mübarek etsin,
hay›rl› ve bereketli olsun.
beyan: anlatma, aç›klama.
bilhassa: özellikle.
civar: çevre, yöre, etraf.
dua: Allah’a yalvarma, niyaz.
edibâne: edibe yak›fl›r flekilde,
edebiyatç› gibi.
fedakâr: kendini veya flahsî men-
faatlerini hiçe sayan, feda eden.
fevkalâde: ola¤anüstü.
haf›z: Kur’ân-› Kerîm’i tamamen
ezberleyen ve okuyan kimse.
heyet: kurul, topluluk; birlik tefl-
kil eden flah›s ve fleylerin tama-
m›.
hüsn-i zan: iyi zan, güzel kanaat.
keramet: Allah’›n velî kullar›nda
görülen ola¤anüstü hâller veya
tabiatüstü hâdiseler.
lâhika: ek, ilave.
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makam: yer, mevki.
manevî: manaya ait, maddî
olmayan.
mecmua: toplan›p, biriktiril-
mifl, düzenlenmifl yaz›lar›n
hepsi.
merhum: rahmete kavufl-
mufl, ölmüfl, ölü.
muhterem: sayg› de¤er, hür-
mete lay›k, sayg›n.
mübarek: feyizli, bereketli,
kutlu.
münasebet: ilgi, alâka, yak›n-
l›k.

münasip: uygun.
nam: ad, isim.
pehlivan: yi¤it, cesur, kahra-
man.
Risale-i Nur: Nur Risalesi, Be-
diüzzaman Said Nursî’nin
eserlerinin ad›.
sadâkat: ba¤l›l›k, do¤ruluk.
s›dd›k: çok do¤ru, dürüst,
hakk› ve hakikati tereddütsüz
kabullenen.
flahs-› manevî: manevî flah›s,
belli bir kifli olmay›p bir ce-
maatteb meydana gelen ma-

nevî flah›s.

flakirt: talebe, ö¤renci.

flehit: Allah’›n ve yüce dininin
ad›n› yüceltme u¤runda can›-
n› feda ederek savaflta vuru-
lup ölen Müslüman.

talebe: istekli, ö¤renici.

Üstat: Bediüzzaman Said Nur-
sî.

zat: kifli, flah›s.

zelzele: yer sars›nt›s›, dep-
rem.

ziyade: fazla, fazlas›yla.
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Risa le - i  Nur, nurdan bir ibriflimdir ki, kâinat ve kâ-
inattaki mevcudat›n tesbihatlar› onda dizilmifltir.

R i sa le - i  Nur,  âhize ve nakile ile mücehhez bir rad-
yo-yu Kur’âniyedir ki; onun tel ve lâmbalar›, âyine; tel
ve bataryalar› hükmündeki sat›rlar›, kelimeleri, harfleri
öyle intizamkârâne ve îcazdarâne bast edilmifltir ki, ya-
r›n her ilim ve fen adamlar› ve her meflrep ve meslek sa-
hipleri ilim ve iktidarlar› miktar›nda âlem-i gayb ve âlem-i
flahadetten ve ruhaniyat âleminden ve kâinattaki cere-
yan eden her hadisattan haberdar olabilir.

R i sa le - i  Nur, mü’minlere Kur’ân’dan hedaya-i hi-
dayet, kevneyn-i saadet, mazhar-› flefaat ve feyz-i Rah-
mand›r.

R i sa le - i  Nur, kâinata, bahar›n feyzini veren bir âb-›
hayat ve ayn-› rahmet ve mahz-› hakikat ve bir gülzar-›
gülistand›r.

R i sa le - i  Nur, lutf-u Yezdan, kemal-i iman, tefsir-i
Kur’ân ve bereket-i ihsand›r.

R i sa le - i  Nur, kâfire hazan, münkire tufan, dalâlete
düflmand›r.

R i sa le - i  Nur, bir kenz-i mahfî ve bir sandukça-i
cevher ve menba-› envard›r.

R i sa le - i  Nur, hakaik-› Kur’ân ve mîrac-› imand›r.

R i sa le - i  Nur, Kur’ân ve hadîsten sonra sertac-›
evljya, sultanü’l-eser ve zübtedü’l-meanî ve atâyâ-i ‹lâhî
ve hedaya-i Sübhanî ve feyyaz-› Rahmanîdir.
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hedaya-y› Sübhanî: her türlü ku-
sur ve noksandan uzak ulan Al-
lah’›n hediyeleri.
hüküm: yerinde, yerine geçen.
ibriflim: bükülmüfl ipek ipli¤i,
ipek.
iktidar: güç yetme, bir ifli gerçek-
lefltirmek için gereken kuvvet.
ilim: bilgi, marifet.
kafir: Allah’› ve ‹slamiyeti inkar
eden, dinsiz.
kâinat: evren; yarat›lm›fl olan
fleylerin tamam›, bütün âlemler.
kemal-i iman: iman›n mükem-
melli¤i ve sa¤laml›¤›.
kenz-i mahfî: gizli hazine.
lütf-u Yezdanî: Allah’›n lütfu.
mahz-› hakikat: hakikatin ta
kendisi.
mazhar-› flefaat: flefaate eriflmifl.
menbaü’l-envar: nurlar›n kayna-
¤›, nurlar›n f›flk›rd›¤› yer.
meslek: gidifl, usül, tarz.
meflrep: gidifl, hareket tarz›, tav›r,
tutum, meslek.
mevcudat: mevcutlar, var olan
her fley, mahluklar.
mücehhez: techiz edilmifl, cihaz-
land›r›lm›fl, donat›lm›fl.
mü’min: iman eden, inanan.
münkir: Allah’›n varl›¤›n› kabul
ve tasdik etmeyen, imans›z, din-
siz.
nâkile: ileten, iletken.
radyo-yu Kur’âniye: Kur’ân’›n
radyosu; Kur’ân’›n sesi, Kur’ân’›n
yay›n›, ilânat›.
Risale-i Nur: Nur Risalesi, Bediüz-
zaman Said Nursî’nin eserlerinin
ad›.
ruhaniyat: madde âleminden
baflka bir âlemde, ruhlar âlemin-
de yaflayan varl›klar, cinler ve
melekler.
sandukça-i cevher: mücevher
kutusu.
sertâc-› evliya: evliyan›n bafl ta-
c›.
sultanü’l-eser: eserler sultan›.
tefsir-i Kur’ân: Kur’ân tefsiri,
Kur’ân’›n aç›klamas›.
tesbihat: tesbihler, Cenab-› Hak-
k›n bütün noksan s›fatlardan
uzak ve bütün kemal s›fatlara sa-
hip oldu¤unu ifade eden sözler.
tufan: çok fliddetli ya¤mur ve sel.

âb-› hayat: hayat suyu.
ahize: al›c›, nakledici alet;
elektrik enerjisini mekanik
enerjiye dönüfltüren alet.
âlem: dünya, cihan.
âlem-i gayp: gayp âlemi, gö-
rünmeyen, fakat varl›¤› kesin
olan ve mahiyeti allah tara-
f›ndan bilinen baflka dünya-
lar.
âlem-i flahadet: gözle gördü-
¤ümüz, flahit oldu¤umuz
âlem, kâinat.
âyine: ayna.

ayn-› rahmet: rahmetin tâ
kendisi.
bast: yayma, yay›lma, açma,
serme, döfleme.
bereket-i ihsan: ihsan›n, ba-
¤›fl›n bereketi.
cereyan: olma, meydana gel-
me.
dalâlet: azg›nl›k, sap›kl›k.
fen: tecrübî, ispatla meydana
gelmifl ilimlere verilen genel
ad.
feyz: bolluk, bereket; ihsan,
ba¤›fl.

haberdar: haberli, bilgili.
hadis: Hz. Muhammed’e
(a.s.m.) ait söz, emir, fiil veya
Hz. Peygamberin onaylad›¤›
baflkas›na ait söz, ifl veya
davran›fl.
hâdisat: hadiseler, olaylar.
hakaik-› Kur’âniye: Kur’ân
ait olan ve ondan gelen ger-
çekler.
hazan: güz, sonbahar, son
yaz.
hedaya-y› hidayet: hidayet
verici hediyeler.
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Risa le - i  Nur, bir bahr-i hakaik ve bir s›rr-› dekaik
ve kenzü’l-maarif ve bahrü’l-mekârimdir.

R i sa le - i  Nur, hastalara flifahane-i hikmet ve ma-i
zemzem, sa¤lara maiflet-i hakikat ve rîyh-› reyhan ve
misk-i anberdir.

R i sa le - i  Nur, mev’id-i Ahmedî (a.s.m.) ve müjde-i
Haydarî (r.a.) ve beflaret ve teavün-ü Gavsî (k.s.) ve tav-
siye-i Gazalî (k.s.) ve ihbar-› Farukî’dir (k.s.).

R i sa le - i  Nur, flems-i Kur’ân-› Mu’cizü’l-Beyan›n el-
van-› seb’as› Risale-i Nurun menflur-u hakikatinde tam
tecellî etti¤inden, hem bir kitab-› fleriat, hem bir kitab-›
dua, hem bir kitab-› hikmet, hem bir kitab-› ubudiyet,
hem bir kitab-› emr ü davet, hem bir kitab-› zikir, hem
bir kitab-› fikir, hem bir kitab-› hakikat, hem bir kitab-›
tasavvuf, hem bir kitab-› mant›k, hem bir kitab-› ilm-i ke-
lâm, hem bir kitab-› ilm-i ilâhiyyat, hem bir kitab-› tefl-
vik-i sanat, hem bir kitab-› belâgat, hem bir kitab-› ispat-›
vahdaniyet; muar›zlar›na bir kitab-› ilzam ve iskâtt›r.

Risale-i Nur, Kur’ân semalar›ndan bir sema-i manevi-
yenin güneflleri, aylar› ve y›ld›zlar›d›r. Nas›l ki zahiren
perde-i esbap olan güneflten, kamerden ve kevkeb-i
münîrden bütün kâinat tenevvür ve tezeyyün ve bütün
eflya neflv ü nema ve hayat buluyor; iflte, Risale-i Nur
da, Kur’ân-› Mu’cizü’l-Beyandan al›p saçt›¤› flualarla
bütün âleme hayat ve âdeme kâmil insan ve kulûba
nefl’e-i iman ve ukûle yakîn bir itminan ve efkâra
inkiflaf-› iman ve nüfusa teslim-i r›za ve cand›r. O 

adem: insan.
âlem: dünya, cihan.
bahr-i hakaik: apaç›k hakikatler
denizi, gerçekler, denizi.
bahrülmekârim: kerem ve iyilik-
ler deryas›.
beflaret: müjde.
dua: Allah’a yalvarma, niyaz.
efkâr: düflünceler, fikirler, görüfl-
ler.
elvan-› seb’a: yedi renk.
itminan: inanma, güvenme, gö-
nül rahatl›¤› içinde tereddütsüz
kabul etme.
kâinat: evren; yarat›lm›fl olan
fleylerin tamam›, bütün âlemler.
kamer: Ay.
kâmil: olgun, noksans›z, mükem-
mel.
kitab-› davet: davet kitab›, ça¤r›
kitab›, ziyafet, dua kitab›.
kitab-› dua: dua kitab›.
kitab-› emir: emir kitab›, emirleri
içine alan kitap.
kitab-› fikir: fikir kitab›, insan›
düflünce ve tefekküre yönelten
kitap.
kitab-› hikmet: hikmet kitab›,
varl›klar›n yarat›l›fl sebeplerini
aç›klayan kitap.
kitab-› fleriat: fleriat kitab›, dinî
kanunlar kitab›.
kitab-› ubudiyet: kulluk kitab›,
Allah’a nas›l ibadet edilece¤ini
bildiren kitap.
kitab-› zikir: zikir kitab›.
kulûb: kalpler, gönüller.
mâ-i zemzem: Zemzem suyu.
maiflet-i hakikat: hakikat g›das›.
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misk ü amber: amber miski;
hofl ve güzel koku.
muar›z: muhalefet eden, kar-
fl› ç›kan, muhalif.
müjde-i Haydarî: Haydar’›n;
Hz. Ali’nin müjdesi.
neflv: yeniden peyda olup
hayata gelme.
neflvünemâ: yay›l›p geliflme,
büyüyüp geliflme; büyüme,
boy atma, yetiflme, geliflme.
nüfus: nefisler.
perde-i esbap: sebepler per-
desi.

Risale-i Nur: Nur Risalesi, Be-
diüzzaman Said Nursî’nin
eserlerinin ad›.
sema: gökyüzü, gök.
sema-y› maneviye: manevî
gökler.
s›rr-› dakik: nazik, ince, dik-
kate de¤er s›r.
flifahane-i hikmet: hikmet fli-
fahanesi.
flua: ›fl›n, ›fl›k hüzmeleri.
tavsiye-i Gazalî: ‹mam-› Ga-
zalî’nin tavsiyesi.
teavün-i Gavsî: Gavs-›

Âzam’›n yard›m›.

tecelli: belirme, bilinme, gö-
rünme.

tenevvür: nurlanma, parla-
ma, ayd›nlanma.

teslim-i r›za: kendi r›zas›yla
teslim olma.

tezeyyün: ziynetlenme, süs-
lenme.

ukul: ak›llar, zihinler, uslar.

yakîn: aç›k-seçik ve kesin bil-
gi.

zahiren: görünüflte.
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sema-i maneviyeyi bazan ve zahiren bihasbilhikmet âfâ-
kî bir bulut kütlesi kaplar. O celâlli sehabdan öyle bir ba-
ran-› feyz-i rahmet takattur eder ki, sünbüllenmeye müs-
taid tohumlar, çekirdekler, habbeler o s›k›c› ve dar âlem-
de gerçi muztarip olurlar. O s›k›lmaktan, üzerlerindeki
k›fl›rlar› çatlar ve y›rtarlar. O anda bulutlar da ufuklara
çekilip nöbetçi vaziyetinde beklemesi bir imtihan-› Rab-
banî ve bir inkiflaf-› feyezanî ve bir rahmet-i nuranîdir ki,
evvelceki bir habbe, bir çekirdek yeniden taze bir haya-
ta ifltiyakla ve nefl’e-i inkiflafla meyvedar koca bir a¤aç

suretini al›r ve 
1 mäÉnæn°ùnM rºp¡pJÉnÄu«n°S *G o∫uónÑoj s›rr›na mazhar

olurlar.

Evet, yirmi senedir devam eden flu mevsim-i flita, infla-
allahü tealâ, nihayet bulmufl ola, dünyaya yeni ve feyizli
bir fasl-› nev bahar gele ve âlemin yüzü Nur ile güle.

R i sa le - i  Nur, Kur’ân-› Mu’cizü’l-Beyan›n taht-› ta-
sarrufunda oldu¤undan, ona uzanan, iliflmek isteyen her
el k›r›l›r ve her dil kurur. Kur’ân-› Mu’cizü’l-Beyan›n 
2 p¬perƒnb p¿Én°ùp∏pH s’pG m∫ƒo°SnQ røpe Énær∏n°SrQnG BÉnenh kavl-i flerîfinin îmâ ve

iflarat›ndan, flu devrede Türk lisan›n›n sadmeler geçir-
mesine bak›l›rsa, Risale-i Nur, Türkçede, lisan üzerinde
de imam olaca¤›na, yani “Yar›n halis Türkçe olan
Risale-i Nur’un kesb-i imtiyaz edip, di¤erlerini terk ede-
ceklerine dair iflaret-i Kur’âniyedendir” demifl olsam,
hata etmemifl olurum zannederim.
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k›fl›r: kabuk, d›fl taraf.
Kur’ân-› Mu’cizü’l-Beyan: Aç›kla-
malar›yla, ak›llar› “benzerini yap-
mak”tan aciz b›rakan Kur’ân-› Ke-
rim.
lisan: dil.
mazhar: nail olma, flereflenme,
‹lahî tecellilerin göründü¤ü yer ol-
ma.
mevsim-i flita: k›fl mevsimi, k›fl
devresi, zaman›.
meyvedar: meyveli, yemiflli.
mustarip: ›st›rap çeken, s›k›nt›
içinde olan.
müstait: mütemayil, meyilli.
nihayet: son.
Nur: Risale-i Nur eserleri.
rahmet: flefkat, merhamet, ba-
¤›fllama ve esirgeyicilik.
rahmet-i nuranî: nurlu rahmet.
Risale-i Nur: Nur Risalesi, Bediüz-
zaman Said Nursî’nin eserlerinin
ad›.
sadme: ani de¤ifliklik, ani bozul-
ma.
sehap: bulut.
sema-y› maneviye: manevî gök-
ler.
s›r: gizlenen gerçek, saklanan bil-
gi.
suret: biçim, tarz, görünüfl.
taht-› tasarruf: idare alt›nda.
takattur: damlama, damla damla
akma.
ufuk: gökle yerin veya denizin
birleflmifl gibi göründü¤ü yerler,
göz erimi, çevren, ufuk.
vaziyet: durum.
zahiren: görünüflte.

afakî: d›fla dönük.
âlem: dünya, cihan.
baran-› feyiz: feyiz ya¤muru.
celâl: sonsuz büyüklük, hafl-
met, ululuk, yücelik.
dair: alakal›, ilgili.
evvelce: daha önce.
fasl-› bahar: ilkbahar.
feyiz: bolluk, bereket, verim-

lilik.
gerçi: her ne kadar...
habbe: tane.
halis: kat›fl›ks›z, saf, duru.
ima: dolayl›, üstü kapal› ifade
etme.
imam: önde ve ileride olan,
delil, rehber.
inflaallah: Allah izin verirse.

iflarat: iflaretler, haber ver-
meler.
iflaret-i Kur’âniye: Kur’ân’›n
iflareti.
ifltiyak: afl›r› isteme, çok fazla
arzu etme.
kesb-i imtiyaz: imtiyaz kul-
lanma, imtiyaz kazanma, ay-
r›cal›k kazanma.

1. Allah onlar›n günahlar›n› silip, yerlerine iyilikler verir. (Furkan Suresi: 70.)

2. Hak dini aç›klas›n diye, her peygamberi Biz kendi kavminin lisan›yla gönderdik. (‹brahim
Suresi: 4.)
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Baflta Üstad›m›z oldu¤u halde bilumum kardefllerimi-
ze samîmi selâmlar›mla arz ve hürmetler eyler, mübarek
bayramlar›n› tebrik ve tes’îd eylerim. Üstad›m hakk›nda
birfley yazamad›m. Çünkü, veraset-i Muhammediye
(a.s.m.) makam›nda olan bir zat-› âlikadr hakk›nda ne di-
yebilirim? Ona Hasan Feyzi Efendi kardeflimizin sözleri-
ni tekrar etmekten baflka birfley bilmem.

Milâs ve havalisi Risale-i Nur 
Talebeleri nam›na duan›za muhtaç

Halil ‹brahim (r.h.)

Halil ‹brahim’in Risale-i Nur hakk›ndaki parlak f›kras›-
n›n sonunda kaydedilip, ikisi beraber Emirda¤’› mektup-
lar›n›n ahirlerinde kaydedersiniz. Bu zat, Risale-i Nur’un
çok eski ve çok sad›k ve çok fedakâr bir flakirdidir. Risa-
le-i Nur’a hitap ederek bu mektubu yazm›fl. 

1 »uHnQ pπr°†na røpe Gnò'g
Said Nursî

ìÕ

ahir: sonu, son k›sm›.
âlikadr: çok takdir edilen, yüksek
de¤eri olan.
arz: sunma, bildirme.
bilumum: bütün, tamam›, hep,
genel olarak.
dua: Allah’a yalvarma, niyaz.
fedakâr: kendini veya flahsî men-
faatlerini hiçe sayan, feda eden.
f›kra: parça, mektup, bölüm.
havali: bölge, etraf, çevre, civar.

hitap: söylemde bulunmak,
konuflmak.
hürmet: sayg›.
makam: yer, mevki.
muhtâc: gerek duyan.
mübarek: feyizli, bereketli,
kutlu.

nam: ad, isim.
Risale-i Nur: Nur Risalesi, Be-
diüzzaman Said Nursî’nin
eserlerinin ad›.
sad›k: sözünde, iflinde do¤ru
olan, dostlu¤u ve ba¤l›l›¤› iç-
ten olan.

samimî: içten, candan, gönül-
den.
selâm: bar›fl, rahatl›k, sela-
met ve esenlik dileme.
flakirt: talebe, ö¤renci.
talebe: ö¤renci.
zat: kifli, flah›s.

1. Bu Rabbimin fazl›ndand›r. (Neml Suresi: 40.)
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Œ 60 œ

R‹SALE-‹ NUR

Mazhar-› esma ü s›fat-› Bediüzzaman’d›r bu, 
Mev’ud-ü Risaletten bizlere fazl-› ihsand›r bu, 
Kenz-i mahfîde muhît-i mekteb-i irfand›r bu, 
Hava-i zulmette iflrak eden flems-i tâbând›r bu.

œ

Miflkât-› misbahtan menflur-u hakikat-i Kur’ân’d›r bu,
Mevsim-i âsârda yekta bir gülistand›r bu, 
‹rflad-› feth-i keflifte serencam-› hidayettir bu, 
Sefîne-i necatta s›rr-› menzile vüsule kaptand›r bu.

œ

Leyle-i zulmet-i cehilde nur-u ç›ra¤-› Yezdand›r bu,
Gamgîn gönüllerde behçet-i ferah, feza-i flâdümand›r bu,
fiems-i Kur’ân’dan akseden nur-u irfand›r bu, 
Sultanü’l-eser ve zübdetü’l-meanî-i tefsir-i Fürkand›r bu.

œ

fieref-i Ehl-i Beyt ve teflcî-i Gavs-› Âzam’d›r bu, 
Etba-i Ehl-i Sünnet ve iklim-i marifette sultand›r bu, 
Maden-i marifet ve ibraz-› flefkatte ümmü’l-enamd›r bu, 
Cism-i velâyette evljyaya ruh-u feza-i cand›r bu.

œ
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diüzzaman Said Nursî’nin eserleri-
nin ad›.
sefine-i necat: kurtulufl gemisi.
serencam-› hidayet: hidayet ma-
ceras›. hidayeti, do¤ruyu, iyiyi,
hakikati ararken karfl›lafl›lan du-
rumlar.
sultanü’l-eser: eserler sultan›.
flems-i Kur’ân: Kur’ân günefli.
flems-i tâbân: ›fl›kl›, parlak günefl.
ümmü’l-enam: mahlûkat›n ana-
s›, halk›n s›¤›na¤›.
vusul: ulaflma, eriflme, yetiflme.
yekta: tek, yaln›z.

Bediüzzaman: Said Nursî’ye
ilim adamlar›nca tak›lan bir
s›fat. Anlam›: ça¤›n eflsiz gü-
zelli¤i.
behçet-i ferah: ferahl›k veren
güzellik.
evliya: veliler, Allah dostlar›.
gamgin: kederli, hüzünlü,
gaml›.
gülistan: gül bahçesi, gül tar-

las›.
iflrak: güneflin do¤mas›.
kenz-i mahfî: gizli hazine.
leyle-i zulmet-i cehil: karan-
l›k cehalet gecesi.
maden-i marifet: bilgi made-
ni, marifet kayna¤›.
mazhar-› esma: ‹lâhî isimle-
rin tecellilerine mazhar olufl.
mev’ûd-i risalet: peygam-

berlik sözü, peygamber vaa-
di.
miflkât-› misbah: ›fl›k veren
lamba, kandil.
muhit-i mekteb-i irfan: etra-
f› ayd›nlatan ilim, irfan mek-
tebi çevresi.
nur-u ç›ra¤-› Yezdan: Cenab-
› Hakk›n nurunun ç›ras›.
Risale-i Nur: Nur Risalesi, Be-
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Kevkeb-i muhakkikînde mü’minlere atâ-i Sübhand›r bu, 
Vahdet-i mevcud ve râh›n›n semas›nda Kehkefland›r bu, 
‹lm ü marifet bahrinde dürr-i yekta-i mercand›r bu,
‹lm ü hakikatte fluledar mahitab-› ahirzamand›r bu.

œ
Müsta¤rak-› envar-› safada gelen bahardand›r bu, 
Teslîm-i r›za ve nezahet-i isti¤nada ayn-› iz’and›r bu, 
Risale-i Nur Talebelerine hakikat-i k›ble-i imand›r bu.

Halil ‹brahim (r.h.)

ìÕ

atâ-i Sübhan: ‹lâhî ba¤›fl.
bahir: deniz.
dürr-i yekta: benzeri olmayan,
tek inci, eflsiz inci.
ilm ü hakikat: ilim ve gerçek.
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ilm ü marifet: bilgi ve maha-
ret.
Kehkeflan: samanyolu.
kevkeb-i muhakkikîn: mu-
hakkiklerin, hakikati araflt›-
ranlar›n y›ld›zlar›, y›ld›z gibi
olanlar›.
mercan: denizde genifl resif
meydana getiren ve mercan-
lar tak›m›n›n örne¤i olan hay-
van ve bunun kalkerli yata-
¤›ndan ç›kar›lan ço¤u k›rm›z›

renkte ve ince dal fleklinde
bir madde. bu madde boncuk
gibi süs eflyas› olarak kullan›-
l›r. mercanlar ancak 40 metre
kadar derinlikte yaflayabilir-
ler.
mü’min: iman eden, inanan.
müsta¤rak-› envar-› safa:
safa verici nura gark olmufl,
safa veren nurlara batm›fl.
nezahet-i isti¤na: Allah’tan
baflka herkes ve her fleyden

birfley istememek ve bekle-
me pakl›¤›, temizli¤i.
rah: yol, s›rat.
Risale-i Nur: Nur Risalesi, Be-
diüzzaman Said Nursî’nin
eserlerinin ad›.
sema: gökyüzü, gök.
fluledar: alevli, alevlenmifl.
talebe: ö¤renci.
teslim-i r›za: kendi r›zas›yla
teslim olma.
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Œ 6 1 œ

R‹SÂLE-‹ NUR

Bu Nur, eser-i tefsiridir o semavî kitab›n, 
Îlân eder hakikati, emr-i hakk› bildirir. 
‹syanlara, zulümlere maruz olan cihan›n, 
Bu as›rda göz yafl›n› nur saçarak dindirir.

œ

Bu eserdir muztarip gönüllere tesellî, 
Bu karars›z âlemin her buhran›nda nur saçar.
Bu eserdir her zulmette selâmetin rehberi, 
Ehl-i iman bu sayede, bu eserle hür yaflar.

œ

Masumlara bir ö¤üttür, gençlerin de rehberi, 
Her mazluma “A¤lama,” der, “güleceksin yar›n sen.” 
Tesellîsi çok yücedir, ibretlidir dersleri; 
Beli bükük ihtiyara müjde verir derinden.

œ

Bu eserdir insanlar› dehfletlerden dûr eden, 
Kudret eli hâmîsidir; hayretfeza hükmü var. 
Muannidler teslim olur hükmüne, ma¤rur iken, 
Her serseri feylesofu meftun eden nuru var.

œ
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mazlum: zulüm görmüfl, haks›zl›-
¤a u¤ram›fl.
meftun: tutkun, müptela, afl›r›
ba¤lanm›fl.
muannit: inatç›, ayak direyen.
mustarip: ›st›rap çeken, s›k›nt›
içinde olan.
nur: ayd›nl›k, par›lt›, ›fl›k.
Risale-i Nur: Nur Risalesi, Bediüz-
zaman Said Nursî’nin eserlerinin
ad›.
selâmet: salimlik, eminlik, kurtu-
lufl, korku ve endifleden uzak ol-
ma.
semavî: Allah taraf›ndan olan, ‹lâ-
hî.
serseri: kay›ts›z, düflüncesiz.
teselli: avutma, ac›s›n› dindirme.
zulmet: karanl›k.
zulüm: haks›zl›k, eziyet, iflkence.

âlem: dünya, cihan.
buhran: bir iflin tehlikeli, kar›-
fl›k bir hâl almas›, bunal›m,
zor durum, kriz.
dehflet: büyük korku hâli,
korkma, ürkme.
dûr: uzak, ›rak.
ehl-i iman: inananlar, iman
sahipleri.
emr-i hak: Hakk›n emri, Al-
lah’›n emri.
eser: telif, kitap, yay›n.

feylesof: felsefe ile u¤raflan,
filozof.
hakikat: gerçek, do¤ru.
hamî: himaye eden, koruyan,
gözeten.
hayretfeza: hayret veren,
hayreti artt›ran.
hüküm: hakimiyet, nüfuz,
kumanda.
hür: ba¤›ms›z.
ibret: bir durumdan veya
olaydan ders alma, ders ç›-

karma.
ihtiyar: yafll›.
ilân: yayma, duyurma, bildir-
me.
isyan: baflkald›rma, itaatsiz-
lik, emre karfl› gelme.
Kudret: Allah’›n bütün varl›¤›
çevreleyen ezelî kuvveti.
ma¤rur: gururlu; kendini be-
¤enmifl, büyüklük taslayan.
maruz: u¤ramak, etkilenmek.
masum: küçük çocuk.
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Bu nur eser, her bilginin, her mü’minin sertac›, 
Dertlilerin derman›d›r, her münkiri tokatlar; 
fiirklerin hem hedîmidir, hem her kaygu ilâc›, 
Z›nd›k, zalim iliflirse, bafl›nda volkan patlar.

œ
Ey güç yetmez dehflet veren hâletlerden a¤layan! 
Fânîlere aldanarak k›r›ld›kça ba¤›rma. 
Ey zailden, acizlerden medet umup ba¤lanan! 
Gir bu Nurun âlemine, fânîleri ça¤›rma.

œ
Ay›l art›k gaflet sarhofllu¤undan, durma uyan. 
Hevesat›n bir ejderdir, kalbini kemirecek. 
Yar›n mes’ud olacakt›r yoklukta Hakk› bulan, 
Nura ver nakd-i ömrü, yar›n sana verilecek, 
Huzuruna uhrada ihtiflamlar serilecek.

Risale-i Nurun Kusurlu hadimi
Zekâi

ìÕ
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âlem: dünya, cihan.
dehflet: büyük korku hâli,
korkma, ürkme.
derman: ilaç, çare.
eser: telif, kitap, yay›n.
fânî: ölümlü, geçici.
gaflet: Allah’tan uzaklafl›p
nefsinin arzular›na dalmak.
hâdim: hademe, hizmetçi.
hâlet: hal, durum.
hevesat: hevesler.
ihtiflam: muhteflemlik, flanl›
görünüfl, büyük gösterifl.

medet: inayet, yard›m, imdat.
mesut: saadetli, bahtl›, mut-
lu.
mü’min: iman eden, inanan.
münkir: inkâr eden, kabul et-
meyen.
nakd-i ömür: ömür sermaye-
si, hayat sermayesi.
Nur: Risale-i Nur eserleri.
Risale-i Nur: Nur Risalesi, Be-
diüzzaman Said Nursî’nin
eserlerinin ad›.
sertâc: bafl tac›.

flirk: Allah’a ortak koflma, Al-
lah’tan baflka yarat›c›n›n bu-
lundu¤una inanma.

uhra: ahiret, öbür dünya.

volkan: yanarda¤, bürkan.

zail: sone eren, yok olan.

zalim: zulmeden, ac›mas›z ve
haks›z davranan.

z›nd›k: Allah’a ve ahirete
inanmayan, Allah’› inkâr
eden, imans›z, münkir.
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Œ 6 2 œ

Aziz, s›dd›k kardefllerim,

fiimdiye kadar gizli münâf›klar, Risale-i Nur’a kanun-
la, adliye ile ve asayifl ve idare noktas›ndan hükûmetin
baz› erkân›n› i¤fal edip tecavüz ediyorlard›. Biz, müsbet
hareket etti¤imiz için, mecburiyet oldu¤u zaman tedafüî
vaziyetinde idik. fiimdi plânlar› akim kald›. Bilâkis, teca-
vüzleri Risale-i Nur’un dairesini genifllettirdi. Bu defa ye-
ni hurufla Asa-y› Mûsa’y› tab’ etmek niyetimiz, ihtiyar›-
m›z olmad›¤› halde, tecavüz vaziyeti Risale-i Nur’a veri-
liyor gibidir. Bu hâdisenin ehemmiyetli bir hikmeti flu ol-
mak gerektir:

Risale-i Nur, bu mübarek vatan›n manevî bir halâskâ-
r› olmak cihetiyle flimdi iki dehfletli manevî belây› def’ et-
mek için matbuat âlemi ile tezahüre bafllamak, ders ver-
mek zaman› geldi veya gelecek gibidir zannederim.

O dehfletli belâdan birisi: H›ristiyan dinini ma¤lûp
eden ve anarflîli¤i yetifltiren flimalde ç›kan dehfletli din-
sizlik cereyan›, bu vatan› manevî istilâs›na karfl› Risale-i-
Nur, sedd-i Zülkarneyn gibi bir sedd-i Kur’ânî vazifesini
görebilir ve âlem-i ‹slâm›n bu mübarek vatan›n ahalisine
karfl› pek fliddetli îtiraz ve ittihamlar›n› izale etmek için
matbuat lisan›yla konuflmak lâz›m gelmifl diye kalbime
ihtar edildi.

Ben dünyan›n halini bilmiyorum. Fakat, Avrupa’da is-
tilâkârane hükmeden ve edyan-› semaviyeye dayanmayan 
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i¤fal: yan›ltma, gaflete düflürerek
kand›rma, aldatma.
ihtar: dikkat çekme, hat›rlatma,
uyar›.
ihtiyar: irade, tercih.
istilâ: ele geçirme, kaplama, ya-
y›lma.
istilâkarâne: istila ederek, yay›la-
rak.
itiraz: direnme, karfl› koyma.
ittiham: suç alt›nda bulu›nma,
töhmetli olma.
izale: yok etme, ortadan kald›r-
ma.
lisan: dil.
manevî: manaya ait, maddî ol-
mayan.
matbuat: bas›lm›fl fleyler, kitap-
lar, gazeteler, v.s.
mecburiyet: mecbur olma, zaru-
rîlik durumu, zorunluluk.
mübarek: feyizli, bereketli, kutlu.
münaf›k: nifak sokan, iki yüzlü-
lük eden, ara bozucu.
müspet: olumlu.
niyet: maksat, meram.
Risale-i Nur: Nur Risalesi, Bediüz-
zaman Said Nursî’nin eserlerinin
ad›.
sedd-i Kur’ânî: Kur’ân’a ait set,
Kur’ân’›n y›k›lmaz seddi, kalesi.
sedd-i Zülkarneyn: Zülkarneyn’in
seddi; Zülkarneyn’in Ye’cüc ve
Me’cüc kavminden korunmak is-
teyenler için yapt›rd›¤› çok büyük
ve sa¤lam set, kale.
s›dd›k: çok do¤ru, dürüst, hakk›
ve hakikati tereddütsüz kabulle-
nen.
flimal: kuzey.
tab: basma.
tecavüz: haddini aflma, söz ve
harekette ileri gitme.
tedâfüî: kendini koruma, savun-
ma ile ilgili, savunmaya ait.
tezahür: görünme, belirme, orta-
ya ç›kma.
vaziyet: durum.

adliye: mahkeme, yarg›lama
iflleriyle u¤raflan daire.
ahali: halk.
akim: neticesiz, sonu yok, ba-
flar›s›z.
âlem: dünya, cihan.
âlem-i ‹slâm: ‹slâm âlemi, ‹s-
lâm dünyas›.
anarfli: her türlü düzen ve
otoriteye karfl› koyarak kar›-
fl›kl›¤› meydana getirme du-
rumu.
Asa-y› Mûsa: Bediüzzaman

Said Nursî’nin bir eseri.
asayifl: emniyet, kanun ve ni-
zam hakimiyetin sa¤lanmas›.
aziz: izzetli, muhterem, say-
g›n.
belâ: musibet, s›k›nt›.
bilâkis: aksine, tersine.
cihet: yön, sebep, vesile.
def: mani olma, kovma, orta-
dan kald›rma.
defa: kere, kez, yol.
dehfletli: ürkütücü, korkunç.
edyan-› semaviye: semavî

dinler, Allah taraf›ndan gön-
derilmifl olan hak dinler.
ehemmiyetli: önemli.
erkân: ileri gelenler.
hâdise: olay.
halâskâr: kurtar›c›.
hikmet: ‹lahî gaye, yüksek
bilgi.
huruf: harfler.
hüküm: hakimiyet, hakim ol-
ma.
idare: yönetim, memleket ifl-
lerinin yürütülmesi.
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dehfletli cereyan›n istilâs›na karfl› Risale-i Nur hakikatle-
ri bir kal’a oldu¤u gibi, âlem-i ‹slâm›n ve Asya k›t’as›n›n
hâl-i haz›rdaki îtiraz ve ittiham›n› izale ve eskideki mu-
habbet ve uhuvvetini iade etmeye vesile olan bir mu’ci-
ze-i Kur’âniyedir. Bu memleketin vatanperver siyasîleri
çabuk akl›n› bafl›na al›p Risale-i Nur’u tab’ ederek resmî
neflretmeleri lâz›md›r ki, bu iki belâya karfl› siper olsun.

Acaba bu yirmi sene zarf›nda iman-› tahkîkîyi pek
kuvvetli bir surette bu vatanda neflreden Risale-i Nur ol-
masayd›, bu dehfletli as›rda acip ink›lâp ve infilâklarda
bu mübarek vatan, Kur’ân’›n›, iman›n› dehfletli sadme-
lerden tam muhafaza edebilir miydi? Her ne ise…

Risale-i Nur’a, daha vatana, idareye zarar› dokunmak
bahanesiyle tecavüz edilmez; daha kimseyi o bahane ile
inand›ramazlar. Fakat cepheyi de¤ifltirip, din perdesi al-
t›nda baz› safdil hocalar› veya bid’a taraftar› veya
enaniyetli sofîmeflreplileri baz› kurnazl›klarla Risale-i
Nur’a karfl›—iki sene evvel ‹stanbul’da ve Denizli civa-
r›nda oldu¤u gibi—istimal etmek ve Risale-i Nur’a ve
flakirtlerine ayr› bir cephede tecavüz etmeye, münaf›klar
çabal›yorlar. ‹nflaallah muvaffak olamazlar. 

Risale-i Nur fiakirtleri, tam ihtiyatla beraber, bir taar-
ruz oldu¤u vakitte münakafla etmesinler, ald›rmas›nlar;
aldanan, ehl-i ilim ve imansa, dost olsunlar, “Biz size ilifl-
miyoruz, siz de bize iliflmeyiniz. Biz ehl-i imanla karde-
fliz” deyip yat›flt›rs›nlar.

acip: tuhaf, hayrette b›rakan.
âlem-i ‹slâm: ‹slâm âlemi, ‹slâm
dünyas›.
bahane: vesile, sebep.
belâ: musibet, s›k›nt›.
bid’a: dinin asl›na uymayan adet
ve uygulamalar.
cereyan: ak›m, fikir, sanat veya
siyaset hareketi.
civar: çevre, yöre, etraf.
dehfletli: ürkütücü, korkunç.
ehl-i ilim: ilim sahipleri, ilim
adamlar›.
ehl-i iman: inananlar, iman sa-
hipleri.
enaniyet: kendini be¤enme,
bencillik, egoistlik.
evvel: önce.
hakikat: gerçek, do¤ru.
hâl-i hâz›r: flimdiki durum.
iade: geri verme.
idare: yönetim, memleket iflleri-
nin yürütülmesi.
ihtiyat: uzak görüfllü olma, gele-
ce¤i düflünerek tedbirli hareket
etme.
iman: inanç, itikat.
iman-› tahkikî: tahkikî iman,
imana dair bütün meseleleri in-
celeyip delil ve bürhan ile inan-
ma.
infilâk: patlama, fliddetli patlama.
ink›lâp: de¤iflme, dönüflme.
inflaallah: Allah izin verirse.
istilâ: ele geçirme, kaplama, ya-
y›lma.
istimâl: kullanma.
itiraz: direnme, karfl› koyma.
ittiham: suç alt›nda bulu›nma,
töhmetli olma.
izale: yok etme, ortadan kald›r-
ma.
kal’a: büyük hisar.
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k›t’a: yer yüzündeki yedi bü-
yük kara parças›ndan her biri,
ana kara.
mu’cize-i Kur’âniye: Kur’ân’a
ait mu’cize.
muhabbet: sevgi, sevme.
muhafaza: koruma.
muvaffak: baflarm›fl, baflar›l›.
mübarek: feyizli, bereketli,
kutlu.
münaf›k: nifak sokan, iki yüz-
lülük eden, ara bozucu.
münakafla: tart›flma.
neflr: yay›m, yay›n.

resmî: devlet ad›na olan.
Risale-i Nur: Nur Risalesi, Be-
diüzzaman Said Nursî’nin
eserlerinin ad›.
sadme: ans›z›n bafla gelen ve
sarsan belâ, felâket.
safdil: saf gönüllü, temiz
kalpli.
siper: koruyucu engel, kal-
kan.
siyasî: siyasetle u¤raflan, si-
yaset adam›.
sofîmeflrep: tasavvuf ehli, ri-
yazet ve nefisle mücahede ile

hakikate ermeye çal›flan.
suret: biçim, flekil, tarz.
flakirt: talebe, ö¤renci.
taarruz: sald›rma, sataflma,
iliflme.
tab: basma.
tecavüz: haddini aflma, söz
ve harekette ileri gitme.
uhuvvet: kardefllik.
vatanperver: yurtsever, va-
tan›na düflkün, vatan›n› se-
ven kimse.
vesile: bahane, sebep.
zarf›nda: süresince.
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San iyen: Mübareklerin pehlivan› hem Abdurrah-
man, hem Lütfi, hem Büyük Haf›z Ali manalar›n› tafl›-
yan büyük ruhlu Küçük Ali kardeflimiz bir sual soruyor.
Halbuki o sualin cevab› Risale-i Nur’da yüz yerde var.
“Risale-i Nur’un erkân-› imaniye hakk›nda bu derece
kesretli tahflidat› ne içindir? Bir âmî mü’minin iman› bü-
yük bir velînin iman› gibidir, diye eski hocalar bize ders
vermifller.” diyor.

Elcevap: Baflta Âyetü’l-Kübra, meratib-i imaniye
bahislerinde ve ahire yak›n Müceddid-i Elf-i Sanî ‹mam-›
Rabbanî beyan› ve hükmü ki: “Bütün tarîkatlerin mün-
tehas› ve en büyük maksatlar› hakaik-› imaniyenin
inkiflaf›d›r. Ve bir mesele-i imaniyenin katiyetle vuzuhu,
bin kerametlerden ve keflfiyatlardan daha iyidir.” Ve
Âyetü’l-Kübra’n›n en ahirdeki ve Lâhikadan al›nan o
mektubun parças› ve tamam›n›n beyanat› cevap oldu¤u
gibi, Meyve Risalesinin tekrarat-› Kur’âniye hakk›nda
Onuncu Meselesi, Tevhid ve iman rükünleri hakk›nda
tekrarl› ve kesretli tahflidat-› Kur’âniyenin hikmeti, ay-
nen bitamamiha onun hakikî tefsîri olan Risale-i Nur’da
cereyan etmesi de cevapt›r.

Hem, iman-› tahkîkî ve taklidî ve icmalî ve tafsilî ve
iman›n bütün tehacümata ve vesveseler ve flüphelere
karfl› dayan›p sars›lmamas›n› beyan eden Risale-i Nur
parçalar›n›n izahat›, büyük ruhlu Küçük Ali’nin mektu-
buna öyle bir cevapt›r ki, bize hiçbir ihtiyaç b›rakm›yor.
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mertebeleri.
mesele-i imaniye: imanî mesele,
imanla ilgili mesele.
mübarek: feyizli, bereketli, kutlu.
mü’min: iman eden, inanan.
müntehâ: bir fleyin ulaflabildi¤i
son yer, nihayet.
Risale-i Nur: Nur Risalesi, Bediüz-
zaman Said Nursî’nin eserlerinin
ad›.
rükn: esas, kaide, prensip.
saniyen: ikinci olarak.
sual: soru.
tafsilî: detayl›, aç›klamal› olan.
tahflidat: y›¤›naklar; y›¤›nak.
tahflidat-› Kur’âniye: Kur’ân’›n
tahflidat›, Kur’ân’da ›srarla üzerin-
de durulan hakikatler.
taklidî: taklitle yap›lan.
tarikat: Allah’a ulaflmak için fley-
hin gözetiminde müridin takip
edece¤i terbiye usul ve yolu.
tefsîr: Yorum, flerh.
tehâcümât: hücumlar, sald›r›fllar.
tekrarât-› Kur’âniye: Kur’ân’›n
tekrarlamalar›, Kur’ân’da tekrar-
lanan ibâre, mevzu ve ayetler.
tevhid: Allah’›n bir oldu¤una
inanma, birleme.
velî: Allah’›n sevgisine, himayesi-
ne kavuflmufl, ermifl kimseler, Al-
lah dostu, evliya.
vesvese: flüphe, kuruntu, kalbe
gelen as›ls›z kötü ve sinsi düflün-
ce.
vuzuh: vaz›h olma hali, aç›kl›k.

ahir: sonu, son k›sm›.
âmî: bilgisiz, cahil.
Ayetülkübra: en büyük delil,
ayet anlam›nda Risale-i
Nur’da 7. fiua adl› eser.
bahis: konu.
beyan: anlatma, aç›klama.
beyanat: aç›klamalar, izahlar.
bitamamiha: tamamen, bü-
tünüyle, hepsi.
cereyan: olma, meydana gel-
me.
erkân-› imaniye: imana ait
esaslar.

hakaik-› imaniye: imana ait
hakikatler, imanî gerçekler.
hakikî: gerçek.
hikmet: ‹lahî gaye, yüksek
bilgi.
hüküm: emir, bir konu hak-
k›nda verilen karar.
icmalî: k›saca, topluca, tafsil-
siz, toplu, k›sa.
iman: inanç, itikat.
iman-› tahkikî: tahkikî iman,
imana dair bütün meseleleri
inceleyip delil ve bürhan ile
inanma.

inkiflaf: ortaya ç›kma, gelifl-
me.
izahat: izahlar, aç›klamalar.
kat’iyet: kat’îlik, kesinlik.
keramet: Allah’›n velî kulla-
r›nda görülen ola¤anüstü hâl-
ler veya tabiatüstü hâdiseler.
kesretli: çoklu¤u olan, çok
fazla.
keflfiyat: keflifler, Allah’›n il-
ham etmesiyle gösterilen
gaybla ilgili s›rlar.
mana: anlam.
meratib-i imaniye: iman
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‹ k inc i  C ihe t : Îman, yaln›z icmalî ve taklîdî bir tas-
dîka münhas›r de¤il; bir çekirdekten tâ büyük hurma
a¤ac›na kadar ve eldeki âyinede görünen misalî günefl-
ten tâ deniz yüzündeki aksine, tâ günefle kadar mertebe-
leri ve inkiflaflar› oldu¤u gibi, iman›n o derece kesretli
hakikatleri var ki, binbir esma-i ‹lâhiye ve sair erkân-›
imaniyenin kâinat hakikatleriyle alâkadar çok hakikatle-
ri var ki, “Bütün ilimlerin ve marifetlerin ve kemalât-› in-
saniyenin en büyü¤ü imand›r ve iman-› tahkîkîden gelen
tafsilî ve bürhanl› marifet-i kudsiyedir” diye ehl-i hakikat
ittifak etmifller.

Evet, iman-› taklidî, çabuk, flüphelere ma¤lûp olur.
Ondan çok kuvvetli ve çok genifl olan iman-› tahkîkîde
pekçok meratib var. O meratiblerden ilmelyakîn merte-
besi, çok bürhanlar›n›n kuvvetleriyle, binler flüphelere
karfl› dayan›r. Halbuki taklidî iman bir flüpheye karfl› ba-
zan ma¤lûp olur.

Hem, iman-› tahkîkînin bir mertebesi de aynelyakîn
derecesidir ki, pekçok mertebeleri var. Belki esma-i ‹lâ-
hiye adedince tezahür dereceleri var. Bütün kâinat› bir
Kur’ân gibi okuyabilecek derecesine gelir. Hem, bir
mertebesi de hakkalyakîndir. Onun da çok mertebeleri
var. Böyle imanl› zatlara flübehat ordular› hücum da et-
se, bir halt edemez.

Ve ulema-i ilm-i kelâm›n binler cild kitaplar›, akla ve
mant›¤a istinaden telif edilip, yaln›z o marifet-i ima-
niyenin bürhanl› ve aklî bir yolunu göstermifller. Ve 

aklî: akla dayanan, ak›l ile ilglil.
alâkadar: ilgili, iliflkili, münase-
betli, ba¤l›.
âyine: ayna.
aynelyakîn: gözle görür derece-
de inanma; bir fleyi görerek ve
seyrederek bilme.
bürhan: delil, ispat, hüccet.
ehl-i hakikat: hakikati arzula-
yanlar, gerçe¤i bulup onun peflin-
den gidenler; Allah adam›.
erkân-› imaniye: imana ait esas-
lar.
esma-y› ‹lâhiye: Allah’›n isimleri.
hakikat: gerçek, do¤ru.
hakkalyakin: marifet mertebesi-
nin en yükse¤i; bir fleyi yaflaya-
rak, içine girerek, do¤rulu¤undan
flüpheye asla yer b›rakmayacak
biçimde kesin olarak bilme.
halt: kar›flt›rma, uygunsuz fiil ve
davran›fl.
icmalî: k›saca, topluca, tafsilsiz,
toplu, k›sa.
ilmelyakîn: yakîn ile bilme, bir
fleyi ilim ve delil ile kesin olarak
bilme, tan›ma, kabul etme; aksi
mümkün olmayan aç›k, kesin ve
sa¤lam bilgi.
iman: inanç, itikat.
iman-› tahkikî: tahkikî iman,
imana dair bütün meseleleri in-
celeyip delil ve bürhan ile inan-
ma.
iman-› taklidî: taklidi iman, az
flüphelere ma¤lup olabilen, bafl-
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kalar›n› takliden olan iman.
inkiflaf: ortaya ç›kma, keflfo-
lunma; geliflme.
istinaden: istinat ederek, da-
yanarak.
ittifak: birleflme, fikir birli¤i
etme.
kâinat: evren; yarat›lm›fl olan
fleylerin tamam›, bütün âlem-
ler.
kemalât-› insaniye: insana
ait mükemmellik ve olgun-
luklar.
kesretli: çoklu¤u olan, çok

fazla.
marifet: bilme, derin bilgi.
marifet-i imaniye: imanî bil-
gi, malûmat.
marifet-i kudsiye: mukad-
des marifet, kudsî bilgi, sanat.
meratip: mertebeler, basa-
maklar.
mertebe: derece, basamak.
misalî: misale ait, nümuneye
ait.
münhas›r: hasredilmifl, ayr›l-
m›fl, bir fleye veya kimseye
mahsus.

sâir: di¤er, baflka, öteki.
flübehat: flüpheler.
tafsilî: detayl›, aç›klamal›
olan.
taklidî: taklitle yap›lan.
tasdik: do¤rulama, onayla-
ma.
telif: kitap yazma, eser orta-
ya koyma.
tezahür: görünme, belirme,
ortaya ç›kma.
ulema-y› ilm-i kelâm: kelâm
ilmi âlimleri.
zat: kifli, flah›s.
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ehl-i hakikatin yüzer kitaplar› keflfe, zevke istinaden o
marifet-i imaniyeyi daha baflka bir cihette izhar etmifller.
Fakat, Kur’ân’›n mu’cizekâr cadde-i kübras›, gösterdi¤i
hakaik-› imaniye ve marifet-i kudsiye; o ulema ve evljya-
n›n pekçok fevkinde bir kuvvet ve yüksekliktedir.

‹flte Risale-i Nur, bu camî ve külli ve yüksek marifet
caddesini tefsir edip, bin seneden beri Kur’ân aleyhine
ve ‹slâmiyet ve insaniyet zarar›na ve adem âlemleri he-
sab›na tahribatç› külli cereyanlara karfl› Kur’ân ve iman
nam›na mukabele ediyor, müdafaa ediyor. Elbette had-
siz tahflidâta ihtiyac› vard›r ki, o hadsiz düflmanlara kar-
fl› dayan›p, ehl-i iman›n iman›n› muhafazas›na Kur’ân
nuruyla vesile olsun. Hadîs-i flerifte vard›r ki: “Bir adam
seninle imana gelmesi, sana sahra dolusu k›rm›z› koyun-
lardan daha hay›rl›d›r.” Bazan bir saat tefekkür, bir sene
ibadetten daha hay›rl› olur. Hattâ Nakflîlerin hafî zikre
verdi¤i büyük ehemmiyet, bu nevî tefekküre yetiflmek
içindir. Umum kardefllerime birer birer selâm ve dua edi-
yoruz.

1 »/bÉnÑrdGnƒog »/bÉnÑrdnG
Kardefliniz
Said Nursî

ìÕ
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yanarak.
izhar: gösterme, aç›¤a vurma.
keflif: gizli bir fleyi bulma, meyda-
na ç›karma.
küllî: umumî, genel.
marifet: bilme, derin bilgi.
marifet-i imaniye: imanî bilgi,
malûmat.
marifet-i kudsiye: mukaddes
marifet, kudsî bilgi, sanat.
mu’cizekâr: mu’cizeli, mu’cize
hâlinde.
muhafaza: koruma.
mukabele: karfl›l›k.
müdafaa: savunma, koruma.
Nakflî: Hz. fiah-› Nakflibend’in kur-
du¤u tarikat ve bu tarikata men-
sup olan.
nam: ad›na, yerine.
nevi: çeflit.
Risale-i Nur: Nur Risalesi, Bediüz-
zaman Said Nursî’nin eserlerinin
ad›.
sahra: büyük çöl, genifl saha.
selâm: bar›fl, rahatl›k, selamet ve
esenlik dileme.
tahribat: tahripler, y›k›p bozma-
lar.
tahflidat: y›¤›naklar; y›¤›nak.
tefekkür: derin düflünme; eflya-
n›n hakikatini, yarat›c›n›n s›rlar›n›
kavramak ve ibret almak için zih-
nen ve kalben düflünme.
tefsîr: Yorum, flerh.
ulema: âlimler, bilginler, ilim sa-
hipleri.
umum: bütün, herkes.
vesile: bahane, sebep.
zikr: Allah’›n adlar›n› anarak dua
etme, Allah’› anma.

adem: yokluk, hiçlik.
âlem: dünya, cihan.
aleyh: karfl›, karfl›t.
cadde-i kübra: en büyük
cadde, en selametli yol,
Kur’an yolu.
cami: cem eden, toplayan,
içine alan.
cereyan: ak›m, fikir, sanat ve-
ya siyaset hareketi.
cihet: yön, sebep, vesile.

dua: Allah’a yalvarma, niyaz.
ehemmiyet: önem, de¤er,
k›ymet.
ehl-i hakikat: hakikati arzu-
layanlar, gerçe¤i bulup onun
peflinden gidenler; Allah ada-
m›.
ehl-i iman: inananlar, iman
sahipleri.
evliya: veliler, Allah dostlar›.
fevkinde: üstünde.

hadis-i flerif: Peygamberimiz-
den aktar›lan sözlerin genel
ad›.
hadsiz: s›n›rs›z, sonsuz.
hâfî: gizli, aç›ktan olmayan.
hakaik-› imaniye: imana ait
hakikatler, imanî gerçekler.
iman: inanç, itikat.
insaniyet: insanl›k, bütün in-
sanlar.
istinaden: istinat ederek, da-

1. Bâkî olan ancak Allah’t›r
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Œ 6 3 œ

Aziz, s›dd›k kardefllerim,

“‹hlâs” ve mektuplar›n suretlerinin hafiyeler taraf›n-
dan al›nmas›, sizi müteessir etmesin. Zaten o mektupla-
r› ve ‹hlâs ve ihbar-› Aleviyeyi onlara okutmak, Risale-i
Nur hesab›na ve fütuhat›na lâz›m idi. Hem bu hâdise za-
man›nda ‹stanbul’da bolflevizm aleyhindeki nümayifl hâ-
disesi, Risale-i Nur’a karfl› perde alt›nda hücum eden iki
kuvvet birbirine vaziyet almaya bafllad›¤› cihetle, Risale-i
Nur fütuhat›na büyük bir vesiledir. Muvakkat bize karfl›
baz› iliflmeler olsa da, hiç ehemmiyeti yok. Çünkü, bol-
flevizmin, Müslümanlar içinde anarflîlik mahiyetinde
küfr-ü mutlak ve fikr-i tabiatla yerlefltirilmesine mukabil
ancak ve ancak Risale-i Nur’un fevkalâde kuvvetli
hakikatleri ç›kabilmesinden, milliyetperver ve vatanper-
ver ve siyasetçiler ve dindarlar, Risale-i Nur’un arkas›na
girmeye ve onunla bar›flmaya ve onunla siper almaya
bir yol aç›l›yor nazar›yla bak›yoruz.

Said Nursî

ìÕ

Œ 6 4 œ

AFYON EMN‹YET MÜDÜRLÜ⁄ÜNE

Zat›n›z› tan›madan bir defa gördü¤üm vakit, insafl› ve
adaletli gördü¤ümden, herkesten evvel alâkadar oldu¤um

adalet: her hak sahibine hakk›n›n
tam ve eksiksiz verilmesi, hakka-
niyet, âdillik.
alâkadar: ilgili, iliflkili, münase-
betli, ba¤l›.
aleyh: karfl›, karfl›t.
anarfli: her türlü düzen ve otori-
teye karfl› koyarak kar›fl›kl›¤›
meydana getirme durumu.
aziz: izzetli, muhterem, sayg›n.
bolflevizm: Lenin taraf›ndan ge-
lifltirilen komünist nazariye ve
uygulama, ihtilâl yoluyla prole-
tarya iktidar› kurma taraftarl›¤›,
bolfleviklik.
cihet: yön, sebep, vesile.
defa: kere, kez, yol.
dindar: dinin emirlerini yerine
getiren.
ehemmiyet: önem, de¤er, k›y-
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met.
evvel: önce.
fevkalâde: ola¤anüstü.
fikr-i tabiat: her fleyi tabiat
yap›yor fikri, düflüncesi.
fütuhat: zaferler, fetihler, ga-
libiyetler.
hâdise: olay.
hafiye: sakl› ve gizli olaylar›
araflt›ran polis.
hakikat: gerçek, do¤ru.
ihlâs: samimiyet, bir ameli
baflka bir karfl›l›k beklemek-
sizin, s›rf Allah r›zas› için yap-

ma.
küfr-i mutlak: mutlak küfür,
hiç bir imanî hükmü, delili ka-
bul etmeme, kesin ve tam bir
inkar.
mahiyet: durum, vaziyet.
milliyetperver: milletini se-
ven, ulusçu, milliyetçi.
mukabil: karfl›l›k.
muvakkat: geçici.
müteessir: üzgün.
nazar: bak›fl, dikkat.
nümayifl: gösteri.
Risale-i Nur: Nur Risalesi, Be-

diüzzaman Said Nursî’nin
eserlerinin ad›.
s›dd›k: çok do¤ru, dürüst,
hakk› ve hakikati tereddütsüz
kabullenen.
siper: koruyucu engel, kal-
kan.
suret: nüsha, kopya.
vatanperver: yurtsever, va-
tan›na düflkün, vatan›n› se-
ven kimse.
vaziyet: durum.
vesile: bahane, sebep.
zat: kifli, flah›s.
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bir hakikati size beyan ediyorum. O hakikati, alâkadar
makamata vazifeniz îtirab›yle bildirmeyi size b›rak›yo-
rum. O hakikat de fludur:

Benim flimdiki vaziyetim, tarihte emsali yoktur. Her-
fleyden tecrid-i mutlak içinde, herkesten, hattâ camideki
cemaat adamlar›ndan ve temastan memnu oldu¤um
halde, ihtiyarl›k, hastal›k, yoksuzluk içinde birden kalbi-
me geldi ki: Madem ben de bu vatan›n bir evlâd›y›m; bu
vatan›n saadetine hizmet etmek, benim için farzd›r.
Maddî cihette elimden hiçbir fley gelmiyor. Yaln›z
Kur’ân’dan anlad›¤›m ve kaleme ald›¤›m Meyve Risale-
si ile Hüccetü’l-Bâli¤â’y› yeni hurufla tab’ etmek için
baz› kardefllerime izin verdim. O iki Risaleyi iki seneye
yak›n alâkadar Ankara makamat› ve ehl-i vukùfu, hem
Denizli Mahkemesi tetkikten sonra mucib-i mes’uliyet
hiçbir fley bulamayarak bize resmen teslim ettiler. Hem
cevap gönderdim ki, sansüre ve büyük muharrirlere gös-
tersinler, sonra tab’ etsinler. Hem, tabdan sonra resmen
hükûmetin on iki makamat›na vermek bir usûldür. Son-
ra da ‹hlâs Risalesi ile ‹ktisad Risalesi’ni de o iki Risale-
nin ahirine ilhak edip, yeni hurufla tab’ edilsin.

Katiyen size beyan ediyorum ki, benim maksad›m,
bunun tab’›nda bu mübarek milleti ve vatan› manevî ve
maddî anarflîlikten muhafaza etmek ve asayifl ve inziba-
ta manevî yard›m etmek ve anarflîli¤i uyand›ran haricî
bir cereyan›n istilâs›na manevî sed çekmek ve âlem-i ‹s-
lâm›n bize karfl› îtiraz ve ittiham›n› izaleye ve eski mu-
habbet ve uhuvvetini celb etmeye çal›flmakt›r. Fakat, 
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izale: yok etme, ortadan kald›r-
ma.
kat’iyen: hiç bir zaman, asla.
maddî: madde ile alâkal›.
madem: de¤il mi ki.
makamat: makamlar.
manevî: manaya ait, maddî ol-
mayan.
memnu: yasaklanm›fl, men edil-
mifl, yasak.
mucib-i mes’uliyet: mes’uliyet
gerektirici, sorumluluk gerekti-
ren.
muhabbet: sevgi, sevme.
muhafaza: koruma.
muharrir: yazan, yazar.
mübarek: feyizli, bereketli, kutlu.
resmen: resmî  olarak, resmî bir
flekilde.
risale: Risâle-i Nur Külliyat›n›
meydana getiren kitaplardaki her
bir ba¤›ms›z bölüm.
saadet: mutluluk.
sansür: her türlü yay›n›n, sinema,
tiyatro eserlerinin hükümetçe,
önceden denetlenmesi ifli, yay›n
ve gösterilmesinin izne ba¤l› ol-
mas›.
set: mani, perde, engel.
tab: kitap basma.
tecrîd-î mutlak: tam bir yaln›zl›k,
hiç kimseyle görüflememek.
tetkik: dikkatle araflt›rma, incele-
me.
uhuvvet: kardefllik, din kardeflli-
¤i.
usûl: yol, tarz, üslûp, flekil.
vazife: görev.
vaziyet: durum.

ahir: sonu, son k›sm›.
alâkadar: ilgili, iliflkili, müna-
sebetli, ba¤l›.
âlem-i ‹slâm: ‹slâm âlemi, ‹s-
lâm dünyas›.
anarfli: her türlü düzen ve
otoriteye karfl› koyarak kar›-
fl›kl›¤› meydana getirme du-
rumu.
asayifl: emniyet, kanun ve ni-
zam hakimiyetin sa¤lanmas›.
beyan: anlatma, aç›klama.
celp: çekme, çekifl, kendine
çekmek.

cemaat: bir mezhebe veya
bir gruba ba¤l› olanlar›n olufl-
turdu¤u topluluk.
cereyan: ak›m, fikir, sanat ve-
ya siyaset hareketi.
cihet: yön.
ehl-i vukuf: bir mesele hak-
k›nda bilgi ve yetki sahibi
olanlar.
emsal: örnekler, benzerler.
evlât: çocu¤um.
farz: kesin yap›lmas› gerekli
olan; ‹slâmiyette kesin olarak
yap›lmas› gereken emir.

hakikat: gerçek, do¤ru.
haricî: d›fla ait, d›fl dünya ile
ilgili.
hizmet: görev, vazife.
huruf: harfler.
ilhak: ilâve etme, ekleme,
katma.
inzibat: düzeni sa¤lama, asa-
yifli yoluna koyma.
istilâ: ele geçirme, kaplama,
yay›lma.
itiraz: direnme, karfl› koyma.
ittiham: suç alt›nda bulu›n-
ma, töhmetli olma.
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maatteessüf, ben dünya ile alâkadar olmad›¤›mdan ve
ehl-i idare ile de görüflmedi¤imden ve dünya hâlini bil-
medi¤imden ve kanunsuz iliflmek belâs›na maruz kald›-
¤›mdan, eskiden beri perde alt›nda bana husumet eden
baz› insanlar, f›rsat bulup zab›tay›, ya adliyeyi evhamlan-
d›r›yorlar.

Ezcümle : Acîb bir tesadüfle iflittim ki, dört Risalem
ile bu iki sene zarf›nda yazd›¤›m mektuplar›n suretini ta-
harrî memurlar› flimendiferde tutmufllar. O Risalelerin
ikisi, ‹hlâst›r. Gerçi bir derece mahremdir; fakat, mahke-
me, hem Ankara ehl-i vukùfu tetkikten sonra zarars›z
görmüfller ki, bize iade ettiler. Hem, sansüre ve büyük
muharrirlere göstermek için ‹stanbul’a gönderilmifl.

“‹ktisad” ise, bu zamanda herkese lâz›md›r. On Seki-
zinci Lem’a olan keramet-i Aleviye ise, yanl›fll›kla onla-
ra, beraber gönderilmifl. De¤il o Risaleyi tab’ etmek,
belki en mahrem kardefllerime de ancak okumas›na izin
veriyorum. Hem, o, dünyaya bakm›yor. Hem, ehl-i vukuf
ve mahkeme, tetkik etmifl, bize iade etmifller. Hem, on
sene evvel Eskiflehir Hapishanesinde çok s›k›nt›l› bir za-
man›mda ve tesellîye çok muhtaç oldu¤um bir zamanda
bir müjde-i manevî kalbime geldi, ben de kaleme ald›m.

Amma benim bu iki sene, belki dört befl senede yaz-
d›¤›m mektuplar›n suretleri, de¤il o Risalelerle beraber
tab’ ve neflretmek, belki mahrem bir iki dostumun arzu-
su ile okunmas›n› merak edip beraber gönderilmifl.

Bu mektuplar› kendim yazd›¤›m›n sebebi, benim yü-
zümden hapiste s›k›nt› çekenlere bir tesellî, bir 

acip: tuhaf, hayrette b›rakan.
adliye: mahkeme, yarg›lama iflle-
riyle u¤raflan daire.
alâkadar: ilgili, iliflkili, münase-
betli, ba¤l›.
amma: ama, lakin, ancak.
arzu: istek, heves, niyet.
belâ: musibet, s›k›nt›.
ehl-i idare: idare edenler, devleti
yönetenler.
ehl-i vukuf: bir mesele hakk›nda
bilgi ve yetki sahibi olanlar.
evham: vehimler, zanlar, kurun-
tular.
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evvel: önce.
ezcümle: bu cümleden ola-
rak.
gerçi: her ne kadar...
husumet: düflmanl›k.
iade: geri verme.
keramet-i Aleviye: Hz. Ali’ye
ait keramet, ola¤anüstü, fev-
kalâde hâl.
maatteessüf: ne yaz›k ki,
üzülerek belirteyim ki.
mahrem: herkesçe bilinme-
mesi gereken, gizli.

maruz: u¤ramak, etkilenmek.
merak: endifle.
muharrir: yazan, yazar.
muhtâc: gerek duyan.
müjde-i manevî: manevî
müjde.
neflr: yay›m, yay›n.
risale: Risâle-i Nur Külliyat›n›
meydana getiren kitaplardaki
her bir ba¤›ms›z bölüm.
sansür: denetleme iflini ya-
pan kurul.
suret: nüsha, kopya.

suret: nüsha, kopya.
flimendifer: tren.
tab: basma.
taharri: soruflturma.
tesadüf: rastlant›.
teselli: avutma, ac›s›n› dindir-
me.
tetkik: dikkatle araflt›rma, in-
celeme.
zab›ta: flehir güvenli¤ini sa¤-
lamakla vazifeli bulunan ida-
re, polis.
zarf›nda: süresince.
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musahabe ve bu vatan ve millete dünya ve ahiretlerine
yirmi seneden beri büyük menfaati görülen Risale-i Nur
hakk›nda bir müdavele-i efkâr etmek içindir. Hem zat›-
n›za, hem Ankara makamat›na yazd›¤›m baz› hasb-i hal-
ler, belki içinde bulunmufl.

‹flte bu mahiyetteki Risaleler ve mektuplar, taharrî
memurlar› taraf›ndan al›nm›fl; belki size de gelmifl veya
gelecek ihtimaliyle size bu hakikati beyan ediyorum. Be-
nim flimdi pek a¤›r befl alt› cihetteki s›k›nt›lar›ma evham
yüzünden kanunsuz bana ilifltirmeye meydan vermeme-
nizi sizin vazifeperverli¤inizden ve ciddiyetinizden ümit
ediyorum. 

ìÕ

Œ 6 5 œ
[‹stanbul'da hadiseyi gören Risale-i Nur talebelerinin

mektubundan bir parçad›r.]

Aziz kardefllerim,

1 oásæpªrdGnh oórªnërdG o¬nd dün, Nurun manevî bir fütuhat› bütün

azamet ve dehfletiyle ‹stanbul’da görüldü. Küfr-ü mutla-
k› dünyaya, hususan âlem-i ‹slâma yerlefltirmek isteyen
bir cemiyet ve onun naflir-i efkâr› ve mürevvic-i âmâli
olan bir iki gazete matbaas› ve kütüphanesi darma da-
¤›n edilerek; dinsiz yapt›k, komünist yapt›k zannedilen
gençlik ve mekteplilerin a¤z›yla ve harekât›yla ve fiille-
riyle protesto edildi. “Kahrolsun komünistlik!” diye 
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bu olan kimse.
küfr-i mutlak: mutlak küfür, hiç
bir imanî hükmü, delili kabul et-
meme, kesin ve tam bir inkar.
mahiyet: durum, vaziyet.
makamat: makamlar.
manevî: manaya ait, maddî ol-
mayan.
mektep: ö¤renci, üniversite ö¤-
rencisi.
menfaat: fayda.
musâhabe: sohbet etme, söylefl-
me, görüflme.
müdavele-i efkâr: larfl›l›kl› fikir
al›fl-veriflinde bulunma.
mürevvic-› âmâl: gaye ve emel-
leri yayan.
naflir-i efkâr: düflünceleri, fikirle-
ri yayan, neflreden.
Nur: Risale-i Nur eserleri.
risale: Risâle-i Nur Külliyat›n›
meydana getiren kitaplardaki her
bir ba¤›ms›z bölüm.
Risale-i Nur: Nur Risalesi, Bediüz-
zaman Said Nursî’nin eserlerinin
ad›.
taharri: soruflturma.
vazifeperver: vazife sever, çal›fl-
may› seven, vazifesini sevip ona
ba¤l› olan.
zat: kifli, flah›s.

ahiret: öbür dünya, öteki
dünya, k›yametten sonra ku-
rulacak olan âlem.
âlem-i ‹slâm: ‹slâm âlemi, ‹s-
lâm dünyas›.
azamet: büyüklük, ululuk,
yücelik.
aziz: izzetli, muhterem, say-
g›n.
beyan: anlatma, aç›klama.

cemiyet: topluluk, birlik.
ciddiyet: ciddîlik.
cihet: yön.
dehflet: ola¤anüstü heyecan
verici.
evham: vehimler, zanlar, ku-
runtular.
fiil: ifl, hareket.
fütuhat: zaferler, fetihler, ga-
libiyetler.

harekât: hareketler, davra-
n›fllar.
hasbihal: halleflme; görüflüp
konuflma, sohbet.
hususan: bilhassa, özellikle.
ihtimal: olabilirlik.
komünist: bütün mallar›n or-
taklafla kullan›ld›¤› ve özel
mülkiyetin olmad›¤› iddias›n-
da bulunan düzen in mensu-

1. Hamd ve minnet Allah’a mahsustur.
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beddualar edildi. Bu cemiyetin, binler lira maddî, mil-
yonlar lira da manevî zarar› oldu. Ve üzülen bizlere, kal-
bimiz ve ruhumuzla çok alâkadar bir flahs-› manevî, “Ey
Nurcular! fiimdi maddî imkân hâs›l olmuyor diye üzül-
meyiniz. Nurun fütuhat› genifl bir sahada devam ediyor.
Külli bir muvaffak›yet hâs›l oluyor…” vesaire vesaire di-
ye ba¤›rd›.

1 »uHnQ pπr°†na røpe Gnò'g
ìÕ

Œ 6 6 œ
Aziz, s›dd›k kardefllerim,

Size, manidar ve acip ve Risale-i Nur’un talebeleriyle
ve Risale-i Nur’a ve Âyetü’l-Kübra’n›n kerametiyle ve
ehl-i dünyan›n iliflmek niyetleriyle alâkadar karfl›mda es-
kiden belediye bulunan hükûmet dairelerinden birisi,
hiçbir fley kurtulmayarak, hiç görmedi¤imiz acip bir par-
lamakla gecenin en so¤uk bir vaktinde üç saat cehen-
nem gibi yand›¤› halde, tam bitifli¤inde, Risale-i Nur’un
Çal›flkan’lar›ndan bir talebesi, yine iki kardeflinin, ma-
sum Ceylân’›n sermayelerinin k›sm-› azam› bulunan bü-
yük ma¤azalar›, o yang›n yeri ile iki küçük dükkân fas›-
la ile o dehfletli yang›n bütün fliddetiyle ma¤azaya do¤ru
gelirken bîçare Ceylân yan›ma geldi, dedi: “Biz yan›yo-
ruz, mahvolduk.”

Ben de iki gün evvel ma¤azalar›nda bulunan Âyetü’l-
Kübra’n›n bir k›s›m matbu nüshalar›n› yan›ma getirmek 

acip: tuhaf, hayrette b›rakan.
alâkadar: ilgili, iliflkili, münase-
betli, ba¤l›.
Ayetülkübra: en büyük delil,
ayet anlam›nda Risale-i Nur’da 7.
fiua adl› eser.
aziz: izzetli, muhterem, sayg›n.
beddua: bir kimsenin kötü olma-
s› için dua, kötü dua.
bîçare: çaresiz, zavall›.
cemiyet: dernek, topluluk.
dehfletli: ürkütücü, korkunç.
ehl-i dünya: dünyaya ba¤l›, dün-
ya adam›, ahireti düflünmeyen.
evvel: önce.
fas›la: ara.
fütuhat: zaferler, fetihler, galibi-
yetler.
hâs›l: elde edilenlerin hepsi,
meydana gelme.
imkân: olabilirlik, olanak.
keramet: Allah’›n velî kullar›nda
görülen ola¤anüstü hâller veya
tabiatüstü hâdiseler.
k›sm-› azam: büyük k›s›m, ekse-
riyet, ço¤unluk.
küllî: umumî, genel.
maddî: madde ile alâkal›.
mahvolma: yok olma, ortadan
kalkma, batma.
manevî: manaya ait, maddî ol-
mayan.
manidar: nükteli, ince manal›.
masum: saf, temiz.
matbu: tab edilmifl, bas›lm›fl.
muvaffak›yet: baflar›.
niyet: maksat, meram.

Nur: Risale-i Nur eserleri.

Nurcu: Bedîüzzaman Said
Nursî’nin eserlerine ve fikirle-
rine taraftar olan, Risale-i
Nur’lar› okuyup neflreden
kimse.

nüsha: suret.

Risale-i Nur: Nur Risalesi, Be-
diüzzaman Said Nursî’nin
eserlerinin ad›.

sermaye: varl›k, servet.

s›dd›k: çok do¤ru, dürüst,
hakk› ve hakikati tereddütsüz
kabullenen.

flahs-› manevî: manevî flah›s,
belli bir kifli olmay›p bir ce-
maatteb meydana gelen ma-
nevî flah›s.

talebe: ö¤renci.

vesaire: ve baflkalar›, bunun
gibileri.
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1. Bu Rabbimin fazl›ndand›r. (Neml Suresi: 40.)
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için söyledim, fakat getirmedi. Demek o atefli söndür-
mek için orada kalm›flt›.

Ben de Risale-i Nur’u ve Âyetü’l-Kübra’y› flefaatçi ya-
p›p, “Yâ Rabbi, kurtar” dedim. Üç saat, o dehfletli yan-
g›n, hücumunda bütün o büyük daireyi mahvetti, alt›nda
ve bitifli¤indeki dükkânlar› bütün yakt›, y›kt›rd›. Risale-i
Nur’un ve Âyetü’l-Kübra’n›n h›fz›nda olan ma¤azaya
kat'iyen iliflmedi ve alt›ndaki flakirdin dükkân› da müstes-
na olarak sa¤lam kald›. Yaln›z ahali camlar›n› k›rd›lar.
E¤er ahali iliflmeseydi, eflyalar›n› almasayd›lar, hiçbir za-
rar olmayacakt›.

‹flte, Isparta hal›c›hanesinin yang›n› ile, Risale-i
Nur’un derslerine köflklerini tahsis eden zatlar›n o deh-
fletli yang›nla bitiflik iki kardeflinin iki hanesinin kurtul-
mas› Risale-i Nur’un bir kerameti oldu¤u gibi, Kastamo-
nu’da aynen bu Emirda¤› yang›n› gibi, orada, karfl›mda-
ki dehfletli bir yang›n›n ittisalindeki Risale-i Nur fiakirtle-
rinden Haf›z Ahmed’in evi harika bir surette kurtulmas›
ve hemflîresinin üçüncü kat yang›n içinde harika bir tarz-
da, hem elmas ve alt›n mücevherat›n›, hem can›n›
Risale-i Nur’un berekât›yla kurtarmas› misillü, burada
da, bu yang›nda, Risale-i Nur’un çal›flkan talebelerinden
ve Çal›flkan hanedan›ndan üç kardefli olarak dört zat›n
o dehfletli yang›ndan kurtulmas›, Risale-i Nur’un ve Âye-
tü’l-Kübra’n›n bir kerameti oldu¤una hem benim, hem
onlar›n, hem sair kardefllerimizin kat'î kanaatimiz geldi.
Burada eksik olmayan az bir rüzgâr esseydi, o çarfl› dük-
kânlar›n›n ekserîsini yand›rabilirdi. Hattâ Âyetü’l-Kübra
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eserlerinin ad›.
sâir: di¤er, baflka, öteki.
suret: biçim, flekil, tarz.
flakirt: talebe, ö¤renci.
flefaat: birinden baflkas›n›n ku-
surlar›n›n veya suçunun ba¤›fllan-
mas›n› dileme.
tahsis: bir fleyi belli bir gaye için
kullanma.
talebe: ö¤renci.
tarz: biçim, flekil.
zat: kifli, flah›s.

ahali: halk.
Ayetülkübra: en büyük delil,
ayet anlam›nda Risale-i
Nur’da 7. fiua adl› eser.
berekât: bolluklar, bereket-
ler.
dehfletli: ürkütücü, korkunç.
ekserî: ço¤u k›sm›.
elmas: çok k›ymetli bir mü-
cevher.
hânedân: köklü ve büyük ai-

le.
hârika: ola¤anüstü.
hemflire: k›z kardefl, bac›.
h›fz: saklama, koruma, mu-
hafaza etme.
ittisal: bitifliklik.
kanaat: inanma.
kat’î: kesin, flüpheye ve te-
reddüde mahal b›rakmayan.
kat’iyen: hiç bir zaman, asla.
keramet: kerem, lütuf, ihsan,

ba¤›fl.
mahv: periflan etme, harap
etme.
misillü: benzeri, gibi, ayn›s›,
benzer gibi, efl kabilinden.
mücevherat: mücevherler.
müstesna: istisna olan, hariç.
Rabbi: benim Rabbim, Al-
lah’›m.
Risale-i Nur: Nur Risalesi, Be-
diüzzaman Said Nursî’nin
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ma¤azas›ndan on-on befl dükkân tâ uzakta eflyalar›n› ç›-
kar›p kaç›rd›lar.

Baz› emarelerle, Sand›kl›’da, hem Afyon, Kütahya or-
tas›nda, Risale-i Nur’a ve yeni mektuplar›m› elde etme-
leriyle bana karfl› bir iliflmek emareleri göründü. O iki
hâdisede, ‹stanbul hâdiseleriyle tokat yediler. Bu defa,
niyetlerinde bana iliflmek cezas› olarak bu tokat geldi,
inflaallah o niyetten onlar› vazgeçirdi ve korkutup sustur-
du.

Kardefllerim, sizin zekâvetiniz ve tedbiriniz, benim
tesanüdünüz hakk›nda nasihatime ihtiyaç b›rakm›yor.
Fakat bu ahirde hissettim ki, Risale-i Nur fiakirtlerinin
tesanütlerine zarar vermek için birbirinin hakk›nda su-i
zan verdiriyorlar, tâ birbirini ittiham etsin. Belki, “Filân
talebe bize casusluk ediyor” der; tâ bir inflikak düflsün.
Dikkat ediniz, gözünüzle görseniz dahi perdeyi y›rtmay›-
n›z. Fenal›¤a karfl› iyilikle mukabele ediniz. Fakat çok ih-
tiyat ediniz, s›r vermeyiniz. Zaten s›rr›m›z yok; fakat
vehhamlar çoktur. E¤er tahakkuk etse, bir talebe onlara
hafiyelik ediyor; ›slah›na çal›fl›n›z, perdeyi y›rtmay›n›z.

Sizin hususan Isparta medresesindeki tesanüdünüz,
hem Risale-i Nur’u, hem flakirtlerini, hem bu memleke-
tin yüzünü ak etmifl. Ve her tarafta Risale-i Nur’a çal›fl-
t›ran ehemmiyetli bir sebep, tesanüdünüzdür ve flevk ve
gayretinizdir. Cenab-› Hak, sizleri bu hizmet-i imaniyede
daim ve muvaffak eylesin. Âmin, âmin.

ahir: son zaman.
âmin: Yâ Rabbi! Öyle olsun, ka-
bul eyle!” anlam›nda duan›n so-
nunda söylenir.
casus: çeflitli konularda s›r mahi-
yetindeki fleyleri ö¤renip baflka-
lar›na bildiren kimse.
daim: devam eden, devaml›, sü-
rekli.
defa: kere, kez, yol.
ehemmiyetli: önemli.
emare: alâmet, belirti, niflan.
filân: ismi belli olmayan, söylen-
mek istenmeyen veya söylenme-
si lüzumlu bulunmayan özel is-
min yerini tutar.
hâdise: olay.
hafiye: sakl› ve gizli fleyleri arafl-
t›ran, casus.
hizmet-i imaniye: iman ve
Kur’an hakikatlerinin ikna edici
ve ilmî delillerle anlafl›lmas›na
hizmet etme.
hususan: bilhassa, özellikle.
›slah: iyi duruma getirme, iyilefl-
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tirme, düzeltme.
ihtiyat: uzak görüfllü olma,
gelece¤i düflünerek tedbirli
hareket etme.
inflaallah: Allah izin verirse.
inflikak: bölünme, çatlama,
yar›lma.
ittiham: suç alt›nda bulu›n-
ma, töhmetli olma.
medrese: ders okutulan yer.
mukabele: karfl›l›k.
muvaffak: baflarm›fl, baflar›l›.
nasihat: ö¤üt; do¤ruya, iyiye,

güzele sevk etmek için yap›-
lan konuflma.
niyet: maksat, meram.
Risale-i Nur: Nur Risalesi, Be-
diüzzaman Said Nursî’nin
eserlerinin ad›.
s›r: gizlenen gerçek, saklanan
bilgi.
su-i zan: fena, kötü zan, flüp-
he.
flakirt: talebe, ö¤renci.
flevk: fliddetli arzu, afl›r› istek
ve heves.

tahakkuk: gerçekleflme, ol-
ma; delil ile ispat edilme, ke-
sinleflme.
talebe: ö¤renci.
tedbir: idare etme; önlem,
çare.
tesanüt: dayan›flma, birbirine
dayanma ve destek olma.
vehham: çok flüphe ve ves-
vese eden, çok kuruntulu; ve-
himli, kuruntulu.
zekâvet: zekilik; çabuk anla-
ma, kavrama kabiliyeti.
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Umum kardefllerime taife taife, birer birer selâm ve
dua; ve dualar›n› rica ediyoruz.

Said Nursî

Yang›n hakk›nda Üstad›m›z›n yazd›¤› hakikate kat'î ka-
naatimiz geldi; gözümüzle gördük.

OOssmmaann,, MMeehhmmeedd,, HHaassaann,, CCeeyyllâânn vvee
yyaarrdd››mm eeddeenn ‹‹bbrraahhiimm

ìÕ

Œ 6 7 œ

Aziz kardeflim,

Senin mektuplar›n› iyi gördüm. Fakat flimdiki gazete-
ciler ve bafltakiler, hakikatleri tam takdir edemiyorlar.
Hem Risale-i Nur yalvarmaz; onlar yalvarmal› ve arama-
l›. Ve k›ymetini takdir edip müflteri olduktan sonra onla-
r›n yard›m›n› kabul eder.

Hem flimdi nazar-› dikkati Risale-i Nur fiakirtlerine
celb etmemek münasiptir diye düflünüyorum. Fakat ye-
di sene Harb-i Umumîye bakmayan ve yirmi befl sene
gazeteleri okumayan, dinlemeyen bu kardeflinizin fikri,
bu meselede sorulmaz. As›l fikir sahibi, sizler ve Risale-i
Nur’un has flakirtleri ve müdakkik naflirleri, meflveretle,
hususan Isparta’dakilerle, maslahat ne ise yapars›n›z.

Senin bu güzel mektubunu Lâhikaya yazd›k. Risa
le-i Nur’un Lâhika Risalesinde Feyzi ile Emin ehemmi-
yetli mevki kazanm›fllar; acaba ne haldedirler? O 
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aziz: izzetli, muhterem, say-
g›n.
celp: çekme, çekifl, kendine
çekmek.
dua: Allah’a yalvarma, niyaz.
ehemmiyetli: önemli.
hakikat: gerçek, do¤ru.
hâl: durum, vaziyet.
Harb-i Umumî: genel harp,
umumî savafl; 1914-1918 y›l-
lar› aras›nda cereyan eden Bi-
rinci Dünya Savafl›.
hususan: bilhassa, özellikle.

kanaat: inanma.
kat’î: kesin, flüpheye ve te-
reddüde mahal b›rakmayan.
k›ymet: de¤er.
maslahat: uygun ifl, faydal› ifl.
mesele: konu.
meflveret: fikir al›flverifli.
mevki: yer, makam.
müdakkik: tetkik eden, ince-
den inceye araflt›ran.
münasip: uygun.
müflteri: istekli.
naflir: eser neflreden, yay›nla-

yan.
nazar-› dikkat: dikkatli bak-
ma, dikkatli bak›fl.
Risale-i Nur: Nur Risalesi, Be-
diüzzaman Said Nursî’nin
eserlerinin ad›.
selâm: bar›fl, rahatl›k, sela-
met ve esenlik dileme.
flakirt: talebe, ö¤renci.
taife: tak›m, güruh.
takdir: de¤erlendirme.
umum: bütün, herkes.
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ehemmiyetli mevkie muvaf›k vaziyete muvaffak oluyor-
lar m›? Kederleri yok mu?

Hem, hapishanede hakikaten merdane ve fedakârâ-
ne istirahatime çal›flan ve on sene flahs›ma hizmet kadar
beni minnettar eden Taflköprülü Sad›k ve Hilmi ve ‹hsan
ne haldedirler? Ve o civarda, hususan ‹nebolu’daki kar-
defllerimi unutam›yorum; beni merak etmesinler. Risale-i
Nur’un baz› ara s›ra baz› yerlerde tevakkufuna mukabil,
pek tesirli ve ehemmiyetli bir tarzda perde alt›nda fütu-
hat› var. Telâfl etmesinler; ihtiyat ile beraber sebat,
metanet ve yaz›da devam etsinler.

Umuma binler selâm ve dua ediyoruz.

ìÕ

Œ 6 8 œ

Aziz, s›dd›k kardefllerim,

EVVELÂ: Sizleri, birinci vazife-i Nuriyeyi, Asa-y› Mû-
sa’ya ait hizmete bafllaman›z› tebrik ve Isparta’n›z›, diya-
nette ve adab-› ‹slâmiyede geri de¤il, ileri gitmesini ruh
u can›m›zla tahsin ve tebrik ediyoruz.

SÂN‹YEN: Denizli’nin Hüsrev’i Hasan Feyzi’nin Risale-i
Nur hakk›nda ve Risale-i Nur’un asl› ve esas› ve madeni
olan hakikat-› Kur'âniye ve s›rr-› iman ve nur-u Ahmedî
tarifinde yazd›¤› manzum f›kras›, içinde tam bir sa-
mimiyet ve metîn bir kanaat-i imaniye bulundu¤undan;
hem herfleyi çabuk kabul etmeyen ve delilsiz teslim 

adab-› ‹slâmiye: ‹slâmî edepler,
‹slâmî terbiye.
Asa-y› Mûsa: Bediüzzaman Said
Nursî’nin bir eseri.
aziz: izzetli, muhterem, sayg›n.
civar: çevre, yöre, etraf.
delil: kan›t, tan›k, burhan.
diyanet: dinî emirlere riayet, din-
darl›k.
dua: Allah’a yalvarma, niyaz.
ehemmiyetli: önemli.
evvelâ: öncelikle.
fedakârane: fedakârca, fedakâr-
l›kla.
f›kra: parça, mektup, bölüm.
fütuhat: zaferler, fetihler, galibi-
yetler.
hakikaten: do¤rusu, gerçekten.
hakikat-› Kur’âniye: Kur’ân’›n
hakikat›, Kur’ân’›n ifade etti¤i ger-
çek.
hâl: durum, vaziyet.
hizmet: görev, vazife.
hususan: bilhassa, özellikle.
ihtiyat: uzak görüfllü olma, gele-
ce¤i düflünerek tedbirli hareket
etme.
istirahat: dinlenme, rahatlama.
kanaat-i imaniye: imanî mesele-
lerde tam ikna olma, iman›n ver-
mifl oldu¤u kanaat.
keder: kayg›, ac›, hüzün.
maden: öz, cevher.
manzum: vezinli, kafiyeli söz, na-
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z›m olarak yaz›lm›fl eser.
merak: endifle.
merdane: mertçesine.
metanet: metin olma, daya-
n›kl›l›k; gayret.
metin: sa¤lam ve dayan›kl›.
mevki: yer, makam.
minnettar: bir iyili¤e karfl›
minnet duyan.
mukabil: karfl›l›k.
muvaffak: baflarm›fl, baflar›l›.
muvaf›k: uygun, münasip.
nur-u Ahmedî: Hz. Muham-
med’in (a.s.m.) nuru, ›fl›¤›.

Risale-i Nur: Nur Risalesi, Be-
diüzzaman Said Nursî’nin
eserlerinin ad›.
ruh u cân: ruh ve can; ruh ve
canla.
samimîyet: samimîlik, içten-
lik.
saniyen: ikinci olarak.
sebat: sabit durma, kararl›l›k.
selâm: bar›fl, rahatl›k, sela-
met ve esenlik dileme.
s›dd›k: çok do¤ru, dürüst,
hakk› ve hakikati tereddütsüz
kabullenen.

s›rr-› iman: iman s›rr›, iman
hakikati.

tahsin: aferin deme, alk›flla-
ma.

tarif: etraf›yla anlatma, anla-
t›lma, etraf›yla bildirme, bildi-
rilme.

tarz: biçim, flekil.

tevakkuf: duraklama, durma.

umum: bütün, herkes.

vazife-i Nuriye: Risale-i Nur
vazifesi, hizmeti.

vaziyet: durum.
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olmayan âlim, hususan muallim oldu¤u halde Risale-i
Nur’un hakkaniyetini hem kendi nam›na, hem etraf›n-
daki rüfekas›n›n flahs-› manevîsi hesab›na bir derece fev-
kalâde, hâlisane tarif etmesinden Sikke-i Tasdîk-› Gaybî
ahirinde, Lâhikadan al›nan parçalar›n sonunda yaz›lma-
s›n›, hem ayr›ca Lâhikada da kaydedilmesini ve Halil ‹b-
rahim’in de son Risale-i Nur hakk›ndaki tavsifnamesini
dahi bunun gibi Sikke-i Tasdîk-› Gaybî’nin arkas›nda ya-
z›lmas›n› münasip gördük ve burada da öyle yapt›k.
Çünkü bu kadar kuvvetli ve samimî bir kanaat, Sikke-i
Gaybî’deki îmâlar nev'inde hakkaniyetine bir îmâ, bir
emare olabilir.

SÂL‹SEN: Hasan Feyzi’nin mektubunda bahsetti¤i bü-
tün oradaki kardefllerimize pekçok selâm, tebrik ediyo-
ruz. Hapishaneleri bir dershane-i Nuriye oldu¤u gibi, in-
flaallah Denizli vilâyeti de bir nevi Medresetü’z-Zehra
hükmüne geçecek. Ve çoklar›n yüzünü ak eden ve Nu-
ru zulümlerden kurtarmaya çal›flan ve Nurun flakirtleri-
nin herbirisine ona hediye edilen Risalelerden ziyade
hediye vermifl hükmünde manen bizlere hediyesi var.
Bu Nurun tebriki umum ona minnettar olanlar›n hat›ra-
lar›d›r. Yüzer misli mukabili al›nm›fl bir hat›ra-i adalettir.

RÂB‹AN: ‹flaret-i gaybiye ile, “ '64’te Risale-i Nur telif-
çe tamam olur” diye haber-i gaybiyeyi iki hal tasdik edi-
yor.

Birincisi: Çok mühim noktalar hat›ra geldi¤i halde,
Risaleyi telif cihetine sevk edilmiyor.
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muallim: ders veren, ö¤retmen.
mukabil: karfl›l›k.
mühim: lüzumlu, gerekli.
münasip: uygun.
nam: ad, isim.
nev: tür, çeflit.
nevi: çeflit.
Nur: Risale-i Nur eserleri.
rabian: dördüncü olarak.
risale: Risâle-i Nur Külliyat›n›
meydana getiren kitaplardaki her
bir ba¤›ms›z bölüm.
Risale-i Nur: Nur Risalesi, Bediüz-
zaman Said Nursî’nin eserlerinin
ad›.
rüfeka: arkadafllar, refikler.
salisen: üçüncü olarak.
samimî: içten, candan, gönülden.
selâm: bar›fl, rahatl›k, selamet ve
esenlik dileme.
sevk: yöneltme.
sikke-i tasdik-› gaybî: Bedîüzza-
man Said Nursî’nin bir eseri.
flahs-› manevî: manevî flah›s,
belli bir kifli olmay›p bir cemaat-
teb meydana gelen manevî flah›s.
flakirt: talebe, ö¤renci.
tarif: etraf›yla anlatma, anlat›lma,
etraf›yla bildirme, bildirilme.
tasdik: do¤rulama, onaylama.
tavsifname: tavsif yaz›s›, vas›f-
land›ran yaz›.
telif: kitap yazma, eser ortaya
koyma.
umum: bütün, herkes.
vilayet: il.
ziyade: çok, fazla.
zulüm: haks›zl›k, eziyet, iflkence.

ahir: sonu, son k›sm›.
âlim: ilim ile u¤raflan, ilim
adam›.
cihet: yön.
dershane-i Nuriye: Nur ders-
hanesi, nur medresesi, Risale-
i Nur okunan ve okutulan
yerler.
emare: alâmet, belirti, niflan.
fevkalâde: ola¤anüstü.
haber-i gaybî: belirsiz bilgi.
hakkaniyet: hak ve adalete
uygunluk, hak ve do¤ruluk-
tan ayr›lmama.

hâl: durum, vaziyet.
halisâne: temiz kalplilikle, sa-
mimî  bir flekilde, s›rf Allah r›-
zas›n› gözeterek.
hususan: bilhassa, özellikle.
hükmünde: de¤erinde, yerin-
de.
hükmüne: yerine, de¤erine.
ima: dolayl›, üstü kapal› ifade
etme.
inflaallah: Allah izin verirse.
iflaret-i gaybiye: gaypla ilgili
iflaret; Hz. Peygamber, müçte-
hit imamlar taraf›ndan gayba

ait verilen haberler, iflaret yo-
lu ile yap›lan aç›klamalar.
kanaat: inanma.
manen: mana bak›m›ndan,
manaca.
Medresetüzzehra: Bediüzza-
man’›n do¤uda (Van) yap›l-
mas›n› idarecilere teklif etti¤i,
fen ilimleriyle din ilimlerinin
birlikte okutulmas›n› düflün-
dü¤ü üniversite.
minnettar: bir iyili¤e karfl›
minnet duyan.
misl: kat; efl.

EMIRDAG 01.qxd  3/28/07  9:26 AM  Page 201



‹kincisi: Risale-i Nur’un h›fz ve neflrine ve sahabet ve
himayetine çal›flmak için hayat isterdim. Fakat hadsiz
flükür olsun ki, bir bîçare ihtiyar Said yerinde çok genç
Said’ler o vazifeyi yap›yorlar. Hususan Hüsrev’ler, Fey-
zi’ler, Ahmed’ler, Mehmed’ler biraderzâdem gibi çok
Abdurrahman’lar, ve hakeza. Haf›z Ali’yi kabrinde mes-
rur, müferrah ettikleri gibi, inflaallah kabrimde de öyle
mesrur edecekler.

Umum kardefllerime, masumlara, ümmîler, hemflîre-
ler gibi her taifenin herbirisine birer birer selâm ve dua
ediyoruz. Çal›flkan’lar›n da Risale-i Nur’un bereketiyle o
yang›ndan ziyanlar› yoktur, sizlere arz-› hürmet ve selâm
edip ellerinizden öperler.

ìÕ

Œ 6 9 œ

Aziz, s›dd›k kardefllerim,

Birkaç aydan beri aleyhime çevrilen desiseleri meyda-
na ç›kt›. H›fz-› ‹lâhî ile o musibet, yirmiden bire indi.

Hâli zamanda camiye gidiyordum. Haberim olmadan,
talebeler beni üflütmemek için, mahfelde bir kulübecik
yapm›flt›lar. Ben de dört befl gündür kendi kendime
karar verdim, daha gitmeyece¤im. O malûm zabit adam
vas›ta olup kulübeci¤i kald›rd›lar. Bana da resmen
tebli¤ ettiler ki, “Daha camiye gitmeyeceksin.” Fakat
manas›z habbeyi kubbe yap›p bir heyecan verdiler. Hiç 

aleyh: karfl›, karfl›t.
arz-› hürmet: hürmet, sayg› gös-
terme, sayg› duydu¤unu bildir-
me.
aziz: izzetli, muhterem, sayg›n.
bîçare: çaresiz, zavall›.
biraderzade: kardefl çocu¤u, ye-
¤en.
desise: hile, oyun, aldatmaca.
dua: Allah’a yalvarma, niyaz.
habbe: tane.
hadsiz: s›n›rs›z, sonsuz.
hâkezâ: böylece, bunun gibi.
hemflire: k›z kardefl, bac›.
h›fz: saklama, koruma, muhafaza
etme.
h›fz-› ‹lâhî: Allah’›n korumas›.
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himayet: koruma, esirgeme,
muhafaza etme.
hususan: bilhassa, özellikle.
ihtiyar: yafll›.
inflaallah: Allah izin verirse.
kabr: kabir, âlem-i berzah.
kubbe: yar›m küre veya
kümbetimsi yap›lan bina da-
m›.
mahfel: kapal› bölme, oda.
malûm: bilinen, bilinir olan.
mana: anlam.
masum: küçük çocuk.
mesrur: sevinçli, memnun.

musibet: felaket, bela.
müferrah: feraha kavuflmufl,
gönül huzuruna ermifl.
neflr: yay›m, yay›n.
resmen: resmî  olarak, resmî
bir flekilde.
Risale-i Nur: Nur Risalesi, Be-
diüzzaman Said Nursî’nin
eserlerinin ad›.
sahabet: sahip ç›kma, koru-
ma, arka ç›kma.
selâm: bar›fl, rahatl›k, sela-
met ve esenlik dileme.
s›dd›k: çok do¤ru, dürüst,

hakk› ve hakikati tereddütsüz
kabullenen.
flükür: teflekkür.
taife: tak›m, güruh.
talebe: ö¤renci.
tebli¤: ulaflt›rmak, bildirmek.
umum: bütün, herkes.
ümmî: okuma yazmas› olma-
yan, okumam›fl.
vas›ta: arac›.
vazife: görev.
zabit: subay.
ziyan: zarar, kay›p.
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ehemmiyeti yok, hiç de merak etmeyiniz. Tahminimce,
her tarafta haddimden pek fazla teveccüh-ü âmmeyi k›r-
mak için, bana böyle baz› bahanelerle ihanet ediyorlar.
Eski zaman›m› düflünüp güya tahammül etmeyece¤im.
Halbuki—Risale-i Nur’un selâmet ve intiflar›na halel gel-
memek flart›yla—her gün bin ihanet ve tazipler de gel-
se, Allah’a flükrederim. Ben ehemmiyet vermedi¤im gi-
bi, buradaki talebeler de hiç sars›lm›yorlar. Çoktan beri
bekledi¤imiz bu hadise de inayet-i ‹lâhiye ile hafif geçti.

Umum kardefllerimize birer birer selâm ve dua ediyo-
ruz. 

ìÕ

Œ 7 0 œ

Aziz, s›dd›k kardefllerim,

Nur-u Muhammedîye ve Sahabeye bakan dört sayfa
çok güzeldir. Âhirinde, Risale-i Nur’a ve dolay›s›yla bize
bakan k›s›mlar, Hasan Feyzi’nin hüsn-ü zann› pek fazla
gitmifl. Gerçi o ahir kasidesinde Risale-i Nur’un hakika-
tini ve flahs-› manevisini murad etmifl. Yine tadile muh-
taç gördüm. Baz› kelimeleri ilâve ve birkaç›n› tebdil etti-
¤im halde, yine ondan benim hisseme düflen, bin dere-
ce haddimden ziyadedir diye titredim. Fakat madem fla-
kirtleri flevke ve gayrete getiriyor, size havale ediyorum.
Siz, hem bu zamandaki vehhaml›lar›, hem mesle¤imizin
muktezas› olan mahviyet ve ihlâs ve terk-i enaniyet nok-
talar›n› nazara al›n›z; münasip gördü¤ünüz kelimeleri 
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Risale-i Nur: Nur Risalesi, Bediüz-
zaman Said Nursî’nin eserlerinin
ad›.
Sahabe: Peygamberimiz Hz. Mu-
hammed’in mübarek yüzünü
görmekle flereflenen ve onun
sohbetlerine kat›lan mü’min kim-
se.
selâm: bar›fl, rahatl›k, selamet ve
esenlik dileme.
selâmet: salimlik, eminlik, kurtu-
lufl, korku ve endifleden uzak ol-
ma.
s›dd›k: çok do¤ru, dürüst, hakk›
ve hakikati tereddütsüz kabulle-
nen.
flahs-› manevî: manevî flah›s,
belli bir kifli olmay›p bir cemaat-
teb meydana gelen manevî flah›s.
flakirt: talebe, ö¤renci.
flart: koflul.
flevk: fliddetli arzu, afl›r› istek ve
heves.
flükür: teflekkür.
tadil: do¤rultma, düzeltme.
tahammül: yüklenme, yüke kat-
lanma.
talebe: ö¤renci.
tazip: azap çektirme, eziyet et-
me, s›k›nt› verme.
tebdil: de¤ifltirme, dönüfltürme.
terk-i enaniyet: benlik ve enani-
yetten vazgeçme.
teveccüh-i amme: genel tevec-
cüh, umumun, herkesin, halk›n
yönelifli.
umum: bütün.
vehham: çok flüphe ve vesvese
eden, çok kuruntulu; vehimli, ku-
runtulu.
ziyade: çok, fazla.

ahir: en son, en sondaki.
aziz: izzetli, muhterem, say-
g›n.
bahane: vesile, sebep.
dua: Allah’a yalvarma, niyaz.
ehemmiyet: önem, de¤er,
k›ymet.
gerçi: her ne kadar...
güya: sanki.
hâdise: olay.
hakikat: gerçek, do¤ru.
halel: bozukluk, eksiklik.
havale: ›smarlama, b›rakma.
hisse: pay, nasip.

hüsn-i zan: iyi zan, güzel ka-
naat.
ihanet: hainlik, kötülük etme.
ihanet: h›yanet, arkadan vur-
ma.
ihlâs: samimiyet, bir ameli
baflka bir karfl›l›k beklemek-
sizin, s›rf Allah r›zas› için yap-
ma.
inayet-i ‹lahiye: Allah’›n yar-
d›m›.
intiflar: yay›nlanma, neflrol-
ma.
kaside: övgü maksad›yla ya-

z›lm›fl fliir ve bu fliirin naz›m
flekli.
madem: de¤il mi ki.
mahviyet: alçak gönüllülük,
kendini de¤ersiz gösterme.
merak: endifle.
meslek: gidifl, usül, tarz.
muhtâc: gerek duyan.
muktezâ: gere¤i.
murâd: istek, arzu dilek.
münasip: uygun.
nazar: bak›fl, dikkat.
nur-u Muhammedî: Hz. Mu-
hammed’in nuru, ›fl›¤›.
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tadil ediniz. Bu fütur zaman›nda ehemmiyetli bir kamç›-
y› teflviktir, arkadafllara gönderebilirsiniz.

Hem o k›ymetli kardeflimiz, merhum Haf›z Ali’nin
(r.h.) vârisi ve halefi yerinde Risale-i Nur’a fevkalâde irti-
bat ve sadakatle ba¤l›d›r. Benim tadilimden gücenmesin.

Gayet samimî bir kanaatle ve kuvvetli bir itimatla ve
derin bir ilimle ve parlak bir imanla Risale-i Nur’un ma-
hiyetini iki defad›r tarif eden Risale-i Nur’un has flakirt-
lerinden ve ehemmiyetli eski muallimlerinden Hasan
Feyzi’nin Sikke-i Tasdik-i Gaybî’den ald›¤› bir ilhamla
Risale-i Nur hakk›nda ve o Nurun menba› ve esas› olan
Nur-u Muhammedî (a.s.m.) ve hakikat-i Kur’ân ve s›rr-›
iman tarifinde bu kasideyi yazm›flt›r.

ìÕ
Œ 7 1 œ

∫
p√pQƒof tºpàoe *Gnh rºp¡pgGnƒranÉpH $GnQƒof GoDƒpØr£o«pd n¿hoój/ôoj

1 n¿hoôpaÉnµrdG n√pônc rƒndnh
Ahmed yarat›lm›fl o büyük Nur-u Ehadden,
Her zerrede nurdur, o ezelden, hem ebedden.

Bir nur ki odur hem yüce, hem lâyetenâhi,
Ol fahr-i cihan Hazret-i Mahbub-u ‹lâhî.

Parlatt› cihan› bu güzel nur-u Muhammed (a.s.m.)
Halk olmasa, olmazd› bir zerre ve bir ferd.

defa: kere, kez, yol.
ebed: sonu olmayan gelecek za-
man, sonsuzluk, daimîlik.
ehemmiyetli: önemli.
ezel: bafllang›c› olmayan geçmifl
zaman, öncesizlik.
fahr-i cihan: cihan›n, dünyan›n if-
tihar sebebi; kâinat›n övüncü, Hz.
Muhammed (a.s.m.).
ferd: kifli.
fevkalâde: ola¤anüstü.
fütur: zay›fl›k, gevfleklik, usanç.
gayet: son derece.
hakikat-› Kur’ân: Kur’ân’›n haki-
kati, Kur’ân’a ait olan gerçek.
halef: birinin yerine geçen, birinin
yerini tutan.
Halk: yaratma, yoktan var etme.
ilham: içe, gönüle do¤ma, kalbe
gelme, gönle do¤an fley.
ilim: bilgi, marifet.
irtibat: ba¤, münasebet.
itimat: dayanma, güvenme.
kanaat: inanma, görüfl, fikir.
kaside: övgü maksad›yla yaz›lm›fl
fliir ve bu fliirin naz›m flekli.
lâyetenahi: sonsuz, sonu bulun-
maz, nihayetsiz.
mahiyet: asl›, esas›, niteli¤i.

menba: kaynak.
merhum: rahmete kavufl-
mufl, ölmüfl, ölü.
muallim: ders veren, ö¤ret-
men.
nur-u Muhammed: Hz. Mu-
hammed’in (a.s.m.) nuru, ›fl›¤›.

Risale-i Nur: Nur Risalesi, Be-
diüzzaman Said Nursî’nin
eserlerinin ad›.
samimî: içten, candan, gönül-
den.
s›rr-› iman: iman s›rr›, iman
hakikati.

flakirt: talebe, ö¤renci.
tadil: do¤rultma, düzeltme.
tarif: bir fleyi bütün vas›flar›n›
içine alacak flekilde anlatma.
vâris: mirasç›.
zerre: en küçük parça, mole-
kül, atom.

1. Rahmân ve Rahim olan Allah’›n ad›yla.
Onlar Allah’›n nurunu a¤›zlar›yla söndürmek isterler. Fakat Allah nurunu tamamlayacakt›r—
kafirler isterse hofllanmas›nlar. (Saf Suresi: 8.)
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Ol nuru ân›n, her yeri, her zerreyi sarm›fl,
Bafltan bafla her dem bu kesif zulmeti yarm›fl.

Bir nur ki odur sade ve hem lâyetezelzel,
Ârî ve berî cümleden üstün ve mükemmel.

Bir nur ki bütün zerrede ancak o nümâyân,
Bir nur ki verir kalblere hem aflk ile iman.

Bir nur ki e¤er olmasa ol nur hele bir an,
Bafltan bafla zulmette kal›r hem de bu ekvan.

Bir nur ki de¤il öyle muhat, hem dahi mahsur
Bir nur ki eder kalbi de pürnur, çeflmi de pürnur.

Bir lem’ad›r andan, flu büyük flems ve kamerler.
..................

Hep iflte o nurdan bu acâib koca âlem,
Halk oldu o nurdan yine Cennetle Cehennem.

fiek yok ki o nurdur okunan Hazret-i Kur’ân,
Ol nur-u ezel hem sebeb-i hilkat-i insan.

Herfleye odur mebde’ ve as›l ve esas hem,
Ondan görünür nev-i befler böyle mükerrem.

Bir zerre de¤il, bahr-i muhit o bahr-i münirden,
Hem nas›l befler hiç kal›yor hepsi de birden.

fiek yok ki cihan, katre-i nurundan o nurun,
fiek yok ki bu can, zerre-i nurundan o nurun.

Sönsün diye üflense, o derya gibi kaynar,
Söndürmeye hem kimde acep zerre mecal var?
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nev’i befler: insano¤lu, insanlar.
nümayân: görünür, görünen,
meydanda bulunan, aç›kta olan,
âflikâr olan.
pürnur: nur dolu, nur içinde, nur-
lu, ayd›nl›k.
sebeb-i hilkat-i insan: insan›n
yarat›l›fl sebebi.
flek: flüphe, zan, tereddüt.
flems: günefl.
zerre: en küçük parça, molekül,
atom.
zulmet: karanl›k.

acayip: çok tuhaf ve anlafl›l-
maz fleyler.
acep: acaba.
âlem: dünya, cihan.
arî: soyunmufl, kurtulmufl.
aflk: Allah sevgisi.
bahr-i muhit: okyanus.
bahr-i münir: nurland›ran,
ayd›nlatan deniz.
berî: salim, kurtulmufl.
befler: insan, insanl›k.
cümleden: bütün, hep, kâffe-

ten, cemian, hep birden.
çeflm: göz, ayn, dide.
dem: an, vakit, saat, zaman.
derya: deniz.
ekvan: varl›klar, âlemler,
dünyalar, olmalar, huduslar,
vukular.
halk: yaratma, yoktan var et-
me.
iman: inanç, itikat.
kamer: Ay.
kesif: kaba, yo¤un, fleffaf ol-

mayan.
lâyetezelzel: sars›lmaz, güve-
nillir, devaml›.
mahsur: hasredilmifl, s›n›rlan-
m›fl.
mebde: bafllang›ç.
mecal: güç, kuvvet, iktidar,
takat, tahammül.
muhat: ihata edilmifl, kuflat›l-
m›fl, etraf› çevrilmifl.
mükerrem: ikram edilmifl,
sayg› gösterilmifl.
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Söndürmeye kalkm›flt› as›rlar dolu küffar,
Kahreyledi her hepsini ol Hazret-i Kahhâr.

Hep sönmüfl as›rlar, yan›yor sönmeden ol,
Tarihe sorun, kimdir o nur, hem kimmifl menfur?

Aln›nda yanan nur-u Muhammeddi Halîl’in,
Yetmezdi gücü bakmaya her çeflm-i alîlin.

Görseydi Resulün o güzel nurunu Nemrud,
Yakmazd› o dem, nâr›n› ol kâfir-i matrud.

Bir sivrisinek öldürüyor o flâh-› cihân›,
Atm›flt› Halil’i âtefle çünkü o canî.

Bir perde aç›p söyledi Hak gizli kelâmdan,
Ol âtefle bahseyledi hem berd ü selâmdan.

“Dostum ve Resulüm yüce ‹brahim’i, ey nâr,
At âdetini, yakma bugün, sen onu zinhâr!” 

Bir gizli hitap geldi de ol dem yine Haktan
Bir abd-i mükerrem dahi kurtuldu b›çaktan.

Ol nurdan için Yunus’u h›fzeyledi ol hut,
Ol nur ile kahreyledi hem kavmini ol Lût.

Ol hüsn-ü cemal, eyledi âlemleri hayran,
Nerden onu bulmufl, acaba Yusuf-u Ken’an?

Hikmet nedir, ol dertlere sabreyledi Eyyub?
Hem s›rr› nedir, Yusuf için a¤lad› Yakub?

Öldükçe, dirildikçe neden duymad› bir his?
Ol naml› nebî, flanl› flehit Hazret-i Cercis.

âdet: görenek, usul, al›flkanl›k.
âlem: dünya, cihan.
asr: yüzy›l.
bahis: bahseden, araflt›ran, anla-
tan.
berd: so¤uk, so¤ukluk.
cani: cinayet ifllemifl, kimse.
çeflm-i alil: a¤layan yaral› göz.
dem: an, vakit, saat, zaman.
h›fz: saklama, koruma, muhafaza
etme.
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hikmet: ‹lahî gaye, yüksek
bilgi.
hitap: söylem.
hut: büyük bal›k.
hüsn-i cemal: yüz güzelli¤i,
kiflinin kendi güzelli¤i.
Kahhar: kahreden, kudret ve
kuvvet sahibi, Allah.
kahr: üstün gelerek mahvet-
me, üstün gelerek helâk et-
me, bat›rma, ezme.
kavim: millet; aralar›nda dil,

âdet, örf, kültür birli¤i olan in-
san toplulu¤u.
kelâm: söz, konuflma.
küffar: kâfirler, hak dini, ‹slâ-
miyeti inkâr edenler.
menfur: kendisinden nefret
edilen, sevilmeyen, i¤renç.
nâr: atefl; Cehennem.
nebi: kendisine kitap indiril-
memifl peygamber.
nur-u Muhammedî: Hz. Mu-
hammed’in nuru, ›fl›¤›.

Resul: Allah’›n elçisi, pey-
gamber.
s›r: gizlenen gerçek, saklanan
bilgi.
flah-› cihan: dünya flah›, ci-
han padiflah›.
flehit: Allah’›n ve yüce dininin
ad›n› yüceltme u¤runda can›-
n› feda ederek savaflta vuru-
lup ölen Müslüman.
zinhar: sak›n, asla, kat’iyen,
olmaya, aman!.
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Hasretle neden a¤lad›lar Âdem ve Havva?
Kimdendi bu y›llarca süren koskoca dava?

Hem âh, neden terk edilip Ravza-i Cennet,
Bir dâr-› karar oldu neden âlem-i mihnet?

Nur flehri olan Tur’da o dem Hazret-i Mûsa,
Esrar-› kelâm hep çözülüp buldu tecellâ.

Bir parça Zebur’dan okusa Hazret-i Davud,
Bafllard› hemen sanki büyük mahfler-i mev’ud.

Bilmem ki neden, yel ve sular hep onu dinler?
Bilmem ki neden, hep ifliten âh diye inler?

Mahlûku bütün kendine râm etti Süleyman,
Nerdendi bu kuvvet, ona kimdendi bu ferman?

Yellerle uçan flanl› büyük taht-› mukaddes,
Esrar-› ezelden o da duymufl yine bir ses.

Ol hangi acip s›r ki, ç›kar göklere ‹sa,
Kimdir çekilen çarm›ha, kimdir yine Yuda?

Nur derdi için taht›n› terk eyledi Edhem,
Bir baflkas›n›n taht› olur derdine merhem.

Çok flahs-› velî, nur ile hem etti kanaat,
Çok flahs-› denî, nur ile hem buldu keramet.

Her hepsi de pervanesi, üftadesi nurun,
Her hepsi muamma, gücü yetmez bu fluurun.

Fillerle var›p Kâbe’ye, hem Ebrehe zalim;
‹sterdi ki, yaps›n nice bin türlü mezalim...
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söz.
pervane: geceleri ›fl›¤›n etraf›nda
dönen küçük kelebek, gece kele-
be¤i.
râm: teslim olmufl, itaat eden,
boyun e¤mifl, emrine girmifl.
Ravza-i Cennet: Cennet bahçesi.
s›r: gizlenen gerçek, saklanan bil-
gi.
flahs-› denî: kötü kimse, alçak ki-
fli.
flahs-› velî: velî kimse, büyük fla-
h›s, büyük kimse.
fluur: ak›l, bilinç.
taht: hükümdar makam›, hü-
kümdarl›k.
taht-› mukaddes: mukaddes
taht, kutsal makam.
üftade: âfl›k.
zalim: zulmeden, ac›mas›z ve
haks›z davranan.
Zebur: Hz. Davud’a (a.s.) nazil olan
mukaddes kitap.

acip: tuhaf, hayrette b›rakan.
âlem-i mihnet: s›k›nt›, dert
ve zahmet dünyas›.
çarm›h: dört çivi, suçlunun öl-
dürülmek amac›yla çivilendi¤i
haç biçimindeki dara¤ac›.
dâr-› karar: karar k›l›nacak,
durulacak yer; Cennet.
dava: takip edilen fikir, iddia,
ülkü.
dem: an, vakit, saat, zaman.
Ebrehe: Hz. Muhammed’in

(a.s.m.) do¤umundan elli gün
kadar evvel Kâbe’yi y›kmaya
gelen Habefl ordusu kuman-
dan›.
ferman: emir, buyruk.
hasret: özlem.
kanaat: az gözlü olmadan
h›rs göstermeden k›smetine
raz› olmak, elindeki ile yetin-
mek.
keramet: Allah’›n velî kulla-
r›nda görülen ola¤anüstü hâl-

ler veya tabiatüstü hâdiseler.
mahlûk: yarat›k, Allah tara-
f›ndan yarat›lm›fl olan.
mahfler-i mev’ûd: vaad edil-
mifl, söz verilmifl mahfler.
merhem: ilaç; ac›y›, kederi
teskin eden fley.
mezalim: zulümler, haks›zl›k-
lar, eziyet ve iflkenceler.
muamma: kar›fl›k, manas› zor
anlafl›l›r fley, anlafl›lmayan,
anlam› gizli ve güç anlafl›l›r
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‹sterdi ki, o beyt y›k›l›p flöhreti sönsün,
Halk Kâbe’yi terkederek, kiliseye dönsün.

‹sterdi ki, çeksin do¤acak nura bir sed,
Hem do¤madan ölsün diye “Mahbub-u Müebbed.” 

Günlerce gidip Kâbe’ye, hem yaklaflan ordu,
Birden bire bir tehlike sezmifl gibi durdu.

Sür’atle gelip bir sürü kufl, semt-i bahirden,
Tafl harbine bafllar, pek acip hepsi birden.

‹ndikçe havadan, o muamma gibi tafllar,
Cans›z y›k›l›p yerlere yatm›fl nice bafllar.

fiah›yla beraber kocaman ordu-yu Mevlâ, 
Olsun diye mahbuba niflan, eyledi mûta.

Hem kavm-i Kureyfl, söndürelim derken o nuru,
Erkek ve kad›n, cümlesinin kaçt› huzuru.

Müflrik ve muvahhid, iki f›rka olup urban,
Y›llarca dökülmüfl yine üstüne bir kan.

fiakk etti kamer, Fahr-i Befler, ol Yüce Server,
Her yerde ve her anda onun nuru muzaffer.

Kur’ân’d› kali, nurdu yolu, ümmeti mutlu,
Ümmet olan›n kalbi bütün nur ile doldu.

Çekmezdi keder, ol sözü cevher, özü kevser,
Ol Sure-i Kevser, dedi a’das›na “ebter!” 

Ol fiems-i Ezelden kaç›nan ol kuru bafllar,
Gayya-i Cehennemde bütün yakm›fl atefller.acip: tuhaf, hayrette b›rakan.

a’dâ: düflmanlar.
beyt: mesken, hane, ev, oda, oba.
cevher: de¤er, k›ymet.
ebter: ölümünden sonra ad› ha-
t›rlan›p an›lacak hayr› ve ihsan›
kalmayan kifli.
fahr-i befler: insanl›¤›n övüncü,
insanl›¤›n iftihar vesilesi.
f›rka: topluluk, grup, cemaat.
gayya-y› Cehennem: Cehennem
kuyusu.
harp: savafl.
kâl: söz, konuflma.
kamer: ay.
kavim: millet; aralar›nda dil, âdet,
örf, kültür birli¤i olan insan toplu-
lu¤u.
keder: kayg›, ac›, hüzün.
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kevser: bol nimet, ilim ve bü-
yük fleref, hay›r ve bereket.
kilise: H›ristiyanlar›n mâbedi,
H›ristiyanlar›n ibadet etti¤i bi-
na.
Kureyfl: kökü Hz. ‹brahim’e
dayanan Peygamberimiz Hz.
Muhammed’in mensup oldu-
¤u meflhur Arap kabilesi.
mahbub-› müebbet: ebede
kadar sevilecek olan, sonsuza
kadar sevilecek olan.
mahbup: muhabbet olun-
mufl, sevilmifl, sevilen, sevgili.

muamma: anlafl›lmaz, çözül-
mesi güç ifl, anlam› gizli ve
güç anlafl›l›r söz.
mutâ: kendine itaat olunan,
sözü dinlenen, kendisine bo-
yun e¤ilen.
muvahhit: tevhit eden, Ce-
nab-› Hakk›n varl›¤›na ve bir-
li¤ine inanan, Allah’› birleyen.
muzaffer: yenmifl, galip gel-
mifl.
müflrik: Allah’a flirk koflan, or-
tak tutan.
niflan: iz, belirti, alamet.

semt-i bahr: deniz taraf›.
server: bafl, baflkan, reis.
set: mani, perde, engel.
sür’at: çabucak, h›zla.
flah: padiflah, sultan, hüküm-
dar.
flak: yarma, yar›lma, çatlama.
flems-i ezelî: ezelî günefl; var-
l›¤›n›n bafllang›c› olmayan ve
her fleyi nurland›ran Cenab-›
Hak.
urban: çöl Araplar›.
ümmet: Müslümanlar›n ta-
mam›; bütün Müslümanlar.
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Bitmiflti nefes, ç›kmad› ses, b›kt› da herkes,
Ol nura var›p bafl e¤erek hem dediler pes!

‹draki olan kafile ayr›ld› Kureyflten,
Feyz almak için do¤mufl olan flanl› güneflten.

Ol kevser-i Ahmed’den içip herbiri tas tas,
Olmufltu o gün sanki mücellâ birer elmas.

Ol bafllara tâç, derde ilâç, mürflid-i âlem,
Eylerdi nazar bunlara nuruyla demadem.

Bunlard› o a’day› bo¤an bir alay arslan,
Hak u¤runa, nur u¤runa olmufl ço¤u kurban.

Bunlardan o gün ehl-i nifak cümle kaçard›,
Müflrik ise, ol akl› an›n kalmaz, uçard›.

Bunlard› o Peygamberin ashab› ve âli,
Dünyada ve ukbada da hem flanlar› âlî.

Tavsif ediyor bunlar› hep flöylece Kur’ân,
Sulh vakti koyun, kavgada kükrek birer arslan!

Hep yüzleri pâk, sözleri hak, yollar› hakt›,
Merkebleri yeller gibi Düldüldü, Burakd›.

Bir cezbe-i “Yâ Hayy!” ile seller gibi akt›,
A’daya var›p herbiri flimflek gibi çakt›.

Bunlard› o gün halka-i tevhidi kuranlar,
Bunlard› o gün baltalay›p küfrü k›ranlar.

Bunlard› mübarek yüce cem’iyet-i flûra,
Bunlard› o nurdan dizilen halka-i kübra.
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len fley, binek.
mübarek: feyizli, bereketli, kutlu.
mücellâ: cilâlanm›fl, cilâl›, parlat›l-
m›fl, parlak.
mürflit: irflat eden, do¤ru yolu
gösteren, rehber, k›lavuz.
müflrik: Allah’a flirk koflan, ortak
tutan.
nazar: bak›fl.
pak: temiz.
pes: teslim, tamam, yeter.
Peygamber: Hazret-i Muham-
med.
sulh: bar›fl, anlaflarak düflmanl›¤›
kald›rma.
flan: flöhret, ün.
tac: taç; hükümdarl›k sembolü
olarak bafla tak›lan de¤erli tafllar-
la süslü bafll›k; hükümdar bafll›¤›.
tavsif: vas›fland›rma, niteleme.
ukba: ahiret, öbür dünya.
yel: rüzgâr.

a’dâ: düflmanlar.
alay: kalabal›k, cemaat.
âlem: dünya, cihan; bütün
yarat›lm›fllar.
âlî: yüce, yüksek, ulu.
ashap: Sahabeler, Hz. Pey-
gamberi (a.s.m.) görmüfl ve
onunla konuflmufl olan Müs-
lüman kimseler.
Burak: Hz. Muhammed’in
(a.s.m.) Miraç’ta Allah’›n ihsan›
olarak bindi¤i binek.
cemiyet-i flûra: dan›flma
meclisi.

cezbe: ruhî heyecan, coflkun-
luk, ruhun coflkunlukla ken-
dinden geçme hâli.
demâdem: zaman zaman, an
be an, s›k s›k, her vakit.
Düldül: Peygamber Efendimi-
ze M›s›r hükümdar› taraf›n-
dan hediye edilen kat›r.
ehl-i nifak: iki yüzlü kimseler,
münaf›klar, ara bozucular.
elmas: çok k›ymetli bir mü-
cevher.
feyz: bolluk, bereket, verimli-
lik.

halka-i kübra: en büyük hal-
ka.
Hay: gerçek hayat sahibi
olan, Allah.
idrak: ak›l erdirme, anlama,
kavrama kabiliyeti.
kafile: birlikte yolculuk eden
topluluk; zümre, f›rka.
Kureyfl: kökü Hz. ‹brahim’e
dayanan Peygamberimiz Hz.
Muhammed’in mensup oldu-
¤u meflhur Arap kabilesi.
küfür: imans›zl›k, dinsizlik.
merkep: binilen vas›ta, bini-
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Bunlard› alan Suriye, Irak, ülke-i Kisra,
Bunlarla ziyadar o karanl›k koca sahra.

Bunlard› veren hasta, alîl gözlere bir fer,
Bunlard› o tarihe geçen flanl› gazanfer.

Her hepsi de bir zerre-i nuru o Habîbin,
Her an görünür gözlere ondan nice yüz bin.

Nur alt›na girmifl bulunan türlü cemaat,
Hem buldu beka, hem de bütün gördü adalet.

Ecdad-› izam›n o büyük ruhlar› küskün,
Zira ne küfürler okunur onlara hergün.

Ya¤m›flt› o gün ah ne kederler, ne elemler,
Âciz onu hep yazmaya, eller ve kalemler.

Binlerce yetimin y›k›lan kalbini sen yap,
Affet yeter art›k, o Habîb aflk›na, yâ Rab!

Derken yeter art›k, bizi affet güzel Allah!
Sars›ld› cihan, öldü de bir gümgüme nâgâh.

Buz parças› halinde bulut, bir yere düflmüfl,
Erkek ve kad›n hepsi de ol semte üflüflmüfl...

Derhal aç›l›p gökyüzü hem parlad› ol nurdan gelen 
Risalei’n-Nur

Hallâk-› Rahîm eyledi mahlûkunu mesrur.

Zulmet da¤›l›p bafllad› bir yep yeni gündüz,
Bir nefl’e duyup sustu biraz a¤layan o göz.
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adalet: her hak sahibine hak-
k›n›n tam ve eksiksiz verilme-
si, düzenli ve dengeli olufl.
alil: kör.
beka: bakîlik, ebedîlik, son-
suzluk.
cemaat: bir mezhebe veya
bir gruba ba¤l› olanlar›n olufl-
turdu¤u topluluk.
ecdad-› izam: nam ve flerefi
yüce atalar, ulu atalar.
elem: dert, üzüntü, kayg›, ta-
sa.

fer: ayd›nl›k, parlakl›k, nur.
gazanfer: kahraman, cesaret-
li insan.
habîb: sevilen, sevgili.
Hallâk-› Rahîm: merhamet
sahibi olan yarat›c›, yaratt›k-
lar›na merhamet ve flefkatle
bakan, Allah.
mahlûk: yarat›k, Allah tara-
f›ndan yarat›lm›fl olan.
mesrur: sevinçli, memnun.
nagâh: aniden, birdenbire,
beklenmeyen bir anda.

Rab: Cenab-› Hakk›n terbiye
edicilik s›fat›

sahra: büyük çöl, genifl saha.

semt: yerleflim bölgesi, bölge.

ülke-i Kisra: Kisra’n›n ülkesi,
‹ran.

yetim: ana babas› veya ba-
bas› ölmüfl çocuk.

ziyadar: ziyal›, ›fl›kl›, parlak,
ayd›nl›k.

zulmet: karanl›k.
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Bir dem bile düflmezken onun âh› dilinden,
Kurtuldu, yaz›k dertli befler derdin elinden.

Ol taze günefl, ülkeye serptikçe ›fl›klar,
Hep flâd olacak, flevk bulacak kalbi k›r›klar.

Her kalbe sürur, her göze nur doldu bugünden,
Bir müjde verir sanki o bir flanl› dü¤ünden.

Arz eyleyelim ol yüce Allah’a flükürler,
Kalkar bu kahr ü cehl ve dalâl, flirk ve küfürler.

Ol nur-u Hüda sald› ziya, kalbe safa hem,
Gösterdi beka, göçtü fena, buldu vefa hem.

Ç›km›flt› flakî, geldi nakî gördü adavet,
Eylerdi nefiy, oldu hafî nur-u hidayet.

F›flk›rd› Risale-i Nur, ufuktan nur-u Risalet
Ol nur-u Risalet verecek emn ü adalet.

Allah’a flükür, kalkmada hep cümle karanl›k,
Allah’a flükür, dolmada hep kalbe ferahl›k.

Allah’a flükür, iflte bugün perde aç›ld›,
Âlemlere art›k yine bir nefl’e saç›ld›.

Art›k bu sönük canlara can üfledi canan,
Art›k bu gönül derdine ol eyledi derman.

Bir fasl-› bahar bafllad› illerde bu günden,
Bir sohbet-i gül bafllad› dillerde bu günden.

Benden bana ben gitmek için Risale-i Nur diye kofltum,
Nur derdine düfltüm de denizler gibi cofltum.
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mutlu, bahtiyar.
flaki: haydut, yol kesen, her türlü
günah› iflleyebilen.
flevk: fliddetli arzu, afl›r› istek ve
heves.
flirk: Allah’a ortak koflma, Al-
lah’tan baflka yarat›c›n›n bulun-
du¤una inanma.
flükür: teflekkür.
ufuk: çekülün gösterdi¤i dikey
çizgi ile gözlemci üzerinden ge-
çen düzlem.
vefa: sözünde durma, sözünü ye-
rine getirme, sözünü tutma.
ziya: ›fl›k, ayd›nl›k, nur.

adalet: kanun ve düzen haki-
miyeti.
adavet: düflmanl›k, husumet.
âlem: dünya, cihan; bütün
yarat›lm›fllar.
arz: sunma.
beka: bakîlik, ebedîlik, son-
suzluk.
befler: insan, insanl›k.
canan: sevgili, gönül verilmifl.
cehl: cahillik, bilgisizlik.
dalâl: do¤ru yoldan ç›kma,
sapma, az›p e¤ri yola sapma.

dem: an, vakit, saat, zaman.
derman: ilaç, çare.
emn: güven, eminlik, korku-
suzluk.
fasl-› bahar: ilkbahar.
fenâ: ölümlü, geçici.
ferah: gönül aç›kl›¤›, sevinç,
sevinme.
hâfî: gizli, sakl›.
kahr: büyük eziyet, cefa, zu-
lüm.
küfür: imans›zl›k, dinsizlik.
nakî: temiz, pak.

nefiy: inkâr etme.
nur-u hidayet: hidayet nuru.
nur-u Hudâ: hidayet verici
olan Allah’›n nuru.
nur-u Risalet: peygamberlik
nuru.
Risale-i Nur: Nur Risalesi, Be-
diüzzaman Said Nursî’nin
eserlerinin ad›.
safa: rahat ve huzurlu olma,
gönül flenli¤i.
sürur: sevinç, mutluluk.
flâd: sevinçli, nefleli, memnun,
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Bir zerrecik olsun bulay›m der de ararken
Düfltüm yine derya gibi bir nura bugün ben.

Verdim ona ben gönlümü bafltan bafla art›k,
Mâflukum odur, flimdi benim, ben ona âfl›k.

Ol nur-u ezel hem kararan kalblere lây›k,
Ol nurdan al›r feyzini hem cümle halây›k.

Kahreyledi ol zulmeti Risale-i Nur’a akanlar,
Nur kahr›na u¤rar, ona hasmâne bakanlar.

Küfrün bütün alay› hücum etse de ey nur,
Etmez seni dûr, kendi olur belki de makhur.

Sensin yine haz›r, yine sensin bize naz›r
Ey nur-u Rahîm, ey ebedî bir cilve-i kudret-i Fat›r!

Bir nefl’e duyurdun imanla s›rr-› ezelden,
Bir müjde getirdin bize ol naml› güzelden.

Madem ki içirdin bize ol âb-› hayattan
Bir zerre kadar kalmad› havf flimdi memattan.

Hasret yaflad›k nuruna y›llarca bütün biz, 
Masum ve alîl, türlü belâ çekti sebepsiz.

Y›llarca akan, kan dolu göz yafllar› dinsin,
Zalim yere bats›n, o zulüm bir yere sinsin.

Y›llarca, as›rlarca bu nurun yine yans›n,
Öksüz ve yetim, dul ve alîl hepsi de kans›n.

Ey nur gülü, nur çehreni öpsem duda¤›ndan,
Kalb bahçesinin kalbine diksem buda¤›ndan.

âb-› hayat: hayat suyu; içene
ebedî hayat verdi¤ine inan›lan ef-
sanevî su, bengisu.
alil: hasta, hastal›kl›.
belâ: musibet, s›k›nt›.
cilve-i kudret: kudret ve kuvve-
tin tecellisi, görüntüsü.
derya: deniz.
dûr: uzak, ›rak.
ebedî: sonu olmayan, daimî, sü-
rekli.
Fât›r: yaratan, yarat›c›, hal›k, Al-
lah.
feyz: bolluk, bereket; ihsan, ba-
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¤›fl.
halây›k: kad›n esir, câriye,
hizmetçi.
hasmane: düflmancas›na,
düflman gibi, hasma yak›fla-
cak, uyacak tarzda.
hasret: özlem.
havf: korku, korkma.
hâz›r: mevcut, amade.
iman: inanç, itikat.
kahr: büyük eziyet, cefa, zu-
lüm.
küfür: imans›zl›k, dinsizlik.

lây›k: yak›flan, yarafl›r, yak›-
fl›r.
madem: de¤il mi ki.
makhûr: yenilmifl, kahrol-
mufl, ma¤lup olmufl.
masum: suçsuz, günahs›z,
saf, temiz.
mafluk: aflk ve ilgi ile sevilen,
sevgili.
memat: ölüm, vefat, irtihal,
ahirete göç etme.
nam: ün, flöhret, flan.
naz›r: nezaret eden, bakan,

gözeten.
Risale-i Nur: Nur Risalesi, Be-
diüzzaman Said Nursî’nin
eserlerinin ad›.
yetim: ana babas› veya ba-
bas› ölmüfl çocuk.
zalim: zulmeden, ac›mas›z ve
haks›z davranan.
zerre: en küçük parça, mole-
kül, atom.
zulmet: karanl›k.
zulüm: haks›zl›k, eziyet, ifl-
kence.
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Her dem kokarak hem o güzel rayihas›ndan
Ç›ksam yine ben âlem-i fâni tasas›ndan.

Nur güllerin açs›n, yine miskler gibi tütsün,
Sînemde bu can bülbülü tevhid ile ötsün.

Sensin bize bir nefl’e veren ol gül-ü halis,
Sensin bize hem cümleden âlâ, dahi muhlis.

Ey nur-u Risaletten gelen bir burhan-› Kur’ân!
Ey s›rr-› Furkan’dan ç›kan hüccet-i iman!

Sendin bize matlub, yine sendin bize mev’ud,
Sayende bugün herkes olur zinde ve mes’ud.

Her an seni bekler ve say›klard› bu dünya,
Hak kendini gösterdi, bugün bitti o rüya.

Bin üç yüz senedir topra¤a dönmüfl nice milyar 
Mü’min ve muvahhid seni gözlerdi hep ey yar!

Her hepsi de senden yana söylerdi kelâm›
Her hepsi de her an sana eylerdi selâm›.

Nur çehreni açsan, atarak perdeyi yüzden

Söyler bana ruhum yine 
1 Ékæ«p≤nj oärOnOrRGÉne

Vallah, ezelden bunu ben eyledim ezber:
Risalei’n-Nurdur vallah o son müceddid-i ekber.

Yüzlerce sened, hem nice yüzlerce iflaret,
Eyler bu mukaddes koca davaya flahadet.
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müceddid-i ekber: tecdit edenle-
rin en büyü¤ü, en büyük müced-
did.
mü’min: iman eden, inanan.
nur-u Risalet: peygamberlik nu-
ru.
rayiha: koku.
selâm: bar›fl, rahatl›k, selamet ve
esenlik dileme.
senet: güvence, dayanak.
s›rr-› Furkan: Kur’ân-› Kerîm’in
s›rr›, hikmeti.
sîne: gö¤üs.
flahadet: flahit olma, flahitlik, ta-
n›kl›k.
tevhid: Allah’›n bir oldu¤una
inanma, birleme.
vallahi: Allah için, Allah hakk›
için, Allah’a yemin ederim anla-
m›na gelen yemin sözü.
yâr: sevgili.
zinde: dinç, sa¤lam, güçlü, kuv-
vetli.

âlem-i fânî: fânî dünya, gelip
geçici âlem.
bürhan-› Kur’ân: Kur’ân’›n
delili, Kur’ân’›n ispat›.
çehre: vecih, yüz.
dava: takip edilen fikir, iddia.
dem: an, vakit, saat, zaman.
ezel: bafllang›c› olmayan geç-
mifl zaman, öncesizlik.
halis: gerçek.

hüccet-i îmâniye: iman delil-
leri.
kelâm: söz, konuflma.
matlup: talep edilen, isteni-
len fley.
mesut: saadetli, bahtl›, mut-
lu.
mev’ûd: vaad edilmifl, söz ve-
rilmifl.
misk: bir ceylan cinsinin er-

ke¤inin göbe¤inden elde edi-
len güzel koku.
muhlis: ihlasl›, samimî; bir ifli
hiç bir karfl›l›k beklemeden
s›rf Allah r›zas› için yapan.
mukaddes: takdis edilmifl,
kutsal, aziz, temiz.
muvahhit: tevhit eden, Ce-
nab-› Hakk›n varl›¤›na ve bir-
li¤ine inanan, Allah’› birleyen.

1. Yakinim artmad›.
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En baflta gelen flahid-i adl Hazret-i Kur’ân
Göstermifl ayanen otuz üç yerde o burhan.

1 ÉkcpQróoe Énj in kalbine gömmüfl Esedullah,

Çok s›r ki, bilenler oluyor hep sana âgâh.

2 pârbnƒrdG s…pQpOÉnb røoc demifl ol pîr-i muazzam,

Binlerce velî hem yine yapm›fl buna bin zam.

Mu’cizdir o söz, hakt›r o öz, görmedi her göz,
Art›k bu muammalar› gel sen bize bir çöz.

Alt›nc› Sözün ald› bütün fiil ve s›fat›,
Verdim de ar›nd›m ona hem zat ve hayat›.

Müflis ve fakir bekliyordum flimdi kap›nda
Tevhide erifltir beni, gel var›n› sun da.

“Ben!.. Ben!..” diye yazd›msa da sensin yine ol Ben,
Hiçten ne ç›kar, hem bana benlik yine senden.

Affet beni ey aff› büyük lütfu büyük Risalei’n-Nur!
Bir dem bile hem eyleme senden beni yâ Rabbenâ 

mehcur!

Nur aflk›na, Hak aflk›na, dost aflk›na ey nur!
Nurunla ve s›rr›nla bugün k›l bizi mesrur.

Ey nur-u ezelden gelen nur-u Muhammed (asm.),
Ey s›rr-› imandan gelen nur-u müebbed!

Binlerce yetimin duyulan âh›n› bir kes,
Sarsar o büyük arfl› da vallah bu ç›kan ses.

agâh: bilgili, haberli, uyan›k.
arfl: gö¤ün en yüksek kat›.
ayanen: apaç›k, gözle görünen,
aç›kça.
bürhan: delil, ispat, hüccet.
dem: an, vakit, saat, zaman.
Esedullah: Allah’›n aslan›.
fiil: ifl, hareket.
lütuf: güzellik, hoflluk, iyilik, ih-
san.
mehcur: uzaklaflm›fl, ayr› kalm›fl.
mesrur: sevinçli, memnun.
muamma: anlafl›lmaz, çözülmesi
güç ifl, anlam› gizli ve güç anlafl›l›r
söz.
mu’ciz: insan› ayn›s›n› veya ben-
zerini yapmaktan âciz b›rakan ifl.
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müflis: iflas etmifl, her fleyini
kaybetmifl.
nur-u Muhammed: Hz. Mu-
hammed’in (a.s.m.) nuru, ›fl›¤›.
nur-u müebbet: ebedî olan,
sonsuza kadar devam edecek
olan ayd›nl›k, nur.
pîr-i muazzam: büyük öncü,
manevî lider.
Rabbena: bizim Rabbimiz.

s›fat: vas›f, nitelik.
s›r: gizlenen gerçek, saklanan
bilgi.
s›rr-› iman: iman s›rr›, iman
hakikati.
flahid-i âdil: âdil flahit, do¤ru
sözlü flahit.
tevhid: Allah’›n bir oldu¤una
inanma, birleme.
vallah: Allah için, Allah hakk›

için, Allah’a yemin ederim an-
lam›na gelen yemin sözü.

velî: Allah’›n sevgisine, hima-
yesine kavuflmufl, ermifl kim-
seler, Allah dostu, evliya.

yetim: ana babas› veya ba-
bas› ölmüfl çocuk.

zam: katma, ekleme.

zat: kifli, flah›s.

1. Ey idrak eden!
2. Zaman›n Abdülkadir’i ol!
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Vallah cemilsin, yeter art›k bu celâlin!
Göster bize ey nur-u Muhammed, bir kere cemalin!

Dergâh›n› aç, et bize ihsan, yine ey nur-u Risalet!
Biz dertli kuluz, k›l bize derman, yine ey nur-u hakikat!

Emmare olan nefsimizin emrine uyduk,
Ver bizlere sen nur ile îkan, yine ey nur-u Kur’ân!

H›rs atefli sönsün de gönül gülflene dönsün,
Saç nurunu, hem feyzini her an, yine ey nur-u iman!

Sen nur-u Bedi’, nur-u Rahîmsin, bize lûtfet,
Hep iste¤imiz aflk ile iman, yine ey nur-u ‹lâhî!

Dinin çekilip, dev gibi sald›rmada vahflet,
Rahmet bizi, gark etmeye tufan, yine ey nur-u Rahmanî!

Pürnura boyans›n bütün âfâk-› cihan›n,
Her yerde okunsun da bu Kur’ân, yine ey nur-u 

Sübhanî!

Mahbubuna uyduk, hepimiz ümmeti olduk,
A¤latma yeter, et bizi handan, yine Ey nur-u Rabbanî!

Ol Ravza-i Pak-i Ahmedi (a.s.m.) göster bize bir dem,
Art›k olal›m hep ona kurban, yine Ey nur-u Samedanî!

‹slâma zafer ver bizi kurtar, bizi güldür,
A’dam›z› et hak ile yeksan, yine ey nur-u Furkanî!

Her belde-i ‹slâm ile, olsun bu yeflil yurd,
Tâ haflre kadar Cennet-i canan, yine ey nur-u imanî!
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habbet edilen.
nefs: kötü vas›flar› kendisinde
toplayan hay›rl› ifllerden al›koyan
güç.
nur: ayd›nl›k, par›lt›, ›fl›k.
nur-u Bedi’: eflsiz nur, hayret ve-
rici güzellikte nur.
nur-u Furkanî: Kur’ân-› Kerîm’in
nuru, ziyas›, ›fl›¤›.
nur-u hakikat: hakikat nuru, ger-
çe¤in ayd›nl›¤›.
nur-u ‹lahî: Allah’›n verdi¤i nur.
nur-u iman: iman nuru, Allah’›n
varl›¤›na, yarat›c›l›¤›na inanmada-
ki gönül, kalp ve fikir ayd›nl›¤›.
nur-u imanî: imandan gelen nur,
ayd›nl›k, parlakl›k.
nur-u Kur’ân: Kur’ân-› Kerîm’in
nuru, ayd›nl›¤›, ›fl›¤›.
nur-u Muhammed: Hz. Muham-
med’in (a.s.m.) nuru, ›fl›¤›.
nur-u Risalet: peygamberlik nu-
ru.
pürnur: nur dolu, nur içinde, nur-
lu, ayd›nl›k.
Rabbanî: terbiye ve idare eden
Cenab-› Hak.
Rahmet: Allah’›n kullar›n› esirge-
mesi, onlara maddî ve manevî ni-
metler vermesi.
Samedanî: Allah’a, Onun ezelî
kuvvet ve kudretine mensup, her
fley kendisine muhtaçken, O hiç
bir fleye muhtaç olmayan Allah
ile ilgili olan.
tufan: çok fliddetli ya¤mur ve sel.
ümmet: hak dine davet etmek
için Allah taraf›ndan kendilerine
peygamber gönderilen ve bu
peygambere inan›p ba¤lanan ce-
maat, topluluk.
vahflet: yabanîlik, vahflilik.
yeksân: bir, beraber, eflit, denk,
ayn› seviyede.

a’dâ: düflmanlar.
afak-› cihan: dünyan›n ufuk-
lar›.
aflk: Allah sevgisi.
belde-i ‹slâm: ‹slâm beldesi,
‹slâm memleketi.
celâl: Allah’›n Kahhar, Cebbar,
Mütekebbir gibi sertlik, h›fl›m-
l›l›k, yücelik ifade eden nite-
likleri hakk›nda kullan›lan, Al-
lah’›n güzel isimlerinden biri.
cemal: güzellik, Cenab-›
Hakk’›n lütuf ve ihsan› ile te-
cellisi.

cemîl: güzellik sahibi olan
zat, Allah.
Cennet-i canan: sevgililerin,
dostlar›n cenneti.
dem: an, vakit, saat, zaman.
dergâh: s›¤›n›lacak yer; bü-
yük bir huzura girilecek kap›.
derman: ilaç, çare.
feyz: bolluk, bereket; ilim, ir-
fan, manevî g›da.
gark: dald›rma, dalma, bo¤-
ma.
gülflen: gül bahçesi, güllük.
hâk: yer.

handan: gülen, gülücü, nefle-
lenen, flen.
haflr: k›yametten sonra bü-
tün insanlar›n bir yere toplan-
malar›, Allah’›n, ölüleri diriltip
mahflere ç›karmas›, k›yamet.
h›rs: açgözlülük, kanaatsizlik.
ihsan: ba¤›fllama, ikram et-
me, lütuf.
iman: inanç, itikat.
kul: köle, abd.
lütuf: güzellik, hoflluk, iyilik,
ihsan.
mahbup: sevgili, sevilen, mu-
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Ol Fahr-i Cihan, Âl-i Abâ hakk› için, yâ Rab.
H›fzet bizi âfât ve belâdan, yâ Nura’l-Envar, Bihakk›

ismike’n-Nur!

Âciz, bîçare talebeniz
Hasan Feyzi

(Rahmetullahi Aleyh)

ìÕ
Œ 7 2 œ

Aziz, s›dd›k kardefllerim,

Gayet ehemmiyetli bir meseleyi—bundan evvel size
icmalen beyan etti¤im meseleyi—tekrar size söylememe
kuvvetli, manevî bir ihtar ald›m. fiöyle ki:

Perde alt›ndaki düflman›m›z münaf›klar, flimdiye ka-
dar yapt›klar› gibi, adliyeyi ve siyaset ve idareyi zahirî
dinsizli¤e alet edip, bize hücumlar› akim kald›¤›; ve Ri-
sale-i Nur’un fütuhat›na menfaati olan eski plânlar›n› b›-
rak›p daha münaf›kane ve fleytan› da hayrette b›rakacak
bir plân çevirdiklerine dair buralarda emareleri göründü.

O plânlar›n en mühim bir esas›, has, sebatkâr kardefl-
lerimizi so¤utmak, fütur vermek, mümkünse Risale-i
Nur’dan vazgeçirmektir. Bu noktada o kadar acip yalan-
lar› ve desîseleri istimâl ediyorlar ki, Isparta ve havalisi,
Gül ve Nur fabrikas›n›n kahraman flakirtleri gibi, çelik ve
demir gibi bir sebat ve sadakat ve metanet lâz›m ki da-
yanabilsin. Baz› da dost suretinde hulûl edip, korkutmak
mümkünse, habbeyi kubbe edip evham veriyorlar. 

acip: tuhaf, hayrette b›rakan.
adliye: mahkeme, yarg›lama iflle-
riyle u¤raflan daire.
afat: afetler, büyük belâ ve musi-
betler.
akim: neticesiz, sonu yok, baflar›-
s›z.
Âl-i Aba: Hz. Peygamberi ve ya-
k›n akrabas›n› ifade eden bir te-
rimdir. Aba ehli befl kifli; Peygam-
ber Efendimizin (a.s.m.) kendisiyle
beraber k›z› Fat›ma, damad› Hz.
Ali ve torunlar› Hz. Hasan ile Hz.
Hüseyin’in üzerini mübarek aba-
s›yla örttü¤ünden bu isimle an›l-
maktad›rlar.
aziz: izzetli, muhterem, sayg›n.
belâ: musibet, s›k›nt›.
beyan: anlatma, aç›klama.
bîçare: çaresiz, zavall›.
dair: alakal›, ilgili.
desise: hile, oyun, aldatmaca.
ehemmiyetli: önemli.
emare: alâmet, belirti, niflan.
evham: vehimler, zanlar, kurun-
tular.
evvel: önce.
Fahr-i Cihan: cihan›n, dünyan›n
iftihar sebebi; kâinat›n övüncü,
Hz. Muhammed (a.s.m.).
fütuhat: zaferler, fetihler, galibi-
yetler.
fütur: zay›fl›k, gevfleklik, usanç.
gayet: son derece.
habbe: su üzerinde olan hava ka-
barc›klar›.
havali: bölge, etraf, çevre, civar.
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h›fz: koruma, muhafaza et-
me, himaye etme.
hulûl: girme, içine sokulma.
icmalen: k›saltarak, k›saca,
özetle.
idare: yönetim, memleket ifl-
lerinin yürütülmesi.
ihtar: dikkat çekme, hat›rlat-
ma, uyar›.
istimâl: kullanma.
kubbe: gökyüzü, sema.
manevî: manaya ait, maddî
olmayan.
menfaat: fayda.

mesele: konu.
metanet: metin olma, daya-
n›kl›l›k; gayret.
mühim: önemli, ehemmiyet-
li.
münaf›k: nifak sokan, arabo-
zucu; kalbinde küfrü gizledi¤i
halde Müslüman görünen.
münaf›kâne: münaf›kça, iki-
yüzlülükle.
ya Rab: Ey Allah’›m!.
Risale-i Nur: Nur Risalesi, Be-
diüzzaman Said Nursî’nin
eserlerinin ad›.

sadâkat: ba¤l›l›k, do¤ruluk.

sebat: sabit durma, kararl›l›k.

sebatkâr: sebat eden, sözün-
de ve karar›nda duran, vaz-
geçmeyen, sebatl›.

s›dd›k: çok do¤ru, dürüst,
hakk› ve hakikati tereddütsüz
kabullenen.

suret: biçim, flekil, tarz.

flakirt: talebe, ö¤renci.

talebe: istekli, ö¤renici.

zahirî: görünüflte olan; zahire,
d›fla ait olan.
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“Aman, aman Said’e yanaflmay›n›z! Hükûmet takip edi-
yor” diye zay›flar› vazgeçirmeye çal›fl›yorlar. Hattâ baz›
genç talebelere, hevesatlar›n› tahrik için, baz› genç k›z-
lar› musallat ediyorlar. Hattâ Risale-i Nur erkânlar›na
karfl› da, benim flahs›m›n kusurat›n›, çürüklü¤ünü göste-
rip, zahiren dindar ehl-i bid'adan baz› flöhretli zatlar›
gösterip, “Biz de Müslüman›z, din yaln›z Said’in mesle-
¤ine mahsus de¤il” deyip, bize karfl› perde alt›nda cep-
he alan z›nd›klara ve anarflîlik hesab›na o safdil ehl-i di-
yanet ve hocalar› alet edip istimal ediyorlar. ‹nflaallah
bunlar›n bu plânlar› da akim kalacak.

Böyle heriflere dersiniz:

“Biz, Risale-i Nur’un flakirtleriyiz. Said de, bizim gibi
bir flakirttir. Risale-i Nur’un menba›, madeni, esas› da
Kur'ân’d›r. Yirmi senedir emsalsiz tetkikat ve takibatla
beraber, k›ymetini ve galebesini en muannid düflmana
da ispat etmifltir. Onun tercüman› ve bir hizmetkâr› olan
Said ne halde olursa olsun, hattâ Said de—el’iyazü bil-
lâh—Risale-i Nur’un aleyhine dönse, bizim sadakatimiz
ve alâk›m›z› inflaallah sarsmayacak” deyip, o kap›y› ka-
pars›n›z. Fakat, mümkün oldu¤u kadar Risale-i Nur’la
meflgul olmak, elinden gelirse yazmak, ve mübalâ¤al›
propagandalara hiç ehemmiyet vermemek ve eskisi gi-
bi tam ihtiyat etmek gerektir.

Umum kardefllerimize birer birer selâm ve dua ediyo-
ruz.

Said Nursî
ìÕ
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büyütme, abartma.
propaganda: bir inanç, düflünce,
doktrin v.b. ni baflkalar›na tan›t-
mak, benimsetmek amac›n› gü-
den ve çeflitli vas›talarla yap›lan
faaliyet.
Risale-i Nur: Nur Risalesi, Bediüz-
zaman Said Nursî’nin eserlerinin
ad›.
sadâkat: ba¤l›l›k, do¤ruluk.
safdil: saf gönüllü; hile, oyun bil-
meyen, kolay aldat›lan.
selâm: bar›fl, rahatl›k, selamet ve
esenlik dileme.
flakirt: talebe, ö¤renci.
tahrik: hareket ettirme, harekete
geçirme.
takibat: suç konusunda yap›lan
soruflturma, araflt›rma, kovufltur-
ma.
talebe: istekli, ö¤renici.
tetkikat: araflt›rmalar, inceleme-
ler.
umum: bütün, herkes.
zahiren: görünüflte.
zat: kifli, flah›s.
z›nd›k: Allah’a ve ahirete inan-
mayan, Allah’› inkâr eden, iman-
s›z, münkir.

akim: neticesiz, sonu yok, ba-
flar›s›z.
alâka: ilgi, iliflki, yak›nl›k.
aleyh: karfl›, karfl›t.
anarfli: her türlü düzen ve
otoriteye karfl› koyarak kar›-
fl›kl›¤› meydana getirme du-
rumu.
dindar: dinin emirlerini yeri-
ne getiren.
dua: Allah’a yalvarma, niyaz.
ehemmiyet: önem, de¤er,
k›ymet.
ehl-i bid’a: Ehl-i Sünnet Vel-

cemaat’›n d›fl›nda kalan bü-
tün gruplar.
ehl-i diyanet: dindar kifliler.
emsalsiz: benzersiz.
erkân: rükünler, esaslar.
galebe: galip gelme, üstün-
lük.
hevesat: hevesler.
hizmetkâr: hizmet yapan
kimse, hizmetçi.
ihtiyat: uzak görüfllü olma,
gelece¤i düflünerek tedbirli
hareket etme.
inflaallah: Allah izin verirse.

ispat: kan›tlama, do¤rulama.
istimâl: kullanma.
k›ymet: de¤er.
maden: öz, cevher.
menba: kaynak.
meslek: gidifl, usül, tarz.
meflgul: bir iflle u¤raflan, ilgi-
lenen.
muannit: inatç›, ayak dire-
yen.
musallat: çok fazla rahats›z
eden, fazlas›yla üzerine giden
ve sataflan.
mübalâ¤a: bir ifli, bir fleyi çok
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Bu vatandaki milletin en büyük kuvveti olan âlem-i ‹s-
lâm›n teveccühünü ve hamiyetini ve uhuvvetini k›rmak
ve nefret verdirmek için, siyaseti dinsizli¤e alet ederek,
perde alt›nda küfr-ü mutlak› yerlefltirmek isteyenler, hü-
kûmeti i¤fal ve adliyeyi iki defad›r flafl›rt›p, der: “Risale-i
Nur flakirtleri, dini siyasete alet eder; emniyete zarar
vermek ihtimali var.”

Halbuki, bu memlekete maddî ve manevî bereketi ve
fevkalâde hizmeti ve umum âlem-i ‹slâma taallûk edecek
hakaiki cami oldu¤u, otuz üç âyât-› Kur'âniyenin iflare-
tiyle ve ‹mam-› Ali’nin (r.a.) üç keramet-i gaybiyesiyle ve
Gavs-› Âzam›n kat'î ihbar›yla tahakkuk etmifl olan
Risale-i Nur’un siyasetle alâkas› yoktur. Fakat, küfr-ü
mutlak› k›rd›¤› için, küfr-ü mutlak›n alt› olan anarflîlik ve
üstü olan istibdad-› mutlak›, esas›yla bozar, reddeder.
Emniyeti ve asayifli ve hürriyeti ve adaleti temin eder.

Risale-i Nur’a, daha vatana, idareye zarar› dokunmak
bahanesiyle tecavüz edilmez. Daha kimseyi o bahaney-
le inand›ramazlar. Fakat cepheyi de¤ifltirip, din perdesi
alt›nda baz› safdil hocalar› veya bid’a taraftarlar› veya
enaniyetli sofi meflreplileri, baz› kurnazl›klarla Risale-i
Nur’a karfl› iki sene evvel ‹stanbul’da ve Denizli civar›n-
da oldu¤u gibi istimal etmeye münaf›klar belki çabalaya-
caklar. ‹nflaallah muvaffak olamazlar.

ìÕ

adalet: her hak sahibine hakk›n›n
tam ve eksiksiz verilmesi, düzen-
li ve dengeli olufl.
adliye: mahkeme, yarg›lama iflle-
riyle u¤raflan daire.
alâka: ilgi, iliflki, yak›nl›k.
âlem-i ‹slâm: ‹slâm âlemi, ‹slâm
dünyas›.
anarfli: her türlü düzen ve otori-
teye karfl› koyarak kar›fl›kl›¤›
meydana getirme durumu.
asayifl: emniyet, kanun ve nizam
hakimiyetin sa¤lanmas›.
ayat-› Kur’âniye: Kur’ân’›n ayet-
leri.
bahane: vesile, sebep.
bereket: bolluk, bereket, gürlük.
bid’a: dinin asl›na uymayan adet
ve uygulamalar.
cami: cem eden, toplayan, içine
alan.
civar: çevre, yöre, etraf.
defa: kere, kez, yol.
emniyet: güvenlik; polis teflkilat›.
enaniyet: kendini be¤enme,
bencillik, egoistlik.
evvel: önce.
fevkalâde: ola¤anüstü.
Gavs-› Azam: en büyük gavs, Ab-
dülkadir-i Geylânî Hazretlerinin
nam›.
hakaik: hakikatler, do¤rular, ger-
çekler.
hamiyet: millî onur ve haysiyet.
hizmet: görev, vazife.
idare: yönetim, memleket iflleri-
nin yürütülmesi.
i¤fal: yan›ltma, gaflete düflürerek
kand›rma, aldatma.
ihbar: haber verme, bildirme.
ihtimal: olabilirlik.
inflaallah: Allah izin verirse.
istibdat-› mutlak: hiç bir hak ve
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hürriyeti tan›mayan tam bas-
k›, tam diktatörlük.
istimâl: kullanma.
kat’î: kesin, flüpheye ve te-
reddüde mahal b›rakmayan.
keramet-i gaybiye: gaybla il-
gili keramet, istikbal ile alâka-
l› keramet.
küfr-i mutlak: mutlak küfür,
hiç bir imanî hükmü, delili ka-
bul etmeme, kesin ve tam bir
inkar.
maddî: madde ile alâkal›.
manevî: manaya ait, maddî

olmayan.
meflrep: gidifl, hareket tarz›,
tav›r, tutum, meslek.
muvaffak: baflarm›fl, baflar›l›.
münaf›k: nifak sokan, iki yüz-
lülük eden, ara bozucu.
Risale-i Nur: Nur Risalesi, Be-
diüzzaman Said Nursî’nin
eserlerinin ad›.
safdil: saf gönüllü; hile, oyun
bilmeyen, kolay aldat›lan.
sofî: zahit, dindar.
taallûk: alâkal›, münasebetli
olma.

tahakkuk: gerçekleflme, ol-
ma; delil ile ispat edilme, ke-
sinleflme.
taraftar: tarafl›, bir taraf› des-
tekleyen.
tecavüz: sald›rma, s›n›r›n› afl-
ma.
temîn: sa¤lamlaflt›rma, sa¤la-
ma.
teveccüh: yönelme, sevgi, il-
gi.
uhuvvet: kardefllik, din kar-
deflli¤i.
umum: bütün, herkes.
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Œ 7 4 œ

Kardefllerim,

fiimdi tam tahakkuk etti ki, resmen bana ihanet ve
hakaret etmek, onunla, teveccüh-ü âmmeyi hakk›mda
k›rmak için gizli bir tedbir kurulmufl. Benim bütün dost-
lar›m› perde alt›nda so¤utmak ve ürkütmeye çal›fl›yorlar.
Halbuki, Sikke-i Tasdîk-i Gaybî onlar›n bütün propagan-
dalar›n› zîr ü zeber ediyor.

Gerçi böyle dinsizlik hesab›na bana olan hakaret, bir
derece beni s›k›yor, eski Said’den kalma baz› damarlar›-
ma dokunuyor. Fakat Risale-i Nur’un harika fütuhat› ve
flakirtlerinin ehl-i hakikat nazar›nda ve ruhanî ve melâ-
ikeler yan›nda hürmet ve merhametle karfl›lanmalar›,
benim flahs›ma gelen ihanet ve hakaretlerin sivrisinek
kanad› kadar ehemmiyeti kalmaz. O bedbaht ehli iha-
net, dindarl›k cihetiyle, ehl-i din ve ehl-i ulûmu diniyenin
hürmetini k›rmak dine bir ihanet oldu¤u cihetinde, ru-
hanî ve melâikelerin ve ehl-i iman ve ehl-i hakikat›n na-
zar›nda mel'un oldu¤u gibi, binden ancak bir iki serseri-
nin veya z›nd›¤›n aferinini kazan›rlar.

O bedbahtlar bana hakaret etmekle, güya Risale-i
Nur’un nüfuzunu k›r›yor; flahs›m› menba zannedip beni
çürütmekle, Risale-i Nur sukut edecek gibi ahmakane
bir zan ile flahs›ma tecavüz oluyor.

Ben de derim: Ey bana dinsizlik hesab›na ihanet 
ve hakaret eden bedbahtlar! Kat’iyen size haber 
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sahibi olma.
propaganda: bir inanç, düflünce,
doktrin v.b. ni baflkalar›na tan›t-
mak, benimsetmek amac›n› gü-
den ve çeflitli vas›talarla yap›lan
faaliyet.
resmen: resmî  olarak, resmî bir
flekilde.
Risale-i Nur: Nur Risalesi, Bediüz-
zaman Said Nursî’nin eserlerinin
ad›.
ruhanî: ruha ait, ruh ile ilgili.
serseri: gayesiz, hedefsiz; öteden
beri bafl›bofl olan.
sükût: de¤erden düflme, de¤erini
yitirme; susma.
flakirt: talebe, ö¤renci.
tahakkuk: gerçekleflme, olma;
delil ile ispat edilme, kesinleflme.
tecavüz: sald›rma.
tedbir: idare etme; önlem, çare.
teveccüh-i amme: genel tevec-
cüh, umumun, herkesin, halk›n
yönelifli.
zan: sanma, kesin olarak bilmek-
sizin kuvvetli ihtimalle hükmet-
me.
z›nd›k: Allah’a ve ahirete inan-
mayan, Allah’› inkâr eden, iman-
s›z, münkir.
zir ü zeber: altüst, karmakar›fl›k,
darmada¤›n.

aferin: övgü ve be¤enme bil-
dirir; alk›fl, yafla, var ol.
ahmakane: ahmakças›na,
ak›ls›zca.
bedbaht: bahts›z, talihsiz, za-
vall›.
cihet: yön.
dindar: dinin emirlerini yeri-
ne getiren.
ehemmiyet: önem, de¤er,
k›ymet.
ehl-i din: dindar, dinine ba¤l›,
dindar olanlar.
ehl-i hakikat: hakikati arzu-

layanlar, gerçe¤i bulup onun
peflinden gidenler; Allah ada-
m›.
ehl-i iman: inananlar, iman
sahipleri.
ehl-i ulûm-i diniye: dinî ilim-
lerle meflgul olanlar.
fütuhat: zaferler, fetihler, ga-
libiyetler.
gerçi: her ne kadar...
güya: sanki.
haber: bilgi, bilgilendirme.
hakaret: sayg› göstermeme,
alçak görme, afla¤›lama.

hârika: ola¤anüstü.
hürmet: sayg›.
ihanet: h›yanet, arkadan vur-
ma.
kat’iyen: hiç bir zaman, asla.
melâike: melekler.
mel’un: lânetlenmifl, kötülen-
mifl.
menba: kaynak.
merhamet: ac›mak, flefkat
göstermek, korumak, esirge-
mek.
nazar: bak›fl, nezdinde.
nüfuz: söz geçirme, hüküm
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veriyorum, yak›nda—tevbe etmemek flart›yla—hiç çare-i
halâs yok ki, ecel cellâd›yla sen, idam-› ebedî ile ölüm
dara¤ac› ile as›lacaks›n! fieraretli ruhun dahi ebedî bir
haps-i münferitte mahkûm olmakla beraber, ehl-i iman
ve ruhanîlerin nefret ve lânetini kazanacaks›n. Tevbe et-
memek flart›yla, benim intikam›m, senden pek muzaaf
bir suretle al›n›yor bildi¤imden, hiddet de¤il, hattâ sana
ac›yorum!

Amma Risale-i Nur’un, senin gibi sinekler kadar
ehemmiyeti olmayanlar›n perde çekmesi, zerre kadar
nüfuzunu k›ramaz. Yüz binler adam onunla imanlar›n›
kurtard›klar› için, ruh u canla hürmet ve perestifl ederler.

Amma flahs›m›n teessürü ise, kat’iyen size haber ve-
riyorum ki, bir iki dakika asabiyetle bir teessürat›ma mu-
kabil, birden öyle bir tesellî buluyorum ki, bin derece siz-
lerin hakaret ve ihaneti ziyadeleflse o tesellîyi k›ramaz.
Çünkü, Risale-i Nur’un keflf-i kat’îsiyle, dinsizlik hesab›-
na bize hücum edenler, ebedî azaplar ve haps-i münfe-
ritte ve idam-› ebedî ile ihanetini gördükleri gibi, Risale-i
Nur’la iman›n› kurtaran flakirtleri, ölümle terhis tezkere-
si ve saadet-i ebediye vesikas›n› al›p, ebedî bir hürmet ve
merhamet ve ikrama mazhar olacaklar›n›, filozoflar› sus-
turan binler hüccetlerle beyan etmifliz.

Hem bu Yeni Said, Eski Said gibi kendine hürmet ve
teveccüh kazanmak ve flan ve fleref bulmak, kat’iyen
aleyhindedir, kat’iyen kabul etmez. Onun için, yirmi se-
nedir inzivay› tercih etmifl.

aleyh: karfl›, karfl›t.
amma: ama, lakin, ancak.
asabiyet: sinirlilik.
azap: eziyet, iflkence; büyük s›-
k›nt›, fliddetli ac›.
beyan: anlatma, aç›klama.
cellât: idama mahkûm olanlar›n
hükümlerini infaz etmeye vazife-
li olan adam.
çare-i halâs: kurtulufl çaresi.
dara¤ac›: idama mahkûm olanla-
r›n as›ld›klar› sehpa, dâr.
ebedî: sonu olmayan, daimî, sü-
rekli.
ecel: her canl›n›n Allah taraf›ndan
takdir edilen ölüm vakti.
ehemmiyet: önem, de¤er, k›y-
met.
ehl-i iman: inananlar, iman sa-
hipleri.
filozof: felsefe ile u¤raflan, filozof.
haber: bilgi, bilgilendirme.
hakaret: sayg› göstermeme, al-
çak görme, afla¤›lama.
haps-i münferit: tek bafl›na olan
hapis.
hiddet: öfke, k›zg›nl›k.
hüccet: delil.
hürmet: sayg›.
idam-› ebedî: dirilmemek üzere
yok olufl, ahiret inanc› olmad›¤›
için ölümü ebedî yoklu¤a gitmek
olarak görme.
ihanet: h›yanet, arkadan vurma.
ikram: ba¤›fl, ihsan.
iman: inanç, itikat.
inziva: bir köfleye çekilme, tek
bafl›na yaflama, dünya ifllerinden
vaz geçme, dünyadan el-etek
çekme.
kat’iyen: hiç bir zaman, asla.
keflf-i kat’î: kesin keflif.
lânet: kovma, reddetme.
mahkûm: kendine hükmolunan,
hükümlü.
mazhar: nail  olma, flereflenme.
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merhamet: ac›mak, flefkat
göstermek, korumak, esirge-
mek.
mukabil: karfl›l›k.
muzaaf: kat kat, iki misli.
nüfuz: söz geçirme, hüküm
sahibi olma.
perestifl: tapma, afl›r› derece-
de sevme, meftunluk.
Risale-i Nur: Nur Risalesi, Be-
diüzzaman Said Nursî’nin
eserlerinin ad›.
ruh: dirilik kayna¤›, hayat›n
temeli ve sebebi olan manevî

varl›k.
ruhanî: ruha ait, ruh ile ilgili.
saadet-i ebedî: sonsuz mut-
luluk, sonsuz saadet.
suret: biçim, flekil, tarz.
flakirt: talebe, ö¤renci.
flan: flöhret, ün.
flart: koflul.
fleraret: flerlik, fler iflleme, fe-
nal›k, kötülük.
fleref: onur, haysiyet.
teessür: kederlenme, üzül-
me, ac› duyma.
teessürat: teessürler, keder-

ler, elemler, ac›lar.
terhis: izin verme, serbest b›-
rakma, sal›verme.
teselli: avutma, ac›s›n› dindir-
me.
tevbe: Allah’tan af dileme.
teveccüh: yönelme, sevgi, il-
gi.
tezkere: belge, pusula.
vesika: dayan›lacak, güveni-
lecek sa¤lam delil, belge.
zerre: en küçük parça, mole-
kül, atom.
ziyade: çok, fazla.
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E¤er asayifl ve idare hesab›na nüfuzunu k›rmak ve
umumun nazar›nda çürütmek için yap›yorsan›z, pek bü-
yük bir hata ediyorsunuz. ‹ki sene üç mahkeme, yirmi
senelik hayat›m›n yüz yirmi eserinde, yüz yirmi bin
Risale-i Nur fiakirtlerinden, mucib-i ihtilâl ve medar-›
mesuliyet ve vatan ve millet aleyhinde hiçbir fley bulma-
d›klar›na, beraatimizle ve Risale-i Nur eczalar›n›n bütü-
nünü iade etmeleriyle gösterdi¤i cihetle, kat’iyen size
beyan ediyorum ki, dinsizlik hesab›na bizi ezen sizler,
vatan ve millet, asayifl ve idare aleyhinde ve anarflilik le-
hinde ve müthifl bir ecnebi hesab›na beni s›k›flt›r›p, bir
sars›nt› ç›kar›p, o cereyan›n müdahalesini istiyorsunuz.
Onun için, bütün ihanet ve hakaretlerinize befl para k›y-
met vermem; asayifl, idare lehinde sab›r ve tahammüle
karar verdim.

Elbette dünya daimî olmad›¤› gibi, hâdisat› da f›rt›na-
l›, daima de¤iflir. Birkaç saat cinayetlerle, dünyevî ve uh-
revî binler zakkum ve azap neticeleri var. O zaman, fay-
das›z yüz binler teessüf diyeceksiniz. Ben, resmî maka-
mata ve bizimle tam alâkadar vazifedarlara yazd›¤›m gi-
bi, sizin gibi bedbahtlara dahi derim: Biz, Risale-i Nur’la,
bu memleketin ve istikbalinin en büyük iki tehlikesini def
etmeye çal›fl›yoruz ve bilfiil çok emarelerle, hattâ mah-
kemede de k›smen ispat etmifliz.

Bir inc i  teh l i ke : Bu memlekette, hariçten kuvvetli
bir surette girmeye çal›flan anarflili¤e karfl› sed çekmek.
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kat’iyen: hiç bir zaman, asla.
k›smen: k›smî olarak, bir k›s›m.
k›ymet: de¤er.
leh: onun taraf›na, ondan yana,
birinin faydas› için yap›lan hare-
ket.
makamat: makamlar.
medar-› mes’uliyet: sorumluluk
sebebi.
mucib-i ihtilâl: ihtilâl gerekçesi.
müdahale: kar›flma, araya girme,
sokulma.
müthifl: dehflet veren, ürküten,
dehfletli, korkunç.
nazar: bak›fl, nezdinde.
nüfuz: söz geçirme, hüküm sahi-
bi olma.
resmî: devletin olan, devlete ait,
devletle ilgili.
Risale-i Nur: Nur Risalesi, Bediüz-
zaman Said Nursî’nin eserlerinin
ad›.
sab›r: dayanma, katlanma, zor-
luklara dayanma gücü.
set: mani, perde, engel.
suret: biçim, tarz.
flakirt: talebe, ö¤renci.
tahammül: yüklenme, yüke kat-
lanma.
teessüf: üzülme, ac› duyma.
uhrevî: ahirete dair, ahirete ait.
umum: bütün, herkes.
vazifedar: vazifeli.
zakkum: ac›, zehir.

alâkadar: ilgili, iliflkili, müna-
sebetli, ba¤l›.
aleyh: karfl›, karfl›t.
anarfli: her türlü düzen ve
otoriteye karfl› koyarak kar›-
fl›kl›¤› meydana getirme du-
rumu.
asayifl: emniyet, kanun ve ni-
zam hakimiyetin sa¤lanmas›.
azap: eziyet, iflkence; büyük
s›k›nt›, fliddetli ac›.
bedbaht: bahts›z, talihsiz, za-
vall›.
beraat: serbest kalma, suç-

suz bulunma, aklanma.
beyan: anlatma, aç›klama.
bilfiil: bizzat kendi çal›flmas›
ile, kendi yaparak.
cereyan: ak›m, fikir, sanat ve-
ya siyaset hareketi.
cihet: yön.
cinayet: cana k›yma, katl ve-
ya bu derecede a¤›r bir suç.
daimî: sürekli, devaml›.
def: mâni olma, savmak,
uzaklaflt›rma.
dünyevî: dünyaya ait.
ecnebi: yabanc›.

ecza: cüz’ler, parçalar, k›s›m-
lar.
emare: alâmet, belirti, niflan.
hâdisat: hadiseler, olaylar.
hakaret: sayg› göstermeme,
alçak görme, afla¤›lama.
hariç: d›flar›.
iade: geri verme.
idare: yönetim, memleket ifl-
lerinin yürütülmesi.
ihanet: h›yanet, arkadan vur-
ma.
ispat: kan›tlama, do¤rulama.
istikbal: gelecek.
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‹ k inc i s i : Üç yüz elli milyon Müslümanlar›n nefretle-
rini kardeflli¤e çevirmekle, bu memleketin en büyük
nokta-i istinad›n› temin etmektir.

ìÕ

Œ 7 5 œ

AFYON EMN‹YET MÜDÜRÜNE DER‹M K‹:

Müdür Bey,

Dünyada, eski zamandan beri görülmemifl bu derece
kanunsuz ve manas›z ve maslahats›z tecavüzler bana
geldi¤i halde neden ald›rm›yorsunuz?

Bir misali: Camiye, hâlî zamanda, cemaat hayr›na sa-
hip olmak için, baz› bir iki adamdan baflka kimseyi ya-
n›ma kabul etmedi¤im halde, resmen “Kat’iyen camiye
gitmeyeceksiniz” deyip, bu gurbette, hastal›k ve ihtiyar-
l›k ve yoksulluk içinde bu ihanet hangi kanunlad›r? Han-
gi maslahat var? Haberim olmadan, camiin hâlî bir ye-
rinde iki üç tahta, bir kilimle beni üflütmemek fikriyle bir
zat›n yapt›¤› iki kiflilik bir settare yüzünden, ehemmiyet-
li bir mesele fleklinde, hem bana, hem umum halka
manas›z telâfl vermek hangi kanunlad›r? Hangi masla-
hat var? Soruyorum.

Bana bu ihanetleri yapanlar›n hiçbir bahaneleri yok-
tur. Yaln›z teveccüh-ü âmmeyi bahane edip, “Bu menfî
adama neden hürmet ediyorsunuz?”

bahane: vesile, sebep.
cemaat: bir mezhebe veya bir
gruba ba¤l› olanlar›n oluflturdu¤u
topluluk.
ehemmiyetli: önemli.
gurbet: gariplik, yabanc›l›k.
hürmet: sayg›.
ihanet: h›yanet, arkadan vurma.
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kat’iyen: hiç bir zaman, asla.
mana: anlam.
maslahat: fayda, maksat.
menfi: olumsuz, müspet ol-
mayan.
mesele: konu.
misal: örnek.
nokta-i istinat: dayanak

noktas›, güvenme ve itimat
noktas›.
resmen: resmî  olarak, resmî
bir flekilde.
settâre: örtünecek, gizlene-
cek, saklanacak yer.
tecavüz: sald›rma, s›n›r›n› afl-
ma.

temîn: sa¤lamlaflt›rma, sa¤la-
ma.

teveccüh-i amme: genel te-
veccüh, umumun, herkesin,
halk›n yönelifli.

umum: bütün, herkes.

zat: kifli, flah›s.
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Ben de derim: Bütün dostlar›m biliyorlar ki, ben flah-
s›ma karfl› hürmeti ve teveccüh-ü âmmeyi istemiyorum,
reddediyorum. Benim hakk›mda baflkalar›n›n hüsn-ü
zann›n› kabul etmedi¤im halde, hangi kanun beni mesul
eder ki, ihtiyar›m ve r›zam haricinde, baflkas›n›n hüsn-ü
zann›yla bana ihanet ediliyor? Farz-› muhal olarak, bu
teveccühü âmme hakikat de olsa, vatana, millete fayda-
s› var, zarar› olmaz.

Hem e¤er bir parças›n› ben de kabul etsem, bu ihti-
yarl›k, hastal›k, yoksulluk ve so¤uk bir oda içerisinde,
dehfletli bir haps-i münferitte, zarurî hizmetlerimi gör-
mek için bir-iki insan›n dostlu¤unu kabul etmekli¤imde
hangi fenal›k var? Hangi kanun bunu men eder? Bir iki
iflçi çocuktan baflka benimle temas ettirmemek hangi
kanunlad›r? O iflçi çocuklar her vakit bulunmad›¤› için,
kendim iflimi göremiyorum. Bu dehfletli vaziyeti, elbette
bu memlekette inzibat ve hükûmet ve idare adamlar› na-
zar-› ehemmiyete almak borçlar›d›r. Cidden alâkadar
eder diye size beyan ediyorum.

Emirda¤›nda bir tecrid-i mutlakta
Said Nursî

ìÕ
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men: yasak etme, engelleme.
mes’ul: sorumlu, yükümlü.
nazar-› ehemmiyet: pek önemli
görerek, pek mühim oldu¤unu
düflünerek olan bak›fl.
r›za: raz› olma, hoflnutluk.
tecrîd-î mutlak: tam bir yaln›zl›k,
hiç kimseyle görüflememek.
teveccüh: yönelme, sevgi, ilgi.
teveccüh-i amme: genel tevec-
cüh, umumun, herkesin, halk›n
yönelifli.
vaziyet: durum.
zarurî: zorunlu.

alâkadar: ilgili, iliflkili, müna-
sebetli, ba¤l›.
beyan: anlatma, aç›klama.
cidden: flaka olmayarak, ger-
çekten, ciddî olarak.
dehfletli: ürkütücü, korkunç.
farz-› muhal: imkâns›z› farz
etme, olmayacak bir fleyi ola-

cakm›fl gibi düflünme.
hakikat: gerçek, do¤ru.
haps-i münferit: tek bafl›na
olan hapis.
hariç: d›flar›da.
hizmet: görev, vazife.
hürmet: sayg›.
hüsn-i zan: iyi zan, güzel ka-

naat.
idare: yönetim, memleket ifl-
lerinin yürütülmesi.
ihanet: h›yanet, arkadan vur-
ma.
ihtiyar: irade, tercih.
inzibat: düzeni sa¤lama, asa-
yifli yoluna koyma.
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Œ 7 6 œ

Aziz, s›dd›k kardefllerim,

Cenab-› Hakka hadsiz flükür olsun ki, çoktan beri bek-
ledi¤im bir ciddî yard›m, Konya ulemas›ndan görülmeye
bafllad›.

Evet, Risale-i Nur medreseden ç›km›fl, ilim içinde ha-
kikate yol açm›fl, hakikî sahipleri ve taraftarlar› medre-
seden ç›kan hocalar oldu¤una binaen, umum Anadolu-
nun eskiden beri parlak ve faal bir medresesi Konya
flehri oldu¤undan, o mübarek medresenin flakirtleri ken-
di mallar› olan Risale-i Nur’a sahip ç›kmaya ve sar›lma-
ya bafllad›¤›n› Sabri’nin mektubundan anlad›m ve bura-
ya, Konya’ya yak›n geldi¤ime ruh u can›mla memnun
olup, bana gelen bütün s›k›nt›lara sürurla mukabele edip
tahammül ediyorum.

Baflta, çok mübarek tefsirin çok muhterem ve k›ymet-
tar sahibi olan Hoca Vehbi Efendi olarak, Risale-i Nur’u
takdir edip alâkadarl›k gösteren bütün Konya ve civar›
ulemalar›n›, bütün kazançlar›ma ve dualar›ma flerik et-
tim. Ve has kardefllerim dairesi içinde isimlerini bildi¤im
zatlar›, isimleriyle dua vaktinde yad ediyorum. Risale-i
Nur fiakirtlerindeki flirket-i maneviye itibar›yla, benim
çok noksan kazanc›mdan hisse ald›klar› gibi, bütün
flakirtlerin bütün kazançlar›ndan da hisseler almaya yol
aç›ld›¤›n›, benim taraf›mdan selâm›m›, hürmetlerimle
onlara tebli¤ ediniz.

alâkadar: ilgili, iliflkili, münase-
betli, ba¤l›.
aziz: izzetli, muhterem, sayg›n.
binaen: -den dolay›, bu sebep-
ten.
ciddî: mühim, önemli.
civar: çevre, yöre, etraf.
dua: Allah’a yalvarma, niyaz.
faal: çal›flkan, gayretli.
hadsiz: s›n›rs›z, sonsuz.
hakikat: gerçek, do¤ru.
hakikî: gerçek, sahici.
hisse: pay, nasip.
hürmet: sayg›.
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ilim: bilgi, marifet.
k›ymettar: k›ymetli, de¤erli.
medrese: e¤itim ve ö¤retim
kurumu.
muhterem: sayg› de¤er, hür-
mete lay›k, sayg›n.
mukabele: karfl›l›k.
mübarek: feyizli, bereketli,
kutlu.
Risale-i Nur: Nur Risalesi, Be-
diüzzaman Said Nursî’nin
eserlerinin ad›.
ruh: dirilik kayna¤›, hayat›n
temeli ve sebebi olan manevî

varl›k.
selâm: bar›fl, rahatl›k, sela-
met ve esenlik dileme.
s›dd›k: çok do¤ru, dürüst,
hakk› ve hakikati tereddütsüz
kabullenen.
sürur: sevinç, mutluluk.
flakirt: talebe, ö¤renci.
flerik: ortak.
flirket-i manevî: manevî flir-
ket, manevî ortakl›k.
flükür: teflekkür.
tahammül: yüklenme, yüke
katlanma.

takdir: k›ymet verme, be¤en-
me.

taraftar: benimseyen, iste-
yen.

tebli¤: ulaflt›rmak, bildirmek.

tefsîr: Kur’ân-› Kerîm’i aç›kla-
mak maksad›yla yaz›lan ki-
tap.

ulema: âlimler, bilginler, ilim
sahipleri.

umum: bütün, herkes.

yâd: anma.

zat: kifli, flah›s.
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Isparta kahramanlar› gibi, Konya’n›n mübarek âlimle-
ri Risale-i Nur’a sahip ç›kt›klar›ndan, daha dünyaca, va-
zife-i Nuriyeye bir endiflem kalmad›. O mübarek ve kuv-
vetli ellere Risale-i Nur’u emanet edip rahat-› kalb ile
kabrime gidebilirim.

San iyen: Elhak, az bir zamanda Risale-i Nur’a pek
çok faydas› dokunan ve on seneden beri Risale-i Nur’a
çal›flm›fl gibi haslar dairesinde bulunan Mustafa Os-
man’›n, Emirda¤›ndaki kardefllerine, yang›n münasebe-
tiyle geçmifl olsun makam›nda nev-i befler yang›n›n›
bahsedip, güzel bir mektup yazm›fl. Onun mektubunun
bir k›sm›n› hem Lâhikada, hem Sikke-i Gaybiye’de kay-
dediyoruz; sonra suretini size gönderece¤iz. Benim tara-
f›mdan hem ona, hem yan›ndakilere, hem vas›ta-i mu-
habere oldu¤u Kastamonu ve ‹nebolu’daki kardefllerimi-
ze pek çok selâmlarla beraber, hatt› güzel, vakti müsait
olanlar, Isparta ve civar› gibi, Asa-y› Mûsa mecmuas›n›
yazsalar, çok münasip olur. Bu vazife-i Nuriye, inflaallah
matbaan›n çok fevkinde ifl görecek.

Sa l i sen : Haf›z Emin’in Risale-i Nur’a çok hizmeti
var. Onun kasabas› olan Küre, geçen hâdiseden evvel
Nuri, Hakk›, ‹hsan ve merhum Muallim Osman gibi zat-
lar›n himmetiyle bir medrese-i Nuriye hükmüne geçip
parlak bir surette Nura çal›fl›yordu. ‹nflaallah, o k›ymet-
tar hizmeti, mümkün oldukça yine yapacak. Gerçi geçen
musibette en ziyade onlar üzüldüler, fakat ona mukabil
Risale-i Nur’un genifl muzafferiyetinde o kasaban›n ve o
fedakâr kardefllerimizin hisseleri çok ehemmiyetlidir.
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düflmana üstün gelme, galibiyet.
mübarek: feyizli, bereketli, kutlu.
münasebet: ilgi, iliflki, ba¤.
münasip: uygun.
müsait: uygun, münasip.
nev’i befler: insano¤lu, insanlar.
rahat-› kalp: kalp rahatl›¤›, kalbin
huzurlu ve tasas›z oluflu.
Risale-i Nur: Nur Risalesi, Bediüz-
zaman Said Nursî’nin eserlerinin
ad›.
salisen: üçüncü olarak.
saniyen: ikinci olarak.
selâm: bar›fl, rahatl›k, selamet ve
esenlik dileme.
suret: biçim, flekil, tarz.
vas›ta-i muhabere: haberleflme
vas›tas›, arac›.
vazife-i Nuriye: Risale-i Nur vazi-
fesi, hizmeti.
zat: kifli, flah›s.
ziyade: çok, fazla.

âlim: ilim ile u¤raflan, ilim
adam›.
bahis: bahseden, araflt›ran,
anlatan.
civar: çevre, yöre, etraf.
ehemmiyet: önem, de¤er,
k›ymet.
elhak: hakk›n tâ kendisi, tam
do¤rusu; do¤rusu ya.
emanet: emniyet edilen kim-
seye b›rak›lan fley, eflya veya
kimse.
endifle: kayg›.
evvel: önce.

fedakâr: kendini veya flahsî
menfaatlerini hiçe sayan, fe-
da eden.
fevkinde: üstünde.
gerçi: her ne kadar...
hâdise: olay.
hât: yaz›.
himmet: çal›flma, çabalama,
gayret gösterme.
hisse: pay, nasip.
hizmet: görev, vazife.
hükmüne: yerine, de¤erine.
inflaallah: Allah izin verirse.
k›ymettar: k›ymetli, de¤erli.

lâhika: ek, ilâve, zeyl, sonra-
dan ilâve edilen, eklenen.
makam: yer, mevki.
mecmua: tertip ve tanzim
edilmifl fleylerin hepsi, kolek-
siyon.
medrese-i Nuriye: nur med-
resesi; Risale-i Nur’lar›n okun-
du¤u yerler.
merhum: rahmete kavufl-
mufl, ölmüfl, ölü.
mukabil: karfl›l›k.
musibet: felaket, bela.
muzafferiyet: mzafferlik,
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Haf›z Emin, mektubunda diyor ki: “Ben mahkeme-
den kitaplar›m› alamad›m. Size gelmifl mi, gelmemifl
mi?” diye benden soruyor.

Siz ona selâm›mla beraber yaz›n›z ki: Seninki bana
gelmedi¤i gibi, sana ‹stanbul’a gönderdi¤im kitaplar›m-
dan da hiçbirisi elime geçmedi. Ve bilhassa ‹stanbul’a
gönderdi¤im “büyük kitap” nam›nda, içinde yirmi
Risaleden ziyade bulunan mecmuay› çok araflt›rd›msa da
bulamad›m. Fakat, madem Risale-i Nur kendi kendine
intiflar ediyor ve muhtaç olanlara kendini okutturuyor,
Haf›z Emin’e ve bizlere sevap kazand›r›yor; Haf›z Emin
de, benim gibi, kitaplar›n›n baflka ellerde gezmesinden
memnun olmal›.

Hem Küre’de, erkek ve han›m ne kadar Risale-i
Nur’la alâkadar varsa, onlara selâm ediyorum. Eskisi gi-
bi flimdi de Küre’ye bir medrese-i Nuriye nazar›yla bak›-
yorum. Hususan ‹hsan, Abdullah, Abdurrahman’a se-
lâm ediyorum; ne haldedir? ‹nflaallah eski parlak hizme-
ti devam ediyor. Tam bir Abdurrahman oldu¤unu ispat
etti¤i gibi, devam edecek.

Umum kardefllerimize birer birer selâm ve dua ediyo-
ruz.

ìÕ
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alâkadar: ilgili, iliflkili, müna-
sebetli, ba¤l›.
bilhassa: özellikle.
dua: Allah’a yalvarma, niyaz.
hâl: durum, vaziyet.
hizmet: görev, vazife.
hususan: bilhassa, özellikle.
inflaallah: Allah izin verirse.
intiflar: yay›nlanma, neflrol-
ma.
ispat: kan›tlama, do¤rulama.

madem: de¤il mi ki.
mecmua: tertip ve tanzim
edilmifl fleylerin hepsi, kolek-
siyon.
medrese-i Nuriye: nur med-
resesi; Risale-i Nur’lar›n okun-
du¤u yerler.
muhtâc: gerek duyan.
nam: ad, isim, lakap.
nazar: bak›fl, fikir.
risale: Risâle-i Nur Külliyat›n›

meydana getiren kitaplardaki
her bir ba¤›ms›z bölüm.

Risale-i Nur: Nur Risalesi, Be-
diüzzaman Said Nursî’nin
eserlerinin ad›.

selâm: bar›fl, rahatl›k, sela-
met ve esenlik dileme.

umum: bütün, herkes.

ziyade: çok, fazla.

EMIRDAG 01.qxd  3/28/07  9:26 AM  Page 226



Œ 7 7 œ

Aziz, s›dd›k kardefllerim,

Hadsiz flükür olsun ki, Risale-i Nur yerine beni s›k›-
yorlar, benimle meflgul oluyorlar. Hiç merak etmeyiniz,
1 rºoµnd lôr«nN nƒognh ÉkÄr«n°T GƒognôrµnJ r¿nG »=````'°ùnY s›rr›yla, inflaallah bu

yeni hâdisede dahi bir hay›r olacak.

Hâdise budur: Ceylân’› ve iki arkadafllar›—ki bana
hizmet ediyorlard›—yan›ma gelmelerini men ettiler.
Anahtar› onlardan ald›lar, bekçilere verdiler. O bekçiler-
den birisi geliyor, su ve ekmek gibi ifllerimi görüyor. Ben
bunun sebebini bilemedim. Fakat bu kasabada bir parti
münazaas› var. Çocu¤un bir amcas› (HAfi‹YE) bir taraftad›r.
Onun muar›zlar› yap›yor ihtimali var.

Hem, her tarafta Risale-i Nur’un fütuhat› ve hariçten
gelen anarflistlik müdahalesi sebebiyet verdi zannede-
rim. Ve Sand›kl›’da elde edilen mektubatla, bir vas›ta-i
muhabere olmas› bahanesiyle, bu s›k›nt›y› verdiler. Siz
hiç telâfl etmeyiniz, bunun da hiç ehemmiyeti yoktur. Siz
yine eski gibi bana yazars›n›z. Fakat ben kendim çok ya-
zam›yorum. Güya beni ihanet ve hakaretle çürütmekle,
Risale-i Nur’un fütuhat›na sed çekilecek; divaneliklerin-
den, üflemekle milyonlar elektrik kuvvetinde bulunan 
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ma.
ihtimal: olabilirlik.
inflaallah: Allah izin verirse.
mektubat: mektuplar, yaz›l› fley-
ler, yaz›lar.
men: yasak etme, engelleme.
merak: endifle.
meflgul: ilgilenen, u¤raflan.
muar›z: muhalefet eden, karfl› ç›-
kan, muhalif.
müdahale: kar›flma, araya girme,
sokulma.
münazaa: a¤›z kavgas›, çekiflme.
parti: ayn› siyasî gaye etraf›nda
birleflenlerin meydana getirdi¤i
kurulufl, f›rka, hizip.
Risale-i Nur: Nur Risalesi, Bediüz-
zaman Said Nursî’nin eserlerinin
ad›.
sebebiyet: sebep olma.
set: mani, perde, engel.
s›dd›k: çok do¤ru, dürüst, hakk›
ve hakikati tereddütsüz kabulle-
nen.
s›r: gizli hakikat.
flükür: teflekkür.
vas›ta-i muhabere: haberleflme
vas›tas›, arac›.

anarflist: hiç bir düzen ve
otorite tan›mayan, kar›fl›kl›k
ve bozgunculuktan yana
olan.

aziz: izzetli, muhterem, say-
g›n.

bahane: vesile, sebep.

divane: deli, akl› bafl›nda ol-
mayan.

ehemmiyet: önem, de¤er,
k›ymet.

fütuhat: zaferler, fetihler, ga-
libiyetler.

güya: sanki.

hâdise: olay.
hadsiz: s›n›rs›z, sonsuz.
hakaret: sayg› göstermeme,
alçak görme, afla¤›lama.
hariç: d›flar›.
hizmet: görev, vazife.
ihanet: h›yanet, arkadan vur-

1. Belki sevmedi¤iniz fley hakk›n›zda hay›rl›d›r. (Bakara Suresi: 216.)

HAfi‹YE: Merhum Abdullah Çal›flkan'd›r. Demokrat Partiye, muhalefet-
te iken intisap etmiflti.
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Risale-i Nur gibi bir hakikat günefli sönecek diye—ziya-
de sevab› bana kazand›rmak için—beni fazla s›k›yorlar.

Medar-› ibret ve dikkat bir tevafuktur ki, dün, çocukla
pederini zab›ta celb edip ifadelerini ald›¤› ayn› dakikada,
ehemmiyetli bir vukuat›, telefon-u zab›ta haber vererek,
bütün erkân› telâfla düflürttü. Mahall-i vak’aya gitmeye
mecbur oldular. Manen onlara denildi:

“Siz sinek kanad› kadar zarar› olmayan› b›rak›n›z; kar-
tallar, belki ejderhalar gibi zararlara bak›n›z.”

Hem camiden men hâdisesinin ayn› vaktinde, men’e
emir veren yeni kaymakam, Afyon’da, ameliyata maruz
kald›. Lisan-› haliyle ona denildi: “Ölüm var! Onun ida-
m›ndan kurtulmas›na çal›flan› tazyik de¤il, belki çok tak-
dir ve tahsin etmek gerektir.”

Umum kardefl ve hemflirelerime birer birer selâm ve
dua ederim ve dualar›n› isterim.

1 »/bÉnÑrdGnƒog »/bÉnÑrdnG
Kardefliniz
Said Nursî

ìÕ
Œ 7 8 œ

Aziz, s›dd›k kardefllerim ve mübarek vârislerim ve
emin vekillerim,

Evve lâ : Size kat’î haber veriyorum ki, hakk›m›zda
ve Risale-i Nur hizmetinde, inayet-i Rabbaniye ve 

ameliyat: hastaya yap›lan cerrahî
müdahale, operasyon.
aziz: izzetli, muhterem, sayg›n.
celp: yaz› ile ça¤›rma.
dua: Allah’a yalvarma, niyaz.
ehemmiyetli: önemli.
emin: güvenilir, emniyet sahibi.
erkân: ileri gelenler.
evvelâ: öncelikle.
haber: bilgi, bilgilendirme.
hâdise: olay.
hakikat: gerçek, do¤ru.
hemflire: k›z kardefl, bac›.
hizmet: görev, vazife.
idam: ölüm.
inayet-i Rabbanîye: her fleyin
terbiye ve idare eden Cenab-›
Hakk’›n yard›m›.
kat’î: kesin, flüpheye ve tereddü-
de mahal b›rakmayan.
lisan-› hâl: hâl dili, bir fleyin duru-
flu ve görünüflü ile bir mana ifade
etmesi.
mahall-i vak’a: hâdise mahalli,
olay yeri.

manen: mana bak›m›ndan,
manaca.
maruz: u¤ramak, etkilenmek.
medar-› ibret: ibret sebebi,
vesilesi.
men: yasak etme, engelleme.
mübarek: feyizli, bereketli,
kutlu.
peder: baba.
Risale-i Nur: Nur Risalesi, Be-
diüzzaman Said Nursî’nin

eserlerinin ad›.
selâm: bar›fl, rahatl›k, sela-
met ve esenlik dileme.
s›dd›k: çok do¤ru, dürüst,
hakk› ve hakikati tereddütsüz
kabullenen.
tahsin: hayran olma.
takdir: k›ymet verme, be¤en-
me.
tazyik: zorlama, bask›, s›k›nt›
verme.

tevafuk: uyma, uygunluk,
birbirine denk gelme.
umum: bütün, herkes.
vâris: mirasç›.
vekil: yard›mc›, yerine bakan.
vukuat: vuku bulan fleyler,
hadiseler, olaylar.
zab›ta: flehir güvenli¤ini sa¤-
lamakla vazifeli bulunan ida-
re, polis.
ziyade: çok, fazla.

1. Bâkî olan ancak Allah’t›r
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tevfikat-› Samedaniye devam ediyor. Zahiren çirkin per-
deler alt›nda, gayet güzel neticeler var. Bir zarar›m›za
bedel, yüz menfaat bizlere ihsan ediliyor. Onun için, ge-
çici, muvakkat s›k›nt›lara ve sars›nt›lara ehemmiyet ver-
memek lâz›md›r.

San iyen: Mümkün oldu¤u kadar Asa-y› Mûsa mec-
muas›n› yazmakta fütur ve tevakkuf verilmesin. O kudsi

birinci vazifenin pek çok ehemmiyeti var. oánªr∏t¶dG p¬pHnh
1 rân∏nérfG Onun hakk›nda ‹mam-› Ali (r.a.) demifl.

Size iki Ali’nin on dört parça mübarek Risalelerini tas-
hih edip posta ile gönderdim. Burada hem beni, hem
talebeleri flevkle tam çal›flt›rd›lar. Kastamonu’da imdad›-
ma geldikleri gibi, burada dahi o iki kahraman yine im-
dad›ma yetifltiler.

Sa l i sen : Ben burada gerçi pek çok s›k›l›yorum. Fa-
kat sizlerin fütursuz çal›flman›z› düflündükçe ve ifltiyakla
bekledi¤im mülâyimane ve tesellîkâr mektuplar›n›z› gör-
dükçe, o s›k›nt›lar gider, bazan sevinçlere ink›lâp eder-
ler. Benim mektuplar›m› yazan, flimdilik yan›ma gerçi
gelemiyor; fakat flahsî hizmetten baflka, Risale-i Nur’a
ait üç dört vazifesi var. Onlar› mükemmel yap›yor.

Hem, benim hususî ifllerimi de kap›ya gelip anlar, gi-
der, onlar› da yapar.

Rab ian: Sair yerlerdeki kardefllerimiz Asa-y› Mûsa
yazmas›na bafllam›fllar m›? Bu birinci vazifeyi eskiden 
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saniyen: ikinci olarak.
flahsî: flahsa, kifliye ait, hususî.
flevk: fliddetli arzu, afl›r› istek ve
heves.
talebe: istekli, ö¤renici.
tashih: düzeltme, yanl›fl›n› gider-
me.
tesellikâr: teselli bulan.
tevakkuf: duraklama, durma.
tevfikat-› Samedâniye: Samed
olan Cenab-› Hakk›n yard›mlar›.
vazife: görev.
zahiren: görünüflte.

bedel: karfl›l›k.
ehemmiyet: önem, de¤er,
k›ymet.
fütur: zay›fl›k, gevfleklik,
usanç.
gayet: son derece.
gerçi: öyle ise de, her ne ka-
dar.
hizmet: görev, vazife.
hususî: özel.
ihsan: ba¤›fllama, ikram et-

me, lütuf.
imdat: yard›m.
ink›lâp: de¤iflme, dönüflme.
ifltiyak: görece¤i gelme, özle-
me.
kudsî: mukaddes, yüce.
mecmua: tertip ve tanzim
edilmifl fleylerin hepsi, kolek-
siyon.
menfaat: fayda.
muvakkat: geçici.

mübarek: feyizli, bereketli,
kutlu.
mülâyimane: mülâyim ola-
rak, yumuflak ve uysal bir fle-
kilde.
rabian: dördüncü olarak.
Risale-i Nur: Nur Risalesi, Be-
diüzzaman Said Nursî’nin
eserlerinin ad›.
sâir: di¤er, baflka, öteki.
salisen: üçüncü olarak.

1. Karanl›k onunla ayd›nland›.
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yapan ve yan›nda mevcut bulunan zatlar, bir cilt içine
al›p, ikinci vazife-i imaniye olan mu’cizatlar› zeyilleriyle
beraber tedarikine bafllas›nlar. Veyahut geri kalanlara
yard›m etsinler. Elinden geldi¤i kadar güzel ve tashihli
yaz›lmal›.

Hamisen: Âlimlerden sonra muallimler Risaleye ih-
tiyaçlar›n› hissetmeye bafllad›klar›n› çok emareler var.
Bir emare budur: ‹stanbul’da din konferans›nda okumak
niyetiyle Âyetü’l-Kübra Risalesini istemeleridir.

Re’fet kardefl, sen de çok safalar geldin ve Risale-i
Nur yaz›s›yla meflguliyetin beni cidden sevindirdi. Hulû-
sî ve Sabri gibi senin de suallerinin Risale-i Nur’da
ehemmiyetli neticeleri ve tatl› meyveleri var. Senin ya-
n›nda bulunan ve Risalelerde kaydedilmeyen ilmî parça-
lar› münasip yerlerde veya Lâhikada yazars›n›z.

Kardefllerim, Asa-y› Mûsa mecmuas›n›n yazmas›nda
bir tedbir hat›r›ma geldi. Taksimü’l-a’mal ile befl alt› zat,
ayn› k›t’ada her biri bir k›sm›n› yazs›n; daha çabuk ve
daha kolay olur. Hem usand›rmaz, hem büyüklü¤ü için
yazmak cesaretini k›rmaz. Tahmin ederim ki, bu çok
ehemmiyetli vazife-i Nuriye tam ileri gitmemesi bu se-
beptendir. Yaz›s› güzel olanlar, herhâlde bu yeni tedbir-
le o vazifeye çal›flmal›.

Kardefllerim, çok dikkat ve ihtiyat ediniz. Sak›n, sak›n
hocalarla münakafla etmeyiniz. Mümkün oldu¤u kadar
musalâhakârâne davran›n›z. Enaniyetlerine dokun-
may›n›z. Bid’at taraftar› da olsa iliflmeyiniz. Karfl›m›zda 

âlim: ilim ile u¤raflan, ilim adam›.
Asa-y› Mûsa: Bediüzzaman Said
Nursî’nin bir eseri.
bid’at: dinin asl›nda olmay›p son-
radan icat edilen fleyler, yeni
âdet.
cidden: flaka olmayarak, gerçek-
ten, ciddî olarak.
ehemmiyetli: önemli.
emare: alâmet, belirti, niflan.
enaniyet: kendini be¤enme,
bencillik, egoistlik.
hamisen: beflinci olarak, beflinci-
si, beflinci derece.
ihtiyat: tedbirli hareket etme.
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k›t’a: parça, cüz.
lâhika: ek, ilave.
mecmua: tertip ve tanzim
edilmifl fleylerin hepsi, kolek-
siyon.
meflguliyet: meflgul olma, bir
ifl yapma.
muallim: ders veren, ö¤ret-
men.
mu’cizat: mu’cizeler, Allah ta-
raf›ndan verilip, yaln›z pey-
gamberlerin gösterebilecek-
leri büyük harika ifller.
münakafla: tart›flma.

münasip: uygun.
risale: Risâle-i Nur Külliyat›n›
meydana getiren kitaplardaki
her bir ba¤›ms›z bölüm.
Risale-i Nur: Nur Risalesi, Be-
diüzzaman Said Nursî’nin
eserlerinin ad›.
safa: rahat ve huzurlu olma,
gönül flenli¤i.
sual: soru.
taksim-i a’mal: ifl bölümü, ifl-
lerin paylafl›lmas›.
taraftar: benimseyen, iste-
yen.

tashih: düzeltme, yanl›fl›n› gi-
derme.

tedarik: sa¤lama, temin et-
me, karfl›lama.

tedbir: önlem, yol, çare.

vazife: görev.

vazife-i imaniye: imanla ilgili
vazife, iman vazifesi.

vazife-i Nuriye: Risale-i Nur
vazifesi, hizmeti.

zat: kifli, flah›s.

zeyil: ek, bir eserin devam›
olarak yaz›lan k›s›m.
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dehfletli z›nd›ka varken, müptedilerle u¤rafl›p, onlar› din-
sizlerin taraf›na sevk etmemek gerektir. E¤er size ilifl-
mek için gönderilmifl hocalara rastgelseniz, mümkün ol-
du¤u kadar münazaa kap›s›n› açmay›n›z. ‹lim kisvesiyle
itirazlar›, münaf›klar›n ellerinde bir senet olur. ‹stan-
bul’da ihtiyar hocan›n hücumu ne kadar zarar verdi¤ini
bilirsiniz. Elden geldi¤i kadar Risale-i Nur lehine çevir-
meye çal›fl›n›z.

Umum kardefllerime birer birer selâm...

ìÕ

Œ 7 9 œ

Çok aziz, s›dd›k, kahraman, bahtiyar Emirda¤l› kar-
defllerim,

Geçirdi¤iniz çok büyük afeti müfl’ir, mübarek efendi-
miz hazretlerinin çok ehemmiyetli ve çok k›ymetli ve
perde alt›nda çok müjdeli lütufnamelerini ald›k. Her bi-
rerlerinize, hususan bu yang›nda daha çok tehlike atla-
tan kardefllerime, bura ve bu civar talebeleri nam›na bü-
yük geçmifl olsun der ve bu vesile ile dehfletli küfr-i mut-
lak yang›n›n›n mahallemizi sard›¤› ve k›z›l k›v›lc›mlar›n›n
saçaklar›m›za s›çramak üzere oldu¤u bir hengâmda,
umum ehl-i iman ve hususan Nurcular nam›na, o mad-
dî yang›nda çocuk Ceylân’›n a¤lamakla medet istemesi
gibi, bir manevî Ceylân olarak, o büyük ve çok müflfik
Üstada “Medet! Biz yan›yoruz, mahvolduk” diye niyaz
eylerim.
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Nurcu: Bedîüzzaman Said Nur-
sî’nin eserlerine ve fikirlerine ta-
raftar olan, Risale-i Nur’lar› oku-
yup neflreden kimse.
Risale-i Nur: Nur Risalesi, Bediüz-
zaman Said Nursî’nin eserlerinin
ad›.
selâm: bar›fl, rahatl›k, selamet ve
esenlik dileme.
senet: güvence, dayanak.
sevk: yöneltme, gönderme.
s›dd›k: çok do¤ru, dürüst, hakk›
ve hakikati tereddütsüz kabulle-
nen.
talebe: istekli, ö¤renici.
umum: bütün, herkes.
Üstad: Bediüzzaman Said Nursî.
vesile: bahane, sebep.
z›nd›ka: dinsizlik, inançs›zl›k.

afet: belâ, musibet, büyük fe-
lâket.
aziz: izzetli, muhterem, say-
g›n.
bahtiyar: bahtl›, talihli, mutlu.
civar: çevre, yöre, etraf.
dehfletli: ürkütücü, korkunç.
ehemmiyetli: önemli.
ehl-i iman: inananlar, iman
sahipleri.
hengâm: zaman, s›ra.
hususan: bilhassa, özellikle.
ihtiyar: yafll›.
ilim: bilgi, marifet.

itiraz: direnme, karfl› koyma.
k›z›l: çok, afl›r› derecede,
müfrit.
kisve: elbise, k›l›k.
küfr-i mutlak: mutlak küfür,
hiç bir imanî hükmü, delili ka-
bul etmeme, kesin ve tam bir
inkar.
leh: fayda, taraf.
lütufnâme: lütuf listesi.
maddî: madde ile alâkal›.
mahv: periflan etme, harap
etme.
manevî: manaya ait, maddî

olmayan.
medet: inayet, yard›m, imdat.
mübarek: feyizli, bereketli,
kutlu.
münazaa: düflmanl›k, husu-
met.
müptedi: yeni bafllayan, ace-
mi, daha iflin bafl›nda olan.
müflfik: flefkatli, merhametli,
sevgi ve ilgi gösteren.
müflir: iflaret eden, emir ve-
ren.
nam: ad.
niyaz: yalvarma, yakarma.
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Bu Emirda¤ yang›n›nda, günün en çok nüfuzuna sa-
hip, k›z›l Rusya’dan ç›karak k›z›l atefller ve k›z›l k›v›lc›m-
lar saçan ve birer birer dünya flehrinin mahallelerini sa-
ran ve ovalar› yak›p kavuran, baz› yerlerde de nifak ve
flikak ateflleri saçarak, kardefline “Kardeflini öldür!” diye
ba¤›ran ve en nihayette âlem-i H›ristiyaniyeti yak›p ka-
vurup harman gibi savurduktan sonra âlem-i ‹slâm ma-
hallesini saran ve evimizin saçaklar›na k›v›lc›mlar› s›çra-
yan ve çok büyük ve çok dehfletli bir belâ olan komü-
nizm ve bu azîm yang›nda itfaiye vazifesini üzerine alan
Risale-i Nur’a ve Risale-i Nur’un günün en büyük mutfî-
si, en büyük tahassungâh› ve en büyük melcei ve pena-
h› ve onun flahs-› manevîsinin dualar›n›n, barigâh-› Eha-
diyette kabul oldu¤una sarih bir iflaret var. Ve âdeta ona
hücum edenlere ve etmek isteyenlere karanl›k gecede
k›rm›z› diliyle flöyle hitap ediyor:

Ey Fahr-i Âlemin gösterdi¤i do¤ru yoldan flaflanlar!
Dünyan›n fânî metalar›yla gururlan›p taflanlar! Ve ey
dünyam›za zarar› olur korkususuyla, nur-u Kur’ân’dan
kaçanlar! Sizler, dünyan›z›n uçurumlara gitti¤i zann›yla,
o bâki ve tatl› sand›¤›n›z fâni ve hakikatte çok ac› lezzet-
lerinizin, zeval bulmak, fledit ve elîm elem ve ›zt›raplara
tahavvül etmek üzere oldu¤unu tahmin ederek manas›z-
ca radyolar›n bafl›na kofluyorsunuz. Bu koflmakta ve bu
dedikodular› dinlemekte ne fayda var?

Zeval bulucu lehviyat ve lezaizle körleflmifl, bakan göz-
leriniz. Art›k yeter, biraz hakikati görsün! Sa¤›rlaflm›fl
duyan kulaklar›n›z biraz hakikati duysun ki, bu acip ve 

acip: tuhaf, hayrette b›rakan.
âdeta: sanki.
âlem-i H›ristiyaniyet: Hr›stiyan
dünyas›.
âlem-i ‹slâm: ‹slâm âlemi, ‹slâm
dünyas›.
azîm: büyük.
bâkî: daimi, sonsuz.
bârigâh-› Ehadiyet: tek olan Al-
lah’›n huzuru.
belâ: musibet, s›k›nt›.
dehfletli: ürkütücü, korkunç.
dua: Allah’a yalvarma, niyaz.
elem: dert, üzüntü, maddî-mane-
vî ›zt›rap.
elîm: fliddetli, çok dert ve keder
veren.
Fahr-i Alem: âlemin övüncü, âle-
min kendisiyle övündü¤ü Pey-
gamberimiz (a.s.m.).
fânî: ölümlü, geçici.
hakikat: gerçek, do¤ru.
harman: tah›l tanelerinin saman-
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dan ayr›lmas› için yap›lan ifl.
hitap: söylem.
›zt›rap: kuvvetli ac›, afl›r›
elem, azap.
k›z›l: çok, afl›r› derecede,
müfrit.
komünizm: bütün mallar›n
ortaklafla kullan›ld›¤› ve özel
mülkiyetin olmad›¤› iddias›n-
da bulunan düzen.
lehviyat: nefsi azd›ran oyun
ve e¤lenceler.
lezaiz: zevkler, lezzetler.
mana: anlam.

melce: s›¤›n›lacak yer.
meta: mal, servet; geçici dün-
ya zevki.
mutfî: söndüren.
nifak: ikiyüzlülük, münaf›kl›k.
nihayet: son.
nur-u Kur’ân: Kur’ân-› Ke-
rîm’in nuru, ayd›nl›¤›, ›fl›¤›.
nüfuz: söz geçirme, hüküm
sahibi olma.
penah: hamî, koruyucu.
Risale-i Nur: Nur Risalesi, Be-
diüzzaman Said Nursî’nin
eserlerinin ad›.

sarih: aç›k, âflikar.
flahs-› manevî: manevî flah›s,
belli bir kifli olmay›p bir ce-
maatteb meydana gelen ma-
nevî flah›s.
fledit: fliddetli.
flikak: uyuflmazl›k, anlaflmaz-
l›k, bozuflma.
tahassungâh: s›¤›nma yeri,
s›¤›nak.
tahavvül: de¤iflme, dönüfl-
me, baflkalaflma.
zeval: sona erme, bitme, yok
olma.
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dehfletli ve hiç misli görülmemifl devirde, hususan ehl-i
iman›n çok sars›nt›lar geçirdi¤i ve çok dehfletli düflman-
lar karfl›s›nda bulundu¤u ve küfr-ü mutlak ateflinin ma-
hallemizi sard›¤› bir zamanda, ancak ve ancak, güveni-
mizin en müstahkem, kavî, y›k›lmaz, sars›lmaz tahki-
mat› olan Risale-i Nur’un nuranî siperlerine iltica et-
mekle ve onun daire-i kudsiyesine dehalet etmekle kur-
tulacak ve iman›n›z› kurtararak, idam-› ebedî zannetti-
¤iniz ölümü bir hayat-› bâkiyeye tebdil edeceksiniz. Ve
iflte o nurun mübarek tercüman›n›n ve mübarek flahs-›
manevîsinin 
1 pQÉsædG nøpe rºp¡rjnópdnhnh pQƒtædG pπpFÉn°SnQ nánÑn∏nW rôpLnGnh ÉnærjnópdGnh rôpLnGnh ÉnfrôpLnG
ve emsali dualar›n›n kabulüyle, flefaatiyle ve hürmetine,
benim dehfletli, fakat Cehennem atefli yan›nda hiç
ehemmiyeti olmayan ateflimden, onun flakirtlerinin, hâ-
dimlerinin ve Risalelerinin muhaf›z› bulunan ma¤azalar›,
nas›l azat olmufl, kurtulmuflsa, sizler de o mübarek
flakirtler gibi, o mübarek daire-i kudsiyeye dehalet etti¤i-
nizde, dünyevî ve uhrevî dehfletli atefllerden kurtulacak
ve evlât ve iyalinizin bir nevi çoban› olmak hasebiyle, o
sevgililerinizi de kurtaracaks›n›z. Ve her birerleriniz mad-
dî ve manevî felâh ve saadete nail olacaks›n›z.

Bak›p da görmeyen ve görüp de görmek istemedi¤i-
nizden kapad›¤›n›z gözlerinizi aç›n›z, görünüz ve azîm
tehlikelerin çok yak›n oldu¤unu ihsas ve telâfl ve itiraz›-
n›z› artt›rmaktan baflka bir ifle yaramayan dünya hava-
dislerini veren radyo bafl›na de¤il, ayaklar›n›zdaki bütün 

EM‹RDA⁄ LÂH‹KASI - I | 233

me.
ihsas: hissetirme, sezdirme.
iltica: s›¤›nma, güvenme, dayan-
ma.
iman: inanç, itikat.
itiraz: direnme, karfl› koyma.
kavi: kuvvetli, güçlü.
küfr-i mutlak: mutlak küfür, hiç
bir imanî hükmü, delili kabul et-
meme, kesin ve tam bir inkar.
maddî: madde ile alâkal›.
manevî: manaya ait, maddî ol-
mayan.
misl: kat; efl.
muhâf›z: koruyucu, bekçi.
mübarek: feyizli, bereketli, kutlu.
müstahkem: kuvvetlendirilmifl,
sa¤lamlaflt›r›lm›fl.
nail: kavuflma, ulaflma, erme.
nevi: çeflit.
nuranî: nurlu, ›fl›kl›, parlak, mü-
nevver.
risale: Risâle-i Nur Külliyat›n›
meydana getiren kitaplardaki her
bir ba¤›ms›z bölüm.
Risale-i Nur: Nur Risalesi, Bediüz-
zaman Said Nursî’nin eserlerinin
ad›.
saadet: mutluluk.
flahs-› manevî: manevî flah›s,
belli bir kifli olmay›p bir cemaat-
teb meydana gelen manevî flah›s.
flakirt: talebe, ö¤renci.
flefaat: birinden baflkas›n›n ku-
surlar›n›n veya suçunun ba¤›fllan-
mas›n› dileme.
tahkimat: bir yeri düflman›n hü-
cumuna karfl› savunmak ve hü-
cumu kolaylaflt›rmak maksad›yla
yap›lm›fl düzenlemeler ve tesis-
ler.
tebdil: de¤ifltirme, dönüfltürme.
uhrevî: ahirete dair, ahirete ait.

azat: serbest b›rakma, hür ol-
ma.
azîm: büyük.
daire-i kudsiye: mukaddes,
muazzez daire.
dehalet: girme, birinin hima-
ye ve merhametine s›¤›nma.
dehfletli: ürkütücü, korkunç.
dua: Allah’a yalvarma, niyaz.
dünyevî: dünyaya ait.

ehemmiyet: önem, de¤er,
k›ymet.
ehl-i iman: inananlar, iman
sahipleri.
emsal: örnekler, benzerler.
evlât: çocuklar.
felâh: kurtulufl, selâmet, on-
ma.
hâdim: hademe, hizmetçi.
haseb: dolay›, cihetince, ge-

re¤ince.
havadis: haberler.
hayat-› bak›ye: bakî olan,
sonsuz hayat, ahiret hayat›.
hususan: bilhassa, özellikle.
hürmet: sayg›.
idam-› ebedî: dirilmemek
üzere yok olufl, ahiret inanc›
olmad›¤› için ölümü ebedî
yoklu¤a gitmek olarak gör-

1. Bizi ateflten koru. Anne babam›z› ateflten koru. Nur Talebelerini ve onlar›n anne babalar›-
n› ateflten koru.
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derman ve kuvvetinizle Risale-i Nur bafl›na ve onun ne-
ticesi emniyet, selâmet ve saadet olan nuranî dairesine
koflunuz.”

Bizlere de: “Ey Nurcular! Allah’›n sizlere ihsan etti¤i
ezelî lütfuna karfl› secdeden bafllar›n›z› kald›rmay›n›z.
Gecenin so¤u¤una ald›rmay›n›z. Sizlere lütfunu hiçbir
hususta esirgemeyen Rabb-i Rahime, gecenin bu müba-
rek saatlerinde kalkarak vazife-i flükrü eda ediniz. Ve ba-
z›lar›n düfltü¤ü, istikbali düflünmek derdiyle akl›, maafl›
sarsan hadiseler karfl›s›nda titremeyiniz, korkmay›n›z;
Nurun kudsi kerameti ve imdad›n› müflahede ediniz.

Dünya fânidir; binler sene yaflamak olsa, bâki olan
hayat-› uhreviyenin yan›nda, hiç-ender-hiç mesabesin-
dedir. Fakat fâni olmakla beraber, bâki hayat›n bâki
meyvelerini verecek bir mezraas›d›r. F›rt›nalar›n fliddeti,
havan›n dehfleti sizleri sarsmas›n, korkutmas›n. Bu mü-
barek mezraaya en mübarek ve nur’anî ve verimli ve be-
reketli olan Nur tohumlar›n› ekiniz. Zira “Eken biçer,”
atalar›m›zdan kalma mübarek bir sözdür.

Ey Nurcular! Sizin hakikî vazifeniz dünyaya bakmak
de¤ildir. Farz-› muhal olarak dünyaya da bak›lsa, bak›n›z
ve görünüz ve zuhuru muhtemel dehfletli yang›nlar sebe-
biyle ve o yüzden karfl›laflman›z ihtimali bulunan tehlike-
ler dolay›s›yla kat’iyen sars›lmay›n›z, fütur getirmeyiniz.
Çal›fl›n›z, çal›fl›n›z, çal›fl›n›z ve kat’iyen inan›n›z ki, Nu-
run flefaati, Nurun duas›, Nurun himmeti sizleri kurtara-
cakt›r. ‹flte bu davan›n flahidi Emirda¤l› Nurcular›n 

bâkî: daimi, sonsuz.
dava: takip edilen fikir, iddia, ül-
kü.
dehflet: büyük korku hâli, kork-
ma, ürkme.
dehfletli: ürkütücü, korkunç.
derman: ilaç, çare.
dua: Allah’a yalvarma, niyaz.
eda: yerine getirme.
emniyet: güven, güvenilir.
ezelî: ezel ile ilgili, öncesiz, bafl-
lang›çs›z.
fânî: ölümlü, geçici.
farz-› muhal: imkâns›z› farz et-
me, olmayacak bir fleyi olacak-
m›fl gibi düflünme.
fütur: zay›fl›k, gevfleklik, usanç.
hâdise: olay.
hakikî: gerçek.
hayat-› uhreviye: uhrevî hayat,
ahirete ait olan hayat.
hiç ender hiç: hiç bir fley, bir hiç
kadar.
himmet: yard›m, ihsan, lütuf.
husus: mevzu, konu.
ihsan: ba¤›fllama, ikram etme, lü-
tuf.
ihtimal: olabilirlik.
imdat: yard›m.
istikbal: gelecek.
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kat’iyen: hiç bir zaman, asla.
keramet: Allah’›n velî kulla-
r›nda görülen ola¤anüstü hâl-
ler veya tabiatüstü hâdiseler.
kudsî: mukaddes, yüce.
lütuf: ikram ve yard›mda bu-
lunma.
mesabe: derece, menzile,
rütbe.
mezraa: tarla, ekilecek yer.
muhtemel: ihtimal dahilinde,
olabilir.
mübarek: feyizli, bereketli,
kutlu.

müflahede: ‹lahî güzellikleri
ve s›rlar› görme, seyretme.
nuranî: nurlu, ›fl›kl›, parlak,
münevver.
Nurcu: Bedîüzzaman Said
Nursî’nin eserlerine ve fikirle-
rine taraftar olan, Risale-i
Nur’lar› okuyup neflreden
kimse.
Rabb-i Rahîm: flefkat ve
merhamet sahibi olan Cenab-
› Hak.
Risale-i Nur: Nur Risalesi, Be-
diüzzaman Said Nursî’nin

eserlerinin ad›.
saadet: mutluluk.
secde: namazda, al›nla bera-
ber burnu yere koyma flek-
lindeki ibadet vaziyeti.
selâmet: kurtulufl, halâs.
flefaat: Hz. Peygamberin ve
di¤er salih kullar›n, baz› gü-
nahkâr mü’minleri ba¤›flla-
mas›n› Allah’tan dilemeleri.
vazife: görev.
vazife-i flükür: flükür vazifesi,
görevi.
zuhur: ortaya ç›kma.
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dehfletli ateflten zarars›z kurtulmalar›d›r. fiimdiden umu-
munuza müjdeler olsun.

Kardefliniz
Mustafa Osman

Œ 80 œ

VAS‹YETNAMEMD‹R

Aziz, s›dd›k kardefllerim ve vârislerim,

Ecel gizli olmas›ndan, vasiyetname yazmak sünnettir.
Benim metrukât›m ve Risale-i Nur’dan olan benim hu-
susî kitaplar›m ve güzel ciltlenmifl mecmualar›m ve sair
fleylerimin bütününü, Gül ve Nur fabrikalar›n heyetine,
baflta Hüsrev ve Tahirî olarak o heyetten on iki* kahra-
man kardefllerime vasiyet ediyorum. Onlara b›rak›yo-
rum ki, emr-i Hak olan ecelim geldi¤i zaman, benim ar-
kamda o metrukât›m, benim bedelime o sad›k ve müba-
rek ellerde hizmet-i Nuriye ve imaniyede çal›fls›n ve isti-
mal edilsin.

Kardefllerim, bu vasiyetten telâfl etmeyiniz. Ben, tees-
sürattan ve dokuz defa zehirlenmekten, pek çok zay›f ol-
makla beraber gizli münaf›klar›n desiselerle müteaddit
suikastlar› için bu vasiyeti yazd›m. Merak etmeyiniz, ina-
yet-i Rabbaniye ve h›fz› ‹lâhî devam ediyor.

1 »/bÉnÑrdGnƒog »/bÉnÑrdnG
Kardefliniz
Said Nursî
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kutlu.
müteaddit: bir çok kere, defalar-
ca.
Risale-i Nur: Nur Risalesi, Bediüz-
zaman Said Nursî’nin eserlerinin
ad›.
sad›k: do¤ru, gerçek; sözünde,
vaadinde, iflinde do¤ru olan.
sâir: di¤er, baflka, öteki.
s›dd›k: çok do¤ru, dürüst, hakk›
ve hakikati tereddütsüz kabulle-
nen.
su-i kast: kötü kas›t, kötü niyet;
kötü kas›tla ifl yapma, tuzak kur-
ma.
sünnet: Peygamberimizin hal ve
hareketleri.
teessürat: teessürler, kederler,
elemler, ac›lar.
umum: bütün, herkes.
vâris: mirasç›.
vasiyet: bir kimsenin öldükten
sonra yap›lmas›n› istedi¤i fleyler
için, sa¤l›¤›nda verdi¤i emir ve ›s-
marlama.
vasiyetname: yaz›l› vasiyet, bir
kimsenin vasiyetini yazm›fl oldu-
¤u kâ¤›t.

aziz: izzetli, muhterem, say-
g›n.
bedel: yerine, ad›na, nam›na.
defa: kere, kez, yol.
dehfletli: ürkütücü, korkunç.
desise: hile, oyun, aldatmaca.
ecel: her canl›n›n Allah tara-
f›ndan takdir edilen ölüm
vakti.

emr-i Hak: Hakk›n emri, Al-
lah’›n emri.
heyet: kurul, komite.
h›fz-› ‹lâhî: Allah’›n korumas›.
hizmet-i Nûriye: Nur hizmeti,
Risâle-i Nur için çal›flma.
hususî: özel.
iman: inanç, itikat.
inayet-i Rabbanîye: her fle-

yin terbiye ve idare eden Ce-
nab-› Hakk’›n yard›m›.
istimâl: kullanma.
mecmua: tertip ve tanzim
edilmifl fleylerin hepsi, kolek-
siyon.
merak: endifle.
metrukat: miraslar.
mübarek: feyizli, bereketli,

* Kardeflim Abdülmecid, Zübeyir, Mustafa Sungur, Ceylân, Mehmed Kaya, Hüsnü, Bayram,
Rüfltü, Abdullah, Ahmed Aytimur, Ât›f, Tillolu Said, Mustafa, Mustafa, Seyyid Salih.

1. Bâkî olan ancak Allah’t›r
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Œ 8 1 œ

Aziz, s›dd›k kardefllerim ve hizmet-i imaniyede azim-
kâr kardefllerim,

Evve lâ : Birinci vazife-i Nuriye, inflaallah matbaan›n
pek çok fevkinde ifl görecek. fiimdi de flakirtlerine büyük
sevaplar ve kuvvetli iman hizmetleri veriyor. Acaba bu
vazife ileri gidiyor mu, yoksa bu k›fl›n a¤›r fleraitiyle geri
mi kal›yor?

‹kinci vazife de, Onuncu Söz, zeyilleriyle beraber, iki
Mucizat Risaleleri ve zeyillerinin ahirinde bulunmak lâ-
z›md›r. Birinci vazifesini bitirenler, yine mevcudu varsa,
bir cilt içine almaya çal›fls›nlar; yoksa, tedarik etsinler.
Çünkü âlem-i ‹slâm, flimdiki intibah›, vahdet-i ‹slâma ça-
l›flmas›, herhalde Risale-i Nur gibi eserleri arayacak ve
büyük dairelerin genifl nazarlar›na elbette büyük mec-
mualar lâz›md›r.

San iyen: Sizin bana yard›m›n›z iki cihetle pek zahir
ve pek büyüktür.

Birincisi: Sizin fütursuz hizmet-i Nuriyede çal›flman›z
benim bütün musibetlerimi ve s›k›nt›lar›m› hiçe indiriyor,
bilâkis sürurlara kalbediyor.

‹kinci cihet: Kat’iyen biliniz ki, duan›z, onlar›n a¤›r ve
iflkenceli zulümlerini, benim hakk›mda inayetkâr, masla-
hattar merhametlere çevirmesine sebep oldu¤una
kat’iyen flüphem kalmad›.

ahir: sonra.
âlem-i ‹slâm: ‹slâm âlemi, ‹slâm
dünyas›.
azimkâr: azimli, gayretli.
aziz: izzetli, muhterem, sayg›n.
bilâkis: aksine, tersine.
cihet: yön.
dua: Allah’a yalvarma, niyaz.
evvelâ: öncelikle.
fevkinde: üstünde.
fütur: zay›fl›k, gevfleklik, usanç.
hizmet: görev, vazife.
hizmet-i imaniye: iman ve
Kur’an hakikatlerinin ikna edici
ve ilmî delillerle anlafl›lmas›na
hizmet etme.
hizmet-i Nûriye: Nur hizmeti, Ri-
sâle-i Nur için çal›flma.
iman: inanç, itikat.
inayetkâr: yard›m ve iyilik eden,
lütuf ve inayette bulunan.
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inflaallah: Allah izin verirse.
intibah: uyan›fl.
kat’iyen: hiç bir zaman, asla.
maslahattar: maslahatl›, sul-
ha uygun.
mecmua: tertip ve tanzim
edilmifl fleylerin hepsi, kolek-
siyon.
merhamet: ac›mak, flefkat
göstermek, korumak, esirge-
mek.
mu’cizat: mu’cizeler, Allah ta-
raf›ndan verilip, yaln›z pey-
gamberlerin gösterebilecek-

leri büyük harika ifller.
musibet: felaket, bela.
nazar: bak›fl, dikkat.
risale: Risâle-i Nur Külliyat›n›
meydana getiren kitaplardaki
her bir ba¤›ms›z bölüm.
Risale-i Nur: Nur Risalesi, Be-
diüzzaman Said Nursî’nin
eserlerinin ad›.
saniyen: ikinci olarak.
s›dd›k: çok do¤ru, dürüst,
hakk› ve hakikati tereddütsüz
kabullenen.
sürur: sevinç, mutluluk.

flakirt: talebe, ö¤renci.
flerait: flartlar.
tedarik: sa¤lama, temin et-
me, karfl›lama.
vahdet-i ‹slâmiye: ‹slâma ait
birlik, ‹slâmî birlik.
vazife: görev.
vazife-i Nuriye: Risale-i Nur
vazifesi, hizmeti.
zahir: aç›k, âflikar.
zeyl: ek, bir eserin devam›
olarak yaz›lan k›s›m.
zulüm: haks›zl›k, eziyet, ifl-
kence.
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Ezcümle: Memurlar› ve halklar› benden ürkütmeleri,
beni büyük hatalardan ve tasannulardan ve ihlâsa müna-
fi hâletlerden ve vaktimi zayi etmekten kurtar›p, kader-i
‹lâhînin hakk›mda, zulm-ü beflerî içinde tam adaletini ve
inayetini gösterdi. Buna k›yasen, bafl›ma ne gelse, alt›n-
da bir rahmet var. Yaln›z benimle meflgul olmalar› için
on dirhem zarar, Risale-i Nur’un on bin liras›n› kurtar›-
yor. Onun için, siz hiç beni merak etmeyiniz. Hattâ ba-
zan damarlar›ma dokunduracak tarzdaki ihanetlerine
karfl› beddua etmek isterken, onlar›n yak›nda ölüm ida-
m›yla, kabr-i haps-i münferitte azaplar› ve bu ihanetleri-
nin neticesinde bana ait maslahatlar› ve hizmetimize
menfaatleri düflündükçe, bedduadan vazgeçiyorum.

Sa l i sen : Her hafta bir iki mektubunuz bana hem
flifa, hem medar-› tesellî ve manevî bir sohbetle sizinle
görüflmeye vesile olmas›ndan, kemal-i flevkle postay›
bekliyorum.

Umumunuza birer birer selâm ve dua...

Said Nursî

ìÕ
Œ 8 2 œ

Aziz, s›dd›k kardefllerim ve hakikat yolunda arkadafl-
lar›m,

Bu defa, sizin befl alt› mübarek mektuplar›n›za yaln›z
bir tek müflevvefl mektupla cevap vermemden gücen-
meyiniz.
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meflgul: bir iflle u¤raflan, ilgile-
nen.
mübarek: feyizli, bereketli, kutlu.
münâfi: z›t, ayk›r›.
müflevvefl: teflevvüfle u¤ram›fl,
düzensiz, karmakar›fl›k.
rahmet: Allah’›n kullar›n› esirge-
mesi, onlara maddî ve manevî ni-
metler vermesi.
Risale-i Nur: Nur Risalesi, Bediüz-
zaman Said Nursî’nin eserlerinin
ad›.
salisen: üçüncü olarak.
selâm: bar›fl, rahatl›k, selamet ve
esenlik dileme.
s›dd›k: çok do¤ru, dürüst, hakk›
ve hakikati tereddütsüz kabulle-
nen.
flifa: deva, ilaç.
tarz: biçim, flekil.
tasannu: yapmac›k.
umum: bütün, herkes.
vesile: yol, vas›ta, sebep.
zayi: yitik, zarar, ziyan.
zulm-i befler: insanlar›n yapt›¤›
zulüm.

adalet: kanun ve düzen haki-
miyeti.
azap: eziyet, iflkence; büyük
s›k›nt›, fliddetli ac›.
aziz: izzetli, muhterem, say-
g›n.
beddua: bir kimsenin kötü ol-
mas› için dua, kötü dua.
defa: kere, kez, yol.
dirhem: yaklafl›k üç grama
denk gelen eski bir a¤›rl›k öl-
çüsü.
dua: Allah’a yalvarma, niyaz.
ezcümle: bu cümleden ola-

rak.
hakikat: gerçek, do¤ru.
hâlet: hal, durum.
hizmet: görev, vazife.
idam: ölüm.
ihanet: h›yanet, arkadan vur-
ma.
ihlâs: samimiyet, bir ameli
baflka bir karfl›l›k beklemek-
sizin, s›rf Allah r›zas› için yap-
ma.
inayet: gayret, dikkat, çal›fl-
ma, özenme.
kabr-i haps-i münferit: tek

bafl›na kabir hapsi.
kader-i ‹lâhî: ‹lâhî kader, Al-
lah’›n kader kanunu.
kemal-i flevk: tam ve kusur-
suz bir istek.
k›yasen: k›yas ederek, karfl›-
laflt›rarak.
manevî: manaya ait, maddî
olmayan.
maslahat: fayda, maksat.
medar-› teselli: ferahl›k se-
bebi, teselli kayna¤›.
menfaat: fayda.
merak: endifle.
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Evve lâ : Halil ‹brahim’in mektubu, flahs›ma verdi¤i
fevkalâde meziyetler için kabul etmemek mesle¤imizce
lâz›m gelirken, iki manidar tevafuku bana hem kendini
kabul ettirdi, hem Lâhikaya girdi. Fakat flahs›ma ait k›s-
m›n› bazan tayyettim ve baz›s›n›n üstünde “Risale-i Nur”
kelimesini yazd›m; ibaredeki suallerine cevap oldu.

Birinci tevafuk: Hakk›mda teveccüh-ü âmmeyi k›r-
mak için bir yüzbafl› bana karfl› befl vecihle kanunsuz ha-
karet ve ihanet etti¤i ayn› zamanda, belki ayn› saatte,
yüz tane böyle yüzbafl›dan ehl-i hakikat nazar›nda daha
ehemmiyetli ve Risale-i Nur’un erkân›ndan bir kardefli-
miz, bu yeni mektubu, haddimden yüz derece ziyade ih-
tiram verip o gibi ihanetleri hiçe indirerek yazm›fl. Hem
flakirtlerin erkân-› mühimmesinden dört zat, ayn› mese-
leye ifltirak edip imza basm›fllar. Ben de bu garip tevafu-
kun hat›r› için, mesle¤ime muhalif olan senâkârane
mektubu kabul edip tadil ederek Lâhikaya geçirdim ve
size de müsveddesini gönderdim.

‹kinci tevafuk: Ben, gece, Asa-y› Mûsa Risalesi’ni
yazanlar› düflündüm ve yeni mektuplarda o noktada ba-
his arad›m. Bu a¤›r k›flta ve ara s›ra bana münaf›klar›n
iliflmeleri, bunlara fütur vermek ihtimali var. Bu yaz›c›la-
ra bir kamç›-y› teflvik lâz›m. Nas›l ki Hasan Feyzi ve Ha-
lil ‹brahim’in edîbane iki tarifnameleri çoklar› yaz›ya tefl-
vikle sevkettiler diye bir teflvik vesilesini arad›m. Birden,
sabahta benim ölümümü mevzu yapan ve flakirtleri kor-
kutan ve sa’yde ve yaz›da acele etmelerine medar 

Asa-y› Mûsa: Bediüzzaman Said
Nursî’nin bir eseri.
bahis: konu.
edibâne: edepli, terbiyeli olarak.
ehemmiyetli: önemli.
ehl-i hakikat: hakikati arzula-
yanlar, gerçe¤i bulup onun peflin-
den gidenler; Allah adam›.
erkân: ileri gelenler.
erkân-› mühimme: önemli esas-
lar.
evvelâ: öncelikle.
fevkalâde: ola¤anüstü.
fütur: zay›fl›k, gevfleklik, usanç.
garip: tuhaf, hayret verici.
hakaret: sayg› göstermeme, al-
çak görme, afla¤›lama.
hakikat: gerçek, do¤ru.
ibare: bir fikri anlatan bir veya
birkaç cümlecik yaz›.
ihanet: h›yanet, arkadan vurma.
ihtimal: olabilirlik.
ihtiram: hürmet etme, sayg› gös-
terme.
ifltirak: ortak olma, ortakl›k et-
me.
lâhika: ek, ilave.
manidar: nükteli, ince manal›.
medar: sebep, vesile.
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mesele: konu.
mevzu: konu.
meziyet: k›ymetli özellik.
muhalif: karfl›, uyma, karfl›t.
müsvedde: karalama, yaz›
tasla¤›, sonradan temize çe-
kilmek üzere yaz›lan ilk yaz›.
nazar: bak›fl, dikkat.
risale: Risâle-i Nur Külliyat›n›
meydana getiren kitaplardaki
her bir ba¤›ms›z bölüm.

Risale-i Nur: Nur Risalesi, Be-
diüzzaman Said Nursî’nin
eserlerinin ad›.
sa’y: ifl, çal›flma, çabalama.
senâkârâne: sena ederek, se-
nakârl›kla, övercesine.
sevk: yöneltme, gönderme.
sual: soru.
flakirt: talebe, ö¤renci.
tadil: do¤rultma, düzeltme.
tarifename: bir fleyin yap›l›fl›-

n›, kullan›l›fl›n› anlatan yaz›.
tayy: ç›karma, atma.
tevafuk: uyma, uygunluk,
birbirine denk gelme.
teveccüh-i amme: genel te-
veccüh, umumun, herkesin,
halk›n yönelifli.
vecih: cihet, yön.
vesile: bahane, sebep.
zat: kifli, flah›s.
ziyade: çok, fazla.
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o mektubu ald›m, dedim: ‹brahim Halil’in sadakati, ker-
amet derecesine ç›km›fl.

San iyen: Feyzi ve Emin’in mektubu, benim çok en-
diflelerimi izale etti. Evet, bu iki kardeflimizin sadakatleri
ve hizmetleri ve Risale-i Nur’a sahabetlerinin çok ehem-
miyeti var. Ve hapishanede dokuz ayda dokuz sene ka-
dar k›ymettar hizmet eden Hilmi ve Sad›k ve ‹hsan ve
Beflkardefl nam›nda Risale-i Nur’a kalemiyle çok hizmet
eden ihtiyar Tahsin gibi ve Feyzi ve Emin’in mektubun-
da iflaret edilen umum o civarda çok alâkadar oldu¤um
kardefllerimin hizmet-i Nuriyede devamlar›, beni sürurla
a¤latt›rd›. Fakat öz kardeflim Abdülmecid, beni çok me-
rak ediyor; görüflemedi¤im buran›n müftüsünden, hali-
mi anlamaya çal›fl›yor. Bundan sonra Feyzi ve Emin’in
üçüncüsü Abdülmecid olsun. Safranbolu kahramanlar›n-
dan ald›klar› lüzumlu mektuplar› ona da göndersinler.

Hem, benim taraf›mdan ona yazs›nlar ki: Eski Said’in
birinci talebesi bulundu¤un gibi, yeni Said’in dahi Hulû-
sî ile beraber yine birinci safta talebelerisiniz.

Hem benim hakk›mda musibet ve fena haberleri ald›-
¤› vakit, merhum pederim Mirza (r.h.) gibi olsun, merhu-
me validem Nuriye (r.h.) gibi olmas›n. Çünkü eski za-
manda, da¤da¤al› hayat›mda hakk›mda acip havadisler
peder ve valideme ihbar ediliyordu. “Sizin o¤lunuz öldü
veya vuruldu veya hapse girdi” gibi fena haberleri ba-
bam iflittikçe, keyifleniyordu, gülüyordu. Derdi:
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Risale-i Nur: Nur Risalesi, Bediüz-
zaman Said Nursî’nin eserlerinin
ad›.
sadâkat: ba¤l›l›k, do¤ruluk.
saf: dizi, s›ra.
sahabet: sahip ç›kma, benimse-
me.
saniyen: ikinci olarak.
sürur: sevinç, mutluluk.
talebe: istekli, ö¤renici.
umum: bütün, herkes.
valide: ana, anne.

acip: tuhaf, hayrette b›rakan.
alâkadar: ilgili, iliflkili, müna-
sebetli, ba¤l›.
civar: çevre, yöre, etraf.
da¤da¤a: gürültü, pat›rt›,
beyhude telâfl ve ›zd›rap.
ehemmiyet: önem, de¤er,
k›ymet.
fenâ: kötü, uygun olmayan.
havadis: haberler.
hizmet: görev, vazife.

hizmet-i Nûriye: Nur hizmeti,
Risâle-i Nur için çal›flma.
ihbar: haber verme, bildirme.
ihtiyar: yafll›.
izale: yok etme, ortadan kal-
d›rma.
keramet: Allah’›n velî kulla-
r›nda görülen ola¤anüstü hâl-
ler veya tabiatüstü hâdiseler.
k›ymettar: k›ymetli, de¤erli.
merak: endifle.

merhum: rahmete kavufl-
mufl, ölmüfl, ölü.
merhume: vefat etmifl, rah-
mete kavuflmufl kad›n.
musibet: felaket, bela.
müftü: ‹l ve ilçelerde din iflle-
rine bakan ve dinî meseleler-
le ilgilenen görevli kimse.
nam: ad.
peder: baba.
peder: baba.
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“Mâflaallah! O¤lum, yine bir ehemmiyetli ifl, bir kah-
ramanl›k göstermifltir ki, herkes ondan bahsediyor.”

Validem ise, onun süruruna karfl› fliddetle a¤l›yordu.
Sonra zaman, babam›n hakl› oldu¤unu çok defa göste-
riyordu.

Sa l i sen : Lütfü’nün sebatkâr ve pek ciddi vârisi Ab-
dullah Çavufl ve ‹slâmköylü merhum Haf›z Ali’nin flakirt
ve vârislerinden Mustafa’n›n mektuplar›n› umum Nur
fabrikas›n›n kahramanlar› hesab›na kabul ettim. Cenab-›
Erhamürrahimîne hadsiz flükür olsun ki, o köyleri de Sa-
va ve Kuleönü gibi bir medrese-i Nuriye hükmüne getir-
mifl.

ìÕ

Œ 8 3 œ

Aziz, s›dd›k kardefllerim,

Sizin bu defa müteaddit mektuplar›n›za, rahats›zl›k
mecburiyetiyle, birtek mektupla iktifa ediyorum.

Evve lâ : Risale-i Nur’un kahraman› Hüsrev, benim
bedelime ölmek ve benim yerimde hasta olmak samimî
ve ciddî istiyor. Ben de derim: Telif zaman› de¤il, flimdi
neflir zaman›d›r. Senin yaz›n, benim yaz›mdan ne dere-
ce ziyade ve neflre faydal› ise, hayat›n dahi hizmet-i Nu-
riyede benim bu azapl› hayat›mdan o derece faydal›d›r.
E¤er benim elimden gelseydi, hayat›mdan ve s›hhatim-
den size memnuniyetle verirdim.

azap: eziyet, iflkence; büyük s›-
k›nt›, fliddetli ac›.
aziz: izzetli, muhterem, sayg›n.
bedel: yerine, ad›na, nam›na.
Cenab-› Erhamürrâhimîn: inayet
ve rahmet, yard›m ve lütuf sahip-
lerinin en merhametlisi olan, fle-
ref ve azamet sahibi olan yüce
Allah (c.c.).
ciddî: gerçek olarak, hakikaten.
defa: kere, kez, yol.
ehemmiyetli: önemli.
evvelâ: öncelikle.
hadsiz: s›n›rs›z, sonsuz.
hizmet-i Nûriye: Nur hizmeti, Ri-
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sâle-i Nur için çal›flma.
hükmüne: yerine, de¤erine.
iktifa: yeterli bulma, kâfi gör-
me.
maflaallah: Allah nazardan
saklas›n, ne güzel, Allah koru-
sun.
mecburiyet: mecbur olma,
zarurîlik durumu, zorunluluk.
medrese-i Nuriye: nur med-
resesi; Risale-i Nur’lar›n okun-
du¤u yerler.
memnuniyet: memnunluk,
sevinçli olufl.

merhum: rahmete kavufl-
mufl, ölmüfl, ölü.
müteaddit: bir çok kere, de-
falarca.
neflir: yayma,yay›m, herkese
duyurma.
neflr: yay›m, yay›n.
Risale-i Nur: Nur Risalesi, Be-
diüzzaman Said Nursî’nin
eserlerinin ad›.
salisen: üçüncü olarak.
samimî: içten, candan, gönül-
den.
sebatkâr: sebat eden, sözün-

de ve karar›nda duran, vaz-
geçmeyen, sebatl›.
s›dd›k: çok do¤ru, dürüst,
hakk› ve hakikati tereddütsüz
kabullenen.
s›hhat: sa¤l›k, esenlik.
sürur: sevinç, mutluluk.
flakirt: talebe, ö¤renci.
flükür: teflekkür.
telif: eser yazma.
umum: bütün, herkes.
valide: ana, anne.
vâris: mirasç›.
ziyade: çok, fazla.
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San iyen: fiehid merhum Haf›z Ali’nin tam bir vâri-
si Hasan Feyzi’nin, Denizli hesab›na ve o civarda ciddî
kardefllerimizin nam›na yazd›¤› parlak kaside ve dördün-
cü flehnamesi; ve orada dahi flakirtlerin faaliyetle Nura
çal›flmalar›, benim zehirli, fliddetli hastal›¤›ma bir mer-
hem oldu. Cenab-› Erhamürrahimîne hadsiz flükür ol-
sun, Denizli’yi ikinci bir Isparta ve büyük bir ‹slâmköyü
yap›yor.

Evet, hâkim-i âdil, Muharrem ve Feyzi ve Haf›z Mus-
tafa, bir-iki senede, yirmi sene kadar hizmet-i Nuriyeyi
yapt›lar; Nurun flakirtlerini ebede kadar minnettar eyle-
diler. Cenab-› Hak, onlardan ve beraberlerinde Nura
hizmet edenlerden ebeden raz› olsun. Âmin.

Sa l i sen : Medrese-i Nuriyenin kahramanlar›ndan ve
Barlal› Marangoz Mustafa Çavufl ve Haf›z Mehmed’in
tam vârisi Marangoz Ahmed’in medrese-i Nuriye nam›-
na pek samimî ve hazîn taziyenamesi, beni sürurla a¤-
latt›rd›. Ben de derim: Madem o mübarek medresede
küçük ve büyük çok Said’ler var; ihtiyar, aciz, vazifesi
bitmifl bir Said noksan olsa, ehemmiyeti yok. Hayat-›
bâk›yede madem beraberiz; bir muvakkat müfarakat ol-
sa da, sizi müteessir etmesin.

Rab ian: Hâkim-i âdilden sonra en ziyade hakikî
adalete çal›fl›p Risale-i Nur’un serbestiyetine hizmet

eden Ω ,Q ,ì ,Ω en hâlis flakirtler içinde ve benim öz

kardeflim ve birinci talebem Molla Mehmed ismiyle 
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merhum: rahmete kavuflmufl, öl-
müfl, ölü.
minnettar: bir iyili¤e karfl› min-
net duyan.
muvakkat: geçici.
mübarek: feyizli, bereketli, kutlu.
müfarakat: uzaklaflma, ayr›l›k.
müteessir: üzgün.
nam: ad, isim.
Nur: Risale-i Nur eserleri.
rabian: dördüncü olarak.
raz›: hoflnut olma, kabul etme.
Risale-i Nur: Nur Risalesi, Bediüz-
zaman Said Nursî’nin eserlerinin
ad›.
salisen: üçüncü olarak.
samimî: içten, candan, gönülden.
saniyen: ikinci olarak.
serbestiyet: serbestlik, rahat ve
serbest olma hâli.
sürur: sevinç, mutluluk.
flakirt: talebe, ö¤renci.
flehit: Allah’›n ve yüce dininin
ad›n› yüceltme u¤runda can›n› fe-
da ederek savaflta vurulup ölen
Müslüman.
flehname: hükümdarlar›n hayat
ve zaferlerini konu edinen man-
zum eser.
flükür: teflekkür.
talebe: ö¤renci.
taziyename: bafl sa¤l›¤› dileyen
yaz› veya mektup.
vâris: mirasç›.
vazife: görev.
ziyade: çok, fazla.

adalet: kanun ve düzen haki-
miyeti.
âmin: Yâ Rabbi! Öyle olsun,
kabul eyle!” anlam›nda dua-
n›n sonunda söylenir.
Cenab-› Erhamürrâhimîn:
inayet ve rahmet, yard›m ve
lütuf sahiplerinin en merha-
metlisi olan, fleref ve azamet
sahibi olan yüce Allah (c.c.).
ciddî: gerçek olarak, hakika-
ten.
civar: çevre, yöre, etraf.
ebed: sonsuzluk, daimîlik.

ebeden: ebedî ve daimî ola-
rak.
ehemmiyet: önem, de¤er,
k›ymet.
hadsiz: s›n›rs›z, sonsuz.
hakikî: gerçek.
hâkim-i âdil: âdil hakim, adâ-
let ile ifl gören hükmedici,
adâletli hüküm verici.
halis: kat›fl›ks›z, saf, duru.
hayat-› bak›ye: bakî olan,
sonsuz hayat, ahiret hayat›.
hazîn: hüzünlü, ac›kl›.
hizmet: görev, vazife.

hizmet-i Nûriye: Nur hizmeti,
Risâle-i Nur için çal›flma.
ihtiyar: yafll›.
kaside: belli bir amaçla yaz›l-
m›fl divan fliiri ve bu fliirin na-
z›m flekli.
madem: de¤il mi ki.
medrese: e¤itim ve ö¤retim
kurumu.
medrese-i Nuriye: nur med-
resesi; Risale-i Nur’lar›n okun-
du¤u yerler.
merhem: ilaç; ac›y›, kederi
teskin eden fley.
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onun nam›, dualar›mda ve manevî kazançlar›mda bera-
berdirler.

Hamisen: Bu saatte Konyal› Sabri de, Halil ‹brahim
ve Hasan Feyzi tarz›nda vasiyetnamem münasebetiyle
k›sa, fakat güzel bir kaside yazm›fl, Üstad›na çok ziyade
k›ymet vermifl; kendi hüsn-ü zann›n›n parlak aynas›nda,
bu biçare kardefline fevkalâde ehemmiyet vermifl. Ve
oran›n âlimleri pek ciddi Nura çal›flmalar›n› yaz›yor.

Ben de derim: O Üstad nam› verdi¤i ve çok k›ymet
verdi¤i flah›s ise, Risale-i Nur’un flahs-› manevîsi olabilir.
Ben de onun nam›na kabul ettim, Lâhikaya geçirdim,
hem size de bir suretini gönderdim.

Merak etmeyiniz, hastal›¤›m gittikçe hafiflefliyor. Is-
partal› Mustafa nam›nda bir kardeflimizin samimî, fakat
garip bir mektubu içinde vard›. Bu zat, hangi Musta-
fa’d›r, bilemedim, ona da çok selâm ederim. Acip rüya-
s› hay›rd›r, flimdi tabir edemem.

Umum kardefl ve hemflirelerimize birer birer selâm ve
dua ederiz, makbul dualar›n› isteriz.

Hasan Feyzi’nin güzel kasidesini, baz› kelimeleri ilâve
ile Lâhikaya geçirdik ve size de gönderdik.

Said Nursî

ìÕ

acip: tuhaf, hayrette b›rakan.
âlim: ilim ile u¤raflan, ilim adam›.
bîçare: çaresiz, zavall›.
ciddî: gerçek, hakikat.
dua: Allah’a yalvarma, niyaz.
ehemmiyet: önem, de¤er, k›y-
met.
fevkalâde: ola¤anüstü.
garip: tuhaf, hayret verici.
hamisen: beflinci olarak, beflinci-
si, beflinci derece.
hemflire: k›z kardefl, bac›.
hüsn-i zan: iyi zan, güzel kanaat.

242 | EM‹RDA⁄ LÂH‹KASI - I

kaside: belli bir amaçla yaz›l-
m›fl divan fliiri ve bu fliirin na-
z›m flekli.
k›ymet: de¤er.
k›ymet: de¤er.
lâhika: ek, ilave.
makbul: kabul edilmifl, ge-
çerli.
manevî: manaya ait, maddî
olmayan.
merak: endifle.
münasebet: iliflki, alâka.

nam: ad, isim.
Nur: Risale-i Nur eserleri.
Risale-i Nur: Nur Risalesi, Be-
diüzzaman Said Nursî’nin
eserlerinin ad›.
samimî: içten, candan, gönül-
den.
selâm: bar›fl, rahatl›k, sela-
met ve esenlik dileme.
suret: biçim, flekil, tarz.
flahs-› manevî: manevî flah›s,
belli bir kifli olmay›p bir ce-

maatteb meydana gelen ma-
nevî flah›s.

tabir: yorum, yorumlama.

umum: bütün, herkes.

Üstat: Bediüzzaman Said Nur-
sî.

vasiyetname: yaz›l› vasiyet,
bir kimsenin vasiyetini yaz-
m›fl oldu¤u kâ¤›t.

zat: kifli, flah›s.

ziyade: çok, fazla.
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Œ 8 4 œ

Çok aziz, çok s›dd›k ve sad›k kardefllerim ve Risale-i
Nur cihetinde emin ve hâlis vârislerim,

Çok manidar ve kuvvetli bir tevafuk ve flakirtlerin sa-
dakatlerine delil, bir zahir keramet-i Nuriyeyi beyan et-
meme bir ihtar ald›m. fiöyle ki:

Ben vasiyetnamemi yazd›¤›m ayn› zamanda, gizli mü-
naf›klar, benim itimad etti¤im hizmetçilerimi zab›ta tara-
f›ndan yan›ma gelmekten men ettikleri ayn› vakitte, f›r-
sat bulup, tan›mad›¤›m birisiyle, sab›k dokuz defadan
daha tesirli bir zehir bana yutturdular.

Hem ayn› zamanda, Tonuslu ve âlim kardefllerimiz-
den ve buraya kadar geçen sene beni görmek için gelip
görüflmeden giden Hoca Haflmet, Yozgat’tan buraya ya-
z›yor ki: “Said vefat etmifl, Risale-i Nur’un yüz otuz
Risalesi muhafaza edilsin. Tâ ki, ileride tab edece¤iz.”

Hem ayn› zamanda Halil ‹brahim’in, vefat›m hakk›n-
da bir hazin mersiye hükmündeki parlak mektubu,
flakirtleri a¤latt›rd›.

Hem bu zamana pek yak›n, Hüsrev’in, kendi âdetine
muhalif, benim vefat›ma dair bir iki mektubunda, iki üç
gün ömür gibi tabirlerle ecelime iflaretleri, bir parça beni
müteessir etti. Acaba ben gidiyorum diye endifle ettim.

Hem bu ayn› hengâmlarda, en ziyade hayat-› dünye-
viyedeki vazifemi düflünüp vefat›mdan sonra flakirtler 
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lülük eden, ara bozucu.
müteessir: üzgün.
risale: Risâle-i Nur Külliyat›n›
meydana getiren kitaplardaki her
bir ba¤›ms›z bölüm.
Risale-i Nur: Nur Risalesi, Bediüz-
zaman Said Nursî’nin eserlerinin
ad›.
sab›k: geçen, önceki.
sadâkat: ba¤l›l›k, do¤ruluk.
sad›k: sadakatli, dostlu¤u ve ba¤-
l›l›¤› içten olan.
s›dd›k: çok do¤ru, dürüst, hakk›
ve hakikati tereddütsüz kabulle-
nen.
flakirt: talebe, ö¤renci.
tab: kitap basma.
tabir: yorum, yorumlama.
tevafuk: uyma, uygunluk, birbiri-
ne denk gelme.
vâris: mirasç›.
vasiyetname: yaz›l› vasiyet, bir
kimsenin vasiyetini yazm›fl oldu-
¤u kâ¤›t.
vazife: görev.
vefat: ölen, ölüm, ölü.
zab›ta: flehir güvenli¤ini sa¤la-
makla vazifeli bulunan idare, po-
lis.
zahir: aç›k, âflikar.
ziyade: çok, fazla.

âdet: görenek, usul, al›flkan-
l›k.
âlim: ilim ile u¤raflan, ilim
adam›.
aziz: izzetli, muhterem, say-
g›n.
beyan: anlatma, aç›klama.
cihet: yön.
dair: alakal›, ilgili.
defa: kere, kez, yol.
delil: kan›t, tan›k, burhan.
ecel: her canl›n›n Allah tara-

f›ndan takdir edilen ölüm
vakti.
emin: inanma, güvenme.
endifle: kayg›.
halis: kat›fl›ks›z, saf, duru.
hayat-› dünyeviye: dünyaya
ait olan hayat.
hazîn: hüzünlü, ac›kl›.
hengâm: zaman, devir, ça¤,
s›ra, vakit.
ihtar: dikkat çekme, hat›rlat-
ma, uyar›.

itimat: dayanma, güvenme.
keramet-i Nuriye: Risale-i
Nur’a ait keramet.
manidar: nükteli, ince mana-
l›.
men: yasak etme, engelleme.
mersiye: birisinin ölümü hak-
k›nda yaz›lan, teessürü anla-
tan manzume, a¤›t.
muhafaza: koruma.
muhalif: z›t, karfl›t, ayk›r›.
münaf›k: nifak sokan, iki yüz-
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bu dehfletli zamanda benim bedelime de o vazifeyi ya-
pacaklar m› diye çok merak ederken, birden Denizli, Mi-
lâs, Isparta, ‹nebolu, ümidimin yüz derece fevkinde ve
öyle bir sahabetkârane ve iltizam-perverane o vazifeye
koflup baflkalar› da ve muallim ve âlimleri koflturdular ki,
beni hayret hayret içinde b›rakt›lar.

Elhas › l : Bu befl cihetteki tevafuk, zahir bir keramet-i
Nuriyedir.

1 »uHnQ pπr°†na røpe Gnò'g !oórªnërdnG

Kardefllerim, merak etmeyiniz, Cevflen ve Evrad› Ba-
haiye bu defa dahi o dehfletli zehrin tehlikesine galebe
etti. Tehlike devresi geçti, fakat hastal›k devam ediyor.

Umum kardefllerime birer birer selâm ve selâmetleri-
ne dua edip flüphesiz makbul olan dualar›n› isterim. Ve
‹nebolu’da ve civar›nda hem çok han›mlar›n, hem küçük
yavrular›n›n Risale-i Nur’u yazmaya bafllamalar›n› ve
Kur’ân dersini çok masumlar›n almas›n› bütün ruh u ca-
n›mla tebrik ederiz.

2 »/bÉnÑrdGnƒog »/bÉnÑrdnG
Duan›za muhtaç kardefliniz

Said Nursî

ìÕ

âlim: ilim ile u¤raflan, ilim adam›.
bedel: yerine, ad›na, nam›na.
Cevflen: dua mecmuas›.
cihet: yön.
civar: çevre, yöre, etraf.
defa: kere, kez, yol.
dehfletli: ürkütücü, korkunç.
dua: Allah’a yalvarma, niyaz.
elhamdülillâh: Allah’a flükür.
elhâs›l: has›l›, netice itibariyle, k›-
saca.
fevkinde: üstünde.

galebe: galip gelme, yenme,
üstünlük.
keramet-i Nuriye: Risale-i
Nur’a ait keramet.
makbul: kabul edilmifl, ge-
çerli.
masum: küçük çocuk.
merak: endifle.
muallim: ders veren, ö¤ret-

men.
muhtâc: gerek duyan.
Risale-i Nur: Nur Risalesi, Be-
diüzzaman Said Nursî’nin
eserlerinin ad›.
ruh: dirilik kayna¤›, hayat›n
temeli ve sebebi olan manevî
varl›k.
selâm: bar›fl, rahatl›k, sela-

met ve esenlik dileme.
selâmet: salimlik, eminlik,
kurtulufl, korku ve endifleden
uzak olma.
tevafuk: uyma, uygunluk,
birbirine denk gelme.
umum: bütün, herkes.
vazife: görev.
zahir: aç›k, âflikar.

1. Ezelden ebede her türlü hamd ve övgü, flükür ve minnet Allah’a mahsustur. (Fatiha Sure-
si: 2.) Bu Rabbimin lûtfundand›r. (Neml Suresi: 40.)

2. Bâkî olan ancak Allah’t›r.

244 | EM‹RDA⁄ LÂH‹KASI - I

EMIRDAG 01.qxd  3/28/07  9:26 AM  Page 244



Œ 8 5 œ

Kardefllerim,

Siz müteessir olmay›n›z. Hem merak etmeyiniz. Yal-
n›z dua ile bana yard›m ediniz. Çünkü bir kaç gündür sol
kolum çok a¤r›yor, gece rahats›z ediyor. Kimseyi yan›-
ma b›rakmad›¤›mdan, oda içindeki zarurî ifllerimi zah-
metle yapabilirim. Zannederim, eskiden beri bende bu-
lunan kulunç illetinin bir flubesidir ki, buran›n mizac›ma
çok dokunan maddî havas› ve k›fl›, o insafs›zlar›n evha-
m›, tazyikatlar› ve manevî k›fl›, damar›ma dokunur. Âde-
ta bir yar›m nüzul isabeti gibi ›zt›rap çektim. Fakat lillâ-
hilhamd, sizin makbul dualar›n›z, o tehlikeyi de hafif bir
surete çevirdi. ‹nflaallah o suret de geçer; çok sevapl›
faydas›, yerinde kal›r.

Kardefllerim, Salâhaddin’in yaz›s›na göre, o havalide
dahi Asa-y› Mûsa mecmuas› çok faaliyettedir, fütuhat
yap›yor. Demek o tarafta o çok ehemmiyetli vazife-i Nu-
riyeyi yap›yor. Yüz bin elhamdülillâh, yazanlara da yüz
mâflaallah, barekâllah!

ìÕ

Œ 8 6 œ

Aziz, s›dd›k kardefllerim

Evve lâ : Hadsiz flükür olsun ki, Isparta tam bir Med-
resetü’z-Zehra ve Camiü’l-Ezher olaca¤›n› ve olmaya 
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man’›n do¤uda (Van) yap›lmas›n›
idarecilere teklif etti¤i, fen ilimle-
riyle din ilimlerinin birlikte oku-
tulmas›n› düflündü¤ü üniversite.
merak: endifle.
mizaç: huy, tabiat, f›trat.
müteessir: üzgün.
nüzul: vücudun tamam›n›n veya
bir k›sm›n›n tutulmas›, inme, felç.
s›dd›k: çok do¤ru, dürüst, hakk›
ve hakikati tereddütsüz kabulle-
nen.
suret: biçim, flekil, tarz.
flube: bölüm, k›s›m, tak›m.
flükür: teflekkür.
tazyikat: tazyikler, bask›lar, zor-
lamalar.
vazife-i Nuriye: Risale-i Nur vazi-
fesi, hizmeti.
zahmet: s›k›nt›, eziyet, meflak-
kat.
zarurî: zorunlu.

âdeta: sanki.
Asa-y› Mûsa: Bediüzzaman
Said Nursî’nin bir eseri.
aziz: izzetli, muhterem, say-
g›n.
barekallah: Allah mübarek
etsin, hay›rl› ve bereketli ol-
sun.
Camiü’l-Ezher: M›s›r’daki Ez-
her Üniversitenin ad›.
dua: Allah’a yalvarma, niyaz.
ehemmiyetli: önemli.
elhamdülillâh: Allah’a flükür.
evham: vehimler, zanlar, ku-

runtular.
evvelâ: öncelikle.
fütuhat: zaferler, fetihler, ga-
libiyetler.
hadsiz: s›n›rs›z, sonsuz.
havali: etraf, çevre, civar, yö-
re, dolay.
›zt›rap: kuvvetli ac›, afl›r›
elem, azap.
illet: hastal›k; sebep, gaye.
inflaallah: Allah izin verirse.
kulunç: fliddetli a¤r› veren bir
hastal›k (özellikle omuz a¤r›-
s›).

lillâhilhamd: Allah’a hamdol-
sun ki!.
maddî: madde ile alâkal›.
makbul: kabul edilmifl, ge-
çerli.
manevî: manaya ait, maddî
olmayan.
maflaallah: Allah nazardan
saklas›n, ne güzel, Allah koru-
sun.
mecmua: tertip ve tanzim
edilmifl fleylerin hepsi, kolek-
siyon.
Medresetüzzehra: Bediüzza-
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bafllad›¤›n›, kahraman talebelerinin bu a¤›r flerait alt›nda
sars›lmadan faaliyetleri ispat ediyor. Diyanetçe ve
Kur’ân ve Risale-i Nur’a müfltakane çal›flmalar›, hattâ
Ali Köyünde, Ali’lerin gayretiyle çok çocuklar›n talebeli-
¤e girmeleri ve di¤er bir köyün umum gençleri gece de
Kur’ân’a çal›flmalar› ve camiler cemaatle dolmalar›, Nur
fiakirtlerinin çektikleri bütün s›k›nt›lar› hiçe indiriyor.

San iyen: Fevkalâde sadakat ve alâka tafl›yan Halil
‹brahim’in bu dördüncü flehnâmesi, benim Nur’a hadim-
li¤im noktas›nda haddimin pek fevkindeki tarifnamesi
gerçi çok güzeldir; fakat Risale-i Nur’dan ziyade benim
flahs›ma bakt›¤› cihetiyle, flimdilik size göndermedim.
Tadilden sonra gönderilecek. Hem ona, hem onun rü-
fekalar›na bilhassa selâm ederiz.

Sa l i sen : Siz, bana karfl› suikastlere merak etmeyi-
niz. Belki bir cihette memnun olunuz ki; Risale-i Nur ve
flakirtleri yerinde, benim cüz’î ve vazifesi bitmifl olan
flahs›ma hücum ediyorlar, tazip ederler.

Bu günlerde, buran›n büyük memurlar›, çekinmeye-
rek, baz›lar› demifl: “Said’in vücudu ortadan kalkmal›”
hâdisesi var. ‹flte gizli düflmanlar›m, bunun gibi, bu fikir-
lerinden istifade ederek, mutemed hizmetçilerimi da¤›t-
makla f›rsat bulup beni zehirlediler. Ve bu gibi memur-
lardan kuvvet al›yorlar. Fakat h›fz ve inayet-i ‹lâhiye, bu
suikastleri de akim b›rakt›. ‹nflaallah, daima inayet, hi-
mayet edecek, bütün plânlar›n› akim b›rakt›, b›rakacak.

ìÕ
akim: neticesiz, sonu yok, baflar›-
s›z.
alâka: ilgi, iliflki, yak›nl›k.
bilhassa: özellikle.
cami: toplu namaz k›l›nan yer,
mescit.
cemaat: bir mezhebe veya bir
gruba ba¤l› olanlar›n oluflturdu¤u
topluluk.
cihet: yön.
cihet: yön.
cüz’î: küçük, az; bütüne ait olma-
yan, özel.
diyanet: Din iflleri ile ilgilenen ku-
rulufl, teflkilat.
fevk: üst.
fevkalâde: ola¤anüstü.
gerçi: her ne kadar...
had: kapasite, s›n›r, hudut.
hâdim: hademe, hizmetçi.
hâdise: olay.
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h›fz: saklama, koruma, mu-
hafaza etme.
himayet: koruma, esirgeme.
inayet: yard›m, ihsan, lütuf.
inayet-i ‹lahiye: Allah’›n yar-
d›m›.
inflaallah: Allah izin verirse.
ispat: kan›tlama, do¤rulama.
istifade: faydalanma, yarar-
lanma.
merak: endifle.
mutemet: itimat edilir, güve-
nilir.
müfltakane: ifltiyak ve arzu

ile, çok isteyerek.
Nur: Risale-i Nur eserleri.
Risale-i Nur: Nur Risalesi, Be-
diüzzaman Said Nursî’nin
eserlerinin ad›.
rüfeka: arkadafllar, refikler.
sadâkat: ba¤l›l›k, do¤ruluk.
salisen: üçüncü olarak.
saniyen: ikinci olarak.
selâm: bar›fl, rahatl›k, sela-
met ve esenlik dileme.
su-i kast: kötü kas›t, kötü ni-
yet; kötü kas›tla ifl yapma, tu-
zak kurma.

flakirt: talebe, ö¤renci.
flehname: hükümdarlar›n ha-
yat ve zaferlerini konu edi-
nen manzum eser.
flerait: flartlar.
tadil: do¤rultma, düzeltme.
talebe: ö¤renci.
tarif: bir fleyi bütün vas›flar›n›
içine alacak flekilde anlatma.
tazip: azap çektirme, eziyet
etme, s›k›nt› verme.
umum: bütün, herkes.
vazife: görev.
ziyade: çok, fazla.
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Œ 8 7 œ
DÂH‹L‹YE VEK‹L‹ ‹LE HASB-‹ HALDEN 

B‹R PARÇADIR

Hiçbir tarihte ve zemin yüzünde emsali vukù bulma-
yan bir zulme ve on vecihle kanunsuz bir gadre ve taz-
yike hedef olmuflum. fiöyle ki:

Hem fliddetli, su-i kast eseri olarak zehirlenmeden,
hasta; hem gayet zaif, yetmifl bir yafl›nda ihtiyar; hem
kimsesiz, ac›nacak bir gurbette; hem sako, hem fanilâ
ve pabucunu satmakla maifletini temin eden fakîrü’l-hal;
hem, yirmi befl sene münzevî olmas›ndan, binden ancak
tam sad›k bir adam ile görüflebilen bir merdümgiriz, mü-
tevahhifl; hem, yirmi sene hayat›n› ve eserlerini üç mah-
keme ve Ankara ehl-i vukufu inceden inceye tetkikten
sonra bilittifak beraat›na ve eserleri vatana, millete za-
rars›z olarak menfaatli olmas›na karar verilmifl bir ma-
sum; hem eski Harb-i Umumîde ehemmiyetli hizmet et-
mifl bir vatan evlâd›; hem, flimdi bu milleti, bu vatan›,
anarflîlikten ve ecnebî ifsadlar›ndan kurtarmak için,
meydandaki tesirli asar›yla bütün kuvvetiyle çal›flan bir
hamiyetperver; ve mahkemede yetmifl flahitle ispat edil-
di¤i gibi, yirmi befl senede bir gazeteyi okumayan, me-
rak etmeyen ve yedi sene Harb-i Umumîye bakmayan,
sormayan, bilmeyen ve eserlerinde kuvvetli delillerle si-
yasetten bütün bütün alâkas›n› kesti¤ini ispat eden ve
dünyan›za kar›flmad›¤›n› adliyeleriniz resmen îtiraf etti¤i
bir zarars›z adam; hem, ahiretine ve ihlâs›na zarar 
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baflka bir karfl›l›k beklemeksizin,
s›rf Allah r›zas› için yapma.
ihtiyar: yafll›.
ispat: kan›tlama, do¤rulama.
maiflet: geçim, geçinme.
masum: suçsuz, günahs›z, saf, te-
miz.
menfaat: fayda.
merak: endifle.
merdümgiriz: insanlardan s›k›-
lan, kalabal›ktan hofllanmay›p
yaln›zl›k isteyen.
münzevi: inzivaya çekilen, köfle-
ye çekilmifl, yaln›z.
mütevahhifl: tevahhufl eden,
korkan, ürken, yad›rgayan, çeki-
nen.
resmen: resmî  olarak, resmî bir
flekilde.
sad›k: sadakatli, dostlu¤u ve ba¤-
l›l›¤› içten olan.
sako: üste giyilen erkek elbisesi.
su-i kast: kötü kas›t, kötü niyet;
kötü kas›tla ifl yapma, tuzak kur-
ma.
tazyik: zorlama, bask›, s›k›nt› ver-
me.
temîn: sa¤lama.
tetkik: dikkatle araflt›rma, incele-
me.
vecih: flekil, tarz.
vuku: olma, meydana gelme.
zaif: zay›f.
zemin: yer.
zulm: haks›zl›k, eziyet.

ahiret: öbür dünya, öteki
dünya, k›yametten sonra ku-
rulacak olan âlem.
alâka: ilgi, iliflki. ba¤.
anarfli: her türlü düzen ve
otoriteye karfl› koyarak kar›-
fl›kl›¤› meydana getirme du-
rumu.
asar: eserler.
beraat: serbest kalma, suç-
suz bulunma, aklanma.
bilittifak: ittifakla, beraberce,
elbirli¤iyle.
delil: kan›t, tan›k, burhan.

ecnebi: yabanc›.
ehemmiyetli: önemli.
ehl-i vukuf: bir mesele hak-
k›nda bilgi ve yetki sahibi
olanlar.
emsal: efl, benzer.
evlât: çocuklar.
fakirülhâl: muhtaç ve fakirlik
içinde olma.
gadir: zulüm, hainlik.
gayet: son derece.
gurbet: yabanc› memleket,
do¤up büyünülen yer d›fl›nda
kalan yerler.

hamiyetperver: hamiyet sa-
hibi, din ve millet gibi önemli
de¤erleri seven, koruyan ve
bunlara hizmet eden.
Harb-i Umumî: genel harp,
umumî savafl; 1914-1918 y›l-
lar› aras›nda cereyan eden Bi-
rinci Dünya Savafl›.
hasbihal: halleflme; görüflüp
konuflma, sohbet.
hizmet: görev, vazife.
ifsat: fesada u¤ratma, bozma,
kar›fl›kl›k ç›karma.
ihlâs: samimiyet, bir ameli
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gelmemek için fliddetle teveccüh-ü âmmeden kaçan ve
kardefllerinin onun hakk›ndaki hüsn-ü zanlar›ndan ve
medihlerinden çekinen, be¤enmeyen bu bîçare Said’e
baflta Dahiliye Vekili olan sen, Afyon Valisini ve Emir-
da¤ zab›tas›n› musallat edip, hergün bir ay haps-i mün-
ferid azab›n› çektirmek ve tecrid-i mutlak içinde tek ba-
fl›yla bir haps-i münferidde durmaya mecbur etmek,
hangi maslahat›n›z iktiza eder? Hangi kanun bu dehflet-
li gadre müsaade eder diye, hukùk-u umumîyeyi muha-
faza eden adliyenin yüksek dairesi vas›tas›yla Dahiliye
Vekiline beyan ediyorum.

Zulmen bütün hukùk-u medeniye-
den ve insaniyeden ve yaflamak

hakk›ndan mahrum edilen
Said Nursî

ìÕ

Œ 8 8 œ

Aziz, s›dd›k kardefllerim ve benim hakk›mda bu gur-
bette samimî akrabalar›m Osman, Mehmed, Hasan
efendiler,

Sizin halisane bana ve Risale-i Nur’a karfl› hiç unutul-
mayacak hizmetinize bir mükâfat-› âcile olarak Hasan
Feyzi ve sair talebelerin, Çal›flkan hanedan›na karfl› fev-
kalâde teveccühleri ve umum memlekette sizin flerefini-
zi neflretmeleri ve ehl-i hakikati size dost yapmaklar› ci-
hetiyle, benden ziyade Risale-i Nur ve flakirtlerini 

azap: eziyet, iflkence; büyük s›-
k›nt›, fliddetli ac›.
aziz: izzetli, muhterem, sayg›n.
beyan: anlatma, aç›klama.
bîçare: çaresiz, zavall›.
cihet: yön.
dehfletli: ürkütücü, korkunç.
ehl-i hakikat: hakikati arzula-
yanlar, gerçe¤i bulup onun peflin-
den gidenler; Allah adam›.
fevkalâde: ola¤anüstü.
gadir: zulüm, hainlik.
gurbet: yabanc› yere gidip kal-
ma, do¤up büyünülen yerler d›-
fl›nda kalma.
halisâne: temiz kalplilikle, sami-
mî  bir flekilde, s›rf Allah r›zas›n›
gözeterek.
hânedân: köklü ve büyük aile.
haps-i münferit: tek bafl›na olan
hapis.
hizmet: görev, vazife.
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hüsn-i zan: iyi zan, güzel ka-
naat.
iktiza: laz›m gelme, gerekme.
insaniye: insanlar.
mahrum: yoksun.
maslahat: fayda, maksat.
medih: övmek.
muhafaza: koruma.
musallat: çok rahats›zl›k ve-
ren, afl›r› derecede sataflan.
mükâfat-› âcile: âcil, peflin,
acele bir mükâfat.
müsaade: izin.
neflr: yay›m, yay›n.

Risale-i Nur: Nur Risalesi, Be-
diüzzaman Said Nursî’nin
eserlerinin ad›.
sâir: di¤er, baflka, öteki.
samimî: içten, candan, gönül-
den.
s›dd›k: çok do¤ru, dürüst,
hakk› ve hakikati tereddütsüz
kabullenen.
flakirt: talebe, ö¤renci.
fleref: onur, haysiyet.
talebe: ö¤renci.
tecrîd-î mutlak: tam bir yal-
n›zl›k, hiç kimseyle görüfle-

memek.
teveccüh: yönelme, sevgi, il-
gi.
teveccüh-i amme: genel te-
veccüh, umumun, herkesin,
halk›n yönelifli.
umum: bütün, herkes.
vas›ta: el, arac›.
zab›ta: flehir güvenli¤ini sa¤-
lamakla vazifeli bulunan ida-
re, polis.
ziyade: çok, fazla.
zulmen: zulümle, haks›zl›kla,
zulmederek.
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himaye ve muhafaza etmek ve ehl-i siyasetin ve beni ze-
hirleyen düflmanlar›m›n desiselerinden kurtarmak için
gayet derecede bir ihtiyat, tam bir sadakat ve benim ye-
rimde tam bir dikkatle mükellefsiniz. Yoksa az bir hata,
yaln›z bana de¤il, belki binler masum flakirtlere ve flimdi
parlayan flerefinize dokunacak. Benim vaziyetim ve ve-
rilen s›k›nt›lar alt› vecihle kanunsuz olmas›ndan, ileride
mes’uliyetten kurtarmak için insafs›z ve kanunsuz beni
tazip edenler, kendilerine bir bahane, bir vesile ar›yorlar.
Pek çok dikkatli olman›z lâz›md›r.

ìÕ

Œ 8 9 œ

Aziz, s›dd›k kardefllerim,

Evve lâ : Bir iki gün evvel hasbihalin bir parças› size
gönderilmifl—tâ, siz onu esas tutup, lüzum oldu¤u za-
man ya istida veya o Vekile ve mahkemeye vermek ve-
ya baflka makamata o parça ile müracaat etmek ve kar-
defllerimiz dahi o esas üzerine kendilerini münaf›klara
karfl› müdafaa etmek için size gönderilmifl. Demek, flim-
diye kadar bana garazla iflkenceli s›k›nt›lar› verdiren, en
baflta o imifl. Her ne ise. Siz, meflveretle ne lâz›msa ya-
pars›n›z. Fakat ihtiyatla, telâfls›z, velveleye vermemek
lâz›m.

San iyen: Bu defa görüflmedi¤im buran›n korkak
müftüsü vas›tas›yla, Hulûsî’nin Kars’tan bir mektubunu
biraderzâdem Nihad’›n mektubuyla ald›m. Elhak, o 
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lülük eden, ara bozucu.
müracaat: baflvurma, dan›flma.
sadâkat: ba¤l›l›k, do¤ruluk.
saniyen: ikinci olarak.
s›dd›k: çok do¤ru, dürüst, hakk›
ve hakikati tereddütsüz kabulle-
nen.
flakirt: talebe, ö¤renci.
fleref: onur, haysiyet.
tazip: azap çektirme, eziyet et-
me, s›k›nt› verme.
vas›ta: vesile, neden, arac›.
vaziyet: durum.
vecih: flekil, tarz.
velvele: gürültü, pat›rt›, yaygara.
vesile: bahane, sebep.

aziz: izzetli, muhterem, say-
g›n.
bahane: vesile, sebep.
biraderzade: kardefl çocu¤u,
ye¤en.
defa: kere, kez, yol.
desise: hile, oyun, aldatmaca.
ehl-i siyaset: ülkenin idare-
siyle meflgul olanlar, siyaset
adamlar›, politikac›lar.
elhak: hakk›n tâ kendisi, tam
do¤rusu; do¤rusu ya.
evvel: önce.
evvelâ: öncelikle.

garaz: kötü kas›t, düflmanca
niyet, kin.
gayet: son derece.
hasbihal: halleflme; görüflüp
konuflma, sohbet.
himaye: koruma, esirgeme,
muhafaza etme.
ihtiyat: tedbirli hareket et-
me.
istida: yard›m dileme, isteme,
rica ile talep etme.
makamat: makamlar.
masum: suçsuz, günahs›z,
saf, temiz.

mes’uliyet: mes’ul olma hali,
sorumluluk.
meflveret: müflavere, bir ko-
nu hakk›nda çeflitli ve ehil fla-
h›slardan fikir alma, dan›flma.
muhafaza: koruma, saklama,
h›fzetme.
müdafaa: savunma, koruma.
müftü: ‹l ve ilçelerde din iflle-
rine bakan ve dinî meseleler-
le ilgilenen görevli kimse.
mükellef: sorumlu ve yü-
kümlü olan.
münaf›k: nifak sokan, iki yüz-
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kardeflimiz, daima fevkalâde sadâkatini ve Nurlara kuv-
vetli alâkas›n› muhafaza ediyor. Manidar bir tevafuktur
ki, bilmedi¤i hâlde, Nihad’›n orada bulunmas› ihtimaliy-
le, Sabri’ye ait f›krada demifltim ki: Nihad Kars’ta ise
Hulûsî ile görüflür mealinde burada söyledi¤im ve sonra
size yazd›¤›m ayn› zamanda, o ikisi flimdiye kadar sükût
ettikleri hâlde, beraber bana mektup yaz›yorlar.

Sa l i sen : Re’fet kardeflimizin kemal-i sadâkat ve alâ-
kas›n› ve Hulûsî gibi Nurlar›n bir kumandan› oldu¤unu
gösteren mektubu, Hulûsî’nin mektubunu ald›¤›m zama-
n›na tevafuku, lâtif ve sürurlu oldu. O ikisi Lâhikaya gir-
sin. Ve Re’fet’in masumlara Kur’ân okutmas› ve kendisi
Lem’alar ile, yazmak ve okumakla meflgul olmas› ve be-
nim hastal›¤›m›n flifas›na o masumlarla dua etmeleri, bir
merhem gibi hastal›¤›ma ferah ve hiffet verdi.

Ve Rab ian: Yaz›da, merhum Âs›m’a benzeyen Ya-
kup Cemal’in hayatta oldu¤unu ve hayatta ise Nurlarla,
o güzel kalemiyle hizmet ediyor mu, bilemedi¤im için,
çok defa hazinâne ve müteessifâne düflünüyordum.
Hadsiz flükrolsun ki, hem hayatta, hem Nurlara hizmet-
te, hem sadâkatte oldu¤unu gösteren bir mektubunu al-
d›m, elhamdülillâh dedim.

ìÕ
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alâka: ilgi, iliflki, yak›nl›k.
defa: kere, kez, yol.
elhamdülillâh: Allah’a flükür.
ferah: gönül aç›kl›¤›, sevinç,
sevinme.
fevkalâde: ola¤anüstü.
f›kra: parça, mektup, bölüm.
hadsiz: s›n›rs›z, sonsuz.
hazinâne: hüzünlü bir flekil-
de, üzücü.
hiffet: hafiflik.
hizmet: görev, vazife.
ihtimal: olabilirlik.
kemal-i sadakat: sadakat›n

son derecesi, tam ba¤l›l›k, ku-
sursuz sadakat.
kumandan: komutan.
lâhika: ek, ilave.
lâtif: hofl.
manidar: anlaml›, manal›,
mana tafl›yan.
masum: küçük çocuk.
meal: mana, anlam, mefhum.
merhem: ilaç; ac›y›, kederi
teskin eden fley.
merhum: rahmete kavufl-
mufl, ölmüfl, ölü.
meflgul: bir iflle u¤raflan, ilgi-

lenen.
muhafaza: koruma.
müteessifane: müteesif ola-
rak, eseflenerek, kederlene-
rek.
rabian: dördüncü olarak.
sadâkat: ba¤l›l›k, do¤ruluk.
salisen: üçüncü olarak.
sükût: susma, sessiz kalma.
sürur: sevinç, mutluluk.
flifa: deva, ilaç.
flükür: teflekkür.
tevafuk: uyma, uygunluk,
birbirine denk gelme.

EMIRDAG 01.qxd  3/28/07  9:26 AM  Page 250



Œ 90 œ

Aziz, s›dd›k kardefllerim,

Yüz defadan ziyade, gayet k›ymetli bir hakikat-› ima-
niye bana görünüyor. Telif zaman› tamam olmas› hik-
metiyle, ne kadar çal›flt›m, o çok ehemmiyetli hakikat›
avlayamad›m. Vâz›han ifade ve ihsas etmek için bekle-
dim, muvaffak olamad›m. fiimdi gayet k›sa bir iflaretle,
o çok genifl ve çok uzun hakikattan k›sac›k bahsedece-
¤im.

1 pø'ªrMsôdG pInQƒo°U »'`∏nY n¿Én°ùrfp’rG n≥n∏nN %G s¿pG hadisi, hem ce-

vamiü’l-kelimden, hem müteflabih hadislerdendir. Pek
büyük ve külli nüktesi, benim kalbime, Hülâsatü’l-Hülâ-
sa ile Cevflenü’l-Kebir’i okudu¤um vakit zahir oldu. Ben
de, o acip ve çok güzel nükteyi kaç›rmamak için, flifre-
ler, iflaretler nev’inden Hülâsatü’l-Hülâsa’n›n on yedinci
mertebesi olan “Kur’ân lisan›yla flahadet” ve on sekizin-
ci mertebesi olan “kâinat lisan›yla flahadet” ortas›nda o
flifreli iflaretleri flöyle koydum:

pónMn’rG oópMnƒrdG pOƒoLoƒrdG oÖpLGnƒrdG *G s’pG n¬'dpG n’
Én¡pJÉs«u°ùpMnh Én¡pJÉn«nM päÉnªp∏nµpH pás«pfÉn°ùrf/’rG pán≤p≤nërdG p¿Én°ùp∏pH 

Én¡pbnÓrNnCGnh Én¡pJÉnØp°U päÉnªp∏nµpHnh Én¡pàs«pJ'Grôpenh Én¡pàs«p°SÉn«r≤penh Én¡pJÉs«pén°Snh 
pán©peÉnérdG Én¡pàs«pbƒo∏rîne päÉnªp∏nµpHnh Én¡pàs«pfÉnfnCGnh Én¡pàs«pàr°Spôr¡panh Én¡pànanÓpNnh 
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nükte: ince manal›, ancak dikkat-
le anlafl›labilen mana veya söz.
s›dd›k: çok do¤ru, dürüst, hakk›
ve hakikati tereddütsüz kabulle-
nen.
flahadet: flahit olma, flahitlik; aç›k
alamet, iflaret.
telif: kitap yazma, eser ortaya
koyma.
vaz›han: aç›k olarak, aç›kça, aç›k
aç›k, aflikâr, aç›k flekilde.
zahir: aç›k, âflikar.
ziyade: çok, fazla.

acip: tuhaf, hayrette b›rakan.

aziz: izzetli, muhterem, say-
g›n.

Cevflenü’l-Kebir: büyük z›rh
anlam›ndaki Hz. Muhammed
(a.s.m) Efendimize vahiyle ge-
len, Esma-i Hüsna’y› içine
alan emsalsiz bir münacat ve
benzersiz bir dua.

defa: kere, kez, yol.

ehemmiyetli: önemli.
gayet: son derece.
hadis: Peygamberimizin sözü.
hakikat: gerçek, do¤ru.
hakikat-› imaniye: imana ait
olan gerçek.
hikmet: gaye, maksat.
ihsas: hissetirme, sezdirme.
kâinat: evren; yarat›lm›fl olan
fleylerin tamam›, bütün âlem-

ler.
küllî: umumî, genel, bütün
olan.
lisan: dil.
mertebe: derece, basamak.
muvaffak: baflarm›fl, baflar›l›.
müteflâbih: manas› aç›k ol-
mayan, mecazî manaya elve-
riflli olan ayet ve hadisler.
nev: tür, çeflit.

1. Muhakkak Allah insan› suret-i Rahman’da yaratm›flt›r. (Müsned, 2:244, 251, 315; Buhari, ‹s-
ti’zan: 1; Müslim, Birr: 115, Cennet: 27.)
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ÉngpõrénYnh Éngpôr≤nanh pInÒpãnµrdG Én¡pJÉnLÉn«pàrMpGnh pánYuƒnænàoªrdG Én¡pàsjpOƒoÑoYnh 
1 pInQƒo°ürënªrdG pôr«n̈ rdG Én¡pJGnOGnór©pàr°SpGnh pInOhoórënªrdG pôr«n¨rdG Én¡p°ür≤nfnh 

‹flte bu k›sa flifreyi, yine gayet muhtasar bir flifre ile
tercüme ve izah edece¤im. Bunu Hülâsatü’l-Hülâsa’ya
bir hafliye yap›n›z.

Evet ben, Hülâsatü’l-Hülâsa’y› okudu¤um zaman, ko-
ca kâinat, nazar›mda bir halka-i zikir oluyor. Fakat her
nevin lisan› çok genifl olmas›ndan, fikir yoluyla s›fat ve
esma-i ‹lâhiyeyi ilmelyakîn ile iz’an etmek için ak›l çok
çabal›yor, sonra tam görür. Hakikat-› insaniyeye bakt›¤›
vakit, o cami mikyasda, o küçük haritac›kta, o do¤ru nü-
munecikte, o hassas mizanc›kta, o enaniyet hassasiye-
tinde öyle kat’î ve fluhudî ve iz’anî bir vicdan, bir itmi-
nan, bir iman ile o s›fat ve esmay› tasdik eder. Hem çok
kolay, hem haz›r yan›ndaki aynas›nda hiç uzun bir seya-
hat-› fikriyeye muhtaç olmadan iman-› tahkikîyi kazan›r

ve pø'ªrMsôdG pInQƒo°U »'`∏nY n¿Én°ùrfp’rG n≥n∏nN %G s¿pG hakiki bir mana-

s›n› anlar. Çünkü, Cenab-› Hak hakk›nda suret muhal ol-
mas›ndan, suretten murat, sîrettir, ahlâk ve s›fatt›r.

Evet, nas›l ki ehl-i tarikat, seyr-i enfüsî ve âfâkî ile ma-
rifet-i ‹lâhiyede iki yol ile gitmifller ve en k›sa ve kolay›
ve kuvvetli ve itminanl› yolunu enfüsîde, yani kalbinde
zikr-i hafiyy-i kalble bulmufllar. Aynen öyle de, yüksek
ehl-i hakikat dahi, marifet ve tasavvur de¤il, belki ondan 

afakî: d›fla dönük.
cami: toplayan, içine alan, kapsa-
yan.
Cenab-› Hak: hakk›n ta kendisi
olan fleref ve azamet sahibi yüce
Allah.
ehl-i hakikat: hakikati arzula-
yanlar, gerçe¤i bulup onun peflin-
den gidenler; Allah adam›.
ehl-i tarikat: tarikat ehli, kalbini
dünyan›n fani ifllerinden ay›r›p,
Allah sevgisi ile ba¤layan kimse-
ler.
enaniyet: kendini be¤enme,
bencillik, egoistlik.
enfüsî: nefiste meydana gelen,
nefse ait, flahsî.
esmâ: adlar, isimler.
esma-y› ‹lâhiye: Allah’›n isimleri.
gayet: son derece.
hakikat-› insaniye: insan›n haki-
kati, gerçe¤i.
hakikî: gerçek.
halka-i zikr: zikir halkas›, zikir es-
nas›nda daire fleklinde oturma.
hassas: incelikli, en ufak ölçüleri
sa¤l›kl› ve kesin olarak veren.
hassasiyet: hassasl›k, duygulu ol-
ma, duygusall›k.
hafliye: dipnot.
ilmelyakîn: ilim yoluyla kesin
olarak bilme.
iman: inanç, itikat.
iman-› tahkikî: tahkikî iman,
imana dair bütün meseleleri in-
celeyip delil ve bürhan ile inan-
ma.
itminan: inanma, güvenme, gö-
nül rahatl›¤› içinde tereddütsüz
kabul etme.
izah: aç›klama, ayr›nt›lar› ile an-
latma.
iz’an: anlama, kavrama.
kâinat: evren; yarat›lm›fl olan
fleylerin tamam›, bütün âlemler.
kat’î: kesin, flüpheye ve tereddü-
de mahal b›rakmayan.
lisan: dil.
mana: anlam.
marifet: bilme, derin bilgi.
marifet-i ‹lâhîye: Allah’a mahsus
ilim, ‹lâhî sanat; hiç kimsenin ya-
pamad›¤›, sadece Allah’›n kudre-
tinde olan bilgi.
mikyas: ölçek.
mizan: terazi, ölçü.
muhal: imkans›z, olmas› müm-
kün olmayan.
muhtâc: gerek duyan.
muhtasar: k›salt›lm›fl, özet.
murâd: maksat, meram.
nazar: bak›fl, nezdinde.
nev: tür, çeflit.

nümune: örnek.
seyahat-› fikriye: fikir seya-
hati.
seyr-i enfüsî: nefsin iç âle-
mindeki delil ve vas›talarla
tekâmül etme usulü.
s›fat: vas›f, nitelik.

sîret: iç yüz, manevî durum,
ahlak ve karakter.
suret: surat, yüz, çehre.
fluhudî: görünebilme ile alâ-
kal›, vücut bulmaya dair.
tasavvur: bir fleyi zihinde fle-
killendirme, düflünme.

tasdik: do¤rulama, onayla-
ma.

vicdan: insan›n içindeki, iyiyi
kötüden ay›rabilen, iyilik et-
mekten lezzet duyan ve kö-
tülükten elem alan manevî
his.

1. Hayat›, hissiyât›, seciyeleri, mikyasl›¤› ve âyineli¤i kelimeleriyle; ve s›fatlar›, ahlâk›, halîfeli-
¤i, fihristeli¤i ve enâniyeti kelimeleriyle; ve câmî mahlûkiyeti, mütenevvî, ubûdiyeti, ihti-
yacât-› kesîresi, fakr›, aczi, gayr–i mahdut naks›, gayr-i mahsûr istidatlar kelimeleriyle li-
sân-› hakîkat-i insâniyetin flehâdetiyle, Vâcibü’l-Vücud ve Vâhidü’l-Ehad olan Allah’tan
baflka hiçbir ilâh yoktur.
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çok âlî ve k›ymetli olan iman ve tasdikte, iki cadde ile
hareket etmifller.

• Biri, kitab-› kâinat› mütalâa ile, Âyetü’l-Kübra ve
Hizbü’n-Nuriye ve Hülâsatü’l-Hülâsa gibi âfâka bakmak-
t›r.

• Di¤eri ve en kuvvetli ve hakkalyakîn derecesinde
vicdanî ve hissî, bir derece fluhudî olan hakikat-i insani-
ye haritas›n› ve enaniyet-i befleriye fihristesini ve mahi-
yet-i nefsiyesini mütalâa ile, iman›n flüphesiz ve vesvese-
siz mertebesine ç›kmakt›r ki, s›rr-› akrebiyete ve veraset-i
Nübüvvete bakar. Ve enfüsî tefekkür-ü imanî hakikatinin
bir parças›, Otuzuncu Sözün, ve “ene” ve “enaniyet”te
ve Otuz Üçüncü Mektubun Hayat Penceresinde ve ‹n-
san Penceresinde ve baz› parçalar› da sair ecza-i Nuriye-
de bir derece beyan edilmifl.

Bu hem Lâhikaya, hem Sikke-i Gaybiye’ye, hem Hu-
lâsa’n›n ahirine yaz›ls›n.

ìÕ

Œ 9 1 œ
Aziz, s›dd›k kardefllerim,

Halimin müsaadesizli¤i için müteaddit mektuplar›n›za
birtek periflan mektubumla cevap verdi¤imden gücen-
meyiniz.

Evve lâ : Gizli düflmanlar›m›z hükûmetin ehemmi
yetli ve birkaç vazifedarlar›n› elde edip beni tazyikatla 
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hakk› ve hakikati tereddütsüz ka-
bullenen.
s›rr-› akrebiyet: Cenab-› Hakk›n
insana olan yak›nl›¤›.
fluhudî: görünebilme ile alâkal›,
vücut bulmaya dair.
tasdik: do¤rulama, onaylama.
tazyikat: tazyikler, bask›lar, zor-
lamalar.
tefekkür-i imanî: imanla ilgili,
imanî tefekkür, iman gözlü¤üyle
bak›p tefekkür etme, iman› kuv-
vetlendirici düflünceler.
vazifedar: vazifeli.
veraset-i Nübüvvet: Peygamber
vârisli¤i, Peygamberimizin vârisi
durumunda olan, büyük âlim ve
velîlerin yolu.
vesvese: flüphe, kuruntu, kalbe
gelen as›ls›z kötü ve sinsi düflün-
ce.
vicdanî: vicdanla, kalbî his ile ilgi-
li, vicdana ait.

afak: ufuklar.
ahir: sonu, son k›sm›.
âlî: yüce, yüksek, ulu.
Ayetülkübra: en büyük delil,
ayet anlam›nda Risale-i
Nur’da 7. fiua adl› eser.
aziz: izzetli, muhterem, say-
g›n.
beyan: anlatma, aç›klama.
cadde: genifl, ifllek, büyük yol,
ana yol.
ehemmiyetli: önemli.
enaniyet: kendini be¤enme,
bencillik, egoistlik.

ene: ben, benlik.
enfüsî: nefiste meydana ge-
len, nefse ait, flahsî.
evvelâ: öncelikle.
fihriste: katalog, liste.
hakikat: gerçek, do¤ru.
hakikat-› insaniye: insan›n
hakikati, gerçe¤i.
hakkalyakin: marifet merte-
besinin en yükse¤i; bir fleyi
yaflayarak, içine girerek, do¤-
rulu¤undan flüpheye asla yer
b›rakmayacak biçimde kesin
olarak bilme.

hâl: durum, vaziyet.
iman: inanç, itikat.
kitab-› kâinat: kâinat kitab›.
mahiyet-i nefsiye: nefse ait
kimlik, nefsin mahiyeti, kendi
kimli¤i.
mertebe: derece, basamak.
müsaade: elveriflli, uygun ol-
ma durumu.
mütalâa: tetkik, araflt›rma.
müteaddit: bir çok kere, de-
falarca.
sâir: di¤er, baflka, öteki.
s›dd›k: çok do¤ru, dürüst,
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Menemen ve fieyh Said Hâdisesi gibi bir hâdise ç›kar-
mak için bütün kuvvetiyle, en hassas damarlar›ma do-
kunduracak tarzda, her desîseyi istimal ettiler. Gördüler
ki, Eski Said yok; yenisi ise herfleye tahammül ediyor. O
plân› sair suikastlere, ezcümle zehir vermeye tebdil etti-
ler. H›fz-› ‹lâhî onu da akim b›rakt›. fiimdi o münaf›klar
resmen hükûmetin nüfuzunu benden halklar› ürkütmek
ve vazgeçirmek için burada dehfletli bir propaganda ile
istimal ediyorlar. Fakat siz hiç telâfl etmeyiniz. ‹nayet-i
Rabbaniye devam eder. Gittikçe fütuhat-› Nuriye teves-
sü' ediyor.

San iyen: Bu defa Hasan Feyzi’nin ve bir hafta ev-
vel Halil ‹brahim’in flahs›ma karfl› fevkalâde hüsn-ü zan
ile mersiyeleri ve samimî ve hazin vedanameleri, az tadil
ile üç sebep için kabul edildi.

Birincisi: Onlar, flahs›ma de¤il, belki Kur'ân ve imana
ve Nurlara hadimli¤im ve o vazife-i kudsiyeye bak›p yaz-
m›fllar.

‹kincisi: Onlar›n ve onlar temsil ettikleri o civardaki
hâlis kardefllerimizin ve haddimin çok fevkindeki tarifat-
lar›n›, bir nevi samimî dua ve ulvî bir tefe'ül ve yüksek bir
arzu-yu hay›r ve istidatlar›n›n ve itikadlar›n›n ve Nurlara
pek ciddî alâkalar›n›n bir in'ikâs› olmas›d›r.

Üçüncüsü: Ben onlar›n nazar›nda Risale-i Nur ve
flakirtlerdeki flahs-› manevîsinin mümessili ve nümune-
si olmam cihetiyle onlar›n sebeb-i teflvikleri olan o hari-
ka hüsn-ü zanlar›n› ve kuvve-i maneviyelerini k›rmak, 

akim: neticesiz, sonu yok, baflar›-
s›z.
alâka: ilgi, iliflki, yak›nl›k.
arzu-y› hay›r: hay›r iflleme arzu-
su, meyli.
ciddî: gerçek, hakikat.
cihet: yön, sebep, vesile.
civar: çevre, yöre, etraf.
defa: kere, kez, yol.
dehfletli: ürkütücü, korkunç.
desise: hile, oyun, aldatmaca.
dua: Allah’a yalvarma, niyaz.
evvel: önce.
ezcümle: bu cümleden olarak.
fevk: üstün.
fevkalâde: ola¤anüstü.
fütuhat-› Nuriye: Nur’un zaferle-
ri, Risale-i Nur ile yap›lan iman ve
Kur’ân hizmetinin ak›l ve kalpleri
kendine cezp etmesi, kalpleri fet-
hetmesi.
had: kapasite, s›n›r, hudut.
hâdim: hademe, hizmetçi.
hâdise: olay.
halis: samimî, her amelini yaln›z
Allah r›zas› için iflleyen.
halk: topluluk, insan toplulu¤u,
insanlar.
hârika: ola¤anüstü.
hassas: zay›f, çabuk tesir alan.
hazîn: hüzünlü, ac›kl›.
h›fz-› ‹lâhî: Allah’›n korumas›.
hüsn-i zan: iyi zan, güzel kanaat.
iman: inanç, itikat.
inayet-i Rabbanîye: her fleyin
terbiye ve idare eden Cenab-›
Hakk’›n yard›m›.
in’ikâs: aksetme, yans›ma.
istidat: kabiliyet, yetenek.
istimâl: kullanma.
itikat: inanç, iman.
kuvve-i manevîye: manevî güç,
moral.
mersiye: birisinin ölümü hakk›n-
da yaz›lan, teessürü anlatan
manzume, a¤›t.
mümessil: temsil eden, temsilci.
münaf›k: nifak sokan, iki yüzlü-
lük eden, ara bozucu.
nazar: bak›fl, nezdinde.
nevi: çeflit.
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nüfuz: söz geçirme, hüküm
sahibi olma.
nümune: örnek.
propaganda: bir inanç, dü-
flünce, doktrin v.b. ni baflkala-
r›na tan›tmak, benimsetmek
amac›n› güden ve çeflitli vas›-
talarla yap›lan faaliyet.
resmen: resmî  olarak, resmî
bir flekilde.
Risale-i Nur: Nur Risalesi, Be-
diüzzaman Said Nursî’nin
eserlerinin ad›.
sâir: di¤er, baflka, öteki.

samimî: içten, candan, gönül-
den.
saniyen: ikinci olarak.
sebeb-i teflvik: teflvik sebebi.
su-i kast: birini öldürmeye
kast etme, birini öldürmek
kast›yla sinsice plan kurma.
flahs-› manevî: manevî flah›s,
belli bir kifli olmay›p bir ce-
maatteb meydana gelen ma-
nevî flah›s.
flakirt: talebe, ö¤renci.
tadil: do¤rultma, düzeltme.
tahammül: yüklenme, yüke

katlanma.
tarifat: tarifler, tan›tmalar.
tarz: biçim, flekil.
tebdil: de¤ifltirme, dönüfltür-
me.
tefe’ül: hayra yorma, u¤ur
sayma, hay›r isnat etme.
temsil: örnek, misal.
tevessü: geniflleme, yay›lma.
ulvî: yüksek, yüce; manevî,
ruhanî.
vazife-i kudsiye: mukaddes
vazife, kutsal vazife.
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maslahat de¤ildir. O ikisine ve arkadafllar›na, hususan
Ahmed Feyzi ve Denizli hapsindeki kardefllerimize ve
hakk›m›zda adalete çal›flanlara binler selâm…

Sa l i sen : Çok defa benim s›k›nt›lar›ma bir merhem
hükmüne geçmifl ve yan›mdaki saklad›¤›m kahraman
Hüsrev’in çok mektuplar› ve onlar›n herbirinden birer
ehemmiyetli f›kray› al›p mecmuunu Lâhikaya geçirmek
için zaman bulam›yorum. ‹nflaallah, bir istirahat zama-
n›nda tetkik edece¤im. Ahmed Nazif’in ‹nebolu talebe-
leri nam›na yazd›¤› ve Halil ‹brahim’in a¤lat›c› mersiye-
sinden ifltiraklerini gösteren mektubu, benim o havalide-
ki sebatkâr kardefllerim hakk›nda endiflelerimi izale eyle-
di. Cenab-› Hak, onlardan raz› olsun.

Rab ian: Çoban ‹sa Köyünde Ahmed’in mektubun-
da isimleri bulunan eski ve yeni kardefllerimizin Risale-i
Nur’a çal›flmalar› ve çocuklar› da Kur'ân’a ve Nurlara ça-
l›flt›rmalar›, bu vakitte Nurlara büyük bir hizmettir.
Cenab-› Hak onlar› muvaffak eylesin. Âmin.

Hami s en : Münaf›k düflmanlar›m›n maddî ve
manevî zehirlerine karfl› gerçi Cevflen ve Evrad-› Kudsi-
ye-i fiah-› Nakflibend beni ölüm tehlikesinden, belki yir-
mi defa kudsiyetleriyle kurtard›lar, fakat maatteessüf,
âsâb›mda ve sinirlerimde ve hassasiyetimde, o zulüm-
den öyle fliddetli bir tesir, bir heyecan, bir teellüm, bir te-
neffür gelmifl ki, en samimî dostumu ve tam sâd›k bir
kardeflimi bir saat yan›mda tahammül edemiyorum, ru-
hum kald›rm›yor. Hattâ biri bana baksa da s›k›l›yorum. 
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k›nda yaz›lan, teessürü anlatan
manzume, a¤›t.
muvaffak: baflarm›fl, baflar›l›.
münaf›k: nifak sokan, iki yüzlü-
lük eden, ara bozucu.
nam: ad›na, yerine.
rabian: dördüncü olarak.
raz›: hoflnut olma, kabul etme.
Risale-i Nur: Nur Risalesi, Bediüz-
zaman Said Nursî’nin eserlerinin
ad›.
ruh: dirilik kayna¤›, hayat›n te-
meli ve sebebi olan manevî var-
l›k.
sad›k: do¤ru, gerçek; sözünde,
vaadinde, iflinde do¤ru olan.
salisen: üçüncü olarak.
samimî: içten, candan, gönülden.
sebatkâr: sebat eden, sözünde
ve karar›nda duran, vazgeçme-
yen, sebatl›.
selâm: bar›fl, rahatl›k, selamet ve
esenlik dileme.
tahammül: katlanma, hofl dav-
ranma.
talebe: istekli, ö¤renici.
teellüm: elemlenme, tasalanma,
dertlenme, üzüntü duyma.
teneffür: kaç›nma, çekinme.
tesir: etki.
tetkik: dikkatle araflt›rma, incele-
me.
zulüm: haks›zl›k, eziyet, iflkence.

adalet: her hak sahibine hak-
k›n›n tam ve eksiksiz verilme-
si, hakkaniyet, âdillik.
âmin: Yâ Rabbi! Öyle olsun,
kabul eyle!” anlam›nda dua-
n›n sonunda söylenir.
asap: sinirler, sinir sistemi.
Cenab-› Hak: hakk›n ta ken-
disi olan fleref ve azamet sa-
hibi yüce Allah.
Cevflen: dua mecmuas›.
defa: kere, kez, yol.
ehemmiyetli: önemli.
f›kra: parça, mektup, bölüm.

gerçi: her ne kadar...
hamisen: beflinci olarak, be-
flincisi, beflinci derece.
hassasiyet: ihtimaml›l›k, dik-
katlilik.
havali: bölge, etraf, çevre, ci-
var.
hizmet: görev, vazife.
hususan: bilhassa, özellikle.
hükmüne: yerine, de¤erine.
inflaallah: Allah izin verirse.
istirahat: dinlenme, rahatla-
ma.
ifltirak: kat›lma, ortak olma.

izale: yok etme, ortadan kal-
d›rma.
kudsiyet: kutsall›k, mukad-
deslik, azizlik.
maatteessüf: ne yaz›k ki,
üzülerek belirteyim ki.
maddî: madde ile alâkal›.
manevî: manaya ait, maddî
olmayan.
maslahat: uygun ifl, faydal› ifl.
mecmu: bütün hepsi.
merhem: ilaç; ac›y›, kederi
teskin eden fley.
mersiye: birisinin ölümü hak-

EMIRDAG 01.qxd  3/28/07  9:26 AM  Page 255



Eskide bende biraz bulunan merdumgirizlik hastal›¤›, o
zalimlerin gaddarâne s›k›nt›lar›yla ve tarassudlar›yla ben-
de çok fliddetlenmifl. Güya ölmeden evvel hayat-› içtima-
iye cihetinde ölmüflüm ki, bu hakikat ve bu s›r için hak-
k›mda, has kardefllerim vefat mersiyelerini yaz›yorlar.

Hem, buran›n havas›, benim âsâb›ma pekçok doku-
nuyor. Bu k›fl›n bir günü, Denizli hapsinin o geçirdi¤imiz
k›fl kadar bana a¤›r geliyor, beni üzüyor.

Evet, nas›l göz, bir saç› kald›rm›yor; aynen öyle de,
flimdiki ruhum ve o durum, bir saç kadar s›kletten, a¤›r-
l›ktan müteessir oldu¤u halde, Risale-i Nur’un ve flakirt-
lerinin selâmetlerine, onlar›n bedellerine ve yerlerinde
da¤ gibi a¤›r tazyikat ve s›k›nt›lar› memnuniyetle o ruh
omuza çeker, tahammül eder ve flakirâne sabreder diye
size kat'iyen haber veriyorum. Fakat madem acz ve za-
af›m ve teessürat›m çok ziyadedir; has kardefllerim beni
medihlerle yüklerimi a¤›rlaflt›rmaya bedel, dualar›yla ve
flefkatleriyle ve himmetleriyle ve ac›malar›yla yard›m
edip yükümü hafiflefltirmek lâz›md›r. ‹nayet-i Rabbaniye-
nin bir cilvesidir ki, bu fliddetli merdumgirizlik hastal›¤›y-
la, zalimlerin tecrid-i mutlaklar›n› hiçe indiriyor, beni ta-
zib etmiyor, bir cihette memnun ediyor.

ìÕ

acz: zay›fl›k, güçsüzlük.
asap: sinirler, sinir sistemi.
bedel: yerine, ad›na, nam›na.
cihet: yan, yön, taraf.
cilve: tecelli, görüntü.
dua: Allah’a yalvarma, niyaz.
evvel: önce.
gaddarane: zalimce, gaddarca,
merhametsizce, haincesine.
güya: sanki.
haber: bilgi, bilgilendirme.
hakikat: gerçek, do¤ru.
hayat-› içtimaiye: sosyal hayat,
toplum hayat›.
himmet: manevî yard›m, ermifl
bir kimsenin manevî yard›m› ile
birisini korumas›, yard›m etmesi.
inayet-i Rabbanîye: her fleyin
terbiye ve idare eden Cenab-›
Hakk’›n yard›m›.
kat’iyen: katî olarak, kesin ola-
rak, kesinlikle.
madem: de¤il mi ki.
medih: övmek.
memnuniyet: memnunluk, se-
vinçli olufl.
merdümgiriz: insanlardan s›k›-
lan, kalabal›ktan hofllanmay›p
yaln›zl›k isteyen.
mersiye: birisinin ölümü hakk›n-
da yaz›lan, teessürü anlatan
manzume, a¤›t.
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müteessir: üzgün.
Risale-i Nur: Nur Risalesi, Be-
diüzzaman Said Nursî’nin
eserlerinin ad›.
ruh: dirilik kayna¤›, hayat›n
temeli ve sebebi olan manevî
varl›k.
sabr: nefsine hâkim olma, gü-
naha sokacak ifllere veya
fleylere karfl› kendini tutma,
kötülü¤ü emredici nefsin tut-
kular›na karfl› direnifl göster-
me.
selâmet: salimlik, eminlik,

kurtulufl, korku ve endifleden
uzak olma.
s›klet: a¤›rl›k, yük s›k›nt›.
s›r: gizli mana, ç›kan anlam.
flakirâne: flükrederek, flükre-
dercesine.
flakirt: talebe, ö¤renci.
flefkat: karfl›l›ks›z sevgi besle-
me, içten ve karfl›l›ks›z mer-
hamet.
tahammül: katlanma, hofl
davranma.
tarassut: gözetme, göz alt›n-
da tutma.

tazip: azap çektirme, eziyet
etme, s›k›nt› verme.
tazyikat: tazyikler, bask›lar,
zorlamalar.
tecrîd-î mutlak: hiç kimse ile
görüflememek, hücre hapsi.
teessürat: teessürler, keder-
ler, elemler, ac›lar.
vefat: ölüm, ölme. (insan
hakk›nda.).
zaaf: zay›fl›k, kuvvetsizlik.
zalim: zulmeden, ac›mas›z ve
haks›z davranan.
ziyade: çok, fazla.
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Œ 9 2 œ

Aziz, s›dd›k kardefllerim, bu dehfletli as›rda mükem-
mel tesellîlerim ve vârislerim,

Sizin fevkalâde sa'y ve gayretiniz Isparta ve civar›n› bir
genifl Medresetü’z-Zehraya ve bir Camiü’l-Ezhere çevir-
di¤ine bir delil de, bu defa matbaac›lar› da hayrette b›ra-
kan yazd›klar›n›z Asa-y› Mûsa mecmuas›ndan yirmiden
ziyade mükemmel tevafuklu nüshalar›n› bu yar›m ümmî
kardeflinize göndermenizdir. Cenab-› Erhamürrahimîn,
sizlere, yazanlara ve yard›m edenlere herbir harfine mu-
kabil bin rahmet eylesin ve binler meyve-i Cennet ihsan
etsin ve yüzer hasenat defter-i a'malinizde yazd›rs›n.
Âmin, âmin, âmin.

Ben onlara bakt›m, kalbime geldi ki: Bu kahramanla-
r›n flimdi de bir mükâfatlar› yok mu?

Birden ihtar edildi ki: Onlar, bu mecmuay› yazmakla
feylesoflar› susturan, imana getiren kuvvetli bir ders-i
imanîyi en evvel kendi kendine tam okuyorlar, manevî
bir hazine kazan›yorlar.

Hem onlar›n nüshalar›, pek çoklar›n imanlar›n› kurta-
racaklar veya imana gelecekler. Bir hadiste vard›r ki,
“Bir tek adam seninle imana gelse, sahra dolusu k›rm›-
z› koyundan daha hay›rl›d›r.”1 Hem onlar, bu mübarek
kalemleriyle, eski zamanda ‹slâmiyetin büyük mücahid
kahramanlar›n›n k›l›çlar›n›n kudsi hizmetlerini görüyor-
lar. Elbette istikbal, onlar› ve Nurcular› çok alk›fllayacak.
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hizmet: görev, vazife.
ihsan: ba¤›fllama, ikram etme, lü-
tuf.
ihtar: dikkat çekme, hat›rlatma,
uyar›.
iman: inanç, itikat.
istikbal: gelecek.
kudsî: mukaddes, yüce.
manevî: manaya ait, maddî ol-
mayan.
mecmua: tertip ve tanzim edil-
mifl fleylerin hepsi, koleksiyon.
Medresetüzzehra: Bediüzza-
man’›n do¤uda (Van) yap›lmas›n›
idarecilere teklif etti¤i, fen ilimle-
riyle din ilimlerinin birlikte oku-
tulmas›n› düflündü¤ü üniversite.
meyve-i Cennet: Cennet meyve-
si.
mukabil: karfl›l›k.
mübarek: feyizli, bereketli, kutlu.
mücahit: cihat eden, savaflan.
mükâfat: ödül.
Nurcu: Bedîüzzaman Said Nur-
sî’nin eserlerine ve fikirlerine ta-
raftar olan, Risale-i Nur’lar› oku-
yup neflreden kimse.
nüsha: suret.
rahmet: flefkat, merhamet, ba-
¤›fllama ve esirgeyicilik.
sahra: büyük çöl, genifl saha.
sa’y: ifl, çal›flma, çabalama.
s›dd›k: çok do¤ru, dürüst, hakk›
ve hakikati tereddütsüz kabulle-
nen.
teselli: avutma, ac›s›n› dindirme.
tevafuk: uyma, uygunluk, birbiri-
ne denk gelme.
ümmî: okuma yazmas› olmayan,
okumam›fl.
vâris: mirasç›.
ziyade: çok, fazla.

âmin: Yâ Rabbi! Öyle olsun,
kabul eyle!” anlam›nda dua-
n›n sonunda söylenir.
Asa-y› Mûsa: Bediüzzaman
Said Nursî’nin bir eseri.
aziz: izzetli, muhterem, say-
g›n.
Camiü’l-Ezher: M›s›r’daki Ez-
her Üniversitenin ad›.
Cenab-› Erhamürrâhimîn:
inayet ve rahmet, yard›m ve

lütuf sahiplerinin en merha-
metlisi olan, fleref ve azamet
sahibi olan yüce Allah (c.c.).
civar: çevre, yöre, etraf.
defa: kere, kez, yol.
defter-i a’mal: insanlar›n iflle-
di¤i ve yapt›¤› fleylerin kay-
dedildi¤i defter; amellerin
defteri.
dehfletli: ürkütücü, korkunç.
delil: kan›t, tan›k, burhan.

ders-i imanî: imana dair veri-
len ders.
evvel: önce.
fevkalâde: ola¤anüstü.
filozof: felsefe ile u¤raflan, fi-
lozof.
hadis: Peygamberimizin sözü.
hasenat: iyi ameller, iyi ifller,
hay›rlar.
hazine: zengin ve de¤erli
kaynak.

1. Buhârî, Cihad: 102, 143; Müslim, Fezâilü’l-Kur’ân: 32, 34; Ebû Dâvud, Vitr: 1, ‹lim: 1.
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San iyen: Asa-y› Mûsa mecmuas›n›n bafl›nda bu ge-
len ve çizgiyle iflaret edilen f›kra yaz›lsa münasiptir. ‹ste-
yen, bu mektubun bafl›ndaki k›sm›n› da beraber yazabilir.

‹mam-› Ali Rad›yallahü Anh, Celcelutiye’sinde pek kuv-
vetli ve sarahate yak›n bir tarzda Risale-i Nur’dan ve
ehemmiyetli Risalelerinden ayn› numara ile haber verdi-
¤ini, Yirmi sekizinci Lem’a ile Sekizinci fiua tam ispat
etmifller. ‹mam› Ali Rad›yallahü Anh, Risale-i Nur’un en
son Risalesini Celcelutiye’de 
1 rân∏nérfG oánªr∏t¶dG p¬pH »'°Sƒoe Én°ünY pºr°SGnh f›kras›yla haber veri-

yor. Biz bir iki sene evvel Âyetü’l-Kübra’y› en son zan-
netmifltik. Halbuki flimdi altm›fl dörtte telifçe Risale-i
Nur’un tamam olmas› ve bu cümle-i Aleviyenin mealini,
yani, karanl›¤› da¤›tacak, asa-y› Mûsa (Aleyhisselâm) gi-
bi ›fl›k verecek, sihirleri ibtal edecek” bir Risaleden ha-
ber vermesi; ve bu mecmuan›n “Meyve” k›sm› bir mü-
dafaa hükmüne geçip bafl›m›za çöken dehfletli, zulümlü
zulmetleri da¤›tt›¤› gibi, “Hüccetler” k›sm› da, Nurlara
karfl› cephe alan felsefe karanl›klar›n› izale edip Ankara
ehl-i vukufunu teslime ve tahsine mecbur etmesi; ve is-
tikbalde zulmetleri da¤›tacak çok emareler bulunmas›;
ve asa-y› Mûsa (Aleyhisselâm›n) bir taflta on iki çeflme
ak›tmas›na ve on bir mucizeye medar olmas›na mukabil
ve müflabih bu son mecmua dahi, “Meyve”, on bir
mesele-i nurâniyesi ve “Hüccetullahi’l-Bâli¤a” k›sm› on
bir hüccet-i kat›as› bulunmas› cihetinde bize kanaat ver-
di ki, ‹mam-› Ali Rad›yallahu Anh, o f›kra ile do¤rudan 

Asa-y› Mûsa: Bediüzzaman Said
Nursî’nin bir eseri.
asa-y› Mûsa: Hz. Mûsa’n›n (a.s.)
asas›; Hz. Mûsa’n›n yere at›ld›¤›n-
da büyük bir ejderhaya (y›lan)
dönüflebilen, sihirbazlar› ma¤lup
eden ve tafla vuruldu¤unda Ce-
nab-› Hakk›n izniyle su f›flk›rtan
ve kendisine mu’cize olarak veril-
mifl de¤ne¤i.
Ayetülkübra: en büyük delil,
ayet anlam›nda Risale-i Nur’da 7.
fiua adl› eser.
Celcelûtiye: Peygamberimiz Re-
sul-i Ekrem’in (a.s.m.) derslerine
istinaden, asl› cifir ve ebcet hesa-
b› ile alâkal› olarak Hz. Ali (r.a.) ta-
raf›ndan telif edilen Süryanice bir
kasidedir.
cihet: yön.
cümle-i Aleviye: Hz. Ali’ye (r.a.)
ait olan cümle.
dehfletli: ürkütücü, korkunç.
ehemmiyetli: önemli.
ehl-i vukuf: bir mesele hakk›nda
bilgi ve yetki sahibi olanlar.
emare: alâmet, belirti, niflan.
evvel: önce.
felsefe: madde ve hayat› bafllan-
g›ç ve gaye bak›m›ndan incele-
yen ilim.
f›kra: parça, mektup, bölüm.
haber: bilgi, bilgilendirme.
hüccet: delil.
hüccet-i kat›a: kat’i ve kesin de-
lil, hiç bir flüpheye mahal b›rak-
mayan delil.
Hüccetullahilbali¤a: tevhide dair
olan bir risâlenin ismi.
hükmüne: yerine, de¤erine.
iptal: bofl, hükümsüz b›rakma.
ispat: kan›tlama, do¤rulama.
istikbal: gelecek.
izale: giderme, ortadan kald›rma.

kanaat: kanma, inanma.
meal: mana, anlam, mefhum.
mecmua: tertip ve tanzim
edilmifl fleylerin hepsi, kolek-
siyon.
medar: sebep, vesile.
mesele-i nuraniye: nurlu
mesele; Risale-i Nur’un mese-
lesi, konusu.
mu’cize: benzerini yapmak-
tan insanlar›n aciz kald›¤› fley.

mukabil: karfl›l›k.
müdafaa: savunma, koruma.
münasip: uygun.
müflabih: birbirine benzeyen,
aralar›nda benzerlik bulunan
fleylerden her biri.
risale: Risâle-i Nur Külliyat›n›
meydana getiren kitaplardaki
her bir ba¤›ms›z bölüm.
Risale-i Nur: Nur Risalesi, Be-
diüzzaman Said Nursî’nin

eserlerinin ad›.
saniyen: ikinci olarak.
sarahat: ifadedeki aç›kl›k,
aç›k anlat›m.
sihir: büyü, büyücülük.
tahsin: hayran olma.
tarz: biçim, flekil.
telif: eser yazma.
zulmet: karanl›k.
zulüm: haks›zl›k, eziyet, ifl-
kence.

1. Asâ-y› Mûsâ ismiyle zulmet ayd›nland›.
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do¤ruya bu Asa-y› Mûsa ismindeki mecmuaya bakar ve
ondan tahsinkârane haber verir.

Sa l i sen : Nur santral› ve Yirmi yedinci Mektupta çok
ehemmiyetli f›kralar› bulunan Sabri’nin bu defaki mersi-
yesini Lâhikaya geçirdik ve size de gönderdik. Ve çal›fl-
kan mübareklerden ve Nurlar›n neflrine çok hizmet eden
Haf›z Mustafa’n›n yedi yafl›nda iken Alt›nc› fiuay› ve ba-
na bir mektup yazan tam mübarek, masum mahdumu,
burada, masumlar içinde Nurlara bir ifltiyak uyand›ra-
cak. Onun nam› Said Nurî olmal›; Nursî köydür, mana-
s›z olur. ‘Sin’ olmas›n, yaln›z ‘ye’ olsun; tâ Nurlara alâ-
kas›n› göstersin. Daha çok fleyler yazacakt›m, fakat ba-
fl›mda çok vazifeler ve ifller bulunmas›ndan k›sa kesme-
ye mecbur oldum.

Said Nursî

ìÕ

Œ 9 3 œ

Aziz, s›dd›k kardefllerim,

Evve lâ : ‹kinci vazife Mucizat Mecmuas›na birinci
vazifeyi bitirenler bafllamalar›n› müjde vermeniz, sizleri
bu hizmet-i imaniyede bana hakikî kardefl veren
Erhamürrahimîn, beni hadsiz flükre sevk eyledi. Hatt-›
Kur’ânî lehinde birincisinin bir kerameti, merkezde 
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raf›ndan verilip, yaln›z peygam-
berlerin gösterebilecekleri büyük
harika ifller.
mübarek: feyizli, bereketli, kutlu.
mübarek: hay›rl›, mutlu, kutlu,
u¤urlu.
nam: ad, isim.
neflr: yay›m, yay›n.
Nur: Risale-i Nur eserleri.
salisen: üçüncü olarak.
sevk: yöneltme.
s›dd›k: çok do¤ru, dürüst, hakk›
ve hakikati tereddütsüz kabulle-
nen.
flükür: teflekkür.
tahsinkârane: be¤enircesine, al-
k›fllarcas›na.
vazife: görev.

alâka: ilgi, iliflki. ba¤.
Asa-y› Mûsa: Bediüzzaman
Said Nursî’nin bir eseri.
aziz: izzetli, muhterem, say-
g›n.
defa: kere, kez, yol.
ehemmiyetli: önemli.
Erhamü’r-Râhimîn: merha-
met edenlerin en merhamet-
lisi olan Allah.
evvelâ: öncelikle.
f›kra: parça, mektup, bölüm.
haber: bilgi, bilgilendirme.
hadsiz: s›n›rs›z, sonsuz.

hakikî: gerçek.
hatt-› Kur’ânî: Kur’ân hatt›,
yaz›s›.
hizmet: görev, vazife.
hizmet-i imaniye: iman ve
Kur’an hakikatlerinin ikna
edici ve ilmî delillerle anlafl›l-
mas›na hizmet etme.
ifltiyak: afl›r› isteme, çok fazla
arzu etme.
keramet: Allah’›n velî kulla-
r›nda görülen ola¤anüstü hâl-
ler veya tabiatüstü hâdiseler.
lâhika: ek, ilave.

leh: onun taraf›na, ondan ya-
na, birinin faydas› için yap›lan
hareket.
mahdum: o¤ul, evlât.
mana: anlam.
masum: küçük çocuk.
masum: saf, temiz.
mecmua: tertip ve tanzim
edilmifl fleylerin hepsi, kolek-
siyon.
mersiye: birisinin ölümü hak-
k›nda yaz›lan, teessürü anla-
tan manzume, a¤›t.
mu’cizat: mu’cizeler, Allah ta-
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hatt-› Kur’ânînin bir kursu aç›lmas› oldu¤u gibi, inflaallah
ikincisi, daha mucizâne bir keramet gösterecek.

San iyen: Konyal› Sabri sizin vas›tan›zla benimle
muhabere etse, daha maslahatt›r ve münasiptir. Çünkü
ekserce siz benim bedelime istedi¤ini yapabilirsiniz. Me-
selâ, tashihat için oradaki âlimler tam yard›m edebildik-
leri için, orada tashihat yap›ls›n, etsinler. Siz benim tas-
hihimden geçmifl baz› nüshalar› onlara gönderirsiniz.
Hakikaten tashih meselesi ehemmiyetlidir. Bazan bir
harfin ve bir noktan›n yanl›fl›, k›ymetli bir manay› zayi
eder. En evvel yazanlar, bir kere güzelce mukabele etsin-
ler. Sonra tashihçi adamlara ve bana versinler. Maflaal-
lah, bu defa bana gelen Asa-y› Mûsa mecmualar›nda
hem yanl›fllar azd›r, hem bir derece tashih edilmifl. Ce-
nab-› Hak hem yazanlardan, hem tashihçilerden ebeden
raz› olsun. Âmin.

Sa l i sen : Yozgat’ta oturan, Risale-i Nur’la alâkadar
Tonuslu Hoca Haflmet, evvelce vefat›m›, sonra hayatta
oldu¤umu iflitip buraya samimî iki mektup yazm›fl. Ona
benim taraf›mdan selâm gönderiniz.

Rab ian: Rüfltü’nün çok defad›r hususî selâm eden
kahraman biraderi Burhan, eskiden beri, ümmîli¤iyle
beraber, Nurlara lüzumlu zamanlarda ehemmiyetli hiz-
metleri için, onu da haslar s›ras›nda her gün ismiyle ka-
zançlar›m›zda hissedar ediyoruz.

Manidar bir tevafuktur ki, ben Hüsrev’in ve Sabri’nin
mektuplar› gelmemesinden külli endiflelerimi yazarken, 

alâkadar: ilgili, iliflkili, münase-
betli, ba¤l›.
âlim: ilim ile u¤raflan, ilim adam›.
âmin: Yâ Rabbi! Öyle olsun, ka-
bul eyle!” anlam›nda duan›n so-
nunda söylenir.
Asa-y› Mûsa: Bediüzzaman Said
Nursî’nin bir eseri.
bedel: yerine, ad›na, nam›na.
birader: kardefl, erkek kardefl.
Cenab-› Hak: hakk›n ta kendisi
olan fleref ve azamet sahibi yüce
Allah.
civar: çevre, yöre, etraf.
defa: kere, kez, yol.
dua: Allah’a yalvarma, niyaz.
ebeden: ebedî ve daimî olarak.
ehemmiyet: önem, de¤er, k›y-
met.
ekser: en çok, daha ziyade.
evvel: önce.
evvelce: daha evvel, daha önce.
fedakâr: kendini veya flahsî men-
faatlerini hiçe sayan, feda eden.
hakikaten: do¤rusu, gerçekten.
hatt-› Kur’ânî: Kur’ân hatt›, yaz›-
s›.
hissedar: hisse sâhibi, hissesi
olan.
hizmet: görev, vazife.
hususî: özel.
imlâ: bir dildeki kelimeleri usulü-
ne uygun olarak yazma tarz›.
inflaallah: Allah izin verirse.
keramet: Allah’›n velî kullar›nda
görülen ola¤anüstü hâller veya
tabiatüstü hâdiseler.
küllî: umumî, genel.
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mana: anlam.
manidar: nükteli, ince mana-
l›.
maslahat: uygun ifl, faydal› ifl.
maflaallah: Allah nazardan
saklas›n, ne güzel, Allah koru-
sun.
meselâ: örne¤in.
mesele: konu.
mu’ciz-âne: mu’cizeli bir fle-
kilde.
muhabere: haberleflme.
mukabele: karfl›l›kl› okuma.

münasip: uygun, yerinde.
nüsha: suret.
rabian: dördüncü olarak.
raz›: hoflnut olma, kabul et-
me.
Risale-i Nur: Nur Risalesi, Be-
diüzzaman Said Nursî’nin
eserlerinin ad›.
salisen: üçüncü olarak.
samimî: içten, candan, gönül-
den.
saniyen: ikinci olarak.
selâm: bar›fl, rahatl›k, sela-

met ve esenlik dileme.
tashih: düzeltme, yanl›fl›n› gi-
derme.
tashihat: düzeltmeler, tas-
hihler.
tevafuk: uyma, uygunluk,
birbirine denk gelme.
ümmî: okuma yazmas› olma-
yan, okumam›fl.
vas›ta: vesile, neden, arac›.
vefat: ölüm.
zayi: elden ç›kan, elden ç›k-
m›fl, telef olmufl.
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ayn› zamanda memulümün haricinde en cemiyetli ve
bütün o endiflelerimi izale eden müteaddit mektuplar›
kap›ya geldi.

Umum kardefllerime selâm...

ìÕ

Œ 9 4 œ

Aziz, s›dd›k kardefllerim ve ebed ve Hak yolunda ha-
kikatli arkadafllar›m,

Kastamonu efelerinden ve Nurun kahramanlar›ndan
ve Safranbolu fedakârlar›ndan size oradan buraya gelen
hususî mektuplar›na hususî cevap vermeye müstehak ve
lây›kt›rlar. Fakat halim, vaktim müsaade etmedi¤inden,
vas›tan›zla bir k›sa cevap verdi¤ime gücenmesinler.

Evve lâ : Hilmi, ‹hsan, Emin’in, Taflköprülü Sad›k’›n
mektuplar› beni çok mesrur eyledi. Hakikaten bu kar-
defllerimiz, hapishanede dokuz ayda dokuz sene kadar
hizmet-i Nuriyeyi yaparak Isparta kahramanlar›yla omuz
omuza geldiler. Ben onlar›n hem istirahatime, hem ha-
pisteki arkadafllar›m›z›n ittifaklar›na ve yeni Nurlar›n hiz-
metine tam çal›flmalar›n› hiçbir vakit unutmayaca¤›m.
Cenab-› Hak onlardan ve sizden ebeden raz› olsun. Ben,
hayalen, çok defa eski zamana ve Kastamonu’daki ve
Barla’daki malûm yerlere ve seyrangâhlara flevkle gidi-
yorum. Oralarda oturup a¤l›yorum. O enîslerimi haya-
len görüyorum.
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müteaddit: bir çok kere, defalar-
ca.
Nur: Risale-i Nur eserleri.
raz›: hoflnut olma, kabul etme.
selâm: bar›fl, rahatl›k, selamet ve
esenlik dileme.
seyrangâh: seyir yeri, e¤lence ve
gezme yeri.
s›dd›k: çok do¤ru, dürüst, hakk›
ve hakikati tereddütsüz kabulle-
nen.
flevk: keyif, nefle, sevinç.
umum: bütün, herkes.
vas›ta: arac›l›k.

aziz: izzetli, muhterem, say-
g›n.
cemiyetli: bir çok fleyi bir
arada bulunduran, pek çok
özellikleri içine alan, kapsam-
l›.
Cenab-› Hak: hakk›n ta ken-
disi olan fleref ve azamet sa-
hibi yüce Allah.
defa: kere, kez, yol.
ebed: sonsuzluk, daimîlik.
ebeden: ebedî ve daimî ola-
rak.
enis: dost, arkadafl; yar, sev-

gili, yoldafl.
evvelâ: öncelikle.
fedakâr: kendini veya flahsî
menfaatlerini hiçe sayan, fe-
da eden.
hakikat: gerçek, do¤ru.
hakikaten: do¤rusu, gerçek-
ten.
hariç: d›flar›da.
hayalen: hayalî bir flekilde.
hizmet: görev, vazife.
hizmet-i Nûriye: Nur hizmeti,
Risâle-i Nur için çal›flma.
hususî: özel.

istirahat: dinlenme, rahatla-
ma.
ittifak: ortak bir gayede an-
laflma, birleflme.
izale: yok etme, ortadan kal-
d›rma.
lây›k: yak›flan, yarafl›r, yak›fl›r.
malûm: bilinen, bilinir olan.
me’mul: ümit, umut.
mesrur: sevinçli, memnun.
müsaade: elveriflli, uygun ol-
ma durumu.
müstahak: hak eden, hak et-
mifl.

EMIRDAG 01.qxd  3/28/07  9:26 AM  Page 261



Kahraman Sad›k’›n kuvvetli ifadesine ve güzel yaz›s›-
na benzeyen bir k›sa mektup da, Safranbolu flakirtleri-
nin selâm›n› da, Mustafa Osman ve H›fz› (r.h.) yaz›yor.
fiüphelendim, acaba Sad›k oraya gelmifl, yoksa onlar
oraya gitmifller, veya baflka Sad›k nam›nda bir kardefli-
miz midir?

Barla s›dd›klar› Nurlar›n yazmas›na tam çal›flmalar›,
herkesten evvel onlar›n vazifeleridir. Çünkü Barla, birin-
ci medrese-i Nuriye flerefini kazanmas›ndan, o mübarek
medreseyi talebesiz b›rakmak caiz de¤il. ‹nflaallah, tek-
rar flenlenecek. Çal›flanlara Barekâllah deriz. Cenab-›
Hak tevfîk versin. Âmin.

San iyen: Safranbolu’nun sâd›k flakirtlerinden Os-
man ve Ahmed’in iki mektuplar›, onlar›n fevkalâde
sadakat ve Nurlara alâkadarl›klar›n› gösteriyor. Maflaal-
lah, Osman, az zamanda hem Kur'ân’› ders alm›fl, hem
Nurlar› yazm›fl; flimdi de Asa-y› Mûsa’y› yaz›yor. Fedakâr
Mustafa Osman ve H›fz›’ya tam bir kardefl ve Ahmed
dahi tam alâkadard›r. Mektubunda imlâs› noksan olma-
s›ndan, dedi¤ini bilemedim. Onlara, Safranbolu’da ve
Kastamonu ve civar›ndaki kardefllerime çok selâm ve
dua ederiz, dualar›n› isteriz. Medresetü’z-Zehradaki Is-
parta ve civar› umum kardefllerimize birer birer selâm ve
selâmetlerine dua ederiz.

Said Nursî

ìÕalâkadar: ilgili, iliflkili, münase-
betli, ba¤l›.
alâkadar:.
âmin: Yâ Rabbi! Öyle olsun, ka-
bul eyle!” anlam›nda duan›n so-
nunda söylenir.
Asa-y› Mûsa: Bediüzzaman Said
Nursî’nin bir eseri.
barekallah: Allah mübarek etsin,
hay›rl› ve bereketli olsun.
caiz: mümkün, olur, olabilir.
Cenab-› Hak: hakk›n ta kendisi
olan fleref ve azamet sahibi yüce
Allah.
civar: çevre, yöre, etraf.
dua: Allah’a yalvarma, niyaz.
evvel: önce.
fedakâr: özveride bulunan
fevkalâde: ola¤anüstü.
imla:.
inflaallah: Allah izin verirse.

262 | EM‹RDA⁄ LÂH‹KASI - I

Maflaallah: Allah nazardan
saklas›n, ne güzel, Allah koru-
sun.
medrese: ders okutulan yer.
medrese-i Nuriye: nur med-
resesi; Risale-i Nur’lar›n okun-
du¤u yerler.
Medresetüzzehra: Bediüzza-
man’›n do¤uda (Van) yap›l-
mas›n› idarecilere teklif etti¤i,
fen ilimleriyle din ilimlerinin
birlikte okutulmas›n› düflün-

dü¤ü üniversite.
mübarek: feyizli, bereketli,
kutlu.
nam: ad, isim.
Nur: Risale-i Nur eserleri.
sadâkat: ba¤l›l›k, do¤ruluk.
sad›k: do¤ru, gerçek; sözün-
de, vaadinde, iflinde do¤ru
olan.
saniyen: ikinci olarak.
selâm: bar›fl, rahatl›k, sela-
met ve esenlik dileme.

selâmet: salimlik, eminlik,
kurtulufl, korku ve endifleden
uzak olma.
s›dd›k: çok do¤ru, dürüst,
hakk› ve hakikati tereddütsüz
kabullenen.
flakirt: talebe, ö¤renci.
fleref: onur, haysiyet.
talebe: ö¤renci.
tevfik: baflar›, muvaffakiyet.
umum: bütün, herkes.
vazife: görev.
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Œ 9 5 œ

Aziz, s›dd›k kardefllerim,

Evve lâ : Bir iki hafta Hüsrev’in kalemiyle mektubu-
nu almad›¤›mdan; ve Konya’ya gönderdi¤im mecmuala-
r›n cevab› gelmedi¤inden; ve bir Vekil-i Dahiliye baflta
olarak, düflmanlar›m›z, anarflistlerle beraber beni emsal-
siz tazyiklerinden; ve buradaki münaf›klar baz› safdil
dostlar›m›zdan hem Eskiflehir’e, hem Konya’ya kitaplar
gönderdi¤imi ve Asa-y› Mûsa mecmualar›n› ald›¤›m› ha-
ber almalar›ndan endifleler ederken, birden hiç emsali
görülmemifl bir buçuk metre kar ve dehfletli f›rt›na ve so-
¤uk bu mevsimde gelmesi, bir hiddet, bir gazap, dört de-
fa zelzeleler ve geçen sene ya¤mursuzluk gibi, Risale-i
Nur ve flakirtleriyle münasebettar olabilir diye sordum:
“Bu belâ umumîdir, yoksa Afyon ve Eskiflehir vilâyetle-
rine mi mahsustur?”

Dediler ki: “O iki vilâyete mahsustur.”

Ben de, elhamdü lillâh, dedim. Demek Risale-i Nur’a
ve flakirtlerine umumî bir taarruz yoktur, belki yaln›z ba-
na ve elimdeki Nur’lara... Çok güvendi¤im Eskiflehir,
Denizli gibi bir medrese-i Nuriye olaca¤›n› tahmin etti-
¤im halde, Denizli’den on derece noksan kalmas›n›n
sebebi, onlar› da Afyon ve Emirda¤› gibi ürkütmektir.
Her neyse, merak etmeyiniz, inflaallah bu hadise-i
cevviye, ayn› ‹stanbul mekteplerinin hadisesi gibi, gizli 
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kalpli.
s›dd›k: çok do¤ru, dürüst, hakk›
ve hakikati tereddütsüz kabulle-
nen.
flakirt: talebe, ö¤renci.
taarruz: sald›rma, sataflma, ilifl-
me.
tazyik: zorlama, bask›, s›k›nt› ver-
me.
umumî: genel.
vilayet: il.
zelzele: yer sars›nt›s›, deprem.

anarflist: hiçbir düzen ve oto-
rite tan›mayan, kar›fl›kl›k ve
bozgunculuktan yana olan,
ondan fayda uman kimse.
aziz: izzetli, muhterem, say-
g›n.
belâ: musibet, s›k›nt›.
defa: kere, kez, yol.
dehfletli: ürkütücü, korkunç.
elhamdülillâh: Allah’a hamd
olsun, Allah’a flükür.
emsal: efl, benzer.

emsalsiz: benzersiz.
evvelâ: öncelikle.
gazap: k›zg›nl›k, hiddet, öfke.
haber: bilgi, bilgilendirme.
hâdise: olay.
hiddet: öfke, k›zg›nl›k.
inflaallah: ‘Allah izin verirse’
manas›nda kullan›lan bir dua.
mecmua: tertip ve tanzim
edilmifl fleylerin hepsi, kolek-
siyon.
medrese-i Nuriye: nur med-

resesi; Risale-i Nur’lar›n okun-
du¤u yerler.
mektep: okul.
münaf›k: nifak sokan, iki yüz-
lülük eden, ara bozucu.
münasebettar: ilgili, alâkal›,
bir fleye uygun ve yak›n olan.
Nur: Risale-i Nur.
Risale-i Nur: Nur Risalesi, Be-
diüzzaman Said Nursî’nin
eserlerinin ad›.
safdil: saf gönüllü, temiz
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masonlar›, niyet ettikleri yeni bir taarruzdan vazgeçirdi.
‹nayet-i Rabbaniye himaye ediyor.

San iyen: Bu defa yedi sekiz mektuplar›n›z› ald›m.
Hususî cevaplara halim, kalemim ve vaktim müsaade et-
medi¤inden gücenmeyiniz. Mehmed Feyzi ve Emin’in
mektuplar›n›, iliflmeden Lâhikaya geçirdik. O ikisi, sekiz
sene hususî hizmetimde bulunmalar› cihetiyle, haddim-
den çok ziyade tavsifatlar›n› bir nevi manevî dua ve se-
beb-i teflvik ve kanaat, bir hüsn-ü zan ve tercüman-› Nur
haysiyetiyle Üstadlar›na bir alâmet-i sadakat ve bir vesi-
ka-i itikad ve irtibatt›r diye iliflmedim. Ve Feyzi’nin mer-
hume validesinin Risale-i Nur dersleriyle güzel ve Nura-
nî vefat›, Nurlar›n, flakirtlerine sekerat vaktinde ve s›k›n-
t›l› zamanlar›nda imdada yetiflmesine bir parlak nümune
olarak Lâhikaya girmesi münasiptir.

Halil ‹brahim’in bu defaki mektubunda kaza ve kader-i
‹lâhîden “Ne kadar? Nedendir?” diye çok suallerinin bir-
den cevab›, bizlere mücahidane çok hasenat kazand›ra-
cak ve Nurlara herkesin nazar-› dikkatini celb etmekle
umuma okutmakt›r. Fakat bir derece kaza ve kadere iti-
raz manas›n› hayale getirdi¤i için, flimdilik Lâhika ile ta-
mimi münasip olmaz. Ve mektubun ahirindeki Cevfle-
nü’l-Kebîr’den al›nan f›kralar, dualar çok güzeldir.

Sa l i sen : Hüsrev’in mektubunda, Atabeyli kötürüm
Ali ve E¤irdirli Kâz›m’›n Nur’lara tam flevkle hizmetleri,
hattâ ruhanîleri de onlar› tebrike ve tahsine sevk eder.
Ve Ali Köyünden bana mektup yazan on dört yafl›ndaki 

ahir: son.
alâmet-i sadakat: ba¤l›l›k iflareti.
celp: elde etme, kendine çekme.
Cevflenü’l-Kebir: Bir dua mec-
muas›.
cihet: yön, sebep, vesile.
f›kra: k›s›m, fas›l, bölüm.
hasenat: iyi ameller, iyi ifller, ha-
y›rlar.
haysiyet: fleref, onur, itibar.
himaye: koruma, muhafaza et-
me.
hususî: flahsî, zatî.
hüsn-i zan: iyi fikirde bulunup, iyi
olaca¤›n› düflünmek.
imdat: yard›m isteme.
inayet-i Rabbanîye: her fleyin
terbiye ve idare eden Cenab-›
Hakk’›n yard›m›.
irtibat: ba¤, münasebet.
itiraz: kabul etmedi¤ini belirtip
karfl› ç›kma.
kader: Cenab-› Hakk›n takdir ve
tayin etmesi.
kader-i ‹lâhî: ‹lâhî kader, Allah’›n
kader kanunu.
kanaat: inanma, görüfl, fikir.
kaza: olaca¤› Cenab-› Hak taraf›n-
dan bilinen ve takdir olunan fley-
lerin zaman› gelince yaratmas›.
Lâhika: Risale-i Nur mektuplar›-
n›n topland›¤› eser, ek, ilave.
manevî: manaya ait, maddî ol-
mayan.
mason: masonlu¤u benimsemifl
ve mason kurulufllar›na üye ol-
mufl kimse.
merhume: vefat etmifl, rahmete
kavuflmufl kad›n.
mücahidâne: mücahitçe, cihat
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ederek, gayret göstererek.
münasip: uygun, yerinde.
müsaade: izin; elveriflli, uy-
gun olma durumu.
nazar-› dikkat: dikkatli bak-
ma, dikkatli bak›fl.
nevi: çeflit.
niyet: maksat, meram.
Nur: Risale-i Nur.
nuranî: nurlu, ›fl›kl›, parlak,
münevver.
nümune: örnek, misal, örnek
olarak gösterilen.
ruhanî: gözle görülmeyen,

cismi olmayan, elle tutulama-
yan varl›klar.
salisen: üçüncü olarak.
saniyen: ikinci olarak.
sebeb-i teflvik: teflvik sebebi.
sekerat: ölmek üzere olan bir
canl›n› kendinden geçmesi.
sevk: yöneltme, gönderme.
sual: soru.
flakirt: talebe, ö¤renci.
flevk: fliddetli arzu, afl›r› istek
ve heves.
taarruz: sald›rma, sataflma,
iliflme.

tahsin: be¤enme, güzel bul-
ma.
tamim: umumilefltirme, yay-
ma, herkese duyurma.
tavsifat: tavsifler, vas›fland›r-
malar, s›fatlanmas›.
tercüman-› Nur: Risale-i Nur
tercüman›.
umum: hep, herkes.
Üstat: ö¤retici; muallim, ö¤-
retmen, usta, sanatkâr.
valide: ana, anne.
vefat: ölüm.
ziyade: çok, fazla.
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Mustafa Yeflil, pederiyle, hem Kur’ân’a, hem Nurlara
hizmetleri ve üç Alilerin gayret ve himmetleriyle o köy
masumlar› Risale-i Nur’a çal›flmalar›, de¤il yaln›z beni,
belki umum Nur fiakirtlerini tahsine ve flükre sevk eder.

Rab ian: Salâhaddin—Abdurrahman—ve Feyzi’nin
validesinin vefat› münasebetiyle yazd›¤› mektubun ahi-
rindeki kaziye taziyesi ve hafliyede benim ölümümü ka-
bul etmemesi ve Gavs-› Âzam›n bir k›s›m himayeti Asa-
y› Mûsa Risalesine geçmesi diye beni sürurlarla a¤latt›r-
d›. Ve Safranbolu kahramanlar› Mehmed Feyzi ve
Emin’in flehnamelerine ifltirakleri ve merkez-i hükûmet-
te umumî bir Arabî hatt› ve hurufu kursu aç›lmas› ve
Asa-y› Mûsa Risalesinin fütuhat›na ve kerametine alâ-
met olmas›n› müjdelemeleri, pek büyük bir inflirah ver-
mesiyle bu k›fl›n bütün çekti¤im s›k›nt›lar› hiçe indirdi.

Denizli fedakâr çal›flkanlar›ndan Tavasl› Molla Meh-
med’in sureten k›sa, fakat manen uzun mektubunda, o
dahi ölümüme raz› olmuyor ve haddimden çok ziyade
k›ymet veriyor gördüm.

Hem ona, hem hapiste görüfltü¤üm kardefllerimize,
hem Hasan Feyzi ve Haf›z Mustafa ve arkadafllar›na bin-
ler selâm...

Umum kardefllere selâm eden,
dualar›n›z›n tiryak gibi tesirini

gören kardefliniz
Said Nursî

ìÕ
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rabian: dördüncü olarak.
raz›: r›za gösteren, hoflnut olan.
risale: kitap; Risale-i Nur.
risale: kitap; Risale-i Nur.
selâm: bar›fl, rahatl›k, selamet ve
esenlik dileme.
selâm: bar›fl, rahatl›k, selamet ve
esenlik dileme.
sevk: yöneltme, gönderme.
sureten: suret olarak, görünüfl iti-
bariyle.
sürur: sevinç, mutluluk.
flakirt: talebe, ö¤renci.
flehname: “destan”s› anlat›m.
flükür: Allah’›n nimetlerine karfl›
memnunluk gösterme, gerek dil
ile gerekse hal ile Allah’› hamd
etme.
tahsin: be¤enme, güzel bulma.
taziye: bafl sa¤l›¤› dileme, yak›n›
ölen kimseyi teselli etme.
tiryak: en iyi çare, bafl ilâç.
umum: bütün.
umumî: genel.
valide: ana, anne.
vefat: ölüm.
ziyade: çok, fazla.

ahir: son.
alâmet: belirti, iflaret, iz.
Arabî: Arapça dili.
fedakâr: kendini veya flahsî
menfaatlerini hiçe sayan, fe-
da eden.
fütuhat: fethetmek,yay›l-
mak.
Gavs-› Azam: en büyük gavs,
Abdülkadir-i Geylânî Hazret-
lerinin nam›.
hafliye: bir kitab›n sayfalar›-
n›n kenar›na veya alt›na yaz›-
lan aç›klay›c› yaz›, derkenar.

hatt: yaz›-çizgi.
himayet: kay›rma, elinden
tutma.
himmet: çal›flma, çabalama,
gayret gösterme, emek sarf
etme.
huruf: harfler.
inflirah: ferahlama, gö¤sün
aç›l›p sevinç ve huzura kavufl-
turulmas›, rahatlama.
ifltirak: kat›lma.
kaziye: iddiay› ispat etmek
maksad›yla ileri sürülen me-
sele.

keramet: ermiflçesine yap›-
lan ifl, hareket veya söylenen
söz, fikir.
k›ymet: de¤er.
manen: mana bak›m›ndan,
manaca.
masum: küçük çocuk.
merkez-i hükümet: hükü-
met merkezi, ülkeyi idare
merkezi.
münasebet: vesile, -dan do-
lay›.
Nur: Risale-i Nur.
peder: baba.
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Œ 9 6 œ
Aziz, s›dd›k kardefllerim,

Evve lâ : Medrese-i Nuriyenin eski masumlar›ndan
Ahmed’in bu güzel ve halis f›kras›n› umum Sava ma-
sumlar›n›n ve kahramanlar›n›n nam›na Lâhikaya yazd›k.
Maflaallah, Hac› Haf›z Mehmed’in tam ona benzer bir
k›ymetli hafidi oldu¤unu gösterdi.

San iyen: Safranbolu’da Nur’un ehemmiyetli flakirt-
lerinden H›fz›’n›n iki masum mahdumlar› biri on, biri de
sekiz yafllar›nda Asa-y› Mûsa mecmuas›n› yazd›klar› ve
bitmek üzere diye o masumlar bana bir mektup yazma-
lar›, beni fevkalâde sevindirdi.

Sa l i sen : Bu k›flta bana verilen elîm s›k›nt›lar›n bir
sebebi: Selâniklilerin istibdad-› mutlaklar›, serbest f›rka-
larla k›rmas›na yard›m›m olmas›n diye beni herkesten
tecrid ettiler. Risale-i Nur, binlerle benim bedelime konu-
fluyor, küfr-ü irtidad› k›r›yor, anarflili¤i bozuyor.

ìÕ

anarfli: her türlü düzen ve otori-
teye karfl› koyarak kar›fl›kl›¤›
meydana getirme durumu.
aziz: izzetli, muhterem, sayg›n.
bedel: bir fleyin yerini tutan, kar-
fl›l›k.
ehemmiyetli: önemli.
elîm: fliddetli, çok dert ve keder
veren.
Evvelâ: öncelikle.
fevkalâde: ola¤anüstü.
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f›kra: k›s›m, fas›l, bölüm.
hafîd: evlat o¤lu, torun.
halis: hilesiz, kat›ks›z, kar›fl›k-
s›z, saf, duru.
istibdat-› mutlak: hiç bir hak
ve hürriyeti tan›mayan tam
bask›, tam diktatörlük.
Lâhika: Risale-i Nur mektup-
lar›n›n topland›¤› eser.
mahdum: o¤ul, evlât.
masum: suçsuz, günahs›z,

saf, temiz.
maflaallah: Allah’›n istedi¤i
gibi, Allah’›n istedi¤i olur anla-
m›nda hayret ve memnunluk
ifade eden bir ibare.
mecmua: “Risale-i Nur” par-
çalar›ndan her biri.
Medrese-i Nuriye: nur med-
resesi; Risale-i Nur’lar›n okun-
du¤u yerler.
nam: ad, yerine.

Nur: Risale-i Nur.
salisen: üçüncü olarak.
saniyen: ikinci olarak.
s›dd›k: çok do¤ru, dürüst,
hakk› ve hakikati tereddütsüz
kabullenen.
flakirt: talebe, ö¤renci.
tecrîd: bir kiflinin baflka bir in-
san veya nesneyle olan iliflki-
sini kesme.
umum: bütün.

EMIRDAG 01.qxd  3/28/07  9:26 AM  Page 266



Œ 9 7 œ
DAH‹L‹YE VEK‹L‹ H‹LM‹ URAN BEYE MERHUM 

SAL‹H YEfi‹L TARAFINDAN YAZILAN MEKTUBUN SURET‹:

Yaz›lar› yanl›fl telâkki ve tefsirlere u¤rat›lmakla seneler-
den beri çember içinde yaflat›lan ve sâfi, samimî bir insan
ve Müslümanl›ktan baflka hiçbir maksad› bulunmayan Be-
diüzzaman Molla Said nam masumun, ya bulundu¤u yer-
de veya Ankara’ya nakil ile orada hayat ve huzurunun mu-
hafazas› için s›rf insaniyet nam›na yaz›lm›fl olan bu mah-
rem ricanameyi bizzat okumak nezaketinde bulunur ve
genç zaman›nda yapt›¤›, unutulan hizmetlerine mükâfaten
ihtiyar halinde bu adam› serbest bir ölüm hayat›na kavufl-
turmak lütfunu, diri¤ buyurmazsan›z, zat-› keremkârlar›na
en büyük hürmetlerimi sunar, minnettar›n›z olurum.

Mo l l a  S a i d  k i m d i r ?

El’an Afyon’un Emirda¤› kazas›nda ikamete memur
olan Molla Said, do¤umundan itibaren Türk kardeflleri
aras›nda yaflam›fl, Türk seciyesiyle perverde olmufl,
Umumî Harpte Kafkas’›n karl› da¤lar›nda kahraman as-
kerlerimiz aras›nda gönüllü alay kumandan› olarak mü-
cahede ve irflat için dolafl›p büyük bir harp madalyas› al-
m›fl, Sar›kam›fl taarruzunda, Bitlis’in sukutunda yaral› ol-
du¤u halde esir olup senelerce Rus garnizonlar›nda çile
çekmifl, firar edip ‹stanbul’a gelerek ilmî kudretine bina-
en Darü’l-Hikmeti’l-‹slâmiye azal›¤›nda bulunmufl, Kuva-
y› Milliye ihdas›nda halk› mücahedeye teflvik etmifl,
Büyük Millet Meclisinin ilk senesinde Ankara’ya gelerek
Hac› Bayram misafirhanesinde birçok mütereddit 
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insaniyet: insanl›k, insanl›k mahi-
yeti.
irflat: do¤ru yolu gösterme, gaf-
letten uyand›rma.
itibaren: den beri, ...den bafllaya-
rak, itibar ederek.
kaza: ilçe.
kudret: ehil ve muktedir olma.
Kuva-y› Milliye: millî kuvvetler,
‹stiklâl Harbinde Anadolu’da ku-
rulan hükümet ve bu hükümetin
askerî kuvveti, millî kuvvet.
lütuf: iyi muamele, iyilik, iyi, yu-
muflak, dostça davran›fl.
madalya: büyük ifller baflaran,
yararl›l›k gösteren, kahramanl›k-
lar› görülen kimselere verilen ni-
flan.
mahrem: herkesçe bilinmemesi
gereken.
masum: suçsuz, günahs›z, saf, te-
miz.
merhum: rahmete kavuflmufl, öl-
müfl, ölü.
minnettar: bir iyili¤e karfl› teflek-
kür duygusu içinde olan.
muhafaza: koruma.
mücahede: din düflmanlar›na
karfl› savaflma, islâmiyet u¤runa
savaflma, cihat.
mükâfaten: mükâfat olarak, kar-
fl›l›k olarak, ödül olarak.
mütereddit: tereddüt eden, ka-
rars›z.
nam: ad, yerine.
nezaket: naziklik, incelik; dikkat
gerektiren, önem arzeden.
perverde: beslenmifl, terbiye edi-
lip yetifltirilmifl, e¤itilmifl.
ricaname: bir ifl için yaz›lan rica
mektubu.
sâfî: samimî, saf.
samimî: içten, candan, gönülden.
seciye: karakter, huy, tabiat.
suret: nüsha, kopya.
sükût: düflme, düflüfl, afla¤› inme.
taarruz: düflman kuvvetlerini ge-
riletmek, kaç›rtmak için yap›lan
sald›r›, hücum.
tefsîr: Yorum, flerh.
telâkki: anlama, anlay›fl.
Umumî Harp: genel savafl, dünya
savafl›.
zat-› kerîm: cömert zat, kerem
sahibi Allah.

alay: üç tabur piyade veya
befl bölük süvari askerinden
oluflan askeri kuvvet.
aza: üye.
Bediüzzaman: zaman›n, ça-
¤›n eflsiz güzelli¤i.
binaen: -den dolay›, bu se-
bepten.
bizzat: kendisi, flahsen.
çile: eziyet, s›k›nt›.

Dârülhikmeti’l-‹slâmiye:
1918-1922 y›llar› aras›nda bü-
yük hizmetler yapm›fl olan ‹s-
lam akademisi veya Yüksek
‹slam fiuras› manas›ndaki dinî
müessese.

dir›¤: menetme, önleme.

elan: flimdi, flimdiki hâlde; he-
nüz, hâlâ, daha, bu ana kadar,
flu anda.

esir: tutsak.
firar: kaçma, gizlice gitme.
garnizon: askerî birliklerin
bulundu¤u flehir.
harp: savafl.
hürmet: sayg›.
ihda: kurma, meydana getir-
me.
ikamet: oturma, bir yerde
kalma.
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kimselere vatan›n müdafaas› lüzumunu anlatmak hizme-
tinde bulunmufl olan bu hakikî vatanperver insan›n, ev-
velce ibadete, imana, itikada müteallik yazd›¤› ve yaza-
gelmekte oldu¤u eserleri, din ve dindarlar› sevmeyen ba-
z› kimselerin, hususuyla dahiliye vekâletinde bulunmufl
olan menfaatperest fiükrü Kaya’n›n mezhep ve rejimine
uygun gelmemekle, as›ls›z isnad ve uydurma raporlarla
bu zavall› adam yirmi küsur seneden beri hapis ve nefiy
cezalar›yla periflan edilmifl ve iki sene evvelisi yine o ya-
z›lar› bahanesiyle Kastamonu’daki çilehanesinden kolla-
r›na kelepçe vurularak kendisine selâm vermifl olan alt-
m›fl alt› adamla Denizli Cezaevine sevk ve onbir ay ka-
dar hapsedildikten sonra, muz›r telâkki edilen o eserle-
ri, evvelâ ‹stanbul Müftülü¤ünde bir heyet taraf›ndan, bi-
lâhare Ankara’da Diyanet Riyaseti ve Dil-Tarih Enstitü-
sü azalar›ndan mürekkep bir komisyon marifetiyle aylar-
ca tetkik olunduktan sonra, bu eserlerin hiçbirisinde
devletin siyasetini ve asayifli rencide edebilecek en ufa-
c›k birfley görülmemekle, Molla Said ve Nur fiakirtleri ve
eserlerini okuyanlar, mahkeme karar›yla serbest b›rak›l-
m›fl ve Denizli’de oturmas›na müsaade olunmufl iken,
maatteessüf, bu ihtiyar adam, az zaman sonra Deniz-
li’den Afyon’a ve oradan da Emirda¤› kazas›na teb’id ve
herhangi bir Türk kardefliyle dahi temastan men edil-
mifl.

Say›n Beyim,

Cumhuriyet serbestiyetinden, Teflkilât-› Esasiye Kanu-
nunun hürriyetinden mahrum kalan bu zavall› ihtiyar 

asayifl: kanun ve nizam hakimi-
yetinin sa¤lanmas›.
aza: üye.
bahane: as›l sebebi gizlemek için
ileri sürülen uydurma sebep.
bilâhere: sonra, sonradan, sonra-
lar›.
Cumhuriyet: siyasî mekanizmas›
seçimle kurulan, adalet ve huku-
kun üstünlü¤üyle temel hak ve
hürriyetleri sa¤lamay› amaçlayan
idare flekli.
çilehane: çile yeri, çile çekilen
yer.
dahiliye vekâleti: iç iflleri bakan-
l›¤›.
Diyanet Riyaseti: Diyanet ‹flleri
Baflkanl›¤›.
evvel: önce.
evvelâ: öncelikle.
evvelce: daha önce.
hakikî: gerçek.
heyet: kurul, komite.
husus: birinin özel bir fleyi olma.
isnâd: dayand›rma, mal etme, bir
fleyi bir kimseye ait gösterme.
itikat: inanç, iman.
kaza: ilçe.
kelepçe: tutuklular›n kaçmas›n›
önlemek için bileklerine tak›lan
demir halka, kelepçe.
komisyon: meclis flubesi, hususî
surette oluflturulan meclis, alt ku-
rul.
maatteessüf: ne yaz›k ki, üzüle-
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rek belirteyim ki.
mahrum: bir fleye sahip ola-
mayan, yoksun.
marifet: kendine has ustal›k,
hüner, maharet, sanat.
men: yasak etme, engelleme.
menfaatperest: menfaatini
seven, kendi ç›kar›n› ve fay-
das›n› düflünen, ç›karc›.
mezhep: dinde tutulan yol,
dinde anlay›fl ve ibadet yolu.
muz›rr: zararl›, zarar veren.
müdafaa: savunma, koruma.
mürekkep: den oluflmufl, -

den olma.
müsaade: izin, icazet, ruhsat.
müteallik: ait, alâkal›, ilgili.
nefiy: sürme, sürgün etme,
cezaland›rarak baflka bir yer-
de ikamet etmeye mecbur
etme; sürgün.
Nur: Risale-i Nur.
rejim: devletin flekli ve hükü-
met tarz›.
rencide: incinmifl, k›r›lm›fl,
gücendirilmifl.
selâm: bar›fl, rahatl›k, sela-
met ve esenlik dileme.

serbestiyet: serbestlik, rahat
ve serbest olma hâli.
sevk: yollama, ulaflt›rma.
flakirt: talebe, ö¤renci.
tebid: uzaklaflt›rma, uza¤a
gönderme.
telâkki: kabul etme, alma.
Teflkilât-› Esasiye: anayasa,
kanun-› esasî.
tetkik: dikkatle araflt›rma, in-
celeme.
vatanperver: yurtsever, va-
tan›na düflkün, vatan›n› se-
ven kimse.
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adam, her suretle himayeye lây›k, bak›lmaya muhtaç,
akraba ve taallûkat› olmay›p s›rf bir ‹slâm hükûmetin hi-
mayesine muhtaç bir ‹slâm mütefekkiridir. fiair-i meflhur
Âkif Bey merhumun rivayetine nazaran, M›s›r’›n en ma-
ruf ulemas›ndan olan ve garb›n müteaddit lisan ve felse-
fesine âflina bulunan üstad-› azam Abdülaziz Çavifl’in yir-
mi küsur sene evvelisi el-Ehram ceridesindeki Said hak-
k›nda yazd›¤› “Fatînü’l-Asr” bafll›kl› makalesini okuyan
ve kendisiyle bizzat görüflen ilim adamlar›, bu zat›n f›tra-
ten ilmî kudretini ve ‹lâhî mesle¤ini takdir edebilirler.

Say›n Beyim,

Kürtlük sözüyle türlü hakarete hedef olan Molla Said,
seciyeten takdire flayan bir Türk âfl›k› ve ‹slâmiyet hadi-
midir. (HAfi‹YE) Bundan memleketimiz içtimaen zarar de-
¤il, manen fayda görecektir. Ben, namus ve flerefim na-
m›na flahadet ederim ki, Molla Said, kat’iyen temiz bir
adamd›r. Onun için, sizin gibi milletin dahilen idare ve
mukadderat›na el koyan dirayetli zatlardan insaniyet na-
m›na temenniyat›m fludur:

Yanl›fl anlay›fll› jurnalcilerin sözleriyle hürriyet nime-
tinden, saf hava teneffüsünden, herhangi bir Türk kar-
defliyle görüflmeden mahrum kalan bu adam›, hükûme-
tin adaleti, makam›n›z›n ehemmiyeti nam›na ve adl ve 
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jurnal: ihbar, flikayet.
kat’iyen: katî olarak, kesin ola-
rak, kesinlikle.
kudret: ehil ve muktedir olma.
lisan: dil.
mahrum: bir fleye sahip olama-
yan, yoksun.
makam: büyük memuriyet, mev-
ki.
manen: mana bak›m›ndan, ma-
naca.
maruf: bilinen, tan›nm›fl, herkes-
çe tan›nm›fl, belli.
merhum: rahmete kavuflmufl, öl-
müfl, ölü.
meslek: tutulan yol, sülûk edilen
yer.
mukadderat: gelece¤in flekillen-
dirilmesi.
müteaddit: çeflitli, bir çok.
mütefekkir: insanl›¤›n ve müslü-
manlar›n problemlerini ve çarele-
rini çok düflünen âlim kifli.
nam: ad, isim, yerine.
namus: edep, hayâ, ahlâk, do¤ru-
luk gibi faziletlerin sonucu olan
ve yüksek de¤er tafl›yan haslet.
nazaran: göre, bak›m›ndan, ba-
karak, bak›l›rsa.
nimet: Allah’›n ba¤›fllad›¤› maddî
ve manevî lütuf ve ikramlar.
rivayet: bir haber, söz veya olay›
nakletme.
saf: sadece.
seciyeten: seciye olarak, huy, ah-
lâk ve karakter itibariyle.
suret: biçim, flekil, tarz.
flahadet: flahit olma, flahitlik, ta-
n›kl›k.
flayan: de¤er, lay›k, münasip.
fleref: onur, haysiyet.
taallûkat: h›s›mlar, yak›nlar, ak-
rabalar.
takdir: bir fleyin de¤erini, k›yme-
tini, lüzumunu anlama.
temenni: olmas›n› veya olmama-
s›n› isteme; dilek, istek, arzu.
teneffüs: nefes alma, soluklan-
ma, solunum.
ulema: âlimler, bilginler, ilim sa-
hipleri.
zat: kifli, flah›s, fert.

HAfi‹YE: Evet, herbiri yüze mukabil, binler Türk gençleri, masumlar›, ih-
tiyarlar›, Risale-i Nur'a flakirt olmalar›ndan, bu acib as›rda, Türk milletinin
Devlet-i Abbâsiye ink›râz›ndan ‹slâm yard›m›na koflmalar› gibi, bu flakirt-
ler dahi aynen kofltular. De¤il yaln›z Said, belki bütün ehl-i hakîkat tahsin
eder, Türk'e dost olur.

adalet: kanunlar›n eflitlik il-
kesine göre uygulanmas›.
adl: adalet, her hak sahibine
hakk›n› verme.
aflina: bilinen, tan›nan.
bizzat: kendisi, flahsen.
ceride: gazete.
dahilen: içten, içeriden, dahil-
den.
dirayetli: bilgili, kavray›fll›.
ehemmiyet: pek önemli ol-
ma, de¤erlilik.
evvel: önce.
fatinülasr: asr›n en dâhisi, as-

r›n en zekisi.
felsefe: madde ve hayat›
bafllang›ç ve gaye bak›m›n-
dan inceleyen ilim.
f›traten: f›trî olarak, yarat›l›fl-
tan, yarat›l›fl itibariyle.
garp: ülkemize göre Avrupa.
hâdim: hademe, hizmetçi,
hizmet eden, ifle yarayan.
hakaret: sayg› göstermeme,
alçak görme, afla¤›lama.
himaye: koruma, muhafaza
etme.
içtimaî: toplulu¤a ait, top-

lumla ilgili, toplumsal.
idare: yönetim, memleket ifl-
lerinin yürütülmesi.
‹lâhî: Allah’la ilgili, Cenab-›
Hakka dair.
ilim: kâinat içinde meydana
gelen olaylar›n sebep, olufl,
sonuç ve tesirleri konusunda,
akl›n ölçüleri çerçevesinde
tahsil ve tecrübe ile edinilen
do¤ru bilgi, bilim.
insaniyet: insanl›k mahiyeti,
insan olma hâli, insana yak›fl›r
davran›fl.
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ihsan kaziyesine tevfikan olsun, bu adam hakk›nda dahi
adalet ve kendisiyle de hiç olmazsa bir defa olsun hüsn-
ü niyetle görüfltükten sonra onun hakk›nda ibka veya if-
na karar›n› vermek lûtfunda bulunursan›z, elbette ehem-
miyetli vazifenizi kanun dairesinde ifa etmifl olaca¤›n›z-
dan dolay› tarihçe-i hayat›n›za takdire de¤er bir fas›l
derc buyurmufl, adaletperverli¤inizi halka ve âcizleri gi-
bi baca¤› kesilmifl, köflede kalm›fl hür fikirli vak’a-nüvis-
lere duyurmufl olursunuz efendim.

Milliyetini, memleketini candan seven; te-
ninde, kan›nda, Kürtlük, Arnavutluk, Bofl-
nakl›k kan› kokusu olmayan, Erzurum’un

eski milletvekillerinden, baca¤› kesik,
Yeflil O¤lu Mehmed Salih

ìÕ

Œ 9 8 œ

Muhterem din kardeflim,

K›rk gündür yatakta sizinle meflgulüm. Hayal ve mes-
muuma nazaran, huzurunuzun muhtel oldu¤una zahi-

bim. 
1 w…pƒn∏nH oøperDƒoªrdnG Tahminen on gün kadar evvelsi, so-

kaklarda “Halis Afyon tereya¤›m var” diyen birisini pen-
cereden yan›ma ça¤›r›p biraz ya¤ ald›m. Maksad›m sizi
sormakt›. Afyon’dan Emirda¤› kazas›na sürüldü¤ünüzü,
ahalinin sizinle görüflmesinin yasak oldu¤unu duyunca
çok müteessir oldum.

âciz: eli yetmez, gücü yetmez,
güçsüz.
adalet: kanunlar›n eflitlik ilkesine
göre uygulanmas›.
adaletperver: adalet sever.
ahali: halk.
derc: sokma, içine alma.
ehemmiyetli: önemli.
evvel: önce.
fas›l: k›s›m, bölüm.
halis: hilesiz, kat›ks›z, kar›fl›ks›z,
saf, duru.
huzûr: gönül ferahl›¤›, kalp, kafa
rahatl›¤›, sükûnet, rahat.
hür: ba¤›ms›z.
hüsn-i niyet: iyi niyet, temiz
kalplilik.
ibka: devaml› k›lma, sürekli k›l-
ma.
ifa: bir ifli yapma, yerine getirme.
ifna: devam vermeme, sona er-
dirme, sonland›rma.
ihsan: güzel yapma, yap›lan ifli en
güzel surette yapma.
kaza: ilçe.
kaziye: ifl, husus, mesele, madde,
dava.
lütuf: güzellik, hoflluk, iyilik, ih-
san.
mesmu: duyulmufl, iflitilmifl, ha-
ber al›nm›fl.
milliyet: millete has olma duru-
mu veya millî olma durumu, ulu-
sall›k.
muhtell: halel gelmifl, bozulmufl,
bozuk, kar›fl›k.
muhterem: sayg› de¤er, hürmete
lay›k, sayg›n.

müteessir: teessüre kap›lan,
duygulanm›fl, etkilenmifl.

nazaran: göre, bak›m›ndan,
bakarak, bak›l›rsa.

tahminen: tahminî olarak,
yaklafl›k olarak, afla¤› yukar›.

takdir: k›ymet verme, be¤en-
me.

tarihçe-i hayat: bir fleyin ve-
ya insan›n do¤umdan ölüme
kadar bafl›ndan geçen fleyler,
biyografi.

ten: gövde, beden, vücut.
tevfikan: uygun olarak, uya-
rak, uygun düflürerek.
vazife: ifl, memuriyet.
zahib: bir zanna kap›lan, bir
fikre uyan.
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1. Hadis: Musîbetler mü’minin imtihan vesîlesidir. (Keflfü’l-Hafâ, 2:295. ( w…pƒn∏nH lâfz› yerine »'∏pàrÑoe
lâfz›yla.)
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Muhterem din kardeflim,

Bu mektubu size yazan, otuz bir sene evvelsi sizinle
Erzurum’un Esad Pafla Medresesinde, Umumî Harpte
Kafkas’›n karl› da¤lar›nda ve yirmi dört sene evvel de
mebuslu¤um hengâm›nda Van Valisi Haydar Bey dostu-
nuzla Millet Meclisi salonunda görüflen Erzurum’un es-
bak mebuslar›ndan Yeflil o¤lu Mehmed Salih'dir.

Mehmed Salih (r.h.)

ìÕ

Œ 9 9 œ
Yeflil Salih’e yaz›lan mektuptur.

Aziz Kardeflim Hasan Efendi! Sen benim taraf›mdan
k›ymetli kardeflimiz Salih Efendiye yaz ki, ben ölünceye
kadar onun bu insaniyetini unutmayaca¤›m ve ona çok
minnettar›m ve çok selâm ve dua ederim. Fakat ben her
s›k›nt›ya karfl› tahammüle karar vermiflim. Hem ben iyi-
li¤i o reislerden beklemiyorum.

Said Nursî

ìÕ

Œ 1 00 œ

Bana gönderdi¤iniz Asa-y› Mûsa’dan bir nüsha, cild-
siz—yaln›z sar› kâ¤›t cild olmufl—Hüsrev’in yaz›s›na bir
parça benzer, fakat üstünde Mustafa ismi var. O kimdir? 
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aziz: izzetli, muhterem, say-
g›n.
esbak: geçenki, geçen, evvel-
ki, önceki, daha önce geçmifl
olan, evvel gelen.
evvel: önce.
hengâm: zaman, s›ra.
mebus: milletvekili.
muhterem: sayg› de¤er, hür-
mete lây›k, aziz, sayg›n.
nüsha: birbirinin ayn› olan

yaz›l› metinlerden her biri.

reis: bafl, baflkan, âmir, bir
toplulu¤un en üst idarecisi.

selâm: bar›fl, rahatl›k, sela-
met ve esenlik dileme.

tahammül: zora dayanma,
kötü ve güç durumlara karfl›
koyabilme, katlanma.

Umumî Harp: genel savafl,
dünya savafl›.
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Hangi Mustafa’d›r? Hem nüshan›n üstünde “on üç ya-
fl›nda Hatice, Ahmed’in k›z›” yaz›lm›fl. Bu Ahmed, han-
gi Ahmed’dir? Hem ona, hem k›z›na bin barekâllah! Bu
yaflta bu koca kitab› hem dikkatli, tevafuklu, hem güzel
s›hhatli yazmak, masumlar›n taifesinin bir kahramanl›¤›-
d›r. Kim görüyor, maflaallah der. Buradaki mektep gör-
müfl han›mlarda bir flevk uyand›racak.

Nazif kardeflimizin mektubu ehemmiyetlidir. Hakika-
ten Amerika’da, siyasete alet de¤il, belki dini, din için
mutaass›bane iltizam edenler çok vard›. ‹nflaallah Asa-y›
Mûsa’y› alan, o dindarlardand›r.

Keçeli Salâhaddin, tam bir Abdurrahman’d›r; kahra-
manl›kta babas›ndan geri kalmak istemiyor. Bizi de ara
s›ra âdetimize muhalif olarak dünyaya bakt›r›yor. E¤er o
Amerikal› ehemmiyetli âlim bütün Risale-i Nur’u istese
ve neflrine söz verse, sizin meflveretinizle bir mükemmel
tak›m ona verece¤iz.

Nazif’in mektubuyla beraber bir mütekait efendinin
vesveseye dair bir suali var. E¤er o adam›n ciddî olarak
Nurlara alâkas› varsa, böyle suallere hiç ihtiyac› olmaz.
Hikmetü’l-‹stiaze Lem’as›n› ve Yirmi Dokuzuncu Sözün
melâike ve ruhanîlerin vücutlar›na dair k›sm›n› okusun.
Onun manas›z ve yüz yerde cevab› bulunan vesvesesi
ise, z›nd›k maddiyunlar›n flimdilik dehfletli vaziyetinden
f›rsat bulup bir afl›lamalar›d›r ki, o adam ondan
müteessir olmufl, o suali sormufl. Ona selâm ederim. 

âdet: görenek, usul, al›flkanl›k.
alâka: ilgi, iliflki. ba¤.
âlim: ilim ile u¤raflan, ilim adam›.
barekallah: Allah mübarek etsin,
hay›rl› ve bereketli olsun.
ciddî: gerçek olarak, hakikaten.
dair: alakal›, ilgili.
dehfletli: ürkütücü, korkunç.
dindar: dinin emirlerini yerine
getiren.
ehemmiyetli: önemli.
hakikaten: do¤rusu, gerçekten.
iltizam: kendisi için gerekli gör-
me, kendi için lüzumlu sayma,
kendi üzerine alma.
inflaallah: ‘Allah izin verirse’ ma-
nas›nda kullan›lan bir dua.
maddiyyun: maddenin ezelî ve
ebedî oldu¤una, sonradan yarat›l-
mam›fl bulundu¤una inananlar,
maddeye ba¤l› kalanlar, madde-
ciler, materyalistler.
masum: küçük çocuk.
maflaallah: Allah’›n istedi¤i gibi,
Allah’›n istedi¤i olur anlam›nda
hayret ve memnunluk ifade eden
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bir ibare.
mektep: okul.
melâike: melek, melekler.
meflveret: müflavere, bir ko-
nu hakk›nda çeflitli ve ehil fla-
h›slardan fikir alma, dan›flma.
muhalif: z›t, karfl›t, ayk›r›.
mutaass›bâne: taassup gös-
terircesine, mutaass›pça, kö-
rükörüne.
müteessir: teessüre kap›lan,
duygulanm›fl, etkilenmifl.
mütekait: tekaüt olan,
emekliye ayr›lm›fl, emekli.

neflr: herkese duyurma, yay-
ma, tamim.
Nur: Risale-i Nur.
nüsha: birbirinin ayn› olan
yaz›l› metinlerden her biri.
ruhanî: gözle görülmeyen,
cismi olmayan, elle tutulama-
yan varl›klar.
selâm: bar›fl, rahatl›k, sela-
met ve esenlik dileme.
s›hhat: sahihlik, sözün yanl›fl
ve eksik olmamas›.
sual: soru.
flevk: fliddetli arzu, afl›r› istek

ve heves.

taife: cemaat, topluluk.

tevafuk: uygunluk; belli s›ra,
ölçü ve münasebetler içeri-
sinde birbirine denk gelme.

vaziyet: durum.

vesvese: flüphe, kuruntu, kal-
be gelen as›ls›z kötü ve sinsi
düflünce.

vücut: varl›k.

z›nd›k: Allah’a ve ahirete
inanmayan, Allah’› inkâr
eden, imans›z, münkir.
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Risale-i Nur, onun her müflkülünü halledebilir. Halisane,
teslimkârane ona çal›fls›n, onu dinlesin.

Medrese-i Nuriyenin eski ve yeni kahramanlar›ndan
Marangoz Ahmed’in mektubu, üç dört cihetten beni
mesrur ve minnettar eyledi. O medresenin bafl talebesi
nam›n› verdi¤i Ahmed ise, hem flehit Haf›z Ali’nin vazi-
fesini yapt›¤›n›, hem Süleyman gibi k›ymetli kardefliyle
ve küçük kerimesiyle üç tane Asa-y› Mûsa’y› yazmalar›
ve mübarek Hasan Day›n›n hafîdi olmas›, beni merak-
tan kurtard›, hem çok memnun eyledi. Cenab-› Hak ona
flifa ve onlara muvaffakiyet ve saadet versin. Âmin.
Âmin.

Merhum Haf›z Mehmed’in iki kardefli o merhumun
vazifesini yapmalar› ve Mustafa’n›n yaz›s›, Hüsrev’in tat-
l› hatt›na mutab›k gelmesi, benim nazar›mda, yeniden
iki Haf›z Mehmed’i bulmufl kadar memnun oldum.

Kahraman marangozun gayretiyle Gökdereli Hatip,
Risale-i Nur’a üç o¤luyla beraber talebe olup yazmaya
bafllamalar›yla, hem onlar›, hem marangozu, hem köy-
lerini tebrik ederiz. Ve marangozun onlara söyledi¤i
manzumesini Lâhikaya geçirdik.

Atabeyli alîl (kötürüm) Ali Osman’›n yazd›¤› uzun
mektubu ve Asa-y› Mûsa Risalesi ve Nurlar›n neflrinde
cidden tesirli çal›flmas› ve hizmet-i Nuriyede çok çal›flkan
Çilingir Ali ile ve day›s› Hasan’›n ona yard›m etmesi ve
mübarek hülyalar› ve tevafuklar› bizleri ferahland›rd›. 
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lu, u¤urlu.
müflkül: güçlük, zorluk.
nam: ad, isim.
nazar: bak›fl; düflünce, fikir.
neflr: yay›m, yay›n.
risale: belli bir konuda yaz›lm›fl
küçük kitap, broflür.
saadet: mutluluk.
flehit: vatan, bayrak, inanç gibi
yüce de¤erler u¤runda ölen Müs-
lüman kimse.
flifa: bedenî ve ruhî bir hastal›¤›n
son bulmas›, sa¤l›¤›na kavuflma.
talebe: talep eden, ö¤renci.
teslimkârane: teslim olarak, tes-
lim olana yak›fl›r flekilde.
tevafuk: uygunluk; belli s›ra, ölçü
ve münasebetler içerisinde birbi-
rine denk gelme.

âmin: Yâ Rabbi! Öyle olsun,
kabul eyle!” anlam›nda dua-
n›n sonunda söylenir.
Cenab-› Hak: Allah; do¤ru,
gerçek, Hakk›n tâ kendisi
olan, fleref ve azamet sahibi
yüce Allah.
cidden: ciddî olarak, gerçek
olarak.
cihet: görüfl, görüfl aç›s›.
ferah: gönül aç›kl›¤›, sevinç,
sevinme.
hafîd: evlat o¤lu, torun.
hâl: kald›rma, hal’ etme.

halisâne: temiz kalplilikle, sa-
mimî  bir flekilde, s›rf Allah r›-
zas›n› gözeterek.
hatip: camide hutbe okuyan
kimse.
hatt: yaz›-çizgi.
hizmet-i Nûriye: Nur hizmeti,
Risâle-i Nur için çal›flma.
hülya: hayal.
kerîme: k›z evlât, k›z çocuk.
Lâhika: Risale-i Nur mektup-
lar›n›n topland›¤› eser.
manzume: vezinli, kafiyeli
söz, fliir, eser.

medrese: ders okutulan yer.
Medrese-i Nuriye: nur med-
resesi; Risale-i Nur’lar›n okun-
du¤u yerler.
merhum: rahmete kavufl-
mufl, ölmüfl, ölü.
mesrur: sevinçli, memnun.
minnettar: bir iyili¤e karfl› te-
flekkür duygusu içinde olan.
mutab›k: birbirine uyan, uy-
gun.
muvaffak›yet: baflarma, ba-
flar›l› olma.
mübarek: hay›rl›, mutlu, kut-
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E¤irdir kasabas›n› bana ziyade sevdirdi. Cenab-› Erha-
mürrahimîn onlardan raz› olsun.

ìÕ
Œ 1 0 1 œ

B‹R DERECE MAHREMD‹R

Geçen k›flta bana karfl› suikastlerin, inayet-i ‹lâhiye ile
ve duan›z›n yard›m›yla gelen sab›r ve tahammülüm neti-
cesinde akim kalan plân› pek genifl bir tarzda oldu¤una
delil ise, bu yak›nda reisicumhur Afyon’da demifl: “Bu
vilâyette din cihetinde bir kar›fl›kl›k ç›kaca¤›n› zanneder-
dik.”

Demek, gizli komite beni s›k›flt›rmakla bir hadise ç›-
karmak istiyordular. Bir ecnebî müdahelesi hesab›na ve
Müslümanlar ve vatan zarar›na, bütün bütün kanunsuz
ve keyfî bir tarzda, damar›ma fliddetle dokunan ihanet-
ler ve s›k›nt›larla tazipleri, onlara dünyada tam zarar,
ahirette Cehennem ve sakar; ve bize, dünyada mükem-
mel sevap ve zafer, ve ahirette, inflaallah Cennet ve âb-›
kevseri kazand›r›r. Demek bu gizli plân› Heyet-i Vekile
ve Reis hissetmifltiler ki, buralarda umum me’murlar,
hattâ vali ve kaymakam, zab›ta benimle görüflmekten
kaç›yor ve ürküyordular. Ben de hayret ederdim. Fakat,
elimizde yaln›z Nur bulundu¤unu ve siyaset topuzu bu-
lunmad›¤›n›, zerre kadar akl› bulunanlar anlad›lar.

Gariptir ki, en ziyade lehime çal›flmas› lâz›m olan ba-
z› vazifedarlar, aleyhimde istimal ve istihdam edildi. 

âb-› kevser: Cennetteki sulardan
biri; Kevser suyu.
ahiret: öbür dünya, ikinci hayat.
akim: neticesiz, sonu yok, baflar›-
s›z.
aleyh: ona karfl›, onun üzerine.
Cenab-› Erhamürrâhimîn: inayet
ve rahmet, yard›m ve lütuf sahip-
lerinin en merhametlisi olan, fle-
ref ve azamet sahibi olan yüce
Allah (c.c.).
cihet: yön.
delil: iz, niflan, emare.
ecnebi: yabanc›.
Garip: hayret verici.
hâdise: olay.
Heyet-i Vekile: vekiller heyeti,
bakanlar kurulu, kabine.
ihanet: hainlik, kötülük etme.
inayet-i ‹lahiye: Allah’›n yard›m›.
inflaallah: ‘Allah izin verirse’ ma-
nas›nda kullan›lan bir dua.
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istihdam: bir hizmette kul-
lanma, çal›flt›rma.
istimâl: kullanma.
keyfî: kanuna uymayarak,
keyfe, arzuya ba¤l›.
komite: kötü bir maksat için
toplanm›fl topluluk, cemiyet.
leh: onun taraf›na, ondan ya-
na, birinin faydas› için yap›lan
hareket.
mahrem: herkesçe bilinme-
mesi gereken.
müdahale: kar›flma, el atma,
araya girme, sokulma.

Nur: Risale-i Nur eserlerinin
herbiri.
raz›: r›za gösteren, hoflnut
olan.
reis: baflkan.
reisicumhur: halk›n reisi,
cumhurbaflkan›.
sab›r: dayanma, katlanma,
zorluklara dayanma gücü.
sakar: Cehennem.
tahammül: zora dayanma,
kötü ve güç durumlara karfl›
koyabilme, katlanma.
tarz: biçim, flekil, suret.

tazip: azap çektirme, eziyet
etme, s›k›nt› verme.

umum: bütün.

vazifedar: vazifeli.

vilayet: il.

zab›ta: flehir güvenli¤ini sa¤-
lamakla vazifeli bulunan ida-
re, polis.

zan: sanma, kesin olarak bil-
meksizin kuvvetli ihtimalle
hükmetme.

zerre: pek ufak parça.

ziyade: fazlas›yla.
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Nurcular, çok ihtiyat ve dikkat ve temkinde bulunmalar›
lâz›md›r. Çünkü, manevî f›rt›nalar var; baz› dessas mü-
naf›klar her tarafa sokulur. ‹stibdad-› mutlaka dinsizcesi-
ne taraftarken, hürriyet f›rkas›na girer, tâ onlar› bozsun
ve esrarlar›n› bilsin, iffla etsin.

Hem Salâhaddin’in, Asa-y› Mûsa’y› Amerikal›ya ver-
mesi münasebetiyle deriz:

Misyonerler ve H›ristiyan ruhanîleri, hem Nurcular,
çok dikkat etmeleri elzemdir. Çünkü, herhalde flimal ce-
reyan›, ‹slâm ve ‹sevî dininin hücumuna karfl› kendini
müdafaa etmek fikriyle, ‹slâm ve misyonerlerin ittifakla-
r›n› bozmaya çal›flacak. Tabaka-i avama müsaadekâr ve
vücub-u zekât ve hurmet-i riba ile, burjuvalar› avam›n
yard›m›na davet etmesi ve zulümden çekmesi cihetinde
Müslümanlar› aldat›p, onlara bir imtiyaz verip, bir k›sm›-
n› kendi taraf›na çekebilir.

Her neyse, bu defa sizin hat›r›n›z için kaidemi boz-
dum, dünyaya bakt›m.

Said Nursî

ìÕ

Œ 1 0 2 œ

Aziz, s›dd›k kardefllerim,

Çok ehemmiyetli mektuplar›n›za bir tek muhtasar ce-
vaba mecburiyetim var.

EM‹RDA⁄ LÂH‹KASI - I | 275

rine taraftar olan, Risale-i Nur’lar›
okuyup neflreden kimse.
ruhanî: H›ristiyan din adamlar›.
s›dd›k: çok do¤ru, dürüst, hakk›
ve hakikati tereddütsüz kabulle-
nen.
flimal: kuzeyde yer alan bölgeler.
tabaka-i avam: avam tabakas›,
halktan ilmi irfan› k›t olanlar›n ta-
bakas›, halk.
temkîn: a¤›rbafll›l›k, vakar, ihti-
yatl› hareket etme.
vücub-i zekât: verilmesi Allah ta-
raf›ndan emredilmifl olan zekât.
zulüm: haks›zl›k, eziyet, iflkence.

avam: halk›n büyük k›sm›,
umum, herkes; “havas”›n z›d-
d›.
aziz: muhterem, sayg›n.
burjuva: zenginler, s›n›f›.
cihet: yön, sebep, vesile.
dessas: desise eden, aldat›c›,
oyuncu, hileci.
ehemmiyetli: önemli.
elzem: daha (en, pek) lâz›m,
lüzumlu, gerekli.
esrar: s›rlar, gizli hakikatler.
f›rka: siyasî parti.
iffla: duyurma, gizli bir fleyi

yayma.
ihtiyat: tedbirli hareket et-
me.
imtiyaz: fark, ayr›cal›k, üs-
tünlük.
‹sevî: Hz. ‹sa’n›n dininden
olanlar.
ittifak: fikir birli¤i, söz birli¤i.
kaide: usul, kural, erkân, ni-
zam, düzen, yol.
manevî: maddî olmayan, içe
ait, mana ile ilgili.
mecburiyet: mecbur olma,
zarurîlik durumu, zorunluluk.

misyoner: H›ristiyanl›¤› neflre
ve tan›tmaya çal›flan kimse.
muhtasar: k›salt›lm›fl, özet.
müdafaa: savunma, koruma.
münaf›k: nifak sokan, arabo-
zucu; kalbinde küfrü gizledi¤i
halde Müslüman görünen.
münasebet: ilgi, iliflki, müna-
sebet.
müsaadekâr: zorluk ç›karma-
yan, hoflgörü sahibi, uysal
davranan.
Nurcu: Bedîüzzaman Said
Nursî’nin eserlerine ve fikirle-
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Evve lâ : Sualleri, çok nurlu hakikatlerin zuhuruna
vesile olan Re’fet’in, hem masumlara Kur’ân ve Nurlar›
ders vermesi, hem kendisi Nur Lem’alar›yla meflgul ol-
mas›, hem tashihatta bana ve Hüsrev’e yard›m etmesi,
hem ‹stanbul’da Asa-y› Mûsa’n›n insafl› âlimlerin elleri-
ne geçmesine çal›flmas› çok flayan-› tebriktir. Ve yeni su-
aline flimdi cevap verilmez, daha zaman› gelmemifl.

Kahraman Burhan’›n Serbest F›rkas›n›n reisine verdi-
¤i cevap güzeldir. Evet, Nurcular, siyasetlerle alâkalar›
olmaz. Yaln›z iman hakikatleriyle bütün hayatlar› ba¤l›-
d›r. fiimdiye kadar gizli komiteden, siyaseti dinsizli¤e ve
z›nd›kaya alet edenler, istibdad-› mutlakla Nurcular› ezdi-
ler. ‹nflaallah, bir sebep ç›kar (HAfi‹YE) o istibdad› k›racak,
masum ve mazlum Nurcular› kurtaracak. Fakat çok dik-
kat ve ihtiyat lâz›md›r. Risale-i Nur, dünyada her cereya-
n›n fevkinde bulunmas› ve umumun mal› olmas› cihetiy-
le, bir tarafa tâbi ve dahil olmaz. Belki mütecaviz dinsiz-
lere karfl› hakl› tarafa yard›mc› olur ve dost olur ve ihti-
yat kuvveti hükmünde onlara bir nokta-i istinat olur. Fa-
kat siyaset hesab›na de¤il, belki Nurlar›n intiflar› ve mas-
lahat› hesab›na, baz› kardefller, Nurlar nam›na de¤il, bel-
ki kendi flah›slar› nam›na girebilir. Hususan, mübarek Is-
parta’n›n flimdiye kadar Nurlar medresesi olmas› ve mu-
ar›zlar›n dahi ona çok iliflmemesi noktas›nda, dâhilde ta-
rafgirâne vaziyet almamak, muterizlerin nedametine ve
hakikate dönmelerine bir vesile olabilir. Siz daha iyi bi-
lirsiniz.

HAfi‹YE: Demokrat ç›kt›, bir derece k›rd›.

alâka: ilgi, iliflki. ba¤.
âlim: ilim ile u¤raflan, ilim adam›.
cereyan: fikir, sanat, siyaset ha-
reketi.
cihet: yön, sebep, vesile.
dâhil: içine girme, sokma.
evvelâ: öncelikle.
fevkinde: üstünde.
hakikat: gerçek, do¤ru.
hususan: bilhassa, özellikle.
hükmünde: de¤erinde, yerinde.
ihtiyat: tedbirli hareket etme.
iman: inanç, itikat.
inflaallah: ‘Allah izin verirse’ ma-
nas›nda kullan›lan bir dua.
intiflar: yay›lma, da¤›lma, neflro-
lunma.
istibdat: idarede görülen her tür-
lü kanun d›fl› tazyik, bask›.
istibdat-› mutlak: hiç bir hak ve
hürriyeti tan›mayan tam bask›,
tam diktatörlük.
komite: kötü bir maksat için top-
lanm›fl topluluk, cemiyet.
maslahat: fayda, maksat.
masum: suçsuz, günahs›z, saf, te-
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miz.
mazlum: zulüm görmüfl, hak-
s›zl›¤a u¤ram›fl.
medrese: ders okutulan yer.
muar›z: muhalefet eden, kar-
fl› ç›kan, muhalif.
muteriz: itiraz eden, karfl› ç›-
kan, itirazc›.
mübarek: feyizli, bereketli,
kutlu.
mütecaviz: tecavüz eden, sa-
taflan, sald›ran; sark›nt›l›k
eden.
nam: yerine, vekillik.

nedamet: piflmanl›k.
nokta-i istinat: dayanak
noktas›, güvenme ve itimat
noktas›.
Nur: Risale-i Nur eserlerinin
herbiri.
Nurcu: Bedîüzzaman Said
Nursî’nin eserlerine ve fikirle-
rine taraftar olan, Risale-i
Nur’lar› okuyup neflreden
kimse.
nurlu: ›fl›kl›, par›lt›l›.
sual: soru.
flayan-› tebrik: tebrik etme-

ye, kutlamaya de¤er.
tâbi: birinin arkas›ndan giden,
ona uyan, itaat eden.
tarafgirâne: taraf tutarcas›na,
bir taraf› destekleyerek.
tashihat: düzeltmeler, tas-
hihler.
umum: herkes, bütün insan-
lar, bütün halk.
vaziyet: durum.
vesile: bahane, sebep.
z›nd›ka: dinsizlik, inançs›zl›k.
zuhur: görünme, belli olma,
ortaya ç›kma.
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Salâhaddin’in mektubu, birkaç cihette ehemmiyetli-
dir. Amerika âlimleri, elbette Asa-y› Mûsa Risalesine lâ-
kayt kalmayacaklar. E¤er dini, din için seven k›sm›n›n
ellerine geçse, fütuhat yapar. Yoksa, baz› enaniyetli ho-
calar›m›z gibi, k›skançl›k damar›yla neflrine ve tervicine
çal›flmalar› meflkûktür. Her neyse, inayet-i ‹lâhiyeye ha-
valedir.

ìÕ

Œ 1 0 3 œ

Aziz, s›dd›k kardefllerim,

Evve lâ : Tahirî’nin ‹stanbul’a gitmesi, inflaallah ha-
y›rd›r. Ve Hüsrev’in pek çok vazifelerini tamamen yap-
mas›, kanaatim geldi ki, Barla’da bulundu¤um zaman
bütün yazanlar›n tashihat›n› ve telif hizmetini yapmam-
da tahakkuk eden büyük inayet ve harika muvaffakiyet,
aynen Hüsrev’de, yard›mc›lar›nda dahi nümunesi var.

San iyen: Tahirî’nin, Denizli hapsinde, unutulmaz
halisane hizmetiyle ve Nurlara sars›lmaz sadakatiyle ve
yan›lmaz zekâvetiyle ve çekilmez bahad›rl›¤›yla daire-i
Nurda ehemmiyetli makam› için, bütün bu defaki mek-
tubunu Lâhikaya geçirdik. Baflta Nurun flakirtlerinden
validesi Zübeyde olarak, akrabas›na ve rüfekas›na selâm
ederim. Cenab-› Hak onlardan ebeden raz› olsun.
Âmin!
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nümune: örnek.
raz›: r›za gösteren, hoflnut olan.
risale: kitap.
rüfeka: arkadafllar, refikler.
sadâkat: ba¤l›l›k, do¤ruluk.
saniyen: ikinci olarak.
selâm: bar›fl, rahatl›k, selamet ve
esenlik dileme.
s›dd›k: çok do¤ru, dürüst, hakk›
ve hakikati tereddütsüz kabulle-
nen.
flakirt: talebe, ö¤renci.
tahakkuk: gerçekleflme, kesin-
leflme.
tashihat: düzeltmeler, tashihler.
telif: eser yazma.
terviç: revaç verme, k›ymet ve
de¤erini artt›rma.
valide: ana, anne.
zekâvet: zekilik; çabuk anlama,
kavrama kabiliyeti.

âlim: ilim ile u¤raflan, ilim
adam›.
âmin: Yâ Rabbi! Öyle olsun,
kabul eyle!” anlam›nda dua-
n›n sonunda söylenir.
aziz: de¤erli.
bahad›r: cesur, yi¤it, kahra-
man.
cihet: yan, yön, taraf.
daire-i Nur: nur dairesi.
ebeden: ebedî ve daimî ola-
rak.
ehemmiyet: pek önemli ol-
ma.

enaniyet: kendini be¤enme,
bencillik, egoistlik.
evvelâ: öncelikle.
fütuhat: fethetmek,yay›l-
mak.
halisâne: temiz kalplilikle, sa-
mimî  bir flekilde, s›rf Allah r›-
zas›n› gözeterek.
havale: bir fleyi baflkas›n›n
üstüne b›rakma.
inayet: yard›m, ihsan, lütuf.
inayet-i ‹lahiye: Allah’›n yar-
d›m›.
inflaallah: ‘Allah izin verirse’

manas›nda kullan›lan bir dua.
kanaat: inanma, görüfl, fikir.
Lâhika: Risale-i Nur mektup-
lar›n›n topland›¤› eser.
lâkayt: kay›ts›z, ilgisiz.
makam: manevî mevki.
meflkuk: flüpheli, flüphe edi-
len.
muvaffak›yet: baflarma, ba-
flar›l› olma.
neflr: herkese duyurma, yay-
ma, tamim.
Nur: Risale-i Nur eserlerinin
herbiri.
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Sa l i sen : Nis’li Kureyflîlerden Ahmed Kureyflî, muh-
terem pederiyle ve ammizadesi Ahmed ile Nurlar›n has
naflir ve talebelerinden olmas›, o havali flakirtlerinin na-
m›na Nurlar hakk›nda güzel manzum f›kralar› Lâhikaya
girdi. Cenab-› Hak onlar› muvaffak eylesin. Âmin.

Rab ian: E¤irdir kasabas›nda, isimlerini yazmad›¤›m
gayet ehemmiyetli kardefllerimiz var. Onlara ve Meh-
med Sabri gibi büyük santrala istinaden ve Sabri’nin ya-
z›s›na benzetti¤im dikkatli ve güzel ifadeli bir mektubu
çal›flkan ve ciddî kardefllerimizden Çilingir Ali’den ald›m.
Onun arzusuyla ayn›n› Lâhikaya geçirdik. Ona ve onu
çal›flt›rana “Maflaallah ve veffakakümullah” deriz.

ìÕ

Œ 1 0 4 œ

Aziz, s›dd›k, âlicenab eski ve yeni kardefl Yeflil Salih,

Benden, sergüzeflte-i hayat›ma ait sordu¤un maddele-
re gayet k›sa ve mücmel iflaret edilecek. Bir zaman son-
ra inflaallah baflkalar izahla cevap verecekler. Fakat tari-
he geçmek ve bu as›r âlimlerinin içinde kendi âdi flahs›-
m› nesl-i âtiye göstermek, bildirmek ne isterim ve ne de
liyâkatim var. Cenab-› Hakka hadsiz flükrederim ki, be-
ni bana be¤endirmemifl, dehfletli kusurlar›m› bana gös-
termifl.

adî: basit, baya¤›, s›radan.
âlicenap: cömert, iyilik sahibi,
yüksek ahlakl›.
âlim: ilim ile u¤raflan, ilim adam›.
âmin: Yâ Rabbi! Öyle olsun, ka-
bul eyle!” anlam›nda duan›n so-
nunda söylenir.
ammizade: amca çocu¤u.
asr: yüzy›l, as›r.
aziz: de¤erli.
ciddî: gerçek olarak, hakikaten.
dehfletli: ürkütücü, korkunç.
ehemmiyetli: önemli.
f›kra: k›s›m, fas›l, bölüm.
gayet: son derece.
hadsiz: s›n›rs›z, sonsuz.
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havali: bölge, etraf, çevre, ci-
var.
inflaallah: ‘Allah izin verirse’
manas›nda kullan›lan bir dua.
istinaden: istinat ederek, da-
yanarak.
izah: aç›klama, ayr›nt›lar› ile
anlatma.
Kureflî: Kureyfl Kabilesinden
olan, Kureyfl’e ait, Kureyflli.
kusur: eksiklik, noksan.
Lâhika: ek, ilave.
liyakat: lay›k olma, ehliyet.
manzum: ölçülü, s›ral›, dü-

zenlenmifl, vezinli.
maflaallah: Allah’›n istedi¤i
gibi, Allah’›n istedi¤i olur anla-
m›nda hayret ve memnunluk
ifade eden bir ibare.
muhterem: sayg› de¤er, hür-
mete lay›k, sayg›n.
muvaffak: baflarm›fl, baflar›l›.
mücmel: öz olarak anlat›lm›fl,
k›sa ve az sözle ifade edilmifl,
öz, özet.
nam: yerine, vekillik.
naflir: eser neflreden, yay›nla-
yan.

nesli ati: gelecek nesil.
Nur: Risale-i Nur eserlerinin
herbiri.
peder: baba.
rabian: dördüncü olarak.
salisen: üçüncü olarak.
sergüzeflt-i hayatiye: hayat
maceras›, hayatta bafla ge-
lenler, yaflananlar.
s›dd›k: çok do¤ru, çok dürüst.
flakirt: talebe, ö¤renci.
talebe: ö¤renci.
veffakakümüllah: Allah mu-
vaffak etsin, baflar›l› k›ls›n.
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Hem insanlara kendini bildirmek bir flöhretperestlik
olmas›ndan, bir enaniyet, bir hodfüruflluk, bir riyakârl›k
ihtimali var. Bu ise, bizim gibilere tam zarard›r.

Hem ben, madem bu as›rda maddeten ve manen
münferit yaflamaya ve hayat-› içtimaiyeden çekilmeye
mecbur olmuflum; elbette hakk›m yoktur ki, hayat-› içti-
maiyeyi geçirenler içinde tarihe binip istikbaldekilere gö-
rüneyim. Yaln›z bu cihet var ki, Risale-i Nur, bu vatana
ve bu millete pek büyük menfaati, mahkemelerin ve ehl-i
vukuflar›n müttefikan kararlar›yla tahakkuk etmifl. Bu
nokta-i nazarda, benim ehemmiyetsiz, bîçare, periflan,
çok kusurlu flahsiyetim de¤il, belki yaln›z Kur'ân’›n mal›
ve meali olan Risale-i Nur nam›na, sizin suallerinize ce-
vap için ben iflaretler ederim, sonra da Risale-i Nur ve
flakirtleri izahla cevap versinler.

Evve lâ : Otuz sene evvelki hayat›m›n tarihçesini
merhum Abdurrahman yazm›fl, tab' edilmifl.

San iyen: Risale-i Nur’un zuhur zaman›n›n bir nevi
tarihçesi Eskiflehir hapsinin müdafaanamesiyle Yirmi
Yedinci Lem'a olmufl. Ve Denizli hapsindeki müdafaa
Risaleleriyle (On Birinci ve On ‹kinci fiua) ‹htiyarlar
Lem'as› ve Âyet-i Hasbiye Risalesi ve On Alt›nc› Mektup
ile Hücumat-› Sitte ve ‹flarat-› Selâse ve ‹flarat-› Seb'a Ri-
saleleri gibi Nur eczalar›, suallerinize tafsilen cevap ver-
mek için mahkeme bana iade etti¤i ve flimdi elimde bu-
lunmayan Risaleler, bir zaman elinize gelecek. ‹nflaallah
sizi hiç unutmayaca¤›m. Bu halimde bu alâkadarl›¤›n›z, 
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hep beraber, birlikte.
nam: yerine, vekillik.
nevi: çeflit.
nokta-i nazar: görüfl aç›s›, bak›fl
aç›s›; görüfl, fikir.
Nur: Risale-i Nur eserlerinin her-
biri.
risale: belli bir konuda yaz›lm›fl
küçük kitap, broflür.
riyakâr: riya eden, iki yüzlü, sah-
tekâr.
saniyen: ikinci olarak.
sual: soru.
flahsiyet: kiflilik, kifli özelli¤i.
flakirt: talebe, ö¤renci.
flöhretperest: flöhret düflkünü.
tab: kitap basma, kitap bask›s›,
bask›.
tafsilen: tafsilli bir flekilde, uzun
uzad›ya, ayr›nt›l› olarak.
tahakkuk: gerçekleflme, kesin-
leflme.

alâkadar: ilgili, iliflki.
asr: yüzy›l, as›r.
bîçare: çaresiz, zavall›.
cihet: görüfl, görüfl aç›s›.
ecza: cüz’ler, parçalar, k›s›m-
lar.
ehemmiyetsiz: önemsiz.
ehl-i vukuf: bir mesele hak-
k›nda bilgi ve yetki sahibi
olanlar, hâkimler.
enaniyet: kendini be¤enme,
bencillik, egoistlik.
evvelâ: öncelikle.
hayat-› içtimaiye: sosyal ha-

yat, toplum hayat›.
hodfürufl: kendini be¤endir-
meye çal›flan, övünen.
iade: geri verilen fley.
ihtimal: olabilirlik.
inflaallah: ‘Allah izin verirse’
manas›nda kullan›lan bir dua.
istikbal: gelecek.
izah: aç›klama, ayr›nt›lar› ile
anlatma.
maddeten: sözde de¤il, fiilen.
madem: ...den dolay›, böyle
ise.
manen: mana bak›m›ndan,

manaca.
meal: anlam, mana, mefhum,
mazmun, kavram.
menfaat: fayda.
merhum: rahmete kavufl-
mufl, ölmüfl, ölü.
müdafaa: savunma.
müdafaaname: müdafaa
metni, savunma mektubu,
savunma dilekçesi.
münferit: baflka bir fleyle
ba¤l› bulunmayan, yaln›z
olan, kendi bafl›na, tek, ayr›.
müttefikan: ittifak ederek,
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benim çok a¤›r s›k›nt›lar›m› hafiflefltirdi. Allah senden
raz› olsun. Âmin.

ìÕ

Œ 1 0 5 œ

Aziz, s›dd›k kardefllerim,

Bir biçare vesveseli ve hassas ve dinsizlerle görüflen
bir adam, meflhur dua-i Nebevî olan Cevflenü’l-Kebîr
hakk›nda ve ak›l haricindeki sevap ve faziletine dair bir
hadisi görmüfl, flüpheye düflmüfl. Demifl:

“Ravi, Ehl-i Beytin imamlar›ndand›r. Halbuki hadsiz
bir mübalâ¤a görünüyor. Meselâ içinde der: ‘Bu duaya
Kur’ân kadar sevap verilir.’ Hem ‘Göklerdeki büyük me-
lâikeler, o dua sahibini gördükçe kürsilerinden inip ona
pek büyük bir tevazu ile hürmet ederler.’ Bu ise, akl›n ve
mant›¤›n mikyaslar›na gelmez” diye, Risale-i Nur’dan
imdad istedi. Ben de Kur’ân’dan ve Cevflen’den ve
Nur’lardan gayet kat’î ve tam ak›l ve hikmete mutab›k
bir cevap verdim. Size gayet k›sa bir icmalini beyan edi-
yorum. fiöyle ki, ona dedim:

Evve lâ : Yirmi Dördüncü Sözün Üçüncü Dal›nda on
adet “usul” var, böyle flüpheleri esas›yla keser, izale
eder. Ona bak, cevab›n› al.

San iyen: Hergün bütün ümmet kadar hasenat ona
ifllenen ve bütün ümmetin saadetlerine yard›m eden ve
‹sm-i Âzam›n mazhar› ve kâinat›n çekirdek-i aslîsi, hem 

âmin: Yâ Rabbi! Öyle olsun, ka-
bul eyle!” anlam›nda duan›n so-
nunda söylenir.
aziz: de¤erli.
beyan: aç›klama, bildirme, izah.
bîçare: çaresiz, zavall›.
çekirdek-i aslî: as›l çekirdek, öz;
kâinat›n özü, aslî çekirde¤i.
dair: alakal›, ilgili.
dua-y› Nebevî: peygamber dua-
s›.
Ehl-i Beyt: bir zat›n soyundan
gelme ve onun neslinden olma.
evvelâ: öncelikle.
fazilet: de¤er, meziyet, iman ve
irfan itibariyle olan yüksek dere-
ce.
gayet: son derece.
hadis: Hz. Muhammed’e (a.s.m.)
ait söz, emir, fiil veya Hz. Pey-
gamberin onaylad›¤› baflkas›na
ait söz, ifl veya davran›fl.
hadsiz: s›n›rs›z, sonsuz.
hariç: bir fleyin d›fl›, d›flar›s›, d›flta
kalan.
hasenat: iyi ameller, iyi ifller, ha-
y›rlar.
hassas: zay›f, çabuk tesir alan.
hikmet: kâinattaki ve yarat›l›flta-
ki ‹lâhî gaye.
hürmet: fleref; sayg›.
icmal: k›sa anlatma, özetleme,
ayr›nt›lara girmeme.
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imam: önde ve ileride olan,
delil, rehber.
imdat: yard›m isteme.
izale: zevale erdirme, yok et-
me.
kâinat: evren; yarat›lm›fl olan
fleylerin tamam›, bütün âlem-
ler.
kat’î: kesin, flüpheye ve te-
reddüde mahal b›rakmayan.
kürsü: arfl›n alt›ndaki gök ta-
bakas›.
mazhar: nail  olma, flereflen-
me.

melâike: melekler.
meselâ: misal olarak, flunun
gibi, söz gelifli, faraza.
mikyas: nispet, derece, ölçü.
mutab›k: uygun.
mübalâ¤a: bir ifli, bir fleyi çok
büyütme, abartma.
Nur: Risale-i Nur eserlerinin
herbiri.
Ravi: hadis ve haberi baflka-
lar›na aktaran kimse, Hz. Pey-
gamberden iflitti¤i hadisi bafl-
kalar›na aktaran kimse.
raz›: r›za gösteren, hoflnut

olan.
saadet: mutluluk.
Saniyen: ikinci olarak.
s›dd›k: çok do¤ru, dürüst,
hakk› ve hakikati tereddütsüz
kabullenen.
tevazu: alçak gönüllülük, bir
kimsenin baflkalar›n› kendin-
den küçük görmemesi.
ümmet: Müslümanlar›n ta-
mam›; bütün Müslümanlar.
vesvese: flüphe, kuruntu, kal-
be gelen as›ls›z kötü ve sinsi
düflünce.
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en mükemmel ve cami meyvesi olan zat-› Ahmediye
Aleyhissalâtü Vesselâm, o duan›n kendi hakk›nda o azîm
mertebesini görmüfl, ona haber veren Cebrail Aleyhisse-
lâmdan iflitmifl, baflkalar›n› kendine k›yas etmifl veya
edilmifl. Demek o pek fevkalâde ve acip sevap, zat-› Ah-
mediyenin (a.s.m.) velâyet-i kübras›ndan ona gelmifl.
Külli, umumî de¤il, belki o duan›n mahiyetinde böyle
harika bir k›ymet var ve ism-i Âzam mazhar› olan zat›n
tebaiyetiyle baflkalara dahi o sevap mümkündür; fakat
gayet ehemmiyetli flartlar› var, yaln›z okumak kâfi gel-
mez. Yoksa muvazene-i ahkâm› bozar, farzlara iliflir.

Sa l i sen : O dua, nas›l ki zat-› Ahmediyeye bakt›¤›
vakit mübalâ¤adan münezzeh ve ayn-› hakikat oluyor.
Öyle de, o duadaki yüzer Esma-i Hüsnan›n hakikatleri-
ne bakt›¤› zaman, de¤il mübalâ¤a, belki onlar›n nihayet-
siz tecellîlerinden gelmesi mümkün ve gelebilen feyizle-
rin nihayetsizli¤ini göstermek için pek az bir k›sm›n›
Muhbir-i Sâd›k (a.s.m.) haber vermifl ve teflvik için müp-
hem ve mutlak b›rakm›fl. Sonra, mürur-u zamanla, o ka-
ziye-i mümkine ve mutlaka, bilfiil vaki ve külliye telâkki
edilmifl.

Rab ian: Yirminci Lem’a-i ‹hlâsda, bir adama befl
yüz senelik bir genifllikte bir Cennet verilmesine dair
olan bir hafliye var. Ona da bak, gör ki, o koca Cenne-
tin verilmesi, bilmedi¤imiz tarzda bir malikiyet de¤il, bel-
ki insan nas›l hususî hanesine çok cihetlerle maliktir, sa-
hiptir; öyle de, zemin yüzündeki fleylere çok duygular›y-
la bir nevi maliktir, tasarruf ve istifade edebilir. Hem, 
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yetiflen.
kaziye-i mümkine: ihtimale da-
yal› olan hüküm.
k›yas: benzetme yolu, örnekle-
me.
k›ymet: de¤er.
küllî: umumî, genel.
külliye: bütüne ait, bütünle ilgili,
umumîlik, bütünlük.
mahiyet: bir fleyin asl›, esas›, ta-
biat›, niteli¤i.
malik: sahip.
malikiyet: maliklik, malik ve sa-
hip olma.
mazhar: nail  olma, flereflenme.
mertebe: derece.
Muhbir-i Sad›k: do¤ru haberci;
Allah ve ahiretle ilgili do¤ru ha-
berler veren Peygamberimiz
(a.s.m.) ve di¤er peygamberler.
mutlak: herhangi bir kayda ba¤l›
olmayan, kay›ts›z, flarts›z.
muvazene-i ahkâm: hükümler-
deki denge.
mübalâ¤a: bir ifli, bir fleyi çok bü-
yütme, abartma.
münezzeh: ar›nm›fl, tenzih edil-
mifl, uzak.
müphem: mahiyeti belli de¤il,
belirsiz.
mürur-› zaman: zaman›n geçme-
si, zaman afl›m›; zamanla.
nevi: çeflit.
nihayetsiz: sonsuz, s›n›rs›z.
rabian: dördüncü olarak.
salisen: üçüncü olarak.
tarz: biçim, flekil.
tasarruf: sahip olma, sahiplik.
tebaiyet: tâbilik, tâbi olma, uy-
ma.
tecelli: ‹lâhî kudret ve s›rlar›n in-
sanlarda ve nesnelerde görün-
mesi, Cenab-› Hakk›n güzel isim-
lerinin kâinatta ve insanlarda za-
hir olmas›.
telâkki: anlama, anlay›fl.
umumî: genel.
vaki: önleyici, koruyucu.
velâyet-i kübra: en büyük velilik,
Cenab-› Hakk’›n insana yak›n ol-
mas›na bakan ve peygamber va-
risi olmaktan gelen gayet k›sa ve
yüksek tarikat berzah›na u¤ra-
madan zahirden hakikate geçen
velilik mesle¤i.
zat: kifli, flah›s, fert.
zat-› Ahmediye: Hz. Peygambe-
rin zat›, kiflili¤i.
zemin: yeryüzü.

acip: tuhaf, hayrette b›rakan.
Aleyhissalâtü Vesselâm: ‘sa-
lât ve selam onun üzerine ol-
sun’ anlam›nda Hz. Muham-
med’e dua.
Aleyhisselam: Allah’›n selam›
onun üzerine olsun.
ayn-› hakikat: hakikat›n asl›,
gerçe¤in tâ kendisi.
azîm: büyük.
bilfiil: bizzat kendi çal›flmas›
ile, kendi yaparak.
cami: toplayan, içine alan,
kapsayan.

Cebrail: dört büyük melek-
ten, Cibril, Cibril-i Emin,  Ru-
hü’l-emin, Ruhü’l-Kudüs isim-
leriyle de bilinen vahiy mele-
¤i. Allah taraf›ndan peygam-
berlere vahiy götürmekle va-
zifeli melek.
cihet: yan, yön, taraf.
dair: alakal›, ilgili.
dua: Allah’a yalvarma, niyaz.
ehemmiyetli: önemli.
Esma-y› Hüsna: Allah’›n adla-
r›, Allah’›n doksan dokuz gü-
zel ismi.

fevkalâde: ola¤anüstü.
feyiz: ilim, irfan; ihsan, ba¤›fl.
gayet: son derece.
haber: ilim, malûmat, bilgi.
hakikat: gerçek, do¤ru.
hane: ev, mesken, beyt, ika-
met edilen yer.
hafliye: bir kitab›n sayfalar›-
n›n kenar›na veya alt›na yaz›-
lan aç›klay›c› yaz›, derkenar.
hususî: özel.
istifade: faydalanma, yarar-
lanma.
kâfî: yeter, yetecek; elveren,
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koca dünyay›, benim hanemdir, bana vermifl ve günefl
lâmbamd›r diyebilir.

Demek baz› fevkalhad, harika ve ak›l haricindeki bir
k›s›m sevaplar, bu mezkûr hakikate bakar.

Hem ‹slâmiyette her sevab›n, her fazilet-i a’malin en
evvel mazhar› ve bizlerin bir duada bir zerre sevab›m›z-
da, o duada bir da¤ kadar sevap ve feyzi kazanan zat-›
Ahmediye (a.s.m.), hususî virdler ve dualar ve fleriat ve
Risalet cihetiyle de¤il, belki velâyet-i Ahmediye nokta-
s›nda ve umumî olmayan derslerinde, kendine verilen
en yüksek mertebeyi beyan eder. Kendine tam tebaiyet
eden has vârislerini, o noktalara teflvik eder.

1 *G s’pG nÖr«n¨rdG oºn∏r©nj n’ @ $G nóræpY oºr∏p©rdGnh dedim. O vesve-

se edip flüphelere düflen adam, lillâhilhamd, kurtuldu,
tam kanaat› geldi. Belki sizin baz›lar›n›za faydas› var di-
ye size de gönderdim.

Umumunuza binler selâm...

ìÕ
Œ 1 0 6 œ

BU FIKRA B‹R DERECE MAHREMD‹R
YALNIZ HASLARA MAHSUSTUR

Aziz, s›dd›k kardefllerim,

Çok defa hat›r›ma geliyordu ki: “Neden herkesten zi-
yade medreseden ç›kanlar Risale-i Nur’a sar›lmalar› 

aziz: de¤erli.
beyan: aç›klama, bildirme, izah.
cihet: yan, yön, taraf.
evvel: önce.
fazilet-i amal: amellerdeki mak-
buliyet, üstünlük, amellerdeki fa-
zilet.
fevkalhad: haddinden fazla, had-
dinin üstünde.
feyzi: bolluk ve berekete ait.
f›kra: k›s›m, fas›l, bölüm.
hakikat: as›l, esas.
hane: ev, mesken, beyt, ikamet
edilen yer.
hariç: bir fleyin d›fl›, d›flar›s›, d›flta
kalan.
hâs: ileri gelen, seçkin olan.
kanaat: inanma, görüfl, fikir.
lillâhilhamd: Allah’a hamdolsun
ki!.
mahrem: herkesçe bilinmemesi
gereken.
mazhar: bir fleyin ç›kt›¤› yer, zu-
hur etti¤i, göründü¤ü yer.
medrese: ‹slâm dünyas›nda dü-
zenli ö¤retim kuruluflu, mektep.
mertebe: derece, basamak.
mezkûr: zikredilen, ad› geçen,
an›lan.
risalet: elçilik, resullük, peygam-
ber olarak gönderilme.
selâm: bar›fl, rahatl›k, selamet ve
esenlik dileme.
s›dd›k: çok do¤ru, dürüst, hakk›

ve hakikati tereddütsüz ka-
bullenen.
fleriat: Allah taraf›ndan pey-
gamber vas›tas›yla bildirilen,
‹lâhî emir ve yasaklara daya-
nan hükümlerin hepsi.
tebaiyet: tâbilik, tâbi olma,
uyma.
umum: bütün, herkes.
umumî: genel.
vâris: mirasç›.

velâyet-i Ahmediye: Pey-
gamberimizin velîli¤i, Pey-
gamberimize ait velîlik, Pey-
gamberimizin vefat›ndan son-
ra nübüvvet tarz›ndaki hiz-
metinin sureten, fiilen ve flek-
len sona ermesiyle velâyet
tarz›nda bu makamda devam
eden manevî hizmet tarz›;
manevî elçilik.

vesvese: flüphe, kuruntu, kal-

be gelen as›ls›z kötü ve sinsi
düflünce.
vird: zikir; belli zamanlarda,
belli say›da, belli dualar›n zi-
kir olarak belli biçimde ve dü-
zenli flekilde okunmas›.
zat-› Ahmediye: Hz. Peygam-
berin zat›, kiflili¤i.
zerre: pek ufak parça, en kü-
çük parça.
ziyade: fazla, fazlas›yla.

1. Gerçek ilim Allah kat›ndad›r. Gayb› Allah’tan baflka kimse bilemez.
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lâz›mken, en ziyade çekinen, onlardan resmî vazifeyi
alanlard›r?”

fiimdi birden hat›ra gelen cevab›n biraz k›sm›n› beyan
etmek lâz›m geldi.

Evve lâ : Gizli münaf›klar, aleyhimizde büyük ma-
kamlarda olanlar›n bir k›sm›n› istimal ederek resmî bir
tarzda fliddetli propaganda etmelerinden, bütün resmî
memurlar ürkmeye ve çekinmeye mecbur olmufllar. On-
lar içinde dahi enaniyetli ve evhaml› ve bid’alar› kabul
eden hocalar, daha ziyade çekinmeye bafllam›fllar, ken-
dilerine bir özür, bir bahane aram›fllar.

Risale-i Nur’dan ‹flarat-› Seb’an›n bid’ac›lara fliddetli
tokad› ve Sekizinci ve On sekizinci Lem’ada ‹mam-›
Ali’nin (r.a.) Ercüze’de, ulemaü’s-su’ hakk›nda dehfletli
tokad›; ve bid’alara bir derece ve bir cihette müsait olan
Vehhabîlik mezhebini perde alt›nda kabul edenler, Yirmi
Sekizinci Mektubun, Vehhabîler hakk›ndaki meselenin
tokad›; ve Kur’ân tercümesini yapan ve Kur’ân yerinde
tercümesinin okunmas›na cevaz gösterenlere Risale-i
Nur’un fliddetli tokatlar›, ve derd-i maiflet zarureti ve
mevki-i içtimaîde haysiyetini düflünmeleri sebebiyle ho-
calar, hattâ ‹stanbul’un eskide dost hocalar›, kaçmaya ve
az bir k›sm›, tenkide çal›flmaya, hattâ, Âl-i Beyt ve
‹mam-› Ali’ye adavetleri bulunan müfrit Vehhabîlik hesa-
b›na Risale-i Nur’un Âl-i Beyt ve ‹mam-› Ali’nin bir ma-
nevî hediyesi ve eseri olmas›ndan, itiraz etmeye baflla-
m›fllar. Fakat biz, ‹stanbul âlimlerinden k›zm›yoruz, belki 
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müsait: izin veren, müsaade
eden.
özür: böyle sebeplerin kabul edi-
lerek suçun affedilmesi, ba¤›fllan-
mas›.
propaganda: bir inanç, düflünce,
doktrin v.b. ni baflkalar›na tan›t-
mak, benimsetmek amac›n› gü-
den ve çeflitli vas›talarla yap›lan
faaliyet.
resmî: devlet ad›na olan.
resmî: devletin olan, devlete ait,
devletle ilgili.
tarz: biçim, flekil.
ulemaü’s-su: kötü alimler, dün-
yay› dine tercih eden âlimler.
vazife: ifl, memuriyet.
zaruret: zorunluluk, mecburiyet.
ziyade: fazlas›yla.
ziyade: gerekenden fazla.

adavet: düflmanl›k, husumet.
aleyh: karfl›, karfl›t.
âlim: ilim ile u¤raflan, ilim
adam›.
bahane: as›l sebebi gizlemek
için ileri sürülen uydurma se-
bep.
beyan: aç›klama, bildirme,
izah.
bida: bid’atlar, sonradan
meydana ç›kan fleyler.
bid’a: dinin asl›na uymayan
adet ve uygulamalar.
cevaz: caiz olma, izin, ruhsat,

yap›lmas›na teflvik olunma-
yan, ancak mâni de olunma-
yan ifl.
cihet: görüfl, görüfl aç›s›.
dehfletli: ürkütücü, korkunç.
derd-i maiflet: geçim derdi
ve zorlu¤u, geçim s›k›nt›s›.
enaniyet: kendini be¤enme,
bencillik, egoistlik.
evham: vehimler, zanlar, ku-
runtular.
evvelâ: öncelikle.
haysiyet: fleref, onur, itibar.
istimâl: kullanma.

itiraz: kabul etmedi¤ini belir-
tip karfl› ç›kma.
manevî: maddî olmayan, içe
ait, mana ile ilgili.
mesele: konu.
mevki-i içtimaî: sosyal mev-
ki, makam.
mezhep: dinde tutulan yol,
dinde anlay›fl ve ibadet yolu.
müfrit: ifrat eden, bir konu
veya bir iflte afl›r›ya kaçan.
münaf›k: nifak sokan, arabo-
zucu; kalbinde küfrü gizledi¤i
halde Müslüman görünen.
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bir cihette memnunuz. Çünkü baflkalara nispeten iliflmi-
yorlar.

Hem merhum Fetva Emini Ali R›za ve merhum Ah-
med fiirani ve merhum fievket Efendi ve merhum Meh-
med Âkif gibi insafl›, Risale-i Nur’u fevkalâde takdir ve
tahsin eden o muhterem ve merhum zatlar›n hat›r› için,
biz ‹stanbul hocalar›na dostuz, onlardan gücenmeyiz. ‹n-
flaallah, bir zaman Yirminci Lem’a-i ‹hlâs kendini onla-
ra okutturacak, o eski dostlar› da yeni dostlar yapacak.

Kardefllerim, herkes sizin gibi sebatkâr olamaz. Perde
alt›nda Nurcular›n kuvve-i manevîyelerini k›rmak için
baz› hocalar vas›ta oluyorlar. Aldanmay›n›z ve sars›lma-
y›n›z ve onlarla münakafla etmeyiniz. Mümkün oldukça
dostane muamele ediniz, “Biz onlarla kardefliz” deyiniz.
Ve bu pusuladaki noktalar› unutmay›n›z, tâ sizi aldatma-
s›nlar.

Hüsrev’in himmetiyle daireye giren ve Nurun yeni
flakirtlerinden bana mektup yazan Hatice ve Rabia, has-
lar içinde kabul edildiler. Ve çok alâkadar oldu¤um Bar-
la’da hararetle Bahri ve evlâd› ve Eyyub ve Ali ve Meh-
med ve Süleyman’lar›n gayretleriyle Nurlar dersine ça-
l›flmalar› beni sevinçle a¤latt›rd›. Ben bütün Barla halk›-
na, hususan Süleyman’lar ve Bahri ve Mehmed’ler ve
Mustafa’lar, eski zamanda Nurlara k›ymettar hizmet
eden fiaml› Haf›z Tevfik ve mübarek Haf›z Halid ve
‹mam Hakk› Efendi ve Muhacir Haf›z Ahmed ve evlâd›
ve ahfad› ve fiem’i ve bana çok hizmet eden Abdullah 

ahfat: yard›mc›lar, hizmetkârlar.
alâkadar: ilgili, iliflki.
cihet: görüfl, görüfl aç›s›.
dostâne: dostlukla, dostça.
evlât: o¤ul, k›z, çocuk.
Fetva Emini: fleyhülislâml›kta
fetva iflleriyle meflgul olan daire-
nin baflkan›.
fevkalâde: ola¤anüstü.
hararet: atefllilik, coflkunluk, he-
yecanl›l›k.
himmet: çal›flma, çabalama, gay-
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ret gösterme, emek sarf et-
me.
hususan: bilhassa, özellikle.
inflaallah: ‘Allah izin verirse’
manas›nda kullan›lan bir dua.
k›ymettar: k›ymetli, de¤erli.
kuvve-i manevîye: manevî
güç, moral.
merhum: rahmete kavufl-
mufl, ölmüfl, ölü.
muamele: birbiriyle ifl yap-
ma.

muhterem: sayg› de¤er, hür-
mete lay›k, sayg›n.
mübarek: be¤enilen, sevilen,
k›z›lan, flafl›lan kimse veya
fley hakk›nda söylenir.
münakafla: tart›flma.
nispeten: nispetle, k›yaslaya-
rak.
Nur: Risale-i Nur.
Nurcu: Bedîüzzaman Said
Nursî’nin eserlerine ve fikirle-
rine taraftar olan, Risale-i

Nur’lar› okuyup neflreden
kimse.
sebatkâr: sebat eden, sözün-
de ve karar›nda duran, vaz-
geçmeyen, sebatl›.
flakirt: talebe, ö¤renci.
tahsin: aferin deme, alk›flla-
ma.
takdir: be¤enme.
vas›ta: alet, araç.
zat: kifli, flah›s, fert.
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Çavufl ve oradaki komflular›ma ricalen ve nisaen binler
selâm ve dua ederim ve mübarek aylarda dualar›n› iste-
rim.

Bahri ve evlâtlar› üç Asa-y› Mûsa yazd›klar›n› flimdi
haber ald›m. Muhacir Haf›z Ahmed ile Barla’da kardefl-
lerimizin hesab›na hem Kâz›m’›n, hem berber Meh-
med’in ciddî halisane mektuplar› Lâhikaya girmeye hak
kazand›lar. Ve Bahri’nin güzel manzumesi, küçük bir
medrese-i Nuriye hesab›na tam girebilir.

Medar-› hayret bir lâtif inayettir ki, Büyük Mustafa’y›
(r.h.) aynen merhum Abdurrahman gibi hem sadakatiy-
le, hem kalemiyle, hem iktidar›yla Nurlara hizmet ede-
ce¤ini kalbime ihtar edilmesiyle o zamanda Abdurrah-
man’›n vefat›n› unutmaya çal›flt›m. Hakikaten Küçük
Ali, o hat›ra-i gaybiyeyi kalem cihetinde dahi tam tam›-
na tasdik ettirdi. Kardeflinin kalemini kendisi ald›. Sar›
b›ça¤›, elmas k›l›c› yapt›. Demek o zaman, onu da mü-
barek Mustafa’n›n ruhunda hissetmifltim.

Hem Muhacir Haf›z Ahmed’i hem bana, hem Nurla-
ra alâka ve sadakat noktas›nda Nurlar›n birinci talebesi
ve fedakâr bir nafliri kalben hissetmifltim. Halbuki ka-
lemle hizmete muvaffak olamad›. Çok defa o gaybî his-
simi tahattur ederdim. Sonra, birden hem o¤lu Kâz›m,
hem damad› Bahri, hem di¤er damad› berber Mehmed
ondan his ve ümid etti¤im metînane hizmeti fevkalâde
bir alâka ve sadakatle tam tam›na yerine getirmeye, 
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merhum: rahmete kavuflmufl, öl-
müfl, ölü.
metinane: metanetle, metin bir
flekilde, sa¤laml›kla.
muvaffak: baflarm›fl, baflar›l›.
mübarek: hay›rl›, mutlu, kutlu,
u¤urlu.
naflir: eser, neflreden, yay›nlayan,
da¤›tan.
nisâ: kad›nlar.
ricalen: erkekler.
sadâkat: ba¤l›l›k, do¤ruluk.
selâm: bar›fl, rahatl›k, selamet ve
esenlik dileme.
tahattur: hat›ra gelmek, hat›rla-
mak.
talebe: ö¤renci.
tasdik: do¤rulama, onaylama.
vefat: ölüm.

alâka: ilgi, iliflki. ba¤.
ciddî: gerçek olarak, hakika-
ten.
cihet: yan, yön, taraf.
dua: Allah’a yalvarma, niyaz.
elmas: çok k›ymetli bir mü-
cevher.
fedakâr: kendini veya flahsî
menfaatlerini hiçe sayan, fe-
da eden.
fevkalâde: ola¤anüstü.
gayp: his ve akl›n ötesinde

kalan, insan taraf›ndan kavra-
namayan.
hakikaten: do¤rusu, gerçek-
ten.
halisâne: temiz kalplilikle, sa-
mimî bir flekilde, s›rf Allah r›-
zas›n› gözeterek.
ihtar: dikkatini çekme, hat›r-
latma, uyar›.
iktidar: güç, idareyi elinde
bulundurma.
inayet: yard›m, ihsan, lütuf.

kalben: kalp ile, kalpten; iç-
ten ve samimî olarak.
Lâhika: Risale-i Nur mektup-
lar›n›n topland›¤› eser.
lâtif: tatl›, flirin.
manzume: vezinli, kafiyeli
söz, fliir, eser.
medar-› hayret: hayret sebe-
bi, hayrete sevk eden.
medrese-i Nuriye: nur med-
resesi; Risale-i Nur’lar›n okun-
du¤u yerler.
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çal›flmaya bafllad›lar. Hattâ hafîdeleri dahi masum flakirt-
ler içine girmifller. Umuma selâm.

Said Nursî

ìÕ

Œ 1 0 7 œ
1 o¬oJÉncnônHnh $G oánªrMnQnh rºoµr«n∏nY oΩnÓs°ùdnG @ o¬nfÉnërÑo°S /¬pªr°SÉpH

Aziz, s›dd›k, bahtiyar, vefakâr, faal, sebatkâr kardeflle-
rim,

Evve lâ : Tekraren hem sizin Receb-i fierifinizi ve
Leyle-i Regaibinizi tebrik, hem Safranbolulu kardeflleri-
mizin tebriklerine mukabeleten fluhur-u selâselerini ve
dört leyali-i mübarekelerini ve Nurlarla gayet ciddî alâka-
lar›n› tebrik ederiz. Ve oran›n flakirtleri nam›na yaz›lan
tebrikname mektubunda benim pek çok kusurlu flahs›-
ma verdikleri unvanlar› ve senalar›, Halil ‹brahim’in ba-
z› mektuplar› gibi, tadil ile Risale-i Nur’a çevirip Lâhika-
ya girmesini istedim; fakat flahs›m pek sarih bir tarzda
mevzu yap›ld›¤› için yak›flt›ramad›m, flimdilik geri kald›.

Kardefllerim, kat’iyen biliniz: fian ü fleref ve hodfürufl-
luk ve kendine güvenmek ve flahs›m› be¤endirmekten
ürküyorum ve kaç›yorum ve flahs›ma karfl› medihlerden
hofllanm›yorum. Yaln›z Risale-i Nur’a karfl› sadakat ve
kanaate bir emare olmak cihetiyle, baz› müfritane tabir-
leri, ya hat›rlar› için veya hüsn-ü zanlar›n› k›rmamak fik-
riyle, k›smen tadil ile kabul ve sükût ederim. Fakat iki 

alâka: ilgi, iliflki. ba¤.
bahtiyar: bahtl›, talihli, mutlu.
ciddî: gerçek olarak, hakikaten.
cihet: yan, yön, taraf.
emare: alâmet, belirti, niflan.
evvelâ: öncelikle.
faal: çal›flkan, gayretli.
gayet: son derece.
hodfürufl: kendini be¤endirmeye
çal›flan, övünen.
hüsn-i zan: iyi fikirde bulunup, iyi
olaca¤›n› düflünmek.
kanaat: elindeki ile yetinmek.
kat’iyen: katî olarak, kesin ola-
rak, kesinlikle.
k›smen: k›smî olarak, bir k›s›m.
lâhika: ek, ilave.
leyali-i mübareke: mübarek ge-
celer.
Leyle-i Regaip: Regaip Gecesi,
Recep ay›n›n ilk Cuma gecesi.
masum: küçük çocuk.
medih: övmek.
mevzu: konu.
mukabele: karfl›l›k verme, karfl›-
lama.
müfritane: müfrit bir flekilde, afl›-
r› derecede, afl›r› olarak.
nam: yerine, vekillik.

Receb-i fierif: Kamerî aylar›n
yedincisi ve mübarek kutsal
aylardan üç aylar›n birincisi,
Recep ay›.

sadâkat: ba¤l›l›k, do¤ruluk.

sarih: aç›k, meydanda, aflikâr,
bedihi, tart›fl›lmayacak kadar
aç›kl›k.

sebatkâr: sebat eden, sözün-
de ve karar›nda duran, vaz-

geçmeyen, sebatl›.
selâm: bar›fl, rahatl›k, sela-
met ve esenlik dileme.
senâ: methetme, övme.
sükût: susma, sessiz kalma.
flakirt: talebe, ö¤renci.
flan: yüksek makam, rütbe.
fleref: övünülecek, iftihar edi-
lecek fley.
fluhur-i selâse: Üç Aylar; Re-

cep, fiaban ve Ramazan.
tabir: yorum, yorumlama.
tadil: do¤rultma, düzeltme.
tarz: biçim, flekil.
tebrikname: tebrik yaz›s›,
kutlama yaz›s›.
tekraren: defalarca, tekrarla-
narak.
unvan: flöhret.
vefakâr: vefal›, vefa gösteren.

1. Allah’›n ad›yla. Onu her türlü kusur ve noksandan tenzih ederiz. Allah'›n selâm›, rahmeti
ve bereketi üzerinize olsun.

286 | EM‹RDA⁄ LÂH‹KASI - I

EMIRDAG 01.qxd  3/28/07  9:26 AM  Page 286



ihlâs Lem’alar› ve mesle¤imizin “h›llet” ve “ihlâs” ve
“uhuvvet” esaslar›, bu tarz medihlere müsaade etmez.
Hem, bu benlik ve enaniyet asr›nda ve flöhretperestlerin
nazar›nda Nur’lar›n safiyetine ve halisiyetine zarar vere-
bilir.

San iyen: H›fz›’n›n iki masumunun yazd›klar› Asa-y›
Mûsa ve Rehber ve Küçük Sözler bizi mesrur eyledi. Yüz
maflaallah! Böyle binler Nurcu masumlar, istikbali Nur-
land›racaklar.

Said Nursî

ìÕ

Œ 1 0 8 œ
1 o¬oJÉncnônHnh $G oánªrMnQnh rºoµr«n∏nY oΩnÓs°ùdnG @ o¬nfÉnërÑo°S /¬pªr°SÉpH

Aziz, s›dd›k kardefllerim,

Bu fluhur-u mübarekede, Nurcular›n flirket-i manevi-
yesine inflaallah pek çok kudsi servet girecek. Herbir
Nurcu, binler lisanla ve yüzer kalemle çal›flacak gibi kâr
kazanacak. Ve bu mübarek ve çok bereketli aylarda befl
tarzda ibadet say›labilen kalemle Zülfikâr-› Mucizat mec-
muas›na hizmet edenler, tam bahtiyard›rlar. Fakat yaz›-
dan ziyade, s›hhatine dikkat etmek lâz›m ve elzemdir.
Bugün de tatl› iki manidar tevafuku gördüm. Kanaat›m
geldi ki, benim bugünlerde zahmetler içinde Asa-y› Mû-
sa tashihinde s›k›nt›lar›ma mukabil, inayet-i ‹lâhiye ücre-
timi ve tay›nat›m› flirin bir surette veriyor.
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mesrur: sevinçli, memnun.
mukabil: karfl›l›k.
mübarek: feyizli, bereketli, kutlu.
müsaade: izin; elveriflli, uygun ol-
ma durumu.
nazar: itibar.
Nur: ayd›nl›k, par›lt›, parlakl›k, zi-
ya, ›fl›k, flule.
Nurcu: Bedîüzzaman Said Nur-
sî’nin eserlerine ve fikirlerine ta-
raftar olan, Risale-i Nur’lar› oku-
yup neflreden kimse.
safiyet: safl›k, halislik, temizlik.
saniyen: ikinci olarak.
s›dd›k: çok do¤ru, dürüst, hakk›
ve hakikati tereddütsüz kabulle-
nen.
s›hhat: sahihlik, sözün yanl›fl ve
eksik olmamas›.
suret: biçim, tarz.
flirket-i maneviye: manevî flir-
ket, manevî ortal›k.
flöhretperest: flöhret düflkünü.
fluhur-i mübareke: mübarek ay-
lar.
tarz: biçim, flekil.
tashih: düzeltme, yanl›fl›n› gider-
me.
tayinat: erzak, yiyecek, g›da, ta-
y›nlar, tayin edilen parça veya
miktar.
tevafuk: uyma, uygunluk, birbiri-
ne denk gelme.
uhuvvet: kardefllik, din kardeflli-
¤i.
zahmet: s›k›nt›, eziyet, meflak-
kat.
ziyade: fazlas›yla.

asr: yüzy›l, as›r.
aziz: de¤erli.
bahtiyar: bahtl›, talihli, mutlu.
elzem: daha (en, pek) lâz›m,
lüzumlu, gerekli.
enaniyet: kendini be¤enme,
bencillik, egoistlik.
halisiyet: do¤ruluk, halislik,
hilesizlik.
h›llet: samimî ve cân ü gönül-

den dostluk.
ihlâs: bir ifli, bir ameli, baflka
bir karfl›l›k beklemeksizin, s›rf
Allah r›zas› için yapma.
inayet-i ‹lahiye: Allah’›n yar-
d›m›.
inflaallah: ‘Allah izin verirse’
manas›nda kullan›lan bir dua.
istikbal: gelecek.
kanaat: inanma, görüfl, fikir.

kudsî: mukaddes, yüce.
lisan: konuflma dili.
manidar: nükteli, ince mana-
l›.
masum: küçük çocuk.
maflaallah: Allah nazardan
saklas›n, ne güzel, Allah koru-
sun.
mecmua: dergi.
medih: övmek.

1. Allah’›n ad›yla. Onu her türlü kusur ve noksandan tenzih ederiz. Alah’›n selâm›, rahmeti ve
bereketi üzerinize olsun.
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Bir i s i : Kahraman Tahirî’nin teberrük olarak getirdi-
¤i tatl› lokmalar, acip bir bereketle, hergün ikifler üçer ye-
di¤im halde bitmiyordu. Hayret ederdim. Bugün âdetim-
le iki alacakt›m; bakt›m yaln›z iki tane kalm›fl. ‹ktisat için
birisini ald›m. Ayn› saatte, H›fz›’n›n iki masum evlâd›n›n,
bir kutu içinde yazd›klar› nüshalar alt›nda flekerden, ek-
mekten, aynen Tahirî’nin lokmalar› gibi, hem onun mik-
tar›nda elime verildi. Ben bu tatl› tevafuktan zevk al›rken,
dünkü gün, ayn› saatte çok hararetim vard›, çok su içi-
yordum. Can›m üryani erik hoflaf› istedi. Ben bilmiyor-
dum, unutmufltum; fliddetli bir arzuyla hararetimi teskin
edecek eskide al›flt›¤›m ve çok istimal etti¤im üryani erik,
bir kutu içinde ve Âsiye’nin has arkadafllar›ndan Nurcu
fierife Han›m›n flekeriyle elime verildi. Ben de bu çok
tatl› tevafukun hat›r› için hem mâsumlar›n, hem onlar›n
teberrüklerini yüz misli kadar kabul ettim.

Umumunuza binler selâm.
Said Nursî

ìÕ

Œ 1 0 9 œ
1 o¬oJÉncnônHnh $G oánªrMnQnh rºoµr«n∏nY oΩnÓs°ùdnG @ o¬nfÉnërÑo°S /¬pªr°SÉpH

Aziz, s›dd›k, sars›lmaz, usanmaz, çekinmez, çekilmez
kardefllerim,

Evvelâ: Bu yaz, derd-i maiflet cihetiyle ve bu fluhur-u
selâse, ibadet haysiyetiyle bir derece Nurlar›n kitabetine 

acip: tuhaf, hayrette b›rakan.
âdet: görenek, usul, al›flkanl›k.
aziz: de¤erli.
bereket: mübareklik, bolluk, saa-
det.
cihet: sebep, vesile, mucip, baha-
ne.
derd-i maiflet: geçim derdi ve
zorlu¤u, geçim s›k›nt›s›.
evlât: çocuklar.
Evvelâ: öncelikle.
hararet: atefl, yanma, humma,
vücutta meydana gelen afl›r› s›-
cakl›k.
haysiyet: fleref, onur, itibar.
iktisâd: tutum, biriktirme, art›r-

ma, tasarruf.
istimâl: kullanma.
masum: suçsuz, günahs›z,
saf, temiz.
masum: suçsuz, kabahatsiz,
günahs›z.
misl: kat; efl.
Nurcu: Bedîüzzaman Said
Nursî’nin eserlerine ve fikirle-
rine taraftar olan, Risale-i

Nur’lar› okuyup neflreden
kimse.
nüsha: birbirinin ayn› olan
suretlerin her biri.
selâm: bar›fl, rahatl›k, sela-
met ve esenlik dileme.
s›dd›k: çok do¤ru, çok dürüst.
fluhur-i selâse: Üç Aylar; Re-
cep, fiaban ve Ramazan.
teberrük: bir fleyi bereket ve

saadet vesilesi sayarak almak
veya vermek.
teskin: sakinlefltirme, yat›fl-
t›rma.
tevafuk: uygunluk; belli s›ra,
ölçü ve münasebetler içeri-
sinde birbirine denk gelme.
tevafuk: uyma, uygunluk,
birbirine denk gelme.
umum: bütün, herkes.

1. Allah’›n ad›yla. Onu her türlü kusur ve noksandan tenzih ederiz. Alah’›n selâm›, rahmeti ve
bereketi üzerinize olsun.
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fütur verebilir diyenlere beyan ederiz ki: Bilâkis, yazma-
ya flevk verir ve vermek gerektir. Çünkü Nurun hizmeti,
hem maiflet, hem rahat-› kalbe bereketleriyle yard›m et-
ti¤i gibi, ibadet-i tefekkürî nev’inden olmas› cihetiyle,
mübarek aylar›n sevaplar›na büyük yard›m› olur.

San iyen: Nur’un bir flakirdi bana dedi ki: “Geçen
sene daha Nurlar bize teslim olmadan ve hususî bir iade
neticesinde burada rahmet dahi hususî bir derece teza-
hürüyle demifltin ki: ‘Ne vakit tam serbestiyetle Nur’lar
okunsa ve yaz›lsa ve bize iade edilse, ya¤murla, rahmet
tam olacak’ haber vermifltin. Hakikaten bu baharda
hem Asa-y› Mûsa her tarafta merakla yaz›lmas› ve okun-
mas›, hem Zülfikâr-› Mucizat yaz›lmas›na flevkle bafllan-
mas›, bu emsalsiz rahmete bir vesile oldu¤una katî kana-
at›m geliyor” dedi.

ìÕ
Œ 1 1 0 œ

Aziz, s›dd›k kardefllerim,

Evve lâ : Hüsrev’le bir ruh iki ceset ve kendisi, baha-
d›r biraderiyle Nur hizmetinde çok ehemmiyetli mevki
alan kahraman Rüfltü’nün acip bir el makinesini Nurlar
için celbine çal›flmas›, ehemmiyetli bir fütuhat-› Nuriye-
nin mukaddemesidir. ‹nflaallah, yine Nurlar, Nurcular›n,
lây›k elleriyle kalemleri gibi tab’ ve neflredilecek; yabani
ve lây›k olmayanlara muhtaç olmayacak. Fakat herfley-
den evvel s›hhatli ve yanl›fls›z ve güzel bir tarzda makine 
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deyi kaidelerine uygun flekilde
kaleme alma.
maiflet: geçim, geçinme.
mevki: makam, memuriyet.
mukaddeme: bafllang›ç.
mübarek: hay›rl›, mutlu, kutlu,
u¤urlu.
neflr: yay›m, yay›n.
nev: tür, çeflit.
Nur: Risale-i Nur.
Nurcu: Bedîüzzaman Said Nur-
sî’nin eserlerine ve fikirlerine ta-
raftar olan, Risale-i Nur’lar› oku-
yup neflreden kimse.
rahat-› kalp: kalp rahatl›¤›, kalbin
huzurlu ve tasas›z oluflu.
rahmet: flefkat, merhamet, ba-
¤›fllama ve esirgeyicilik.
ruh: hayat ve canl›l›k veren fley.
saniyen: ikinci olarak.
serbestiyet: serbestlik, rahat ve
serbest olma hâli.
s›dd›k: çok do¤ru, dürüst, hakk›
ve hakikati tereddütsüz kabulle-
nen.
flakirt: talebe, ö¤renci.
flevk: keyif, nefle, sevinç.
tab: kitap basma, kitap bask›s›,
bask›.
tarz: biçim, flekil.
tezahür: görünme, belirme, orta-
ya ç›kma.
vesile: bahane, sebep.
yabanî: görgüsü olmayan, kaba.

acip: tuhaf, hayrette b›rakan.
aziz: de¤erli.
bahad›r: cesur, yi¤it, kahra-
man.
bereket: mübareklik, bolluk,
saadet.
beyan: aç›klama, bildirme,
izah.
bilâkis: aksine, tersine.
birader: kardefl, erkek kar-
defl.
celp: elde etme, kendine çek-
me.
ceset: vücut, beden.

cihet: sebep, vesile, mucip,
bahane.
ehemmiyetli: önemli.
emsalsiz: benzersiz.
evvel: önce.
evvelâ: öncelikle.
fütuhat-› Nuriye: Nur’un za-
ferleri, Risale-i Nur ile yap›lan
iman ve Kur’ân hizmetinin
ak›l ve kalpleri kendine cezp
etmesi, kalpleri fethetmesi.
fütur: zay›fl›k, gevfleklik,
usanç.
hakikaten: hakikat olarak,

do¤rusu, gerçekten.
hususî: özel.
iade: geri gönderme, gönde-
rilme, geri çevirme, geri ver-
me, geri döndürme.
iade: geri verme.
ibadet-i tefekküriye: tefek-
kür ibadeti.
inflaallah: ‘Allah izin verirse’
manas›nda kullan›lan bir dua.
kanaat: inanma.
kat’î: kesin, flüpheye ve te-
reddüde mahal b›rakmayan.
kitabet: yaz› yazma, bir mad-
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ile, mümkünse evvel eski harfle yaz›lsa, sonra yeni harf-
le daha münasiptir. Sizlerin isabetli tedbirinize havale
ediyoruz.

San iyen: Konyal› Sabri’nin Re’fet’e yazd›¤› mektu-
bunu gördüm, ondan bildim ki, bu Sabri, öteki Sabri gibi
gayet halis ve samimî ve çal›flkan bir Nurcudur. Bin ba-
rekâllah hem ona, hem onu teflvik ve teflci eden ve ho-
calar›n yüzlerini ak eden Konya âlimlerine! Baflta müfes-
sir mübarek Hoca Vehbi olarak onlara ve oradaki Nur
fiakirtlerine çok selâm ederiz ve bu mübarek fiuhur-i Se-
lâsede dualar›n› isteriz.

1 »/bÉnÑrdGnƒog »/bÉnÑrdnG
Said Nursî

ìÕ

Œ 1 1 1 œ

Aziz, s›dd›k kardefllerim,

Sekiz sene çoluk ve çocu¤uyla sadakatle bana hizmet
eden; ve evlât ve ahfad ve refika ve damatlar›yla Nurla-
ra ciddî çal›flan; ve ders ve vaazlar›n› bütün Nurlardan
veren; ve vefat›ndan on dakika evvel dünyaca en ehem-
miyetli vasiyeti, kendinin Nur Risalelerini tekmil için
fiaml› Haf›za rica eden, vefat›ndan iki gün evvel bana
mektup yaz›p benim ayn› vakitte Sava’y› Barla’ya tercih
ederek Sava mezaristan›nda defnimi arzu etti¤imi 

ahfat: yard›mc›lar, hizmetkârlar.
âlim: ilim ile u¤raflan, ilim adam›.
barekallah: Allah mübarek etsin,
hay›rl› ve bereketli olsun.
ciddî: gerçek olarak, hakikaten.
defin: gömme.
ehemmiyetli: önemli.
evlât: çocuklar.
evvel: önce, ilk.
halis: her amelini, yaln›z Allah r›-
zas› için iflleyen.
havale: bir fleyi baflkas›n›n üstü-
ne b›rakma.
mezaristan: mezarl›k.
mübarek: feyizli, bereketli.
mübarek: hay›rl›, mutlu, kutlu,
u¤urlu.
müfessir: Kur’ân-› Kerîm’in met-
nini tefsir, flerh ve izah eden ‹s-
lâm âlimi.
münasip: uygun, yerinde.
Nur: Risale-i Nur eserlerinin her-
biri.

Nurcu: Bedîüzzaman Said
Nursî’nin eserlerine ve fikirle-
rine taraftar olan, Risale-i
Nur’lar› okuyup neflreden
kimse.
refika: kad›n efl, kar›.
sadâkat: ba¤l›l›k, do¤ruluk.
samimî: içten, candan, gönül-
den.
sniyen: ikinci olarak.
selâm: bar›fl, rahatl›k, sela-

met ve esenlik dileme.
s›dd›k: çok do¤ru, dürüst,
hakk› ve hakikati tereddütsüz
kabullenen.
flakirt: talebe, ö¤renci.
fluhur-i selâse: Üç Aylar; Re-
cep, fiaban ve Ramazan.
tedbir: idare etme; önlem,
çare.
tekmil: tamamlama, kemâle
erdirme.

teflci: gayrete getirme.

vaaz: vaizin camide, cemaati
irflat amac›yla, dinî ifllerle ilgi-
li olarak Kur’ân ve hadisler-
den aktard›¤› ve yorumlad›¤›
sözler, mev’iza.

vasiyet: bir kimsenin öldük-
ten sonra yap›lmas›n› istedi¤i
fleyler için, sa¤l›¤›nda verdi¤i
emir ve ›smarlama.

vefat: ölüm.

1. Bâkî olan ancak Allah’t›r.
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sizlere yazd›¤›m› sadâkatin kerametiyle hissedip bana
mukabele ve itiraz tarz›nda o mektubunda der: “Sen
Barla’y› ikinci vatan›md›r dedi¤in hâlde, neden ona
gelmiyorsun, baflka yerleri tercih edersin? ‹ptida-i medre-
se-i Nuriye Barla’d›r, senin mezar›n orada olmal›” diye
bana ihtar etti. ‹ki gün sonra, size yazd›¤›m daha size
yetiflmeden, onun mektubunu, hem fiaml› Haf›z ikinci
sayfas›nda yazd›¤› vefat haberini ald›¤›m merhum
Muhacir Haf›z Ahmed’in (r.h.) dünyadan göçmesi, ay-
nen Abdurrahman gibi beni çok sarst›, a¤latt›rd›, 
1 n¿ƒo©pLGnQ p¬r«ndpG BÉsfpGnh ! ÉsfpG dedirtti. Binler rahmet onun ruhu-

na insin, âmin. Kabri de hanesi gibi Kur’ân ve Nurun bir
menzili olsun, âmin. fiüphem kalmad› ki, bu zahir sadâ-
kat kerameti, Nurcular›n imanla kabre gireceklerini is-
pat ediyor ve hüsn-i hatimeye mazhard›rlar. Benim tara-
f›mdan onun akrabas›n› taziye ediniz. Ve ben bütün du-
alar›mda onu hissedar ediyorum diye tebli¤ ediniz.

San iyen: Kardeflimiz Re'fet bana yaz›yor ki: “‹stan-
bul’da Nurlara çok ihtiyaç var ve ekmek gibi herkes
muhtaçt›r. Ve kardefllerimizden ve Nurlarla çok alâkadar
ve çok okumufl ve Nurcu olan Yeflil fiemseddin, Nurun
hakikatlerinden ders verdi¤inden, vaaz›nda binlerle
adam bulunur.”

Hem Re’fet der: “Bundan anlafl›l›yor ki, Risale-i Nur,
bu millete her gün ekmek gibi lâz›md›r.”
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Nursî’nin eserlerine ve fikirlerine
taraftar olan, Risale-i Nur’lar› oku-
yup neflreden kimse.
rahmet: flefkat, merhamet, ba-
¤›fllama ve esirgeyicilik.
ruh: emir âleminden inerek insa-
n›n kalp bofllu¤undaki lâtif cisme
binen, özü kavranamayan idrak
edici s›r.
sadâkat: ba¤l›l›k, do¤ruluk.
saniyen: ikinci olarak.
taziye: bafl sa¤l›¤› dileme, yak›n›
ölen kimseyi teselli etme.
tebli¤: yetifltirme, ulaflt›rma, gö-
türme, bitifltirme, erifltirme.
vaaz: vaizin camide, cemaati ir-
flat amac›yla, dinî ifllerle ilgili ola-
rak Kur’ân ve hadislerden aktar-
d›¤› ve yorumlad›¤› sözler, mev’i-
za.
vefat: ölüm.
zahir: aç›k, belli, meydanda.

alâkadar: ilgili, iliflki.
âmin: Yâ Rabbi! Öyle olsun,
kabul eyle!” anlam›nda dua-
n›n sonunda söylenir.
dua: yalvarma, yakar›fl, niyaz.
hakikat: gerçek, esas.
hane: ev, mesken, beyt, ika-
met edilen yer.
hissedar: hisse sâhibi, hissesi
olan.
hüsn-i hatime: iman ile ahi-

rete gitmek, kelime-i flehadet
söyleyerek ölmek.
ihtar: dikkatini çekme, hat›r-
latma, uyar›.
ispat: delil ve flahit göstere-
rek do¤ruyu ortaya koyma,
do¤ruyu delillerle gösterme.
itiraz: kabul etmedi¤ini belir-
tip karfl› ç›kma.
kabir: mezar.
keramet: ermiflçesine yap›-

lan ifl, hareket veya söylenen
söz, fikir.
mazhar: nail  olma, flereflen-
me.
menzil: yer, dünya, ev.
merhum: rahmete kavufl-
mufl, ölmüfl, ölü.
mezar: kabir, ölünün gömül-
dü¤ü yer.
mukabele: karfl›l›k.
Nurcu: Bedîüzzaman Said

1. Biz Allah’›n kullar›y›z. Ve yine Ona dönece¤iz. (Bakara Suresi: 156.)
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Hem bir k›s›m Nurlar› ehemmiyetli zatlara vermifl ve
Zülfikar-› Mu'cizat’›n benim tashihimden geçmifl bir nüs-
has›n› istiyor.

Umuma birer birer selâm ve dua ederiz ve dualar›n›
isteriz.

1 »/bÉnÑrdGnƒog »/bÉnÑrdnG
Said Nursî

ìÕ
Œ 1 1 2 œ

Hüsrev’i tashihte ve tevzîde ve tedbirde ve muhabere-
de ve Nurlar›n neflir ve yetifltirmesinde tebrik ve muvaf-
fakiyetine dua ederiz. Bu ehemmiyetli vazifelerle bera-
ber, yine o flirin ve parlak kaleminin yaz›lar›n› çok nüs-
halarda görüyoruz. Hem müstakil nüshalar› da yaz›yor,
mektubundan anl›yorum.

fiimdi birden medrese-i Nuriyenin (Sava) Hac› Haf›z
Mehmed, merhum Haf›z Mehmed ve kardeflleri ve Meh-
med’leri ve Ahmed’leri ve masum Nurcular› ve mübarek
ihtiyar ve sair kahramanlar›, flakirtlerini düflündüm. Ha-
yat›m müddetince ona yak›n olmak bütün can›mla iste-
dim ve vefattan sonra onlar›n mezaristan›nda defnolma-
m› arzulad›m.

Birden ihtar edildi ki:

“Gerçi Medresetü’z-Zehran›n merkezi olan Isparta Vi-
lâyetinde maddeten bulunmak çok cihetle faydal›, 

cihet: yan, yön, taraf.
defin: gömme.
dua: Allah’a yalvarma, niyaz.
ehemmiyetli: önemli.
gerçi: her ne kadar.
ihtar: dikkat çekme, hat›rlatma,
uyar›.
maddeten: madde ve cisim ola-
rak.
masum: küçük çocuk.
merhum: rahmete kavuflmufl, öl-
müfl, ölü.
mezaristan: mezarl›k.
muhabere: haberleflme.

muvaffak›yet: baflarma, ba-
flar›l› olma.
mübarek: feyizli, bereketli,
kutlu.
müstakil: bafll› bafl›na, ba-
¤›ms›z.
neflir: da¤›tma, yayma, saç-
ma, serpme.
Nur: Risale-i Nur eserlerinin
herbiri.
Nurcu: Bedîüzzaman Said

Nursî’nin eserlerine ve fikirle-
rine taraftar olan, Risale-i
Nur’lar› okuyup neflreden
kimse.
nüsha: birbirinin ayn› olan
suretlerin her biri.
sâir: di¤er, baflka, öteki.
selâm: bar›fl, rahatl›k, sela-
met ve esenlik dileme.
flakirt: talebe, ö¤renci.
tashih: düzeltme, yanl›fl›n› gi-

derme.
tedbir: idare etme, çekip çe-
virme.
tevzi: da¤›tma, herkese pay›-
n› verme.
umum: hep, herkes.
vazife: ödev, bir kimsenin
yapmak zorunda bulundu¤u
ifl.
vefat: ölüm.
zat: kifli, flah›s, fert.

1. Bâkî olan ancak Allah’t›r.
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saadetlidir; fakat Nurun mesle¤i ve Nurcular›n meflrebi
cihetiyle daima berabersiniz. Zaman ve mekân, perde
olamazlar. fiarkta, garbda, flimalde, cenubda, dünyada,
berzahta bulunsan›z, manen bir mecliste, beraber say›-
l›rs›n›z. Onlar›n manevî yard›mlar› daima birbirine olu-
yor ve sana da gelir” diye beni teskin etti.

Ben dedim: Madem flimdi her tarafta Nurlara kuvvet-
li ve kesretli eller sahip ç›k›yorlar ve tam muhafaza ve
neflrine çal›fl›yorlar; elbette ben bir parça istirahat etsem
tembellik olmaz.

ìÕ

Œ 1 1 3 œ
Aziz, s›dd›k kardefllerim,

Evve lâ : Geçen mübarek Leyle-i Berat›n›z› ve gele-
cek Ramazan-› fierifinizi tebrik ederiz. Bu sene, Berat
Gecesi, Nurcular hakk›nda çok bereketli ve kerametli ol-
du¤una bir emaresini hayretle gördük. fiöyle ki:

Ben, Berat Gecesinden az evvel Asa-y› Mûsa tashihiy-
le meflgulken, bir güvercin pencereye geldi, bana bakt›.
Ben dedim: “Müjde mi getirdin?” ‹çeriye girdi, güya es-
kiden dost idik gibi, hiç ürkmedi. (HAfi‹YE) Asa-y› Mûsa üs-
tüne ç›kt›, üç saat oturdu. Ekmek, pirinç verdim, yeme-
di. Tâ akflama kald›, sonra gitti, tekrar geldi. Berat 
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Nurcu: Bedîüzzaman Said Nur-
sî’nin eserlerine ve fikirlerine ta-
raftar olan, Risale-i Nur’lar› oku-
yup neflreden kimse.
Ramazan-› fierif: mübarek, fleref-
li Ramazan ay›.
saadet: mutluluk.
s›dd›k: çok do¤ru, dürüst, hakk›
ve hakikati tereddütsüz kabulle-
nen.
fiark: Avrupa kültürünün d›fl›nda
kalan Müslüman ülkeleri.
flimal: kuzeyde yer alan bölgeler.
tashih: düzeltme, yanl›fl›n› gider-
me.
teskin: sakinlefltirme, yat›flt›rma.

HAfi‹YE: Evet, biz gözümüzle gördük.
Evet Evet Evet

Nureddin Mehmed ‹smail

aziz: de¤erli.
Berat Gecesi: Peygamberimi-
ze, peygamberli¤in bildirildi¤i
fiaban ay›n›n on beflinci gece-
si.
berzah: ruhlar›n k›yamete
kadar bekleyece¤i, dünya ile
ahiret aras›ndaki yer.
cenup: güney, k›ble.
cihet: görüfl, görüfl aç›s›.
emare: alâmet, belirti, niflan.
evvelâ: öncelikle.
garp: güneflin batt›¤› taraf,
bat›.

güya: sanki.
istirahat: dinlenme, rahatla-
ma.
keramet: kerem, lütuf, ihsan,
ba¤›fl.
kesretli: çoklu¤u olan, çok
fazla.
Leyle-i Berat: Berat Gecesi,
fiaban ay›n›n 15. gecesi.
madem: ...den dolay›, böyle
ise.
manen: mana bak›m›ndan,
manaca.
manevî: manaya ait, maddî

olmayan.
meclis: topluluk, heyet.
mekân: bulunulan yer, oturu-
lan yer, mesken, ikametgâh.
meslek: tutulan yol, sülûk
edilen yer.
meflrep: gidifl, hareket tarz›,
tav›r, tutum, meslek.
muhafaza: koruma.
mübarek: feyizli, bereketli,
kutlu.
neflr: herkese duyurma, yay-
ma, tamim.
Nur: Risale-i Nur.
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gecesinde, tâ sabaha kadar yan›mda kald›. Ben yatarken
bafl›ma geldi, Allaha›smarlad›k nevinden bafl›m› okflad›,
sonra ç›kt› gitti. ‹kinci gün, ben teessüf ederken, yine
geldi, bir gece daha kald›. Demek bu mübarek kufl, hem
Asa-y› Mûsa’y›, hem Berat›m›z› tebrik etmek istedi.

ìÕ
Œ 1 1 4 œ

Aziz, s›dd›k kardefllerim,

Kastamonu Hüsrev’i ve Süleyman Rüfltüsü olan Meh-
med Feyzi ve Emin’in, Üstadlar›n›n Kastamonu’daki ha-
yat›m›n bir tarihçesini, hüsn-ü zanla haddimden çok faz-
la senalar›n› tebdil etmeyerek kabulümün sebebi fludur ki:

Bugünlerde Afyon’un büyük memuru, bir çavuflu ba-
na ihanete vas›ta yap›p güya teveccüh-ü âmmeyi hak-
k›mda k›rarak, tâ bu vilâyet, Denizli, Isparta gibi Nurla-
ra tam sahip ç›kmas›n ve Nurlar parlamas›n. Gerçi ben
tahammül ettim, fakat buran›n yeni flakirtlerinin teessür-
lerinden müteessirdim. Düflünürken, Mehmed Feyzi’nin
bu samimâne ve âlimâne, hürmetkârâne mektubu o he-
rifin ve o âmirinin ihanetlerini yüzlerine vurup hiçe indi-
rerek, teessürat›m› tam sildi, süpürdü. Binler derece o
iki bedbahttan yüksek olan iki Nurcunun böyle medih ve
hürmetleri, onlar›n kanunsuz cebir ve ihanetlerinin ayn›
zamanda tam tam›na tevafuku, Feyzi ve Emin’in sada-
katlerinin bir kerameti oldu¤una kanaat etti¤imdir.

ìÕ

âlimane: bilerek, bilene yak›fl›r
tarzda.
amir: büyük memur, memurun
üstü.
aziz: de¤erli.
bedbaht: bahts›z, talihsiz, zavall›.
Berat: Berat Gecesi.
gerçi: her ne kadar.
güya: sanki.
hürmet: riayet, ihtiram.
hürmetkâr: hürmet eden, sayg›l›.
hüsn-i zan: iyi fikirde bulunup, iyi
olaca¤›n› düflünmek.
ihanet: hainlik, kötülük etme.
kanaat: inanma, görüfl, fikir.
keramet: ermiflçesine yap›lan ifl,
hareket veya söylenen söz, fikir.
medih: övmek.
mübarek: hay›rl›, mutlu, kutlu,
u¤urlu.
müteessir: teessüre kap›lan, hü-
zünlü, kederli, mahzun.
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nev: tür, çeflit.
Nur: Risale-i Nur eserlerinin
herbiri.
Nurcu: Bedîüzzaman Said
Nursî’nin eserlerine ve fikirle-
rine taraftar olan, Risale-i
Nur’lar› okuyup neflreden
kimse.
sadâkat: ba¤l›l›k, do¤ruluk.
samimâne: samimî bir flekil-
de, gönülden gelen bir tav›rla.

senâ: methetme, övme.
s›dd›k: çok do¤ru, çok dürüst.
flakirt: talebe, ö¤renci.
tahammül: zora dayanma,
kötü ve güç durumlara karfl›
koyabilme, katlanma.
tebdil: de¤ifltirme, dönüfltür-
me.
teessüf: üzülme, ac› duyma.
teessür: kederlenme, üzül-
me, ac› duyma.

teessürat: teessürler, keder-
ler, elemler, ac›lar.
tevafuk: uyma, uygunluk,
birbirine denk gelme.
teveccüh-i amme: genel te-
veccüh, umumun, herkesin,
halk›n yönelifli.
üstat: ö¤retici; muallim, ö¤-
retmen, usta, sanatkâr.
vas›ta: alet, araç.
vilayet: il.

EMIRDAG 01.qxd  3/28/07  9:26 AM  Page 294



Œ 1 1 5 œ

Kardefllerim,

fiimdi tebeyyün etti ki, beni karakola ça¤›rmak, lü-
zumsuz bahanelerle beni hükûmete celb etmekte mak-
sat, ihanet ve halk›n nazar›nda ehemmiyetsizli¤im ve
bana müttehem vaziyeti vermek içindi. fiimdi tahammü-
lüm kalmad›. Mümkün oldukça oraya beni ça¤›rmamak
lâz›md›r. Ceza hâkimini görünüz. Bana bir dava vekili
tarz›nda bir adam› bulunuz; benim bedelime lüzum olsa
karakola gitsin. Yirmi befl sene münzevî bir adam, böy-
le ihanetkâr insanlarla görüflmek, iflkenceli bir azapt›r.
Ben, sekiz sene Kastamonu’da, birtek defa valinin ›sra-
r›yla yan›na ve iki defa da polishaneye gittim. Burada
sebepsiz on defadan geçti. Ben daha gidemem. Hem
doktordan bir rapor al›n›z. Yoksa bu flehre maddî ve
manevî zarard›r.

Hüsrev’in müdafaat›mda yaz›lan dört zelzele mesele-
sini tasdik eden bu geceki fliddetli dört defa zelzele, ba-
na ve Nurlara ve bu memlekete kat’î bir suikast eseri ola-
rak hükûmet içinde hizmetçime ba¤›rarak bana tahkir-
kârâne ihanet ve fletmedip “Git ona söyle” diyen ve kay-
makam›n emr-i cebrîsiyle “Hasta da olsa buraya getiri-
niz” bekçilere ve jandarmalara emir veren ve Afyon’un
perde alt›ndaki büyük memura dayanan karakol çavuflu,
hem Nur fiakirtlerinin flevklerine, hem Nurlar›n burada
yaz›lmas›na, hem bana ehemmiyetli s›k›nt› vermesinin
ayn› vakitte, böyle burada görülmeyen bu fliddetli 

EM‹RDA⁄ LÂH‹KASI - I | 295

flevk: keyif, nefle, sevinç.
tahammül: yüklenme, yüke kat-
lanma.
tahkirkârane: hakaret eden kim-
seye yak›fl›rcas›na, hakaret eder-
cesine.
tasdik: do¤rulama, onaylama.
tebeyyün: meydana ç›kma, gö-
rünme, belli olma, anlafl›lma.
vaziyet: durum.
zelzele: yer sars›nt›s›, deprem.

azap: büyük s›k›nt›, fliddetli
ac›.
bahane: as›l sebebi gizlemek
için ileri sürülen uydurma se-
bep.
bedel: bir fleyin yerini tutan,
karfl›l›k.
celp: elde etme, kendine çek-
me.
ehemmiyetli: önemli.
ihanet: hainlik, kötülük etme.

kat’î: kesin, flüpheye ve te-
reddüde mahal b›rakmayan.
maddî: madde ile alakal›, cis-
manî.
maksat: kastedilen fley; gaye.
manevî: manaya ait, maddî
olmayan.
mesele: konu.
müdafaat: müdafaalar, sa-
vunmalar.
münzevi: köflesine çekilip

kimseyle görüflmeyen, her-
kesten uzaklafl›p yaln›z yafla-
yan.
müttehem: itham olunan,
suçlanan.
nazar: düflünme, fikir, mülâ-
haza, niyet.
Nur: Risale-i Nur.
polishane: karakol,emniyet.
flakirt: talebe, ö¤renci.
fletm: sövme, küfür.
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zelzelenin gelmesi gösteriyor ki, Risale-i Nur bir vesile-i
def-i belâd›r; tatile u¤rad›kça, belâ f›rsat bulup gelir.

Nurlara az zamanda çok hizmet eden Mustafa Os-
man’›n gayet tevazukârâne ve mahviyetkârane mektubu,
tam onun halisane sadakatini ve ihlâs›n› ispat edip on
befl senelik haslarla omuz omuza geldi¤ini gösterir. Za-
ten yazd›¤› Asa-y› Mûsa mecmuas› kuvvetli bir delildir. ‹fl-
te bu dakikada bunu yazarken, yine hafif zelzele bafllad›.

ìÕ

Œ 1 1 6 œ

EM‹RDA⁄ ZABITASIYLA B‹R HASB‹HAL

“Hem insaniyet nam›na istedi¤im bir hukukuma kar-
fl› yap›lan, hayretimi mucip acip bir muamelenin sebebi
nedir?” diye bir sualim var.

Bir inc i s i : Bir seneden beri saklad›¤›m flekvam›
vermedim. fiimdi zab›tan›n vas›tas›yla Ankara makama-
t›na vermek üzere bir zata gönderdik. Dedim: Afyon
Emniyet Müdürü insafl›d›r. Ona da bir suret elden gön-
derdim. Ondan istirahatime dair bir eser beklerken, bi-
lâkis beni s›k›flt›ran zatlara yazm›fl: “Bu güzel yaz› onun
de¤il. Kim yazm›flsa tahkik ediniz.”

Acaba çok kuvvetli ve ayn-› hakikat o flekvay› nazara
almay›p lüzumsuz, ehemmiyetsiz, zarars›z bir yaz›y› me-
rak etmek, benim istirahat›m› bozmak; bin liraya ehem-
miyet vermemek, befl paraya çok ehemmiyet vermek 

acip: tuhaf, hayrette b›rakan.
ayn-› hakikat: hakikat›n asl›, ger-
çe¤in tâ kendisi.
belâ: ceza, hak edilmifl ceza.
bilâkis: aksine, tersine.
dair: alakal›, ilgili.
delil: iz, niflan, emare.
ehemmiyet: önem, de¤er, k›y-
met.
ehemmiyetsiz: önemsiz.
eser: niflan, iz, alâmet.
gayet: son derece.
halisâne: temiz kalplilikle, sami-
mî  bir flekilde, s›rf Allah r›zas›n›
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gözeterek.
hâs: ileri gelen, seçkin olan.
hasbihal: halleflme; görüflüp
konuflma, sohbet.
ihlâs: bir ifli, bir ameli, baflka
bir karfl›l›k beklemeksizin, s›rf
Allah r›zas› için yapma.
insaniyet: insanl›k, insanl›k
mahiyeti.
ispat: delil göstererek iddiay›
sa¤lamlaflt›rma.
istirahat: dinlenme, rahatla-
ma.
mahviyetkârâne: tevazu

göstererek, alçak gönüllülük-
le, kendini küçük görerek.
makamat: makamlar.
mecmua: dergi.
muamele: davranma, davra-
n›fl.
mucip: icap eden, gerektiren.
nam: yerine, vekillik.
nazar: bak›fl, fikir.
sadâkat: ba¤l›l›k, do¤ruluk.
sual: soru.
suret: nüsha, kopya.
flekva: flikayet.
tahkik: inceleme, araflt›rma.

tevazukârane: alçak gönüllü
olana yak›fl›r flekilde, alçak
gönüllülükle.

vas›ta:arac›.

vesile-i def-i bela: belay›,
musibeti defetmeye vesile
olan.

zab›ta: flehir güvenli¤ini sa¤-
lamakla vazifeli bulunan ida-
re, polis.

zat: kifli, flah›s, fert.

zelzele: yer sars›nt›s›, dep-
rem.
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gibi olmaz m›? Yüz otuz Risalelerden binler nüshalar› ay-
r› ayr› yaz›larla üç mahkeme inceden inceye tetkikten
sonra ve onlar› yazanlar›n mühim bir k›sm› benimle be-
raber mahkemede bulunmalar› ve zerre kadar medar-›
mesuliyet olmad›¤› halde, “Kim ona yaz›yor diye tahkik
ediniz” demek yüzünden bir kanun, bir maslahat var m›?
Bir biçareyi bu bahaneyle karakola ça¤›rmak, endifle
vermek ve bilhassa benim ihbar›mla istemek ne lüzumu
var? ‹flte ben size haber veriyorum: E¤er arzu etsem,
binler adam yaz›lar›m› yazacaklar; hem her tarafta mil-
let ve vatan menfaatine yaz›yorlar.

‹k inc i s i : ‹nsaniyet nam›na sizden isterim ki, tâ bay-
rama kadar benim yüzümü dünyaya çevirmeyiniz. Ben
sizi düflünmedi¤im gibi, siz dahi beni unutunuz. Bu mü-
barek aylarda benim gibi dünyadan küsmüfl bir bîçareyi
ahiret zarar›na gayet ehemmiyetsiz dünya iflleriyle mefl-
gul etmeye mecbur etmeyiniz.

ìÕ

Œ 1 1 7 œ

Bu manidar yeni zelzeleyi merak ettim. Kalben de-
dim: E¤er sair yerlerde bu fliddetle olmuflsa, her halde
Nur fiakirtlerine dahi yine bir tecavüz var. Yoksa benim
yaln›z mektubumla alâkadard›r, diye sordum. Dediler:
Yaln›z Ankara hafif, Afyon ve Eskiflehir ve bu Emir-
da¤›nda ve en fliddetlisi bu kasabada olmufl. Fakat 
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ahiret: öbür dünya, ikinci ha-
yat.
alâkadar: ilgili, iliflki.
bahane: as›l sebebi gizlemek
için ileri sürülen uydurma se-
bep.
bîçare: çaresiz, zavall›.
bilhassa: özellikle.
ehemmiyetsiz: önemsiz.
endifle: kayg›.
gayet: son derece.
ihbar: haber verme, bildirme.
insaniyet: insanl›k, insanl›k
mahiyeti.

kalben: kalp ile, kalpten.
manidar: nükteli, ince mana-
l›.
maslahat: fayda, maksat.
medar-› mes’uliyet: sorum-
luluk sebebi.
menfaat: fayda.
mübarek: feyizli, bereketli,
kutlu.
mühim: önemli, ehemmiyet-
li.
nam: ad, yerine.
Nur: Risale-i Nur.
nüsha: birbirinin ayn› olan

yaz›l› metinlerden her biri.
risale: belli bir konuda yaz›l-
m›fl küçük kitap, broflür.
sâir: di¤er, baflka, öteki.
flakirt: talebe, ö¤renci.
tahkik: inceleme, araflt›rma.
tecavüz: sald›rma, sataflma,
baflkas›n›n hakk›na dokun-
ma.
tetkik: dikkatle araflt›rma, in-
celeme.
zelzele: yer sars›nt›s›, dep-
rem.
zerre: pek ufak parça.
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medar-› hayrettir ki, dört defa fliddetli oldu¤u halde, hiç-
bir zarar olmad›. Bunun bir hikmeti budur:

Kat’î emir verilmifl ki: “Said’i cebren hükûmete getiri-
niz.”

Bekçiler ve bir onbafl› gelmifller. Kap›m› kapam›flt›m,
kilitlemifltim. Onlar demifller: “Biz istifa ederiz, onun ka-
p›s›n› k›rmayaca¤›z.” Dönmüfller, gitmifller.

Demek bu hususî zelzele müdafaat›mdaki zelzeleler
gibi Risale-i Nur’la alâkadard›r ki, bu defa hususî kald›,
hem fliddetiyle beraber zarars›z geçti.

E¤er Nurun buradaki küçücük medresesinin kap›s›n›
k›rsayd›lar, elbette tokat ciddî olacakt›, yaln›z ihtar için
olmayacakt›. Gerçi bu taarruz cüzî ve hafif idi, fakat ben
gizlemem ki, hiç bu defa gibi damar›ma dokunmam›flt›.
Fakat Nur ve Nurcular›n hat›r› için, harika tahammül et-
tim. Çünkü o bedbaht, hükûmette, vazife sandalyesinde
bana fletmedip hizmetçime der: “Git, ona söyle.” Hükû-
metin nüfuzunu serseri flahs›na mal ederek meydan oku-
mufl. Ve Eski Said’in bende irsiyet kalan damar›ma çok
iliflti. Fakat fevkalâde ehemmiyetli olan sükûn ve temkin
ve itidal-i dem ve sab›r ve tahammülün kat’î lüzumu be-
ni teskin etti.

Sa l i sen : Marangoz merhum Barlal›, harika sadakat-
li Mustafa Çavufl’un tam yerine geçen medrese-i Nuriye-
nin tam çal›flkan kahramanlar›ndan marangoz Ah-
med’in benim için Sava’n›n Davraz Da¤›nda berzahî ve 

alâkadar: ilgili, iliflki.
bedbaht: bahts›z, talihsiz, zavall›.
berzahî: kabir hayat›yla ilgili, ber-
zah âlemi ile ilgili.
cebren: cebirle, zorla, kuvvet kul-
lanarak, mecburî.
ciddî: gerçek olarak, hakikaten.
ehemmiyetli: önemli.
fevkalâde: ola¤anüstü.
gerçi: her ne kadar...
hikmet: ‹lahî gaye, gizli sebep.
hususî: özel.
ihtar: dikkatini çekme, hat›rlat-
ma, uyar›.
irsiyet: soydan gelen, soyaçekim,
veraset.
istifa: vazgeçme.
itidal-i dem: so¤ukkanl›l›k.
kat’î: kesin, flüpheye ve tereddü-
de mahal b›rakmayan.
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medar-› hayret: hayret sebe-
bi, hayrete sevk eden.
medrese: ders okutulan yer.
medrese-i Nuriye: nur med-
resesi; Risale-i Nur’lar›n okun-
du¤u yerler.
merhum: rahmete kavufl-
mufl, ölmüfl, ölü.
müdafaat: müdafaalar, sa-
vunmalar.
Nur: Risale-i Nur.
Nurcu: Bedîüzzaman Said

Nursî’nin eserlerine ve fikirle-
rine taraftar olan, Risale-i
Nur’lar› okuyup neflreden
kimse.
nüfuz: itibar, yetki.
sab›r: dayanma, katlanma,
zorluklara dayanma gücü.
sadâkat: ba¤l›l›k, do¤ruluk.
salisen: üçüncü olarak.
sükûn: sakinlik, durgunluk,
hareketsizlik.
fletm: sövme, küfür.

taarruz: sald›rma, sataflma,
iliflme.
tahammül: zora dayanma,
kötü ve güç durumlara karfl›
koyabilme, katlanma.
temkîn: a¤›rbafll›l›k, vakar, ih-
tiyatl› hareket etme.
teskin: sakinlefltirme, yat›fl-
t›rma.
vazife: ifl, memuriyet.
zelzele: yer sars›nt›s›, dep-
rem.
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uhrevî bir menzil, bir mezar düflünmesi ve yazmas›, be-
ni çok sevindirdi ve hazînane a¤latt›rd›.

ìÕ

Œ 1 1 8 œ

Aziz, s›dd›k kardefllerim,

Tekrar mübarek Ramazan’›n›z› tebrik ederiz. ‹ki kah-
raman kardeflin ve Mucizat-› Ahmediyede yedi çocu¤un
bir cihette bir sekizincisi hükmüne geçen Süleyman Rüfl-
tü’nün mübarek kerimesinin makine ile Zülfikar-› Muci-
zat’a çal›flmas›n› ve Hüsrev ve Tahirî’nin flirin ve dikkat-
li yaz›lar›n› teksir etmeye fedakârane deruhde etmeleri-
ni bütün ruh u can›m›zla onlar› tebrik ederek, flimdiye
kadar pek fevkalâde Nurlara ettikleri k›ymettar ve
meyvedar sab›k hizmetlerine karfl›, Risale-i Nur hesab›-
na binler maflaallah ve barekâllah ve veffakakümullah
deriz. (HAfi‹YE)

ìÕ
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HAfi‹YE: Lâtif bir tevafuktur ki, bir aydan beri burada hiç ya¤mur gelmi-
yordu ve kalbimiz dahi malûm taarruzdan Nurculara gelen füturdan a¤l›-
yordu. Birden, Hüsrev'in, iki gün evvel makine müjdesi ve Nazif'in bugün
tafsilli mektubu ve makinenin yaz›s›n›n nümunesi elime verildi¤i ayn› za-
manda; ve bana hizmet edenler Eskiflehir ezan-› Muhammedî'yi okuma-
ya bafllamas› ve malûm çavufla bana ihanet için emr-i cebrî veren adam
tokat yedi¤ini dedikleri ayn› vakitte rahmet ya¤muruyla çoktan a¤layan
mahzun kalblerimizin büyük ferahlar›na ve sevinç ve inflirahlar›na tam ta-
m›na tevafuku ve tetabuku, inflaallah bir fa'l-i hay›rd›r.

aziz: de¤erli.
barekallah: Allah mübarek
etsin, hay›rl› ve bereketli ol-
sun.
cihet: görüfl, görüfl aç›s›.
deruhte: üstüne alma, yük-
lenme, kendini vazifeli bilme.
fedakârane: fedakârca, feda-
kârl›kla.
fevkalâde: çok güzel, çok iyi,
çok üstün.
hafliye:.

hazinâne: keder veren, ac›
uyand›ran, hazîn.
hükmüne: yerine, de¤erine.
kerîme: k›z evlât, k›z çocuk.
k›ymettar: k›ymetli, de¤erli.
maflaallah: Allah’›n istedi¤i
gibi, Allah’›n istedi¤i olur anla-
m›nda hayret ve memnunluk
ifade eden bir ibare.
menzil: yollardaki konak yeri,
mola yeri.
meyvedar: meyveli, yemiflli.

mezar: kabir, ölünün gömül-
dü¤ü yer.
mübarek: hay›rl›, mutlu, kut-
lu, u¤urlu.
sab›k: geçen, geçmifl, olmufl.
s›dd›k: çok do¤ru, dürüst,
hakk› ve hakikati tereddütsüz
kabullenen.
uhrevî: ahirete dair, ahirete
ait.
veffakakümüllah: Allah mu-
vaffak etsin, baflar›l› k›ls›n.
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Œ 1 1 9 œ

Aziz, s›dd›k, fedakâr kardefllerim,

‹nebolu kahramanlar›n›n tebrik mektuplar›nda iki te-
vafuk ve iki kuflun garip ziyaretleri çok manidard›r. Evet,
benim birtek mektubumu yazan bir tek adam›n hükû-
metçe araflt›r›lmas› ve ehemmiyetle bak›lmas› tazyiki za-
man›nda, flahs›mdan binler derece daha ziyade konuflan
ve tesirli ders veren Risale-i Nur’un Zülfikâr-› Mucizat’›n
bin nüshalar› ve bin dille ve binler mektubat›yla flimdiye
kadar çok rakipleri bulunan ve takip edilen ve mümafla-
ta tenezzül edemeyen Ahmed Nazif’in kalemiyle serbest
ve mümanaat görmeden yaz›lmas›na, de¤il yaln›z kufllar,
belki melekler ve ruhanîlerden bir k›s›m, temessül edip
bu harika muvaffak›yeti tebrik etseler, yine çok de¤il. Biz
dahi o küçük Isparta kahramanlar›na binler barekâllah
ve maflaallah ve veffakakümullah deriz. Bütün ruh u ca-
n›m›zla onlar› tebrik ederiz ve bu pek büyük vazifede ih-
tiyat ve dikkatin lüzumunu ihtar ederiz.

ìÕ

Œ 1 2 0 œ

‹nebolu civar›nda bulunan ve Nurlara güzel kalemiyle
çok hizmet eden kardefllerimizden Mehmed Zekeri-
ya’n›n bir mektubunu ald›m. Endiflelerimi izale edip be-
ni mesrur eyledi. fiimdi Nurlar›n bir vazifesi olan 

aziz: de¤erli.
barekallah: Allah mübarek etsin,
hay›rl› ve bereketli olsun.
civar: çevre, yöre, etraf.
fedakâr: kendini veya flahsî men-
faatlerini hiçe sayan, feda eden.
garip: hayret verici.
ihtar: dikkatini çekme, hat›rlat-
ma, uyar›.
ihtiyat: tedbirli hareket etme.
izale: zevale erdirme, yok etme.
manidar: nükteli, ince manal›.
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maflaallah: Allah nazardan
saklas›n, ne güzel, Allah koru-
sun.
mesrur: sevinçli, memnun.
muvaffak›yet: baflarma, ba-
flar›l› olma.
mümanaat: mani olma, en-
gelleme.
mümaflat: beraber hareket
etme, yoldafll›k.
nüsha: birbirinin ayn› olan

yaz›l› metinlerden her biri.
ruhanî: gözle görülmeyen,
cismi olmayan, elle tutulama-
yan varl›klar.
s›dd›k: çok do¤ru, dürüst,
hakk› ve hakikati tereddütsüz
kabullenen.
tazyik: s›k›nt› verme, bask›
yapma.
temessül: bir flekil ve surete
girme, cisimlenme.

tenezzül: kendine ayk›r› dü-
flen bir ifli veya durumu kabul
etme, alçalma.

tevafuk: uyma, uygunluk,
birbirine denk gelme.

vazife: dinî mükellefiyet, yü-
kümlülük.

veffakakümüllah: Allah mu-
vaffak etsin, baflar›l› k›ls›n.

ziyade: fazla, fazlas›yla.
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çocuklara Kur’ân okutmak ve iman derslerini vermek
hizmetiyle meflgul oldu¤unu yaz›yor.

Ona yaz›n›z ki: Bu hizmetin, aynen eskide Nur’lara
çal›flman›z gibi k›ymetlidir. Hem, senin yazd›¤›n kesretli
Risaleler, senin bedeline Nur’lar›n neflrine hizmet eder-
ler. Merak etmesin; o eski makam›n› muhafaza ediyor.

ìÕ

Œ 1 2 1 œ
Bugünlerde rahats›zl›k için Evrad-› Bahaiyeyi ezber

de¤il, kitaba bakarak okudum. Âhirinde ihtitam-› Baha-
iye olan hatimesini bilemedi¤imden, eskiden beri oku-
muyordum. Haydi, bir defa bunu da okuyay›m dedim.
Gördüm ki, Bir sahife ve uzun alt› buçuk sat›r›nda, on
dokuz defa nur, nur, nur kelimeleri... Kat’î kanaat›m gel-
di ki, fiah-› Nakflibend, Gavs-› Âzam gibi Risale-i Nur’u
ve kudsi hizmetini keflfen müflahede edip tahsinkârâne
haber vererek ona iflaretler ediyor. Ben de, yaln›z o alt›
sat›r› ve bafltaki sat›r› ve ahirdeki sat›r› ile otuz senelik
Bahaiye virdime, o meleklerin, Nurlar›n intiflar›na mu-
avenetleri niyetiyle, ilhak eyledim.

ìÕ

Œ 1 2 2 œ
Aziz s›dd›k kardefllerim,

Evve lâ : Isparta’n›n acip yang›n›nda musibetzedele-
rin elemlerine ben cidden ifltirak ediyorum. Çünkü 
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muhafaza: koruma.
musibetzede: musibet görmüfl,
felâkete u¤ram›fl, belâya, kazaya
u¤rayan.
müflahede: bir fleyi gözle görme,
seyretme.
neflr: herkese duyurma, yayma,
tamim.
Nur: Risale-i Nur.
risale: kitap.
s›dd›k: çok do¤ru, dürüst, hakk›
ve hakikati tereddütsüz kabulle-
nen.
tahsinkârane: be¤enircesine, al-
k›fllarcas›na.
vird: zikir; belli zamanlarda, belli
say›da, belli dualar›n zikir olarak
belli biçimde ve düzenli flekilde
okunmas›.

acip: tuhaf, hayrette b›rakan.
ahir: son.
aziz: de¤erli.
Bahaiye: Sühreverdiyye tari-
kat›n›n Bahaeddin Zekeriya el
Mültânî’ye nispet edilen bir
kolu.
bedel: bir fleyin yerini tutan,
karfl›l›k.
cidden: ciddî olarak, gerçek
olarak.

elem: dert, üzüntü, maddî-
manevî ›zt›rap.
evvelâ: öncelikle.
hatime: son, nihayet.
ilhak: ilâve etme, ekleme,
katma.
intiflar: yay›lma, da¤›lma,
neflrolunma.
ifltirak: kat›lma.
kanaat: inanma, görüfl, fikir.
kat’î: kesin, flüpheye ve te-

reddüde mahal b›rakmayan.
kesretli: çoklu¤u olan, çok
fazla.
keflfen: keflif yoluyla, gizli bir
fleyin Allah taraf›ndan birisine
ilham edilmesi yoluyla.
k›ymet: de¤er.
kudsî: mukaddes, yüce.
makam: manevî mevki.
muavenet: yard›m, yard›m-
laflma.

EMIRDAG 01.qxd  3/28/07  9:26 AM  Page 301



müteaddit vecihle ben Ispartal› oldu¤um gibi, o mübarek
flehir, tafl›yla, topra¤›yla nazar›mda çok ehemmiyeti var;
ve Nurlar›n Camiü’l-Ezheri ve Medresetü’z-Zehras›n›n
merkezi hükmündedir.

Benim taraf›mdan o musibetzedelere deyiniz ki:
“Nass-› hadisle, böyle musibetlerde, ehl-i iman›n zayi
olan mallar› tam sadaka hükmündedir. Hususan bu za-
manda, yüz sadaka kadar o fâni mallar›, bâki ve daha
çok ebedî mallara ink›lâp ederler. Onun için, sab›r için-
de bir cihette flükretmek gerektir. ‹nflaallah, dünyada da-
hi o keffaretü’z-zünub olan zayiat›n yerine Erhamürrahi-
mîn ihsan eder. Geçmifl olsun, bafl›n›z sa¤ olsun, fayda-
s›z merak etmeyiniz” deyiniz.

San iyen: Bu çeflit kazalar›n bir sebebi: Beflerin çir-
kin bir hatas› bulunmas›ndan, bu Ramazan-› fierifin hür-
metini ve k›ymetini muhafaza etmek ve Nurlar› himaye
etmeye, her yerden ziyade Nurlar›n menba› ve medre-
sesi olan Isparta borçludur ve vazifesidir. Ve sefahetlere
karfl› fleair-i ‹slâmiyeyi muhafaza etmekle mükelleftir.

ìÕ

Œ 1 2 3 œ

Hem meselâ 
1 n∑nÓran’rG oâr≤n∏nN É'ªnd n∑n’rƒnd n∑n’rƒnd beyan›nda

“Bu hitap zahiren Hazret-i Peygamber Aleyhissalâtü
Vesselâma müteveccih ise de, z›mnen hayata ve zevilha-
yata racidir” f›kras›, tadile muhtaçt›r. Çünkü, külli 

Aleyhissalâtü Vesselâm: ‘salât
ve selam onun üzerine olsun’ an-
lam›nda Hz. Muhammed’e dua.
bâkî: ebedî, daimî, sürekli ve ka-
l›c› olan.
befler: insan, insanl›k, âdemo¤lu.
beyan: aç›klama, bildirme, izah.
cihet: yön, görüfl aç›s›.
ebedî: sonu olmayan, daimî, sü-
rekli.
ehl-i iman: inananlar, iman sa-
hipleri.
Erhamü’r-râhimîn: merhamet
edenlerin en merhametlisi olan
Allah.
fânî: muvakkat, geçici.
f›kra: k›s›m, fas›l, bölüm.
himaye: koruma, muhafaza et-
me.
hitap: söz söyleme, toplulu¤a ve-
ya birisine karfl› konuflma.
hususan: bilhassa, özellikle.
hükmünde: de¤erinde, yerinde.
hürmet: haysiyet, fleref.
ihsan: iyilik etme, güzel davran-
ma, ba¤›fllama, ikram etme, lütuf,
ba¤›fl, yard›m.
ink›lâp: birhalden di¤er bir hale
geçme, de¤iflme, dönüflme.
inflaallah: ‘Allah izin verirse’ ma-
nas›nda kullan›lan bir dua.
kaza: can veya mal kayb›na se-
bep olan ifl, hâdise.
kefaretü’z-zünup: günahlar›n
kefareti.
k›ymet: de¤er.
küllî: bütün olan, tümel.
medrese: ders okutulan yer.
menba: kaynak.
meselâ: misal olarak, flunun gibi,
söz gelifli, faraza.
muhafaza: koruma.
musibet: felaket, bela.
musibetzede: musibet görmüfl,
felâkete u¤ram›fl, belâya, kazaya
u¤rayan.
mübarek: hay›rl›, mutlu, kutlu,
u¤urlu.
mükellef: sorumlu ve yükümlü
olan, bir fleyi yapmaya mecbur
olan, vazifeli.
müteaddit: çeflitli, bir çok.
müteveccih: bir cihete dönen,
yönelen.
nass-› hadis: hadisin delil olmas›.

nazar: bak›fl, bak›fl aç›s›.
Nur: Risale-i Nur.
raci: münasebeti, nispet ve il-
gisi olan, dokunan, dair.
sab›r: dayanma, katlanma,
zorluklara dayanma gücü.
sadaka: Allah r›zas› için ihti-
yaç sahibi fakirlere yap›lan
yard›m.
saniyen: ikinci olarak.

sefahat: yasak fleylere, zevk
ve e¤lenceye afl›r› derecede
düflkünlük.
fleair-i ‹slâmiye: ‹slâma ait
iflaretler, ‹slâma sembol ol-
mufl ifl ve ibadetler.
tadil: do¤rultma, düzeltme.
vecih: cihet, yön.
zahiren: görünüflte.
zayi: elden ç›km›fl, zarar, zi-

yan.

zayiat: zarar ve ziyan; kay›p-
lar, yitikler.

zevi’l-hayat: hayat sahipleri,
canl›lar.

z›mnen: aç›ktan olmayarak,
dolay›s›yla, üstü kapal› ola-
rak, kapal› bir flekilde.

ziyade: çok, fazla.
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1. Sen olmasayd›n [yâ Muhammed!], senolmasayd›n kâinat› yaratmazd›m. (Keflfü’l- Hatâ, 2:
164, hadîs no: 2123.)
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hakikat-› Muhammediye (a.s.m.) hem hayat›n hayat›,
hem kâinat›n hayat›, hem ‹sm-i Âzam›n tecellî-i azam›-
n›n mazhar› ve bütün zîruhlar›n nuru ve kâinat›n çekir-
dek-i aslîsi ve gaye-i hilkati ve meyve-i ekmeli olmas›n-
dan, o hitap do¤rudan do¤ruya ona bakar. Sonra haya-
ta ve fluura ve ubudiyete onun hesab›na nazar eder.

Hem meselâ, felsefeye temas eden baz› cümleler,
“Mürur-u zamanla kabuk ba¤lam›fl, sonra topra¤a ink›-
lâp etmifl, sonra nebatat husule gelmifl, sonra hayvanat
vücuda gelmifl” gibi tabirler, îcad ve hilkat-i ‹lâhî nokta-
s›nda felsefîdir ki, Risale-i Nur’un sanat ve icad-› ‹lâhî ci-
hetindeki beyanat›na münasip düflmüyor.

Kardeflim Abdülmecid,

Her neyse, bu küçücük kusurla beraber, sen, haflir
hakk›nda, Nur’un emsalsiz hüccetlerinden tam ve mü-
kemmel bir ders al›p, Eski Said’in mümtaz bir flakirdi ol-
du¤un gibi, inflaallah Risalei Nur’un dahi mükemmel bir
flakirdi ve dikkatli bir muallimi olaca¤›na kuvvetli bir hüc-
cettir. Ben müsait bir vakitte baz› kelimeleri ya ›slah ve
tadil ederek “Haflir Meselesine Bir ‹zahl› Hafliye” nam›n-
da Lâhikaya dercetmek için senin gibi Nurdan tam ders
alanlara gönderece¤im. Sen evlâtlar›nla beraber Fuad,
hergün dualar›mda ve manevî yan›mda bulunuyorsunuz.
Ve senin flimdi vazife-i resmiye cihetiyle çocuklara
Kur’ân-› Azîmüflflan› okutman› bütün ruh u can›mla teb-
rik ediyorum. Bin barekâllah derim.
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lar›n›n topland›¤› eser.
manevî: manaya ait, maddî ol-
mayan.
mazhar: nail  olma, flereflenme.
meselâ: misal olarak, flunun gibi,
söz gelifli, faraza.
mesele: önemli konu.
meyve-i ekmel:.
muallim: ders veren, ö¤retmen.
mümtaz: ayr›cal›lkl›, seçkin.
münasip: uygun.
mürur-› zaman: zaman›n geçme-
si, zaman afl›m›; zamanla.
müsait: uygun, münasip.
nam: ad, isim.
nazar: bak›fl, fikir.
nebatat: bitkiler.
Nur: Risale-i Nur.
flakirt: talebe, ö¤renci.
fluur: bilinç.
tabir: yorum, yorumlama.
tadil: do¤rultma, düzeltme.
tecelli-i azam: en büyük tecelli,
muazzam, celâlli ve heybetli te-
celli.
ubudiyet: kulluk.
zîruh: ruh sahibi, ruhlu, canl›, ha-
yattar.

barekallah: Allah mübarek
etsin, hay›rl› ve bereketli ol-
sun.
beyanat: bir konuda yap›lan
genel aç›klamalar, bildiriler.
cihet: yan, yön, taraf.
cihet: yön, sebep, vesile.
çekirdek-i aslî: as›l çekirdek,
öz; kâinat›n özü, aslî çekirde-
¤i.
derc: sokma, içine alma.
emsalsiz: benzersiz.
evlât: çocuklar.
felsefe: hikmet bilgisi.

felsefî: felsefeye mensup, fel-
sefe ile ilgili.
gaye-i hilkat: yarat›l›fl gayesi,
maksad›.
hakikat-› Muhammediye: Hz
Peygamberin manevî flahsi-
yeti, ‹slâmiyetin asl› ve esas›.
hafliye: dipnot.
hitap: söz söyleme, toplulu¤a
veya birisine karfl› konuflma.
husûl: olma, meydana gelme.
hüccet: delil.
›slah: iyi duruma getirme, iyi-
lefltirme, düzeltme.

icat: vücuda getirme, yoktan
var etme.
ink›lâp: birhalden di¤er bir
hale geçme, de¤iflme, dönüfl-
me.
inflaallah: ‘Allah izin verirse’
manas›nda kullan›lan bir dua.
‹sm-i âzam: en büyük isim.
kâinat: evren; yarat›lm›fl olan
fleylerin tamam›, bütün âlem-
ler.
Kur’ân-› Azîmüflflan: flan ve
flerefi yüce olan Kur’ân.
Lâhika: Risale-i Nur mektup-
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Hem civar›n›zda, hem memlekette bütün dost ve ak-
rabalara selâm›m› tebli¤ ediniz. fiimdi Zülfikar, Mucizat
ve Asa-y› Mûsa mecmualar› teksir makinas›yla iki mer-
kezde tab edilmesinden sen bütün kuvvetinle ve tashih
cihetinde güzel kaleminle ve dikkatli ilminle tam alâka-
dar ol.

Kardefliniz

Said Nursî

ìÕ
Œ 1 2 4 œ

Re’fet ameliyat oldu mu? Ne hâldedir? Merak ediyo-
rum. Ona çok dua edildi. Saval› kahraman Ahmed’in
kerimesi Hatice’nin yazd›¤› Asa-y› Mûsa Mecmuas›n›
kahraman Tahirî, ‹stanbul’da birisine emaneten b›rak-
m›fl. O nüsha, han›mlar› Nurculu¤a teflvik etti¤i için za-
yi olmas›n. Muattal kalm›flsa, lüzum kalmam›flsa bana
gönderilsin.

Ramazan›n›z›, Leyle-i Kadrinizi, hem bayram›n›z› teb-
rik ederim. Kastamonu’da iken nas›l her gün dualar›m-
da ve manevî kazançlar›mda Nurun has flakirtlerinden
Asiye, Ulviye, Lütfiye’ler, Zehra’lar, fierife’ler, Hacer’ler,
Necmiye’ler, Nimet’ler, Aliye’ler hissedar olmak için
manen yan›mda bulunuyordular; aynen flimdi de öyle-
dirler.

Ben sizleri unutmuyorum. Hatta bugünlerde birden
Ulviye, Lütfiye’yi merak ettim. ‹kinci gün, ikisinin de 

alâkadar: ilgili, iliflki.
ameliyat: operasyon.
cihet: görüfl, görüfl aç›s›.
civar: çevre, yöre, etraf.
emaneten: emanet yoluyla,
emanet olarak.
hissedar: hisse sâhibi, hissesi
olan.
kerîme: k›z evlât, k›z çocuk.
leyle-i Kadir: Kadir Gecesi,
Kur’ân-› Kerîm’in dünya semas›na

304 | EM‹RDA⁄ LÂH‹KASI - I

nazil oldu¤u gece, Rama-
zan’›n 27. gecesi.
manen: mana bak›m›ndan,
manaca.
manevî: manaya ait, maddî
olmayan.
mecmua: dergi.
muattal: kullan›lamaz olma.
Nur: Risale-i Nur.
Nurculuk: Bedîüzzaman Said

Nursî’nin görüfllerine ve onun
imanî meseleleri aklî ve ilmî
delillerle ispat etti¤i Risale-i
Nur adl› eserlerindeki fikirlere
dayanan ak›m.

nüsha: birbirinin ayn› olan
suretlerin her biri.

selâm: bar›i, rahatl›k, selâmet
ve esenlik dileme.

flakirt: talebe, ö¤renci.

tab: kitap basma, kitap bask›-
s›, bask›.
tashih: düzeltme, yanl›fl›n› gi-
derme.
tebli¤: bir dini veya fikri bafl-
kalar›na anlatma ve böylece
yay›lmas›na çal›flma.
teksir: ço¤altma.
zayi: elden ç›km›fl, zarar, zi-
yan.
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mektuplar›n›, hediyelerini ald›m; bunlar›n sadakatlerine
bir emare oldu. Eskiden beri âdetim hediyeleri kabul et-
memekle beraber, sizin cübbe ve yele¤inizi bu geceki
Leyle-i Kadirde giyip Âsiye ile beraber Kastamonu’daki
bütün Nur fiakirtleri nam›na kabul ettim. Fakat kaideme
muhalif olmamak için, ona mukabil, Emin’de bulunan
Risalelerimden Lütfiye, Ulviye istediklerini als›nlar; ve-
yahut benim hesab›ma Mehmed Feyzi ve arkadafllar›
onlar›n be¤endiklerini yazs›nlar.

Benim yan›ma çok defa gelen bu hemflirelerimin ma-
sum evlâtlar›, Nur fiakirtlerinden masumlar dairesinde
dahildirler ve çok defa hat›rl›yorum.

ìÕ

Œ 1 2 5 œ

Hadsiz flükür ve hamd ü sena ediyorum ki, sizlerin bu
mektuplar›n›z, hem Hüsrev ve arkadafllar›na ve makine-
lerine, hem Nazif ve yard›mc›lar›na ve makinesine ve bu
kudsi yeni hizmette devam edebilmelerine ait s›k›c› çok
endiflelerimi izale ettiler. Binler elhamdülillâh.

Hattâ mektuplar›n›z› ald›¤›mdan bir gün evvel, ara-
bayla gezmeye ç›km›flt›m. Birden, Kur’ân’›n medhine
mazhar olan hüdhüd-ü Süleymanî kuflu bir müjde ver-
mek istiyor gibi, on befl dakika kadar yolumuzu takiben
sa¤a ve sola ve yola konup, uçup, yine gelip, hiç bu acip
tarz› görmedi¤imiz surette, kanaat›m geldi ki, yar›n be-
ni mesrur edecek bir haber alaca¤›m. Beni gezdiren 
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masum: küçük çocuk.
masum: suçsuz, günahs›z, saf, te-
miz.
mazhar: nail  olma, flereflenme.
mesrur: sevinçli, memnun.
meth: övme.
muhalif: z›t, karfl›t, ayk›r›.
mukabil: karfl›l›k.
nam: yerine, vekillik.
Nur: Risale-i Nur.
risale: kitap.
sadâkat: ba¤l›l›k, do¤ruluk.
suret: biçim, tarz.
flakirt: talebe, ö¤renci.
flükür: görülen bir iyili¤e karfl›
hoflnutluk ve memnunluk ifade
etme, teflekkür.
takiben: takip ederek, takip sure-
tiyle.

acip: tuhaf, hayrette b›rakan.
âdet: her vakit yap›lan.
cübbe: üste giyilen bol ve
uzun elbise.
dâhil: içinde, içeri girmifl.
elhamdülillâh: Allah’a hamd
olsun, Allah’a flükür.
emare: alâmet, belirti, niflan.
evlât: çocuklar.
evvel: önce gelen, önceki.

Hadsiz: s›n›rs›z, sonsuz.

hamd ü sena: flükür ve övgü.

hemflire: k›z kardefl, bac›.

Hüdhüd-i Süleymanî: Hz. Sü-
leyman zaman›nda, Hicaz ile
Yemen aras›nda bulunan ve
Sabâ denilen ülkede kraliçe
olan ve günefle tapan Belk›s
ile Süleyman aras›nda haber-
leflmeye vesile olan kuflun is-

mi.
izale: zevale erdirme, yok et-
me.
kaide: kural, esas, düstur.
kanaat: inanma, görüfl, fikir.
kudsî: mukaddes, yüce.
Leyle-i Kadir: Kadir Gecesi,
Kur’ân-› Kerîm’in dünya se-
mas›na nazil oldu¤u gece, Ra-
mazan’›n 27. gecesi.

EMIRDAG 01.qxd  3/28/07  9:26 AM  Page 305



Nureddin’e dedim. O da benim gibi o kuflun o garip va-
ziyetinden hayret ediyordu. Birden, biz onun s›rr›n› iffla
etti¤imizden kayboldu.

‹kinci gün, hem tesellîkâr Nazif’in mektubunu ve ma-
kinesinin yeni mahsulünü, hem Abdurrahman Salâhad-
din’in medar-› merak mektubunu ve bana flapka için An-
kara’da s›k›nt› veren Vali Nevzat’›n intihar›yla, kendi to-
kad›n› ve cezas› kendi eliyle verilmesini ve Zülfikar hiz-
metine hiçbir taarruz olmad›¤›n› ve devam etti¤ini, hem
Medresetü’z-Zehran›n kahramanlar› hiç telâfl etmeyerek
Zülfikar’a devamlar›n› ve hakikat-i hali beyan etmelerini
ve çok alâkadar oldu¤um Atabey kahramanlar›n›n ve
Lütfi vârislerinin ve büyük merhum Haf›z Ali’nin vekil ve
vâris ve hizmet-i Nuriyede muktedir arkadafllar›n›n, Ta-
hirî ve Abdullah Çavufl’un tebrik mektuplar›n› ve Ali Kö-
yünün imam› Ali’nin bu yeni taarruzda pek merdane ve
Nur fiakirtlerine lây›k bir tarzda ve hükûmette suallerine
karfl› manidar ve hakikatli cevaplar›n› ald›m ve dedim:
‹flte, hüdhüdün müjde sözü do¤ru ç›kt›.

Nas›l ki Asa-y› Mûsa Risalesi tabiatta bo¤ulanlar› da-
lâletten kurtar›yor ve bu zamanda herkese, hususan flüp-
heye ve inkâra düflenlere lâz›md›r ve tiryakt›r. Öyle de,
Zülfikar, ehl-i imana ve ehl-i ilme ve bilhassa haf›zlara el-
zemdir. Her bir haf›z-› Kur’ân, bu mecmuaya bu zaman-
da fliddetle ihtiyac› var. Kur’ân’›n k›rk vecihle i’caz›n› be-
yan eden bu eser, her haf›z›n elinde bulunmal›.

alâkadar: ilgili, iliflki.
beyan: aç›klama, bildirme, izah.
bilhassa: özellikle.
dalâlet: iman ve ‹slamiyetten ay-
r›lmak, azmak.
ehl-i ilim: ilim sahipleri, ilim
adamlar›.
ehl-i iman: inananlar, iman sa-
hipleri.
elzem: daha (en, pek) lâz›m, lü-
zumlu, gerekli.
garip: tuhaf, flafl›lacak, bambafl-
ka.
haf›z: Kur’ân-› Kerîm’i tamamen
ezberleyen ve okuyan kimse.
haf›z-› Kur’ân: Kur’ân haf›z›,
Kur’ân’›n tamam›n› ezberleyen
kimse.
hakikat: gerçek, do¤ru.
hakikat-› hâl: durumun gerçek
yönü, iflin asl›.
hizmet-i nûriye: Nur hizmeti, Ri-
sâle-i Nur için çal›flma.
hususan: bilhassa, özellikle.
Hüdhüd: bir kufl ismi, çavufl kuflu
veya ibibik denilir, (Hz. Süley-
man’›n zaman›nda, Hicaz ile Ye-
men aras›ndaki Sabâ nam yerde
melike olan ve günefle tapan Bel-
k›s ile Süleyman Aleyhisselâm
aras›nda muhabereye vesile ol-
du¤undan meflhur ve mübarek-
tir).
i’caz: mucizelik, insanlar›n benze-
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rini yapmaktan âciz kald›klar›
fleyi yapmak.
iffla: duyurma, gizli bir fleyi
yayma.
inkâr: Allah’›n varl›¤›na, birli-
¤ine inanmama, kabul ve tas-
dik etmeme.
intihar: bir kimsenin çeflitli
sebeplerin etkisi ile kendini
öldürmesi.
mahsul: ürün.
manidar: nükteli, ince mana-
l›.

mecmua: dergi.
medar-› merak: meraka se-
bep olan.
merdane: mertçesine.
merhum: rahmete kavufl-
mufl, ölmüfl, ölü.
muktedir: iktidarl›, gücü ye-
ten.
Nur: Risale-i Nur.
risale: belli bir konuda yaz›l-
m›fl küçük kitap, broflür.
sual: soru.
flakirt: talebe, ö¤renci.

taarruz: çatma, sataflma, ilifl-
me.
tabiat: Allah’›n kâinata koy-
du¤u, kâinat›n düzenini de-
vam ettiren kanun.
tarz: biçim, flekil.
tesellikâr: teselli bulan.
tiryak: en iyi çare, bafl ilâç.
vâris: mirasç›.
vaziyet: durum.
vecih: cihet, yön.
vekil: baflkas›n›n yerine ve
ad›na hareket eden, konuflan.
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fiimdiye kadar hiçbir zaman tarih göstermiyor ki,
Risale-i Nur gibi, pek çok taifelere ve mesleklere hücum
eden, bu derece, pek az ve hafif tenkitle kurtulmufl ol-
sun. Hattâ yüz derece daha az zahmetle, yüz derece
kudsi hizmet ve mücahede mukabilinde, küçük ve mu-
vakkat ve netice itibar›yla hay›rl› bir iki hapis ve iki üç
inayetli ve fütuhatl› musibet gördüler.

Umuma binler selâm ve muvaffak›yetlerine dua.

ìÕ

Œ 1 2 6 œ

Kanaatim geliyor ki; bu s›ralarda biz, Zülfikar’› ve
Asa-y› Mûsa’y› pek çok teksir etmeye mecbur oldu¤u-
muz hengâmda ve temiz olmayan matbaac›lar dahi çe-
kinmeleri ayn› zamanda bu acip makina kolayca elimize
verilmesi, o iki mecmuan›n makbuliyetine bir iflaret-i
gaybiye ve inayet-i ‹lâhiyenin bir harika ikram›d›r ve
Nurlar›n kerametidir.

Evet, bir âdi mektubum için “Kim yazm›fl?” diye sekiz
defa bana resmen s›k›nt› ve eziyet verildi¤i ayn› zaman-
da, sekiz yüz sayfay› bin beflyüz nüshaya ve bir milyon
sayfalara ç›karan o makine, elbette gaybdan imdad›m›-
za gelmifl Nurcu ve bin kalemli bir kâtiptir. Onun için ba-
z› sayfalar› sönük ç›ksa, zarar yoktur. Parlak k›sm› bize
flimdilik yeter. ‹yi okunmayan k›sm› ayr› yap›ls›n; sonra
elmas kalemliler, herbiri bir iki nüshay› ›slah etsin.
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rine taraftar olan, Risale-i Nur’lar›
okuyup neflreden kimse.
nüsha: birbirinin ayn› olan suret-
lerin her biri.
resmen: resmî bir flekilde, devlet
taraf›ndan.
selâm: bar›i, rahatl›k, selâmet ve
esenlik dileme.
taife: kavim, kabile.
teksir: ço¤altma.
tenkîd: elefltirme.
umum: hep, herkes.
zahmet: s›k›nt›, eziyet, meflak-
kat.

acip: tuhaf, hayrette b›rakan.
adî: basit, baya¤›, s›radan.
elmas: çok k›ymetli bir mü-
cevher.
eziyet: incitme, büyük s›k›nt›
verme.
fütuhat: fethetmek,yay›l-
mak.
gayptan: görünmeyen âlem.
hengâm: zaman, s›ra.
›slah: iyi duruma getirme, iyi-
lefltirme, düzeltme.
ikram: ba¤›fl, ihsan, bir fley
sunma.

inayet: yard›m, ihsan, lütuf.
inayet-i ‹lahiye: Allah’›n yar-
d›m›.
iflaret-i gaybiye: gaypla ilgili
iflaret; Hz. Peygamber, müçte-
hit imamlar taraf›ndan gayba
ait verilen haberler, iflaret yo-
lu ile yap›lan aç›klamalar.
kanaat: görüfl, fikir.
kâtip: yaz›c›.
keramet: ermiflçesine yap›-
lan ifl, hareket veya söylenen
söz, fikir.
kudsî: mukaddes, yüce.

makbuliyet: makbullük, be-
¤enilmifllik, geçerlilik.
mecmua: dergi.
meslek: tutulan yol, sülûk
edilen yer.
mukabil: karfl›l›k.
musibet: felaket, bela.
muvaffak›yet: baflarma, ba-
flar›l› olma.
muvakkat: geçici.
mücahede: savaflma, müca-
dele, u¤raflma, çaba, gayret.
Nurcu: Bedîüzzaman Said
Nursî’nin eserlerine ve fikirle-
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Bir zaman bir memlekete flimendifer geldi¤i vakit,
arabac›lar telâfl edip dediler: “Bizim sanat›m›z bozuldu.”
Halbuki flimendiferin gelmesiyle memlekette faaliyet ço-
¤ald›¤›ndan, faytonculu¤a iki kat ziyade ihtiyaç olmufl.
‹nflaallah, onun gibi Nur yaz›c›lar›, de¤il tevakkuf, belki
daha ziyade yaz› ile defter-i a’mallerine hasenat kayde-
decekler.

ìÕ

Œ 1 2 7 œ

Ben ehl-i siyasetin her nevi taziplerine karfl› 
1 oπ«/cnƒrdG nºr©pfnh *GÉnæoÑr°ùnM deyip sab›r ve tahammüle karar

vermiflim. Kâz›m Karabekir ile eskiden münasebetim
vard›. Acaba flimdi de o münasebetin sebebi olan mer-
dane mesle¤ini muhafaza ediyor mu? E¤er eski gibi ise
ve Nurlara zarar› yoksa ve Nura faydas› muhtemel ise ve
dost ise, benim selâm›m› ona tebli¤ edebilirsiniz. Fakat,
madem ehl-i siyaset, hayat-› bâkiyesi için Risale-i Nur’a
müracaata tenezzül etmiyor, o hayata nispeten befl pa-
ral›k olan bu hayat-› fâniye için onlara müracaata ben de
tenezzül etmem ve istirahat›m için flekva ve rica etmem.

ìÕ

Œ 1 2 8 œ

Merhum Büyük Ali’nin tam vârisi ve tam bir sistemi
ve merhum Abdurrahman’›n tam misli ve halefi ve 

defter-i a’mal: insanlar›n iflledi¤i
ve yapt›¤› fleylerin kaydedildi¤i
defter; amellerin defteri.
ehl-i siyaset: ülkenin idaresiyle
meflgul olanlar, siyaset adamlar›,
politikac›lar.
halef: birinin yerine geçen, birinin
yerini tutan.
hasenat: iyi ameller, iyi ifller, ha-
y›rlar.
hayat-› bak›ye: bakî olan, sonsuz
hayat, ahiret hayat›.
hayat-› fânîye: fânî hayat; sonu
olan dünya hayat›.
inflaallah: ‘Allah izin verirse’ ma-
nas›nda kullan›lan bir dua.
istirahat: dinlenme, rahatlama.
kayd: deftere yaz›lan fley.
madem: çünkü, için, de¤il mi ki,
...den dolay›, böyle ise, hele.
merdane: mertçesine.
merhum: rahmete kavuflmufl, öl-
müfl, ölü.
meslek: tarz, davran›fl.
misl: benzer.
muhafaza: terk etmeme, de¤ifl-
tirmeme, b›rakmama.
muhtemel: ihtimal dahilinde,
olabilir.
münasebet: ilgi, alâka, yak›nl›k.
müracaat: baflvurma, dan›flma.
nevi: çeflit.
nispeten: nispetle, k›yaslayarak.

Nur: Risale-i Nur.
sab›r: dayanma, katlanma,
zorluklara dayanma gücü.
selâm: bar›fl, rahatl›k, sela-
met ve esenlik dileme.
sistem: model, tip.
flekva: flikayet.
flimendifer: demiryolunda

çal›flan vas›ta, tren.

tahammül: zora dayanma,
kötü ve güç durumlara karfl›
koyabilme, katlanma.

tazip: azap çektirme, eziyet
etme, s›k›nt› verme.

tebli¤: bildiri, beyanname,
mesaj.

tenezzül: gönül alçakl›¤›, al-
çak gönüllülük gösterme.
tenezzül: kendine ayk›r› dü-
flen bir ifli veya durumu kabul
etme, alçalma.
tevakkuf: duraklama, durma.
vâris: mirasç›.
ziyade: fazla, fazlas›yla.

1. Allah bize yeter. O ne güzel vekîldir. (Âl-i ‹mrân Suresi: 173.)
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mübareklerin pehlivan› ve kahraman› Küçük Ali’nin iki
büyük ve pek güzel hediye-i Nuriyesini ald›k. Fakat Zül-
fikar’›n ahirinde Hizb-i Nuriyenin parças› yaz›lmam›fl; o
parçay› da o harika kalemiyle yazs›n, bana göndersin.

ìÕ
Hafl iye : Memleketimizde medrese talebelerinden bi-

risi bir kitab› bitirse veya bafllasa, bir tatl› veya yemek
“müftihâne” veya “mahtumâne” diye vermek âdettir.
Aynen bu kaideyi Kâtip Osman’›n üzümünde gördük.
Onun yazd›¤› Asa-y› Mûsa’n›n tashihini bitirdi¤im ayn›
vakitte, mahtumanesi olarak bu üzümün gelmesi, tatl›
bir lâtife ve flirin bir hat›ra-i hayat-› medresiyye oldu.

Nurda flefkat esas olmas›ndan, han›mlar o cihette ile-
ridir ve Nurlara ciddî yap›fl›yorlar. Ben “kardefllerim” de-
di¤im zaman, han›m hemflirelerimi kardefller içinde kas-
tederim. Bütün mektuplar›mda onlar dahi muhatapla-
r›md›r.

ìÕ

Œ 1 2 9 œ

Aziz s›dd›k kardefllerim,

Hiç merak etmeyiniz. Yaln›z duan›z› almak için flimdi-
lik fliddetli ve suikast eseri olarak evvelce size yazd›¤›m
gibi hastal›¤›m› beyan ediyorum. Fakat kat’iyen telâfl et-
meyiniz. Hadsiz flükür olsun ki, hem evrad›ma, hem va-
zife-i tashihe mani olmuyor. ‹nflaallah, büyük bir sevap 
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s›dd›k: çok do¤ru, dürüst, hakk›
ve hakikati tereddütsüz kabulle-
nen.
flefkat: ac›yarak ve esirgeyerek
sevme, içten ve karfl›l›ks›z mer-
hamet.
flükür: görülen bir iyili¤e karfl›
hoflnutluk ve memnunluk ifade
etme, teflekkür.
talebe: ö¤renciler, tahsil görenler.
tashih: düzeltme, yanl›fl›n› gider-
me.

âdet: görenek, usul, al›flkan-
l›k.
ahir: son.
aziz: de¤erli.
beyan: aç›klama, bildirme,
izah.
ciddî: gerçek olarak, hakika-
ten.
cihet: yön, görüfl aç›s›.
evrat: virtler, okunmas› âdet
olan dinî dualar.
evvelce: daha önce.

hadsiz: s›n›rs›z, sonsuz.
hemflire: k›z kardefl, bac›.
hizb-i Nur: Risale-i Nur’un ta-
raftarl›¤›.
inflaallah: ‘Allah izin verirse’
manas›nda kullan›lan bir dua.
kaide: kural, esas, düstur.
kast: hedef almak, niyet et-
mek.
kat’iyen: hiç bir zaman, asla.
lâtife: flaka, nükte, espri.
mahtumâne: bir kitab› hat-

mettikten sonra verilen ziya-
fet.
mâni: engel.
medrese: yüksek mektep,
üniversite.
muhâtab: kendisine hitap
olunan, söz söylenilen kimse.
mübarek: hay›rl›, mutlu, kut-
lu, u¤urlu.
Nur: Risale-i Nur.
pehlivan: yi¤it, cesur, kahra-
man.
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ve hay›r var içinde. Ben kendim, bundan bir cihette
memnunum; siz de hiç müteessir olmay›n›z. Zaten be-
nim vazifem bitmek üzeredir. Risale-i Nur, hususan mec-
mualar›, herbir nüshas›, Said’e karfl› hüsn-ü zann›n›z›n
fevkinde onun vazifesini görebilir ve görüyor. Ve Nur
fiakirtlerinin haslardan herbir fedakâr›, o Said’in vazife-
sini mükemmel görebilir. ‹nflaallah ileride tam görecek-
ler. Bir Said içinizde noksan olmakla, yüzer manevî Sa-
id olan mecmualar ve binler maddî Said’ler, içinizde ha-
lis ve mükemmel o vazifeyi görebilirler ve görüyorlar. Bu
hakikate binaen, benim flahs›ma ve bafl›ma gelen hadi-
selere çok ehemmiyet vermeyiniz. Yaln›z çok dua edi-
niz. Zaaf ve ihtiyarl›k ve ziyade teessürat›ma, bence
makbuliyetleri flüphesiz olan dualar›n›zla yard›m ediniz.

Kahraman Tahirî’nin Nurcu masume, merhume mü-
barek Hicret’i dünyadan Cennete hicret etmesi, hakika-
ten beni mahzun eyledi. Öyle bir Nur fiakirdi ve masum
taifesinin ehemmiyetli bir çal›flkan› gitmesi, Nur hesab›-
na da beni müteessir etti. ‹nflaallah onun yerine çoklar
girecek, yerini bofl b›rakmayacaklar. Nas›l ki flimdiden
Uflakl› küçücük Haydar meydana ç›kt›, hicret eden hem-
fliremin vazifesini görece¤im diye bizi mesrur eyledi. Ce-
nab-› Hak, Hicret’in peder ve validesine ve akrabas›na
sabr-› cemîl ihsan edip, Hicret’i onlara flefaatçi eylesin
ve o merhumeyi de merhume hemflirem Han›m’la Cen-
nette mesrur eylesin. Âmin.

Uflakl› Haydar’a benim taraf›mdan onu tebrik ve Nur
hizmetinde tevfikine dua etti¤imi ve Nurun masumlar 

âmin: Yâ Rabbi! Öyle olsun, ka-
bul eyle!” anlam›nda duan›n so-
nunda söylenir.
binaen: -den dolay›, bu sebep-
ten.
cihet: yön, sebep, vesile.
ehemmiyet: önem, de¤er, k›y-
met.
ehemmiyetli: önemli.
fedakâr: kendini veya flahsî men-
faatlerini hiçe sayan, feda eden.
fevkinde: üstünde.
hâdise: olay.
hakikat: gerçek, do¤ru.
hakikaten: hakikat olarak, do¤-
rusu, gerçekten.
halis: her amelini, yaln›z Allah r›-
zas› için iflleyen.
hâs: ileri gelen, seçkin olan.
hemflire: k›z kardefl, bac›.
hicret: bir yerden bir yere göç et-
me, göç.
hususan: bilhassa, özellikle.
hüsn-i zan: iyi fikirde bulunup, iyi
olaca¤›n› düflünmek.
ihsan: verilen, ba¤›fllanan fley.
inflaallah: ‘Allah izin verirse’ ma-
nas›nda kullan›lan bir dua.
maddî: madde ile alakal›, cisma-
nî.
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mahzun: hüzünlü, kederli,
üzüntülü.
makbuliyet: makbullük, be-
¤enilmifllik, geçerlilik.
manevî: manaya ait, maddî
olmayan.
masum: küçük çocuk.
masume: küçük k›z çocu¤u.
mecmua: toplan›p, biriktiril-
mifl, düzenlenmifl yaz›lar›n
hepsi.
merhume: vefat etmifl, rah-
mete kavuflmufl kad›n.
mesrur: sevinçli, memnun.

mübarek: feyizli, bereketli,
kutlu.
müteessir: teessüre kap›lan,
hüzünlü, kederli, mahzun.
Nur: Risale-i Nur.
Nurcu: Bedîüzzaman Said
Nursî’nin eserlerine ve fikirle-
rine taraftar olan, Risale-i
Nur’lar› okuyup neflreden
kimse.
nüsha: birbirinin ayn› olan
suretlerin her biri.
peder: baba.
sabr-› cemîl: güzel sab›r; Al-

lah’tan gelen bir ac›ya dayan-
ma, katlanma.
flakirt: talebe, ö¤renci.
flefaat: birinden baflkas›n›n
kusurlar›n›n veya suçunun
ba¤›fllanmas›n› dileme.
taife: tak›m, güruh.
teessürat: teessürler, keder-
ler, elemler, ac›lar.
tevfik: Allah’›n yard›m›, bafla-
r›l› k›lmas›.
valide: ana, anne.
Zaaf: zay›fl›k, kuvvetsizlik.
ziyade: çok, fazla.
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taifesi içinde dahil oldu¤unu bildiriniz. Ve onun hocas›
‹zzet’e de pek çok selâm ediyorum.

ìÕ

Œ 1 3 0 œ

Nur fiakirtleri, hiç siyasete kar›flmad›lar, hiçbir partiye
girmediler. Çünkü iman, mâl-› umumîdir. Her taifede
muhtaçlar› ve sahipleri vard›r. Tarafgirlik giremez. Yaln›z
küfre, z›nd›kaya, dalâlete karfl› cephe al›r. Nur mesle¤in-
de, mü’minlerin uhuvveti esast›r.

ìÕ

Œ 1 3 1 œ

Aziz s›dd›k kardefllerim,

Bir meseleyi, çoktan beri size söylemek lâz›m iken
unutmufltum. O da fludur: Mucizat-› Kur’âniye Risalesin-
deki ekser ayetler, herbiri, ya mülhidler taraf›ndan me-
dar-› tenkit olmufl veya ehl-i fen taraf›ndan îtiraza u¤ra-
m›fl veya cinnî, insî fleytanlar›n vesvese ve flüphelerine
maruz olmufl ayetlerdir.

‹flte, Yirmi Beflinci Söz öyle bir tarzda o ayetlerin ha-
kikatlerini ve nüktelerini beyan etmifl ki, ehl-i ilhad ve
fennin kusur zannettikleri noktalar, i’caz›n lemeat› ve
belâ¤at-› Kur’âniyenin kemalat›n›n menfleleri oldu¤unu,
ilmî kaideleriyle ispat edilmifl; bulant› vermemek için on-
lar›n flüpheleri zikredilmeyerek cevab-› kat’î verilmifl. 
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menfle: esas, kaynak.
mesele: konu.
meslek: tutulan yol, sülûk edilen
yer.
mülhit: ‹slam dininden ayr›lan,
Allah’› inkar eden, dinsiz, imans›z.
Nur: Risale-i Nur.
nükte: ince manal›, ancak dikkat-
le anlafl›labilen mana veya söz.
parti: ayn› siyasî gaye etraf›nda
birleflenlerin meydana getirdi¤i
kurulufl, f›rka, hizip.
risale: kitap.
selâm: bar›fl, rahatl›k, selamet ve
esenlik dileme.
s›dd›k: çok do¤ru, dürüst, hakk›
ve hakikati tereddütsüz kabulle-
nen.
flakirt: talebe, ö¤renci.
taife: tak›m, güruh.
tarafgir: bir taraf› tutan, tarafl›.
tarz: biçim, flekil.
uhuvvet: kardefllik, din kardeflli-
¤i.
vesvese: flüphe, kuruntu, kalbe
gelen as›ls›z kötü ve sinsi düflün-
ce.
z›nd›ka: dinsizlik, inançs›zl›k.
zikr: anma, bildirme.

aziz: de¤erli.
beyan: aç›klama, bildirme,
izah.
cevab-› kat’î: flüphe ve tered-
düde mahal b›rakmayan ce-
vap.
cinnî: cin taifesinden olan.
dâhil: içine girme, sokma.
dalâlet: iman ve ‹slamiyetten
ayr›lmak, azmak.
ehl-i fen: fen ilimleri ile u¤ra-
flanlar.
ehl-i ilhad: ilhad ehli, do¤ru
meslek ve dinden, hak yolun-

dan ç›k›p bât›l yola sapan
imans›zlar, dinsizler.
ekser: pek çok.
hakikat: gerçek, do¤ruluk;
görülen bir fleyin asl›, esas›.
i’caz: mucizelik, insanlar›n
benzerini yapmaktan âciz
kald›klar› fleyi yapmak.
ilmî: ilim ile ilgili, ilme dair.
insî: insan cinsinden.
ispat: delil göstererek iddiay›
sa¤lamlaflt›rma.
itiraz: kabul etmedi¤ini belir-
tip karfl› ç›kma.

kaide: kural, esas, düstur.
kemalât: kemaller, olgunluk-
lar, mükemmellikler.
kusur: eksiklik, noksan.
küfür: imans›zl›k, dinsizlik.
lemeat: lem’alar, par›lt›lar,
parlay›fllar.
mal-i umumî: umumun mal›,
umuma ait mal.
maruz: bir fleyin etkisi ve te-
siri alt›nda bulunma.
medar-› tenkit: tenkide se-
bep olan, tenkit sebebi, vesi-
lesi.
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1 GkOÉnJrhnG n∫ÉnÑpérdGnh @ …/ôrénJ o¢ùrªs°ûdGnh gibi, yaln›z Yirminci

Sözün Birinci Makam›nda üç dört ayette flüpheleri söy-
lenmifl.

Hem o Mucizat-› Kur’âniye Risalesi de gerçi gayet
muhtasar, acele yaz›lm›fl ise de, fakat, ilmi belâ¤at ve
ulûm-u Arabiye noktas›nda âlimlere hayret verecek de-
recede âlimane ve derin ve kuvvetli bir tarzda beyan
edilmifl. Gerçi her bahsini, her ehl-i dikkat tam anlamaz,
istifade etmez; fakat o bahçede herkesin ehemmiyetli
hissesi var. Pek acele ve müflevvefl haletler içinde telif
edildi¤inden, ifade ve ibaresinde kusur var olmas›yla be-
raber ilim noktas›nda çok ehemmiyetli meselelerin haki-
katini beyan etmifl.

ìÕ

Œ 1 3 2 œ

Madem Risale-i Nur, makine ile taammüm etmeye
bafllam›fl ve madem felsefe ve hikmet-i cedideyi okuyan
mektepliler ve muallimler çoklukla Risale-i Nur’a yap›fl›-
yorlar; elbette bir hakikat beyan etmek lâz›m geliyor.
fiöyle ki:

Risale-i Nur’un fliddetli tokat vurdu¤u ve hücum etti¤i
felsefe ise mutlak de¤ildir. Belki muz›r k›sm›nad›r. Çün-
kü felsefenin hayat-› içtimaiye-i befleriyeye ve ahlâk ve
kemalât-› insaniyeye ve sanat›n terakkiyat›na hizmet
eden felsefe ve hikmet k›sm› ise, Kur’ân ile bar›fl›kt›r. 

âlim: ilim ile u¤raflan, ilim adam›.
âlimane: bilerek, bilene yak›fl›r
tarzda.
bahis: konu.
belâgat: söz ve yaz›da sanatl› ve
tesirli ifade; bir fleyde sakl› bulu-
nan derin anlam.
beyan: aç›klama, bildirme, izah.
ehemmiyetli: önemli.
ehl-i dikkat: dikkatliler, dikkat
sahipleri.
felsefe: madde ve hayat› bafllan-
g›ç ve gaye bak›m›ndan incele-
yen ilim.
gayet: son derece.
gerçi: her ne kadar...
hakikat: gerçek, as›l, esas.
hâlet: hal, durum.
hayat-› içtimaiye-i befleriye: in-
sanlara ait olan sosyal hayat.
hikmet: kâinattaki ve yarat›l›flta-
ki ‹lâhî gaye.
hikmet-i cedide: yeni fenler,
müspet ilimler.
hisse: pay, nasip.

ibare: metin, cümle veya bir
kaç cümleden oluflan söz gru-
bu.
istifade: faydalanma, yarar-
lanma.
kemalât-› insaniye: insana
ait mükemmellik ve olgun-
luklar.
kusur: eksiklik, noksan.
madem: ...den dolay›, böyle
ise.

mesele: konu.
muallim: ders veren, ö¤ret-
men.
muhtasar: k›salt›lm›fl, özet.
mutlak: herhangi bir kayda
ba¤l› olmayan, kay›ts›z, flart-
s›z.
muz›rr: zararl›, zarar veren.
müflevvefl: teflevvüfle u¤ra-
m›fl, düzensiz, karmakar›fl›k.
risale: kitap.

taammüm: umumîleflme, ge-
nel olma, yayg›nlaflma.
tarz: biçim, flekil.
telif: kitap yazma, eser orta-
ya koyma.
terakkiyat: ilerlemeler, gelifl-
meler, yükselifller.
ulûm-i Arabiye: Arapça ilim-
ler, Arap dilini çeflitli bak›m-
lardan inceleyen çeflitli ilim-
ler.

1. Günefl de ak›p gider. (Yâsin Suresi: 38.) Da¤lar› birer kaz›k yapmad›k m›? (Nebe’ Suresi: 7.)

312 | EM‹RDA⁄ LÂH‹KASI - I

EMIRDAG 01.qxd  3/28/07  9:26 AM  Page 312



Belki Kur’ân’›n hikmetine hadimdir, muaraza edemez.
Bu k›sma Risale-i Nur iliflmiyor.

‹kinci k›s›m felsefe, dalâlete ve ilhada ve tabiat batak-
l›¤›na düflürmeye vesile oldu¤u gibi, sefahet ve lehviyat
ile gaflet ve dalâleti netice verdi¤inden ve sihir gibi hari-
kalar›yla Kur’ân’›n mucizekâr hakikatleriyle muaraza et-
ti¤i için, Risale-i Nur ekser eczalar›nda mizanlarla ve
kuvvetli ve burhanl› muvazenelerle, felsefenin yoldan
ç›km›fl bu k›sm›na ilifliyor, tokatl›yor; müstakim, menfa-
attar felsefeye iliflmiyor. Onun için mektepliler Risale-i
Nur’a itirazs›z, çekinmeyerek giriyorlar ve girmelidirler.
Fakat gizli münaf›klar nas›l ki bir k›s›m hocalar› bütün
bütün manas›z ve haks›z bir tarzda ehl-i medresenin ve
hocalar›n hakikî mal› olan Risale-i Nur aleyhinde istimal
ettikleri gibi, baz› felsefecilerin enaniyet-i ilmiyelerini
tahrik edip, Nurlar aleyhinde istimal etmek ihtimaline
binaen, bu hakikati Asa-y› Mûsa ve Zülfikar mecmuala-
r›n›n bafl›nda yaz›lsa münasip olur.

ìÕ

Œ 1 3 3 œ

Safranbolu, Eflâni Nahiyesi Mülâyim Köyünde müte-
kait muallim bir kardeflimiz ve Nurun has flakirdi, Nurla-
r›n neflri ve tab’› için âdeta sermayesinin k›sm-› azam›n›
teberru etmek istiyor, kabulünü rica ediyor. Ben, bu ha-
lis ve has kardeflimizin fedakârâne ve halisane ricas›n›
reddedemiyorum. Ve dünya mallar› kaide-i flahsiyeme 
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da gören.
mizan: ölçü, denge.
muallim: ders veren, ö¤retmen.
muaraza: birbirine karfl› gelme,
söz ile karfl›l›kl› mücadele.
mu’cizekâr: mu’cizeli, mu’cize
hâlinde.
muvazene: ölçü, k›yas, mukaye-
se.
münaf›k: nifak sokan, iki yüzlü-
lük eden, ara bozucu.
münasip: uygun.
müstakim: do¤ru.
mütekait: tekaüt olan, emekliye
ayr›lm›fl, emekli.
neflr: herkese duyurma, tamim.
Nur: Risale-i Nur.
sefahat: yasak fleylere, zevk ve
e¤lenceye afl›r› derecede düflkün-
lük.
sermaye: varl›k, servet.
sihir: büyü, büyücülük.
flakirt: talebe, ö¤renci.
tab: kitap basma, kitap bask›s›,
bask›.
tabiat: Allah’›n kâinata koydu¤u,
kâinat›n düzenini devam ettiren
kanun.
tahrik: hareket ettirme, harekete
geçirme.
tarz: biçim, flekil.
teberru: karfl›l›ks›z, isteyerek ver-
me, ba¤›fllama, ba¤›fl.
vesile: arac›, vas›ta.

âdeta: sanki.
aleyh: ona karfl›, onun üzeri-
ne.
binaen: -den dolay›, bu se-
bepten.
bürhan: delil, ispat, hüccet.
dalâlet: iman ve ‹slamiyetten
ayr›lmak, azmak.
ecza: cüz’ler, parçalar, k›s›m-
lar.
ehl-i medrese: medrese ehli,
medresede okuyanlar.
ekser: pek çok.
fedakârane: fedakârca, feda-

kârl›kla.
felsefe: madde ve hayat›
bafllang›ç ve gaye bak›m›n-
dan inceleyen ilim.
gaflet: Allah’tan uzaklafl›p
nefsinin arzular›na dalmak.
hâdim: hademe, hizmetçi.
hakikat: gerçek, esas.
hakikî: gerçek.
halis: her amelini, yaln›z Allah
r›zas› için iflleyen.
halisâne: temiz kalplilikle, sa-
mimî  bir flekilde, s›rf Allah r›-
zas›n› gözeterek.

ihtimal: olabilirlik.
ilhad: tanr› tan›mazl›k, dinsiz-
lik.
istimâl: kullanma.
itiraz: kabul etmedi¤ini belir-
tip karfl› ç›kma.
k›sm-› azam: büyük k›s›m,
ekseriyet, ço¤unluk.
lehviyat: nefsi azd›ran oyun
ve e¤lenceler.
mecmua: toplan›p, biriktiril-
mifl, düzenlenmifl yaz›lar›n
hepsi.
menfaattar: menfaat ve fay-
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girmedi¤i ve muavenetleri kendime kabul etmedi¤im
için, bu iflteki maslahat› da bilemiyorum. ‹ki Isparta’n›n
kahramanlar›na ve Hüsrev ve Tahirî ve arkadafllar›na ve
Nazif ve refiklerine bu meseleyi havale ediyorum. Nurun
neflri için böyle çok büyük bir hay›r ve sevaba mani ola-
mam. Sizler ya bütün niyet etti¤i miktar›, veyahut bir
k›sm›n›, iki hisse ile, biri büyük Isparta’n›n, biri küçük Is-
parta’n›n makinelerine verilsin. Onun istedi¤i gibi, ya te-
berru veya ileride baflka muavenet edenler gibi bir mu-
kabele nev’inde, ya Nurlardan veya baflka bir istedi¤i ne
varsa vermek suretiyle o has kardeflimizi memnun eder-
siniz.

ìÕ

Œ 1 3 4 œ

Rumuzat-› Semaniyeyi yazd›¤›m zaman hem çok ace-
le telif edilmifl; hem benim eski mahfuzat›ma itimad ede-
rek, takribî iki mikyas yapt›m. Onunla, hem eski ulema-
n›n hesaplar›na binaen hurufat-› Kur’âniyenin i’caz cihe-
tinde esrar›n› yazd›m. Sonra, meflhur Kamusü’l-Lügat
sahibi Mecedüddin-i Firuz Âbâdî’nin, el-Mikyas nam›n-
daki tefsir-i meflhur u makbulünün hurufat ve kelimat-›
Kur’âniyeye dair beyanat›na bakt›k, yüzde doksan› bizim
hesab›m›za tevafuk etmifl. Yaln›z, befl on yerinde muha-
lefet gördük. Sonra tahkikî bir hesap yapt›m. Bizimki
do¤ru, onunki matbaalar›n sehvi oldu¤u tahakkuk etti.
Madem böyle azîm yekûnlardaki tevafuklarda küçük 

azîm: büyük.
beyanat: aç›klamalar, izahlar.
binaen: -den dolay›, bu sebep-
ten.
cihet: yön, görüfl aç›s›.
dair: alakal›, ilgili.
esrar: s›rlar, gizli hakikatler.
havale: bir ifli veya bir fleyi baflka
birine b›rakma, üstüne b›rakma,
›smarlama.
hisse: pay, nasip.
hurufat: harfler.
huruf-› Kur’âniye: Kur’ân’›n harf-
leri.
i’caz: mucizelik, insanlar›n benze-
rini yapmaktan âciz kald›klar› fle-
yi yapmak.
itimat: emniyet, güven.
kelimat-› Kur’âniye: Kur’ân’›n
kelimeleri, sözleri.
madem: ...den dolay›, böyle ise.
mahfuzat: ezberlenmifl fleyler.
makbul: kabul edilmifl, geçerli.
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mâni: engel.
maslahat: fayda, maksat.
mesele: konu.
mikyas: nispet, derece, ölçü.
muavenet: yard›m, yard›m-
laflma.
muavenet: yard›m, yard›m-
laflma.
muhalefet: uygun olmama,
ayr›l›k; z›tl›k.
mukabele: karfl›lama, karfl›
gelme.
nam: ad, isim.
neflr: herkese duyurma, yay-

ma, tamim.
nev: türlü, çeflit.
niyet: kalbin bir fleye karar
vermesi, bir iflin ne için yap›-
laca¤›n› bilmesi.
Nur: Risale-i Nur.
refik: arkadafl, yoldafl, yol ar-
kadafl›.
sehv: yan›lma, hata.
suret: takdir, hâl.
tahakkuk: gerçekleflme, ol-
ma; delil ile ispat edilme, ke-
sinleflme.
tahkik: inceleme, araflt›rma.

takrip: afla¤› yukar› söyleme,
tahmin etme.

teberru: karfl›l›ks›z, isteyerek
verme, ba¤›fllama, ba¤›fl.

tefsir-i meflhur: meflhur tef-
sir, çok duyulmufl, tan›nm›fl
tefsir.

telif: eser yazma.

tevafuk: uyma, uygunluk,
birbirine denk gelme.

ulema: âlimler, bilginler, ilim
sahipleri.

yekûn: toplam.
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küsuratlar ve küçük farklar zarar vermez diye, daha tam
tam›na tahkikî bir tarzda bütün Kur’ân’›, bütün hurufa-
t›yla ve kelâm ve kelimat›yla hesap etmeye ve letaifi i’ca-
ziyeyi onunla tam takviye etmeye vakit bulamad›m. Za-
limler bana vakit b›rakmad›lar. Ben de o takribî mikyas-
lar›mla ve mahfuzat›mla ve eski uleman›n hesaplar›na ve
Kenzü’l-Arfl duas›ndaki adetlerime iktifa eyledim.

ìÕ

Œ 1 3 5 œ

Nazif Çelebi’nin ‹nebolu halis kardefllerimizin nam›na
bayram tebriki ile ve Zülfikar’›n gayet dikkat ve ehemmi-
yet ve ihtiyatla devam-› hizmeti ve Mucizat-› Kur’âniye-
yi de bitirip zeyillerinden bir k›sm›n› da tamam etmesi ve
Abdurrahman Salâhaddin’in Amerika misyonerlerine
dört befl ay okutturdu¤u Asa-y› Mûsa ve Mucizat-› Ah-
mediyeyi emin bir vas›ta ile bizim nam›m›za Camiü’l-Ez-
here hediye edip göndermesini ve ehemmiyetli bir Nur
fiakirdi Ahmed Kureyflî’nin onlar›n makinesinin masra-
f›na yüz banknot vermesini beyan eden bir mektubunu
ald›m.

Bu kahraman Nazif kardeflimize ve gayet ciddî ve se-
batkâr ve tam alâkadar ‹nebolu Nurcular›na ve Ahmed-i
Kureyflî ve rüfekalar›na, hem bayramlar›n›, hem devam-
l› hizmetlerini, hem yüksek sadakatlerini, hem Zülfi-
kar’›n tab’ ve muvaffakiyetini, hem Salâhaddin’in
Camiü’l-Ezherle Medresetü’z-Zehran›n münasebetini 
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kimse.
rüfeka: arkadafllar, refikler.
sadâkat: ba¤l›l›k, do¤ruluk.
sebatkâr: sebat eden, sözünde
ve karar›nda duran, vazgeçme-
yen, sebatl›.
flakirt: talebe, ö¤renci.
tab: kitap basma.
tahkik: inceleme, araflt›rma.
takribî: kesin olmayan, ihtimale
göre olan, afla¤› yukar›, tahminî.
takviye: kuvvetlendirme, sa¤-
lamlaflt›rma, teyit ve tasdik etme.
tarz: usul, yol.
ulema: âlimler, bilginler, ilim sa-
hipleri.
vas›ta: alet, araç.
Zalim: zulmeden, ac›mas›z ve
haks›z davranan.
zeyil: ek, ilâve.

alâkadar: ilgili, iliflki.
banknot: kâ¤›t para.
beyan: aç›klama, bildirme,
izah.
Camiü’l-Ezher: M›s›r’daki Ez-
her Üniversitenin ad›.
ciddî: a¤›rbafll›, hâlleri sakin
olan kifli.
devam-› hizmet: hizmettin
süreklili¤i.
ehemmiyet: önem, de¤er,
k›ymet.
emin: güvenilir, emniyet sa-
hibi.

gayet: son derece.
halis: her amelini, yaln›z Allah
r›zas› için iflleyen.
hurufat: harfler.
ihtiyat: tedbirli hareket et-
me.
iktifa: yeterli bulma, kâfi gör-
me.
kelâm: söz, ibare, f›kra.
kelimat: kelimeler, sözler.
küsurat: küsurlar, artan k›-
s›mlar, art›klar.
mahfuzat: ezberlenmifl fley-
ler.

masraf: harcama sarf etmek.
mikyas: nispet, derece, ölçü.
misyoner: H›ristiyanl›¤› neflre
ve tan›tmaya çal›flan kimse.
muvaffak›yet: baflarma, ba-
flar›l› olma.
münasebet: ilgi, alâka, yak›n-
l›k.
nam: yerine, vekillik.
Nur: Risale-i Nur.
Nurcu: Bedîüzzaman Said
Nursî’nin eserlerine ve fikirle-
rine taraftar olan, Risale-i
Nur’lar› okuyup neflreden
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temine çal›flmas›n› ruh u can›m›zla tebrik ediyoruz. Ce-
nab-› Hak onlar› muvaffak eylesin. Âmin. Ve hizmetleri-
ni tam makbul eylesin. Âmin.

ìÕ

Œ 1 3 6 œ

Camiü’l-Ezher ulemas›na gönderilen iki nüsha benim
tashihimden geçmemifl oldu¤undan, baz› harekeler ve
Arabî kelimelerde sehivler elbette vard›r. Hususan ahir-
deki Arabî Hulâsatü’l-Hulâsa harekelerinde ilm-i nahiv-
ce, baflka nüshalarda müteaddid sehivler gördüm. Onun
için, tam Arabî hocalar›n›n tetkikinden geçmifl birer nüs-
ha Asa-y› Mûsa (HAfi‹YE) ve Zülfikar’dan, münasip gördü-
¤ünüz zaman Camiü’l-Ezhere göndermekle beraber, on-
lara yaz›n›z ki:

Nur Risalelerinin Medresetü’z-Zehras›, Camiü’l-Ezhe-
rin flefkatine çok muhtaç bir mahdumudur, bir talebesi-
dir, fliddetli düflmanlar›n hücumuna hedef olmufl bir
flakirdidir ve bütün medreselerin bafl› ve âlem-i ‹slâm›
daima tenvir eden o büyük Camiü’l-Ezherin küçük bir
daire ve flubesidir. Onun için, o âlikadr üstad ve müflfik
peder ve hamiyetkâr mürflid-i azam, bîçare evlâd›na ve
flakirtlerine tam yard›m etmesini onlar›n ulüvv-ü himme-
tinden bekliyoruz. O pek büyük üstad›m›za takdim 

HAfi‹YE: Yan›mda bulunan ve noksan tashihimden geçen bir Zülfikar'la
bir Asâ-y› Mûsâ'y› size gönderebilirim. Tam bir mukabeleden sonra, siz
isterseniz kendi nüshalar›n›z› M›s›r'a gönderirsiniz.

ahir: son.
âlem-i ‹slâm: ‹slâm âlemi, ‹slâm
dünyas›.
âlikadr: çok takdir edilen, yüksek
de¤eri olan.
âmin: Yâ Rabbi! Öyle olsun, ka-
bul eyle!” anlam›nda duan›n so-
nunda söylenir.
Arabî: Arap diline ait.
bîçare: çaresiz, zavall›.
Cenab-› Hak: Allah; do¤ru, ger-
çek, Hakk›n tâ kendisi olan, fleref
ve azamet sahibi yüce Allah.
evlât: veletler, çocuklar.
hamiyetkâr: hamiyetli, onur ve
haysiyet sahibi.
hareke: Arap, Fars ve Osmanl› ya-
z›s›nda, sessiz harfleri sesli oku-
mada kullan›lan (üstün, esre, öt-
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re, v.s. gibi) iflaretler.
hususan: bilhassa, özellikle.
ilm-i nahiv: gramer ilmi, dil
bilgisi.
mahdum: o¤ul, evlât.
makbul: kabul edilmifl, ge-
çerli.
medrese: yüksek mektep,
üniversite.
muvaffak: baflarm›fl, baflar›l›.
münasip: uygun.
mürflid-i azam: büyük irflat
edici.
müflfik: flefkatli, merhametli,

sevgi ve ilgi gösteren.
müteaddit: çeflitli, bir çok.
Nur: Risale-i Nur.
nüsha: birbirinin ayn› olan
suretlerin her biri.
peder: baba.
sehiv: hata, yanl›fll›k.
flakirt: talebe, ö¤renci.
flefkat: karfl›l›ks›z sevgi besle-
me, içten ve karfl›l›ks›z mer-
hamet.
flube: bölüm, k›s›m, tak›m.
takdim: arz etme, sunma.
talebe: ö¤renci.

tashih: düzeltme, yanl›fl›n› gi-
derme.
temîn: elde etme.
tenvir: nurland›rma, ayd›nlat-
ma, ›fl›kland›rma.
tetkik: dikkatle araflt›rma, in-
celeme.
ulema: âlimler, bilginler, ilim
sahipleri.
ulüvv-i himmet: himmetin
yüksekli¤i; yüksek himmetli-
lik, yüksek gayretlilik.
üstat: bir ilim ve sanatta üs-
tün olan kimse, ö¤retmen.
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edilen iki kitap ise, bir talebe, dersini ne derece anlam›fl
diye akflamda babas›na ve üstad›na yaz›p vermesi gibi,
o iki dersimiz, o flefkatli allâmelerin nazar-› müsamaha-
lar›na arz edilmifl diye bu mektubu yazars›n›z.

ìÕ

Œ 1 3 7 œ

Pekçok alâkadar oldu¤um ve Risale-i Nur’un gayet
ehemmiyetli bir merkezi ve az zamanda pekçok Nur ifli-
ni gören Denizli Hüsrev’i ve gayet ciddî ve sâd›k rüfeka-
lar›, hususan hâkim-i adil ve Muharrem ve Haf›z Musta-
fa ve sairenin nam›na bayram tebrikiyle, Hasan Fey-
zi’nin fliddetli ve tehlikeli hastal›¤›n› beyan eden bir mek-
tubu, çok ehemmiyetli bir kardeflimiz olan Muhar-
rem’den ald›m. Kanaat-i kat'iyem geldi ki, Hasan Feyzi,
aynen flehit Haf›z Ali (rahmetullahi aleyh) gibi, benim
musîbetimin k›sm-› azam›n› kendine al›p manevî bir fe-
dakârl›k eylemifl. Haf›z Ali, benim bedelime birkaç ema-
re ile berzaha gitti¤i gibi, bu Hasan Feyzi de ayn› hasta-
l›¤›m zaman›nda, ayn› vakitte, ayn› müddette, ayn› tarz-
da, ayn› s›k›nt›l› d›flar›ya ç›kmamakta tevafuku kuvvetli
bir emaredir ki, bana çok ac›yan ve flefkat eden o kar-
deflimiz, manen hastal›¤›m› k›smen kendine ald›. Bu
dört cihetle tevafuk içinde yaln›z bir fark var. Benimki
zehirden, tesemmümden, onunki so¤uktan gelmifltir. El-
bette Hastalar Risalesi bizim bedelimize onu tesellî edip
iyadetü’l-marîz gibi keyfini sormufl ve hastal›ktaki büyük 
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rahmeti onun üzerine olsun.
risale: kitap.
rüfeka: arkadafllar, refikler.
sad›k: do¤ru, gerçek; sözünde,
vaadinde, iflinde do¤ru olan.
sâir: di¤er, baflka, öteki.
flefkat: karfl›l›ks›z sevgi besleme,
içten ve karfl›l›ks›z merhamet.
flehit: vatan, bayrak, inanç gibi
yüce de¤erler u¤runda ölen Müs-
lüman kimse.
talebe: ö¤renci.
tarz: biçim, flekil.
teselli: avutma, ac›s›n› dindirme.
tesemmüm: zehirlenme.
tevafuk: uyma, uygunluk, birbiri-
ne denk gelme.
üstat: ö¤retici, ö¤retmen.

alâkadar: ilgili, iliflki.
allâme: ilmî seviyesi çok yük-
sek olan âlim.
arz: sunma.
bedel: bir fleyin yerini tutan,
karfl›l›k.
berzah: ruhlar›n k›yamete
kadar bekleyece¤i, dünya ile
ahiret aras›ndaki yer.
beyan: aç›klama, bildirme,
izah.
ciddî: gerçek olarak, hakika-
ten.
cihet: yön.

ehemmiyetli: önemli.
emare: alâmet, belirti, niflan.
fedakâr: kendini veya flahsî
menfaatlerini hiçe sayan, fe-
da eden.
gayet: son derece.
hâkim-i âdil: âdil hakim, adâ-
let ile ifl gören hükmedici,
adâletli hüküm verici.
hususan: bilhassa, özellikle.
kanaat-› kat’iye: kesin kana-
at, var›lan kesin düflünce.
k›smen: k›smî olarak, bir k›-
s›m.

k›sm-› azam: büyük k›s›m,
ekseriyet, ço¤unluk.
manen: mana bak›m›ndan,
manaca.
manevî: manaya ait, maddî
olmayan.
musibet: felaket, bela.
müddet: süre, zaman.
nam: ad, yerine.
nazar-› müsamaha: göz yu-
man, görmezlikten gelen ba-
k›fl, hofl gören nazar.
Nur: Risale-i Nur.
rahmetullahi aleyh: Allah’›n
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sevaplar ve s›k›nt›lar›n› sürura kalbetmifl. Cenab-› Hak,
flifa-i âcil ihsan eylesin. Âmin.

ìÕ

Œ 1 3 8 œ

Bir zaman Barla’da temsil için yazd›¤›m bir Risalede,
“‹ki adam ‹stanbul’a gidecek. Birisinin yüzde doksan do-
kuz dostu ‹stanbul’dad›r. Onun için oraya ifltiyakla gider.
Öteki, onun aksi, ilâ ahir...” mealinde birfley yaz›lm›fl.

fiimdi, aynen bu hastal›¤›m›n ihtar›yla geçmifl zama-
na geçtim ve o zamanlarda hayat›m› geçirdi¤im memle-
ketlerde de hayalen gezdim. O flirin hayat›m›n 

devirlerinde, her memlekette yüz dostumdan ancak
bir ikisini görebildim. Ötekiler, berzah memleketlerin-
de... Hattâ kendi Nurs köyümde, birtek amucazâdem ve
talebem Molla Davud da (r.h.) eski ahbaplar›m, akraba-
lar›m yan›na berzaha gitti¤ini gördüm. Yirmi seneki ay-
r› ayr› ikinci vatan›m say›lan Barla, Kastamonu gibi yer-
lerde, üç k›s›m dosttan ancak iki k›sm›n› gördüm; öteki-
ler de gitmek üzeredirler.

Bu hayalî hakikate binaen, hakikaten Nurlar›n ›fl›¤›yla
nuranî gördü¤ümüz berzaha gitmek, bana de¤il a¤›r
gelmek, belki bir ifltiyak verdi. Benim bedelime hem
vazifemi görüp, hem sevap kazand›racak yüzer Hüs-
rev’ler, Tahirî’ler, Mustafa’lar, Nazif’ler, Osman’lar,
Abdurrahman’lar, Ali’ler, Sabri’ler, Feyzi’ler, Ahmed’ler, 

ahbap: dostlar.
aksi: ters, z›t.
amcazade: amca o¤lu.
âmin: Yâ Rabbi! Öyle olsun, ka-
bul eyle!” anlam›nda duan›n so-
nunda söylenir.
bedel: bir fleyin yerini tutan, kar-
fl›l›k.
berzah: ruhlar›n k›yamete kadar
bekleyece¤i, dünya ile ahiret ara-
s›ndaki yer.
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binaen: -den dolay›, bu se-
bepten.
hakikat: gerçek, esas.
hakikaten: hakikat olarak,
do¤rusu, gerçekten.
hayalen: hayalî bir flekilde.
hayalî: hayalle ilgili, gerçek
olmayan.
ihsan: ba¤›fllama, ikram et-
me, lütuf.
ihtar: dikkat çekme, hat›rlat-

ma, uyar›.
ilââhir: sona kadar, sonuna
kadar.
ifltiyak: afl›r› isteme, çok fazla
arzu etme.
meal: anlam, mana, mefhum,
mazmun, kavram.
molla: dinî yönü a¤›r basan
kimse, dindar.
nuranî: nurlu, ›fl›kl›, parlak,
münevver.

risale: mecmua, dergi.
sevap:.
sürur: sevinç, mutluluk.
flifa-y› acil: acil flifa, hastal›k-
tan çabuk kurtulma; çabuk
iyileflme.
talebe: ö¤renci.
temsil: misal getirme, özellik-
le ö¤üt al›ns›n diye mesel an-
latma.
vazife: görev
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Mehmed’ler, At›f’lar, Mustafa’lar, Sad›k’lar, Osman’lar,
ve hâkezâ, Nurlar›n bahad›rlar› dünyada arkamda kal-
d›klar›, ölümü bana çok hafiflefltiriyorlar. Yaln›z günah
cihetinde ölüyorum, hasenat cihetinde yafl›yorum diye
Allah’a hadsiz flükrediyorum.

ìÕ

Œ 1 3 9 œ

Evve len :
1 zn¿ƒo©pLGnQ p¬r«ndpG BÉsfpGnh ! ÉsfpG{ mánÑ«p°üoe uπoµpd

Risale-i Nur’un kahramanlar›ndan ve Haf›z Ali’nin
makam›na geçen merhum Hasan Feyzi’nin vefat›, De-
nizli’ye, Risale-i Nur dairesine ve bu memlekete ve
âlem-i ‹slâma büyük bir zayiatt›r. Fakat kendisi, pek sa-
mimî ve halis ve fevkalâde beyanat›yla ve dersleriyle, in-
flaallah, kendi yerinde çok Hasan Feyzi’lerin yetiflmesi-
ne bir zemin ihzar etmifl, sonra gitmifl. Aynen birader-
zâdem Abdurrahman gibi, bir iki senede on sene kadar
Nurlara k›ymetli hizmet etti. Güya o da, Abdurrahman
da çabuk dünyadan gidece¤iz diye on senelik vazifeyi bir
iki senede gördüler.

Ben, merhum Hasan Feyzi’nin vefat›n› onun flahs› iti-
bar›yla tebrik ediyorum ve Denizli’yi ve Nur dairesini ve
bu memleketi cidden taziye ediyorum. Bu çeflit zülcena-
heyn ve hakiki mü'min ve müdakkik bir âlim ve yüksek
bir edib, muallim ve tesirli bir vaiz ve müderrisi kaybet-
ti¤i için, büyük bir musîbettir. Cenab-› Hak, inflaallah, 
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r›zas› için iflleyen.
hasenat: iyi ameller, iyi ifller, ha-
y›rlar.
ihzar: haz›r etme, haz›rlama.
inflaallah: ‘Allah izin verirse’ ma-
nas›nda kullan›lan bir dua.
makam: manevî mevki.
merhum: rahmete kavuflmufl, öl-
müfl, ölü.
muallim: ders veren, ö¤retmen.
musibet: felaket, bela.
müdakkik: tetkik eden, inceden
inceye araflt›ran.
müderris: medresede ders veren,
medrese hocas›.
mü’min: iman eden, inanan.
Nur: Risale-i Nur.
samimî: içten, candan, gönülden.
taziye: bafl sa¤l›¤› dileme, yak›n›
ölen kimseyi teselli etme.
vaiz: vaaz eden, ibadet yerlerin-
de dinin emir ve yasaklar›n› anla-
tarak nasihat eden din görevlisi.
vazife: dinî mükellefiyet, yüküm-
lülük.
vefat: ölüm.
zayiat: zarar ve ziyan; kay›plar,
yitikler.
zemin: temel, dayanak.
zülcenaheyn: iki yönlü.

âlem-i ‹slâm: ‹slâm âlemi, ‹s-
lâm dünyas›.
âlim: ilim ile u¤raflan, ilim
adam›.
bahad›r: cesur, yi¤it, kahra-
man.
beyanat: aç›klamalar, izahlar.

biraderzade: kardefl çocu¤u,
ye¤en.
cidden: ciddî olarak, gerçek
olarak.
cihet: yön, görüfl aç›s›.
Evvelen: evvelâ, birinci, ilk
olarak.

fevkalâde: ola¤anüstü.
güya: sanki.
hadsiz: s›n›rs›z, sonsuz.
hâkezâ: böylece, bunun gibi.
hakikî: gerçek, dostlu¤u içten
ve gönülden olan.
halis: her amelini, yaln›z Allah

1. Her musîbete karfl› deriz ki: “Biz Allah’›n kullar›y›z; ve sonunda yine Ona dönece¤iz. “Baka-
ra Suresi: 156.)
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Denizli gibi kahramanlar oca¤›ndan çok Hasan Feyzi ru-
hunda Nurlara sahip ve naflir ç›karacak. Bir tane, top-
rak alt›na girer, vefat eder, fakat yüz tane sünbüller mey-
dana geldi¤i gibi; rahmet-i ‹lâhiyeden ümitvar›z ki, Ha-
san Feyzi de öyle kudsi bir sünbül verecek, çok Hasan
Feyzi’ler Nur dairesinde yetiflecekler, vazifesini daha zi-
yade yapacaklar.

San iyen: Bu kahraman kardeflimizin, hayatta kald›-
¤› gibi, defter-i hasenat›na herbirimiz, manevî kazançla-
r›m›z›, umumda oldu¤u gibi, hususî bir surette dahi o
kardeflimize hediye etmeliyiz. Ben, kendim, onu da, Ha-
f›z Ali, Haf›z Mehmed ve Saval› Ahmed ve Mehmed
Zühtü’nün beflincisi olarak evljya-i azîmenin has daire-
sinde, manevî kazançlar›m› ona da ba¤›fllamaya karar
verdim. O zat›n a¤›r flerait alt›nda Nurlar›n intiflar›na bü-
yük hizmetler eden Nur hakk›ndaki f›kralar›, Lâhikada
oldu¤u gibi, münasip gördü¤ünüz baz› mecmualar›n ahi-
rine de o tesirli mektuplar›n›n birer tanesini ilhak ediniz.
Nas›l ki Asa-y› Mûsa ve Zülfikar’da yaz›l›yor; tâ onun o
canl› f›kralar›, onun bedeline Nurlara hizmet etsin.

Hem, benim bedelime onun küçücük medrese-i Nuri-
yesi olan hanesindeki akrabas›na ve Denizli ve civar›n-
daki büyük medrese-i Nuriyedeki refiklerine ve talebele-
rine ve Nur fiakirtlerine taziyemizi tebli¤ edip deyiniz ki:
Ben, bütün ömrümde, bu derece, bir vefattan bu kadar
müteessir olup a¤lamam›flt›m.

ahir: son, sonraki, en sonra.
bedel: de¤er, k›ymet, karfl›l›k,
karfl›.
civar: çevre, yöre, etraf.
defter-i hasenat: iyilikler, güzel-
likler defteri, insanlar›n yapt›¤›
iyiliklerin yaz›ld›¤› manevî defter.
evliya-i azîme: büyük velîler.
f›kra: k›s›m, fas›l, bölüm.
hane: ev, mesken, beyt, ikamet
edilen yer.
hususî: özel.
ilhak: ilâve etme, ekleme, katma.
intiflar: yay›lma, da¤›lma, neflro-
lunma.
kudsî: mukaddes, yüce.
Lâhika: Risale-i Nur mektuplar›-
n›n topland›¤› eser.
manevî: manaya ait, maddî ol-
mayan.
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mecmua: dergi.
medrese-i Nuriye: nur med-
resesi; Risale-i Nur’lar›n okun-
du¤u yerler.
münasip: uygun.
müteessir: teessüre kap›lan,
duygulanm›fl, etkilenmifl.
naflir: eser, neflreden, yay›n-
layan, da¤›tan.
Nur: Risale-i Nur.
rahmet-i ‹lâhîye: Allah’›n
sonsuz rahmeti, ‹lâhî rahmet.
refik: arkadafl, yoldafl, yol ar-
kadafl›.

Saniyen: ikinci olarak.
suret: biçim, tarz.
flakirt: talebe, ö¤renci.
flerait: flartlar.
talebe: ö¤renci.
taziye: bafl sa¤l›¤› dileme, ya-
k›n› ölen kimseyi teselli etme.
tebli¤: bildiri, beyanname,
mesaj.
umum: hep, herkes.
ümitvar: ümitli, umutlu,
uman, ümidi olan.
vefat: ölüm.
ziyade: çok, fazla.
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Hem size bundan evvel yazd›¤›m mektuptaki fliddetli
hiddetim ve dima¤›mdaki periflaniyet, flimdi tahakkuk
etti ki, o kahraman kardeflimizin vefat› gününden baflla-
m›fl. Hattâ o tesir, ihtiyar›m› selb etmiflti. Ölece¤im diye
hizmetçiye vasiyetimi söyledim. Demek, ikinci bir ru-
hum hükmünde Hasan Feyzi, benim bedelime ölmüfl ve
ölüyor. Hattâ onun vefat mektubu, bütün bütün âdetime
muhalif, bir buçuk saat elimde iken açam›yordum. Her
neyse... Bütün bu elîm ac›lara mukabil, inayet-i ‹lâhiye
imdada geldi; hem kendimi, hem onu, hem Nurcular›
mesrurane ruh u can›m›zla taziye içinde tebrik ettim.
Bin barekâllah ve binler rahmetullah dedim, terhisini al-
k›fllad›m.

Sa l i sen : Merhum Hasan Feyzi’nin berzaha gitmesi
ve vazifesi münhal kalmas› ve mekteplileri Nurlara sevk
eden yüksek muallimlik ve mekteb-i fünunda mütefen-
ninlik s›fatlar› çok mekteplilere bir parlak nümune-i ikti-
da olmas› cihetini teessüfle düflünürken, birden, ayn› sis-
temde hem muallim, hem iki mahdumuyla Nurcu, hem
Hasan nam›nda, hem bu iki Hasan’lar gibi müstesna ve
fedakâr bir muallim olan Ahmed Fuad’› Nur dairesine
girmeye vesile bulunan Dadayl› Haf›z Hasan’›n üç sene-
den beri hiç mektubunu almad›¤›m ve halini ve Nurlara
devam›n› bilemedi¤im halde, bir mektubunu ald›m. De-
dim: Bir Muallim Hasan gitti, yerine bir Muallim Hasan
ve çok fedakâr di¤er bir Muallim Ahmed geldi.
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rine taraftar olan, Risale-i Nur’lar›
okuyup neflreden kimse.
nümune-i iktida: örnek al›n›p
uyulacak tarzdaki nümune, uyu-
lacak, tâbi olunacak örnek.
periflaniyet: periflanl›k, kar›fl›k ve
da¤›n›k olma, ac›nacak halde bu-
lunma.
ruh: can.
salisen: üçüncü olarak.
selb: ortadan kald›rma, iptal et-
me; olumsuzlaflt›rma.
sevk: yöneltme, gönderme.
tahakkuk: gerçekleflme, meyda-
na gelme, olma.
taziye: bafl sa¤l›¤› dileme, yak›n›
ölen kimseyi teselli etme.
teessüf: üzülme, ac› duyma.
terhis: izin verme, serbest b›rak-
ma, sal›verme.
tesir: etki.
vasiyet: bir kimsenin öldükten
sonra yap›lmas›n› istedi¤i fleyler
için, sa¤l›¤›nda verdi¤i emir ve ›s-
marlama.
vefat: ölüm.
vesile: arac›, vas›ta.

âdet: her vakit yap›lan.
barekallah: Allah mübarek
etsin, hay›rl› ve bereketli ol-
sun.
berzah: ruhlar›n k›yamete
kadar bekleyece¤i, dünya ile
ahiret aras›ndaki yer.
cihet: yön, sebep, vesile.
dima¤: ak›l, fluur.
elîm: fliddetli, çok dert ve ke-
der veren.
evvel: önce.
fedakâr: kendini veya flahsî
menfaatlerini hiçe sayan, fe-

da eden.
hükmünde: de¤erinde, yerin-
de.
ihtiyar: seçme, tercih, irade.
imdat: yard›m.
inayet-i ‹lahiye: Allah’›n yar-
d›m›.
mahdum: o¤ul, evlât.
mekteb-i fünun: fen ilimleri
okulu.
mektep: ilim, irfan ö¤renilen
yer, okul.
merhum: rahmete kavufl-
mufl, ölmüfl, ölü.

mesrurane: sevinçli bir flekil-
de, sevinerek, memnun ola-
rak.
muallim: ders veren, ö¤ret-
men.
muhalif: z›t, karfl›t, ayk›r›.
mukabil: karfl›l›k.
münhal: bofl, aç›k; memur
aç›¤› olan.
mütefennin: fen bilgisi olan,
fen âlimi.
Nur: Risale-i Nur.
Nurcu: Bedîüzzaman Said
Nursî’nin eserlerine ve fikirle-
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Ayn› vakitte, hacca gidip yeni gelen Bolvadinli bir Ha-
san yan›ma geldi, Nur dairesine girdi, Risaleleri ald›,
tenvir etmeye bafllad›.

Üç dört saat sonra, Emirda¤›n›n bir Hüsrev’i ve Fey-
zi’si, çok hay›rl› olan Tabib Hayri yan›ma geldi. Dedi:
“Buran›n ehemmiyetli bir mektep muallimi Abdurrah-
man (bu muallim aynen Feyzi kadar Nura hizmet etti)
Nurlara talebe olmak istiyor. Kabul etseniz, Asa-y› Mû-
sa’y› verece¤iz.”

Dedim: “Veriniz.”

Hem, o merhum Hasan Feyzi gibi az zamanda çok
hizmet eden kardeflimiz Mustafa Osman’›n o günde ge-
len mektubunu gördüm ki, Kastamonu Lisesini k›smen
bir cihette flereflendiren ve flimdi darü’l-fünunu Nurlan-
d›rmaya çal›flan mektepli Mustafa, Nur makinesi
münasebetiyle Nurlara zarar gelmemek için matbuat ka-
nununu hat›rlat›p ihtiyatkârane muhaberesinden bahse-
diyor. (HAfi‹YE)

Ben dedim: Hadsiz flükür olsun ki, bir muallim terhis
edildi, onun bedeline iki Hasan ve iki Mustafa ve üç mu-
allim ve bir çal›flkan muallim, vazifeleri içinde Denizli
kahraman›n›n vazifesini görüyorlar. ‹flte bu hal iflaret 

HAfi‹YE: Komünistli¤i, dinsizli¤i, anarflistli¤in esaslar›n› neflreden baz›
ceridelere matbuat kanunlar› iliflmedi¤i halde, bu vatan ve milletin temel
tafl›n› muhafazaya pek tesirli bir surette hizmet eden Zülfikar ve Asâ-y›
Mûsâ mecmualar›n›n makinelerine nas›l iliflebilir ve neden iliflirler? Haki-
katen hayret ediyorum.
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bedel: bir fleyin yerini tutan,
karfl›l›k.
cihet: yön, görüfl aç›s›.
dârülfünun: üniversite.
ehemmiyetli: önemli.
hadsiz: s›n›rs›z, sonsuz.
hâl: durum, vaziyet, keyfiyet;
içinde bulunulan durum ve
flartlar›n bütünü.
ihtiyat: tedbirli hareket et-
me.

k›smen: k›smî olarak, bir k›-
s›m.
matbuat: bas›lm›fl fleyler, ki-
taplar, gazeteler, v.s.
mektep: okul.
merhum: rahmete kavufl-
mufl, ölmüfl, ölü.
muallim: ders veren, ö¤ret-
men.
muhabere: haberleflme.
münasebet: vesile, -dan do-

lay›.
Nur: Risale-i Nur.
risale: kitap.
tabip: hekim, doktor.
talebe: ö¤renci.
tenvir: bir fley hakk›nda bilgi
verme, bir konu hakk›nda
baflkalar›n› ayd›nlatma.
terhis: izin verme, serbest b›-
rakma, sal›verme.
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eder ki, nas›l Haf›z Ali gitti, Denizlili onun yerine geldi,
ac›s›n› unutturdu; öyle de, bir Hasan Feyzi gitti, yerine
bir dârü’l-fünun gelecek, inflaallah ac›s›n› unutturacak.

Umum kardefllerime selâm.

ìÕ

Œ 1 4 0 œ

Evve len : Kahraman Nazif’in ve hakikaten Nazif ru-
hunda ve sadakatinde kendi arkadafllar›n›n makine ile ve
sair cihette Nura hizmetleri, bu memleketi cidden min-
nettar edecek bir vaziyettedirler. Cenab-› Hak, onlar›
muvaffak eylesin. Âmin. Hususan makinelerinin mahsu-
lât› hem zinetli, hem aç›k, hem s›hhatli (HAfi‹YE) olmas›n-
dan, büyük bir muvaffakiyettir. Cenab-› Hak, Nazif’e
çok Salâhaddin’ler, ‹brahim’ler vermifl.

Benim kendi hatt›mla Zülfikar’›n bafl›nda bir parça ya-
z›m› istiyor. Gönderdi¤i ya¤l› dört sayfay› kendi yaz›mla
bu rahats›zl›¤›m zaman›mda bizzat yazamad›¤›mdan,
ben söyleyip benim daimî kâtibim yazs›n. Baz› kelimele-
ri ben yazaca¤›m.

Nazif kardeflimizin hem ‹stanbul, hem ‹nebolu Nurcu-
lar›n›n nam›na bayram ve yeni sene teberrükü hesab›na
gönderdi¤i maddî üç nevi teberrükü ald›m. Onlar›n 
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rine taraftar olan, Risale-i Nur’lar›
okuyup neflreden kimse.
sadâkat: ba¤l›l›k, do¤ruluk.
sâir: di¤er, baflka, öteki.
selâm: bar›fl, rahatl›k, selamet ve
esenlik dileme.
s›hhat: sa¤l›k, esenlik.
teberrük: bir fleyi bereket ve
saadet vesilesi sayarak almak ve-
ya vermek.
umum: bütün.
vaziyet: durum.
ziynet: süs.

HAfi‹YE: Bu defaki yirmi dört sahifede yaln›z iki üç noktada ( ê - ì )
olmufl, baflka yok. Birçok kelimesi noksan, manen anlafl›l›r; daha tama-
m›na bakamad›m.

âmin: Yâ Rabbi! Öyle olsun,
kabul eyle!” anlam›nda dua-
n›n sonunda söylenir.
bizzat: kendisi, flahsen.
cidden: ciddî olarak, gerçek
olarak.
cihet: yön, sebep, vesile.
daimî: sürekli, devaml›.
dârülfünun: üniversite.
evvelen: evvelâ, birinci, ilk
olarak.

hakikaten: do¤rusu, gerçek-
ten.
hatt: yaz›, el yaz›s›.
hususan: bilhassa, özellikle.
inflaallah: ‘Allah izin verirse’
manas›nda kullan›lan bir dua.
kâtip: yazan, yaz›c›.
maddî: madde ile alakal›, cis-
manî.
mahsulât: meydana gelen,
elde edilen fleyler; meyveler,

ürünler.
minnettar: bir iyili¤e karfl› te-
flekkür duygusu içinde olan.
muvaffak: baflarm›fl, baflar›l›.
muvaffak›yet: baflarma, ba-
flar›l› olma.
nam: ad, isim, yerine.
nevi: çeflit.
Nur: Risale-i Nur.
Nurcu: Bedîüzzaman Said
Nursî’nin eserlerine ve fikirle-
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umumu nam›na âdetime muhalif olarak kabul ettim. Al-
lah onlardan raz› olsun, Âmin. Onlar›n hat›r› için kaide-
mi k›rd›m. Ve manevî ve firdevsî olan Nur Zülfikar’› ikin-
ci Salâhaddin olan Küçük ‹brahim’in nam›na ve ekseri-
yet-i mutlakas› Sözler’i gayet güzel bir surette yazan ve
Nazif sadakatinde ve alâkas›nda bulunan kardeflimiz
Mustafa Osman’›n umum Safranbolu Nurcular› nam›na
gönderilen iki mecmuay› da beraber ald›k. Cenab-› Hak,
Zülfikar’›n ve o iki mecmuan›n harfleri adedince onlar›n,
‹brahim ve Mustafa ve ‹zzet ve refiklerinin ve yard›mc›-
lar›n›n defter-i a’maline hasenatlar yazs›n ve her harfine
mukabil yüz rahmet eylesin. Âmin.

Hakikaten Mustafa Osman, ehemmiyetli ve çok gay-
retli iki cenah buldu. Nazif’in, Salâhaddin’i ve ‹brahim’i
gibi, muallim Ahmed Fuad’› ve darü’l-fünundaki Musta-
fa Oruç’u bulmufl; o iki cenahla, inflaallah Nur hizmetin-
de çok ifl görecek. Hattâ Mustafa Oruç’la muallim Ah-
med Fuad gibi zatlar›n bu s›rada tesirli bir surette hiz-
met-i Nuriyeye geçmeleri, Denizli kahraman› Hasan
Feyzi’nin vefat ac›s›n› bir derece izale ediyorlar. Küçük
‹brahim, Nazif’e ikinci bir Salâhaddin hükmüne geçip
çoluk çocu¤uyla, kardefliyle ve refikas›yla Nura ve maki-
neye pek ciddî çal›flmas›, mektubunda namlar› bulunan
Salih ve Gülcü Hüseyin ve Osman ve Zühtü ve ‹zzet ve
Ömer ve sair oradaki Nurcular›n sebatkârâne, sars›lma-
dan Nur hizmetinde terakki etmeleri bizleri çok mesrur
ettikleri gibi, bu memleketi de ileride çok minnettar 

âdet: her vakit yap›lan.
alâka: ilgi, iliflki, yak›nl›k.
âmin: Yâ Rabbi! Öyle olsun, ka-
bul eyle!” anlam›nda duan›n so-
nunda söylenir.
cenah: kanat, taraf, k›s›m.
ciddî: gerçek olarak, hakikaten.
dârülfünun: üniversite.
defter-i a’mal: insanlar›n iflledi¤i
ve yapt›¤› fleylerin kaydedildi¤i
defter; amellerin defteri.
ehemmiyetli: önemli.
ekseriyet-i mutlaka: mutlak ço-
¤unluk.
firdevsî: Cennet bostan› misali.
gayet: son derece.
hakikaten: hakikat olarak, do¤-
rusu, gerçekten.
hasenat: iyi ameller, iyi ifller, ha-
y›rlar.
hizmet-i Nûriye: Nur hizmeti, Ri-
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sâle-i Nur için çal›flma.
hükmüne: yerine, de¤erine.
inflaallah: ‘Allah izin verirse’
manas›nda kullan›lan bir dua.
izale: zevale erdirme, yok et-
me.
kaide: usul, kural, erkân, ni-
zam, düzen, yol.
manevî: maddî olmayan, içe
ait, mana ile ilgili.
mecmua: “Risale-i Nur” par-
çalar›ndan her biri.
mesrur: sevinçli, memnun.
minnettar: bir iyili¤e karfl› te-

flekkür duygusu içinde olan.
muallim: ders veren, ö¤ret-
men.
muhalif: z›t, karfl›t, ayk›r›.
mukabil: karfl›l›k.
nam: ad, isim, yerine.
Nur: Risale-i Nur.
Nurcu: Bedîüzzaman Said
Nursî’nin eserlerine ve fikirle-
rine taraftar olan, Risale-i
Nur’lar› okuyup neflreden
kimse.
rahmet: flefkat, merhamet,
ba¤›fllama ve esirgeyicilik.

raz›: r›za gösteren, hoflnut
olan.
refik: arkadafl, yoldafl.
refika: kad›n efl, kar›.
sadâkat: ba¤l›l›k, do¤ruluk.
sâir: di¤er, baflka, öteki.
sebat: sözünd durma, kararl›
olma, azimlilik.
suret: biçim, tarz.
terakki: ilerleme, geliflme.
umum: hep, bütün, cümle,
herkes.
vefat: ölüm.
zat: kifli, flah›s, fert.
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edecekler. Maflaallah, ‹nebolu, küçük bir Isparta ve tam
bir medrese-i Nuriye oldu¤unu ispat ettiler.

San iyen: Nurs Köyü ve Nursî lâkab›mla ve Nurlarla
münasebetdar üniversite mektebinin pek gayretli bir
Nurcusu ve bir Abdurrahman ve bir Salâhaddin kabiliye-
tinde Mustafa Oruç’a evvelce eski harfle gönderdi¤imiz
mecmualardan sonra, yeni harfle sekiz dokuz parçay›
da, onun istemesi ve “Üniversite talebeleri çok muhtaç
ve müfltakd›r” demesi üzerine gönderdik. Fakat o genç
flakirdin tecrübesi az olmas›ndan, Nurlar›n himayesine
kâfi gelmedi¤inden ve lây›k ellere vermek ve muattal
kalmamak için, Nur fiakirtleri, hususan ‹stanbul’a yak›n
olan veya u¤rayan veyahut ‹stanbul’un içinde bulunan-
lar, Nurun neflir ve himayesinde ona yard›m etmek lâ-
z›md›r.

Sa l i sen : Denizli’nin bir manevî kahraman› merhum
Hasan Feyzi’nin (r.h.) Isparta kahraman› merhum Haf›z
Ali’nin (r.h.) yan›na gitmesi gerçi bizi çok müteessir edi-
yor; fakat onun gayet has bir talebesi ve Nur’un halis bir
flakirdi S›dd›k Muharrem’in dedi¤i gibi deriz:

O, bir cihette, ölmemifl; belki vazifesini acele bitirmifl,
âlem-i berzaha istirahat için gitmifl, terhis edilmifl. Haf›z
Ali ile beraber, manen, flefaatleriyle ve b›rakt›klar› tesir-
li Nur hakk›ndaki eserleriyle yard›m ediyorlar, yine ma-
nen Nura çal›fl›yorlar. Elbette manevî flehit hükmünde
olmalar›ndan, Meyve’nin On Birinci Meselesindeki ilm-i
nahiv talebesinin kendini medresede bildi¤i gibi, Haf›z 
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münasebettar: ilgili, alâkal›.
müfltak: arzulu, fazla istekli, iflti-
yak gösteren.
müteessir: teessüre kap›lan,
duygulanm›fl, etkilenmifl.
neflir: yayma,yay›m, herkese du-
yurma.
Nur: Risale-i Nur.
Nurcu: Bedîüzzaman Said Nur-
sî’nin eserlerine ve fikirlerine ta-
raftar olan, Risale-i Nur’lar› oku-
yup neflreden kimse.
salisen: üçüncü olarak.
saniyen: ikinci olarak.
s›dd›k: çok do¤ru, dürüst, hakk›
ve hakikati tereddütsüz kabulle-
nen.
flakirt: talebe, ö¤renci.
flefaat: birinden baflkas›n›n ku-
surlar›n›n veya suçunun ba¤›fllan-
mas›n› dileme.
flehit: vatan, bayrak, inanç gibi
yüce de¤erler u¤runda ölen Müs-
lüman kimse.
talebe: ö¤renci.
terhis: izin verme, serbest b›rak-
ma, sal›verme.

âlem-i berzah: ruhlar›n k›ya-
mete kadar kalacaklar› âlem;
kabir âlemi.
cihet: görüfl, görüfl aç›s›.
evvelce: daha önce.
gayet: son derece.
gerçi: her ne kadar...
halis: her amelini, yaln›z Allah
r›zas› için iflleyen.
himaye: koruma, muhafaza
etme.
hususan: bilhassa, özellikle.
hükmünde: de¤erinde, yerin-
de.

ilm-i nahiv: gramer ilmi, dil
bilgisi.
ispat: delil göstererek iddiay›
sa¤lamlaflt›rma.
istirahat: dinlenme, rahatla-
ma.
kabiliyet: iktidar, liyakat.
kâfî: yeter, kâfi gelir.
lây›k:.
manen: mana bak›m›ndan,
manaca.
manevî: maddî olmayan, içe
ait, mana ile ilgili.
manevî: manaya ait, maddî

olmayan.
maflaallah: Allah nazardan
saklas›n, ne güzel, Allah koru-
sun.
mecmua: “Risale-i Nur” par-
çalar›ndan her biri.
medrese: ders okutulan yer.
medrese-i Nuriye: nur med-
resesi; Risale-i Nur’lar›n okun-
du¤u yerler.
merhum: rahmete kavufl-
mufl, ölmüfl, ölü.
mesele: konu.
muattal: kullan›lamaz olma.
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Ali ile Nur hakikatlerinin müzakeresi ve vefat eden Nur-
cular›n dairesinde meflgul olmalar›n›, merhamet-i ‹lâhi-
yeden kuvvetle ümitvar›z. ‹nflaallah, Cenab-› Hak, onun
vazifesini dünyada gördürecek, Nur dairesinde çok Ha-
san Feyzi’leri yetifltirecek. (HAfi‹YE)

Yaln›z o mübarek kardeflimiz, benim gibi resmî ilaçlar-
dan çekinmedi¤i için bir sehivdir. Ben ondan ziyade ›zt›-
rapta iken, “Nurcular›n duas› yeter” diye maddî ilâçlar›
aramad›m ve hastal›k hakk›nda kimsenin fikrini al›p ev-
ham etmedim. O merhum kardeflimiz, bu noktada bana
muvafakate muvaffak olamam›fl. Nurlar hakk›nda parlak
f›kralar›nda, bu biçare kardefline kendini kurban etmeye
söz verdi¤inden ve Nur vazifesini acele yapmas›yla isti-
rahat âlemine gitti. Ben, hem onun akrabas›n›, hem
Muharrem gibi k›ymetli, ciddî talebelerini ve Denizli ve
civar› Nurcular›n› tekrar taziye edip, bizler gibi onlar da
o merhumu hasenatlar›na hissedar ederek hasenat cihe-
tinde ölmemifl gibi, defter-i hasenat›na haseneler yazd›r-
s›nlar diyerek umum onlara binler selâm ve ona binler
rahmet deriz.

HAfi‹YE: Bu merhum kardeflimizin Nura ait müteaddit vazifelerini tama-
men görecek ve flakirtlerin tensibiyle ve meflveretiyle intihap edilecek bir
yeni kahraman bulununcaya kadar o vazifeleri taksimü'l-a'mâl suretinde
herbir flakirt bir vazifesini yapmaya bafllas›n. Demirbafl Ali Osman, bu
vazife Isparta'da sana düfltü. Hem oradaki kardefllerin meflveretiyle, onun
yeri bofl kalmamak için Nurla onun gibi çok alâkadar birisi, flimdilik Deni-
zli Hüsrev'i vaziyetini als›n. Ona hediye etti¤im takkeyi muhafaza etsin-tâ
hakikî sahip ç›kas›ya kadar.âlem: dünya, cihan.

bîçare: çaresiz, zavall›.
ciddî: gerçek olarak, hakikaten.
cihet: yön, sebep, vesile.
civar: çevre, yöre, etraf.
defter-i hasenat: iyilikler, güzel-
likler defteri, insanlar›n yapt›¤›
iyiliklerin yaz›ld›¤› manevî defter.
evham: vehimler, zanlar, kurun-
tular.
f›kra: k›s›m, fas›l, bölüm.
hakikat: gerçek, do¤ruluk.
hasenat: iyi ameller, iyi ifller, ha-
y›rlar.
hasene: hay›rl› amel, Allah r›zas›-
na uygun ifl.
hissedar: hisse sâhibi, hissesi
olan.
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›st›rap: üzüntü veren bir du-
rumun meydana getirdi¤i
kuvvetli ac›, afl›r› elem, azap,
s›k›nt›.
inflaallah: ‘Allah izin verirse’
manas›nda kullan›lan bir dua.
istirahat: dinlenme, rahatla-
ma.
maddî: madde ile alakal›, cis-
manî.
merhamet-i ‹lahiye: Allah’›n
merhameti.
merhum: rahmete kavufl-
mufl, ölmüfl, ölü.

muvafakat: uyma, uyuflma,
uygunluk.
muvaffak: baflarm›fl, baflar›l›.
mübarek: feyizli, bereketli,
kutlu.
müzakere: bir ifl hakk›nda
konuflma, karfl›l›kl› fikir söyle-
me, dan›flma, görüflme.
Nur: Risale-i Nur.
Nurcu: Bedîüzzaman Said
Nursî’nin eserlerine ve fikirle-
rine taraftar olan, Risale-i
Nur’lar› okuyup neflreden
kimse.

rahmet: flefkat, merhamet,
ba¤›fllama ve esirgeyicilik.
resmî: çok ciddî, çok sert.
sehiv: hata, yanl›fll›k.
selâm: bar›fl, rahatl›k, sela-
met ve esenlik dileme.
talebe: ö¤renci.
taziye: bafl sa¤l›¤› dileme, ya-
k›n› ölen kimseyi teselli etme.
umum: bütün.
ümitvar: ümitli, umutlu,
uman, ümidi olan.
vefat: ölüm.
ziyade: fazla, fazlas›yla.
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Rab ian: Bir zaman bin kalemle Nurlara çal›flan Sa-
va kahramanlar›ndan ve Nurun ehemmiyetli flakirtlerin-
den Mustafa Y›ld›z’›n hüdhüd-misal kuflu hüdhüd-ü Sü-
leymani nev’inde Nur iflleri hakk›nda harika vaziyetleri
göstermek acip de¤il, çok emsali var. Kufllar›n Nurlarla
alâkadarl›klar›, çok hadiselerle tahakkuk etmifl.

Hapishanede, hakikaten flahs›ma ve Nurcular›n ittiha-
d›na ve mahpuslar›n Nurcularla tevafukuna unutulmaya-
cak derecede Hilmi ile hizmet eden ve memleketinde
hapisten evvel ve sonra kahramanane çal›flan ve ismine
tam mutab›k Sad›k Beyin, akrabas›yla, validesiyle tebri-
kine ve benim nam›ma orada kurban kesti¤ine mukabil,
bin barekâllah ve maflaallah deriz. Ve onunla Risale-i
Nur’a hem talebe ve bize selâm gönderen Salih o¤lu Os-
man’a hem selâm ederiz, hem Nur dairesinde kabul
edildi deriz.

ìÕ

Œ 1 4 1 œ
1 pABGnón¡t°ûdG pABÉnepópH pABÉnªn∏o©rdG oOGnópe o¿nRƒoj

2 mó«/¡n°T pInCÉpe oôrLnG o¬n∏na »/àseoG pOÉn°ùna nóræpY »/àsæo°ùpH n∂s°ùnªnJ røne
Bu iki hadis-i fleriften al›nan bir ilhamla, Risalei Nur’u

yazman›n dünyevî ve uhrevî pek çok faydalar›ndan,
Risale-i Nur’da beyan edilen ve flakirtlerinin tecrübele-
riyle tasdik edilen yaln›z birkaç tanesini beyan ediyoruz.
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leyman zaman›nda, Hicaz ile Ye-
men aras›nda bulunan ve Sabâ
denilen ülkede kraliçe olan ve
günefle tapan Belk›s ile Süleyman
aras›nda haberleflmeye vesile
olan kuflun ismi.
ilham: içe, gönüle do¤ma, kalbe
gelme, gönle do¤an fley.
ittihat: birleflme, birlik olufltur-
ma.
kahramanane: kahramanca, yi-
¤itçe, cesurca.
mahpus: hapsedilmifl olan, tu-
tuklu.
maflaallah: Allah nazardan sakla-
s›n, ne güzel, Allah korusun.
misal: efl, benzer.
mukabil: karfl›l›k olarak, karfl›l›-
¤›nda.
mutab›k: uygun.
nam: ad, isim, yerine.
nev: cins.
Nur: Risale-i Nur.
Nurcu: Bedîüzzaman Said Nur-
sî’nin eserlerine ve fikirlerine ta-
raftar olan, Risale-i Nur’lar› oku-
yup neflreden kimse.
rabian: dördüncü olarak.
selâm: bar›fl, rahatl›k, selamet ve
esenlik dileme.
flakirt: talebe, ö¤renci.
tahakkuk: gerçekleflme, kesin-
leflme.
talebe: ö¤renci.
tasdik: do¤rulama, onaylama.
tevafuk: uyma, uygunluk, birbiri-
ne denk gelme.
uhrevî: ahirete dair, ahirete ait.
valide: ana, anne.
vaziyet: durum.

acip: tuhaf, hayrette b›rakan.
alâkadar: ilgili, iliflki.
barekallah: Allah mübarek
etsin, hay›rl› ve bereketli ol-
sun.
beyan: aç›klama, bildirme,
izah.
dünyevî: dünyaya ait.
ehemmiyetli: önemli.

emsal: efller, benzerler.
evvel: önce gelen, önceki.
hâdise: olay.
hadis-i flerif: Peygamberimiz-
den aktar›lan sözlerin genel
ad›.
hakikaten: do¤rusu, gerçek-
ten.
hüdhüd: bir kufl ismi, çavufl

kuflu veya ibibik denilir, (Hz.
Süleyman’›n zaman›nda, Hi-
caz ile Yemen aras›ndaki Sa-
bâ nam yerde melike olan ve
günefle tapan Belk›s ile Süley-
man Aleyhisselâm aras›nda
muhabereye vesile oldu¤un-
dan meflhur ve mübarektir).

Hüdhüd-i Süleymanî: Hz. Sü-

1. Âlimlerin mürekkebiyle flehidlerin kan› denk tutulur. (Keflfü’l-Hâfâ, 2:400, hadîs no: 3281.)
2. Kim benim ümmetimin bozuldu¤u bir zamanda sünnetime sar›l›rsa, ona yüz flehid sevab›

verilir. (Müntehabât-I Kenzü’l-Ummal, 1:100.)
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BEfi TÜRLÜ ‹BADET:

1. En mühim bir mücahede olan ehl-i dalâlete karfl›
manen mücahede etmektir.

2. Üstad›na neflr-i hakikat cihetinde yard›m suretiyle
hizmet etmektir.

3. Müslümanlara iman cihetinde hizmet etmektir.

4. Kalemle ilmi tahsil etmektir.

5. Bazan bir saati bir sene ibadet hükmüne geçen, te-
fekkürî olan bir ibadeti yapmakt›r.

BEfi TÜRLÜ DE DÜNYEVÎ FAYDASI VAR:

1. R›z›kta bereket.

2. Kalbde rahat ve sürur.

3. Maiflette suhulet.

4. ‹fllerinde muvaffakiyet.

5. Talebelik faziletini almakla bütün Risale-i Nur tale-
belerinin has dualar›na hissedar olmakt›r.

KALEMLE NUR'LARA H‹ZMET VE SADAKATLE

TALEBES‹ OLMANIN ‹K‹ MÜH‹M NET‹CES‹ VARDIR:

1. Âyât-› Kur’âniyenin iflaretiyle, imanla kabre gir-
mektir.

2. Bütün flakirtlerin manevî kazançlar›na, Nur daire-
sindeki flirket-i maneviye s›rr›yla, umum onlar›n hase-
natlar›na hissedar olmakt›r.

ayet-i Kur’âniye: Kur’ân’›n ayeti.
bereket: mübareklik, bolluk, saa-
det.
cihet: yön, sebep, vesile.
dünyevî: dünyaya ait.
ehl-i dalâlet: dalâlet ehli; yoldan
ç›kanlar, azg›n ve sapk›n kimse-
ler.
fazilet: de¤er, meziyet, iman ve
irfan itibariyle olan yüksek dere-
ce.
hasenat: iyi ameller, iyi ifller, ha-
y›rlar.
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hissedar: hisse sâhibi, hissesi
olan.
hükmüne: yerine, de¤erine.
iman: inanç, itikat.
maiflet: geçinme, geçinme
için lüzumlu bulunan madde-
ler.
manen: mana bak›m›ndan,
manaca.
manevî: maddî olmayan, içe
ait, mana ile ilgili.
muvaffak›yet: baflarma, ba-

flar›l› olma.
mücahede: savaflma, müca-
dele, u¤raflma, çaba, gayret.
mühim: lüzumlu, gerekli.
neflr-i hakikat: hakikat›n
neflri, do¤ruyu yaymak.
Nur: Risale-i Nur.
r›z›k:Cenab-› Hak taraf›ndan
verilen.
sadâkat: ba¤l›l›k, do¤ruluk.
s›r: gizli hakikat.
suret: biçim, flekil, tarz.

sühulet: kolayl›k.
sürur: sevinç, mutluluk.
flakirt: talebe, ö¤renci.
flirket-i manevî: manevî flir-
ket, manevî ortakl›k.
tahsil: ilim ö¤renme, bilgi
edinme, ö¤renim.
talebe: ö¤renci.
tefekkürî: yarat›l›fl hikmetle-
rini düflünme.
umum: bütün.
Üstat: ö¤retici, ö¤retmen.
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Hem bu talebesizlik zaman›nda, melâikelerin hürme-
tine mazhar olan (HAfi‹YE 1) talebe-i ulûm-u diniye s›n›f›na
dahil olup âlem-i berzahta—talihi varsa, tam muvaffak
olmuflsa—Haf›z Ali ve Meyve’de bahsi geçen meflhur ta-
lebe gibi; flüheda hayat›na mazhar olmakt›r.

ìÕ

Œ 1 4 2 œ

Makineyle ç›kan mecmualar›n bafl›nda yaz›lacak f›kra
fludur:

Risale-i Nur’un bütün eczalar›n› iki sene hem Ankara,
hem Denizli mahkemeleri ve ehl-i vukufu tetkikten son-
ra hem beraatimiz, hem umum Risale-i Nur eczalar›n›
bana teslime müttefikan karar vermelerine binaen, ne-
flirlerine bir mani yoktur. Bana verilen Risale-i Nur’dan
birisi, bu mecmuan›n eczalar›d›r.

Isparta’da hem mekteplerde, hem camilerde din le-
hindeki icraatlar, Zülfikar’›n manevî fütuhat› say›labilir.
‹nflaallah, Isparta nas›l Nurlar›n medresesi olmufl, baflka
vilâyetlere de ders veriyor; inflaallah fleair-i ‹slâmiyede de
birinci hüsn-ü misal ve nümune-i imtisal olacak. (HAfi‹YE 2)
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mektep: okul.
melâike: melekler.
muvaffak: baflarm›fl, baflar›l›.
müttefikan: ittifak ederek, hep
beraber, birlikte.
neflir: yayma,yay›m, herkese du-
yurma.
nümune-i imtisal: örnek al›na-
cak flekildeki nümune, örnek nü-
mune.
fleair-i ‹slâmiye: ‹slâma ait iflaret-
ler, ‹slâma sembol olmufl ifl ve
ibadetler.
flüheda: flehitler.
talebe: istekliler, talep edenler.
talebe-i ulûm-i diniye: dini ilim-
leri okuyan talebeler.
talih: flans, k›smet.
tetkik: dikkatle araflt›rma, incele-
me.
umum: bütün.
vilayet: il.

HAfi‹YE 1: Baz› ehl-i keflfin katî müflahedesiyle sabittir.

HAfi‹YE 2: Ehl-i siyasete hiç bakmad›¤›m halde, bugün tesadüfen kula-
¤›ma girdi ki, baz› camileri kald›rmak için bir mecliste, bir k›s›m dinsiz
mebuslar çal›flm›fllar. Ayn› vakitte beni tesmim (zehirlendirmesi) ve Hasan
Feyzi'nin ölüm hastal›¤› tesadüfe benzemiyor. Bu üç suikast ayn› zaman-
da birbiriyle alâkadar görünüyor. ‹kisi flimdilik akîm kald›, birisi bir kahra-
man› ald›.

âlem-i berzah: ruhlar›n k›ya-
mete kadar kalacaklar› âlem;
kabir âlemi.
bahis: konu.
beraat: fiuçsuzlu¤un sabit ol-
mas›.
binaen: -den dolay›, bu se-
bepten.
dâhil: içinde, içeri girmifl.
ecza: cüz’ler, parçalar, k›s›m-
lar.
ehl-i vukuf: bir mesele hak-

k›nda bilgi ve yetki sahibi
olanlar.
f›kra: k›s›m, fas›l, bölüm.
fütuhat: fethetmek,yay›l-
mak.
hürmet: fleref; sayg›.
hüsn-i misal: güzel örnek.
icraat: ifller, yap›lan, tatbik
edilen ifller, uygulanan fleyler.
inflaallah: ‘Allah izin verirse’
manas›nda kullan›lan bir dua.
leh: onun taraf›na, ondan ya-

na, birinin faydas› için yap›lan
hareket.
manevî: manaya ait, maddî
olmayan.
mâni: meneden, engel olan.
mazhar: nail  olma, flereflen-
me.
mecmua: “Risale-i Nur” par-
çalar›ndan her biri.
mecmua: dergi.
medrese: yüksek mektep,
üniversite.
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Œ 1 4 3 œ

Aziz, s›dd›k kardefllerim,

Evve lâ : Bu fliddetli maddî ve manevî k›fl›n, s›k›nt›l›
maddî ve manevî hastal›¤› vaktinde dünyadan mufarakat
ve pek çok alâkadar oldu¤um Nurcu kardefllerimden if-
tirak ihtimalinden gelen elemler beni s›karken, birden
S›dd›k Süleyman, Nur Santral› Sabri, umum o havalide-
ki kardefllerim nam›na ve nesebî akrabalar›m›n da hesa-
b›na, Abdülmecid ve Abdurrahman manas›nda buraya
geldiler. Cenab› Hakka flükrediyorum, onlar›n gelmesi,
bir panzehir hükmünde bana ilâç oldu. Ben de burada-
ki âdetime muhalif olarak ne olursa olsun yan›ma davet
ettim, geldiler. ‹ki üç saat kadar tam bütün meraklar›m›,
hususan Barla’daki dostlar›m›n hallerini anlamakla, Bar-
la’daki eski zaman›ma mesrurane bir seyahat-› manevi-
ye-i hayalî yapt›k. Ondan bir ferah, bir inflirahla elîm s›-
k›nt›lar›m zail oldu. Onlar› bir iki gün burada b›rakmak
isterdim. Fakat bu fena zaman ve buran›n evhaml› vazi-
yeti müsaade etmedi. Bu iki kardeflimizi, umumunuzun
hesab›na kabul ettim. Ve kendime bedel, umumunuza
iki canl› mektup olarak gönderdim.

San iyen: ‹kinci gün, çok ziyade merak ve alâka
peyda etti¤im darü’l-fünun gençlerinin, üniversite tale-
belerinin nam›na, flimdiden, dokuz tane hakikî Nurcu ve
küçük Salâhaddin’ler ve Abdurrahman’lar nevinde da-
rü’l-fünunun tenvirine ciddî çal›flt›klar›n› bildiren bir
mektup ald›m. O küçük Abdurrahman’lar ise, Mustafa 

âdet: her vakit yap›lan.
alâka: ilgi, iliflki. ba¤.
alâkadar: ilgili, iliflkili, münase-
betli, ba¤l›.
aziz: de¤erli.
bedel: bir fleyin yerini tutan, kar-
fl›l›k.
ciddî: gerçek olarak, hakikaten.
dârülfünun: üniversite.
elem: dert, üzüntü, maddî-mane-
vî ›zt›rap.
elîm: fliddetli, çok dert ve keder
veren.
evham: vehimler, zanlar, kurun-
tular.
evvelâ: öncelikle.
ferah: gönül aç›kl›¤›, sevinç, se-
vinme.
hakikî: do¤ru, gerçekten.
hâl: tav›r, davran›fl, tutum.
havali: bölge, etraf, çevre, civar.
hayalî: hayalle ilgili, gerçek olma-
yan.
hususan: bilhassa, özellikle.
hükmünde: de¤erinde, yerinde.
iftirak: hicran, ayr›l›k.
ihtimal: olabilirlik, bir fleyin ola-
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bilmesi mümkün olma, ger-
çekleflebilirlik.
inflirah: ferahlama, gö¤sün
aç›l›p sevinç ve huzura kavufl-
turulmas›, rahatlama.
maddî: madde ile alakal›, cis-
manî.
manevî: maddî olmayan, içe
ait, mana ile ilgili.
manevî: manaya ait, maddî
olmayan.
mesrurane: sevinçli bir flekil-
de, sevinerek, memnun ola-
rak.

mufarakat: terk etme, terk
edip gitme, b›rakma.
muhalif: z›t, karfl›t, ayk›r›.
müsaade: izin; elveriflli, uy-
gun olma durumu.
nam: ad, isim, yerine.
nesebî: soy ile ilgili, soyu ile
alâkal›, soy sopa ait.
nev: tür, çeflit.
Nur: Risale-i Nur.
Nurcu: Bedîüzzaman Said
Nursî’nin eserlerine ve fikirle-
rine taraftar olan, Risale-i
Nur’lar› okuyup neflreden

kimse.
panzehir: zehirin tesiri gider-
me özelli¤i olan madde.
Saniyen: ikinci olarak.
s›dd›k: çok do¤ru, dürüst,
hakk› ve hakikati tereddütsüz
kabullenen.
talebe: ö¤renci.
tenvir: nurland›rma, ayd›nlat-
ma, ›fl›kland›rma.
umum: bütün.
vaziyet: durum.
zail: sone eren, yok olan.
ziyade: çok, fazla.
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Oruç, Konyal› Ziya ve Sabri’nin mahdumu Feyzi ve Ba-
haeddin, Abdurrahim ve Kastamonulu Ömer ve Aziz ve
fiükrü ve Sabri gibi ciddî genç Nurcular Nurlara sahip ol-
malar›, merhum biraderzadem Abdurrahman ve Fuad
yeniden on tane olarak dünyaya gelip vazifei Nuriyeye
bafllamas› gibi beni hem sevindirdi, hem hastal›¤›m› da
hafiflefltirdi.

Sa l i sen : Zülfikar’›n makineyle hitama yaklaflmas›,
Nurcular, belki bütün memleket için bir saadettir. Bu sa-
adeti elden kaç›rmamak için, ne kadar ihtiyatl› tedbirler
varsa yapars›n›z. E¤er, farz-› muhal olarak—inflaallah ol-
maz—Âyetü’l-Kübra’ya yap›lan tecavüz gibi bir arama
olsa, bütün nüshalar tecavüze maruz kalmas›n. Gerçi
flimdi tecavüz etmezler ve edemezler; belki müsalâhaya
çal›fl›yorlar. Fakat gizli z›nd›klar, kendilerini istikbalin lâ-
netinden kurtarmak için elbette bahaneler ar›yorlar ve
hüküm ellerinde bulunanlar› aldat›yorlar. Onun için, h›fz
ve inayeti ‹lâhiyeye tam itimad ederek ihtiyat edilmeli.
‹nflaallah Zülfikar kendini tecavüzden muhafaza edecek
ve mütecavizlerin bafl›n› da¤›tacak veya imana getirecek.

ìÕ
Œ 1 4 4 œ

Aziz, s›dd›k kardeflim ve bu fâni dünyada hamiyetli ve
ciddî bir arkadafl›m,

Evve lâ : Bütün dostlar›m ve hemflehrilerimden en zi-
yade zat›n›z ve baz› Erzurumlu zatlar, benim bu 
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eden.
Nurcu: Bedîüzzaman Said Nur-
sî’nin eserlerine ve fikirlerine ta-
raftar olan, Risale-i Nur’lar› oku-
yup neflreden kimse.
nüsha: birbirinin ayn› olan yaz›l›
metinlerden her biri.
saadet: mutluluk, kutluluk, bahti-
yarl›k, mes’ut olma.
salisen: üçüncü olarak.
s›dd›k: çok do¤ru, dürüst, hakk›
ve hakikati tereddütsüz kabulle-
nen.
tecavüz: sald›rma, s›n›r›n› aflma.
tedbir: önlem, yol, çare.
vazife-i Nuriye: Risale-i Nur vazi-
fesi, hizmeti.
zat: kifli, flah›s, fert.
z›nd›k: Allah’a ve ahirete inan-
mayan, Allah’› inkâr eden, iman-
s›z, münkir.
ziyade: çok, fazla.

aziz: yüksek dereceli, çok de-
¤erli.
bahane: as›l sebebi gizlemek
için ileri sürülen uydurma se-
bep.
biraderzade: kardefl çocu¤u,
ye¤en.
ciddî: gerçek olarak, hakika-
ten.
evvelâ: öncelikle.
fânî: ölümlü, geçici.
farz-› muhal: imkâns›z› farz
etme, olmayacak bir fleyi ola-
cakm›fl gibi düflünme.

gerçi: her ne kadar...
hamiyet: millî onur ve haysi-
yet.
hemflehri: ayn› flehirli, ayn›
memleketli.
h›fz: koruma, muhafaza et-
me, himaye etme.
hitam: son, nihayet.
ihtiyat: tedbirli hareket et-
me.
inayet-i ‹lahiye: Allah’›n yar-
d›m›.
inflaallah: ‘Allah izin verirse’
manas›nda kullan›lan bir dua.

istikbal: gelecek, gelecek za-
man, ati.
itimat: dayanma, güvenme.
lânet: fena, kötü, u¤ursuz.
mahdum: o¤ul, evlât.
maruz: bir fleyin etkisi ve te-
siri alt›nda bulunma.
merhum: rahmete kavufl-
mufl, ölmüfl, ölü.
muhafaza: koruma.
müsalâha: bar›flma, anlaflma,
sulh.
mütecaviz: tecavüz eden, sa-
taflan, sald›ran; sark›nt›l›k
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iflkenceli ve mazlumiyet hâletimde flefkatkârane ciddî
alâkadarl›¤›n›za ve imdad›ma fikren koflman›za cidden
çok minnetdar›m; ahir ömrüme kadar unutmayaca¤›m.
Size bin maflaallah ve barekâllah derim.

San iyen:  Mesle¤ime ve Risale-i Nur’dan ald›¤›m
dersime bütün bütün muhalif olarak ve on seneden beri
fâni dünyan›n geçici, ehemmiyetsiz hâdiselerine bakma-
mak olan bir düstur-u hayat›ma da münafi olarak, s›rf
senin hat›r›n ve merak etti¤in ve bu defaki uzun mektu-
bun için vaziyetime ve zalimlerin iflkencelerine ait birkaç
maddeyi beyan edece¤im.

Birincisi: Otuz sene evvel Darü’l-Hikmet azas› iken,
birgün, arkadafl›m›zdan ve Darü’l-Hikmet azas›ndan
Seyyid Sadeddin Pafla dedi ki:

“Kat’î bir vas›ta ile haber ald›m; kökü ecnebîde ve
kendisi burada bulunan bir z›nd›ka komitesi, senin bir
eserini okumufl. Demifller ki: ‘Bu eser sahibi dünyada
kalsa, biz mesle¤imizi (yani z›nd›kay›, dinsizli¤i) bu mille-
te kabul ettiremeyece¤iz. Bunun vücudunu kald›rmal›-
y›z’ diye senin idam›na hükmetmifller. Kendini muhafa-
za et.”

Ben de “ 
1 $G »n∏nY oâr∏scnƒnJ , ecel birdir, tagayyür etmez”

dedim.

‹flte bu komite, otuz sene, belki k›rk seneden beri hem
tevessü etti, hem benimle mücadelede herbir desiseyi is-
timal etti. ‹ki defa imha için hapse ve on bir defa da 

ahir: son.
alâkadar: ilgili, iliflkili, münase-
betli, ba¤l›.
aza: üye.
barekallah: Allah mübarek etsin,
hay›rl› ve bereketli olsun.
beyan: aç›klama, bildirme, izah.
cidden: ciddî olarak, gerçek ola-
rak.
ciddî: gerçek olarak, hakikaten.
desise: hile, oyun, aldatmaca.
düstur-i hayat: hayat kanunu,
hayat kaidesi.
ecel: her canl›n›n Allah taraf›ndan
takdir edilen ölüm vakti.
ecnebi: yabanc›, baflka milletten
olan.
ehemmiyetsiz: önemsiz.
fânî: ölümlü, geçici.
fikren: fikir ile, düflünerek, zih-
nen.
hâdise: olay.
hâlet: hâl, suret, keyfiyet.
hüküm: karar, emir, bir konu, ifl
veya kimse hakk›nda verilen ka-
rar.
imdat: yard›m.
imha: ortadan kald›rma, mahvet-
me.
istimâl: kullanma.

kat’î: kesin, flüpheye ve te-
reddüde mahal b›rakmayan.
komite: kötü bir maksat için
toplanm›fl topluluk, cemiyet.
maflaallah: Allah nazardan
saklas›n, ne güzel, Allah koru-
sun.
mazlumiyet: mazlumluk, zu-
lüm görmüfllük.
meslek: tutulan yol, sülûk
edilen yer.

minnettar: bir iyili¤e karfl› te-
flekkür duygusu içinde olan.
muhafaza: koruma.
muhalif: z›t, karfl›t, ayk›r›.
mücadele: savaflma, çat›flma,
kavga.
münâfi: z›t, muhalif, uymaz,
ayk›r›.
saniyen: ikinci olarak.
flefkatkârâne: flefkatli ve
merhametli bir flekilde.

tagayyür: de¤iflme, baflkalafl-
ma.
tevekkeltü-alellah: Allah’a
tevekkül ettim, dayand›m.
tevessü: geniflleme, yay›lma.
vas›ta: arac›.
vaziyet: durum.
zalim: zulmeden, haks›zl›k
eden, ac›mas›z ve haks›z dav-
ranan.
z›nd›ka: dinsizlik, inançs›zl›k.

1. Allah’a tevekkül ettim.
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beni zehirlemeye çal›flm›fllar (flimdi on dokuz defa oldu).
En son dehfletli plânlar›, sab›k Dahiliye Vekilini ve Af-
yon’un sab›k Valisini, Emirda¤›n›n sab›k kaymakam ve-
kilini aleyhime sevk etmeleriyle, resmî hükûmetin nüfu-
zunu bütün fliddetiyle aleyhimde istimal etmeleridir. Be-
nim gibi zay›f, ihtiyar, merdumgiriz, fakir, garip, hizme-
te çok muhtaç bir biçareye o üç resmî memurlar, aley-
himde öyle bir propaganda ve herkesi korkutmak o de-
receye gelmifl ki, bir memur bana selâm etse, haber al-
d›klar› vakitte de¤ifltirdikleri için, casusluktan baflka hiç-
bir memur bana u¤ramad›¤›n› ve komflular›m›n da baz›-
lar› korkular›ndan hiç selâm etmediklerini gördü¤üm
halde, inayet ve h›fz-› ‹lâhî bana bir sab›r ve tahammül
verdi. Emsalsiz bu iflkence, bu tazyik, beni onlara deha-
lete mecbur etmedi.

‹kincisi: Belki tahattur edersin, Ankara’da, divan› ri-
yasetinde Mustafa Kemal’le münakafla zaman›nda, ona
karfl› dedim: “Namaz k›lmayan haindir, hainin hükmü
merduttur.” Yüzüne fliddetli mukabele etti¤im halde ba-
na karfl› ihanet ve hakarete cesaret edemedi¤i halde, bu-
rada küçük bir zabit ve bir çavufl, o ihaneti ve hakareti
yapt›lar. Maksatlar› beni hiddete getirip bir mesele ç›kar-
mak olmas›ndan, h›fz ve inayet-i ‹lâhiye bana sab›r ve
tahammül verdi.

Üçüncüsü: ‹ki sene, iki mahkeme, ellerinde tetkik
edilen bütün Risale-i Nur eczalar›nda kanunca bir vesile 
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mesele: anlaflmazl›k.
mukabele: karfl›l›k verme, karfl›-
lama.
münakafla: tart›flma.
nüfuz: geçerli olma, iflleme.
propaganda: bir inanç, düflünce,
doktrin v.b. ni baflkalar›na tan›t-
mak, benimsetmek amac›n› gü-
den ve çeflitli vas›talarla yap›lan
faaliyet.
resmî: devlet ad›na olan.
sab›k: geçen, geçmifl, olmufl.
sab›r: dayanma, katlanma, zor-
luklara dayanma gücü.
selâm: bar›fl, rahatl›k, selamet ve
esenlik dileme.
sevk: ulaflt›rma, yöneltme.
tahammül: zora dayanma, kötü
ve güç durumlara karfl› koyabil-
me, katlanma.
tahattur: hat›ra gelmek, hat›rla-
mak.
tazyik: s›k›nt› verme, bask› yap-
ma.
tetkik: dikkatle araflt›rma, incele-
me.
vesile: bahane, sebep.
zabit: subay.

aleyh: ona karfl›, onun üzeri-
ne.
bîçare: çaresiz, zavall›.
casus: çeflitli konularda s›r
mahiyetindeki fleyleri ö¤re-
nip baflkalar›na bildiren kim-
se.
çavufl: çavufl, onbafl›dan son-
ra gelen ve görevi manga ko-
mutanl›¤› olan erbafl rütbesi.
dehalet: girme, birinin hima-
ye ve merhametine s›¤›nma.
dehfletli: ürkütücü, korkunç.
divan-› riyaset: reislik, bafl-

kanl›k makam›.
ecza: cüz’ler, parçalar, k›s›m-
lar.
emsalsiz: benzersiz.
garip: gurbette, kendi mem-
leketinin d›fl›nda bulunan, ya-
banc›.
hain: h›yanet eden, arkadan
vuran.
hakaret: sayg› göstermeme,
alçak görme, afla¤›lama.
h›fz: himaye etme.
h›fz-› ‹lâhî: Allah’›n korumas›.
hiddet: öfke, k›zg›nl›k.

hüküm: emir, buyruk, ku-
manda, nüfuz.
ihanet: hainlik, kötülük etme.
inayet: yard›m, ihsan, lütuf.
inayet-i ‹lahiye: Allah’›n yar-
d›m›.
istimâl: kullanma.
iflkence: bir kimseye verilen
maddî-manevî s›k›nt›, eziyet.
merdut: reddedilmifl, geri
çevrilmifl.
merdümgiriz: insanlardan s›-
k›lan, kalabal›ktan hofllanma-
y›p yaln›zl›k isteyen.
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bulamay›p (HAfi‹YE) bizi ve Risalei Nur’u beraat ettirdikten
sonra, z›nd›ka komitesi, münaf›k baz› memurlar› vesile
ederek, merkez-i hükûmette resmî bir plân çevirip beni
bütün bütün hilâf-› kanun olarak bütün dostlar›mdan ve
talebelerimden tecrit ve s›hhat ve hayat›m noktas›nda
en fena bir yerde, beni nefyetmek nam› alt›nda, haps-i
münferid ve tecrid-i mutlak manas›nda beni Emirda¤›na
gönderdiler. fiimdi tahakkuk etmifl ki, iki maksatla bu
muameleyi yap›yorlar.

Birisi: Eskiden beri ihaneti kabul etmedi¤imden, beni
o surette hiddete getirip bir mesele ç›kararak mahv›ma
yol açmakt›. Bundan birfley ç›karamad›klar› için, zehir-
lendirmek vas›tas›yla mahv›ma çal›flt›lar. Fakat inayet-i
‹lâhiye ile, Nur fiakirtlerinin dualar› tiryak gibi, panzehir
gibi ve sab›r ve tahammülüm tam bir ilâç gibi o plân›
akim b›rakt›, o maddî ve manevî zehrin tehlikesini geçir-
di. Gerçi hiçbir tarihte, hiçbir hükûmette bu tarzda ifl-
kenceli zulümler, kanun nam›na, hükûmet nam›na yap›l-
mad›¤› halde, damarlar›ma dokunduracak tarzda müte-
madiyen tarassutlarla herkesi ürkütmekle beni hiddete
getiriyordu. Fakat birden kalbime ihtar edildi ki, bu 

HAfi‹YE: Ya hiçbir cihetle hiçbir kanun, hatta onlar›n baz› keyfî kanun-
lar› bize ve Risale-i Nur'a iliflmiyorlar; veyahut flimdiki baz› kanunlar› ilifl-
ti¤i halde, koca adliyeler ve üç büyük mahkemeler, istikbalde gelecek flid-
detli nefret ve lânetten çekinmek için Nurun ve bizim mahkûmiyetimize
cesaret edemeyip ittifakla umumumuzun beraetine ve bütün Risale-i
Nur'un iadesine karar verdikleri; ve--ellerindeki kanun onlara siper olabi-
lir--da¤ gibi kuvvetli adliyeler çekindi¤i halde, muvakkat bir makam alan
gaddar flahsiyetler bu zulmü yapmalar›, elbette semâvât› ve arz› k›zd›r›-
yor; daha hiddetime lüzum kalm›yor.

akim: neticesiz, sonu yok, baflar›-
s›z.
beraat: fiuçsuzlu¤un sabit olmas›.
fenâ: kötü iyi olmayan, uygunsuz
(olan.
Gerçi: her ne kadar...
haps-i münferit: tek bafl›na olan
hapis.
hiddet: öfke, k›zg›nl›k.
hilâf-› kanun: kanuna ters, ka-
nun d›fl›.
ihanet: hainlik, kötülük etme.
ihtar: hat›rlatma, uyar›.
inayet-i ‹lahiye: Allah’›n yard›m›.
komite: kötü bir maksat için top-
lanm›fl topluluk, cemiyet.
maddî: madde ile alakal›, cisma-
nî.
mahv: yok olma, ortadan kalk-
ma, batma.
manevî: maddî olmayan, içe ait,
mana ile ilgili.
merkez-i hükümet: hükümet
merkezi, ülkeyi idare merkezi.
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mesele: anlaflmazl›k.
muamele: davranma, davra-
n›fl, birine karfl› her hangi bir
davran›flta bulunma.
münaf›k: nifak sokan, arabo-
zucu; kalbinde küfrü gizledi¤i
halde Müslüman görünen.
mütemadiyen: sürekli ola-
rak, devaml›.
nam: ad.
nefy: sürgün etme, cezalan-
d›rarak baflka bir yerde ika-
met etmeye mecbur etme.
Nur: Risale-i Nur.

panzehir: zehirin tesiri gider-
me özelli¤i olan madde.
resmî: devlet ad›na olan.
sab›r: dayanma, katlanma,
zorluklara dayanma gücü.
s›hhat: sa¤l›k, esenlik.
suret: biçim, flekil, tarz.
flakirt: talebe, ö¤renci.
tahakkuk: gerçekleflme, ke-
sinleflme.
tahammül: zora dayanma,
kötü ve güç durumlara karfl›
koyabilme, katlanma.
talebe: ö¤renci.

tarassut: gözetme, göz alt›n-
da tutma.
tarz: biçim, flekil.
tecrîd: ay›rma, bir tarafta tut-
ma, yaln›z b›rakma.
tecrîd-î mutlak: hiç kimseyle
görüflememek, tam bir yal-
n›zl›k.
tiryak: en iyi çare, bafl ilâç.
vas›ta: arac›.
vesile: arac›, vas›ta.
z›nd›ka: dinsizlik, inançs›zl›k.
zulüm: haks›zl›k, eziyet, ifl-
kence.
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zalimlere hiddet de¤il, ac›mal›s›n. Onlar›n herbirisi, pek
az bir zaman sonra, sana muvakkaten verdikleri azap
yerinde bin derece fazla bâki azaplara ve maddî ve
manevî Cehennemlere maruz kalacaklar. Senin intika-
m›n, bin defa ziyade onlardan al›n›r. Ve bir k›sm›, akl›
varsa, dünyada da kald›kça, geberinceye kadar vicdan
azab› ve idam-› ebedî korkusuyla iflkence çekecekler.
Ben de onlara karfl› hiddeti terk ettim, onlara ac›d›m.
Allah ›slah etsin dedim.

Hem bu azap ve iflkencelerinde pek büyük sevap ka-
zanmakla beraber, Risale-i Nur fiakirtleri yerine ve onla-
r›n bedeline benimle meflgul olup yaln›z beni tazip etme-
leri, Nurculara büyük bir fayda ve selâmetlerine hizmet
olmas› cihetinde de Cenab-› Hakka flükrediyorum ve
müthifl s›k›nt›lar›m içinde bir sevinç hissediyorum.

Dördüncüsü: Senin mektubunda benim istirahatimi
ve e¤er iktidar›m olsa, benim fiam ve Hicaz taraf›na git-
meme dair sizin hükûmet-i haz›raya müracaat maddesi
ise:

Evvelâ: Biz, iman› kurtarmak ve Kur’ân’a hizmet için,
Mekke’de olsam da buraya gelmek lâz›md›. Çünkü, en
ziyade burada ihtiyaç var. Binler ruhum olsa, binler has-
tal›klara müptelâ olsam ve zahmetler çeksem, yine bu
milletin iman›na ve saadetine hizmet için burada kalma-
ya Kur’ân’dan ald›¤›m dersle karar verdim ve vermifliz.

Saniyen: Bana karfl› hürmet yerine hakaret görmek
noktas›n› mektubunuzda beyan ediyorsunuz. “M›s›r’da, 
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ait, mana ile ilgili.
maruz: bir fleyin etkisi ve tesiri
alt›nda bulunma.
muvakkaten: geçici olarak.
müptelâ: düflkün, bir fleye düfl-
kün ve tutulmufl olan.
müracaat: baflvurma, dan›flma.
müthifl: çok rahats›z eden, daya-
n›lmaz.
Nurcu: Bedîüzzaman Said Nur-
sî’nin eserlerine ve fikirlerine ta-
raftar olan, Risale-i Nur’lar› oku-
yup neflreden kimse.
saadet: mutluluk.
saniyen: ikinci olarak.
selâmet: salimlik, eminlik, kurtu-
lufl, korku ve endifleden uzak ol-
ma.
flakirt: talebe, ö¤renci.
tazip: azap çektirme, eziyet et-
me, s›k›nt› verme.
vicdan: his, duygu.
zahmet: s›k›nt›, eziyet, meflak-
kat.
zalim: zulmeden, ac›mas›z ve
haks›z davranan.
ziyade: fazla, fazlas›yla.

azap: büyük s›k›nt›, fliddetli
ac›.
azap: günahlara karfl› kabirde
ve ahirette çekilecek ceza.
bâkî: ebedî, daimî, sonu gel-
mez, bitip tükenmez, ölmez,
sonsuz.
bedel: bir fleyin yerini tutan,
karfl›l›k.
beyan: aç›klama, bildirme,
izah.
Cenab-› Hak: Allah; do¤ru,
gerçek, Hakk›n tâ kendisi
olan, fleref ve azamet sahibi

yüce Allah.
cihet: yön, sebep, vesile.
dair: alakal›, ilgili.
evvelâ: öncelikle.
hakaret: sayg› göstermeme,
alçak görme, afla¤›lama.
hiddet: öfke, k›zg›nl›k.
hükümet-i hâz›ra: flimdiki
hükümet.
hürmet: riayet, ihtiram, sayg›.
›slah: iyi duruma getirme, iyi-
lefltirme, düzeltme.
idam-› ebedî: dirilmemek
üzere yok olufl, ahiret inanc›

olmad›¤› için ölümü ebedî
yoklu¤a gitmek olarak gör-
me.
iktidar: güç, idareyi elinde
bulundurma.
intikam: öç alma.
istirahat: dinlenme, rahatla-
ma.
iflkence: azap, hissî s›k›nt›.
iflkence: bir kimseye verilen
maddî-manevî s›k›nt›, eziyet.
maddî: madde ile alâkal›; pa-
ra, mal vb. fleylerle ilgili.
manevî: maddî olmayan, içe
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Amerika’da olsayd›n›z, tarihlerde hürmetle yâd edile-
cektiniz” dersiniz.

Aziz, dikkatli kardeflim,

Biz, insanlar›n hürmet ve ihtiram›ndan ve flahs›m›za
ait hüsn-ü zan ve ikram ve tahsinlerinden mesle¤imiz iti-
bar›yla cidden kaç›yoruz. Hususan acip bir riyakârl›k
olan flöhretperestlik ve cazibedar bir hodfuruflluk olan
tarihlere flaflaal› geçmek ve insanlara iyi görünmek ise,
Nurun bir esas› ve mesle¤i olan ihlâsa z›tt›r ve münafi-
dir. Onu arzulamak de¤il, bilâkis flahs›m›z itibar›yla on-
dan ürküyoruz. Yaln›z Kur’ân’›n feyzinden gelen ve i’ca-
z› manevîsinin lemeat› olan ve hakikatlerinin tefsiri bu-
lunan ve t›ls›mlar›n› açan Risale-i Nur’un revac›n› ve
herkesin ona ihtiyac›n› hissetmesini ve pek yüksek k›y-
metini herkes takdir etmesini ve onun pek zahir manevî
keramat›n› ve iman noktas›nda z›nd›kan›n bütün dinsiz-
liklerini ma¤lûp ettiklerini ve edeceklerini bildirmek,
göstermek istiyoruz ve onu rahmet-i ‹lâhiyeden bekliyo-
ruz.

fiahs›ma ait ehemmiyetsiz ve cüz’î bir maddeyi hafliye
olarak beyan ediyorum:

Madem Recep Bey ve Kara Kâz›m seninle dost ve
zann›mca eski Said’le de münasebetleri var. Onlardan
iyilik istemek de¤il, belki bana karfl› selefleri gibi mana-
s›z, lüzumsuz tazyik ve zulme meydan vermesinler. Ha-
kikaten buran›n maddî ve manevî havas›yla imtizaç ede-
miyorum. S›k›nt›lar›m pek fazla. ‹kametgâh›m› hem 

acip: tuhaf, hayrette b›rakan.
aziz: de¤erli.
beyan: aç›klama, bildirme, izah.
bilâkis: aksine, tersine.
cazibedar: çekici, cazibeli.
cidden: ciddî olarak, gerçek ola-
rak.
cüz’î: küçük, az.
ehemmiyetsiz: önemsiz.
feyz: ilim, irfan.
hakikat: gerçek, as›l, esas.
hakikaten: do¤rusu, gerçekten.
hafliye: bir kitab›n sayfalar›n›n
kenar›na veya alt›na yaz›lan aç›k-
lay›c› yaz›, derkenar.
hodfürufl: kendini be¤endirmeye
çal›flan, övünen.
hususan: bilhassa, özellikle.
hürmet: fleref; sayg›.
hüsn-i zan: iyi fikirde bulunup, iyi
olaca¤›n› düflünmek.
i’caz: mucizelik, insanlar›n benze-
rini yapmaktan âciz kald›klar› fle-
yi yapmak.
ihlâs: samimiyet, dürüstlük, do¤-
ruluk.
ihtiram: hürmet etme, sayg› gös-
terme.
ikametgâh: ikamet yeri, oturulan
yer, ev, hane.
ikram: ba¤›fl, ihsan, bir fley sun-
ma.
imtizaç: kaynaflma.
keramat: kerem ve ba¤›fllar, ik-
ramlar, lütuflar.
k›ymet: de¤er.
lemeat: lem’alar, par›lt›lar, parla-

336 | EM‹RDA⁄ LÂH‹KASI - I

y›fllar.
maddî: madde ile alakal›, cis-
manî.
madem: ...den dolay›, böyle
ise.
ma¤lup: yenilme, kendisine
galip gelinmifl.
manevî: manaya ait, maddî
olmayan.
meslek: tutulan yol, sülûk
edilen yer.
münâfi: z›t, ayk›r›.
münasebet: ilgi, alâka, yak›n-
l›k.

Nur: Risale-i Nur.
rahmet-i ‹lâhîye: Allah’›n
sonsuz rahmeti, ‹lâhî rahmet.
revaç: ra¤bet, k›ymet, de¤er.
riyakâr: riya eden, iki yüzlü,
sahtekâr.
selef: önce geçen; bir yerde,
bir iflte, bir hâl ve mevkide di-
¤erinden önce bulunmufl
olan kimse.
flaflaal›: parlak, gösteriflli.
flöhretperest: flöhret düflkü-
nü.
tahsin: aferin deme, alk›flla-

ma.
takdir: be¤enme.
tazyik: s›k›nt› verme, bask›
yapma.
tefsîr: aç›klama, izah.
t›ls›m: herkesin bilip çözeme-
di¤i gizli s›r.
yâd: anma, hat›ra getirme.
zahir: aç›k, belli, meydanda.
zan: sanma, kesin olarak bil-
meksizin kuvvetli ihtimalle
hükmetme.
z›nd›ka: dinsizlik, inançs›zl›k.
zulm: haks›zl›k, eziyet.
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d›flar›dan, hem içeriden kilitliyorum. Her cihetle yaln›-
z›m. Ve bir cihette de komflusuz, s›k›nt›l› bir odada, has-
ta bir halde hayat›m› geçiriyorum. Bazan bir günü, De-
nizli’de bir ay hapisten fazla beni s›km›fl. Bu yirmi sene
dehfletli zulümle hürriyetime ve serbestiyetime iliflmek
art›k yeter! Zaten iki sene mahkemelerin tetkikat›yla ve
aleyhimdeki münaf›klar›n plânlar› akim kalmas›yla
kat’iyen tebeyyün etmifl ki, flahs›mda ve Nurlarda bu va-
tan ve millete zarar tevehhüm etmekle daha kimseyi
kand›ramazlar. Ben de herkes gibi hürriyetime sahip ol-
sam, belki tebdil-i hava için mutedil havas› bulunan bu
kazan›n baz› köylerine gitmeme müsaadekâr bir ifl’ar bu-
rada olsa, münasip olur. Size ve oradaki Nur dostlar›ma
çok selâm ve dua ediyoruz.

1 »/bÉnÑrdGnƒog »/bÉnÑrdnG
Said Nursî

ìÕ
Œ 1 4 5 œ

Hakikaten merhum Hasan Feyzi gibi az zamanda çok
hizmet eden ve Nurlara karfl› pek çok ciddî alâkadar
olan Mustafa Osman’›n, hizmetinin makbuliyetine bir
delil olarak, Hasan Feyzi’nin ve onun ruhlar›nda ve sa-
dakatlerinde iki muallim olan Ahmed Fuad ve Mustafa
Sungur ve iki yüksek talebe olan Mustafa Oruç ve Rah-
mi’yi bulmas› ve Risale-i Nur’un o kuvvetli ellerle hizme-
tine çal›flmas›, o havali için büyük bir saadettir.
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davranan.
Nur: Risale-i Nur eserlerinin her-
biri.
saadet: mutluluk.
sadâkat: ba¤l›l›k, do¤ruluk.
selâm: bar›fl, rahatl›k, selamet ve
esenlik dileme.
talebe: ö¤renci.
tebdil-i hava: hava de¤iflikli¤i.
tebeyyün: meydana ç›kma, gö-
rünme, belli olma, anlafl›lma.
tetkikat: araflt›rmalar, inceleme-
ler.
tevehhüm: vehimlenme, yok
olan› var zannetmekle ümitsizli¤e
ve korkuya düflme.
zulüm: haks›zl›k, eziyet, iflkence.

akim: neticesiz, sonu yok, ba-
flar›s›z.
alâkadar: ilgili, iliflki.
aleyh: ona karfl›, onun üzeri-
ne.
ciddî: gerçek olarak, hakika-
ten.
cihet: yan, yön, taraf.
dehfletli: ürkütücü, korkunç.
delil: iz, niflan, emare.
dua: Allah’a yalvarma, niyaz.

hakikaten: hakikat olarak,
do¤rusu, gerçekten.
havali: bölge, etraf, çevre, ci-
var.
ifl’ar: anlatma, bildirme; yaz›
ile haber verme.
kat’iyen: katî olarak, kesin
olarak, kesinlikle.
makbuliyet: makbullük, be-
¤enilmifllik, geçerlilik.
merhum: rahmete kavufl-

mufl, ölmüfl, ölü.
muallim: ders veren, ö¤ret-
men.
mutedil: yavafl, mülâyim,
sert olmayan, yumuflak.
münaf›k: nifak sokan, arabo-
zucu; kalbinde küfrü gizledi¤i
halde Müslüman görünen.
münasip: uygun.
müsaadekâr: zorluk ç›karma-
yan, hoflgörü sahibi, uysal

1. Bâkî olan ancak Allah’t›r. 
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Hem baz› cümleleri tadilâtla beraber Lâhikam›za ge-
çirdi¤imiz Mustafa Osman’›n ve muallim Mustafa Sun-
gur’un müflterek acip mektuplar› gösteriyor ki, merhum
Hasan Feyzi nev’inde bir sümbül orada inkiflafa baflla-
m›fl; inflaalah çok biçarelerin iman›n› kurtaracaklar. Hu-
susan onlar›n mahiyetinde ve Isparta’n›n küçük masum
kahramanlar›na benzer, Rahmi nam›nda, on dört yafl›n-
da bir mektepli çocu¤un fedakârâne Nurlar›n derslerini
gaye-i hayat bilmesi, bizleri ve Nurcular› cidden sevindi-
riyor. O havali için gençlerin kurtulmas›na bir fa’l-i ha-
y›rd›r.

Risale-i Nur’un Zülfikar ve sair mecmualar›n intiflar›
için büyük yard›mlarda bulunan ve merhum flehit Haf›z
Ali’nin en mükemmel tarzda yazd›¤› ve Nur fabrikas›n-
da tam çal›flkan bir arkadafl› ve sad›k bir vârisi olan Ha-
f›z Mustafa’n›n eline emanet b›rak›lan bütün Risale-i Nur
eczalar› onun eline geçmesini temin eden Ahmed Fuad’›
ve emaneti ona teslim eden kardeflimiz Haf›z Mustafa’y›
ve Safranbolu memleketini ve oradaki kardefllerimizi ruh
u can›m›zla tebrik ediyoruz. ‹nflaallah Zülfikar’a verdi¤i
herbir banknota mukabil, bin kâr görecek, binler hay›r-
lara medar olacak. Hem ona, hem kardefllerinden Ha-
tip ‹brahim’e, hem yeni bir fedakâr muallim olan Mus-
tafa Sungur’a ve küçük bir Selâhaddin olan Rahmi’ye ve
baflta Mustafa Osman ve H›fz› olarak oradaki bütün kar-
defllerimize selâm ederiz.

ìÕ
acip: tuhaf, hayrette b›rakan.
banknot: kâ¤›t bir lira.
bîçare: çaresiz, zavall›.
cidden: ciddî olarak, gerçek ola-
rak.
ecza: cüz’ler, parçalar, k›s›mlar.
emanet: emniyet edilen kimseye
b›rak›lan fley, eflya veya kimse.
fail-i hayr: hay›r iflleyen, hay›r sa-
hibi.
fedakâr: kendini veya flahsî men-
faatlerini hiçe sayan, feda eden.
fedakârane: fedakârca, fedakâr-
l›kla.
gaye-i hayat: hayat›n gayesi, ha-
yat›n amac›.
havali: bölge, etraf, çevre, civar.
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hususan: bilhassa, özellikle.
inkiflaf: geliflme.
inflaallah: ‘Allah izin verirse’
manas›nda kullan›lan bir dua.
intiflar: yay›lma, da¤›lma,
neflrolunma.
Lâhika: Risale-i Nur mektup-
lar›n›n topland›¤› eser.
mahiyet: bir fleyin asl›, esas›,
niteli¤i.
masum: küçük çocuk.
mecmua: “Risale-i Nur” par-
çalar›ndan her biri.
medar: sebep, vesile.

mektep: okul.
merhum: rahmete kavufl-
mufl, ölmüfl, ölü.
muallim: ders veren, ö¤ret-
men.
mukabil: karfl›l›k.
müflterek: birlikte, beraber,
ortaklafla, elbirli¤i ile yap›lan
veya haz›rlanan.
nev: cins.
Nur: Risale-i Nur.
Nurcu: Bedîüzzaman Said
Nursî’nin eserlerine ve fikirle-
rine taraftar olan, Risale-i

Nur’lar› okuyup neflreden
kimse.
sad›k: sözünde, iflinde do¤ru
olan, dostlu¤u ve ba¤l›l›¤› iç-
ten olan.
sâir: di¤er, baflka, öteki.
selâm: bar›fl, rahatl›k, sela-
met ve esenlik dileme.
tadilât: do¤rultmalar, de¤ifl-
tirmeler, do¤rulamalar.
tarz: biçim, flekil, suret.
vâris: vefat eden bir kimse-
nin mal ve mülkünü kullan-
maya yetkili olan.
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Œ 1 4 6 œ

Muhterem, mübarek, muazzez, flefkatli ve faziletli Üs-
tad›m›z Efendimiz Hazretlerine:

Evve lâ :
1 zn¿ƒo©pLGnQ p¬r«ndpG BÉsfpGnh ! ÉsfpG{ mánÑ«/°üoe uπoµpd Risale-i

Nur kahramanlar›ndan flehit merhum Haf›z Ali Efendi-
nin refakat-i maneviyesine bu defa vas›l olan Hasan
Feyzi a¤abeyimizin irtihali, bizleri cidden müteessir eyle-
mifltir. Baflta siz Üstad›m›z Efendimiz olduklar› halde bü-
tün Risale-i Nur talebelerine ve kendisinin mensup
oldu¤u maddî ve manevî efrad-› ailesine ve medrese-i
Nuriyesine ve Denizli halk›na taziyetlerimi bildirir ve
teessürlerinize ifltirak eylerim. Ve naçiz manevî hediye-
lerimi dergâh-› ‹lâhiyeye takdim eylerken, garîk-› rah-
metler ihsan buyurmas›n› niyazlarda bulunurum. 
2 pärƒnªrdG oán≤pFBGnP m¢ùrØnf tπoc fehvas›nca, bu âlemden âlem-i er-

vaha götürdü¤ü ÉkanôoZ rºo¡sænFuƒnÑoænd päÉnëpdÉs°üdGGƒo∏pªnYnh GƒoænenG nøj/òsdGnh
3 nÚ/∏peÉn©rdG oôrLnG nºr©pf Én¡«/a nøj/óp∏nN oQÉn¡rfn’rGÉn¡pàrënJ røpe …/ôrénJ 
ayet-i Sübhanînin iflaret buyurdu¤u ecr-i naîm çok Ha-
san Feyzi’ler sümbül vermesini eltaf-› ‹lâhiyeden tazarru
ve niyaz eylerim.

Muhterem efendim,

Mesmuat›ma nazaran, Denizli’de, bundan yetmifl sek-
sen sene evvel büyük bir evliyadan Hasan Feyzi isminde 
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ranma, ba¤›fllama, ikram etme,
lütuf, ba¤›fl, yard›m.
irtihal: ölme.
ifltirak: kat›lma.
maddî: madde ile alâkal›.
manevî: manaya ait, maddî ol-
mayan.
medrese-i Nuriye: nur medrese-
si; Risale-i Nur’lar›n okundu¤u
yerler.
mensup: bir fleye veya kimseye
ba¤l› olan, üye.
merhum: rahmete kavuflmufl, öl-
müfl, ölü.
mesmuat: iflitilen, duyulan, ha-
ber al›nan fleyler.
muazzez: izzetlenmifl.
muhterem: sayg› de¤er, hürmete
lay›k, sayg›n.
mübarek: feyizli, bereketli.
müteessir: teessüre kap›lan,
duygulanm›fl, etkilenmifl.
naçiz: de¤ersiz, ehemmiyetsiz,
hiç hükmünde olan, çok küçük
fley.
nazaran: göre, bak›m›ndan, ba-
karak, bak›l›rsa.
niyaz: rica, dua.
niyaz: yalvarma, yakarma.
refakat-i manevîye: manevî be-
raberlik, manevî arkadafll›k.
flefkat: karfl›l›ks›z sevgi besleme,
içten ve karfl›l›ks›z merhamet.
flehit: vatan, bayrak, inanç gibi
yüce de¤erler u¤runda ölen Müs-
lüman kimse.
takdim: arz etme, sunma.
talebe: ö¤renci.
tazarru: yalvarma, Allah’a huflû
içinde yalvarma.
taziye: bafl sa¤l›¤› dileme, yak›n›
ölen kimseyi teselli etme.
teessür: kederlenme, üzülme, ac›
duyma.
vas›l: ulaflan, eriflen, kavuflan.

âlem: dünya, cihan.
âlem-i ervah: ruhlar âlemi.
cidden: ciddî olarak, gerçek
olarak.
dergâh-› ‹lâhiye: Cenab-›
Hakk›n dergâh›, kap›s›, kat›.

efrad-› aile: aileyi teflkil eden
fertler.
evliya: keramet sahibi olan-
lar, erenler, velîler, ulular.
evvel: önce gelen, önceki.
evvelâ: öncelikle.

fazilet: de¤er, meziyet, iman
ve irfan itibariyle olan yüksek
derece.
fehvâ: mana, anlam, mef-
hum, kavram.
ihsan: iyilik etme, güzel dav-

1. Her musîbete karfl› deriz: “Biz Allah’›n kullar›y›z. Ve yine Ona dönece¤iz. (Bakara Suresi:
156.)”

2. Her nefis ölümü tad›c›d›r. (Ankebût Suresi: 57.)
3. Îman eden ve güzel ifller yapanlar›, dâimî kalmak üzere, Cennette alt›nan ›rmaklar akan

yüksek makamlara yerlefltirece¤iz. ‹yi ifller yapanlar›n mükâfât› ne güzeldir! (Ankebût
Suresi: 58.)
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bir zat, birgün talebelerine, “Bugün Kürdistan’da bir ev-
liya dünyaya geldi” diye beflarette bulunmakla zat-› dev-
letlerini iflaret buyurmufl. Badehu Denizli’ye baflka bafl-
ka perdelerle teflrifiniz, o zat›n ruhunu flad ve îzaz için
oldu¤unu telâkki etmifltim. Ve az zaman sonra ayn› isim-
de müteveffa Hasan Feyzi Efendinin Risale-i Nur’a hür-
metle birinci Hasan Feyzi’ye imtisalen istikbal etmesi ve
Nurlara taaflflukla idhal-i envar olmas›, bu kanaatimi kat
kat ziyadelefltirdi. fiimdi de düflündüm: Birinci Hasan
Feyzi’nin vefat›ndan sonra Said yetiflti. Ve nam›na bak-
t›¤› ikinci Hasan Feyzi de vazifesini yapt› ve Nurlara
gark olarak ve yerine b›rakaca¤› çok Hasan Feyzi’leri de
vazife bafl›na davet edip hayata veda etti. Cenab-› Erha-
mürrahimînden tazarru ve niyaz eylerim ki, Risale-i
Nur’a ve Üstad›m›za bu Hasan Feyzi’nin ac›s›n› unuttu-
racak daha çok Hasan Feyzi’ler ihsan buyursun. Ve on-
lar›n bafllar›nda Üstad›m›z› mes’ud ve bahtiyar ve mu-
ammer buyurmas›n› onun derya-i rahmetinden, fazl›n-
dan, inayetinden ve ihsan›ndan, ikram›ndan, in’am›n-
dan, eltaf›ndan ümitvar olup, görmekli¤imizi tazarru ve
niyaz eylerim.

Günahkâr, âciz, kusurlu talebeniz
Halil ‹brahim

(Rahmetullahi aleyhi ve alâ Hasan Feyzi)

ìÕ
âciz: zavall›, ac›nacak.
bahtiyar: bahtl›, talihli, mutlu.
beflaret: müjde, müjdelemek.
Cenab-› Erhamürrâhimîn: inayet
ve rahmet, yard›m ve lütuf sahip-
lerinin en merhametlisi olan, fle-
ref ve azamet sahibi olan yüce
Allah (c.c.).
derya-i rahmet: rahmet deryas›.
eltaf: lütuflar, iyi muameleler, iyi-
likler, iyilikseverlikler, nezaketler.
evliya: keramet sahibi olanlar,
erenler, velîler, ulular.
fazl: alicenapl›k, ihsan, cömertlik.
gark: bo¤ulma; tamamen içerisi-
ne dalma.
günahkâr: günahl›, günah iflle-
mifl.
hürmet: riayet, ihtiram, sayg›.
ihsan: ba¤›fllama, ikram etme, lü-
tuf.
ikram: ba¤›fl, ihsan, bir fley sun-
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ma.
imtisalen: imtisal ederek,
uyarak, tâbi olarak.
in’am: nimet verme, nimet-
lendirme, ihsan etme.
inayet: yard›m, ihsan, lütuf.
istikbal: karfl›lama, gelmekte
olan bir kifliyi ikramla karfl›la-
ma.
izaz: aziz k›lma, sayg› göster-
me.
kanaat: inanma, görüfl, fikir.
mesut: saadetli, bahtl›, mut-
lu.

muammer: çok yaflam›fl,
uzun ömürlü, ömür süren.
müteveffâ: vefat etmifl, öl-
müfl, ölen; ölü.
nam: yerine, vekillik.
niyaz: yalvarma, yakarma.
Rahmetullahi aleyh: Allah’›n
rahmeti onun üzerine olsun.
flâd: sevinçli, nefleli, memnun,
mutlu, bahtiyar.
taaflfluk: afl›k olma.
talebe: ö¤renci.
tazarru: yalvarma, Allah’a
huflû içinde yalvarma.

telâkki: anlama, anlay›fl, gö-
rüfl.

teflrif: flereflendirme; büyük
birinin bir yere gitmesi veya
bir yerden gelmesi.

ümitvar: ümitli, umutlu,
uman, ümidi olan.

vazife: dinî mükellefiyet, yü-
kümlülük.

veda: ayr›l›k, ayr›lma, ayr›l›fl.

vefat: ölüm.

zat: kifli, flah›s, fert.

ziyade: Artma, ço¤alma.
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Œ 1 4 7 œ

Bu s›k›nt›l› zamanda nefsim sab›rs›zl›kla beni taciz
ederken, bu f›kra onu tam susturdu, flükrettirdi. Size de
faydas› olur diye leffen takdim edilen bu f›kra, bafl›m›n
yan›nda as›l› duruyor.

1. Ey nefsim! Yetmifl üç sene, yüzde doksan adamdan
ziyade zevklerden hisseni alm›fls›n. Daha hakk›n kalma-
d›.

2. Sen, âni ve fâni zevklerin bekas›n› ar›yorsun.
Onun için, onun zevaliyle a¤lamaya bafll›yorsun. Kör
hissiyat›nla bu yanl›fl›n›n tam tokad›n› yersin. Bir dakika
gülmeye bedel on saat a¤l›yorsun.

3. Senin bafl›na gelen zulümler ve musibetlerin alt›n-
da kaderin adaleti var. ‹nsanlar, senin yapmad›¤›n bir ifl-
le sana zulmediyorlar. Fakat kader, senin gizli hatalar›na
binaen, o musibet eliyle seni hem terbiye, hem hatana
kefaret ediyor.

4. Hem yüzer tecrübenle, ey sab›rs›z nefsim, kat’î ka-
naatin gelmifl ki, zahirî musibetler alt›nda ve neticesinde
inayet-i ‹lâhiyenin çok tatl› neticeleri var. 
1 rºoµndlôr«nN nƒognh ÉkÄr«n°T GƒognôrµnJ r¿nG »=````'°ùnY çok kat’î bir hakikat›

ders veriyor. O dersi daima hat›ra getir.

Hem, fele¤in çark›n› çeviren kanun-u ‹lâhî, senin ha-
t›r›n için o pek genifl kanun-u kaderî de¤ifltirilmez.
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taciz: rahats›z etme, huzursuz k›l-
ma, s›kma.
takdim: arz etme, sunma.
terbiye: yetifltirme, kabiliyetlerini
gelifltirme.
zahirî: görünüflte olan; zahire, d›-
fla ait olan.
zeval: zail olma, sona erme, yok
olma.
ziyade: çok, fazla, art›k.
zulm: haks›zl›k, eziyet.
zulüm: haks›zl›k, eziyet, iflkence.

adalet: her hak sahibine hak-
k›n›n tam ve eksiksiz verilme-
si, hakkaniyet, âdillik.
bedel: de¤er, k›ymet, karfl›l›k,
karfl›.
beka: kal›c›l›k, devaml›l›k, sa-
bit olmak.
binaen: -den dolay›, bu se-
bepten.
fânî: muvakkat, geçici.
felek: talih, baht, kader.

f›kra: k›s›m, fas›l, bölüm.
hakikat: gerçek, bir fleyin as-
l›, esas›.
hisse: pay, nasip.
hissiyat: hisler, duygular.
inayet-i ‹lahiye: Allah’›n yar-
d›m›.
kader: takdir, k›smet, kudret,
‹lâhî hüküm.
kanaat: inanma, görüfl, fikir.
kanun-› kaderî: kader kanu-

nu.
kat’î: kesin, flüpheye ve te-
reddüde mahal b›rakmayan.
kefaret: kendisi ile ifllenen bir
günah›n giderilmesi.
leffen: zarf ve mektup içine
koyarak.
musibet: felâket, belâ, ans›-
z›n gelen belâ, dert, s›k›nt›.
nefs: flehvet, gazap, fazilet gi-
bi fleylerin kayna¤›.

1. Umulur ki hofllanmad›¤›n›z birfley sizin için hay›rl› olabilir. (Bakara Suresi: 216.)
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5.
1 pQnónµrdG nøpe nøpenG pQnón≤rdÉpH nøne'G røne kudsi düsturunu kendi-

ne rehber et. Hevesli ak›ls›z çocuklar gibi, muvakkat,
ehemmiyetsiz lezzetlerin peflinde koflma. Düflün ki, fâni
zevkler, sana manevî elemler, teessüfler b›rak›yor. S›k›n-
t›lar, elemler ise, bilâkis, manevî lezzetler ve uhrevî se-
vaplar veriyor. Sen divane olmazsan, muvakkat lezzeti
yaln›z flükür için arayabilirsin. Zaten lezzetler flükür için
verilmifl.

Said Nursî

ìÕ

Œ 1 4 8 œ

Aziz, s›dd›k kardefllerim,

Evvelen, garip bir münazara-i nefsiyemi, bana mah-
sus iken, bera-y› malûmat size yazmak hat›r›ma geldi.
fiöyle ki:

Bafl›m üstündeki sizce malûm levha nefsimi tam sus-
turdu¤u halde, bu gece nefs-i emmarenin silâh›n› daha
mus›rrane istimal eden kör hissiyat›m, damarlar›ma tam
dokundurup, tesemmüm ve hastal›ktan gelen ziyade te-
essür ve hassasiyet ve fleytandan gelen ilkaat ve f›trî
hubb-u hayattan gelen acip bir hâletle, o ikinci nefs-i
emmare hükmünde olan kör hissiyat, benim vefat ihti-
malinden fliddetli bir me'yusiyet ve teellüm ve kuvvetli
bir h›rs ve zevk ve lezzetle kalb ve ruhuma tam iliflti.

acip: tuhaf, hayrette b›rakan.
aziz: de¤erli.
beray-› malûmat: bilgi ve malû-
mat için, bilgi vermek için.
bilâkis: aksine, tersine.
divane: deli, akl› bafl›nda olma-
yan.
düstur: kanun, kaide, kural, pren-
sip, esas.
ehemmiyetsiz: önemsiz.
elem: dert, üzüntü, maddî-mane-
vî ›zt›rap.
evvelen: evvelâ, birinci, ilk ola-
rak.
fânî: muvakkat, geçici.
f›trî: tabiî, do¤al.
garip: tuhaf, flafl›lacak, bambafl-
ka.
hâlet: hal, durum.
hassasiyet: hassasl›k, dikkatlilik,
ihtimaml›l›k.
heves: gelip geçici istek.
h›rs: afl›r› istek, fliddetli arzu, faz-
la isteme.
hissiyat: hisler, duygular.
hubb-u hayat: hayat sevgisi, ya-
flama sevgisi.
hükmünde: de¤erinde, yerinde.
ihtimal: olabilirlik.
ilkaat: zararl› sözlerle zihin çevir-
me, akl› çelme.
istimâl: kullanma.
kudsî: mukaddes, yüce.
levha: çerçevelenerek duvara
as›lan hat.
malûm: bilinen, bilinir olan.
manevî: maddî olmayan, içe ait,
mana ile ilgili.
me’yusiyet: ümitsizlik.
mus›rrâne: israr ve inatla, ›srarl›
bir flekilde.

muvakkat: geçici.
münazara-i nefsiye: nefisle
olan münazara, nefsiyle mu-
hasebe ve münazara etme.
nefs: kulun kötü ve günah
olan hâl ve huylar›, süflî arzu-
lar›.
nefs-i emmare: insana kötü
ve günah ifllerin yap›lmas›n›
emreden nefis.
nefs-i emmare: insana kötü

ve günah ifllerin yap›lmas›n›
emreden nefis.
ruh: can.
s›dd›k: çok do¤ru, dürüst,
hakk› ve hakikati tereddütsüz
kabullenen.
flükür: Allah’a karfl› kulluk gö-
revlerini yerine getirme.
flükür: nimet ve iyili¤in sahi-
bini tan›ma ve ona karfl› min-
net duyma.

teellüm: elemlenme, tasalan-
ma, dertlenme, üzüntü duy-
ma.
teessüf: üzülme, ac› duyma.
teessür: kederlenme, üzül-
me, ac› duyma.
tesemmüm: zehirlenme.
uhrevî: ahirete dair, ahirete
ait.
vefat: ölüm.
ziyade: çok, fazla, art›k.

1. Kadere îman eden kederden emîn olur.
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“Ne için istirahat-i hayat›na çal›flm›yorsun, belki red-
dediyorsun? Ve gayet zevkli ve masumâne lezzetli bir
hayat ve bir ömür kendine Nur dairesinde aram›yorsun
ve ölmeye karar verip raz› oluyorsun?” dedi ve dediler.
Birden gayet kuvvetli iki hakikat, o ikinci nefs-i emma-
reyi fleytanla beraber susturdu.

Birincisi: Madem Risale-i Nur’un vazife-i kudsiye-i
imaniyesi benim ölümümle daha ziyade hâlisane inkiflaf
edecek ve hiçbir cihetle dünya ifllerine ve benlik ve
enaniyete vesilelikle ittiham edilmeyecek ve rekabeti
tahrik eden hayat-› flahsiyemi bulmad›¤› için daha mü-
kemmel ve ihlâs ile o vazife devam edecek. Hem ben
dünyada kald›kça gerçi bir derece yard›m›m olabilir; fa-
kat âdi flahsiyetimin ehemmiyetli rakipleri, münekkidle-
ri, o flahsiyeti ittiham edebilir ve Risale-i Nur’a ihlâss›z-
l›kla iliflebilir ve bir derece çekinir, çekindirir. Hem bir
derece bekçilik yapan bir flahsiyetin yatmas›yla, o daire-i
nuraniyedeki bütün ehl-i gayret müteyakk›z davran›r. Bir
nöbettar yerine, binler bekçi ç›kar. Elbette ölüm gelse,
“Bafl üstüne geldin” demek gerektir.

Hem, madem Nur fiakirtlerinden çoklar› hem mal›n›,
hem istirahatini, hem dünya zevklerini, hem lüzum olsa
hayat›n› Nurun hizmetinde feda ediyorlar. Sen, ey nef-
sim, neden fedakârl›kta en geri kalmak istersin?

Hem kat'iyen bil ki: Çok bîçarelerin hayat-› bâkiyele-
rini Nurlarla kurtarmak hizmetinde, fânî ve zahmetli 
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suz ve günahs›z bir flekilde.
münekkit: tenkit eden, tenkitçi,
elefltiren, elefltirici.
müteyakk›z: uyan›k bulunan,
basiretli.
nefs: insandaki bedenî canl›l›k;
yeme, içme, flehvet gibi biyolojik
ihtiyaçlara duyulan tabi-
î istek.
nefs-i emmare: insana kötü ve
günah ifllerin yap›lmas›n› emre-
den nefis.
Nur: Risale-i Nur.
raz›: r›za gösteren, hoflnut olan.
rekabet: rakip olma hâli, birbirini
çekememe.
flahsiyet: kiflilik, kifli özelli¤i.
flakirt: talebe, ö¤renci.
tahrik: hareket ettirme, harekete
geçirme.
vazife: dinî mükellefiyet, yüküm-
lülük.
vazife-i kudsiye-i imaniye: ima-
n›n mukaddes ve yüce vazifesi.
vesile: bahane, sebep.
zahmet: s›k›nt›, eziyet, meflak-
kat.
ziyade: çok, fazla.

adî: basit, baya¤›, s›radan.
bîçare: çaresiz, zavall›.
cihet: yön, sebep, vesile.
daire-i nuraniye: nurlu, ay-
d›nl›k daire.
ehemmiyetli: önemli.
ehl-i gayret: gayret edenler.
enaniyet: kendini be¤enme,
bencillik, egoistlik.
fânî: muvakkat, geçici.
fedâ: gözden ç›karma, u¤ru-
na verme.
fedakâr: kendini veya flahsî
menfaatlerini hiçe sayan, fe-

da eden.
gayet: son derece.
gerçi: her ne kadar...
hakikat: gerçek, do¤ru.
halisâne: temiz kalplilikle, sa-
mimî  bir flekilde, s›rf Allah r›-
zas›n› gözeterek.
hayat-› bak›ye: bakî olan,
sonsuz hayat, ahiret hayat›.
hayat-› flahsiye: flahsa ait ha-
yat, özel yaflama biçimi.
ihlâs: bir ifli, bir ameli, baflka
bir karfl›l›k beklemeksizin, s›rf
Allah r›zas› için yapma.

inkiflaf: ortaya ç›kma, gelifl-
me.
istirahat: dinlenme, rahatla-
ma.
istirahat-› hayat: hayat›n ra-
hatlamas›.
ittiham: suç alt›nda bulu›n-
ma, töhmetli olma.
kat’iyen: katî olarak, kesin
olarak, kesinlikle.
madem: çünkü, için, de¤il mi
ki, ...den dolay›, böyle ise, he-
le.
masumâne: masumca, suç-
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ihtiyarl›k hayat›n› memnuniyetle b›rakmaya lüzum olsa
veya vakti gelse, raz› olmak gayet lezzetli bir flereftir.

‹kincisi: Nas›l ki âciz, zaif bir adam, bir batman› kald›-
ramad›¤› halde on batman yük üstüne y›¤›lm›fl bulunsa
ve dostlar› onu çok kuvvetli bilip ona gizli zaaf›na yar-
d›mdan ziyade ondan yard›m istedikleri halde, o bîçare
de onlar›n hüsn-ü zann›n› k›rmamak veyahut kendini
çok afla¤› göstermemek için gayet a¤›r ve so¤uk olan
gösterifl ve tekellüflerle kendini yüksek ve kuvvetli gös-
termeye çal›flmak çok elîm ve zevksiz olmas› gibi; aynen
öyle de, ey kör hissiyat›n içine giren nefs-i emmare, bu
âdi flahsiyetimin ve bir çekirdek kadar ehemmiyeti olma-
yan istidad›m›n yüz derece fevkinde ve s›rf bir inayet-i
Rabbaniye olarak bu karanl›kl› ve çok hastal›kl› as›rda
Kur'ân’›n eczahane-i kudsiyesinden ç›kan ve rahmet-i
‹lâhiye ile elimize verilen Risale-i Nur’daki hakikatlere o
flah›s masdar ve menba ve medar olamaz. Belki, yaln›z
çok biçare ve muhtaç ve Kur’ân kap›s›nda bir sail ve
muhtaçlara yetifltirmeye bir vesile oldu¤um halde, Nu-
run muhlis ve hâlis, s›dd›k ve sad›k, sâfi ve fedakâr
flakirtleri, o biçare flahsiyetim hakk›nda yüz derece ziya-
de hüsn-ü zanlar›n› k›rmamak ve hissiyatlar›n› incitme-
mek ve Nurlara karfl› flevklerine iliflmemek ve Üstad na-
m› verdikleri o biçare flahs›, onlar›n hat›r› için çok afla¤›
oldu¤unu göstermemek ve a¤›r ve elemli tekellüflere ve
tasannulara mecbur olmamak için ve yirmi sene tecrîda-
t›n verdi¤i tevahhufl için, hattâ dostlarla dahi—hizmet-i
Nuriye olmazsa—görüflmeyi terk ediyorum ve etmeye 

âciz: zavall›, ac›nacak.
adî: basit, baya¤›, s›radan.
asr: yüzy›l.
batman: eski a¤›rl›k ölçülerinden
olup, iki okka ile sekiz okka ara-
s›nda de¤iflen a¤›rl›k ölçüsü.
bîçare: çaresiz, zavall›.
eczahane-i kudsiye: mukaddes
ve yüce olan eczahane.
ehemmiyet: önem, de¤er, k›y-
met.
elem: dert, üzüntü, kayg›, tasa.
elîm: fliddetli, çok dert ve keder
veren.
fedakâr: kendini veya flahsî men-
faatlerini hiçe sayan, feda eden.
fevkinde: üstünde.
gayet: son derece.
halis: her amelini, yaln›z Allah r›-
zas› için iflleyen.
hissiyat: hisler, duygular.
hissiyat: hisler, duygular.
hizmet-i Nûriye: Nur hizmeti, Ri-
sâle-i Nur için çal›flma.
hüsn-i zan: iyi fikirde bulunup, iyi
olaca¤›n› düflünmek.
istidat: kabiliyet, yetenek.
mastar: kaynak, bir fleyin ç›kt›¤›
yer.
medar: sebep, vesile.
memnuniyet: memnunluk, se-

344 | EM‹RDA⁄ LÂH‹KASI - I

vinçli olufl.
menba: kaynak.
muhlis: ihlasl›, samimî; bir ifli
hiç bir karfl›l›k beklemeden
s›rf Allah r›zas› için yapan.
nam: ad, isim.
nefs-i emmare: insana kötü
ve günah ifllerin yap›lmas›n›
emreden nefis.
Nur: Risale-i Nur.
rahmet-i ‹lâhîye: Allah’›n
sonsuz rahmeti, ‹lâhî rahmet.
raz›: r›za gösteren, hoflnut
olan.

sad›k: sadakatli, dostlu¤u ve
ba¤l›l›¤› içten olan.
sâfî: samimî, saf.
sâil: soran, isteyen.
s›dd›k: çok do¤ru, dürüst,
hakk› ve hakikati tereddütsüz
kabullenen.
flahsiyet: kiflilik, kifli özelli¤i.
flakirt: talebe, ö¤renci.
fleref: övünülecek, iftihar edi-
lecek fley.
flevk: fliddetli arzu, afl›r› istek
ve heves.
tasannu: yapmac›k.

tecrîd: hücre hapsi; bir kiflinin
baflkalar›yla olan iliflkisini
kesme.
tekellüf: gösterifl, yapmac›k,
sahte tav›r.
tevahhufl: korkulu bir flekilde
emin olmayarak bakma.
Üstat: ö¤retici; muallim, ö¤-
retmen, usta, sanatkâr.
vesile: arac›, vas›ta.
zaaf: zay›fl›k, kuvvetsizlik,
dermans›zl›k.
ziyade: çok, fazla.
ziyade: ilâve, ekleme.
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ruhen mecbur oluyorum. Ve tekellüfe ve k›ymetten ziya-
de kendimi göstermeye ve ziyade hüsn-ü zan edenlere
karfl› hofl görünmek için kendimi makam sahibi göster-
mek ve s›rr-› ihlâsa tam münafi kendini büyük göster-
mek ve vakar perdesi alt›nda benli¤in zararl› ve fâni zev-
kini aramak hâletleri ise, ey nefsim, meftun oldu¤un o
zevkleri hiçe indirirler.

Ey nefis! Ey zevke müptelâ bedbaht kör hissiyat! Bin-
ler dünyevî zevki alsan, flu vaziyette yine bozulur; o zevk
ayn-› elem olur. Madem yüzde doksan mazideki ahbab
âdeta, güya beni berzaha ça¤›r›yorlar. Bu haz›r zaman-
daki on dosttan ben kaçmaya mecbur oluyorum. Elbet-
te bu ihtiyarl›k ve yaln›zl›k hayata, berzah hayat-› mane-
viyesi bin derece müreccaht›r diye, bu iki hakikatle, had-
siz flükürler olsun, o ikinci nefs-i emmare tam susturul-
du, kalb ve ruhtan gelen zevke raz› oldu. fieytan dahi
sustu, hattâ damarlar›mdaki maddî hastal›k da gayet ha-
fifleflti.

ELHASIL: Ölsem, vazife-i Nuriye daha ziyade ihlâs ile
rekabetsiz, ittihams›z inkiflaf eder.

Hem, bu zamanda aramad›¤›m cüz’î, muvakkat zevk
ve bu hayat ve dünya gözüyle fütuhat-› Nuriyeden gelen
lezzet bedeline, çok a¤›r, so¤uk ve nahofl tekellüf elem-
lerinden ve hodfuruflluk zahmetlerinden ve tasannu za-
rarlar›ndan kurtulmak vard›r.

Hem, bu senede bir defa, ey nefis, ruh ve kalble
beraber çok müfltak olduklar›n›z eski, zevkli ve 
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maddî: madde ile alâkal›.
madem: çünkü, için, de¤il mi ki,
...den dolay›, böyle ise, hele.
makam: manevî mevki.
mazi: geçmifl zaman.
meftun: tutkun, müptela, afl›r›
ba¤lanm›fl.
muvakkat: geçici.
münâfi: z›t, ayk›r›.
müptelâ: tutkun, bir fleye düfl-
kün ve tutulmufl olan.
müreccah: tercih edilen, üstün
tutulan.
müfltak: arzulu, fazla istekli, iflti-
yak gösteren.
nahofl: hofl olmayan.
nefs: kiflinin kendisi, iyili¤e de kö-
tülü¤e de meyli olan duygu.
nefs-i emmare: insana kötü ve
günah ifllerin yap›lmas›n› emre-
den nefis.
raz›: r›za gösteren, hoflnut olan.
rekabet: rakip olma hâli, birbirini
çekememe.
ruhen: ruh ile.
s›rr-› ihlâs: ihlas s›rr›, samimiyet
ve do¤rulu¤un s›rr›.
flükür: nimet ve iyili¤in sahibini
tan›ma ve ona karfl› minnet duy-
ma.
tasannu: yapmac›k.
tekellüf: gösterifl, yapmac›k, sah-
te tav›r.
vakar: a¤›rbafll›l›k, heybetli olufl,
ciddiyet.
vazife-i Nuriye: Risale-i Nur vazi-
fesi, hizmeti.
vaziyet: durum.
zahmet: s›k›nt›, eziyet, meflak-
kat.
ziyade: çok, fazla.

âdeta: sanki.
ahbap: dostlar.
ayn-› elem: elemin tâ kendi-
si.
bedbaht: bahts›z, talihsiz, za-
vall›.
bedel: bir fleyin yerini tutan,
karfl›l›k.
berzah: ruhlar›n k›yamete
kadar bekleyece¤i, dünya ile
ahiret aras›ndaki yer.
cüz’î: küçük, az.
dünyevî: dünyaya ait.
elem: dert, üzüntü, maddî-

manevî ›zt›rap.
elhâs›l: has›l›, netice itibariy-
le, k›saca.
fânî: muvakkat, geçici.
fütuhat-› Nuriye: Nur’un za-
ferleri, Risale-i Nur ile yap›lan
iman ve Kur’ân hizmetinin
ak›l ve kalpleri kendine cezp
etmesi, kalpleri fethetmesi.
gayet: son derece.
güya: sanki.
hadsiz: s›n›rs›z, sonsuz.
hâlet: hal, durum.
hayat-› manevîye: manevî

hayat.
hissiyat: hisler, duygular.
hodfürufl: kendini be¤endir-
meye çal›flan, övünen.
hüsn-i zan: iyi zan, güzel ka-
naat.
ihlâs: bir ifli, bir ameli, baflka
bir karfl›l›k beklemeksizin, s›rf
Allah r›zas› için yapma.
inkiflaf: ortaya ç›kma, gelifl-
me.
itham: töhmetlendirme, suç-
lu görme.
k›ymet: de¤er.
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hayat›mdaki yaflad›¤›m memleketleri ve ünsiyet etti¤im
ahbaplar› ve mufarakatlerinden çok mahzun oldu¤um
kardeflleri görmek için, beraber, k›smen hakikaten, k›s-
men hayalen o geçmifl mazide gezdin. Sen de gördün
ki, o sevimli, müteaddit vatanlar›mda, yüzde ancak bir
iki ahbab› bulabildin. Ötekiler, bütün berzah âlemine
göçmüfller ve o sevimli hayat levhalar› de¤iflmifl, elîm ve
hazin bir vaziyet alm›fl. Daha o ahbaps›z yerleri görmek
istenilmez. Onun için, bu hayat ve bu dünya bizi kovma-
dan evvel ve “Haydi d›flar›ya!” demeden, biz kemal-i iz-
zetle, Allaha›smarlad›k deyip izzetimizle bu fâni zevkleri-
mizi b›rakmal›y›z.

1 »/bÉnÑrdGnƒog »/bÉnÑrdnG
Umum kardefllerimize binler

selâm ve dua eden hasta fakat
tam mesrur kardefliniz

Said Nursî

ìÕ

Œ 1 4 9 œ

Sizleri ve umum Risale-i Nur fiakirtlerini ve bilhassa
medrese-i Nuriyenin talebelerini ve bilhassa o merhu-
mun akrabalar›n›, medrese-i Nuriyenin mübarek üstad›
Hac› Haf›z Mehmed’in vefat› münasebetiyle taziye edi-
yoruz. Ve Nurlar hesab›na bütün ruh u can›m›zla biz
dünyada kald›kça ona dua-i rahmet etmeye ve Haf›z Ali
ve Hasan Feyzi ortas›nda daima bütün manevî 

ahbap: dostlar.
âlem: dünya, cihan; bütün yara-
t›lm›fllar.
berzah: ruhlar›n k›yamete kadar
bekleyece¤i, dünya ile ahiret ara-
s›ndaki yer.
bilhassa: özellikle.
dua-y› rahmet: rahmet duas›,
rahmet için yap›lan dua.
elîm: fliddetli, çok dert ve keder
veren.
evvel: önce, ilk, birinci, iptida,
bafllang›ç.
fânî: muvakkat, geçici.
hakikaten: hakikat olarak, do¤-
rusu, gerçekten.
hayalen: hayalî bir flekilde.
hazîn: keder meydana getiren,
ac› uyand›ran, hüzün veren.
izzet: de¤er, itibar, fleref, yücelik.
kemal-i izzet: izzet ve haysiye-
tinden taviz vermeme, tam izzet.
k›smen: k›smî olarak, bir k›s›m.
levha: manzara, görünüfl.

mahzun: hüzünlü, kederli,
üzüntülü.
manevî: manaya ait, maddî
olmayan.
mazi: geçmifl zaman.
medrese-i Nuriye: nur med-
resesi; Risale-i Nur’lar›n okun-
du¤u yerler.
merhum: rahmete kavufl-
mufl, ölmüfl, ölü.
mesrur: sevinçli, memnun.

mufarakat: ayr›l›k, ayr›lma,
uzaklaflma.
mübarek: be¤enilen, sevilen,
k›z›lan, flafl›lan kimse veya
fley hakk›nda söylenir.
münasebet: ilgi, alâka, yak›n-
l›k.
müteaddit: çeflitli, bir çok.
Nur: Risale-i Nur.
selâm: bar›fl, rahatl›k, sela-
met ve esenlik dileme.

flakirt: talebe, ö¤renci.
talebe: ö¤renci.
taziye: bafl sa¤l›¤› dileme, ya-
k›n› ölen kimseyi teselli etme.
umum: bütün.
ünsiyet: al›flkanl›k, ülfet,
dostluk.
üstat: maharetli, tecrübeli,
usta.
vaziyet: durum.
vefat: ölüm.

1. Bâkî olan ancak Allah’t›r. 
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kazançlar›m›za hissedar etmeye kat'î karar verdik. O çok
ehemmiyetli ve Nur hizmetinde muvaffak›yetli merhum
o mübarek zat, mükemmel vazifesini bitirip yüzer
manevî evlât ve hayrü’l-halef b›rak›p gitti¤i ve terhis ol-
du¤u, rahmet ve istirahat âlemine çekildi¤i ayn› zaman-
da, büyük üstadlar›m›n dairesine kazançlar›m› ba¤›fllad›-
¤›m zaman, Haf›z Ali, Haf›z Mehmed, Mehmed Zühtü
ve Savl› Ahmed ve Hasan Feyzi içinde, ihtiyar›m olma-
dan Hac› Haf›z Mehmed daha hayatta iken on günden
beri onlar›n içinde görüyordum. Derdim, “Vefat edenler
içinde bu da bulunsun.” ‹liflmedim. Hem hayatta olanlar
içinde, hem üstadlar dairesinde bulunmas›na hayret
ederdim.

fiimdi bu mektubunuzdan anlafl›ld› ki, onun hâlisane
kudsi hizmetinin bir kerameti olarak vefat›n› ihsas edi-
yordu. “Haf›z Ali, Hasan Feyzi ortas›nda makam›m var”
diye ifl'ar ediyordu. Cenab-› Hak, onun defter-i a'maline
Sava medrese-i Nuriyede okunan ve yaz›lan Risalelerin
harfleri adedince ruhuna rahmetler ve kabrine nurlar ih-
san eylesin. Âmin. Ve ayn› sistemde tam hayrü’l-halef
mahdumu Haf›z Mehmed ve hafîdi Ahmed Zeki’yi onun
vazifesinin idamesine muvaffak eylesin. Âmin. Ve onla-
r›n umumuna sabr-› cemîl ihsan eylesin. Âmin.

ìÕ
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mufl, ölmüfl, ölü.
muvaffak: baflarm›fl, baflar›l›.
muvaffak›yet: baflarma, baflar›l›
olma.
mübarek: hay›rl›, mutlu, kutlu,
u¤urlu.
Nur: Risale-i Nur.
rahmet: flefkat, merhamet, ba-
¤›fllama ve esirgeyicilik.
risale: belli bir konuda yaz›lm›fl
küçük kitap, broflür.
sabr-› cemîl: güzel sab›r; Al-
lah’tan gelen bir ac›ya dayanma,
katlanma.
terhis: izin, serbest b›rakma; ve-
fat etme.
umum: hep, bütün, cümle, her-
kes.
üstat: ö¤retici; muallim, ö¤ret-
men, usta, sanatkâr.
vazife: ödev, bir kimsenin yap-
mak zorunda bulundu¤u ifl.
vefat: ölüm.
zat: kifli, flah›s, fert.

âmin: Yâ Rabbi! Öyle olsun,
kabul eyle!” anlam›nda dua-
n›n sonunda söylenir.
defter-i a’mal: insanlar›n iflle-
di¤i ve yapt›¤› fleylerin kay-
dedildi¤i defter; amellerin
defteri.
ehemmiyetli: önemli.
evlât: çocuklar.
hafîd: evlat o¤lu, torun.
halisâne: temiz kalplilikle, sa-
mimî  bir flekilde, s›rf Allah r›-
zas›n› gözeterek.
hayrü’l-halef: hay›rl› evlât,

hay›rl› takipçi.
hissedar: hisse sâhibi, hissesi
olan.
idame: devam ettirme, sür-
dürme.
ihsan: ba¤›fllama, ikram et-
me, lütuf.
ihsas: aç›k anlatmadan üstü
kapal› olarak dile getirme,
hissettirme.
ihtiyar: seçme, tercih, irade.
istirahat: dinlenme, rahatla-
ma.
ifl’ar: anlatma, bildirme.

kat’î: kesin, flüpheye ve te-
reddüde mahal b›rakmayan.
keramet: ermiflçesine yap›-
lan ifl, hareket veya söylenen
söz, fikir.
kudsî: mukaddes, yüce.
mahdum: o¤ul, evlât.
makam: manevî mevki.
manevî: manaya ait, maddî
olmayan.
medrese-i Nuriye: nur med-
resesi; Risale-i Nur’lar›n okun-
du¤u yerler.
merhum: rahmete kavufl-
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Aziz, s›dd›k kardefllerim ve Nur fiakirtlerinin küçük
pehlivanlar›,

Asa-y› Mûsa ahirlerinde, baz› nüshalar›nda mübarek-
ler pehlivan› büyük ruhlu Küçük Ali nam›nda bir karde-
flimizin sualine karfl› verdi¤im bir cevap var. Onu okuyu-
nuz ki, o zata baz› muterizler Risale-i Nur’un k›ymetini
bir derece k›rmak için demifller: “Herkes Allah’› bilir.
Âdi bir adam, bir velî gibi Allah’a iman eder” diye, Nur-
lar›n pek yüksek ve pekçok k›ymettar ve gayet lüzumlu
tahflidat›n› ziyade göstermek istemifller.

fiimdi, ‹stanbul’da, daha dehfletli bir fikirde, anarflî fi-
kirli küfr-ü mutlaka düflmüfl bir k›s›m münaf›klar, Risale-i
Nur gibi, ekmek ve suya ihtiyaç derecesinde herkes
muhtaç oldu¤u imanî hakikatlerine ihtiyac› düflürmek
desîsesiyle diyorlar ki: “Her millet, herkes Allah’› bilir.
Onu, daha yeni ders almaya ihtiyac›m›z çok yok” diye
mukabele etmek istiyorlar.

Halbuki Allah’› bilmek, bütün kâinata ihata eden ru-
bubiyetine ve zerrelerden y›ld›zlara kadar cüz'î ve külli
herfley Onun kabza-i tasarrufunda ve kudret ve iradesiy-
le oldu¤una kat'î iman etmek; ve mülkünde hiçbir fleriki

olmad›¤›na ve 
2 *G s’pG n¬'dpG n’ kelime-i kudsiyesine, hakikat-

lerine iman etmek, kalben tasdik etmekle olur. 

adî: basit, baya¤›, s›radan.
ahir: son.
anarfli: kargafla, kar›fl›kl›k.
aziz: de¤erli.
cüz’î: az, parçaya ait olan.
dehfletli: ürkütücü, korkunç.
desise: hile, oyun, aldatmaca.
gayet: son derece.
hakikat: gerçek, bir fleyin asl›,
esas›.
ihata: kuflatma, içine alma.
imanî: imana dair olan, imanla il-
gili.
irade: dileme, isteme, bir fleyi ya-
p›p yapmama konusunda için
olan iktidar, güç.
kabza-i tasarruf: idare eli, tasar-
rufu alt›nda olma.
kâinat: evren; yarat›lm›fl olan
fleylerin tamam›, bütün âlemler.
kalben: kalp ile, kalpten; içten ve
samimî olarak.
kat’î: kesin, flüpheye ve tereddü-
de mahal b›rakmayan.
kelime-i kudsiye: yüce, kudsî
söz.
k›ymet: de¤er.
k›ymettar: k›ymetli, de¤erli.
kudret: güç, kuvvet, iktidar.
küfr-i mutlak: mutlak küfür, hiç
bir imanî hükmü, delili kabul et-
meme, kesin ve tam bir inkar.
küllî: bütün olan, tümel.
mukabele: karfl›l›k verme, karfl›-
lama.
muteriz: itiraz eden, karfl› ç›kan,
itirazc›.
mübarek: feyizli, bereketli, kutlu.
münaf›k: nifak sokan, arabozucu;

kalbinde küfrü gizledi¤i halde
Müslüman görünen.
nam: ad, isim.
Nur: Risale-i Nur.
nüsha: birbirinin ayn› olan
yaz›l› metinlerden her biri.
rububiyet: Cenab-› Hakk’›n
her zaman, her yerde, her
mahluka muhtaç oldu¤u fley-

leri vermesi, onu terbiye et-
mesi ve idaresi alt›nda bulun-
durma vasf›.
s›dd›k: çok do¤ru, çok dürüst.
sual: soru.
flakirt: talebe, ö¤renci.
flerik: ortak, hissedar.
tahflidat: y›¤malar, biriktir-
meler, toplamalar.

tasdik: do¤rulama, onayla-
ma.
velî: Allah’›n sevgisine, hima-
yesine kavuflmufl, ermifl kim-
seler, Allah dostu, evliya.
zat: kifli, flah›s, fert.
zerre: en küçük parça, mole-
kül, atom.
ziyade: çok, fazla.

1. Allah’›n ad›yla. Onu her türlü kusur ve noksandan tenzih ederiz. Allah’›n selâm›, rahmeti
ve bereketi üzerinize olsun.

2. Allah’tan baflka hiçbir ilâh yoktur. (Muhammed Suresi: 19.)
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Yoksa, “Bir Allah var” deyip, bütün mülkünü esbaba ve
tabiata taksim etmek ve onlara isnad etmek—hâflâ—
hadsiz flerikleri hükmünde esbab› mercî tan›mak ve her-
fleyin yan›nda haz›r irade ve ilmini bilmemek ve fliddetli
emirlerini tan›mamak ve s›fatlar›n› ve gönderdi¤i elçile-
rini, peygamberlerini bilmemek, elbette hiçbir cihette
Allah’a iman hakikati onda yoktur. Belki küfr-ü mutlak-
taki manevî Cehennemin dünyevî tazibinden kendini bir
derece tesellîye almak için o sözleri söyler.

Evet, inkâr etmemek baflkad›r, iman etmek bütün bü-
tün baflkad›r.

Evet, kâinatta hiçbir zîfluur, kâinat›n bütün eczas› ka-
dar flahitleri bulunan Hal›k-› Zülcelâli inkâr edemez… Et-
se, bütün kâinat onu tekzib edece¤i için susar, lâkayd ka-
l›r.

Fakat Ona iman etmek, Kur'ân-› Azîmüflflan›n ders
verdi¤i gibi, O Hal›k›, s›fatlar›yla, isimleriyle, umum kâ-
inat›n flahadetine istinaden kalben tasdik etmek; ve elçi-
leriyle gönderdi¤i emirleri tan›mak; ve günah ve emre
muhalefet etti¤i vakit, kalben tevbe ve nedamet etmek
iledir. Yoksa, büyük günahlar› serbest iflleyip isti¤far et-
memek ve ald›rmamak, o imandan hissesi olmad›¤›na
delildir. Her ne ise…

Evlâtlar›m, ehemmiyetli bir hâdise size bu uzun mese-
leyi k›saca beyan etmeye sebep oldu. fiimdilik sizlere
Risale-i Nur’un ehemmiyetli flakirtleri nazar›yla bak›yo-
rum. Mustafa Oruç, çok talihlidir ki, kendi sisteminde ve 
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küfr-i mutlak: mutlak küfür, hiç
bir imanî hükmü, delili kabul et-
meme, kesin ve tam bir inkar.
lâkayt: kay›ts›z, ilgisiz.
manevî: manaya ait, maddî ol-
mayan.
merci: merkez, kaynak.
muhalefet: uygun olmama, ayr›-
l›k; z›tl›k.
nazar: düflünme, fikir, mülâhaza,
niyet.
nedamet: piflmanl›k.
s›fat: hâl, keyfiyet, nitelik, vas›f.
flahadet: flahit olma, flahitlik, ta-
n›kl›k.
flakirt: talebe, ö¤renci.
flerik: ortak, hissedar.
tabiat: Allah’›n kâinata koydu¤u,
kâinat›n düzenini devam ettiren
kanun.
taksim: bölme, parçalara ay›rma,
ülefltirme, paylaflt›rma.
talih: flans, k›smet.
tasdik: do¤rulama, onaylama.
tazip: azap çektirme, eziyet et-
me, s›k›nt› verme.
tekzîb: yalanlama, yalan oldu¤u-
nu söyleme.
teselli: avutma, ac›s›n› dindirme.
tevbe: geri dönme, vaz geçme,
terk etme.
umum: bütün.
zîfluur: fluurlu, fluur sahibi.

beyan: aç›klama, bildirme,
izah.
cihet: yön, sebep, vesile.
delil: iz, niflan, emare.
dünyevî: dünyaya ait.
ecza: cüz’ler, parçalar, k›s›m-
lar.
ehemmiyetli: önemli.
esbap: sebepler, vas›talar.
evlât: çocuklar.
hâdise: olay.
hadsiz: s›n›rs›z, sonsuz.
hakikat: gerçek, as›l, esas.
Hâl›k: yoktan yaratan, her

fleyi yoktan var eden.
Hâl›k-› Zülcelâl: Sonsuz bü-
yüklük sahibi yarat›c›, Allah.
hâflâ: asla, katiyen, öyle de¤il,
Allah göstermesin.
hükmünde: de¤erinde, yerin-
de.
inkâr: reddetme, tan›mama,
kabul ve tasdik etmeme,
inanmama.
irade: dileme, isteme, bir fleyi
yap›p yapmama konusunda
için olan iktidar, güç.
isnâd: dayand›rma, mal et-

me, bir fleyi bir kimseye ait
gösterme.
isti¤far: tevbe etme, Al-
lah’tan günahlar›n›n ba¤›fllan-
mas›n› isteme.
istinaden: istinat ederek, da-
yanarak.
kâinat: evren; yarat›lm›fl olan
fleylerin tamam›, bütün âlem-
ler.
kalben: kalp ile, kalpten; iç-
ten ve samimî olarak.
Kur’ân-› Azîmüflflan: flan ve
flerefi yüce olan Kur’ân.
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ruhunda ve ciddiyetinde, az bir zamanda sizleri buldu.
Bir iken on Mustafa oldu.

Said Nursî

ìÕ

Œ 1 5 1 œ
Aziz, muhterem kardeflim,

Evvelâ zat›n›z›n bir Risale kadar cami' ve uzun ve mü-
dakkikane hararetli mektubunuzu kemal-i merakla oku-
dum. Peflin olarak size bunu beyan ediyorum ki, Risale-i
Nur’un üstad› ve Risale-i Nur’a Celcelûtiye Kasîdesinde
rumuzlu iflaretiyle pekçok alâkadarl›k gösteren ve benim
hakaik-i imaniyede hususî üstad›m, ‹mam-› Ali’dir (r.a.).

Ve 
1 »'Hrôo≤rdG »/a nIsOnƒnªrdG s’pG GkôrLnG p¬r«n∏nY rºoµo∏nÄr°SnG nB’ rπob ayetinin

nass›yla, Âl-i Beytin muhabbeti, Risale-i Nur’da ve mes-
le¤imizde bir esast›r ve Vehhabîlik damar›, hiçbir cihet-
te Nurun hakiki flakirtlerinde olmamak lâz›m geliyor. Fa-
kat, madem bu zamanda z›nd›ka ve ehl-i dalâlet ihtilâf-
dan istifade edip, ehl-i iman› flafl›rt›p ve fleairi bozarak
Kur'ân ve iman aleyhinde kuvvetli cereyanlar› var; elbet-
te bu müthifl düflmana karfl› cüz'î teferruâta dair medar-›
ihtilâf münakaflalar›n kap›s›n› açmamak gerektir.

Hem, ölmüfl insanlar› zemmetmek, hiç lüzumu yok.
Onlar, dâr-› ahirete, mahall-i cezaya gitmifller. Lüzum-
suz, zararl›, onlar›n kusurlar›n› beyan etmek, emrolunan
muhabbet-i Âl-i Beytin muktezas› de¤ildir ve lâz›m da 

alâkadar: ilgili, iliflki.
aleyh: karfl›, karfl›t.
Âl-i Beyt: Hz. Muhammed’in
(a.s.m.) ailesinden olan, Hz. Mu-
hammed’in (a.s.m.) ev halk›.
aziz: de¤erli.
beyan: aç›klama, bildirme, izah.
cami: toplayan, içine alan, kapsa-
yan.
cereyan: fikir, sanat, siyaset ha-
reketi.
ciddiyet: ciddîlik.
cihet: yön, sebep, vesile.
cüz’î: küçük, az.
dair: alakal›, ilgili.
dâr-› ahiret: ahiret yurdu.
ehl-i dalâlet: dalâlet ehli; yoldan
ç›kanlar, azg›n ve sapk›n kimse-
ler.
ehl-i iman: inananlar, iman sa-
hipleri.
evvelâ: öncelikle.
hakaik-› imaniye: imana ait ha-
kikatler, imanî gerçekler.
hakikî: gerçek.
hararet: atefllilik, coflkunluk, he-
yecanl›l›k.
hususî: özel.
ihtilâf: ayr›l›k, bir konuda farkl›
görüfl ve düflünüfl, fikir ayr›l›¤›.
istifade: faydalanma, yararlan-
ma.
kaside: övgü maksad›yla yaz›lm›fl
fliir ve bu fliirin naz›m flekli.
kemal-i merak: merak›n son de-
recesi, tam bir merak.
madem: çünkü, için, de¤il mi ki,
...den dolay›, böyle ise, hele.
mahall-i ceza: cezaland›rma ma-
halli, ceza yeri.
medar-› ihtilâf: anlaflmazl›k,
uyuflmazl›k sebebi; kar›fl›kl›k, iki-
lik vesilesi.
meslek: tutulan yol, sülûk edilen
yer.
muhabbet: dostça konuflma,
sohbet, yarenlik.
muhabbet-i Âl-i Beyt: Âli Beyt
sevgisi, Peygamberimizin âilesi ve
neslinden gelenlere gösterilen
sevgi.
muhterem: sayg› de¤er, hürmete
lay›k, sayg›n.

muktezâ: iktiza etme, gerek-
me.
müdakkikane: dikkatlice, in-
ceden inceye araflt›rarak.
münakafla: tart›flma.
müthifl: çok rahats›z eden,
dayan›lmaz, korkunç.
nas: kesin delil, aç›k hüküm,
hüccet, bürhan.
Nur: Risale-i Nur.

risale: belli bir konuda yaz›l-
m›fl küçük kitap, broflür.
rumuz: remizler, iflaretler.
flakirt: talebe, ö¤renci.
fleair: Müslümanlara ait ku-
rallar, kaideler, bütün Müslü-
manlarla ilgili meseleler ve
alâmetler.
teferruat: ayr›nt›lar, dallar,
bölümler.

Vehhabî: Muhammed bin
Abdulvehhab taraf›ndan ge-
çen as›rda Arabistan’da mey-
dana getirilen ‹slamî baz› me-
selelerde ifrat eden ve Arap
milliyetçili¤i yapan mezhep.
zat: kifli, flah›s, fert.
zem: yerme, k›nama, ay›pla-
ma.
z›nd›ka: dinsizlik, inançs›zl›k.

1. De ki: Vazifem karfl›l›¤›nda sizden bir ücret istemiyorum; sizden istedi¤im, ancak akraba-
ya sevgi ve Ehl-i Beytime muhabbetir. (fiûrâ Suresi: 23.)
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de¤ildir diye, Ehl-i Sünnet ve’l-Cemaat, Sahabeler za-
man›ndaki fitnelerden bahis açmay› men etmifller. Çün-
kü Vak›a-i Cemelde Aflere-i Mübeflflereden Zübeyir ve
Talha ve Âifle-i S›ddîka (r.a.) bulunmas›yla Ehl-i Sünnet
ve’l-Cemaat, o harbi, içtihad neticesi deyip, “Hazret-i
Ali (r.a.) hakl›, öteki taraf haks›z; fakat içtihad neticesi
oldu¤u cihetle affedilir.”

Hem Vehhabîlik damar›, hem müfrit Raf›zîlerin mez-
hebleri ‹slâmiyete zarar vermesin diye, S›ffîn Harbinde-
ki ba¤îlerden de bahis açmay› zararl› görüyorlar.

Haccac-› Zalim, Yezid ve Velid gibi heriflere ilm-i ke-
lâm›n büyük allâmesi olan Sa'deddin-i Taftazanî, “Yezi-
de lânet caizdir” demifl; fakat “Lânet vaciptir” dememifl.
“Hay›rd›r ve sevab› vard›r” dememifl. Çünkü, hem
Kur'ân’›, hem Peygamberi, hem bütün Sahabelerin
kudsi sohbetlerini inkâr eden hadsizdir. fiimdi onlardan
meydanda gezenler çoktur. fier'an, bir adam, hiç
mel'unlar› hat›ra getirmeyip lânet etmese, hiçbir zarar›
yok. Çünkü, zem ve lânet ise, medih ve muhabbet gibi
de¤il; onlar, amel-i salihte dahil olamaz. E¤er zarar› var-
sa, daha fena…

‹flte flimdi gizli münaf›klar, Vehhabîlik damar›yla en zi-
yade ‹slâmiyeti ve hakikat-i Kur'âniyeyi muhafazaya me-
mur ve mükellef olan bir k›s›m hocalar› elde edip, ehl-i
hakikati Alevîlikle itham etmekle birbiri aleyhinde isti-
mal ederek dehfletli bir darbeyi ‹slâmiyete vurmaya çal›-
flanlar meydanda geziyorlar. Sen de bir parças›n› 
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ilm-i kelâm: kelâm ilmi, Cenab-›
Hakk›n zat ve s›fatlar›ndan, nü-
büvvet, haflir, kader gibi imana
ait meselelerden ‹slâmî esaslar
dairesinde delil ve bürhana daya-
l› olarak bahseden ilim.
inkâr: reddetme, inanmama, ka-
bul ve tasdik etmeme.
istimâl: kullanma.
itham: suç isnat etme, suçlama.
kudsî: mukaddes, yüce.
lânet: beddua, ilenç.
medih: övmek.
mel’un: herkesin lânet ve nefret
etti¤i kimse.
men: yasak etme, engelleme.
mezhep: ilim ve felsefede takip
edilen yol, meslek, ç›¤›r.
muhabbet: ülfet, sevgi, sevme,
dostluk.
muhafaza: koruma, saklama, h›f-
zetme.
müfrit: ifrat eden, bir konu veya
bir iflte afl›r›ya kaçan.
mükellef: sorumlu ve yükümlü
olan.
münaf›k: nifak sokan, arabozucu;
kalbinde küfrü gizledi¤i halde
Müslüman görünen.
Raf›zî: ehl-i sünnete ayk›r› akide
veya fikir sahibi olan kimse.
Sahabe: Peygamberimiz Hz. Mu-
hammed’in mübarek yüzünü
görmekle flereflenen ve onun
sohbetlerine kat›lan mü’min kim-
se.
S›ffin: Hz. Ali ile Hz. Muaviye’nin
savaflt›¤› yer ve bu savafl›n ad›.
fler’an: fleriata göre, fleriat bak›-
m›ndan, fleriatça.
vacip: zorunlu, yap›lmas› gerekli
olan.
Vak›a-i Cemel: Cemel Olay›, Müs-
lümanlar aras›nda 657 senesinde
meydana gelen ac› veren olay.
Vehhabî: Muhammed bin Abdul-
vehhab taraf›ndan geçen as›rda
Arabistan’da meydana getirilen
‹slamî baz› meselelerde ifrat eden
ve Arap milliyetçili¤i yapan mez-
hep.
zem: yerme, k›nama, ay›plama.
ziyade: çok, fazla.

Alevî: Hz. Ali’ye hususî ilgi
gösteren, ona taraftar olan.
aleyh: ona karfl›, onun üzeri-
ne.
allâme: ilmî seviyesi çok yük-
sek olan âlim.
amel-i salih: Allah r›zas›na
uygun hay›rl› ifl, dine uygun
hareket, davran›fl.
Aflere-i Mübeflflere: Cennetle
müjdelenen on Sahabî. (Hz.
Ebu Bekir, Hz. Ömer, Hz. Os-
man, Hz. Ali, Hz. Abdurrah-
man bin Avf, Hz. Übeyde bin

Cerrah, Hz. Said Bin Zeyd, Hz.
Saad bin Ebi Vakkas, Hz.
Ubeydullah bin Talha, Hz. Zü-
beyr ibnü’l-Avvam.).
bâ¤î: isyan eden, meflrû ida-
reye baflkald›ran.
bahis: konu.
caiz: yap›lmas› veya yap›lma-
mas›nda sak›nca olmayan,
uygun.
cihet: yön, sebep, vesile.
dâhil: giren, kat›lan.
dehfletli: ürkütücü, korkunç.
ehl-i hakikat: hakikati arzu-

layanlar, gerçe¤i bulup onun
peflinden gidenler; Allah ada-
m›.
fenâ: kötü iyi olmayan, uy-
gunsuz (olan.
fitne: arabozan, fesat, kar›flt›-
r›c›.
hadsiz: s›n›rs›z, sonsuz.
hakikat-› Kur’âniye:
Kur’ân’›n hakikat›, Kur’ân’›n
ifade etti¤i gerçek.
harp: savafl.
içtihat: fikir, kanaat, görüfl
aç›s›.
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mektubunda yaz›yorsun. Hattâ sen de biliyorsun; benim
ve Risale-i Nur’un aleyhinde istimal edilen en tesirli va-
s›tay› hocalardan bulmufllar.

fiimdi Haremeyn-i fierîfeyne hükmeden Vehhabîler
ve meflhur, dehfletli dâhîlerden ‹bnü’t-Teymiye ve ‹bnü’l-
Kayyim-i Cevzî’nin pek acip ve cazibedar eserleri ‹stan-
bul’da çoktan beri hocalar›n eline geçmesiyle, hususan
evljyalar aleyhinde ve bir derece bid'alara müsaadekâr
meflreblerini kendilerine perde yapmak isteyen, bid'ala-
ra bulaflm›fl bir k›s›m hocalar, sizin, muhabbet-i Âl-i
Beytten gelen ve flimdi izhar› lâz›m olmayan içtihad›n›z›
vesile ederek hem sana, hem Nur fiakirtlerine darbe vu-
rabilirler. Madem zemmetmemek ve tekfir etmemekte
bir emr-i fler'î yok, fakat zemde ve tekfirde hükm-ü fler'î
var. Zem ve tekfir, e¤er haks›z olsa, büyük zarar› var;
e¤er hakl› ise, hiç hay›r ve sevap yok. Çünkü tekfire ve
zemme müstehak hadsizdir. Fakat zemmetmemek, tek-
fir etmemekte hiçbir hükm-ü fler'î yok, hiç zarar› da yok.

‹flte bu hakikat içindir ki, ehl-i hakikat, baflta Eimme-i
Erbaa ve Ehl-i Beytin Eimme-i ‹sna Afler olarak Ehl-i
Sünnet, mezkûr hakikate müstenid olan kanun-u kudsi-
yeyi kendilerine rehber edip, ‹slâmlar içinde o eski za-
man fitnelerinden medar-› bahs ve münakafla etmeyi ca-
iz görmemifller, “Menfaatsiz, zarar› var” demifller.

Hem, o harblerde, çok ehemmiyetli Sahabeler,
nas›lsa iki tarafta bulunmufllar. O fitneleri bahsetmekte
o hakiki Sahabelere, Talha ve Zübeyir (r.a.) gibi 

aleyh: ona karfl›, onun üzerine.
bid’a: dinin asl›na uymayan adet
ve uygulamalar.
caiz: yap›lmas› veya yap›lmama-
s›nda sak›nca olmayan, uygun.
cazibedar: çekici, cazibeli.
dâhî: son derece zeki, anlay›fll›,
deha sahibi.
dehfletli: Müthifl ak›llar› hayrette
b›rakan.
ehemmiyetli: önemli.
Ehl-i Beyt: Hz Peygamberin so-
yundan gelen.
ehl-i hakikat: hakikati arzula-
yanlar, gerçe¤i bulup onun peflin-
den gidenler; Allah adam›.
Ehl-i Sünnet: ‹slam’› ilk günkü sa-
fiyetiyle kabul ederek dinden ol-
mayan fleyleri kar›flt›rmay›p, Hz.
Peygamberin sünnetinden ve yo-
lundan ayr›lmayanlar.
Eimme-i Erbaa: dört imam.
eimme-i isnaafler: on iki imam.
emr-i fler’î: fleriat›n emri, dinî hu-
kukun emri, meflru olan emir, ifl.
evliya: keramet sahibi olanlar,
erenler, velîler, ulular.
fitne: arabozan, fesat, kar›flt›r›c›.
hadsiz: çok, pek çok.
hakikat: as›l, esas.
hakikî: gerçek.
Haremeyn-i fierifeyn: iki mukad-
des flehir, Mekke-i Mükerreme ve
Medine-i Münevvere.
harp: savafl.
hususan: bilhassa, özellikle.
hükm-i fler’î: Kur’ân-› Kerîm’e ve
din-i ‹slâma uygun kanun ile veri-
len karar, fleriat›n hükmü.
hüküm: hakimiyet, hakim olma.
içtihat: din âlimlerinin fler’î esas-
lar dahilinde Kur’ân ve sünnete
uygun flekilde bir konuda fikir or-
taya koymalar›, hüküm vermele-
ri.
istimâl: kullanma.
izhar: gösterme, aç›¤a vurma.
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kanun-› kudsiye: kudsî ka-
nun.
madem: çünkü, için, de¤il mi
ki, ...den dolay›, böyle ise, he-
le.
medar-› bahs: söz konusu,
bahsetmeye sebep olan, ve-
sile olan.
menfaat: fayda.
meflrep: gidifl, hareket tarz›,
tav›r, tutum, meslek.
mezkûr: zikredilen, ad› ge-
çen, an›lan.
muhabbet-i Âl-i Beyt: Âli

Beyt sevgisi, Peygamberimi-
zin âilesi ve neslinden gelen-
lere gösterilen sevgi.
münakafla: tart›flma.
müsaadekâr: zorluk ç›karma-
yan, hoflgörü sahibi, uysal
davranan.
müstahak: istihkak› olan, hak
kazanm›fl, lây›k.
müstenit: istinat eden, daya-
nan.
Nur: Risale-i Nur.
Sahabe: Peygamberimiz Hz.
Muhammed’in mübarek yü-

zünü görmekle flereflenen ve
onun sohbetlerine kat›lan
mü’min kimse.
flakirt: talebe, ö¤renci.
tekfir: birini küfürle suçlama,
bir kimseyi yapt›¤› bir iflten
veya bir sözden dolay› kâfir
sayma.
vas›ta: alet, araç.
Vehhabî: bu mezhebe men-
sup olan.
vesile: bahane, sebep.
zem: yerme, k›nama, ay›pla-
ma.
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Aflere-i Mübeflflereye dahi tarafgirane bir inkâr, bir itiraz
kalbe gelir. Hata varsa da tevbe ihtimali kuvvetlidir. O
eski zamana gidip lüzumsuz, zararl›, fleriat emretmeden
o ahvalleri tetkik etmekten ise, flimdi bu zamanda bilfiil
‹slâmiyete dehfletli darbeleri vuran, binler lânete, nefre-
te müstehak olanlara ehemmiyet vermemek gibi bir hâ-
let, mü'min ve müdakkik bir zat›n vazife-i kudsiyesine
muvaf›k gelemez.

Hattâ Sabri ile küçücük münakaflan›z, hem Risale-i
Nur’a, hem hakaik-i imaniyenin intiflar›na ehemmiyetli
zarar verdi¤ini senden saklamam. Ayn› vakitte burada
hissettim, müteessir ve müteellim oldum. Sonra senin
gibi ehl-i tahkik bir âlimin Risale-i Nur’a oraca ehemmi-
yetli bir hizmete vesile olacak Sabri oraya gelmesi, iki-
nizden büyük bir hizmet-i Nuriye beklerken, bilakis üç
cihetle Nura zarar geldi¤ini hissettim ve gördüm. Acaba
neden bu zarar olmufl diye, iki üç gün sonra haber ald›m
ki, Sabri, manas›z, lüzumsuz seninle münakafla etmifl;
sen de hiddete gelmiflsin. “Eyvah!” dedim. “Yâ Rab! Er-
zurum’dan imdad›ma yetiflen bu iki zat›n münakaflas›n›
musalâhaya tebdil et” diye dua ettim. Risale-i Nur’un ‹h-
lâs Lem'alar›nda denildi¤i gibi, flimdi ehl-i iman, de¤il
Müslüman kardeflleriyle, belki H›ristiyan›n dindar ruha-
nîleriyle ittifak etmek ve medar-› ihtilâf meseleleri naza-
ra almamak, niza etmemek gerektir. Çünkü küfr-ü mut-
lak hücum ediyor. Senin, hamiyet-i diniye ve tecrübe-i il-
miye ve Nurlara karfl› alâkan›zdan rica ediyorum ki,
Sabri ile geçen mâceray› unutmaya çal›fl ve onu da affet 

EM‹RDA⁄ LÂH‹KASI - I | 353

itiraz: kabul etmedi¤ini belirtip
karfl› ç›kma.
ittifak: fikir birli¤i, söz birli¤i.
küfr-i mutlak: mutlak küfür, hiç
bir imanî hükmü, delili kabul et-
meme, kesin ve tam bir inkar.
lânet: beddua, ilenç.
medar-› ihtilâf: anlaflmazl›k,
uyuflmazl›k sebebi; kar›fl›kl›k, iki-
lik vesilesi.
mesele: konu.
musalâha: bar›fl, uzlaflma.
muvaf›k: uygun, münasip.
müdakkik: tetkik eden, inceden
inceye araflt›ran.
mü’min: iman eden, inanan.
münakafla: tart›flma.
müstahak: lây›k olunan, hak edi-
len fley.
müteellim: elemli, kederli, hü-
zünlü, içi s›zlayan.
müteessir: teessüre kap›lan,
duygulanm›fl, etkilenmifl.
nazar: dikkat.
niza: anlaflmazl›k, ihtilâf.
Nur: Risale-i Nur.
Rab: yaratan, büyüten, terbiye
eden.
ruhanî: H›ristiyan din adamlar›.
fleriat: Allah’›n emri, ‹lâhî kanun.
tarafgirane: taraf tutarcas›na, bir
taraf› destekleyerek.
tebdil: de¤ifltirme, dönüfltürme.
tecrübe-i ilmiye: ilmin kazand›r-
d›¤› tecrübe, ilmî deneyim.
tetkik: dikkatle araflt›rma, incele-
me.
tevbe: geri dönme, vaz geçme,
terk etme.
vazife-i kudsiye: mukaddes vazi-
fe, kutsal vazife.
vesile: arac›, vas›ta.
zat: kifli, flah›s, fert.

ahval: haller, durumlar.
alâka: ilgi, iliflki, yak›nl›k.
âlim: ilim ile u¤raflan, ilim
adam›.
Aflere-i Mübeflflere: Cennetle
müjdelenen on Sahabî.
bilâkis: aksine, tersine.
bilfiil: gerçek olarak, lâfla de-
¤il iflle.
cihet: sebep, vesile, mucip,
bahane.
dehfletli: ürkütücü, korkunç.
dindar: dinin emirlerini yeri-
ne getiren.

dua: Allah’a yalvarma, niyaz.
ehemmiyet: önem, de¤er,
k›ymet.
ehemmiyetli: önemli.
ehl-i iman: inananlar, iman
sahipleri.
ehl-i tahkik: gerçe¤i araflt›-
ranlar, gerçe¤in peflinden gi-
denler.
eyvah: Yaz›k, heyhat!”.
haber: ilim, malûmat, bilgi.
hakaik-› imaniye: imana ait
hakikatler, imanî gerçekler.
hâlet: hal, durum.

hamiyet-i diniye: dini koru-
mak ve yüceltmek maksad›y-
la çal›flma.
hiddet: öfke, k›zg›nl›k.
hizmet-i Nûriye: Nur hizmeti,
Risâle-i Nur için çal›flma.
ihtimal: olabilirlik, bir fleyin
olabilmesi mümkün olma,
gerçekleflebilirlik.
imdat: yard›m.
inkâr: reddetme, inanmama,
kabul ve tasdik etmeme.
intiflar: yay›lma, da¤›lma,
neflrolunma.
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ve helâl et. Çünkü o, kendi kafas›yla konuflmam›fl; eski-
den beri hocalardan iflitti¤i fleyleri, lüzumsuz münakafla
ile söylemifl. Bilirsin ki, büyük bir hasene ve iyilik, çok
günahlara keffaret olur.

Evet, o hemflehrimiz Sabri, hakikaten Nura ve Nur
vas›tas›yla imana öyle bir hizmet eylemifl ki, bin hatas›-
n› affettirir. Sizin âlicenabl›¤›n›zdan, o Nur hizmetleri
hat›r› için, dost bir hemflehri ve Nur hizmetinde bir ar-
kadafl nazar›yla bakmal›s›n›z.

Sahabelerin bir k›sm›, o harblerde, adalet-i izafiye ve
nisbiye ve ruhsat-› fler'iyeyi düflünüp tâbi olarak, Hazret-i
Ali’nin (r.a.) takip etti¤i adalet-i hakikiye ve azîmet-i
fler'iye ile beraber zahidâne, müsta¤niyâne, muktes›dâ-
ne mesle¤ini terk edip, muhalif tarafa bu içtihad netice-
sinde girdiklerini, hattâ ‹mam-› Ali’nin (r.a.) kardefli
Ukayl ve “Habrü’l-Ümme” ünvan›n› alan Abdullah ibni
Abbas dahi bir vakit muhalif taraf›nda bulunduklar›ndan,
hakiki Ehl-i Sünnet ve’l-Cemaat, 
1 pønàpØrdG pÜGnƒrHnG tón°S pán©j/ôs°ûdG pøp°SÉnëne røpe bir düstur-u esasiye-i

fler'iyeye binaen 
2 Énænànæp°ùrdnG oôu¡n£oæna ÉnænjpórjnG *Gnôs¡nW diyerek, o

fitnelerin kap›s›n› açmak, bahsetmek caiz görmüyorlar.
Çünkü, itiraza müstehak birkaç tane varsa, tarafgirlik
damar›yla büyük Sahabelere, hattâ muhalif taraf›nda bu-
lunan Âl-i Beytin bir k›sm›na ve Talha ve Zübeyir (r.a.)
gibi Aflere-i Mübeflflereden büyük zatlara itiraza bafllar, 

adalet-i hakikî: hakikî adalet,
gerçek adalet.
adalet-i izafiye ve nisbiye: izafî
ve göreceli adalet, yere flartlara
ve di¤er durumlara göre olan gö-
receli adalet, toplumun selâmeti
için ferdin r›zas›yla cüz’î hukukun
feda edilmesini ön görebilen ada-
let anlay›fl›.
Âl-i Beyt: Hz. Muhammed’in
(a.s.m.) ailesinden olan, Hz. Mu-
hammed’in (a.s.m.) ev halk›.
âlicenap: cömert, iyilik sahibi,
yüksek ahlakl›.
Aflere-i Mübeflflere: Cennetle
müjdelenen on Sahabî.
azimet-i fler’iye: dinî azimet; din-
de takva ile hareket etmek.
binaen: -den dolay›, bu sebep-
ten.
caiz: geçerli, kabul edilebilir, uy-
gun.
düstur-i esasiye-i fler’iye: fleria-
t›n esas prensipleri, ana kanunla-
r›.
fitne: arabozan, fesat, kar›flt›r›c›.
hakikaten: do¤rusu, gerçekten.
hakikî: gerçek, sahici.
harp: savafl.
hasene: hay›rl› amel, Allah r›zas›-
na uygun ifl.
hemflehri: ayn› flehirli, ayn›
memleketli.
içtihat: fikir, kanaat, görüfl aç›s›.
itiraz: kabul etmedi¤ini belirtip
karfl› ç›kma.
kefaret: kendisi ile ifllenen bir gü-
nah›n giderilmesi.
meslek: tutulan yol, sülûk edilen
yer.
muhalif: muhalefet eden, ayk›r›-
l›k gösteren, uymayan, bir fiil ve-
ya düflünceye karfl› gelen.
muhalif: z›t, karfl›t, ayk›r›.
muktesidâne: iktisatl› davrana-
rak, tutumlu olarak.
münakafla: tart›flma.
müsta¤niyane: kanaatkâr davra-

narak.
müstahak: lây›k olunan, hak
edilen fley.
nazar: düflünme, fikir, mülâ-
haza, niyet.
Nur: Risale-i Nur.
ruhsat-› fler’iye: fleriat›n ruh-
sat›, ‹slâmiyetin izin vermesi.

Sahabe: Peygamberimiz Hz.
Muhammed’in mübarek yü-
zünü görmekle flereflenen ve
onun sohbetlerine kat›lan
mü’min kimse.

tâbi: boyun e¤en, uyan, itaat
eden, itaatte bulunan, ba¤la-
nan.

tarafgir: bir taraf› tutan, ta-
rafl›.
ünvan: flöhret, ad, isim.
vas›ta: arac›.
zahidane: tam bir takva için-
de olarak, dünyadan el-etek
çekerek.
zat: kifli, flah›s, fert.

1. Fitne kap›lar›n› kapatmak fleriat›n güzelliklerindendir.
2. Allah ellerimizi o kanl› hâdiselere bulaflt›rmad›; o halde biz de o hâdiselerden bahsedip di-

limizi bulaflt›rmayal›m.” (Ömer bin Abdülaziz’e ait bir söz. fia’ranî, El- Yevâkit ve’l-Cevahir,
2:69; Bâcurî, fierhü Cevheretü’t-Tevhid, 334.)
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zem ve adavet meyli uyan›r diye, Ehl-i Sünnet o kap›y›
kapamak taraftar›d›r.

Hattâ Ehl-i Sünnetin ve ilm-i kelâm›n azîm imamlar›n-
dan meflhur Sa'deddin-i Taftazanî, Yezid ve Velid hak-
k›nda tel'in ve tadlîle cevaz vermesine mukabil, Seyyid
fierif Cürcanî gibi Ehl-i Sünnet ve’l-Cemaatin allâmeleri
demifller: “Gerçi Yezid ve Velid, zalim ve gaddar ve fa-
cirdirler; fakat, sekeratta imans›z gittikleri gaybîdir. Ve
kat'î bir derecede bilinmedi¤i için, o flah›slar›n nass-›
kat'î ve delil-i kat'î bulunmad›¤› vakit, imanla gitmesi ih-
timali ve tevbe etmek ihtimali oldu¤undan, öyle hususî

flahsa lânet edilmez. Belki 
1 nÚpªpdÉs¶dG »'`∏nY $G oánær©nd gibi

umumî bir ünvan ile lânet caiz olabilir. Yoksa zararl›,
lüzumsuzdur” diye Sa'deddin-i Taftazanî’ye mukabele et-
mifller.

Senin müdakkikane ve âlimâne mektubuna karfl›
uzun cevap yazmad›¤›m›n sebebi, hem ehemmiyetli
hastal›¤›m ve ehemmiyetli meflgalelerim içinde acele bu
kadar yazabildim.

2 »/bÉnÑrdGnƒog »/bÉnÑrdnG
Said Nursî

ìÕ
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gerçekleflebilirlik.
ilm-i kelâm: kelâm ilmi, Cenab-›
Hakk›n zat ve s›fatlar›ndan, nü-
büvvet, haflir, kader gibi imana
ait meselelerden ‹slâmî esaslar
dairesinde delil ve bürhana daya-
l› olarak bahseden ilim.
kat’î: kesin, flüpheye ve tereddü-
de mahal b›rakmayan.
lânet: beddua, ilenç.
meflgale: ifl, u¤rafl, meflgul olu-
nan fley.
mukabele: karfl›lama, karfl› gel-
me.
mukabil: karfl›l›k.
müdakkikane: dikkatlice, ince-
den inceye araflt›rarak.
nass-› kat’î: kesin delil; anlam›
aç›k ve sarih olan Kur’ân ayetle-
rinden delil olarak gösterilen
ayet.
sekerat: ölmek üzere olan bir
canl›n› kendinden geçmesi.
tadlil: azd›r›p günah iflletme.
tel’in: lanet okuma, lânetleme.
tevbe: Allah’tan af dileme.
umumî: genel.
ünvan: flöhret, ad, isim.
zalim: zulmeden, ac›mas›z ve
haks›z davranan.
zem: yerme, k›nama, ay›plama.

adavet: düflmanl›k, husumet.
âlimane: bilerek, bilene yak›-
fl›r tarzda.
allâme: ilmî seviyesi çok yük-
sek olan âlim.
azîm: büyük, yüce, ulu.
caiz: yap›lmas› veya yap›lma-
mas›nda sak›nca olmayan,
uygun.
cevaz: caiz olma, izin, ruhsat,

yap›lmas›na teflvik olunma-
yan, ancak mâni de olunma-
yan ifl.
delil-i kat’î: kesin delil.
ehemmiyetli: önemli.
Ehl-i Sünnet: ‹slam’› ilk gün-
kü safiyetiyle kabul ederek
dinden olmayan fleyleri kar›fl-
t›rmay›p, Hz. Peygamberin
sünnetinden ve yolundan ay-

r›lmayanlar.
fâcir: günahkâr.
gaddar: çok fazla zulüm ve
haks›zl›k eden.
gaybî: gaybla ilgili, bilinme-
yenle ilgili.
gerçi: her ne kadar...
hususî: özel.
ihtimal: olabilirlik, bir fleyin
olabilmesi mümkün olma,

1. Allah’›n lâneti zalimler ve münaf›klar›n üzerine olsun. 
2. Bâkî olan ancak Allah't›r.
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Aziz, s›dd›k kardefllerim,

Evve lâ : Cennetü’l-Firdevsin meyveleri ve Medrese-
tü’z-Zehran›n heyet-i fa’âlesinin sahaif-i amelleri ve def-
ter-i haseneleri olan Zülfikar ve arkadafllar›n›, selâmetle
Cuma gecesi serçe kuflunun verdi¤i müjdeden iki saat
sonra kemal-i sürurla ald›k. Sizlere onlar›n harfleri ade-

dince 
1 pørjnQGsódG »pa *G oºocnón©r°SnGnh *G oºoµ'≤sanh *G n∑nQÉnH deyip

ruh u can›m›zla sizi tebrik etti¤imiz gibi, bu memleketi
de tebrik ederiz. Ve Zülfikar’›n zuhurunun mukaddeme-
leri bafllamas›yla din lehinde kuvvetli cereyanlar›n ve
aleyhindeki tecavüzün durmas› ve bir k›sm› rücu edip es-
ki hatîat›n tamirine çal›flmas› iflaretiyle, flimdi bilfiil teza-
hür ve neflrolmas›, inflaallah memleket için ‹slâmiyet ci-
hetinde büyük bir faydas› olacak ve zulmetleri da¤›tacak
iflaretini veriyor.

Evet, flimalden gelen küfr-ü mutlak cereyan›n› durdu-
racak, yaln›z Risale-i Nur’dur. Siyaset, diplomatl›k, bu
vazifeyi göremez. Onun için, vatanperver ve milliyetçi
ve siyasetçiler, Nurlara sar›lmaya mecburiyet var. O Zül-
fikar’›n zuhura gelmesi için çal›flanlar›n flahs-› manevîsi-
nin, belki herbirisinin k›yametteki defter-i hasenat›na ye-
di yüz sayfas›yla birtek sayfa-i hasenat olmas›n› rahmet-i
‹lâhiyeden niyaz ediyoruz.

Madem o iman hakikatleri yüksek bir ibadet ve hase-
nedir ve onunla çoklar›n iman›n› kurtarmak binler 

aleyh: karfl›, karfl›t.
aziz: de¤erli.
bilfiil: gerçek olarak, lâfla de¤il ifl-
le.
Cennetülfirdevs: Firdevs Cenneti;
alt›nc› Cennet tabakas›.
cereyan: fikir, sanat, siyaset ha-
reketi.
cihet: yön, sebep, vesile.
defter-i hasenat: iyilikler, güzel-
likler defteri, insanlar›n yapt›¤›
iyiliklerin yaz›ld›¤› manevî defter.
diplomat: siyasette becerikli
olan, siyasetçi, siyasî.
evvelâ: öncelikle.
hakikat: as›l, esas.
hasene: Allah r›zas›na uygun ifl.
hatiat: hatalar, yanl›fll›klar.
inflaallah: ‘Allah izin verirse’ ma-
nas›nda kullan›lan bir dua.
kemal-i sürur: tam bir sevinç,
mutluluk.
k›yamet: bütün kâinat›n Allah ta-
raf›ndan tayin edilen bir vakitte
y›k›l›p mahvolmas›.
küfr-i mutlak: mutlak küfür, hiç
bir imanî hükmü, delili kabul et-
meme, kesin ve tam bir inkar.
leh: onun taraf›na, ondan yana,
birinin faydas› için yap›lan hare-
ket.
madem: çünkü, için, de¤il mi ki,
...den dolay›, böyle ise, hele.
mecburiyet: mecbur olma, zaru-
rîlik durumu, zorunluluk.
Medresetüzzehra: Bediüzza-
man’›n do¤uda (Van) yap›lmas›n›
idarecilere teklif etti¤i, fen ilimle-
riyle din ilimlerinin birlikte oku-
tulmas›n› düflündü¤ü üniversite.
mukaddeme: baflta ve as›l mak-
sada girmeden önce söylenen
veya yaz›lan fley.
neflr: herkese duyurma, yayma,
tamim.
niyaz: rica, dua.

rahmet-i ‹lâhîye: Allah’›n
sonsuz rahmeti, ‹lâhî rahmet.
rücu: dönme, geri dönme.
sahaif-i amel: amel sayfalar›.
sahife-i hasenat: iyiliklerin
sayfas›; yap›lan iyiliklerin, iyi
hâllerin ve hay›rl› ifllerin yaz›l-
m›fl oldu¤u sayfa.
selâmet: salimlik, eminlik,
kurtulufl, korku ve endifleden
uzak olma.

s›dd›k: çok do¤ru, dürüst,
hakk› ve hakikati tereddütsüz
kabullenen.
flahs-› manevî: manevî flah›s,
belli bir kifli olmay›p bir ce-
maatteb meydana gelen ma-
nevî flah›s.
flimal: kuzey; Komizm rejimi.
tecavüz: sald›rma, s›n›r›n› afl-
ma.
tezahür: görünme, belirme,

ortaya ç›kma.

vatanperver: yurtsever, va-
tan›na düflkün, vatan›n› se-
ven kimse.

vazife: ahlâk veya ifl icab› ya-
p›lmas› gereken ifl, görev.

zuhur: görünme, belli olma,
ortaya ç›kma.

zulmet: karanl›k, Allah’›n nu-
rundan mahrum olma hâli.

1. Allah mübarek k›ls›n. Allah sizi muvaffak ve iki cihanda mes’ud eylesin.
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hasene hükmündedir; onun zuhuruna çal›flanlar›n herbi-
risi onu okuyup ve dinleyip itikad etmesiyle, aynen iflle-
di¤i sair hayrat›n defteri gibi bir uhrevî senedidir. Elbet-
te onlar›n ve flahs-› manevîsinin ahirette defter-i hasena-
t›ndan yedi yüz sayfas›yla bir tek sayfa olarak Zülfikar
aynen neflrolmak ve bir sayfas› hükmüne geçmek, had-
siz bir rahmetin fle’nidir.

San iyen: Gerçi Nurlar girdikleri her yerde galebe
eder; fakat mütemerrid ve muannid z›nd›klar, maddiyun-
lar, ellerinden geldi¤i kadar fütuhat›na fütur vermek için
desiselere ve ehl-i siyasete evham vermeye çabal›yorlar.
‹nflaallah bir halt edemezler. Fakat ihtiyat her vakit iyi-
dir. S›rren tenevveret düsturu devam ediyor. Tâ bunun
gibi birkaç mecmua ç›k›ncaya kadar temkinli ve ihtiyatl›

bulunmak lüzumu var. Hattâ bu defa s›rr-› 
1 Énær«n£rYnG BÉsfpG n›n

remizli Risalesini on üç seneden beri görmedi¤im halde
buraya göndermek bir derece ihtiyat kaidesine muhalif
oldu¤u gibi, herkes anlamaz, hem tevil ve tefsir lâz›md›r.
Çünkü Lâhikada bir mektupta yazm›flt›m ki, iki hakikat
mücmelen bana ihtar edilmiflti:

Birisi: Bir derece dar bir dairede bir nur gösterilmiflti;
genifl bir dairede mana verip, k›rk sene evvel “Bir nur
görece¤iz” diye müjde veriyordum. Hattâ Hürriyetten
evvel, eski talebelerime de o müjdeyi mükerrer söylüyor-
dum. Zannederdim ki, genifl siyaset dairesinde olacak.
Halbuki bu memleketin en ziyade muhtaç oldu¤u imanî
ve ‹slâmî ve hayat-› içtimaiye-i ‹slâmiye dairesinde 
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için yap›lan iyilikler.
hükmünde: de¤erinde, yerinde.
hükmüne: yerine, de¤erine.
ihtar: dikkatini çekme, hat›rlat-
ma, uyar›.
ihtiyat: tedbirli hareket etme.
imanî: imana dair olan, imanla il-
gili.
inflaallah: ‘Allah izin verirse’ ma-
nas›nda kullan›lan bir dua.
‹slâmî: ‹slâm ile alâkal›, ‹slama
ait.
itikat: kesin inanma, iman.
kaide: usul, kural, erkân, nizam,
düzen, yol.
Lâhika: Risale-i Nur mektuplar›-
n›n topland›¤› eser.
maddiyyun: maddenin ezelî ve
ebedî oldu¤una, sonradan yarat›l-
mam›fl bulundu¤una inananlar,
maddeye ba¤l› kalanlar, madde-
ciler, materyalistler.
mecmua: “Risale-i Nur” parçala-
r›ndan her biri.
muannit: inatç›, ayak direyen.
muhalif: z›t, karfl›t, ayk›r›.
mücmelen: k›sa ve özlü bir flekil-
de, özet olarak.
mükerrer: tekrarlanm›fl, tekrar
olunmufl.
mütemerrit: temerrüt eden,
inatç›, kötü fiilinde inatlaflan.
neflr: kitap basma, ç›karma; her-
kese duyurma, yayma.
nur: ayd›nl›k, par›lt›, parlakl›k, zi-
ya, ›fl›k, flule.
rahmet: ac›ma, merhamet etme,
esirgeme, ba¤›fllama, flefkat gös-
terme.
remiz: iflaret; istedi¤ini iflaretle
ifade etme, ima.
sâir: di¤er, baflka, öteki.
saniyen: ikinci olarak.
senet: dayan›lacak ve güvenile-
cek fley, tapu.
s›rran tenevveret: gizlice ayd›n-
latma, gizli olarak nurland›rma.
flahs-› manevî: manevî flah›s,
belli bir kifli olmay›p bir cemaat-
teb meydana gelen manevî flah›s.
fle’n: durum, özellik, yap›.
talebe: ö¤renci.
tefsîr: aç›klama, tamamen aç›kla-
ma, izah.
temkîn: a¤›rbafll›l›k, vakar, ihti-
yatl› hareket etme.
tevil: yorumlama, yorum.
uhrevî: ahirete dair, ahirete ait.
z›nd›k: Allah’a ve ahirete inan-
mayan, Allah’› inkâr eden, iman-
s›z, münkir.
ziyade: çok, fazla.
zuhur: görünme, meydana ç›k-
ma.

ahiret: öbür dünya, ikinci ha-
yat.
defter-i hasenat: iyilikler, gü-
zellikler defteri, insanlar›n
yapt›¤› iyiliklerin yaz›ld›¤› ma-
nevî defter.
desise: hile, oyun, aldatmaca.
düstur: kanun, kaide, kural,
prensip, esas.
ehl-i siyaset: ülkenin idare-
siyle meflgul olanlar, siyaset

adamlar›, politikac›lar.
evham: vehimler, zanlar, ku-
runtular.
evvel: önce.
fütuhat: fethetmek,yay›l-
mak.
fütur: zay›fl›k, gevfleklik,
usanç.
galebe: galip gelme, yenme,
üstünlük.
Gerçi: her ne kadar...

hadsiz: s›n›rs›z, sonsuz.
hakikat: gerçel, do¤ru.
halt: kar›flt›rma.
hasene: hay›rl› amel, Allah r›-
zas›na uygun ifl.
hayat-› içtimaiye-i ‹slâmiye:
‹slam›n getirmifl oldu¤u kural-
lar çerçevesinde oluflturulan
toplum hayat›.
hayrat: hay›rlar, sevap ka-
zanmak amac›yla Allah r›zas›

1. Biz… verdik. (Kevser Suresi: 1.)
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Risale-i Nur’u göreceksiniz diye hakikatten bana ihtar
edilmifl; bir hiss-i kablelvuku ile mus›rrane ve tekrarla
ben de haber veriyordum, o hak ve hakikatl› meselenin
suretini de¤ifltiriyordum.

‹kincisi: fieair-i ‹slâmiyeye ve siyaset-i ‹slâmiyeye dar-
be vuranlar on iki, on üç, on dört, on alt› sene zarf›nda
büyük darbeler yiyecekler diye bana ihtar edildi. Evvelki
meselenin aksine olarak, genifl dairede vuku bulan o hâ-
disat› ve büyük cemaatlere gelen o tokatlar›, küçük bir
dairede flah›slara gelecek tokatlar suretinde mana ver-
mifltim ki, tam aynen iki dairede, hem küçük, hem bü-
yük, on iki sene sonra en müthifli dünyay› terk etti¤i gi-
bi, büyük dairede de onun gibi dehfletli cemaatler on iki,
on üç, on dört, on alt› tarihlerinde ayn› tokatlar› yediler
ve yiyecekler diye ihtar edildi.

Ben, tevilimle bu büyük daireyi yaln›z küçükte tatbik
etti¤im gibi, evvelki “nur” meselesinde de bilakis küçük
daireyi ve s›rf imanî hâdise-i Nuriyeyi pek genifl daire-i
siyasiyede tevilimle mana vermifltim. Onun için, s›rr-›
1 Énær«n£rYnG BÉsfpG 'y› herkes birden anlamaz. Hem flahsî isimle-

ri böyle mesail-i ilmiyeye girmemek lâz›m oldu¤undan,
o Risale hattâ on üç seneden beri elime geçmedi¤inde
isabet var; kardefllerim dahi onu merak etmesinler. Biri

e¤er çok merak etse, o s›rr› Énær«n£rYnG BÉsfpG n›n bafl›nda “fiim-

diki saniyen” ile bafllayan f›kray› ve Lâhikada geçen 
bilâkis: aksine, tersine.
cemaat: topluluk, aralar›nda çe-
flitli ba¤lar bulunan insanlar top-
lulu¤u.
daire-i siyasiye: siyaset dairesi.
dehfletli: ürkütücü, korkunç.
f›kra: k›s›m, fas›l, bölüm.
hâdisat: hadiseler, olaylar.
hakikat: gerçek, hayalî olmayan,
görülen, mevcut olan, bir fleyin
asl› ve esas›.
hiss-i kablelvuku: Bir fleyi vuku-
undan önce hissetme, bir hadise-
nin gerçekleflmesinden önce kal-
be do¤mas›.
ihtar: dikkatini çekme, hat›rlat-
ma, uyar›.

imanî: imana dair olan, iman-
la ilgili.
Lâhika: Risale-i Nur mektup-
lar›n›n topland›¤› eser.
mesail-i ilmiye: ilmî mesele-
ler.
mesele: konu.
mus›rrâne: israr ve inatla, ›s-
rarl› bir flekilde.
müthifl: dehflet veren, ürkü-
ten, korkutan, dehfletli, kor-

kunç.
nur: ayd›nl›k, par›lt›, parlakl›k,
ziya, ›fl›k, flule.
risale: Küçük kitap; Risale-i
Nur kitaplar›ndan herbiri.
saniyen: ikinci olarak.
s›r: gizli hakikat.
siyaset-i ‹slâmiye: ‹slâma ait
olan, ‹slâmî siyaset.
suret: biçim, tarz, görünüfl.
flahsî: flahsa, kifliye ait, husu-

sî.

fieair-i ‹slâmiye: ‹slâma ait
iflaretler, ‹slâma sembol ol-
mufl ifl ve ibadetler.

tatbik: karfl›laflt›rma, k›yasla-
ma, mukayese etme.

tevil: yorumlama, yorum.

vuku: olma, meydana gelme,
ortaya ç›kma, olufl.

zarf›nda: süresince.

1. Biz… verdik. (Kevser Suresi: 1.)
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ayn› meseleye dair f›kray› okumak lâz›md›r; yoksa hiç
bakmas›n.

O ikinci Harb-i Umumî ve o dehfletli flahs›n dünyadan
gitmesiyle ve flimdi de onun mesle¤i geri çekilmesi ve bir
k›sm› o mesle¤in aksine din lehinde resmen çal›flmas› ve
ehl-i iman›n istibdad-› mutlakadan bir derece kurtulmas›
ve az bir tevil ile o Risaleci¤in verdikleri haber ayn› tarih-
lerde vuku bulmas›, o surenin bir lem’a-i i’caz›d›r. Fakat
heyecanl› tevillerim perde çekmiflti; hakikat gizlenmifl.

ìÕ
Œ 1 5 3 œ

Aziz, muhterem kardeflim,

Bin üç yüz seneden beri âlem-i ‹slâm› a¤latan ve bü-
tün ehl-i hakikate “Eyvahlar! Yaz›klar olsun!” dediren
âlem-i ‹slâm›n en dehfletli büyük yaras›n› deflmek, dü-
flünmek, benim hususî meflrebimde tahammülüm fev-
kinde elem veriyor. Hususan yirmi befl seneden beri ih-
lâs ile hakikî hizmet-i imaniye, beni her nevi siyasetten
çekti¤i ve yirmi befl sene zarf›nda bir gazeteyi okuttur-
mad›¤› gibi; yirmi sene bu iflkenceli esaretimde hayat-›
siyasiyeye bakmamak için hükûmete müdafaat-› hapsi-
yeden baflka müracaat etmeyen ve vazife-i imaniyeye
noksan gelmemek ve ihlâs k›r›lmamak ve siyasete bulafl-
mamak için on sene bu dehfletli Harb-i Umumîye bak-
mayan, bakt›rmayan bir hâlet-i ruhîyeyi tafl›maya
mecburiyetim varken, flimdi dehfletli ejderhalar hakaik-i
imaniye cephesinde ehl-i imana gözümüz önünde 

EM‹RDA⁄ LÂH‹KASI - I | 359

leh: onun taraf›na, ondan yana,
birinin faydas› için yap›lan hare-
ket.
lem’a-i i’caz: acze düflüren par›l-
t›, mu’cizelik par›lt›s›.
mecburiyet: mecbur olma, zaru-
rîlik durumu, zorunluluk.
mesele: konu.
meslek: gidifl, tutulan yol, sistem.
meflrep: gidifl, hareket tarz›, tav›r,
tutum, meslek.
muhterem: sayg› de¤er, hürmete
lay›k, sayg›n.
müracaat: baflvurma, dan›flma.
nevi: çeflit.
resmen: resmî  olarak, resmî bir
flekilde.
risale: belli bir konuda yaz›lm›fl
küçük kitap, broflür.
sure: Kur’ân-› Kerîm’in ayr›ld›¤›
114 bölümden her biri.
tahammül: zora dayanma, kötü
ve güç durumlara karfl› koyabil-
me, katlanma.
tevil: yorumlama, yorum.
vazife-i imaniye: imanla ilgli va-
zife, görev.
vuku: bir hâdisenin ç›k›fl flekli.
zarf›nda: süresince.

âlem-i ‹slâm: ‹slâm âlemi, ‹s-
lâm dünyas›.
dair: alakal›, ilgili.
dehfletli: ürkütücü, korkunç.
ehl-i hakikat: hakikati arzu-
layanlar, gerçe¤i bulup onun
peflinden gidenler; Allah ada-
m›.
ehl-i iman: inananlar, iman
sahipleri.
ejderha: korkunç ve hayalî
bir hayvan.
elem: dert, üzüntü, maddî-
manevî ›zt›rap.

esaret: esirlik, tutsakl›k, hü-
küm alt›nda bulunma.
fevkinde: üstünde.
f›kra: k›s›m, fas›l, bölüm.
hakaik-› imaniye: imana ait
hakikatler, imanî gerçekler.
hakikat: gerçek, bir fleyin as-
l›, esas›.
hakikî: gerçek.
hâlet-i ruhiye: insan›n ruh
hâli, psikolojik durum, insan›n
manevî hâli, iç durumu.
Harb-i Umumî: genel harp,
dünya savafl›.

hayat-› siyâsîye: siyasî ha-
yat, politik hayat.
hizmet-i imaniye: iman ve
Kur’an hakikatlerinin ikna
edici ve ilmî delillerle anlafl›l-
mas›na hizmet etme.
hususan: bilhassa, özellikle.
hususî: özel.
ihlâs: bir ifli, bir ameli, baflka
bir karfl›l›k beklemeksizin, s›rf
Allah r›zas› için yapma.
istibdat-› mutlak: hiç bir hak
ve hürriyeti tan›mayan tam
bask›, tam diktatörlük.
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sald›rmalar›ndan ve çoklar› ›s›rmalar›ndan, ehl-i iman›
kurtarmak mecburiyeti Kur’ân’›n emriyle varken, bu za-
man› b›rak›p, eski zamana gidip, Ehl-i Beyte gelen deh-
fletli zulümleri temafla etmek, daha ziyade ruhumu ezer
ve kuvve-i maneviyeyi k›r›p ruhuma azap azap üstüne
gelmektir.

Zalim siyasetin gaddarâne bir düsturu olan “Cemaat
için fert feda edilir” diye çok zalimâne pek çok vukuat›,
ehvenü’fl-fler diye bir nevi adaleti izafiye nam›nda hâki-
miyetine bir maslahat göstermifller. Hattâ bu as›rda, o
gaddar düsturun hükmüyle, bir adam›n hatas›yla bir kö-
yü mahveder. Befl on adam›n onlar›n siyasetine zarar
vermek tevehhümüyle, binler adam› periflan eder.

‹flte, eski zamanda bir derece, siyasetin bu gaddar
düsturu ‹slâmlar içine girdi¤inden, siyasette, bu müthifl
düsturlar karfl›s›nda, mecburiyetle Selef-i Salihîn sükût
ile ve Ehl-i Sünnet ve’l-Cemaatin imamlar› o kap›lar› ka-

pamak, 
1 Énænànæp°ùrdnG oôu¡n£oæna ÉnænjpórjnG *Gnôs¡nW deyip o kap›lar› aç-

m›yorlar.

Madem Ehl-i Beyte zulmedenler flimdi ahirette cezas›-
n› öyle bir tarzda görüyorlar ki, bizim onlara hücumla
yard›m›m›za bir ihtiyaç kalm›yor. Ve mazlum Ehl-i Beyt,
muvakkat bir azap ve zahmet mukabilinde o derece yük-
sek bir mükâfat görmüfller ki, akl›m›z ihata etmiyor. De-
¤il flimdi onlara ac›mak, belki onlar› o hadsiz rahmete
mazhariyetleri noktas›nda binler tebrik etmek gerektir 

adalet-i izafiye: izafî adalet, yere
flartlara ve di¤er durumlara göre
olan göreceli adalet, toplumun
selâmeti için ferdin r›zas›yla cüz’î
hukukun feda edilmesini ön gö-
rebilen adalet anlay›fl›.
ahiret: öbür dünya, ikinci hayat.
asr: yüzy›l.
azap: büyük s›k›nt›, fliddetli ac›.
cemaat: topluluk.
dehfletli: ürkütücü, korkunç.
düstur: kanun, kaide, kural, pren-
sip, esas.
Ehl-i Beyt: Hz Peygamberin so-
yundan gelen.
ehl-i iman: inananlar, iman sa-
hipleri.
ehvenüflfler: flerrin en az zararl›s›,
kolay›, flerrin daha az zararl›s›, da-
ha az kötü olan; iki flerden daha
az zararl›s›.
fedâ: gözden ç›karma, u¤runa
verme.
gaddar: çok fazla zulüm ve hak-
s›zl›k eden.
gaddarane: zalimce, gaddarca,
merhametsizce, haincesine.
hadsiz: s›n›rs›z, sonsuz.
hâkimiyet: hâkim olufl, hükme-
difl, egemenlik.
hücûm: sald›rma, hamle ile ileri
at›lmak.
hüküm: karar, emir, hakimiyet.
ihata: tam kavray›fl, zihnen, ak-
len ve bilgiyle kavray›fl, mükem-
mel bir flekilde anlama.
imam: önde ve ileride olan, delil,
rehber.
kuvve-i manevîye: manevî güç,
moral.
Madem: ...den dolay›, böyle ise.
mahv: yok, etme, ortadan kald›r-
ma, harap etme, periflan etme.
maslahat: uygun ifl, yerine göre
icap eden davran›fl.
mazhariyet: nail olma, flereflen-
me.
mazlum: zulüm görmüfl, haks›zl›-
¤a u¤ram›fl.
mecburiyet: mecbur olma, zaru-
rîlik durumu, zorunluluk.
mukabil: karfl›l›k.
muvakkat: geçici.
mükâfat: iyi bir ifl veya hizmet-
ten dolay› verilen fley, ödül.
müthifl: çok rahats›z eden, daya-
n›lmaz, korkunç.
nam: ad.
nevi: çeflit.
rahmet: Allah’›n kullar›n› esirge-
mesi, onlara maddî ve manevî ni-

metler vermesi.
ruh: insan ve hayvanlardaki
dirilik kayna¤›, hayat›n teme-
li ve sebebi olan gayr-i maddî
cevher, manevî varl›k.
Selef-i Salihîn: Ehl-i Sünnet
ve Cemaatin ilk rehberleri ve
Ashap ile Tabiînin ileri gelen-
leri ile Tebe-i Tâbiînden olan

Müslümanlar.
sükût: susma, sessiz kalma.
tarz: biçim, flekil, suret.
temâflâ: hayretle ve dikkatle
bak›p seyretme.
tevehhüm: as›ls›z düflünme.
vukuat: vuku bulan fleyler,
hadiseler, olaylar.
zahmet: s›k›nt›, eziyet, me-

flakkat.
zalim: merhametsiz, gaddar.
zalîmâne: zulmedercesine,
zalimce.
ziyade: çok, fazla.
zulm: haks›zl›k, eziyet, cefa,
iflkence.
zulüm: haks›zl›k, eziyet, ifl-
kence.

1. Allah ellerimizi o kanl› hâdiselere bulaflt›rmad›; o halde biz de o hâdiselerden bahsedip di-
limizi bulaflt›rmayal›m.” (Ömer bin Abdülaziz’e ait bir söz. fia’ranî, El-Yevâkit ve’l-Cevahir,
2:69; Bâcurî, fierhü Cevheretü’t-Tevhid, 334.)
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ki, birkaç sene zahmetle, milyonlar mertebeler ve bâkî
saadetler ahirette kazand›klar› gibi, dünyada da kald›kla-
r› zamanda, ehemmiyetsiz, dünyan›n fânî saltanat› ve
muvakkat hâkimiyeti ve kar›fl›k siyasetine bedel manevî
birer sultan ve hakikat âleminde birer flah, birer manevî
padiflah makam›n› kazand›lar. Valiler yerine, evljyalar,
aktablara kumandan oldular. Kazançlar› bire bin de¤il,
milyonlard›r.

‹flte bu s›r içindir ki, Yeni Said’in hususî üstad› olan
‹mam-› Rabbanî, Gavs-› Âzam ve ‹mam-› Gazalî, Zeyne-
lâbidin (r.a.) hususan Cevflenü’l-Kebîr münacat›n› bu iki
imamdan ders alm›fl›m. Ve Hazret-i Hüseyin ve ‹mam-›
Ali Kerremallahü Vecheden ald›¤›m ders, otuz seneden
beri, hususan Cevflenü’l-Kebîr’le daima onlara manevî
irtibat›mda, geçmifl hakikati ve flimdiki Risale-i Nur’dan
bize gelen meflrebi alm›fl›m. Zalimlerin gaddarl›klar›n›
de¤il deflmek, bakmak, belki düflünmek de meflrebimize
gelmiyor. Çünkü onlar mücazat›n› ve mazlumlar mükâ-
fat›n›, akl›m›z›n fevkinde görmüfller. O meseleler ile
meflgul olmak, flimdiki bu haz›r musîbet-i diniyeye karfl›
mükellef oldu¤umuz vazife-i Kur'âniyeye zarar verir.

Ulema-i ilm-i kelâm›n ve usûlü’d-din allâmelerinin ve
Ehl-i Sünnet ve’l-Cemaatin dâhî muhakkiklerinin ‹slâmî
akîdelere dair çok tetkik ve muhakematla ve âyât ve ha-
dîsleri muvazene ile kabul ettikleri usûlü’d-din düsturlar›,
flimdiki Risale-i Nur’un meflrebini muhafazaya emredi-
yor, kuvvet veriyor. Hattâ, hiçbir yerde, hattâ ehl-i bid'a
k›sm› da bu meflrebimize iliflemiyorlar. Hakikat-i ihlâs 
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hâkimiyet: hâkim olufl, hükme-
difl, egemenlik.
hususan: bilhassa, özellikle.
hususî: flahsî, zatî.
imam: önder, rehber.
irtibat: ba¤, münasebet.
‹slâmî: ‹slâm ile alâkal›, ‹slama
ait.
kerremallahu vecheh: Allah veç-
hini mükerrem k›ls›n, anlam›nda
dua olup Hz. Ali çocukluktan beri,
Allah’a secde etti¤inden; hiç put-
lara secde ve ibadet etmedi¤i için
onun ismi an›ld›¤›nda söylenir.
makam: büyük memuriyet, mev-
ki.
manevî: manaya ait, maddî ol-
mayan.
mazlum: zulüm görmüfl, haks›zl›-
¤a u¤ram›fl.
mertebe: rütbe, paye.
mesele: konu.
meflrep: gidifl, hareket tarz›, tav›r,
tutum, meslek.
muhafaza: koruma, saklama, h›f-
zetme.
muhâkemât: muhakemeler.
muhakkik: tahkik eden, gerçe¤i
araflt›r›p bulan, bir fleyin iç yüzü-
nü inceleyerek vak›f olan.
musibet-i dîniye: dinle ilgili, dine
gelen belâlar; dine yönelik tehli-
keler, belalar.
muvakkat: geçici.
muvazene: ölçü, k›yas, mukaye-
se.
mücazat: bir suça karfl› verilen
ceza, karfl›l›k, mutlak ceza.
mükâfat: iyi bir ifl veya hizmet-
ten dolay› verilen fley, ödül.
mükellef: sorumlu ve yükümlü
olan, bir fleyi yapmaya mecbur
olan, vazifeli.
münacat: dua.
saadet: mutluluk.
s›r: gizli hakikat.
flah: padiflah, sultan, hükümdar.
tetkik: dikkatle araflt›rma, incele-
me.
ulema-y› ilm-i kelâm: kelâm ilmi
âlimleri.
usulü’d-din: kelâm ilminin di¤er
bir ad›.
üstat: ö¤retici; muallim, ö¤ret-
men, usta, sanatkâr.
zahmet: s›k›nt›, eziyet, meflak-
kat.
zalim: zulmeden, ac›mas›z ve
haks›z davranan.

ahiret: öbür dünya, ikinci ha-
yat.
akide: iman, inan›lan ve itikat
edilen esas, inanç.
aktap: kutuplar; belli bir yer
veya memleketteki evliyan›n
bafl› olan en büyük velî.
âlem: dünya.
allâme: ilmî seviyesi çok yük-
sek olan âlim.
ayat: Kur’ân ayetleri.
bâkî: ebedî, daimî, sürekli ve
kal›c› olan.
bedel: bir fleyin yerini tutan,

karfl›l›k.
Cevflenü’l-Kebir: Bir dua
mecmuas›.
dâhî: son derece zeki, anla-
y›fll›, deha sahibi.
dair: alakal›, ilgili.
düstur: kanun, kaide, kural,
prensip, esas.
ehemmiyetsiz: önemsiz.
ehl-i bid’a: bid’atç›lar, do¤ru
yoldan sap›p hurafelerin pe-
flinden gidenler.
evliya: keramet sahibi olan-
lar, erenler, velîler, ulular.

fânî: muvakkat, geçici.
fevkinde: üstünde.
gaddar: çok fazla zulüm ve
haks›zl›k eden.
Gavs-› Azam: en büyük gavs,
Abdülkadir-i Geylânî Hazret-
lerinin nam›.
hadis: fleriat örfüne göre; Hz.
Muhammed’e (a.s.m.) ait ol-
du¤u kesin olan fleyler.
hakikat: gerçek, bir fleyin as-
l›, esas›.
hakikat-› ihlâs: ihlâs›n gerçe-
¤i, asl›.
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tam muhafaza edildi¤i için, her nevi ehl-i ‹slâm içine gi-
riyor. fiîal›kta mutaass›p ve Vehhabîlikte de müfrit, fey-
lesoflar›n en maddîsi ve mütefennini ve mutaass›p hoca-
lar›n en enaniyetlisi, beraber Nur dairesine girmeye bafl-
lam›fllar ve k›smen flimdi de kardeflçe bulunuyorlar. Hat-
tâ baz› misyonerler de, din-i ‹sa’n›n (a.s.) hakiki ruhanî-
si de o daireye gireceklerine emareler var. Birbirine hü-
cum de¤il, belki bir tesanüd, bir musalâha lüzumunu his-
sedip medar-› münakafla meseleleri ortaya atm›yorlar.
Demek ‹mam-› Ali’nin (r.a.) otuz k›rk iflaretiyle sarahat
derecesinde haber verdi¤i Risale-i Nur, bu zaman›n müt-
hifl yaralar›na tam bir ilâçt›r. Onun için, o daire bize kâ-
fi gelmifl, harice ç›km›yoruz.

‹mam-› Ali Kerremallahü Vechenin flahs›na ve hayat›-
na ve adalet-i hakiki üzerine giden siyasetine iliflmek,
darbe vurmak baflkad›r. fiahsiyet-i zahirîsinden ve hayat-›
dünyeviyesinden ve siyaset-i içtimaiyesinden binler dere-
ce daha yüksek olan flahsiyet-i manevîsine ve kemalât-›
ilmiyesine ve makamat-› velâyetine ve vârisli¤ine darbe
gelmez ve gelmemifl ve gelemiyor. Kimin haddi var?
Onun için, iki ciheti birlefltirmek tevehhümüyle karfl›s›n-
da muarazaya çal›flanlar›n taarruzu pek dehfletli görünü-
yor. Ehl-i iman ortas›nda nas›l böyle vukuat olabilir diye
hayret veriyor. Halbuki Yezid ve Velid gibi habis herifler
müstesna, ötekilerin k›sm-› azam›, ‹mam-› Ali’nin (r.a.)
harika kemalât›na ve kerametlerine ve verasetine ilifl-
mek de¤il, belki yaln›z hayat-› içtimaiye-i insaniyeye ait
idaresine darbe vurmaya çal›flm›fllar, hata etmifller.

adalet-i hakikî: hakikî adalet,
gerçek adalet.
cihet: yön, görüfl aç›s›.
dehfletli: ürkütücü, korkunç.
din-i ‹sa: Hz. ‹sa (a.s)›n dini, ‹sevi-
lik.
ehl-i iman: inananlar, iman sa-
hipleri.
ehl-i ‹slâm: ‹slâm toplulu¤u, Müs-
lümanlar.
emare: alâmet, belirti, niflan.
enaniyet: kendini be¤enme,
bencillik, egoistlik.
feylesof: felsefe ile u¤raflan, filo-
zof.
haber: ilim, malûmat, bilgi.
habis: fesatç›, hilekâr, alçak, kötü,
pis, soysuz.
hakikî: gerçek.
hariç: d›flar›.
hayat-› dünyeviye: dünyaya ait
olan hayat.
hayat-› içtimaiye-i insaniye: in-
san›n sosyal hayat›.
idare: yönetim, memleket iflleri-
nin yürütülmesi.
kâfî: yeter, yetecek; elveren, ye-
tiflen.
kemalât: kemaller, olgunluklar,
mükemmellikler.
kemalât-› ilmiye: ilimdeki ilerle-
me, yükselme ve mükemmellik-
ler.
keramet: ermiflçesine yap›lan ifl,
hareket veya söylenen söz, fikir.
kerremallahu vecheh: Allah veç-
hini mükerrem k›ls›n, anlam›nda
dua olup Hz. Ali çocukluktan beri,
Allah’a secde etti¤inden; hiç put-
lara secde ve ibadet etmedi¤i için
onun ismi an›ld›¤›nda söylenir.
k›smen: k›smî olarak, bir k›s›m.
k›sm-› azam: büyük k›s›m, ekse-
riyet, ço¤unluk.
maddî: madde ile alakal›, cisma-
nî.
makamat-› velâyet: velîlik, er-
mifllik makamlar›.
medar-› münakafla: münakafla-
ya, tart›flmaya sebep olan.
mesele: konu.
misyoner: H›ristiyanl›¤› neflre ve
tan›tmaya çal›flan kimse.
muaraza: sözle karfl›l›kl› mücade-
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le, söz mücadelesi.
muhafaza: koruma, saklama,
h›fzetme.
musalâha: bar›fl, uzlaflma.
mutaass›p: bir meseleyi mü-
dafaada ifrata varan, körü kö-
rüne bir fikre ba¤l› olan, ba¤-
naz.
mutaass›p: tassubu olan,
kendi taraf›n› afl›r›l›kla tutan.
müfrit: ifrat eden, bir konu
veya bir iflte afl›r›ya kaçan.
müstesna: ayr› tutularak, ha-
riç, ayr›k.

mütefennin: fen bilgisi olan,
fen âlimi.
müthifl: dehflet veren, ürkü-
ten, korkutan, dehfletli, kor-
kunç.
nevi: çeflit.
Nur: Risale-i Nur.
ruhanî: H›ristiyan din adam-
lar›.
sarahat: ifadedeki aç›kl›k,
aç›k anlat›m.
flahsiyet-i maneviye: mane-
vî flahsiyet, manevî kiflilik.
fiia: Hz. Ali (r.a.) tarafl›s› olan-

lar, Hz. Ali’nin taraftarl›¤›n›
esas alanlar toplulu¤u, Alevî,
fiiî.
taarruz: sald›rma, sataflma,
iliflme.
tesanüt: dayan›flma, birbirine
dayanma ve destek olma.
tevehhüm: as›ls›z düflünme.
vâris: mirasç›; ölümünden
sonra ifllerini devam ettiren.
veraset: vârislik, mirasç›s› ol-
ma.
vukuat: vuku bulan fleyler,
hadiseler, olaylar.
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Haricî ve büyük bir düflman›n hücumu zaman›nda,
dahilî küçük düflmanl›klar› b›rakmak elzemdir. Yoksa,
hücum eden büyük düflmana yard›m hükmüne geçer.
Bunun için, daire-i ‹slâmiyede eskiden beri tarafgirâne
birbirine mukabil, muar›z vaziyetini alan ehl-i ‹slâm o da-
hilî düflmanl›klar› muvakkaten unutmak maslahat-› ‹slâ-
miye muktezas›d›r.

ìÕ

Œ 1 5 4 œ

Aziz, s›dd›k, bahtiyar kardeflim Süleyman Rüfltü,

Seni ve kardeflin kahraman Burhan’› ve senin iki mü-
barek, masum evlâd›n› ve senin hane halk›n›, Risale-i
Nur nam›na ve umum flakirtler hesab›na ruh u can›m›z-
la sizi tebrik ediyoruz. Böyle kudsi ve daimî sevap kazan-
d›racak uhrevî bir hizmete muvaffak›yetinizi, Isparta ve
bu memleket istikbalde alk›fllayacakt›r. Size çok hay›rl›
dualar› kazand›racak. ‹nflaallah, Zülfikar gibi daha çok
emsaline muvaffak olursunuz. Bu acip flerait içinde bu
fevkalâde muvaffak›yet, hem Zülfikar’›n, hem sadakati-
nizin bir kerametidir. Çok mübarek olan senin rüyan—
ki, emr-i ‹lâhî ile, Kur'ân’›, Hazret-i Peygamberimiz
Aleyhissalâtü Vesselâma vermek, Hazret-i Cebrail’in va-
zifesinin bir cilvesidir—iflarettir ki, bu hizmetiniz hem
r›za-i ‹lâhiyeye, hem r›za-i Peygamberîye (a.s.m.) muva-
f›kt›r. Mu'cizat-› Kur'âniyeyi, Mu'cizat-› Ahmediye 
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fl› ç›kan, muhalif.
mu’cizat-› Ahmediye: Peygam-
ber Efendimizin (a.s.m.) gösterdi¤i
mu’cizeler.
mu’cizat-› Kur’âniye: Kur’ân’›n
mu’cizeleri.
mukabil: karfl›l›k.
muktezâ: iktiza etme, gerekme.
muvaffak: baflarm›fl, baflar›l›.
muvaffak›yet: baflarma, baflar›l›
olma.
muvaf›k: uygun, münasip.
muvakkaten: geçici olarak.
mübarek: hay›rl›, mutlu, kutlu,
u¤urlu.
nam: yerine, vekillik.
r›za-y› ‹lâhî: Allah’›n r›zas›, hofl-
nutlu¤u.
sadâkat: ba¤l›l›k, do¤ruluk.
flakirt: talebe, ö¤renci.
flerait: flartlar.
tarafgirane: taraf tutarcas›na, bir
taraf› destekleyerek.
uhrevî: ahirete dair, ahirete ait.
umum: bütün.
vazife: yap›lmas› bir kimseye ›s-
marlanan ifl.
vaziyet: durum.

acip: tuhaf, hayrette b›rakan.
Aleyhissalâtü Vesselâm: ‘sa-
lât ve selam onun üzerine ol-
sun’ anlam›nda Hz. Muham-
med’e dua.
bahtiyar: bahtl›, talihli,
mes’ut , mutlu.
cilve: tecelli, iyi flekilde orta-
ya ç›kma.
dahilî: içe ait, içe dönük, iç ile
ilgili.
daimî: sürekli, devaml›.
ehl-i ‹slâm: ‹slâm toplulu¤u,
Müslümanlar.

elzem: daha (en, pek) lâz›m,
lüzumlu, gerekli.
emr-i ‹lâhî: ‹lahî ifl; Allah’›n
emri.
emsal: efller, benzerler.
evlât: çocuklar.
fevkalâde: ola¤anüstü.
hane: ev, mesken, beyt, ika-
met edilen yer.
haricî: d›fla ait, d›flar› ile ilgili.
Hazret-i Cebrail: Dört büyük
melekten biri olup; vahiy ge-
tirmekle görevli olan melek-
tir.

hücûm: sald›rma.
hükmüne: yerine, de¤erine.
inflaallah: ‘Allah izin verirse’
manas›nda kullan›lan bir dua.
istikbal: gelecek.
keramet: ermiflçesine yap›-
lan ifl, hareket veya söylenen
söz, fikir.
kudsî: mukaddes, yüce.
maslahat-› ‹slâmiye: ‹slâmi-
yetle ilgili husus, ifl.
masum: suçsuz, günahs›z,
saf, temiz.
muar›z: muhalefet eden, kar-
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vas›tas›yla ümmet-i Muhammediyeye (a.s.m.) tebli¤ et-
mek manas›yla senin rüyan tabir edilir.

Nas›l, bir küçücük cam parças›nda güneflin bir timsa-
li, ziyas›yla o elindeki cam› tutanla münasebettar olur,
bir nevi muhabere eder; öyle de hususî bir tecellî ile, rü-
yalarda—Selef-i Salihînde bu çeflit rüyalar görülmüfl—
makbuliyet ve r›za alâmetidir. Hazret-i Peygamberin
(a.s.m.) yan›nda gördü¤ün adam da, Nur ve Risale-i Nur
fiakirtlerinin flahs-› manevîsidir.

ìÕ

Œ 1 5 5 œ

Vazifemiz, ihlâs ile ve sebat ve tesanüdle ve mümkün
oldu¤u kadar ihtiyatla, “s›rren tenevveret” irflad-› Alevî-
yi fiilen tasdik etmek, ona göre hareket etmektir. Yoksa,
muar›zlara mukabele etmek ve onlar›n hücumundan te-
lâfl etmek de¤il. Muvaffak›yet ve fütuhat-› Nuriye ve re-
vaç ile intiflar› ise, vazife-i ‹lâhiyedir. Vazifemizi yap›p,
vazife-i ‹lâhiyeye kar›flmamak gerektir diye, hem bana,
hem sizin bedelinize tesellî buldum.

ìÕ

Œ 1 5 6 œ

O befl Ahmed’den Safranbolu’da Hasan Feyzi’nin
tam yerine geçen tam vârisi Safranbolulu Ahmed Fu-
ad’›n gayet samimî ve fedakârâne mektubunda, benim 

alâmet: iz, belirti, iflaret, niflan.
bedel: bir fleyin yerini tutan, kar-
fl›l›k.
fedakârane: fedakârca, fedakâr-
l›kla.
fiilen: fiille, davran›fl ve hareketle.
fütuhat-› Nuriye: Nur’un zaferle-
ri, Risale-i Nur ile yap›lan iman ve
Kur’ân hizmetinin ak›l ve kalpleri
kendine cezp etmesi, kalpleri fet-
hetmesi.
gayet: son derece.
hususî: özel.
ihlâs: bir ifli, bir ameli, baflka bir
karfl›l›k beklemeksizin, s›rf Allah
r›zas› için yapma.
ihtiyat: tedbirli hareket etme.
intiflar: yay›lma, da¤›lma, neflro-
lunma.
irflad-› Alevî: Hz. Ali’nin ‘s›rran te-
nevveret’ ifadesiyle Nur Talebele-
rine direktif vermesi ve manen ir-
flat etmesi.
makbuliyet: makbullük, be¤enil-
mifllik, geçerlilik.
muar›z: muhalefet eden, karfl› ç›-
kan, muhalif.
muhabere: haberleflme.
mukabele: karfl›l›k verme, karfl›-
lama.
muvaffak›yet: baflarma, baflar›l›
olma.
münasebettar: ilgili, alâkal›.
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nevi: çeflit.
revaç: ra¤bet, k›ymet, de¤er.
r›za: raz›l›k, raz› olma, hofl-
nutluk, memnunluk.
samimî: içten, candan, gönül-
den.
sebat: kararl› olma, karar›n-
dan vazgeçmeme, azimlilik.
Selef-i Salihîn: Ehl-i Sünnet
ve Cemaatin ilk rehberleri ve
Ashap ile Tabiînin ileri gelen-
leri ile Tebe-i Tâbiînden olan
Müslümanlar.
s›rran tenevveret: gizlice

hizmeti yayg›nlaflt›rma.
flahs-› manevî: manevî flah›s,
belli bir kifli olmay›p bir ce-
maatteb meydana gelen ma-
nevî flah›s.
flakirt: talebe, ö¤renci.
tabir: yorum, yorumlama.
tasdik: do¤rulama, onayla-
ma.
tebli¤: bildiri, beyanname,
mesaj.
tecelli: belirme, bilinme, gö-
rünme.
tesanüt: dayan›flma, birbirine

dayanma ve destek olma.
teselli: avutma, ac›s›n› dindir-
me.
timsal: örnek, nümune.
ümmet-i Muhammediye: Hz.
Muhammed’in ümmeti; Hz.
Muhammed’e (a.s.m.) ba¤l›
olan ve yolundan gidenler.
vâris: mirasç›; ölümünden
sonra ifllerini devam ettiren.
vas›ta: alet, araç.
vazife: dinî mükellefiyet, yü-
kümlülük.
ziya: ›fl›k, ayd›nl›k, nur.
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bedelime, aynen Hasan Feyzi, Haf›z Ali gibi, bakî kalan
hayat›n› bana verip, benden evvel berzaha gitmek için
dua ediyor. Halbuki flimdi Nurlara onun hayat› daha zi-
yade faydal›d›r. Bana nispeten genç, faal bir kardeflim,
benden sonra, kardefllerim gibi vazife-i Nuriyemi yap›-
yorlar diye kemal-i istirahat-i kalble ecelimi beklerim.
Cenab-› Hak, onun gibi çok fedakârlar› Nurlara kavufl-
tursun.

ìÕ

Œ 1 5 7 œ

Hem çok eski, hem çok sad›k, hem çok muktedir, se-
batkâr medrese-i Nuriye kahramanlar›ndan Marangoz
Ahmed’in; ve medresenin üstad› olan merhum Hac› Ha-
f›z’›n kerametli vefat›na dair güzel, hazin mektubunda, o
medrese-i Nuriyenin flakirtlerinin o merhum üstadlar›na
karfl› gösterdikleri dindarâne vaziyet ve ya¤murun zah-
met vermemek ve onlar› ›slatmamak ve üflütmemek için
durmas›, ifl bittikten sonra bafllamas›, o merhum zat›n
ruhuna büyük rahmetlerin nüzulüne emare…

Cenab-› Hak o rahmet katreleri adedince ona ve on-
lara rahmet etsin. Âmin.

ìÕ
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resesi; Risale-i Nur’lar›n okundu-
¤u yerler.
merhum: rahmete kavuflmufl, öl-
müfl, ölü.
muktedir: iktidarl›, gücü yeten.
nispeten: nispetle, k›yaslayarak.
nüzul: inme, inifl, gökten dünya-
ya gelifl.
rahmet: ac›ma, merhamet etme,
esirgeme, ba¤›fllama, flefkat gös-
terme.
rahmet: Allah’›n kullar›n› esirge-
mesi, onlara maddî ve manevî ni-
metler vermesi.
sad›k: sadakatli, dostlu¤u ve ba¤-
l›l›¤› içten olan.
sebatkâr: sebat eden, sözünde
ve karar›nda duran, vazgeçme-
yen, sebatl›.
flakirt: talebe, ö¤renci.
üstat: ö¤retici; muallim, ö¤ret-
men, usta, sanatkâr.
vazife-i Nuriye: Risale-i Nur vazi-
fesi, hizmeti.
vaziyet: durum.
vefat: ölüm.
zahmet: s›k›nt›, eziyet, meflak-
kat.
zat: kifli, flah›s, fert.
ziyade: çok, fazla.

âmin: Yâ Rabbi! Öyle olsun,
kabul eyle!” anlam›nda dua-
n›n sonunda söylenir.
bâkî: geri kalan.
bedel: bir fleyin yerine verilen
ve yerini tutan, de¤ifltirilen
fley.
berzah: ruhlar›n k›yamete
kadar bekleyece¤i, dünya ile
ahiret aras›ndaki yer.
Cenab-› Hak: Allah; do¤ru,
gerçek, Hakk›n tâ kendisi
olan, fleref ve azamet sahibi
yüce Allah.

dair: alakal›, ilgili.
dindarâne: dindar bir kimse-
ye yak›flacak tarzda.
dua: yalvarma, yakar›fl, niyaz.
ecel: her canl›n›n Allah tara-
f›ndan takdir edilen ölüm
vakti.
emare: alâmet, belirti, niflan.
evvel: önce.
faal: çal›flkan, gayretli.
fedakâr: kendini veya flahsî
menfaatlerini hiçe sayan, fe-
da eden.
hazîn: keder meydana geti-

ren, ac› uyand›ran, hüzün ve-
ren.
katre: damla.
kemal-i istirahat-› kalp: kalp
rahatl›¤›n›n, gönül rahatl›¤›n›n
kusursuz oluflu, tam bir kalp
rahatl›¤›.
keramet: ermiflçesine yap›-
lan ifl, hareket veya söylenen
söz, fikir.
medrese: ‹slâm dünyas›nda
düzenli ö¤retim kuruluflu,
mektep.
medrese-i Nuriye: nur med-
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Œ 1 5 8 œ

Kastamonu’da, sekiz sene mübarek mahdumu ve
merhum refikas›yla Risale-i Nur’a fevkalâde bir sadakat-
le çal›flan ve kalemiyle Risale-i Nur’a çok hizmet eden ve
çoklar› Nur dairesine getiren ve hapishanede kendi gibi
kahramanlardan olan Sad›k Beye, hem istirahatime,
hem Nur fiakirtlerinin tesanüdüne ehemmiyetli hizmet
eden ve Feyzi ve Emin ve ‹hsan ve Ahmed’ler gibi has
kardefllerimizle, yine Kastamonu’da Nurlara hizmet
eden Küçük fieyh nam›nda Hilmi Bey bana mektubun-
da, Nurcu olan refikas›n›n vefat›n› bildiriyor. O merhu-
me hakk›nda medar-› flükrand›r ki, bir iki ayd›r, duala-
r›mda “Zehra’lar” dedi¤im vakit, “Hacer’ler” de derdim,
içinde o merhumeyi de niyet ediyordum. Vefat›n› bilmi-
yordum. Cenab-› Hak ona binler rahmet eylesin ve ak-
rabas›na sabr-› cemîl ihsan etsin. Âmin.

ìÕ

Œ 1 5 9 œ

Risale-i Nur dairesinde bulunan ve bilfiil çal›flan hoca-
lardan ve Konya hocalar›ndan baflka, sair hocalara, bu-
günlerde, tashihat yaparken fliddetli bir hiddet bana gel-
di. Çünkü, Arabî okumayan Nur fiakirtlerinin fedakârla-
r›, Arabî bilmemesinden sehivler, hatalar oluyor. Ben de
zahmet çekti¤imden, hem eski talebelerimden olan ho-
calara ve kardeflime, hem flimdiki Ankara’da ve ‹stan-
bul’daki resmî hocalara ba¤›rarak dedim:

âmin: Yâ Rabbi! Öyle olsun, ka-
bul eyle!” anlam›nda duan›n so-
nunda söylenir.
Arabî: Arapçaya ait, Arap dili ile
ilgili.
ehemmiyetli: önemli.
fedakâr: kendini veya flahsî men-
faatlerini hiçe sayan, feda eden.
fevkalâde: ola¤anüstü.
hiddet: öfke, k›zg›nl›k.
ihsan: ba¤›fllama, ikram etme, lü-
tuf.
istirahat: dinlenme, rahatlama.
mahdum: o¤ul, evlât.
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medar-› flükran: flükrü ge-
rektiren, flükre sebep.
merhum: rahmete kavufl-
mufl, ölmüfl, ölü.
merhume: vefat etmifl, rah-
mete kavuflmufl kad›n.
mübarek: hay›rl›, mutlu, kut-
lu, u¤urlu.
nam: ad, isim.
niyet: kast, niyet,istek,mak-
sat.
Nur: Risale-i Nur.
Nurcu: Bedîüzzaman Said

Nursî’nin eserlerine ve fikirle-
rine taraftar olan, Risale-i
Nur’lar› okuyup neflreden
kimse.
rahmet: flefkat etmek, mer-
hamet etmek, esirgemek.
refika: kad›n efl, kar›, zevce.
resmî: devlet ad›na olan.
sabr-› cemîl: güzel sab›r; Al-
lah’tan gelen bir ac›ya dayan-
ma, katlanma.
sadâkat: ba¤l›l›k, do¤ruluk.
sâir: di¤er, baflka, öteki.

sehiv: hata, yanl›fll›k.

flakirt: talebe, ö¤renci.

fleyh: afliret veya cemaat
muhtar›.

talebe: ö¤renci.

tashihat: düzeltmeler, tas-
hihler.

tesanüt: dayan›flma, birbirine
dayanma ve destek olma.

vefat: ölüm.

zahmet: s›k›nt›, eziyet, me-
flakkat.
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“Ey insafs›zlar! Neden hem vazifeniz, hem medrese-
nin mahsulü, hem size farz-› ayn gibi lüzumu bulunan bu
hizmet-i imaniyede bana yard›m etmiyorsunuz? Belki de
sizin lâkaytl›¤›n›zdan çoklar›n çekilmesine sebebiyet ve-
riyorsunuz. ‹mam-› Ali’nin (r.a.) ahir zaman›n bir k›s›m
hocalar›na vurdu¤u tokattan hissedar oluyorsunuz” diye
dehfletli bir itiraz kalbe gelirken, birden, kalbini bozma-
yan hocalar› müdafaa etmek için üç mana ihtar edildi.

Bir inc i s i : Resmen iki büyük merkezde, iki heyeti il-
miye, beyan› münasip olmayan çok esbaba binaen, her
vesile ile, hoca k›s›mlar›n›n Risale-i Nur’dan çekilmeleri
için çok vas›talar› istimal ediyorlar. Memuriyet gibi derd-i
maiflet belâs›yla biçare hocalar› dairelerine çekip, Nur-
lardan uzaklaflt›r›yorlar. Biçare hocalar, Nurlar›n k›yme-
tini bilmiyorlar de¤il; belki derdi maiflet veyahut o heyet-i
ulemadaki büyük hocalara itimad edip ve kendi tahsil et-
ti¤i ilm-i dinî kendi iman›n› kurtaracak derecesindedir
zann›yla lâkayt kal›p, ruhsatla amel etmeye kendine fet-
va buluyor.

‹ k inc i  mana:  Bu kadar dehfletli bir hücum ve taz-
yike maruz kalan Risale-i Nur fiakirtlerini, evham yüzün-
den, güya Menemen ve fieyh Said vak›alar› gibi bir ha-
disenin ihtimali var diye iki defa imha için, hem perde
alt›nda eskiden beri düflmanlar›m, hem resmen kanun
ve idare ve siyaset cihetinde merhametsiz bir surette ba-
z› erkân-› hükûmetin bizi iki defa hapis ve itham etmesi
ve resmî ve gayr-› resmî propagandalarla herkesi bizden
ve Nurlardan ürkütmesiyle, elbette hassas ve bir derece 

EM‹RDA⁄ LÂH‹KASI - I | 367

met etme.
idare: yönetim, memleket iflleri-
nin yürütülmesi.
ihtar: dikkatini çekme, hat›rlat-
ma, uyar›.
ihtimal: olabilirlik.
ilm-i dinî: dinî ilim.
imha: ortadan kald›rma, mahvet-
me.
istimâl: kullanma.
itham: töhmetlendirme, suçlu
görme.
itimat: emniyet, güven.
itiraz: kabul etmedi¤ini belirtme,
karfl› ç›kma.
k›ymet: de¤er.
lâkayt: kay›ts›z, ilgi göstermeyen,
ilgisiz, ald›r›fl etmeyen.
mahsul: ürün.
maruz: bir fleyin etkisi ve tesiri
alt›nda bulunma.
medrese: eski dönemde ders
okutulan düzenli ö¤retim kurulu-
flu.
memuriyet: memurluk.
müdafaa: savunma.
münasip: uygun.
Nur: Risale-i Nur eserlerinin her-
biri.
propaganda: bir inanç, düflünce,
doktrin v.b. ni baflkalar›na tan›t-
mak, benimsetmek amac›n› gü-
den ve çeflitli vas›talarla yap›lan
faaliyet.
resmen: resmî bir flekilde, devlet
taraf›ndan.
resmî: devlet ad›na olan.
ruhsat: izin, müsaade, icazet.
sebebiyet: sebep olma.
suret: biçim, flekil, tarz.
flakirt: talebe, ö¤renci.
tahsil: ilim ö¤renme, bilgi edin-
me, ö¤renim.
tazyik: s›k›nt› verme, bask› yap-
ma.
vak›a: vuku bulan, olan fley, olay.
vas›ta: alet, araç.
vazife: dinî mükellefiyet, yüküm-
lülük.
vesile: f›rsat, elveriflli hal.

amel: dinin emirlerini yerine
getirme ifli.
belâ: musibet, s›k›nt›.
beyan: aç›klama, bildirme,
izah.
bîçare: çaresiz, zavall›.
binaen: -den dolay›, bu se-
bepten.
cihet: yön.
dehfletli: Müthifl ak›llar› hay-
rette b›rakan.
derd-i maiflet: geçim derdi
ve zorlu¤u, geçim s›k›nt›s›.

erkan-› hükûmet: hükümet
üyeleri, bakanlar›.
esbap: sebepler, vas›talar.
evham: vehimler, zanlar, ku-
runtular.
farz-› ayn: teker teker, her
mükellef Müslüman›n yerine
getirmesi lâz›m gelen farz.
fetva: ‹slam’da bir mesele
hakk›nda dinî meselelere tam
vâk›f yetkili kimseler taraf›n-
dan verilen fler’i hüküm.
gayr-› resmî: resmî olmayan.

güya: sanki, sözde.
hâdise: olay.
hassas: zay›f, çabuk tesir
alan.
heyet-i ilmiye: ilim heyeti.
heyet-i ulema: alimler kuru-
lu.
hissedar: hisse sâhibi, hissesi
olan.
hizmet-i imaniye: imana ait
hizmet, iman ve Kur’ân haki-
katlerinin ikna edici ve ilmî
delillerle anlafl›lmas›na hiz-
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zay›f hocalara ehemmiyetli bir korku verip bir mazeret
olur. Onun için, ekseriyet de¤il, belki yaln›z fevkâlade bir
cesaret ve gayret tafl›yan bir k›s›m hocalar Nurlar daire-
sine girip, girmeyenleri de bir derece affettirdiler.

Üçüncü mana: fiimdilik tehir edildi. Baz› hocalar,
“Minare kadar yüksek bir adam›,” hem “Aln›nda okuna-
cak bir yaz› bulunacak” hem “Birden eli bir su ile deline-
cek,” gibi hakikatin perdesi olan teflbihleri hakikat zan-
netmek bahanesiyle, Nurun baz› ihbarat-› gaybiyesi, sat-
hî nazarlar›na muvaf›k gelmiyor, ona daha yanaflm›yor. 

Cenab-› Hakka hadsiz flükür olsun ki, bu zamanda
Risale-i Nur’da, nokta-i istinad olarak avam-› mü’minî-
nin en ziyade muhtaç olduklar› ve Nurda bulduklar› öy-
le bir hakikattir ki; hiçbir fleye alet olmayacak ve hiçbir
garaz ve maksat, içine girmeyecek ve hiçbir flüphe ve
vesveseye meydan vermeyecek ve hiçbir düflman ona
bahane bulup çürütmeyecek ve yaln›z hak ve hakikat
için ona çal›flanlar bulunacak, dünya maksadlar› ona ka-
r›flmayacak, tâ ki, uzakta olan ehl-i iman, o hakikate ve
sad›k naflirlerine tam itimad edip imanlar›n›, z›nd›klar›n
ve dinsizlerin, din aleyhindeki dehfletli filozoflar›n itiraz-
lar›ndan ve inkârlar›ndan kurtars›nlar.

Evet, o ehl-i iman, lisan-› hal ile diyecek ki: “Madem
bu hakikati, bu kadar fliddetli düflmanlar› çürütemediler
ve itiraz edemiyorlar; ve flakirtleri, haktan baflka onun
hizmetinde hiçbir maksad tafl›m›yorlar. Elbette, o haki-
kat, ayn-› hak ve mahz-› hakikattir” diye, bin bürhan 

aleyh: karfl›, karfl›t.
avam-› mü’min: mü’minlerin
avam tabakas›, mü’minlerin
avam k›sm›.
ayn-› hak: hakk›n, gerçe¤in tâ
kendisi.
bahane: as›l sebebi gizlemek için
ileri sürülen uydurma sebep.
bürhan: delil, ispat, hüccet.
dehfletli: ürkütücü, korkunç.
ehemmiyetli: önemli.
ehl-i iman: inananlar, iman sa-
hipleri.
ekseriyet: ço¤unluk.
fevkalâde: al›fl›lm›fltan farkl›, ola-
¤anüstü, normalin üstünde.
filozof: felsefe ile u¤raflan, filozof.
garaz: kötü kas›t, düflmanca ni-
yet, kin.
hadsiz: s›n›rs›z, sonsuz.
hakikat: gerçek, do¤ruluk; görü-
len bir fleyin asl›, esas›.
ihbarat-› gaybiye: geçmifl veya
gelecek zamana ait verilen ha-
berler.
iman: inanma, itikat.
inkâr: reddetme, tan›mama, ka-
bul ve tasdik etmeme, inanma-
ma.
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itimat: dayanma, güvenme.
itiraz: kabul etmedi¤ini belir-
tip karfl› ç›kma.
lisan-› hâl: hâl dili, bir fleyin
duruflu ve görünüflü ile bir
mana ifade etmesi.
madem: ...den dolay›, böyle
ise.
mahz-› hakikat: en do¤rusu,
en gerçe¤i.
maksat: gaye.
maksat: kastedilen fley; gaye.
mazeret: bahane, özür, en-
gel.

muvaf›k: uygun, münasip.
naflir: eser, neflreden, yay›n-
layan, da¤›tan.
nazar: göz atma, bakma, ba-
k›fl.
nokta-i istinat: dayanak
noktas›, güvenme ve itimat
noktas›.
Nur: Risale-i Nur.
sad›k: sadakatli, dostlu¤u ve
ba¤l›l›¤› içten olan.
sathî: yüzeysel, derine inme-
yen, üstün körü.
flakirt: talebe, ö¤renci.

flükür: görülen bir iyili¤e kar-
fl› hoflnutluk ve memnunluk
ifade etme, teflekkür.
teflbih: benzetme.
vesvese: flüphe, kuruntu, kal-
be gelen as›ls›z kötü ve sinsi
düflünce.
zan: sanma, kesin olarak bil-
meksizin kuvvetli ihtimalle
hükmetme.
z›nd›k: Allah’a ve ahirete
inanmayan, Allah’› inkâr
eden, imans›z, münkir.
ziyade: çok, fazla.
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kadar bir delil hükmünde iman›n› kuvvetlendirir ve kur-
tar›r; ve “‹slâmiyette bir hakikatsizlik mi var?” diye daha
evhama düflmeyecekler.

‹ki defad›r, himmeti uzun, eli k›sa Abdurrahman Salâ-
haddin, Asa-y› Mûsa’y› ve Zülfikar’›n bir k›sm›n› Ca-
miü’l-Ezher’e göndermek istemifl; hilâf-› me'mul olarak,
o lüzumlu ve ehemmiyetli yere baz› esbaba binaen git-

memifl. 
1 *G o√nQÉnàrNGÉnª«/a oôr«nîrdnG kaidesince, belki ben o iki

nüshaya bakmad›¤›m ve tashih edemedi¤im için, o ince-
den inceye herfleyi tetkik eden ulema heyetine, tam bir
tashih gördükten sonra, hem tam Zülfikar ve Asa-y› Mû-
sa beraber olarak gitmek münasiptir diye kalbime geldi.
Belki ehemmiyetli ve uleman›n itiraz›n› celb edecek se-
hivler içinde var. Onun için, o iki Risaleyi Salâhaddin ba-
na göndersin ki, ben bakaca¤›m. Sonra, inflaallah, hem
tam Zülfikar’›, hem Asa-y› Mûsa ile, hem T›ls›m mecmu-
as› ile, ehemmiyetli bir beyanname ile beraber göndere-
ce¤iz.

Üstadlar›mdan birisi olan Mevlâna Celâleddin-i Ru-
mî’nin (k.s.) mensuplar›ndan oldu¤u anlafl›lan eczac›
Hac› Abdüllatif’in mektubundan anlafl›l›yor ki, bilerek,
tam takdir ederek Nurlara hizmet edecektir. Zaten ben
bekliyordum ki, Mevlevîlerden baz› Nur kahramanlar›
ç›ks›n. ‹nflaallah birisi bu olacak. Ona çok selâm ederim.
Hususî mektup yazmaya halim müsaade etmedi¤i için
gücenmesinler. Orada, Sabri ve mahdumlar› ve Nur 
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mecmua: “Risale-i Nur” parçala-
r›ndan her biri.
mensup: bir fleye veya kimseye
ba¤l› olan, üye.
Mevlevî: Mevlevîlik tarikat›na
mensup kimse.
münasip: uygun, yerinde.
müsaade: izin; elveriflli, uygun ol-
ma durumu.
Nur: Risale-i Nur.
nüsha: birbirinin ayn› olan yaz›l›
metinlerden her biri.
risale: Küçük kitap; Risale-i Nur
kitaplar›ndan herbiri.
sehiv: hata, yanl›fll›k, yan›lma,
kusur.
selâm: bar›fl, rahatl›k, selamet ve
esenlik dileme.
takdir: be¤enme.
tashih: bas›lacak bir eserin dizgi-
lerini kontrol ederek yanl›fllar›
düzeltme.
tetkik: dikkatle araflt›rma, incele-
me.
ulema: âlimler, bilginler, ilim sa-
hipleri.
Üstat: ö¤retici; muallim, ö¤ret-
men, usta, sanatkâr.

beyanname: bildirge, yaz›l›
aç›klama, tebli¤, bildiri.
binaen: -den dolay›, bu se-
bepten.
Camiü’l-Ezher: M›s›r’daki Ez-
her Üniversitenin ad›.
celp: elde etme, kendine çek-
me.
delil: iz, niflan, emare.
ehemmiyetli: önemli.
esbap: nedenler, sebepler,

vas›talar.
evham: vehimler, zanlar, ku-
runtular.
hakikat: gerçek.
heyet: bir toplulu¤u meyda-
na getiren kiflilerin bütünü,
komite.
hilâf-› me’mul: Umulan›n ter-
sine, beklenenin aksine.
himmet: çal›flma, çabalama,
gayret gösterme, emek sarf

etme.
hususî: özel.
hükmünde: de¤erinde, yerin-
de.
inflaallah: ‘Allah izin verirse’
manas›nda kullan›lan bir dua.
itiraz: kabul etmedi¤ini belir-
tip karfl› ç›kma.
kaide: usul, kural, erkân, ni-
zam, düzen, yol.
mahdum: o¤ul, evlât.

1. Hay›r Allah’›n murad etti¤i fleydedir.
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fiakirtlerine ve baflta Hoca Vehbi Hazretleri olarak ho-
calar›na çok selâm eder ve dualar›n› bekleriz.

ìÕ

Œ 1 6 0 œ

Size hayat›mda vefattan sonra elinize geçecek manevî

mal›m› ve hukukumu size vermeye ve 
1 GƒoJƒoªnJ r¿nG nπrÑnb GƒoJƒoe

s›rr›na binaen, ölümden evvel sizi bilfiil vâris yapmaya
dair bir Nur fiakirdi sordu ki: “Hikmet nedir? Sizi daha
çok zaman aram›zda görmek istiyoruz. ‹nflaallah öyle
kalacaks›n›z.”

Ben de dedim ki: E¤er vefattan sonra bu hakikî ve ha-
kikatli vârislerin eline bu mal›m geçse, dünya mal› gibi
bir derece taksim olur; derecesine göre herbirisi maldan
bir k›sm›na hakikî malik olur, umumuna malik olamaz.
Fakat ölümden evvel vârislere verilse; emval-i uhrevî gi-
bi, herbirisi umum o mala, o nur lâmbas›na derecesine
göre malik say›l›r. Herbirisi küçük birer Said olur; bir nö-
betçi yerine, binler nöbetçiler olur. Said’in, irsiyette yal-
n›z binden bir hisse sahibi bir Nurcu olmaz, belki tam bir
genç Said olur.

Meselâ o emval, emval-i Nuriye, faraza bir hazine ka-
dar olsa, binler Nurculara tevziatta, taksimatta yirmifler,
yüzer alt›n düflebilir. Fakat vefat etmeden onlar› onlara
vermek, bir s›rr-› azîme binaen, herbirine istidad›na 

bilfiil: bizzat kendi çal›flmas› ile,
kendi yaparak.
binaen: -den dolay›, bu sebep-
ten.
dair: alakal›, ilgili.
evvel: önce.
faraza: farz edelim ki, öyle saya-
l›m ki, söz gelifli.
hakikat: kadirbilirlik, sadakat,
do¤ruluk, vefa, sürekli ba¤l›l›k.
hakikî: do¤ru, gerçekten.
hazine: gömülü hâlde bulunan
k›ymetli fleylerin bütünü, define.
hikmet: ‹lahî gaye, gizli sebep,
fayda.
hisse: vârise düflen k›s›m.
hukûk: haklar.
inflaallah: ‘Allah izin verirse’ ma-
nas›nda kullan›lan bir dua.
irsiyet: varis olma, mirasç›l›k.
istidat: kabiliyet, yetenek.
malik: sahip.
manevî: manaya ait, maddî ol-
mayan.
meselâ: misal olarak, flunun gibi,
söz gelifli, faraza.
nur: ilim.
Nur: Risale-i Nur.
Nurcu: Bedîüzzaman Said Nur-
sî’nin eserlerine ve fikirlerine ta-

raftar olan, Risale-i Nur’lar›
okuyup neflreden kimse.
selâm: bar›fl, rahatl›k, sela-
met ve esenlik dileme.
s›r: gizli hakikat.
s›rr-› azîm: büyük s›r.

flakirt: talebe, ö¤renci.

taksim: bölme, parçalara
ay›rma, ülefltirme, paylaflt›r-
ma.

taksimat: taksimler, bölme-
ler, bölümler, bölüntüler.

tevziat: da¤›tmalar, paylaflt›r-
malar.
umum: bütün, hepsi.
vâris: mirasç›; ölümünden
sonra ifllerini devam ettiren.
vefat: ölüm.

1. Ölüm gelip çatmadan, flehevanî ve nefsanî hislerinizi terk etmek sûretiyle bir nevi ölünüz.
(el-Aclûnî, Keflfü’l-Hafâ, 2:291).
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göre, haslara bir milyon birden düflebilir. Bu s›rr›n bir
s›rr› var, flimdi izah edemem.

Yine o flakirt dedi ki: “Herbir has flakirdin, senin gibi
hayat›n› ve bütün rahat›n› feda edebilir mi ki, o koca
mal› bütün birden als›n?”

Ben de dedim ki: ‹nflaallah, tesanüdün s›rr-› azîmi
ile—ki, üç elif tesanüdle yüz on bir kuvvetinde gösterdi-
¤i gibi—has flakirtlerin mabeynindeki tesanüd-ü hakikî-
nin verdi¤i kuvvet, benim gibi bir biçarenin sizce fevka-
lâde zannedilen fedakârl›¤›ndan geri kalmayacakt›r infla-
allah.

ìÕ

Œ 1 6 1 œ

Sava Medrese-i Nuriye kahramanlar›ndan Mehmed
Çavufl, benim için yazd›¤› Zülfikar’› Emniyet Müdürünün
elinde görmüfl, demifl: “Benimdir, veriniz..”

O da demifl ki: “Hofluma gitti, bir iki hafta okuyaca-
¤›m.”

O da demifl: “Kals›n.”

E¤er münasip görseniz, benim taraf›mdan o Emniyet
Müdürüne ve alan komisere deyiniz ki: Said size selâm
edip benim hatt›m güzel olmad›¤› için, o zat, benim için
yazm›fl.
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bîçare: çaresiz, zavall›.
fedâ: gözden ç›karma, u¤ru-
na verme.
fedakâr: kendini veya flahsî
menfaatlerini hiçe sayan, fe-
da eden.
fevkalâde: ola¤anüstü.
hâs: ileri gelen, seçkin olan.
hatt: yaz›, el yaz›s›.
inflaallah: ‘Allah izin verirse’

manas›nda kullan›lan bir dua.
izah: aç›klama, ayr›nt›lar› ile
anlatma.
mabeyn: ara, münasebet,
iliflki.
Medrese-i Nuriye: nur med-
resesi; Risale-i Nur’lar›n okun-
du¤u yerler.
münasip: uygun, yerinde.
selâm: bar›fl, rahatl›k, sela-

met ve esenlik dileme.

s›r: gizli hakikat.

s›rr-› azîm: büyük s›r.

flakirt: talebe, ö¤renci.

tesanüd-i hakikî: gerçek da-
yan›flma.

tesanüt: dayan›flma, birbirine
dayanma ve destek olma.

zat: kifli, flah›s, fert.
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Ben Isparta’y› topra¤›yla, tafl›yla, bütün ahalisiyle mü-
barek gördü¤ümden, oradaki hükûmete, hususan zab›-
tas›na ciddî dost nazar›yla bak›yorum. Hususan çok tec-
rübelerle ve üç vilâyet zab›tas›n›n itiraf›yla ve üç vilâyet
mahkemesinin müttefikan beraat karar›yla ve üç cemi-
yet-i ilmiyenin ve ehl-i vukufun tahsin ve takdirleriyle sa-
bit olmufl ki, Risale-i Nur eczalar› ve flakirtleri, Emniyet
Müdürünün ve zab›tan›n vazifeleri olan asayifl ve idare
ve inzibat ve ahlâks›zl›¤a karfl›, komiserlerden ziyade,
serkeflleri itaate getirmek ve asayifli temin etmekte,
manevî ve tam tesirli manevî inzibat memurlar›d›r. Onun
için, zab›ta, evhamla de¤il, kemal-i takdirle, Emniyet
Müdürünün bakmas› gibi bakmal›d›r. Çünkü o Zülfikar
hakk›nda demifl: “Çok güzel, sevdim, okuyaca¤›m, ho-
fluma gitti.” Her ne ise. Siz daha ne münasip görürseniz
öyle yapars›n›z.

Hem Emniyet Müdürüne deyiniz ki: Kardeflimiz Said
diyor: E¤er o Zülfikar tam hofluna gitmiflse, o benimdir,
ona hediye ediyorum. Hem onun gibi mühim olan Asa-y›
Mûsa’y› da ona hediye edece¤im.

Denizli’den ve Tavas’tan gelen güzel mektuplar›na
hususî cevap vermeye kat’iyen vaktim ve halim müsa-
ade etmedi¤inden, hususî cevap vermedi¤imden gücen-
mesinler. Çak›r Yusuf’un mektubundan, tam ciddiyeti ve
tam Hasan Feyzi’nin bir vârisi oldu¤unu gösteriyor.

ìÕahali: halk.
asayifl: emniyet; korku ve endi-
fleden uzak olma.
asayifl: rahat huzur, korku ve en-
difleden uzak olma.
beraat: fiuçsuzlu¤un sabit olmas›.
ciddî: gerçek olarak, hakikaten.
ciddiyet: ciddîlik.
ecza: cüz’ler, parçalar, k›s›mlar.
ehl-i vukuf: mahkemenin tayin
etti¤i “bilir kifli”ler.
evham: vehimler, zanlar, kurun-
tular.
hususan: bilhassa, özellikle.
hususî: özel.
idare: bir ifli yürütme, çekip çevir-
me.
inzibat: düzeni sa¤lama, asayifli
yoluna koyma.
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inzibat: düzenli olma, inti-
zam, disiplin, kay›t alt›na al-
ma.
itaat: söz dinleme, boyun e¤-
me, emre uygun hareket et-
me.
kat’iyen: katî olarak, kesin
olarak, kesinlikle.
kemal-i takdir: takdirin en
mükemmeli.
manevî: manaya ait, maddî
olmayan.
mübarek: hay›rl›, mutlu, kut-
lu, u¤urlu.

mühim: önemli, ehemmiyet-
li.
münasip: uygun, yerinde.
müsaade: izin; elveriflli, uy-
gun olma durumu.
müttefikan: ittifak ederek,
hep beraber, birlikte.
nazar: bak›fl, bak›fl aç›s›.
sabit: ispat edilmifl, ispatlan-
m›fl.
serkefl: bafl kald›ran, itaat et-
meyen, asi.
flakirt: talebe, ö¤renci.
tahsin: be¤enme, güzel bul-

ma.
takdir: be¤enme, be¤endi¤ini
belirtme.
temîn: sa¤lama.
vâris: mirasç›; ölümünden
sonra ifllerini devam ettiren.
vazife: ödev, bir kimsenin
yapmak zorunda bulundu¤u
ifl.
vilâyet: il.
zab›ta: flehir güvenli¤ini sa¤-
lamakla vazifeli bulunan ida-
re, polis.
ziyade: çok, fazla.
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Œ 1 6 2 œ

Kardeflimiz ve Nurun kumandanlar›ndan Isparta Hu-
lûsî’si Re’fet Beyin mübarek masumunun dokuz yafl›nda
iken bu derece Risale-i Nur’dan Birinci Sözü yazmas›
gösteriyor ki, o mübarek Hüsnü, Safranbolu’nun on bir
yafl›ndaki Hüsnü’sü gibi, dâhi masumlar›n küçücük bir
kahraman› olmaya namzettir. Cenab-› Hak onu Nurlara
ba¤›fllas›n ve muvaffak eylesin, âmin. ‹nflaallah, yazd›¤›-
m›z nüshay› sonra tashih edip gönderece¤im.

ìÕ

Œ 1 6 3 œ

Eski dahiliye vekili, flimdi parti kâtib-i umumîsi Hilmi
Bey,

EVVELÂ: Yirmi sene zarf›nda bir tek istida Dahiliye Ve-
kili iken sana yazd›m. Fakat yirmi senelik kaidemi boz-
mad›m, vermedim. ‹stersen sana okuyaca¤›m. Hem es-
ki dahiliye vekili, hem flimdi kâtib-i umumî s›fatlar›yla se-
ninle konuflaca¤›m. Yirmi sene hükûmetle konuflmayan,
tek bir defa yine hükûmet hesab›na hükûmetin büyük bir
rüknü ile konuflan adam, on saat kadar söylese azd›r.
Onun için siz benimle konuflmay› bir-iki saat müsaade
ediniz.

SAN‹YEN: fiimdi partinin kâtib-i umumîsi itibar›yla size
bir hakikati beyan etmeye kendimi mecbur biliyorum.
Hakikat de fludur:
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âmin: Yâ Rabbi! Öyle olsun,
kabul eyle!” anlam›nda dua-
n›n sonunda söylenir.
beyan: aç›klama, bildirme,
izah.
dahiliye vekili: ‹çiflleri Baka-
n›.
evvelâ: öncelikle.
hakikat: gerçek, bir fleyin as-
l›, esas›.
inflaallah: ‘Allah izin verirse’
manas›nda kullan›lan bir dua.
istida: resmî makamlara bir
iflin yap›lmas›n› istemek

maksad›yla yaz›lan yaz›, di-
lekçe.
itibar: k›ymet verilir olma,
hürmet edilme, de¤erli say›l-
ma, de¤er verilme.
kaide: usul, kural, erkân, ni-
zam, düzen, yol.
kâtib-i umumî: genel sekre-
ter, genel yazman.
masum: küçük çocuk.
muvaffak: beceren, neticeye
varan, sonuç alan.
mübarek: hay›rl›, mutlu, kut-
lu, u¤urlu.

müsaade: izin; elveriflli, uy-
gun olma durumu.
namzet: aday.
Nur: Risale-i Nur.
nüsha: birbirinin ayn› olan
yaz›l› metinlerden her biri.
parti kâtib-i umumîsi: parti-
nin genel sekreteri.
rükn: bir fleyi meydana geti-
ren unsurlardan her biri, esas.
saniyen: ikinci olarak.
tashih: düzeltme, yanl›fl›n› gi-
derme.
zarf›nda: süresince.
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Sen, kâtib-i umumî oldu¤un Halk F›rkas›n›n millet
karfl›s›nda gayet ehemmiyetli bir vazifesi var. O da flu-
dur:

Bin seneden beri âlem-i ‹slâmiyeti kahramanl›¤› ile
memnun eden ve vahdet-i ‹slâmiyeyi muhafaza eden ve
âlem-i befleriyeti, küfr-ü mutlaktan ve dalâletten flanl› bir
surette kurtulmas›na büyük bir vesile olan Türk milleti ve
Türkleflmifl olanlar›n din kardeflleri!

E¤er flimdi, eski zaman gibi kahramancas›na Kur’ân’a
ve hakaik-i imana sahip ç›kmazsan›z ve sizler gibi ehl-i
hamiyet eskide yanl›fl bir surette ve din zarar›na mede-
niyetin propagandas› yerinde do¤rudan do¤ruya hakaik-i
Kur’âniye ve imaniyeyi tervice çal›flmazsan›z, size
kat’iyen haber veriyorum ve kat’î hüccetlerle ispat ede-
rim ki, âlem-i ‹slâm›n muhabbet ve uhuvveti yerine, deh-
fletli bir nefret; ve kahraman kardefli ve kumandan› olan
Türk milletine bir adavet; ve flimdi âlem-i ‹slâm› mahva
çal›flan küfr-ü mutlak alt›ndaki anarflili¤e ma¤lûp olup,
âlem-i ‹slâm›n kal'as› ve flanl› ordusu olan bu Türk mille-
tinin parça parça olmas›na ve flark-› flimalîden ç›kan
dehfletli ejderhan›n istilâ etmesine sebebiyet verecek.

Evet, hariçte iki dehfletli cereyana karfl› bu kahraman
millet, Kur’ân kuvvetiyle dayanabilir. Yoksa, küfr-ü mut-
lak›, istibdad-› mutlak›, sefahet-i mutlak› ve ehl-i namu-
sun servetini serserilere ibaha etmesini alet ederek deh-
fletli bir kuvvetle gelen bir cereyan› durduracak, ancak
‹slâmiyet hakikatiyle mezcolmufl, ittihat etmifl ve bütün 

adavet: düflmanl›k, husumet.
âlem-i befleriyet: insanl›k âlemi.
âlem-i ‹slâm: ‹slâm âlemi, ‹slâm
dünyas›.
âlem-i ‹slâmiyet: ‹slam alemi, ‹s-
lam dünyas›.
anarfli: kargafla, kar›fl›kl›k.
cereyan: fikir, sanat, siyaset ha-
reketi.
dalâlet: iman ve ‹slamiyetten ay-
r›lmak, azmak.
dehfletli: ürkütücü, korkunç.
ehemmiyetli: önemli.
ehl-i hamiyet: hamiyetli, onurlu,
haysiyetli olanlar, hamiyet sahip-
leri.
ehl-i namus: namusuna düflkün
olup koruyanlar.
ejderha: korkunç ve hayalî bir
hayvan.
f›rka: siyasî parti.
gayet: son derece.
hakaik-› iman: iman hakikatleri.
hakaik-› Kur’âniye: Kur’ân ait
olan ve ondan gelen gerçekler.
hakikat: gerçek, do¤ruluk; görü-
len bir fleyin asl›, esas›.
hariç: ecnebi.
hüccet: delil, ispat, burhan; bir id-
diân›n do¤rulu¤unu ispat için
gösterilen vesika, senet.
ibaha: mübah k›lma, bir fleyi ha-
ram olmaktan ç›karak serbest b›-
rak›lmas›.
ispat: delil ve flahit göstererek
do¤ruyu ortaya koyma, do¤ruyu
delillerle gösterme.
istibdat-› mutlak: hiç bir hak ve
hürriyeti tan›mayan tam bask›,
tam diktatörlük.
istilâ: ele geçirme, kaplama, ya-
y›lma.
ittihat: birleflme, birlik olufltur-
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ma.
kat’î: kesin, flüpheye ve te-
reddüde mahal b›rakmayan.
kâtib-i umumî: genel sekre-
ter, genel yazman.
kat’iyen: katî olarak, kesin
olarak, kesinlikle.
küfr-i mutlak: mutlak küfür,
hiç bir imanî hükmü, delili ka-
bul etmeme, kesin ve tam bir
inkar.
ma¤lup: boyun e¤me, yenil-
me, yenilmifl olma.
mahv: yok, etme, ortadan

kald›rma, harap etme, peri-
flan etme.
mezc: katma, kar›flt›rma.
muhabbet: sevgi, aflk derece-
sinde sevme.
muhafaza: koruma.
propaganda: bir inanç, dü-
flünce, doktrin v.b. ni baflkala-
r›na tan›tmak, benimsetmek
amac›n› güden ve çeflitli vas›-
talarla yap›lan faaliyet.
sebebiyet: sebep olma.
sefahet-i mutlak: nefsin kö-
tü arzular›na mutlak surette

uyma.
suret: biçim, flekil, tarz.
flan: flöhret, ün.
flark-› flimalî: kuzeydo¤u; ko-
minizm rejimi.
terviç: revaç verme, k›ymet
ve de¤erini artt›rma.
uhuvvet: kardefllik, din kar-
deflli¤i.
vahdet-i ‹slâmiye: ‹slâma ait
birlik, ‹slâmî birlik.
vazife: ahlâk veya ifl icab› ya-
p›lmas› gereken ifl, görev.
vesile: arac›, vas›ta.
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mazideki flerefini ‹slâmiyette bulmufl, bu millet dayana-
bilir. Bu milletin hamiyetperverleri ve milliyetperverleri,
herfleyden evvel bu mümteziç, müttehid milliyetin can
damar› hükmünde olan hakaik› Kur’âniyeyi terbiye-i
medeniye yerine esas tutmak ve düstur-u hareket yap-
makla o cereyan› durdurur inflaallah.

‹ k inc i  cereyan: Âlem-i ‹slâmdaki müstemlekâtlar›-
n› kendilerine ›s›nd›rmak ve tam ba¤lamak için bu va-
tandaki kuvvetli merkeziyet-i ‹slâmiyeyi dinsizlikle ittiham
etmekle bozmak ve âlem-i ‹slâm›n irtibat›n› manen kes-
mek ve uhuvvetlerini bu millete adavete çevirmek gibi
bir plânla flimdiye kadar bir derece muvaffak da olmufl.

E¤er bu cereyan›n akl› bafl›nda olsa, bu dehfletli plân›
de¤ifltirip, hariçteki âlem-i ‹slâm› okflad›¤› gibi, bu mer-
kezdeki ‹slâmiyet dinini okflasa, hem o da çok istifade
eder, hem azîm fütuhat›n› bir derece muhafaza eder,
hem bu vatan ve millet dehfletli belâdan kurtulur.

E¤er flimdi siz kâtib-i umumî oldu¤unuz hamiyetper-
ver, milliyetperver adamlar, flimdiye kadar cereyan eden
ve medeniyet hesab›na mukaddesat› çi¤neyen usulleri
muhafazaya çal›fl›p, üç dört flahs›n ink›lâp nam›nda yap-
t›klar› icraat› esas tutarak mevcut haseneleri ve ink›lâp
iyiliklerini onlara verip ve mevcut dehfletli kusurlar› mil-
lete verilse, o vakit üç dört adam›n seyyiesi üç dört mil-
yon seyyie olup bu kahraman ve dindar milleti ve ‹slâm
ordusu olan Türk milletinin geçmifl as›rlardaki milyarlar
flerefli merhum ordular›na ve milyonlarla flehitlerine ve 
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manaca.
mazi: geçmifl zaman.
medeniye: Medine’de nâzil olan
ayetler ve sureler.
medeniyet: medenîlik, flehirlilik,
uygarl›k.
merhum: rahmete kavuflmufl, öl-
müfl, ölü.
milliyet: inanç, tarih, dil, gelenek,
kültür, ideal vatan birli¤i.
milliyetperver: milletini seven,
ulusçu, milliyetçi.
muhafaza: koruma.
muhafaza: terk etmeme, de¤ifl-
tirmeme, b›rakmama.
mukaddesat: mukaddes, kutsal,
temiz ve yüce olan fleyler.
muvaffak: baflarm›fl, baflar›l›.
mümteziç: imtizaç etmifl, imti-
zaçl›, kar›fl›k, kar›flan.
müstemlekât: müstemlekeler,
sömürgeler.
müttehit: ittihat eden, birleflen,
birlik olmufl.
nam: ad, isim.
seyyie: fenal›k, kötülük; suç, gü-
nah.
flehit: vatan, bayrak, inanç gibi
yüce de¤erler u¤runda ölen Müs-
lüman kimse.
fleref: övünülecek, iftihar edile-
cek fley.
terbiye-i medeniye: medenî ter-
biye.
uhuvvet: kardefllik, din kardeflli-
¤i.

adavet: düflmanl›k, husumet.
âlem-i ‹slâm: ‹slâm âlemi, ‹s-
lâm dünyas›.
asr: yüzy›l, as›r.
azîm: büyük.
belâ: içinden ç›k›lmas› zor
hâl.
cereyan: fikir, sanat, siyaset
hareketi.
dehfletli: ürkütücü, korkunç.
dindar: dinî kaidelere hakk›y-
la riayet eden, dininin emirle-
rini yerine getiren, mütedey-
yin.

düstur-i hareket: hareket
prensibi, kural›.
evvel: önce.
fütuhat: fethetmek,yay›l-
mak.
hamiyetperver: hamiyet sa-
hibi, din ve millet gibi önemli
de¤erleri seven, koruyan ve
bunlara hizmet eden.
hariç: d›fl memleket, yaflan›-
lan ülkenin d›fl›ndaki ülke.
hasene: iyilik, güzellik.
hükmünde: de¤erinde, yerin-
de.

icraat: ifller.
ink›lâp: de¤iflme, köklü de¤i-
flim (Cumhuriyet dönemi ink›-
laplar› kastediliyor).
inflaallah: ‘Allah izin verirse’
manas›nda kullan›lan bir dua.
irtibat: ba¤, münasebet.
istifade: faydalanma, yarar-
lanma.
itham: töhmetlendirme, suç-
lu görme.
kâtib-i umumî: genel sekre-
ter, genel yazman.
manen: mana bak›m›ndan,
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milletine büyük bir muhalefet ve ervah›na bir manevî
azap ve flerefsizlik olmakla beraber; o üç dört ink›lâpç›
adam›n pek az hisseleri bulunan ve millet ve ordunun
kuvvet ve himmetiyle vücut bulan haseneleri o üç dört
adama verilse, o üç dört milyon iyilikler, üç dört hasene-
ye inhisar edip küçülür, hiçe iner; daha dehfletli kusurla-
ra kefaret olamaz.

SAL‹SEN: Size karfl› elbette çok cihetlerde dahilî ve ha-
ricî muar›zlar var. Ben dünya ve siyasetin haline bakma-
d›¤›m için bilemiyorum. Fakat beni bu senede çok s›k›fl-
t›rd›klar› için mecburiyetle sebebine bakt›m ki, size kar-
fl› bir muar›z ç›km›fl. E¤er o muar›z mükemmel bir reis
bulup hakaik-i imaniye nam›na ç›ksayd›, birden sizi
ma¤lûp ederdi. Çünkü bu milletin yüzde doksan›, bin se-
neden beri an’ane-i ‹slâmiye ile, ruh ve kalble ba¤lan-
m›fl. Zahiren muhalif, f›trat›ndaki emre itaat cihetiyle
serfüru etse de, kalben ba¤lanmaz.

Hem, bir Müslüman, baflka milletler gibi de¤il. E¤er
dinini b›raksa anarflist olur, hiçbir kay›t alt›nda kalamaz;
istibdad-› mutlaktan, rüflvet-i mutlakadan baflka hiçbir
terbiye ve tedbirle idare edilmez. Bu hakikatin çok hüc-
cetleri, çok misalleri var. K›sa kesip sizin zekâvetinize
havale ediyorum.

Bu asr›n Kur’ân’a fliddet-i ihtiyac›n› hissetmekte ‹sveç,
Norveç, Finlandiya’dan geri kalmamak size elzemdir.
Belki onlara ve onlar gibilere rehber olmak vazifenizdir.
Siz, flimdiye kadar gelen ink›lâp kusurlar›n› üç dört 

an’ane-i ‹slâmiye: ‹slâmî gele-
nek.
anarflist: hiç bir düzen ve otorite
tan›mayan, kar›fl›kl›k ve bozgun-
culuktan yana olan.
asr: yüzy›l, as›r.
azap: büyük s›k›nt›, fliddetli ac›.
cihet: sebep, vesile, mucip, baha-
ne.
dahilî: içe ait; yurt içi.
dehfletli: ürkütücü, korkunç.
elzem: daha (en, pek) lâz›m, lü-
zumlu, gerekli.
ervah: ruhlar, canlar, hayat›n
cevherleri.
f›trat: yarat›l›fl, tabiat, mizaç, huy.
hakaik-› imaniye: imana ait ha-
kikatler, imanî gerçekler.
hakikat: gerçek.
haricî: d›fla ait, d›fl dünya ile ilgili.
hasene: güzel ve hay›rl› ifl.
havale: bir fleyi baflkas›n›n üstü-
ne b›rakma.
himmet: çal›flma, çabalama, gay-
ret gösterme, emek sarf etme.
hisse: pay, nasip.
hüccet: delil.
idare: bir ifli yürütme, çekip çevir-
me.
inhisar: yaln›z bir fleye ait k›lma,
tekelleflme.
ink›lâp: de¤iflme, köklü de¤iflim
(Cumhuriyet dönemi ink›laplar›
kastediliyor).
istibdat-› mutlak: hiç bir hak ve
hürriyeti tan›mayan tam bask›,
tam diktatörlük.
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itaat: söz dinleme, boyun e¤-
me, emre uygun hareket et-
me.
kalben: kalp ile, kalpten; iç-
ten ve samimî olarak.
kefaret: kendisi ile ifllenen bir
günah›n giderilmesi.
ma¤lup: yenilme, kendisine
galip gelinmifl.
manevî: madde d›fl› olan,
maddî olmayan, manaya ait.
mecburiyet: mecbur olma,
zarurîlik durumu, zorunluluk.
misal: benzer, örnek.

muar›z: muhalefet eden, kar-
fl› ç›kan, muhalif.
muhalefet: uygun olmama,
ayr›l›k; z›tl›k.
muhalif: z›t, karfl›t, ayk›r›.
nam: yerine, vekillik.
reis: baflkan.
rüflvet-i mutlaka: kay›ts›z
flarts›z rüflvet, ç›kar gözet-
meksizin hiç bir ifl yapmama,
tam rüflvet.
salisen: üçüncü olarak.
serfüru: bafl e¤me, söz dinle-
me, itaat.

fleref: onur, haysiyet.
fliddet-i ihtiyaç: ihtiyac›n,
muhtaç olman›n fliddeti, ihti-
yac›n çok fazla olmas›.
tedbir: idare etme; önlem,
çare.
terbiye: iyi ahlâk, nezaket,
görgü.
vazife: dinî mükellefiyet, yü-
kümlülük.
vücut: varl›k.
Zahiren: görünüflte.
zekâvet: zekilik; çabuk anla-
ma, kavrama kabiliyeti.
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adamlara verip flimdiye kadar umumî harp ve sair ink›-
lâplar›n icbar›yla yap›lan tahribatlar›—hususan an’ane-i
diniye hakk›nda—tamire çal›flsan›z, hem size istikbalde
çok büyük bir fleref ve ahirette büyük kusuratlar›n›za ke-
faret olup, hem vatan ve millet hakk›nda menfaatli hiz-
met ederek milliyetperver, hamiyetperver nam›na müs-
tehak olursunuz.

RAB‹AN: Madem ölüm öldürülmüyor ve kabir kap›s› ka-
panm›yor. Ve madem siz de herkes gibi kabre kofluyor-
sunuz. Ve madem o kat’î ölüm ehl-i dalâlet için idam-›
ebedîdir, yüz bin hamiyetçilik ve dünyaperestlik ve siya-
setçilik onu tebdil edemez. Ve madem Kur’ân, o idam-›
ebedîyi, ehl-i iman için terhis tezkeresine çevirdi¤ini gü-
nefl gibi ispat eden Risale-i Nur elinize geçmifl ve yirmi
seneden beri hiçbir feylesof, hiçbir dinsiz ona karfl› ç›ka-
m›yor, bilâkis dikkat eden feylesoflar› imana getiriyor ve
bu on iki sene zarf›nda dört büyük mahkemeniz ve fey-
lesof ve ulemadan mürekkep ehl-i vukufunuz Risale-i
Nur’u tahsin ve tasdik ve takdir edip, iman hakk›ndaki
hüccetlerine itiraz edememifller. Ve bu millet ve vatana
hiçbir zarar› olmamakla beraber, hücum eden dehfletli
cereyanlara karfl› sedd-i Zülkarneyn gibi bir sedd-i
Kur’ânî oldu¤una Türk milletinden, hususan mektep
görmüfl gençlerden yüz bin flahit gösterebilirim. Elbette
benim size karfl› bu fikrimi tam nazara almak, ehemmi-
yetli bir vazifenizdir. Siz dünyevî çok diplomatlar› her za-
man dinliyorsunuz; bir parça da ahiret hesab›na 
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me.
ink›lâp: birhalden di¤er bir hale
geçme, de¤iflme, dönüflme.
ispat: delil ve flahit göstererek
do¤ruyu ortaya koyma, do¤ruyu
delillerle gösterme.
istikbal: gelecek, gelecek zaman,
ati.
itiraz: kabul etmedi¤ini belirtip
karfl› ç›kma.
kat’î: kesin, flüpheye ve tereddü-
de mahal b›rakmayan.
kefaret: kendisi ile ifllenen bir gü-
nah›n giderilmesi.
kusur: eksiklik, özür, suç, kaba-
hat.
madem: çünkü, için, de¤il mi ki,
...den dolay›, böyle ise, hele.
mektep: ilim, irfan ö¤renilen yer,
okul.
menfaat: fayda.
milliyetperver: milletini seven,
ulusçu, milliyetçi.
mürekkep: terkip edilmifl, iki ve-
ya daha çok fleyin kar›flmas›ndan
meydana gelen bileflik.
müstahak: lây›k olunan, hak edi-
len fley.
nam: ün, flöhret, flan.
nazar: bak›fl, dikkat.
Rabian: dördüncü olarak.
sâir: di¤er, baflka, öteki.
sedd-i Kur’ânî: Kur’ân’a ait set,
Kur’ân’›n y›k›lmaz seddi, kalesi.
sedd-i Zülkarneyn: Zülkarneyn’in
seddi; Zülkarneyn’in Ye’cüc ve
Me’cüc kavminden korunmak is-
teyenler için yapt›rd›¤› çok büyük
ve sa¤lam set, kale.
fleref: övünülecek, iftihar edile-
cek fley.
tahribat: tahripler, y›k›p bozma-
lar.
tahsin: be¤enme, güzel bulma.
takdir: bir fleyin de¤erini, k›yme-
tini, lüzumunu anlama.
tamir: onarma, düzeltme.
tasdik: do¤rulama, onaylama.
tebdil: de¤ifltirme, baflka bir hale
getirme.
terhis: izin, serbest b›rakma; ve-
fat etme.
tezkere: belge, görevin bitti¤ini
belgeleyen izin ka¤›d›.
ulema: âlimler, bilginler, ilim sa-
hipleri.
umumî harp: genel savafl, dünya
savafl›.
vazife: dinî mükellefiyet, yüküm-
lülük.
zarf›nda: süresince.

ahiret: öbür dünya, ikinci ha-
yat.
an’ane-i diniye: dinî gelenek
ve âdet.
bilâkis: aksine, tersine.
cereyan: ak›m, fikir, sanat ve-
ya siyaset hareketi.
dehfletli: ürkütücü, korkunç.
diplomat: millet meseleleri
ve siyaset noktas›nda söz sa-
hibi olan.
dünyaperest: dünyaya ta-
pan, dünyaya düflkün, ta-
mahl›, h›rsl› kimse.

dünyevî: dünyaya ait.
ehemmiyetli: önemli.
ehl-i dalâlet: dalâlet ehli; yol-
dan ç›kanlar, azg›n ve sapk›n
kimseler.
ehl-i iman: inananlar, iman
sahipleri.
ehl-i vukuf: bir mesele hak-
k›nda bilgi ve yetki sahibi
olanlar.
filozof: felsefe ile u¤raflan, fi-
lozof.
hamiyet: millî onur ve haysi-
yet.

hamiyetperver: hamiyet sa-
hibi, din ve millet gibi önemli
de¤erleri seven, koruyan ve
bunlara hizmet eden.
hususan: bilhassa, özellikle.
hüccet: delil.
hücûm: sert sözle birine çat-
mak, karfl› ç›kmak.
icbar: zorlama, zorla ve iste¤i
d›fl›nda yapt›rma.
idam-› ebedî: dirilmemek
üzere yok olufl, ahiret inanc›
olmad›¤› için ölümü ebedî
yoklu¤a gitmek olarak gör-
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konuflan, benim gibi kabir kap›s›nda, vatandafllar›n hali-
ne a¤layan bir biçareyi dinlemek lâz›md›r.

ìÕ

KÜÇÜK B‹R HAfi‹YE

Hilmi Bey! Talihin var. Ben hapiste ve burada iken
hakk›mda seni merhametsiz gördüm. Ne vakit hiddet et-
tim, bedduay› niyet ettim; Hilmi Bey nam›nda benim bir
kardeflim ve Nurun has bir flakirdini her vakit hay›rl› du-
amda ismiyle zikretti¤imden, sana beddua niyet ederken,
bu hay›rl› duaya mazhar Hilmi Bey ismi âdeta flefaatçi ol-
du, beni men etti. Ben de o niyetten vazgeçtim, senin
beni tazip eden memurlar›ndan gelen eziyete tahammül
edip o bedduadan vazgeçtim. Çok defa hayret ediyor-
dum. Bana bu kadar sebepsiz azap vermekle beraber sa-
na hiddet etmiyordum. Demek en sonunda seninle dost
olaca¤›z diye o hiss-i kablelvuku ile kalbe gelmifl.

Bu istida, yirmi seneden beri hiç müracaat etmedi¤im
halde, bir hiddet zaman›nda bir defa olarak beni tazip
eden Dahiliye Vekili Hilmi’ye hitaben yaz›lm›fl, bera-y›
malûmat Afyon Emniyet Müdürüne gönderilmifl. Mana-
s›z, lüzumsuz dört befl defa bana s›k›nt› verdiler. “Senin
yaz›n böyle de¤il; kim sana böyle yazm›fl?” diye resmen
beni karakola ça¤›rd›lar. Ben de dedim: Böylelere müra-
caat edilmez; yirmi sene sükûtum hakl› imifl!

Ey Emirda¤› hükûmeti ve zab›tas›! Bu hasbihali bir se-
ne evvel yazm›flt›m. Fakat vermedim, saklad›m. fiimdi, 

âdeta: sanki.
azap: büyük s›k›nt›, fliddetli ac›.
beddua: bir kimsenin kötü olma-
s› için dua, kötü dua.
beray-› malûmat: bilgi ve malû-
mat için, bilgi vermek için.
bîçare: çaresiz, zavall›.
eziyet: incitme, büyük s›k›nt›
verme.
hasbihal: halleflme; görüflüp ko-
nuflma, sohbet.
hiddet: öfke, k›zg›nl›k.
hiss-i kablelvuku: Bir fleyi vuku-
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undan önce hissetme, bir ha-
disenin gerçekleflmesinden
önce kalbe do¤mas›.
hitaben: hitap ederek, söyle-
yerek, birine yönelerek.
istida: resmî makamlara bir
iflin yap›lmas›n› istemek
maksad›yla yaz›lan yaz›, di-
lekçe.
mazhar: nail  olma, flereflen-
me.
men: yasak etme, engelleme,
mâni olma.

müracaat: baflvurma, dan›fl-
ma; baflvuru.
nam: ad, isim.
niyet: kast,istek,maksat.
Nur: Risale-i Nur.
resmen: resmî  olarak, resmî
bir flekilde.
sükût: susma, sessiz kalma.
flakirt: talebe, ö¤renci.
flefaat: birinden baflkas›n›n
kusurlar›n›n veya suçunun
ba¤›fllanmas›n› dileme.
tahammül: zora dayanma,

kötü ve güç durumlara karfl›
koyabilme, katlanma.

talih: flans, k›smet.

tazip: azap çektirme, eziyet
etme, s›k›nt› verme.

zab›ta: flehir güvenli¤ini sa¤-
lamakla vazifeli bulunan ida-
re, polis.

zikr: anma, an›lma, ad›n› an-
ma, hat›ra getirme, iyilikle an-
ma.
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befl cihetle kanunsuz beni hususî ikametgâh›mda bir hiz-
metçiden men ve müdahale etmeleri gibi dünyada em-
salsiz bir tarzda beni istibdad-› mutlak alt›na al›yorlar.
Kanun nam›na kanunsuzluk edenleri, insafa gelmek fik-
riyle izhar ediyorum.

ìÕ

Œ 1 6 4 œ
DAH‹L‹YE VEK‹L‹ ‹LE HASB‹HALDEN B‹R PARÇADIR

Hiçbir tarihte ve zemin yüzünde emsali vuku bulma-
yan bir zulme ve on vecihle kanunsuz bir gadre ve taz-
yike hedef olmuflum. fiöyle ki:

• Hem fliddetli suikast eseri olarak zehirlenmeden
hasta;

• hem gayet zay›f, yetmifl bir yafl›nda ihtiyar; hem
kimsesiz, ac›nacak bir gurbette,

• hem palto ve fanilâ ve pabucunu satmakla maifleti-
ni temin eden fakîrü’l-hal.

• hem yirmi befl sene münzevî olmas›ndan, binden
ancak tam sad›k bir adamla görüflebilen bir merdumgi-
riz, mütevahhifl,

• hem yirmi sene hayat›n› ve eserlerini üç mahkeme
ve Ankara ehl-i vukufu inceden inceye tetkikten sonra
bil’ittifak beraatine ve eserleri vatana, millete zarars›z
olarak menfaatli olmas›na karar verilmifl bir masum,
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köfleye çekilmifl, yaln›z.
mütevahhifl: tevahhufl eden,
korkan, ürken, yad›rgayan, çeki-
nen.
nam: ad, isim, yerine.
sad›k: do¤ru, gerçek, hakikî olan.
tarz: biçim, flekil.
tazyik: s›k›nt› verme, bask› yap-
ma.
temîn: elde etme.
tetkik: dikkatle araflt›rma, incele-
me.
vecih: cihet, yön.
vuku: olma, meydana gelme.
zemin: yeryüzü.
zulm: haks›zl›k, eziyet.

beraat: fiuçsuzlu¤un sabit ol-
mas›.
bilittifak: ittifakla, beraberce,
elbirli¤iyle.
cihet: yön, sebep, vesile.
ehl-i vukuf: mahkemenin ta-
yin etti¤i “bilir kifli”ler.
emsal: efller, benzerler.
emsalsiz: benzersiz.
fakirülhâl: muhtaç ve fakirlik
içinde olma.
gadir: zulüm, hainlik.

gayet: son derece.
gurbet: yabanc› memleket,
yabanc› yer, vatan d›fl›, do¤up
büyünülen ülke, flehir, köy d›-
fl›nda kalan yerler, yâd el.
hasbihal: halleflme; görüflüp
konuflma, sohbet.
hususî: özel.
ikametgâh: ikamet yeri, otu-
rulan yer, ev, hane.
istibdat-› mutlak: hiç bir hak
ve hürriyeti tan›mayan tam

bask›, tam diktatörlük.
izhar: gösterme, aç›¤a vurma.
maiflet: geçim, geçinme.
masum: suçsuz, günahs›z,
saf, temiz.
men: yasak etme, engelleme.
menfaat: fayda.
merdümgiriz: insanlardan s›-
k›lan, kalabal›ktan hofllanma-
y›p yaln›zl›k isteyen.
müdahale: kar›flma.
münzevi: inzivaya çekilen,
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• hem eski Harb-i Umumîde ehemmiyetli hizmet et-
mifl bir evlâd-› vatan,

• hem flimdi bu milleti, bu vatan›, anarflilikten ve ec-
nebî ifsadlar›ndan kurtarmak için meydandaki tesirli
âsâr›yla bütün kuvvetiyle çal›flan bir hamiyetperver; ve
mahkemede yetmifl flahitle ispat edildi¤i gibi, yirmi befl
senede bir gazeteyi okumayan, merak etmeyen ve yedi
sene Harb-i Umumîye bakmayan, sormayan, bilmeyen
ve eserlerinde kuvvetli delillerle siyasetten bütün bütün
alâkas›n› kesti¤ini ispat eden ve dünyan›za kar›flmad›¤›-
n› adliyeleriniz resmen itiraf etti¤i bir zarars›z adam;

• hem ahiretine ve ihlâs›na zarar gelmemek için flid-
detle teveccüh-ü âmmeden kaçan ve kardefllerinin onun
hakk›ndaki hüsn-ü zanlar›ndan ve medihlerinden çeki-
nen, be¤enmeyen bu biçare Said’e, baflta Dahiliye Veki-
li olan sen, Afyon Valisini ve Emirda¤ zab›tas›n› musal-
lat edip, hergün bir ay haps-i münferid azab›n› çektir-
mek ve tecrid-i mutlak içinde tek bafl›yla bir haps-i mün-
feritte durmaya mecbur etmek, hangi maslahat›n›z ikti-
za eder? Hangi kanun bu dehfletli gadre müsaade eder
diye, hukuk-u umumîyeyi muhafaza eden adliyenin yük-
sek dairesi vas›tas›yla Dahiliye Vekiline beyan ediyorum.

Zulmen bütün hukuk-u medeniyeden
ve insaniyeden ve yaflamak hakk›n-

dan mahrum edilen
Said Nursî

ìÕahiret: öbür dünya, ikinci hayat.
alâka: ilgi, iliflki. ba¤.
anarfli: kargafla, kar›fl›kl›k.
asar: eserler, izler, niflanlar.
azap: büyük s›k›nt›, fliddetli ac›.
beyan: aç›klama, bildirme, izah.
bîçare: çaresiz, zavall›.
dehfletli: ürkütücü, korkunç.
ecnebi: yabanc›, baflka milletten
olan.
ehemmiyetli: önemli.
evlâd-› vatan: vatan evlâtlar›.
gadir: zulüm, hainlik.
hamiyetperver: hamiyet sahibi,
din ve millet gibi önemli de¤erle-
ri seven, koruyan ve bunlara hiz-
met eden.
haps-i münferit: tek bafl›na olan
hapis.
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Harb-i Umumî: genel harp,
dünya savafl›.
hukûk-› medeniye: medenî
hukuk, temel hak ve hürri-
yetler.
hukûk-› umumiye: toplu-
mun bütün fertlerinin sahip
oldu¤u haklar.
hüsn-i zan: iyi zan, güzel ka-
naat.
ifsat: fesada u¤ratma, bozma,
kar›fl›kl›k ç›karma.
ihlâs: bir ifli, bir ameli, baflka
bir karfl›l›k beklemeksizin, s›rf

Allah r›zas› için yapma.
iktiza: laz›m gelme, gerekme.
insaniye: insanlar.
ispat: delil ve flahit göstere-
rek do¤ruyu ortaya koyma,
do¤ruyu delillerle gösterme.
mahrum: bir fleye sahip ola-
mayan, yoksun.
maslahat: fayda, maksat.
medih: övmek.
muhafaza: koruma.
musallat: çok rahats›zl›k ve-
ren, afl›r› derecede sataflan.
müsaade: izin.

resmen: resmî  olarak, resmî
bir flekilde.
tecrîd-î mutlak: tam bir yal-
n›zl›k, hiç kimseyle görüfle-
memek.
teveccüh-i amme: genel te-
veccüh, umumun, herkesin,
halk›n yönelifli.
vas›ta: arac›l›k.
zab›ta: flehir güvenli¤ini sa¤-
lamakla vazifeli bulunan ida-
re, polis.
zulmen: zulümle, haks›zl›kla,
zulmederek.
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Œ 1 6 5 œ
Bu yak›nlarda Üstad›m›z›n yan›na ehemmiyetli iki mi-

ralay (ikisi de jandarma kumandanlar›ndan), bir de
ehemmiyetli bir meb’us (partinin müfettifllerinden) Üsta-
d›n yan›na geldiler. Uzun bir sohbetten sonra, üçü de,
kemal-i teslimiyetle, Üstada dostlu¤a karar verdiler. Ve
birisi, flimdiden Risale-i Nur talebesi olmufl. O meb’us
(müfettifl-i umumî), Eski Said’in dostu imifl. Gittikten
sonra haber ald›k ki, bu zat›n vas›tas›yla eski dahiliye ve-
kili ve flimdi partinin kâtib-i umumîsi olan Hilmi Bey, bil-
hassa hususî olarak Üstad›n ziyaretine gelecek ve dosta-
ne bir surette görüflecek. Onun için, Üstad da size gön-
derdi¤imiz bu sureti aynen onun eline vermek, o mev-
zuda konuflmak için kaleme al›nm›fl. Daha o gelmeden
bera-y› malûmat size göndermeye Üstad bize izin verdi.

Hem Re’fet Beyin mübarek mahdumu Hüsnü’nün
küçük Risalesinin ahirine duas›n› yazd›, onu da leffen
gönderiyoruz. Cenab-› Hakka hadsiz flükür olsun ki,
hem Nurcu, hem ciddî dost, hem mütedeyyin bir kay-
makam, flimdi buraya kaymakam olmufl. Eskide size
gönderilen “Dahiliye Vekili ile Bir Hasbihal” nam›ndaki
parçay› dahi gönderiyoruz. Onu da Üstad ona okuya-
cak.

ìÕ
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ahir: en son, en sondaki.
beray-› malûmat: bilgi ve
malûmat için, bilgi vermek
için.
ciddî: gerçek olarak, hakika-
ten.
dostâne: dostlukla, dostça.
ehemmiyetli: önemli.
hadsiz: s›n›rs›z, sonsuz.
hasbihal: halleflme; görüflüp
konuflma, sohbet.
hususî: özel.
kâtib-i umumî: genel sekre-
ter, genel yazman.

kemal-i teslimiyet: tam bir
teslim olufl, boyun e¤ifl.
leffen: zarf ve mektup içine
koyarak.
mahdum: o¤ul, evlât.
mebus: milletvekili.
mevzu: konu.
miralây: alay kumandan›, al-
bay.
mübarek: hay›rl›, mutlu, kut-
lu, u¤urlu.
mütedeyyin: dinin emirlerini
eksiksiz yerine getiren, din-
dar, dine ba¤l›.

nam: ad, isim.
Nurcu: Bedîüzzaman Said
Nursî’nin eserlerine ve fikirle-
rine taraftar olan, Risale-i
Nur’lar› okuyup neflreden
kimse.
risale: Küçük kitap; Risale-i
Nur kitaplar›ndan herbiri.
suret: nüsha, kopya.
suret: tarz, yol, gidifl; usul,
metot, uslûp.
talebe: ö¤renci.
vas›ta: arac›l›k.
zat: kifli, flah›s, fert.
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Œ 1 6 6 œ

Kahraman Nazif’in ve Yakub Cemal’in, flimal-i garbî-
de, üç devletin Kur’ân’› kabul etmesi Zülfikar’›n intiflar›-
na tevafuku; ve geçen sene, “Zülfikar ç›karsa, dahilen ve
haricen büyük fütuhata vesile olacak” hükmünü tasdik
etmesi büyük bir fa’l-i hay›rd›r diye, biz de o iki kardefli-
mizin kanaatine ifltirak ediyoruz. Bu f›rt›nal› ve ilhadl›
as›rda, biri gizli Alman, üçü âflikâr devletlerin, beflerin
bu as›rda Kur’ân’a fliddet-i ihtiyac›n› hissetmesi ve bilfiil
kabul etmesi büyük bir hâdise-i Kur’âniyedir. De¤il üç
devlet, belki yaln›z on meflhur adam, on feylesof dahi,
birden, uzak memleketlerde Kur’ân’› tasdik etmesi, biz-
lere ve âlem-i ‹slâma büyük bir müjde ve avam-› ehl-i
imana büyük bir kuvve-i maneviye temin eder.

ìÕ

Œ 1 6 7 œ

Risale-i Nur’un Yirmi Dokuzuncu Mektubunda “Hü-
cumat-› Sitte” ve Zeyli ve “‹flarat-› Seb’a” ve “Telvîhat-›
Tis’a” gibi Risalelerin rumuzat-› Kur’âniye ve tevafukat-›
Nuriyeye kar›fl›k bir surette bulunmas›n›n hikmeti, mah-
kemeler ve ehli vukufun susturulmas›na ve bizi onlarla
mes’ul etmemesine bir vesile olmakt›. Güya o rumuzat,
o derin ince meseleler, lisan-› hal ile onlara demifl: “‹n-
saf ediniz, Kur’ân’›n bu derece esrar›na çal›flanlara ilifl-
meyiniz.” fiimdi ise o kar›fl›k vaziyeti hiç münasip de¤il.
Çünkü o rumuzat ve tevafukata, yirmiden ancak birisi 

âlem-i ‹slâm: ‹slâm âlemi, ‹slâm
dünyas›.
asr: yüzy›l, as›r.
aflikâr: aç›k, belli, meydanda.
avam-› ehl-i iman: ehl-i iman›n,
mü’minlerin avam tabakas›.
befler: insan, insanl›k.
bilfiil: bizzat kendi çal›flmas› ile,
kendi yaparak.
dahilen: içten, içeriden, dahilden.
ehl-i vukuf: mahkemenin tayin
etti¤i “bilir kifli”ler.
esrar: s›rlar, gizli hakikatler.
fail-i hayr: hay›r iflleyen, hay›r sa-
hibi.
filozof: felsefe ile u¤raflan, filozof.
fütuhat: fethetmek,yay›lmak.
güya: sanki.
haricen: hariçten, d›flardan, d›fl-
tan.
hikmet: gizli sebep, gaye.
hüküm: verilen karar.
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ilhad: tanr› tan›mazl›k, dinsiz-
lik.
intiflar: yay›lma, da¤›lma,
neflrolunma.
ifltirak: kat›lma.
kanaat: inanma, görüfl, fikir.
kuvve-i manevîye: manevî
güç, moral.
lisan-› hâl: hâl dili, bir fleyin
duruflu ve görünüflü ile bir
mana ifade etmesi.
mesele: konu.

mes’ul: sorumlu, yükümlü.
münasip: uygun.
risale: Küçük kitap; Risale-i
Nur kitaplar›ndan herbiri.
rumuzat: rumuzlar, iflaretler.
rumuzat-› Kur’âniye:
Kur’ân’daki iflaretler, Kur’ân’›n
remizleri.
suret: biçim, tarz.
fliddet-i ihtiyaç: ihtiyac›n,
muhtaç olman›n fliddeti, ihti-
yac›n çok fazla olmas›.

flimal-i garbî: kuzey bat›.
tasdik: do¤rulama, onayla-
ma.
tevafuk: uyma, uygunluk,
birbirine denk gelme.
tevafukat: tevafuklar, uy-
gunluklar, raslant›lar, birbirine
uygun gelifller.
vaziyet: durum.
vesile: bahane, sebep.
zeyl: ek, ilâve.
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muhtaç olur, anlar. ‹çindeki öteki Risalelere yirmiden on
dokuzu muhtaç olup anlayabilir.

Buradaki Nur fiakirtleri diyorlar ki: “Mucizeli
Kur’ân’›m›za üç sene Denizlili kardefllerimiz bakt›lar.
Onlar müsaade etsinler, biz de üç ay bakaca¤›z. Hem
buradan ‹stanbul’a muhabere edip foto¤rafla Hizb-i Nu-
riye, Hizb-i Kur’âniye gibi tab’›na çal›flaca¤›z.”

‹stanbul’daki Amerika Sefiri vas›tas›yla Amerika’daki
Müslüman heyetine Zülfikar’› ve bir Asa-y› Mûsa’y› gön-
dermesini isteyen o dostumuz ve kardeflimize deyiniz ki:
Sefirlerin kafas› siyasetle meflgul oldu¤undan ve Risale-i
Nur, siyasetle alâkas› olmad›¤›ndan, siyasî bir kafa çabuk
takdir edemiyor.

Hem Risale-i Nur, müflterileri aramaz; müflteriler onu
aramal›, yalvarmal›. Amerika, buran›n en küçük bir ha-
vadisini merakla takip etti¤i halde, buran›n en büyük bir
hâdisesi olan Risale-i Nur’u elbette arayacakt›r. Bundan
sonra her meselemizde emir, Risale-i Nur’un flahs-›
manevîsini temsil eden has flakirtlerin ve sizlerindir. Be-
nim de flimdi bir reyim var.

Umum kardefllerimize binler selâm ve selâmetlerine
dua eden ve dualar›n› isteyen kardefliniz…

ìÕ
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alâka: ilgi, iliflki. ba¤.
hâdise: olay.
havadis: alâka ile karfl›lanan,
ilgi uyand›ran haberler.
heyet: bir toplulu¤u meyda-
na getiren kiflilerin bütünü,
komite.
mesele: önemli konu.
muhabere: haberleflme.
müsaade: izin.
Nur: Risale-i Nur.
rey: düflünce, fikir, müflahe-

de, mütalâa, görüfl, oy.
risale: Küçük kitap; Risale-i
Nur kitaplar›ndan herbiri.
Sefir: elçi.
selâm: bar›fl, rahatl›k, sela-
met ve esenlik dileme.
selâmet: hay›rl› son, iyi ve
güzel sonuç.
siyasî: siyasetle ilgili, siyasete
ait.
flahs-› manevî: manevî flah›s,
belli bir kifli olmay›p bir ce-

maatteb meydana gelen ma-
nevî flah›s.
flakirt: talebe, ö¤renci.
tab: kitap basma, kitap bask›-
s›, bask›.
takdir: bir fleyin de¤erini, k›y-
metini, lüzumunu anlama.
temsil: birinin, bir toplulu¤un
ad›na hareket etme.
umum: bütün.
vas›ta: arac›.
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Œ 1 6 8 œ

Cenab-› Hakka hadsiz flükür ediyoruz ki, Medresetü’z-
Zehran›n erkânlar›, hakiki bir tesanüd ve sars›lmaz bir
ittihat kerametiyle, bütün müflkülâta ve manialara gale-
be edip Nurun elmas Zülfikar’lar›n› ve harika mu'cizatl›
hüccetlerini muhtaçlara yetifltirmeye muvaffak oluyorlar.
Bu neticeye mukabil çekti¤imiz zahmet bin derece ziya-
de olsa da ucuzdur, ehemmiyeti yoktur.

Kardeflimiz Re'fet’in mektubunda Münevvere, Nazmi-
ye, Saim nam›nda üç masumun üç ayda elif’ten bafllay›p
Kur'ân-› Hakîmi hatmetmeye muvaffak olmalar›ndan ve
Kur'ân dersiyle beraber Nur hakikatlerini ve hakaik-i
imaniyeyi masumâne, müfltakane dinlemeleri için onla-
r› ve üstadlar›n› ve peder ve validelerini tebrik ediyoruz.
Münevvere ve Nazmiye, Abdülbaki ve Mehmed Celâl’in
Nur hizmetinde noksan kalan vazifelerini inflaallah tek-
mil edecekler.

Bizi ve Risale-i Nur’u çok minnettar eden kahraman
Burhan’›n mektubunda yaz›lan hastaya Cenab-› Hak
flifa versin ve kardeflimiz Zekâi’nin vefat eden validesine
çok rahmet eylesin. Âmin.

Nurun erkân›ndan ve hocalar k›sm›n›n yüzünü ak
eden Nurun santral› Sabri’nin mektubunda, merhum
Haf›z Ali, Hasan Feyzi ve onlar›n halefi ve vazifelerini
gören Ahmed Fuad’›n, ihtiyar ve vazifesi bitmek üzere
olan bu bîçare Üstadlar›na bedel ömrünü feda etmek, 

âmin: Yâ Rabbi! Öyle olsun, ka-
bul eyle!” anlam›nda duan›n so-
nunda söylenir.
bedel: karfl›l›k.
bîçare: çaresiz, zavall›.
ehemmiyet: önem, de¤er, k›y-
met.
elmas: çok k›ymetli bir mücev-
her.
erkân: reisler, ileri gelenler.
fedâ: u¤runa verme, kurban ol-
ma.
galebe: galip gelme, üstünlük.
hadsiz: s›n›rs›z, sonsuz.
hakaik-› imaniye: imana ait ha-
kikatler, imanî gerçekler.
hakikat: gerçek.
hakikî: gerçek, sahici.
halef: birinin yerine geçen, birinin
yerini tutan.
hatm: Kur’ân-› Kerîm’i bafl›ndan
sonuna kadar okuyup bitirme.
hüccet: delil.
inflaallah: ‘Allah izin verirse’ ma-
nas›nda kullan›lan bir dua.
ittihat: birleflme, birlik olufltur-
ma.
keramet: ermiflçesine yap›lan ifl,
hareket veya söylenen söz, fikir.
Kur’ân-› Hakîm: her ayet ve su-
resinde say›s›z hikmet ve fayda-
lar bulunan Kur’ân.
mânia: meneden fley, engel,
özür, zorluk.
masum: küçük çocuk.
masumâne: masumca, suçsuz ve
günahs›z bir flekilde.
Medresetüzzehra: Bediüzza-
man’›n do¤uda (Van) yap›lmas›n›
idarecilere teklif etti¤i, fen ilimle-
riyle din ilimlerinin birlikte oku-
tulmas›n› düflündü¤ü üniversite.
merhum: rahmete kavuflmufl, öl-
müfl, ölü.
minnettar: bir iyili¤e karfl› teflek-
kür duygusu içinde olan.
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mu’cizat: mu’cizeler, Allah ta-
raf›ndan verilip, yaln›z pey-
gamberlerin gösterebilecek-
leri büyük harika ifller.
mukabil: karfl›l›k.
muvaffak: baflarm›fl, baflar›l›.
müflkülât: müflkiller, güçlük-
ler, zorluklar.
müfltakane: ifltiyak ve arzu
ile, çok isteyerek.
nam: ad, isim.
Nur: Risale-i Nur.

peder: baba.
rahmet: ac›ma, merhamet
etme, esirgeme, ba¤›fllama,
flefkat gösterme.
flifa: bedenî ve ruhî bir hasta-
l›¤›n son bulmas›, sa¤l›¤›na
kavuflma.
flükür: nimet ve iyili¤in sahi-
bini tan›ma ve ona karfl› min-
net duyma.
tekmil: tamamlama, kemâle
erdirme.

tesanüt: dayan›flma, birbirine
dayanma ve destek olma.
üstat: ö¤retici; muallim, ö¤-
retmen, usta, sanatkâr.
valide: ana, anne.
vazife: dinî mükellefiyet, yü-
kümlülük.
vefat: ölüm.
zahmet: s›k›nt›, eziyet, me-
flakkat.
ziyade: çok, fazla.
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onun yerinde çabuk berzaha gitmek gibi, Sabri kardefli-
miz de dördüncü olmak üzere ve ömrünü kabilse bana
vermek, nefis ve kalbini ikna edip bana yaz›yor. Ben, bu
pek eski ve sars›lmaz ve Nurlar için hayat› çok faydal›
kardeflime binler barekâllah deyip, bana verdi¤i ömrünü
kabul edip, ona aynen Ahmed Fuad gibi, o bakî kalan
iki ömrümü, o iki kardeflime ve o iki yeni Said’e emanet
verip benim bedelime hizmet-i imaniyede ve Nuriyede
hizmet etsinler.

Ve onun mektubunda, Barla medrese-i Nuriyenin bafl
kâtibi fiaml› Haf›z Tevfik’in halka-i tedrisinde, S›dd›k Sü-
leyman’›n mahdumu Yusuf ve merhum Mustafa Ça-
vufl’un ve Ahmed’in o¤ullar› gibi Kur'ân dersiyle Kur'ân
yaz›s›n› ve Nurlar› ö¤renmesi; ve Hulûsî ve Haf›z Hak-
k›’n›n Nurlar› flevk ile yazmalar›, Barla’ya karfl› benim
ümidimi kuvvetlendirdiler ve derince bir ferah ve sürur
verdiler. Cenab-› Hak muvaffak eylesin. Âmin. Ve Tev-
fik’e tevfîk refîk eylesin. Âmin.

Sabri’nin mektubu içinde, ben Barla’da iken bana çok
hizmet eden ve çok defa hat›r›ma gelen S›dd›k Süley-
man’›n hemflirezadesi Hüseyin’in mektubu beni çok se-
vindirdi. Hem onun hakk›ndaki merak›m› izale eyledi.
Maflaallah, tam S›dd›k Süleyman’›n mahiyetinde eski
alâkadarl›¤›n› muhafaza ediyor.

Hem, Sabri’nin mektubuyla beraber E¤irdir Cire Kö-
yü Risale-i Nur talebelerinden fiükrü, Süleyman, Osman
Çavufl’un samimî ve ciddî alâkalar›n› Nurlara karfl› 
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maflaallah: Allah nazardan sakla-
s›n, ne güzel, Allah korusun.
medrese-i Nuriye: nur medrese-
si; Risale-i Nur’lar›n okundu¤u
yerler.
merhum: rahmete kavuflmufl, öl-
müfl, ölü.
muhafaza: koruma.
muvaffak: baflarm›fl, baflar›l›.
Nur: Risale-i Nur.
refik: arkadafl, yoldafl, yol arka-
dafl›.
samimî: içten, candan, gönülden.
s›dd›k: çok do¤ru, çok dürüst.
sürur: sevinç, mutluluk.
flevk: keyif, nefle, sevinç.
talebe: ö¤renci.
tevfik: baflar›, muvaffakiyet.

alâka: ilgi, iliflki. ba¤.
alâkadar: ilgili, iliflki.
âmin: Yâ Rabbi! Öyle olsun,
kabul eyle!” anlam›nda dua-
n›n sonunda söylenir.
bâkî: geride kalan, arta kalan.
barekallah: Allah mübarek
etsin, hay›rl› ve bereketli ol-
sun.
bedel: bir fleyin yerini tutan,
karfl›l›k.
berzah: ruhlar›n k›yamete

kadar bekleyece¤i, dünya ile
ahiret aras›ndaki yer.
ciddî: gerçek olarak, hakika-
ten.
emanet: emniyet edilen kim-
seye b›rak›lan fley, eflya veya
kimse.
ferah: gönül aç›kl›¤›, sevinç,
sevinme.
hemflîrezâde: k›z kardefl ço-
cu¤u.
hizmet-i imaniye: iman ve

Kur’an hakikatlerinin ikna
edici ve ilmî delillerle anlafl›l-
mas›na hizmet etme.
ikna: raz› etme, raz› edilme.
izale: yok etme, ortadan kal-
d›rma.
kabil: mümkün, ihtimal da-
iresinde.
kâtip: yaz›c›.
mahdum: o¤ul, evlât.
mahiyet: bir fleyin asl›, esas›,
tabiat›, niteli¤i.
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gösteren mektuplar›na karfl›, “Barekâllah, Cenab-› Hak
sizleri muvaffak etsin” deriz.

Kastamonu’nun Hüsrev’i ve Rüfltü’sü olan Mehmed
Feyzi ve Emin’in gönderdikleri benim Kastamonu’da ka-
lan bir k›s›m Risaleler emanetlerini ald›m. Size gönder-
di¤im Asa-y› Mûsa’n›n lûgatnamesini hasta oldu¤u hal-
de çok güzel ve âlimâne yazan, lûgatnamenin bafl›nda
güzel bir f›kra derceden ve bana da ayr› mektup yazan
Risale-i Nur’un serkâtibi Mehmed Feyzi’nin, oraca çok
müflkilât ve manialara ra¤men harika sadakatini ve
Nur’lara faik alâkas›n›, sars›lmadan imana hizmetini bir
kaç cihette yapmas› gösteriyor ki, o küçük bir Hüsrev ol-
du¤u gibi, tam bir Hasan Feyzi’dir. Fakat, ben orada
iken, çok ehemmiyetli ve enaniyetli bir sofi-meflrep eski
memurlardan bir zat ve gayet mühim malûmatl›, dünya
ile çok alâkadar ve siyasî tüccar bir hoca, bana karfl› ilifl-
medikleri için, ben de onlar› daire-i Nura celbetmeye ça-
l›flmad›m, onlara da iliflmedim. fiimdi Mehmed Feyzi
ise, Kastamonu’yu onlar›n nüfuzundan kurtar›p Denizli
gibi muvaffak olam›yor. Hilmi, Sad›k ve Ahmed Kurey-
flî gibi Nurun kahramanlar› da köylerde bulundu¤undan,
Feyzi’nin hizmeti bir derece hususî kal›yor. ‹nflaallah, bir
vakit tam muvaffak olurlar.

Kastamonu’nun Zehra’lar›, Hacer’leri, Lütfiye’leri,
Ulviye’leri, Necmiye’leri baflka bir sahada, han›mlar âle-
minde Nur hizmetinde Feyzi’ye arkadafll›k ediyorlar.

alâka: ilgi, iliflki. ba¤.
alâkadar: ilgili, iliflki.
âlem: varl›k s›n›flar›ndan her biri.
âlimane: bilerek, bilene yak›fl›r
tarzda.
barekallah: Allah mübarek etsin,
hay›rl› ve bereketli olsun.
celp: elde etme, kendine çekme.
Cenab-› Hak: Allah; do¤ru, ger-
çek, Hakk›n tâ kendisi olan, fleref
ve azamet sahibi yüce Allah.
cihet: yan, yön, taraf.
daire-i Nur: Risale-i Nur hizmeti.
derc: sokma, aras›na s›k›flt›rma.
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ehemmiyetli: önemli.
emanet: emniyet edilen kim-
seye b›rak›lan fley, eflya veya
kimse.
enaniyet: kendini be¤enme,
bencillik, egoistlik.
faik: üstün, seçkin, ileri, yük-
sek.
f›kra: k›s›m, fas›l, bölüm.
gayet: son derece.
hususî: özel.
inflaallah: ‘Allah izin verirse’
manas›nda kullan›lan bir dua.

malûmat: bilgi.
mânia: meneden fley, engel,
özür, zorluk.
muvaffak: baflarm›fl, baflar›l›.
mühim: önemli, ehemmiyet-
li.
müflkilât: müflkiller, güçlük-
ler, zorluklar.
Nur: Risale-i Nur eserlerinin
herbiri.
nüfuz: bir kimsenin emir ve
hükümlerinin ifllemesi, geçer-
li olmas›.

risale: Küçük kitap; Risale-i
Nur kitaplar›ndan herbiri.

sadâkat: ba¤l›l›k, do¤ruluk.

serkâtib: bafl kâtip.

siyasî: siyasetle u¤raflan, si-
yaset adam›.

sofîmeflrep: tasavvuf ehli, ri-
yazet ve nefisle mücahede ile
hakikate ermeye çal›flan.

tüccar: ticaret yapan, ticaret-
le u¤raflan kimse, tacir.

zat: kifli, flah›s, fert.
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Feyzi’nin mektubunda Risale-i Nur fiakirtlerinin te-
flebbüsüyle resmî Kur’ân mektebi aç›l›p, en evvel Nurun
masumlar› ve hususan Emin’in mahdumlar› en evvel
mektebe girip, en evvel onlar Kur’ân’› hatmederek k›s-
men h›fza bafllamalar› cihetinde, onlar› ve pederlerini ve
oradaki flakirtleri tebrik ediyoruz ve o masumlara binler
barekâllah deriz.

‹ki defa Nurun hizmeti için buraya kadar gelen k›ymet-
li hemfliremiz Zehra’n›n Medresetü’z-Zehran›n kâ¤›t
masraf›na iki yüz lira vermesi, han›mlar k›sm›nda da
Hüsrev’ler, Feyzi’ler, Ahmed’ler bulundu¤unu gösteriyor.

Kastamonu’da, Haf›z ‹hsan’›n imzas›yla ve Nur kah-
ramanlar›ndan Hilmi Bey ve Emin’in müflterek mektu-
bunu ald›m. Ben, bu iki eski ve k›ymetli ve sars›lmaz ve
metin o kardefllerime ve ‹hsan’lara ve oradaki Nur
fiakirtlerine çok hasretler ve ifltiyaklarla selâm ediyo-
rum. Ve hapiste, bizimle beraber ve bize hapiste çok
hizmet eden ‹hsan nerededir, merak ediyorum.

Safranbolu havalisi, hakikaten Mustafa’lar ve Ahmed
Fuad ve H›fz› (r.h.) ve Rahmi gibi harika sadakat ve alâ-
kadarl›kla, Kastamonu’daki sekiz sene bizim Nur hizme-
timizin akim kalmad›¤›n› ve Safranbolu’da parlak bir
medrese-i Nuriye olaca¤›n› maddeten ispat ediyorlar. Bu
defa Mustafa Osman’›n mektubunda, iki saat yak›n›nda-
ki Karabük fabrikalar flehrinde bulunan yüzer genç ve ifl-
çilerde Nurlar fütuhat yapaca¤›n› bildirmekle ehemmi-
yetli bir müjde telâkki ediyoruz.
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fen ilimleriyle din ilimlerinin bir-
likte okutulmas›n› düflündü¤ü
üniversite.
mektep: okul.
metin: özü ve sözü do¤ru, sebat-
kâr, itibar ve itimat edilir.
müflterek: birlikte, beraber, or-
taklafla, elbirli¤i ile yap›lan veya
haz›rlanan.
Nur: Risale-i Nur eserlerinin her-
biri.
peder: baba, ata.
resmî: devlet ad›na olan.
sadâkat: ba¤l›l›k, do¤ruluk.
selâm: bar›fl, rahatl›k, selamet ve
esenlik dileme.
flakirt: talebe, ö¤renci.
telâkki: kabul etme, bir görüflle
bakma.
teflebbüs: giriflim, bir ifli yapmak
için harekete geçme.

akim: neticesiz, sonu yok, ba-
flar›s›z.
alâkadar: ilgili, iliflkili, müna-
sebetli, ba¤l›.
barekallah: Allah mübarek
etsin, hay›rl› ve bereketli ol-
sun.
cihet: sebep, vesile, mucip,
bahane.
ehemmiyetli: önemli.
evvel: önce.
fütuhat: fethetmek,yay›l-
mak.

hakikaten: do¤rusu, gerçek-
ten.
hasret: özlem.
hatm: Kur’ân-› Kerîm’i bafl›n-
dan sonuna kadar okuyup bi-
tirme.
havali: bölge, etraf, çevre, ci-
var.
hemflire: k›z kardefl, bac›.
h›fz: ezberleme.
hususan: bilhassa, özellikle.
ispat: do¤ruyu delillerle gös-
terme.

ifltiyak: görece¤i gelme, özle-
me.
k›smen: k›smî olarak, bir k›-
s›m.
maddeten: sözde de¤il, fiilen.
mahdum: o¤ul, evlât.
masum: küçük çocuk.
medrese-i Nuriye: nur med-
resesi; Risale-i Nur’lar›n okun-
du¤u yerler.
Medresetüzzehra: Bediüzza-
man’›n do¤uda (Van) yap›l-
mas›n› idarecilere teklif etti¤i,
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Nurun küçük kahramanlar›ndan Mustafa Sungur ve
Rahmi’nin güzel mektuplar›nda, onlar›n köylerinde Ah-
med Fuad’›n ciddî gayretiyle ders vermesi; ve Eflâni na-
hiyesinin, Barla nahiyesi gibi bir medrese-i Nuriye hük-
müne girdi¤ini ve ora ahalisi ifltiyakla Nurlar› dinlemesi;
ve yeniden iki genç muallim daha eski yaz› ile Nurlara
girmesi; ve çocuklar›n, huruf-u Kur’âniyeyi ö¤renmeye
bafllamas› ile Risale-i Nur’lar› da yazmaya girmeleri, bü-
yük bir fa’l-i hay›rd›r. Cenab-› Hak o masumlar› muvaf-
fak etsin ve onlar›n üstadlar› ve peder ve validelerinden
raz› olsun. Onlar, duada masumlar dairesine girdiler.
Baflta Ahmed Fuad, Mustafa ve Rahmi olarak, Eflâni
nahiyesini tebrik ediyoruz.

Nurun küçük kahramanlar›ndan Mustafa Sungur ve
Rahmi’nin az bir zamanda, eski harfle, Mustafa Sun-
gur’un gayet mükemmel Meyve’nin On Birinci Mesele-
si Hatimesi ile ve Rahmi’nin Gençlik Rehberi’ni eski
harfle güzelce yazmalar› ve Kastamonu’dan gelen kitap-
lar›m içinde bize göndermeleri, hakikaten benim için ye-
ni biraderzadelerim bir Abdurrahman ve Fuad dünyaya
gelmifl gibi beni memnun ediyor.

ìÕ

Œ 1 6 9 œ

Edhem Hoca nam›nda Bal›kesir’de muhacir ve Celâ-
leddin-i Rumî’nin mensuplar›ndan, yirmi seneye yak›n
köy hocal›¤› ve çocuklara Kur’ân okutmakla meflgul ve 
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ahali: halk.
biraderzade: kardefl çocu¤u,
ye¤en.
fa’al-i hayr: çok hay›rl› faali-
yetler yapan, çok hay›rl› ifller
iflleyen.
gayet: son derece.
hakikaten: do¤rusu, gerçek-
ten.
hatime: son söz, bir eserin
sonuç k›sm›.
huruf-› Kur’âniye: Kur’ân’›n
harfleri.

hükmüne: yerine, de¤erine.
ifltiyak: afl›r› isteme, çok fazla
arzu etme.
masum: suçsuz, günahs›z,
saf, temiz.
medrese-i Nuriye: nur med-
resesi; Risale-i Nur’lar›n okun-
du¤u yerler.
mensup: bir fleye veya kim-
seye ba¤l› olan, üye.
muallim: ders veren, ö¤ret-
men.
muvaffak: baflarm›fl, baflar›l›.

nahiye: idarî teflkilâtlanmada
kaza ile köy aras›ndaki kade-
me; bucak.
nam: ad, isim.
Nur: Risale-i Nur eserlerinin
herbiri.
peder: baba, ata.
raz›: r›za gösteren, hoflnut
olan.
üstat: ö¤retici; muallim, ö¤-
retmen, usta, sanatkâr.
valide: ana, anne.

EMIRDAG 01.qxd  3/28/07  9:26 AM  Page 388



flimdi de tam Risale-i Nur’a Bal›kesir ve K›rka¤aç hava-
lisinde hizmet eden ve uzun mektubuyla korkak hocala-
r› Nurlara davet eden ve cesaret veren ve Bal›kesir, K›r-
ka¤aç havalisi Nur fiakirtleri nam›na “Sand›kl› Alames-
cid Köy imam› ‹brahim Edhem” imzas›yla yazd›¤› mek-
tupta, çok ehemmiyetli ve güzel f›kralar› var ve korkak
hocalara tokatlar› var. O zat› cidden tebrik ediyorum.
Cenab-› Hak muvaffak eylesin. Hem ona, hem mektu-
bunda isimleri bulunan yeni ve çok Nurculara selâm edi-
yorum. Onun uzun mektubunu, hastal›¤›mdan, tashih
ve ›slah ve tadil edemedim. Hakk›mda pek ziyade sena-
lar›n› ya kald›rmak, ya tadil etmek lâz›md›r. Lâhikaya
girmek için suretini size gönderiyorum. ‹nflaallah Hasan
Feyzi, Ahmed Fuad muallimleri Nurlara sevk ettikleri gi-
bi, bu gayretli kardeflimiz de hocalar› Nurlara sevk ede-
cek.

Ben Denizli Otelinde iken bana mahdumuyla ara s›ra
ekmek, atefl cihetinde hizmet eden ve Tahir Çavufl’la
bana mektup gönderen ekmekçi Mustafa’ya da selâm
ediyorum.

Umuma binler selâm ve selâmetlerine dua ederiz.

ìÕ
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cidden: ciddî olarak, gerçek
olarak.
cihet: yön.
dua: Allah’a yalvarma, niyaz.
f›kra: k›s›m, fas›l, bölüm.
havali: bölge, etraf, çevre, ci-
var.
›slah: iyi duruma getirme, iyi-
lefltirme, düzeltme.
inflaallah: ‘Allah izin verirse’
manas›nda kullan›lan bir dua.
Lâhika: Risale-i Nur mektup-
lar›n›n topland›¤› eser.

mahdum: o¤ul, evlât.
muallim: ders veren, ö¤ret-
men.
muvaffak: baflarm›fl, baflar›l›.
nam: yerine, vekillik.
Nur: Risale-i Nur.
Nurcu: Bedîüzzaman Said
Nursî’nin eserlerine ve fikirle-
rine taraftar olan, Risale-i
Nur’lar› okuyup neflreden
kimse.
selâm: bar›fl, rahatl›k, sela-
met ve esenlik dileme.

selâmet: hay›rl› son, iyi ve
güzel sonuç.
senâ: methetme, övme.
sevk: ulaflt›rma, yöneltme.
suret: nüsha, kopya.
flakirt: talebe, ö¤renci.
tadil: do¤rultma, düzeltme.
tashih: düzeltme, yanl›fl›n› gi-
derme.
umum: herkes.
zat: kifli, flah›s, fert.
ziyade: çok, fazla.
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Œ 1 7 0 œ

[MADDÎ VE MÂNEVI B‹R SUAL MÜNASEBET‹YLE
HATIRA GELEN B‹R CEVAPTIR.]

Aziz, s›dd›k kardefllerim,

Den i l i yor  k i : “Neden Nur fiakirtlerinin kuvvetli
hüsn-ü zanlar› ve kat’î kanaatleri, senin flahs›n hakk›nda
Nurlara daha ziyade flevklerine medar olan bir makam›
ve kemalât› flahs›na kabul etmiyorsun? Yaln›z Risale-i
Nur’a verip, kendini çok kusurlu bir hâdim gösteriyor-
sun?”

Elcevap: Hadsiz hamd ve flükür olsun ki, Risalei
Nur’un öyle kuvvetli ve sars›lmaz istinad noktalar› ve öy-
le parlak ve keskin hüccetleri var ki, benim flahs›mda
zannedilen meziyete, istidada ihtiyac› yoktur. Baflka
eserler gibi müellifin kabiliyetine bak›p, makbuliyeti ve
kuvveti ondan alm›yor. ‹flte meydanda, yirmi senedir
kat’î hüccetlerine dayan›p, flahs›m›n maddî ve manevî
düflmanlar›n› teslime mecbur ediyor.

E¤er flahsiyetim ona ehemmiyetli bir nokta-i istinad
olsayd›, dinsiz düflmanlar›m ve insafs›z muar›zlar›m ku-
surlu flahs›m› çürütmekle, Nurlara büyük darbe vurabilir-
diler. Halbuki o düflmanlar, divaneliklerinden, yine her
nevi desiselerle beni çürütmeye ve hakk›mda teveccüh-
ü âmmeyi k›rmaya çal›flt›klar› halde, Nurlar›n fütuhat›na
ve k›ymetine zarar veremiyorlar. Yaln›z baz› zay›f ve ye-
ni müfltaklar› buland›rsa da vazgeçiremiyorlar.aziz: de¤erli.

desise: hile, oyun, aldatmaca.
divane: deli, akl› bafl›nda olma-
yan.
ehemmiyetli: önemli.
fütuhat: fethetmek,yay›lmak.
hâdim: hademe, hizmetçi.
hadsiz: s›n›rs›z, sonsuz.
hüccet: delil.
hüsn-i zan: iyi fikirde bulunup, iyi
olaca¤›n› düflünmek.
istidat: kabiliyet, yetenek.
istinat: dayanma.
kabiliyet: istidat, yetenek.
kanaat: görüfl, fikir.
kat’î: kesin, flüpheye ve tereddü-
de mahal b›rakmayan.
kemalât: kemaller, olgunluklar,
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mükemmellikler.
k›ymet: de¤er.
maddî: madde ile alakal›, cis-
manî.
makam: manevî mevki.
makbuliyet: makbullük, be-
¤enilmifllik, geçerlilik.
manevî: maddî olmayan, içe
ait, mana ile ilgili.
medar: sebep, vesile.
meziyet: bir fleyi baflkalar›n-
dan ay›ran vas›f, üstünlük ve
de¤erlilik vasf›.
muar›z: muhalefet eden, kar-

fl› ç›kan, muhalif.
müellifin: müellifler, eser telif
edenler, kitap yazanlar, eser
sahipleri.
münasebet: ilgi, iliflki; müna-
siplik, uygun olma.
müfltak: arzulu, fazla istekli,
ifltiyak gösteren.
nevi: çeflit.
nokta-i istinat: dayanak
noktas›, güvenme ve itimat
noktas›.
Nur: Risale-i Nur.
s›dd›k: çok do¤ru, dürüst,

hakk› ve hakikati tereddütsüz
kabullenen.
sual: soru.
flahsiyet: kiflilik, kifli özelli¤i.
flakirt: talebe, ö¤renci.
flevk: fliddetli arzu, afl›r› istek
ve heves.
flükür: nimet ve iyili¤in sahi-
bini tan›ma ve ona karfl› min-
net duyma.
teveccüh-i amme: genel te-
veccüh, umumun, herkesin,
halk›n yönelifli.
ziyade: çok, fazla.
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Bu hakikat için, hem bu zamanda enaniyet ziyade
hükmetti¤i için, haddimden çok ziyade olan hüsn-ü zan-
lar› kendime alm›yorum. Ve ben, kardefllerim gibi, ken-
di nefsime hüsn-ü zan etmiyorum. Hem kardefllerimin
bu bîçare kardefllerine verdi¤i makam-› uhrevî, hakikî,
dinî makam ise, Mektubat’ta ‹kinci Mektubun ahirindeki
kaideye göre, flahs›ma verdikleri manevî hediye olan ke-
malât›, e¤er—hâflâ!—ben kendimi öyle bilsem, olma-
mas›na delildir. Kendimi öyle bilmesem, onlar›n o hedi-
yesini kabul etmemek lâz›m geliyor.” Hem kendini ma-
kam sahibi bilmek cihetinde enaniyet müdahale edebilir.

Birfley daha kald› ki, dünya cihetinde hakaik-i imani-
yenin neflrindeki vazifedar, makam sahibi olsa, daha iyi
tesir eder denilebilir. Bunda da iki mani var.

Bir i s i : Faraza velâyet olsa da, bilerek, isteyerek ma-
kam yapmak tarz›nda, velâyetin mahiyetindeki ihlâs ve
mahviyete münafidir. Nübüvvetin vereseleri olan Saha-
beler gibi izhar ve dava edemezler; onlara k›yas edilmez.

‹ k inc i  man i : Pek çok cihetlerle çürütülebilir ve fâni
ve cüz’î ve muvakkat ve kusurlu bir flah›s sahip olsa,
Nurlara ve hakaik-i imaniyenin fütuhat›na zarar gelir.
Fakat bir nokta var ki, mucib-i flükrand›r: Ehl-i siyasette-
ki düflmanlar›m, mezkûr hakikatleri bilmedikleri için, fle-
refli, izzetli Eski Said’i düflünüp mütemadiyen Nurlar be-
deline benim flahs›ma ihanet ve tenkis etmekle meflgul
oluyorlar. Baz› mutaass›p enaniyetli hocalar› da flahs›-
m›n aleyhine çeviriyorlar, güya Nurlar› söndürmeye 
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kemmellikler.
k›yas: karfl›laflt›rma, oranlama.
mahiyet: bir fleyin asl›, esas›, ni-
teli¤i.
mahviyet: alçak gönüllülük, ken-
dini de¤ersiz gösterme.
makam: manevî mevki.
makam-› uhrevî: ahirete ait ma-
kam.
manevî: manaya ait, maddî ol-
mayan.
mâni: engel.
mezkûr: zikredilen, ad› geçen,
an›lan.
mucib-i flükran: flükür ve teflek-
kür etmeyi icap ettiren.
mutaass›p: bir meseleyi müda-
faada ifrata varan, körü körüne
bir fikre ba¤l› olan, ba¤naz.
muvakkat: geçici.
müdahale: kar›flma, el atma, ara-
ya girme, sokulma.
münâfi: z›t, ayk›r›.
mütemadiyen: sürekli olarak,
devaml›.
nefs: kiflinin kendisi, iyili¤e de kö-
tülü¤e de meyli olan duygu.
neflr: herkese duyurma, yayma,
tamim.
nokta: konu, konu ile ilgili önem-
li bölüm.
Nur: Risale-i Nur eserlerinin her-
biri.
nübüvvet: nebilik, peygamberlik,
Allah elçili¤i.
Sahabe: Peygamberimiz Hz. Mu-
hammed’in mübarek yüzünü
görmekle flereflenen ve onun
sohbetlerine kat›lan mü’min kim-
se.
fleref: onur, haysiyet.
tenkis: kusurlu hale getirme.
tesir: etki.
vazifedar: vazifeli.
velâyet: velî ve ermifl olan kim-
senin hâli ve s›fât›.
verese: vârisler, mirasç›lar, miras
alanlar.
ziyade: çok, fazla.

ahir: son, sonraki, en sonra.
aleyh: karfl›, karfl›t.
bedel: de¤er, k›ymet, karfl›l›k,
karfl›.
bîçare: çaresiz, zavall›.
cihet: görüfl, görüfl aç›s›.
cihet: sebep, vesile, mucip,
bahane.
cüz’î: küçük, az.
dava: iddia.
delil: iz, niflan, emare.
ehl-i siyaset: ülkenin idare-
siyle meflgul olanlar, siyaset
adamlar›, politikac›lar.

enaniyet: kendini be¤enme,
bencillik, egoistlik.
fânî: muvakkat, geçici.
faraza: farz edelim ki, öyle
sayal›m ki, söz gelifli.
fütuhat: fethetmek,yay›l-
mak.
güya: sanki.
hakaik-› imaniye: imana ait
hakikatler, imanî gerçekler.
hakikat: gerçek, as›l, esas.
hakikî: do¤ru, gerçekten.
hâflâ: asla, katiyen, öyle de¤il,
Allah göstermesin.

hüküm: hakimiyet, hakim ol-
ma.
hüsn-i zan: iyi zan, güzel ka-
naat.
ihanet: hainlik, kötülük etme.
ihlâs: samimiyet, bir ameli
baflka bir karfl›l›k beklemek-
sizin, s›rf Allah r›zas› için yap-
ma.
izhar: gösterme, aç›¤a vurma.
izzetli: fleref ve itibar sahibi.
kaide: kural, esas, düstur.
kemalât: faziletler, iyilikler,
kemaller, olgunluklar, mü-
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çal›fl›yorlar. Halbuki Nurlar› daha ziyade parlatt›rmaya
vesile oluyorlar. Nurlar, âdi flahs›mdan de¤il, Kur’ân gü-
neflinin menba›ndan nurlar› al›yor.

ìÕ

Œ 1 7 1 œ

Alamescid Köyü hocas› ‹brahim Edhem’in hâlisane
mektubuyla, ehemmiyetli ve Nurun masum flakirtlerinin
o mübarek hocan›n dersinden tam hisse alan ve Nur da-
iresine giren alt› küçücük masumlar›n kendi kendilerine
düflünüp hocalar›na söyleyerek, alt› pusula kendi kalem-
leriyle yazarak, bu ihtiyar, hasta Said’e, o masum müba-
rekler, ömürlerinden herbiri bir k›sm›n› vermesi, hakika-
ten gayet medar-› hayret ve takdir bir hâdise-i Nuriyedir.
Ben dahi o masumlar›n o mübarek hediyelerini kabul
edip, yine o küçücük Said’lere hediye ederek, benim ye-
rimde çal›flmak için ba¤›fll›yorum. Cenab-› Hak, onlar›
muvaffak eylesin. O küçücük Said’ler ise, iflaretlerinden,
‹brahim, dokuz yafl›nda, Mustafa on bir yafl›nda, Halil
‹brahim on iki yafl›nda, Emin Y›lmaz on dört yafl›nda,
Mehmed on bir yafl›nda, Abdullah on iki yafllar›ndad›r.

Medrese-i Nuriye kahramanlar›ndan ve o medresenin
üstad-› mübareki, merhum Hac› Haf›z’›n mahdumu ve
vârisi Haf›z Mehmed’in, o medresenin umum flakirtleri
nam›na yazd›¤› mektubunda “Nurla ifltigalin, ölümden
baflka her belâya, hastal›klara bir ilâç oldu¤u gibi, deh-
fletli ölümü de, Cennetin kap›s› gösterip, ehl-i iman› 

adî: basit, baya¤›, s›radan.
belâya: musibetler, afetler, beliy-
yeler, belâlar, felâketler, gamlar,
kederler.
dehfletli: ürkütücü, korkunç.
ehemmiyetli: önemli.
ehl-i iman: inananlar, iman sa-
hipleri.
gayet: son derece.
hakikaten: do¤rusu, gerçekten.
halisâne: temiz kalplilikle, safi-
yetle.

392 | EM‹RDA⁄ LÂH‹KASI - I

hisse: pay, nasip, k›smet.
ifltigal: bir iflle u¤raflma, mefl-
gul olma.
mahdum: o¤ul, evlât.
masum: küçük çocuk.
medar-› hayret: hayret sebe-
bi, hayrete sevk eden.
medrese: ders okutulan yer.
medrese-i Nuriye: nur med-
resesi; Risale-i Nur’lar›n okun-

du¤u yerler.
menba: kaynak.
merhum: rahmete kavufl-
mufl, ölmüfl, ölü.
muvaffak: baflarm›fl, baflar›l›.
mübarek: be¤enilen, sevilen,
k›z›lan, flafl›lan kimse veya
fley hakk›nda söylenir.
nam: yerine, vekillik.
Nur: Risale-i Nur.

pusula: k›sa mektup.
flakirt: talebe, ö¤renci.
takdir: k›ymet verme, de¤er
biçme.
umum: bütün.
vâris: vefat eden bir kimse-
nin mal ve mülkünü kullan-
maya yetkili olan.
vesile: arac›, vas›ta.
ziyade: çok, fazla.
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heyecanla flevke getiriyor” diye f›kras› hakikat oldu¤una
pek çok hâdiseler var. Masum mahdumu da haf›zl›¤a
bafllamas›, inflaallah muvaffak olacak, ceddinin ve pede-
rinin mübarek haf›zl›k ünvanlar›n› daimilefltirecek.

Medrese-i Nuriyenin elmas kalemli kahramanlar›ndan
Mustafa Y›ld›z’›n, sureten k›sa ve manen uzun ve k›y-
metli mektubunda, medrese-i Nuriyenin kahramanlar›na
havale edilen Sikke-i Gaybiye’nin ya¤l› kâ¤›da yaz›lma-
s›n› üç dört hüdhüdün manen alk›fllamas› gösteriyor ki,
inflaallah Sikke-i Gaybiye medrese-i Nuriyede parlak bir
tarzda ç›kacak ve güzel fütuhat yapacak.

Kahraman Tahirî’nin gönderdi¤i k›sa münacat, s›h-
hatlidir. Fakat yaln›z bafltaki k›sm›n tercümesi var. fiim-
di tam tercüme etmeye halim müsaade etmiyor; aynen
yaz›ls›n. Bu k›sac›k münacat gösteriyor ki, enaniyet-i
nefsiye ve hissiyat-› hayatiye, Risale-i Nur’un telifi zama-
n›nda hükmetmemifller, Nurlar›n ihlâs ve safiyetini bu-
land›rmam›fllar. Eski Harb-i Umumîde, daima flehit ol-
maya muntaz›r oldu¤umdan, ‹flârâtü’l-‹’câz tefsiri tam,
hâlis yaz›ld›¤› gibi, bu münacattaki tam rab›ta-i mevtin
kuvvetli tezahürü dahi, Nurlar›n sâfi ve halis bir mahiyet
almas›na vesile olmufl, inflaallah hissiyat› nefsaniye ka-
r›flmam›fl.

Nurlar›n birinci medresesi olan ve ben ruhen çok alâ-
kadar oldu¤um Barla’n›n ehemmiyetli genç flakirtlerin-
den, aynen Denizli’den bana gelen Ahmed gibi, Meh-
med gibi, bir Ahmed ve Mehmed buraya geldiler ki, o 

EM‹RDA⁄ LÂH‹KASI - I | 393

günefle tapan Belk›s ile Süleyman
Aleyhisselâm aras›nda muhabe-
reye vesile oldu¤undan meflhur
ve mübarektir).
hüküm: hakimiyet, nüfuz, ku-
manda.
ihlâs: samimiyet, bir ameli baflka
bir karfl›l›k beklemeksizin, s›rf Al-
lah r›zas› için yapma.
inflaallah: ‘Allah izin verirse’ ma-
nas›nda kullan›lan bir dua.
mahdum: o¤ul, evlât.
mahiyet: bir fleyin asl›, esas›, ni-
teli¤i.
manen: mana bak›m›ndan, ma-
naca.
manen: mana bak›m›ndan, ma-
naca.
masum: küçük çocuk.
medrese: ders okutulan yer.
medrese-i Nuriye: nur medrese-
si; Risale-i Nur’lar›n okundu¤u
yerler.
muntaz›r: bekleyen, gözeten.
muvaffak: baflarm›fl, baflar›l›.
mübarek: hay›rl›, mutlu, kutlu,
u¤urlu.
münacat: dua.
müsaade: izin; elveriflli, uygun ol-
ma durumu.
peder: baba.
rab›ta-i mevt: ölüm ba¤›, ölümü-
nü düflünerek dünyan›n fânî ol-
du¤unu mülâhaza etmekle nefsin
desiselerinden kurtulma.
ruhen: ruh bak›m›ndan, ruh yö-
nünden, ruh olarak.
sâfî: saf olan, duru, kat›ks›z, kat›-
fl›ks›z.
safiyet: safl›k, halislik, temizlik.
s›hhat: sahihlik, do¤ruluk, ger-
çeklik.
sureten: suret olarak, görünüfl iti-
bariyle.
flakirt: talebe, ö¤renci.
flehit: vatan, bayrak, inanç gibi
yüce de¤erler u¤runda ölen Müs-
lüman kimse.
flevk: keyif, nefle, sevinç.
tarz: biçim, flekil, suret.
tefsîr: aç›klama, izah.
telif: kitap yazma, eser ortaya
koyma.
tezahür: görünme, belirme, orta-
ya ç›kma.
ünvan: flöhret, ad, isim.
vesile: bir fleyle u¤raflmay› müm-
kün k›lan, yol, vas›ta.

alâkadar: ilgili, iliflkili, müna-
sebetli, ba¤l›.
cedd: dede, büyük baba, ata.
daimî: sürekli, devaml›.
ehemmiyetli: önemli.
elmas: çok k›ymetli bir mü-
cevher.
enaniyet-i nefsiye: nefsin
benli¤i, gururu, enaniyet gös-
termesi.
f›kra: k›s›m, fas›l, bölüm.

fütuhat: fethetmek,yay›l-
mak.
hâdise: olay.
haf›z: Kur’ân-› Kerîm’i tama-
men ezberleyen ve okuyan
kimse.
hakikat: gerçek, do¤ru.
halis: samimî, her amelini
yaln›z Allah r›zas› için iflleyen.
Harb-i Umumî: genel harp,
umumî savafl; 1914-1918 y›l-

lar› aras›nda cereyan eden Bi-
rinci Dünya Savafl›.
havale: bir fleyi baflkas›n›n
üstüne b›rakma.
hissiyat-› nefsanîye: nefse
ait duygular.
hüdhüd: bir kufl ismi, çavufl
kuflu veya ibibik denilir, (Hz.
Süleyman’›n zaman›nda, Hi-
caz ile Yemen aras›ndaki Sa-
bâ nam yerde melike olan ve
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eski zamanda en ziyade alâkadar oldu¤um ve bana se-
kiz sene sadakatle hizmet eden Muhacir Haf›z Ahmed,
Mustafa Çavufl hesab›na; merhum Mustafa Çavufl’un
mahdumu Ahmed, merhum pederi hesab›na ve berber
Mehmed ise, kay›npederi merhum muhacir Haf›z Ah-
med bedeline ve Barla’daki Nur fiakirtleri nam›na yan›-
ma geldiler. Hakikaten ben, Barla’ya ve o zamana git-
mifl kadar sevindim. Maflaallah, Barla, birinci medrese-i
Nuriye oldu¤unu hissetmeye bafllam›fl. Ciddî bir intibah,
bir alâkadarl›k gösteriliyor. Hattâ eskiden Onuncu Sözü
tab eden Hac› Bekir, benim orada oturdu¤um oday›,
herbir masraf›n› deruhte edip, satmaktan men etmifl.
Nur fiakirtlerinin bir misafirhanesi hükmünde muhafaza
edilmesini Barla’ya haber göndermifl.

Nur santral› kardeflimiz Hoca Sabri’nin, eskiden beri
onun gibi Nurcu refikas›n›n ve mübarek mahdumu Nu-
reddin’in (Yaflar) küçük bir mektuplar›n› ald›m. Cenab-›
Hak onlara s›hhat ve afiyet ve saadet ihsan eylesin.
Âmin.

Gariptir ki, müstesna olarak her tarafta ya¤mura ihti-
yaç varken, bu Emirda¤›na mahsus fliddetli bir ya¤mur
ve emsali görülmemifl f›nd›k kadar taneleri büyük ve
ekinlere çok faydal› bir dolu geldi. fiimdi yan›mda iki
Nurcu kardefller diyorlar ki: “Hem mucizatl› Kur’ân’›n
gelmesi ve Afyon’dan bir nüsha Zülfikar’›n müsaderesi
münasebetiyle ehemmiyetli bir hücum beklenirken, tak-
dirle Emniyet Müdürü taraf›ndan okunmufl. Ve üçü ‹s-
mail nam›nda üç ehemmiyetli memurun ayn› vakitte afiyet: sa¤l›k, esenlik.

alâkadar: ilgili, iliflkili, münase-
betli, ba¤l›.
âmin: Yâ Rabbi! Öyle olsun, ka-
bul eyle!” anlam›nda duan›n so-
nunda söylenir.
bedel: bir fleyin yerini tutan, kar-
fl›l›k.
ciddî: mühim, önemli.
deruhte: üstüne alma, yüklen-
me, kendini vazifeli bilme.
ehemmiyetli: önemli.
emsal: efl, benzer.
garip: hayret verici.
hakikaten: do¤rusu, gerçekten.
hükmünde: de¤erinde, yerinde.
ihsan: verilen, ba¤›fllanan fley.
intibah: uyan›fl.
mahdum: o¤ul, evlât.
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maflaallah: Allah nazardan
saklas›n, ne güzel, Allah koru-
sun.
medrese-i Nuriye: nur med-
resesi; Risale-i Nur’lar›n okun-
du¤u yerler.
men: yasak etme, engelleme.
merhum: rahmete kavufl-
mufl, ölmüfl, ölü.
mu’cizat: mu’cizeler, Allah ta-
raf›ndan verilip, yaln›z pey-
gamberlerin gösterebilecek-
leri büyük harika ifller.
muhafaza: koruma.

mübarek: hay›rl›, mutlu, kut-
lu, u¤urlu.
münasebet: vesile, -dan do-
lay›.
müsadere: toplatma, elden
alma.
müstesna: kaide d›fl›, kural
d›fl›.
nam: ad, isim.
nam: yerine, vekillik.
Nur: Risale-i Nur.
Nurcu: Bedîüzzaman Said
Nursî’nin eserlerine ve fikirle-
rine taraftar olan, Risale-i

Nur’lar› okuyup neflreden
kimse.
nüsha: birbirinin ayn› olan
suretlerin her biri.
peder: baba.
refika: kad›n efl, kar›, zevce.
saadet: mutluluk.
sadâkat: ba¤l›l›k, do¤ruluk.
s›hhat: sa¤l›k, esenlik.
flakirt: talebe, ö¤renci.
tab: kitap basma, kitap bask›-
s›, bask›.
takdir: be¤enme.
ziyade: çok, fazla.
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Nurlara tam flakirt ve naflir olmalar› bu ya¤mura vesile
oldu.”

Çünkü flimdiye kadar çok tecrübelerle, Risale-i
Nur’un serbest intiflar›yla belâlar›n ref’i ve ona iliflmek
ve susturulmakla belâlar›n gelmesi sabit olmufl, hattâ
mahkemede ispat edilmifl. Anlafl›l›yor ki, bu bahar f›rt›-
nas›nda iki haricî, iki dahilî dört cereyan, herbiri bir
maksada göre ve Nurcular›n flevkine ve sa’ylerine ilifl-
mek ve yüzlerini dünyaya ve siyasete çevirmek isteme-
lerinden kurakl›k bafllad›, inflaallah yak›nda ref olur.

ìÕ

Œ 1 7 2 œ

Aziz, s›dd›k kardefllerim,

Bütün tarih-i befleriyede, kat’iyen misli görülmemifl ve
kavm-i Lût’un bafl›na ya¤an semavî tafllardan daha müt-
hifl tafllar, dinsizlik hesab›na milyonlarla ehl-i iman› ve
masumlar› edyan-› semaviye ve kavanin-i ‹lâhiye harici-
ne dehfletli vas›talarla sevk eden bir memleketi semavî
tafllarla tokatlamas›n›n bir mukaddemesi olarak, resmî
gazetelerin kat’î haber verdikleri bir hâdise-i semaviyeyi,
âdetime muhalif olarak bir Nur fiakirdi bana haber ver-
di. Dedim: Yirmi befl sene gazetelerin havadislerini me-
rak etmedim. Fakat bu tafllar, Risale-i Nur’un dinsizlere
manevî tokatlar›n› temsil etti¤i cihette ve befl-alt› sene
evvel ondan haber verdi¤i için o flakirde dedim: “Git,
yaln›z o hâdiseyi tamam›yla oku, tahkik et.” O tahkik 
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müthifl: dehflet veren, ürküten,
dehfletli, korkunç.
naflir: da¤›tan, yayan, neflreden,
saçan, açan.
Nur: Risale-i Nur.
Nurcu: Bedîüzzaman Said Nur-
sî’nin eserlerine ve fikirlerine ta-
raftar olan, Risale-i Nur’lar› oku-
yup neflreden kimse.
ref: kald›rma, giderme.
resmî: devletin olan, devlete ait,
devletle ilgili.
sabit: dura¤an, de¤iflmeyen; is-
patlanm›fl.
sa’y: çal›flma, çabalama, gayret
etme, ifl görme, emek sarf  etme.
semavî: semaya ait, gökten ge-
len.
sevk: ulaflt›rma, yöneltme.
s›dd›k: çok do¤ru, çok dürüst.
flakirt: talebe, ö¤renci.
flevk: fliddetli arzu, afl›r› istek ve
heves.
tahkik: inceleme, araflt›rma.
tarih-i befler: insanl›¤›n geçmifli,
insanl›k tarihi.
temsil: bir fleyin sembolü olma.
vas›ta: alet, araç.
vesile: bahane, sebep.

âdet: her vakit yap›lan.
aziz: de¤erli.
belâ: musibet, s›k›nt›.
cereyan: fikir, sanat, siyaset
hareketi.
cihet: yön, görüfl aç›s›.
dahilî: içe ait; yurt içi.
dehfletli: ürkütücü, korkunç.
edyan-› semaviye: semavî
dinler, Allah taraf›ndan gön-
derilmifl olan hak dinler.
ehl-i iman: inananlar, iman
sahipleri.
evvel: önce.

haber: ilim, malûmat, bilgi.
hâdise: haber.
hâdise-i semaviye: gök hâdi-
sesi.
haricî: d›fla ait, d›flar› ile ilgili.
hariç: bir fleyin d›fl›, d›flar›s›,
d›flta kalan.
havadis: haberler.
inflaallah: ‘Allah izin verirse’
manas›nda kullan›lan bir dua.
intiflar: yay›lma, da¤›lma,
neflrolunma.
ispat: delil göstererek iddiay›
sa¤lamlaflt›rma.

kat’î: kesin, flüpheye ve te-
reddüde mahal b›rakmayan.
kat’iyen: hiç bir zaman, asla.
kavanin-i ‹lâhiye: ‹lâhî ka-
nunlar, prensipler, Cenab-› Al-
lah’›n kâinattaki kanunlar›.
maksat: gaye.
manevî: manaya ait, maddî
olmayan.
masum: suçsuz, günahs›z,
saf, temiz.
misl: benzer, efl, naz›r, t›pk›s›.
muhalif: z›t, ayk›r›.
mukaddeme: bafllang›ç, girifl.
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etti, geldi. Diyor ki: “Bu baharda, Rusya’n›n Vladivostok
Ormanlar›na, zemin yüzünde hiç emsali görülmeyen bü-
yüklükte semadan tafllar düflmüfl. Ve en büyü¤ü, yirmi
befl metre uzunlu¤unda ve on metre boyundad›r. Düfltü-
¤ünde etraf›ndaki a¤açlar› devirmifl ve otuz kadar büyük
çukurlar husule getirmifl. Tetkik edilen parçalar›nda de-
mir, çelik ve baflka maddeler, kar›fl›k olarak mizans›z bu-
lunmaktad›r.”

‹flte resmî gazetelerin kat'î verdikleri bu haber, 1360

sene evvel Sure-i Fîl’in mu'cizâne 
1 mInQÉnépëpH rºp¡«/erônJ cüm-

lesiyle 1359 tarihinde dünyay› dine tercih eden ve din-
sizli¤i esas tutan, bir nevi medeniyet hesab›na befleri yol-
dan ç›karanlar›n bafllar›na, ebabil kufllar› gibi, semavî
tayyarelerden bombalar bafllar›na inecek ve semavî tafl-
lar ya¤d›rmas›na mukaddemesi olacak diye haber veri-
yor.

Ve 
2 mπ«/∏r°†nJ »/a aynen 1360 tarihini gösterip, dalâletin

cezas› olarak kavm-i Lût’un bafl›na gelen ahcar-› sema-
viyeyi and›ran semavî tafllar o tarihlerden sonra gelece-
¤ini haber verip tehdit ediyor. Ve Risale-i Nur’un “Sure-i
Fîl” nüktesine ait beyanat› içinde hafliyeli bu cümle var:

“Evet, bu tokatlardan pürfler befler, flirkten flükre gir-
mezse ve Kur'ân’a tarziye vermezse, melâike elleriyle de
ahcar-› semaviye bafllar›na ya¤aca¤›n› bu sure bir mana-i
iflarî ile tehdit ediyor.”

ahcar-› semaviye: semavî tafllar,
gök tafllar›, meteorlar.
befler: insan, insanl›k.
beyanat: aç›klamalar, izahlar.
dalâlet: iman ve ‹slamiyetten ay-
r›lmak, azmak.
ebabil: Kur’ân-› Kerîm’in Fil Sure-
sinde (sure no: 105) geçen, Kâ-
be’yi y›kmaya gelen Ebrehe’nin
ordusunu helâk eden kufllar sü-
rüsüne verilen isim.
emsal: efl, benzer.
hafliye: dipnot.
husûl: olma, meydana gelme.
kat’î: kesin, flüpheye ve tereddü-
de mahal b›rakmayan.
mana-y› iflarî: yaz› ve iflaretlerle
ifade edilen mana.
medeniyet: medenîlik, flehirlilik,
uygarl›k.

melâike: melekler.
mizan: ölçü.
mu’ciz-âne: mu’cizeli bir fle-
kilde.
mukaddeme: bafllang›ç.
nükte: ince manal›, ancak
dikkatle anlafl›labilen mana
veya söz.
pürfler: fenal›k, kötülük dolu;
çok fena, çok kötü.

resmî: devlet ad›na olan.
sema: gökyüzü, gök.
semavî: semaya ait, gökten
gelen.
sure: Kur’ân-› Kerîm’in ayr›ld›-
¤› 114 bölümden her biri.
flirk: Allah’a ortak koflma, Al-
lah’tan baflka yarat›c›n›n bu-
lundu¤una inanma.
flükür: Allah’a karfl› kulluk gö-

revlerini yerine getirme.
tarziye: hatal› bir hareketten
dolay› aff›n› isteme, özür dile-
me.
tayyare: uçak.
tehdit: korkutma, gözda¤›
verme.
tetkik: dikkatle araflt›rma, in-
celeme.
zemin: yeryüzü.

1. Onlara ateflte piflirilmifl tafllar att›lar. (Fil Suresi: 4.)
2. Dalâlet içinde. (Fil Suresi: 2.)
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‹flte bu f›kra do¤rudan do¤ruya bu tafllara iflareti olma-
s›na iki emare var.

Bir inc i s i : fiimdiye kadar gelen semavî tafllar bir iki
kar›fl olduklar› halde, böyle yirmi befl metre uzunlu¤un-
da ve on metre geniflli¤inde da¤ gibi tafllar, elbette se-
mavat›n dinsizli¤e karfl› bir alâmet-i hiddetidir. Sure-i Fîl
mu'cizâne ona bakmas›, onun tefsiri, ona iflaret etmesi,
hakikattir. O hâdisenin o ihbara liyakati var. Çünkü em-
salsizdir.

‹ k inc i  emares i : Bütün zemin yüzünü ve nev-i be-
fleri tehdit eden dehfletli bir dinsizli¤in merkezlerine gel-
mesidir. Ve dinsizler bunu hissetmifller ki, küçücük hâdi-
seleri ehemmiyetle neflrettikleri halde, bir iki ayd›r bu
acip, dehfletli hâdiseyi, ellerinden geldi¤i kadar flafla-
aland›rmamaya çal›flm›fllar.

ìÕ

Œ 1 7 3 œ
1 /√pórªnëpH oíuÑn°ùoj s’pG rmÅn°T røpe r¿pGnh @ o¬nfÉnërÑo°S /¬pªr°SÉpH

2 oÉkªpFGnO GkónHG o¬oJÉncnônHnh $G oánªrMnQnh rºoµr«n∏nY oΩnÓs°ùdnG
Aziz s›dd›k kardefllerim Tahirî, Sabri, Salâhaddin,

Mehmed, Mustafa,

Evve lâ : Bu gelen fluhur-u selâsenin hürmetine ve
Nur fiakirtlerinin sadakat ve ihlâslar›n›n hürmetine, çok 
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Nur: Risale-i Nur.
sadâkat: ba¤l›l›k, do¤ruluk.
semavat: semalar, gökler.
semavî: semaya ait, gökten ge-
len.
s›dd›k: çok do¤ru, dürüst, hakk›
ve hakikati tereddütsüz kabulle-
nen.
flakirt: talebe, ö¤renci.
fluhur-i selâse: Üç Aylar; Recep,
fiaban ve Ramazan.
tefsîr: Yorum, flerh.
tehdit: korkutma, gözda¤› ver-
me.
zemin: yer.

acip: tuhaf, hayrette b›rakan.
alâmet-i hiddet: öfke iflareti,
hiddet belirtisi.
aziz: de¤erli.
dehfletli: Müthifl ak›llar› hay-
rette b›rakan.
dehfletli: ürkütücü, korkunç.
ehemmiyet: pek önemli ol-
ma.

emare: alâmet, belirti, niflan.
emsal: efl, benzer.
f›kra: k›s›m, fas›l, bölüm.
hâdise: olay.
hakikat: gerçek, esas.
hürmet: riayet, ihtiram, sayg›.
ihbar: haber verme, bildirme.
ihlâs: bir ifli, bir ameli, baflka
bir karfl›l›k beklemeksizin, s›rf

Allah r›zas› için yapma.
liyakat: lây›k olma, de¤erlilik,
yararl›l›k, uygunluk.
mu’ciz-âne: mu’cizeli bir fle-
kilde.
neflr: herkese duyurma, ta-
mim.
nev’i befler: insano¤lu, insan-
lar.

1. Allah’›n ad›yla. Onu her türlü kusur ve noksandan tenzih ederiz. Hiçbir fley yoktur ki Onu
övüp Onu tesbih etmesin. (‹srâ Suresi: 44.)

2. Allah’›n selâm›, rahmeti ve bereketi ebeden ve daima üzerinize olsun.
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ehemmiyetli hakk›mda bir sebeb-i itab ve tokat bir hâdi-
seyi tamire çal›flaca¤›z; ve gücenmeyiniz. fiöyle ki:

Bu gece hiç görmedi¤im bir itab, bir tazib suretinde
manevî bir fliddetli ihtar ile denildi ki:

“Dünyaya, zevke, keyfe tenezzül etmemekle Nurlar-
daki ihlâs ve isti¤nay› muhafazaya mükelleftin. Ve bu

as›rda 
1 Én«rftódG nIƒ'«nërdG n¿ƒtÑpënàr°ùnj s›rr›yla dünyay› dine tercih

etmek ve bilerek elmas› flifleye tebdil etmek olan hasta-
l›¤a, Nur vas›tas›yla çal›flmaya vazifedard›n. Yüz tecrü-
benizle de anlad›n ki, insanlar›n hediyeleri, ihsanlar›,
yard›mlar›, sana dokunuyor, hattâ seni hasta ediyor.
Hergün eserini, tecrübesini görüyorsun. Senin en ziya-
de itimad etti¤in ve Risale-i Nur’un fedakâr kahraman-
lar›n›n yüzlerini Risale-i Nur’un hizmetinden ziyade ken-
di istirahatine çevirmeye sebebiyet verdin, ilâahir...” di-
ye daha manen çok söylenildi diye beni tam tekdir etti.
Hattâ flimdi bir manevî tokattan dahi korkuyorum. Bu
hâdisenin çare-i yegânesi, bu otomobili alan sizler ilân
edeceksiniz ki, “Bu kardeflimiz Said, bunu kabul edeme-
di, manevî, dehfletli bir zarar hissetti.”

‹ k inc i s i : Otomobil flimdi Konyal› Sabri’nin yan›na
gönderilmeli, oraya gitsin. O raz› olmazsa Medresetü’z-
Zehra erkânlar›na gitsin. Sabri merak etmesin, her ay
Nurlara onun harika hizmeti, bir otomobil fiyat›ndan zi-
yadedir. Onun için gücenmesin.

asr: yüzy›l, as›r.
çare-i yegâne: tek çare, tek ç›kar
yol.
dehfletli: ürkütücü, korkunç.
ehemmiyetli: önemli.
elmas: çok k›ymetli bir mücev-
her.
erkân: reisler, ileri gelenler.
fedakâr: kendini veya flahsî men-
faatlerini hiçe sayan, feda eden.
hâdise: olay.
ihlâs: samimiyet, bir ameli baflka
bir karfl›l›k beklemeksizin, s›rf Al-
lah r›zas› için yapma.
ihtar: dikkatini çekme, tenbih,
uyarma, uyar›.
ilââhir: sona kadar, sonuna ka-
dar.
ilân: yayma, duyurma, bildirme.
isti¤na: aza kanaat etme, olanla
yetinme, gönül toklu¤u, tok göz-
lülük.
istirahat: dinlenme, rahatlama.
itap: azarlama, rencide etme.
itimat: emniyet, güven.
manen: mana bak›m›ndan, ma-
naca.
manevî: manaya ait, maddî ol-
mayan.
Medresetüzzehra: Bediüzza-

man’n›n Do¤uda kurulmas›n›
arzu etti¤i üniversitenin bir
manada ayn› ifllevi gören “Ri-
sale-i Nur” hizmetine vedi¤i
isim. Bediüzzaman’n›n Do¤u-
da kurulmas›n› arzu etti¤i
üniversitenin bir manada ay-
n› ifllevi gören “Risale-i Nur”
hizmetine vedi¤i isim.
muhafaza: koruma.
mükellef: sorumlu ve yü-

kümlü olan, bir fleyi yapmaya
mecbur olan, vazifeli.
Nur: Risale-i Nur hizmeti.
raz›: r›za gösteren, hoflnut
olan.
sebeb-i itap: tersleme, azar-
lama sebebi.
sebebiyet: sebep olma.
s›r: gizli hakikat.
suret: biçim, tarz.
tamir: onarma, düzeltme.

tazip: azap çektirme, eziyet
etme, s›k›nt› verme.
tebdil: de¤ifltirme, dönüfltür-
me.
tekdir: azarlama.
tenezzül: kendine ayk›r› dü-
flen bir ifli veya durumu kabul
etme, alçalma.
vas›ta: arac›.
vazifedar: vazifeli.
ziyade: çok, fazla.

1. Onlar bile bile dünya hayat›n› tercih ediyorlar. (‹brahim Suresi: 3.)

398 | EM‹RDA⁄ LÂH‹KASI - I

EMIRDAG 01.qxd  3/28/07  9:26 AM  Page 398



San iyen: Kat'iyen biliniz ki, bu dehfletli itab› gördü-
¤ümün sebebi, istirahat için bir arzu nev'inde ve bir te-
mennî tarz›nda, bir otomobille gezmeye gitti¤im vakitte,
otomobilci dedi ki: “Küçücük otomobiller ç›km›fl, bin li-
ra gibi bir fiyatla sat›l›yor.”

Ben de temennî nev'inden dedim ki: “Keflke, öyle bir
emanet küçük otomobil elimize geçseydi, sair yerlerde-
ki Nurcu kardefllerimi ziyaret etseydim” demifltim.

Buna hakiki ve ciddî bir karar vermemifltim. Bir arzu
iken, buradaki iki has kardeflimiz, bu arzuyu ciddî bir ka-
rar zannedip bin lira de¤il, dört bin liraya kadar fedakâ-
râne çal›flm›fllar. Buraya geldikleri vakit, yedi saat mem-
nuniyetle telâkkî edip, o arzuyu bir dua-i makbule zan-
netti¤im halde, birden bu gecede manevî itiraz ve itab
gördüm. O arzumun hatas›n› anlad›m. Hiç görmedi¤im
bu tarz manevî itab›n üç sebebi var; baflka vakit izah edi-
lecek.

Bu otomobili alan befl kardeflimiz kat'iyen bilsinler ki,
de¤il beflinin bir otomobili sadaka ve ihsan ve hediye et-
mifller, belki onlar›n hay›rl› niyetleri cihetinde Risale-i
Nur dairesi hizmetinde herbiri tam bir otomobil fiyat›
kadar bir hediye bilfiil yapm›fllar gibi manen kabul edil-
di¤ine bana bir iflaret ve kanaat var. Madem, kardeflle-
rim, sizin halisane bu hizmetiniz hakk›n›zda böyle mak-
buliyet var. Siz müteessir olmay›n›z. Beni de bu manevî
itabdan kurtar›n›z. Hem benim düstur-u hayat›ma, hem
Risale-i Nur’un s›rr-› ihlâs›na gelmek ihtimali bulunan za-
rar› çabuk tamir ediniz. Hem o otomobil burada 
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müteessir: teessüre kap›lan, hü-
zünlü, kederli, mahzun.
nev: cins.
Nurcu: Bedîüzzaman Said Nur-
sî’nin eserlerine ve fikirlerine ta-
raftar olan, Risale-i Nur’lar› oku-
yup neflreden kimse.
sadaka: Allah r›zas› için ihtiyaç
sahibi fakirlere yap›lan yard›m.
sâir: di¤er, baflka, öteki.
saniyen: ikinci olarak.
s›rr-› ihlâs: ihlas s›rr›, samimiyet
ve do¤rulu¤un s›rr›.
tamir: yap›lan hatay› düzeltme.
tarz: biçim, flekil.
telâkki: kabul etme, alma.
temenni: olmas›n› veya olmama-
s›n› isteme; dilek, istek, arzu.
zan: sanma, kesin olarak bilmek-
sizin kuvvetli ihtimalle hükmet-
me.

bilfiil: bizzat kendi çal›flmas›
ile, kendi yaparak.
ciddî: gerçek olarak, hakika-
ten.
dehfletli: ürkütücü, korkunç.
dua-y› makbul: makbul dua,
kabul olunur dua.
düstur-i hayat: hayat kanu-
nu, hayat kaidesi.
emanet: geri al›nmak üzere
b›rak›lan fley.
fedakâr: kendini veya flahsî
menfaatlerini hiçe sayan, fe-
da eden.

hakikî: gerçek, sahici.
halisâne: temiz kalplilikle, sa-
mimî  bir flekilde, s›rf Allah r›-
zas›n› gözeterek.
ihsan: verilen, ba¤›fllanan
fley.
ihtimal: olabilirlik.
istirahat: dinlenme, rahatla-
ma.
itap: azarlama, rencide etme.
itiraz: kabul etmedi¤ini belir-
tip karfl› ç›kma.
izah: aç›klama, ayr›nt›lar› ile
anlatma.

kanaat: inanma, görüfl, fikir.
kat’iyen: katî olarak, kesin
olarak, kesinlikle.
madem: ...den dolay›, böyle
ise.
makbuliyet: makbullük, be-
¤enilmifllik, geçerlilik.
manen: mana bak›m›ndan,
manaca.
manevî: manaya ait, maddî
olmayan.
memnuniyet: memnunluk,
raz›l›k, sevinçli olufl, mesruri-
yet.
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kalmas›n. En büyük hisseyi veren zat›n yan›na gitsin. Üç
ehemmiyetli sebebi izah etti¤im vakit, bu telâfl›m›n haki-
katini anlars›n›z. Zaten hem fluhur-u selâse, hem üç ay
mühim mecmualar›n ç›kmas›na kadar bütün dünya sal-
tanat› verilse de bakmamaya mecburum. fiayet otomo-
bile verdi¤iniz para tam ç›kmazsa, o noksan›n› alâkülli-
hal ben herfleyimi sat›p tekmil etmeye karar verdim.

Umumunuza selâm. Hakk›n›z› bana helâl ediniz. Ben
de size helâl ediyorum.

ìÕ
Œ 1 7 4 œ

Aziz, s›dd›k kardefllerim,

Merak etmeyiniz, inayet-i Rabbaniye devamdad›r. Bu
yeni taarruzlar›, inflaallah akim kalacak, hem Nurun fü-
tuhat›na yard›m edecek. fiimdilik telâfls›z, kanun daire-
sinde hakk›m›zdaki kanunsuz muameleyi def' etmek
için, bir kardeflimiz Ankara'ya gitsin. Eski partinin mü-
fettifli Hilmi Uran ve Afyon vilâyetinin müfettifli, mebus
Celâl’i ve Diyanet Riyasetinde Ahmed Hamdi ve ehl-i
vukuftaki Yusuf Ziya gibi zatlar› görsün, bize edilen ka-
nunsuz ve keyfî muameleyi de¤ifltirmeye çal›fls›n.

Hem müsadere edilen Zülfikar ve Asa-y› Musa ve ma-
kine için mahkemeye ve zab›taya deyiniz ki: “Bunlar›n
nüshalar›n›n teksiri hariç içindir; harice gönderilecektir.”

Madem flimalde üç devlet Kur'ân’› kabul edip mektep-
lerinde ders vermeye bafllam›fllar. Ve madem Hindistan 

akim: neticesiz, sonu yok, baflar›-
s›z.
alâküllihâl: ister istemez, oldu¤u
kadar, flöyle böyle.
def: mâni olma, savmak, uzaklafl-
t›rma.
Diyanet Riyaseti: Diyanet ‹flleri
Baflkanl›¤›.
ehemmiyetli: önemli
ehl-i vukuf: mahkemenin tayin
etti¤i “bilir kifli”ler.
fütuhat: fethetmek,yay›lmak.
hakikat: as›l, esas.
hariç: d›fl memleket, yaflan›lan
ülkenin d›fl›ndaki ülke.
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helâl: helâl etmek: haktan
vazgeçmek.
hisse: pay, parça.
inflaallah: ‘Allah izin verirse’
manas›nda kullan›lan bir dua.
izah: aç›klama, ayr›nt›lar› ile
anlatma.
keyfî: kanuna uymayarak,
keyfe, arzuya ba¤l›.
madem: ...den dolay›, böyle
ise.
mebus: milletvekili.
mecmua: “Risale-i Nur” par-
çalar›ndan her biri.

mektep: okul.
muamele: davranma, davra-
n›fl.
müfettifl: teftiflçi; bir iflin dü-
zenli, kanun ve kaidelere uy-
gun olarak yürütülüp yürütül-
medi¤ini incelemekle vazifeli
memur.
mühim: önemli, ehemmiyet-
li.
müsadere: toplatma, elden
alma.
Nur: Risale-i Nur.
nüsha: birbirinin ayn› olan

yaz›l› metinlerden her biri.
selâm: bar›fl, rahatl›k, sela-
met ve esenlik dileme.
flimal: kuzey; kuzey Avrupa.
fluhur-i selâse: Üç Aylar; Re-
cep, fiaban ve Ramazan.
taarruz: sald›rma, sataflma,
iliflme.
tekmil: tamamlama, noksan-
lar›n› giderme, bitirme.
teksir: ço¤altma.
umum: hep, herkes.
vilayet: il.
zat: kifli, flah›s, fert.
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bu hükûmetten iki milyon liral›k Kur'ân-› Kerîm istedi.
Ve madem Zülfikar ve Asa-y› Mûsa eczalar›n› iki sene üç
mahkemeniz ve feylesof âlimleriniz onlar› tetkik ettikten
sonra ittifakla beraat›m›za karar verip bu kitaplar› takdir
ve tahsin etmifller. Ve madem bu iki kitap, Kur'ân’›n iki
keskin k›l›nc› ve iki parlak hüccetleridir ve en muannid-
leri de teslime mecbur ediyorlar. Ve madem bu iki eser,
dehfletli ve tahripçi anarflistli¤i yetifltiren, flimalden gelen
dinsizlik cereyan›na karfl› tam mukabele edebilir bir kuv-
vette olduklar›na binler ehl-i tahkik ve ehl-i fen flahadet
ediyorlar. Ve madem flimdiki hükûmet Kur'ân mekteple-
rini aç›yor ve mekteplere dinî dersler vermeye emret-
mifl. Elbette, bize karfl› bu muamele, emsalsiz ve keyfî
bir zulüm ve vatana ve millete ve asayifle ve hürriyet-i
vicdana bir cinayettir. Biz istemiyoruz ki dünya siyaseti
bize bulafls›n. Yoksa, haberiniz olsun ki, biz hakk›m›z›
tam müdafaa edebiliriz. Bizi mecbur etmeyiniz!

Umumunuza binler selâm...

Benim için münasip bir vakitte cildlendirdi¤iniz Asa-y›
Mûsa’dan gönderirsiniz. Hüsrev’in, vazifesini tam yap-
t›ktan sonra gelen bu maddî zarar›n hiç ehemmiyeti
yok. Zülfikar’lar tam intiflar etti; Asa-y› Mûsa da az zayi-
at olmakla beraber inflaallah manevî pekçok menfaati
olacak. Yaln›z Nurcular sebat ve tesanüdlerini muhafaza
edip telâfl etmesinler, flevkleri k›r›lmas›n.

Kardefliniz

Said Nursî
ìÕ
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manevî: madde d›fl› olan, maddî
olmayan, manaya ait.
mektep: e¤itim ve ö¤retim kuru-
luflu.
menfaat: fayda.
muamele: davranma, davran›fl.
muannit: inatç›, ayak direyen.
muhafaza: koruma.
mukabele: karfl› gelme, karfl›
koyma.
müdafaa: savunma, koruma.
münasip: uygun.
Nurcu: Bedîüzzaman Said Nur-
sî’nin eserlerine ve fikirlerine ta-
raftar olan, Risale-i Nur’lar› oku-
yup neflreden kimse.
sebat: sözünde durma, kararl› ol-
ma, azimlilik.
selâm: bar›fl, rahatl›k, selamet ve
esenlik dileme.
flahadet: flahit olma, flahitlik; aç›k
alamet, iflaret.
flevk: fliddetli arzu, afl›r› istek ve
heves.
flimal: kuzey; Komizm rejimi.
tahrip: harap etme, y›kma, boz-
ma.
tahsin: be¤enme, güzel bulma.
takdir: k›ymet verme, be¤enme.
tesanüt: dayan›flma, birbirine da-
yanma ve destek olma.
tetkik: dikkatle araflt›rma, incele-
me.
umum: hep, herkes.
zayiat: zarar ve ziyan; kay›plar,
yitikler.
zulüm: haks›zl›k, eziyet, iflkence.

âlim: ilim ile u¤raflan, ilim
adam›.
anarflist: hiç bir düzen ve
otorite tan›mayan, kar›fl›kl›k
ve bozgunculuktan yana
olan.
asayifl: emniyet, kanun ve ni-
zam hakimiyetin sa¤lanmas›.
beraat: fiuçsuzlu¤un sabit ol-
mas›.
cereyan: fikir, sanat, siyaset
hareketi.
cinayet: bu derecede a¤›r
suç.

dehfletli: ürkütücü, korkunç.
ecza: cüz’ler, parçalar, k›s›m-
lar.
ehemmiyet: k›ymet, de¤er.
ehl-i fen: fen ilimleri ile u¤ra-
flanlar.
ehl-i tahkik: gerçe¤i araflt›-
ranlar, gerçe¤in peflinden gi-
denler.
emsalsiz: benzersiz.
eser: bas›lma kitap.
feylesof: felsefe ile u¤raflan,
filozof.
hüccet: delil.

hürriyet-i vicdan: vicdan
hürriyeti:.
inflaallah: ‘Allah izin verirse’
manas›nda kullan›lan bir dua.
intiflar: yay›lma, da¤›lma,
neflrolunma.
ittifak: fikir birli¤i, söz birli¤i.
keyfî: kanuna uymayarak,
keyfe, arzuya ba¤l›.
maddî: madde ile alâkal›; pa-
ra, mal vb. fleylerle ilgili.
madem: çünkü, için, de¤il mi
ki, ...den dolay›, böyle ise, he-
le.
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Œ 1 7 5 œ

Aziz, s›dd›k kardefllerim,

Madem Isparta Nur dershanesi hükmüne geçmifl ve
flimdiye kadar her yerden ziyade oran›n hükûmeti ve za-
b›tas› müsamahakâr, belki dost nazar›yla Nurculara bak-
m›fl, ziyade incitmemifl; biz dahi Isparta’n›n mübarekiye-
ti hesab›na onlar›n bu hâdisede iliflmelerinden gücenmi-
yoruz ve bir cihette onlar› da tebrik ediyoruz ki, Nurun
eczalar›n› vazifece tetkik etmeye ve okumaya ve istifade
etmeye muvaffak oluyorlar. Zaten onlar›n hakk›d›r, en
evvel onlar okusunlar. ‹man› kuvvetli bir zab›ta veya ad-
liye memurunun, on adam kadar millete ve vatana fay-
das› olabilir. Onun için, maddî zayiat›m›z, bu manevî
faydaya nispeten hiç ehemmiyeti yok. Münasip gelse,
benim taraf›mdan da Emniyet Müdürü ve Müdde-i Umu-
mîye selâm edip deyiniz ki: “Ben onlara beddua de¤il,
bilâkis dua ediyorum ki: Yâ Rabbi! Onlara iman-› kâmil
ve hüsn-ü hâtime ver ve Nurlardan müstefid yap.”

ìÕ

Œ 1 7 6 œ

Aziz, s›dd›k kardefllerim,

Gerçi flimdi ayr› ayr› kasabalarda kardefllerimi görüp,
Nur hizmetinde bir cihette yard›m etmek için, befl kar-
deflimizin benim için minnetsiz olarak ald›klar› otomobil,
bir cihette k›rk bin lira kadar faydas› ve lüzumu varken, 

adliye: mahkeme, yarg›lama iflle-
riyle u¤raflan daire.
aziz: izzetli, muhterem, sayg›n.
beddua: bir kimsenin kötü olma-
s› için dua, kötü dua.
bilâkis: aksine, tersine.
cihet: görüfl, görüfl aç›s›.
ecza: cüz’ler, parçalar, k›s›mlar.
ehemmiyet: önem, de¤er, k›y-
met.
evvel: önce.
gerçi: her ne kadar.
hâdise: olay.
hükmüne: yerine, de¤erine.
hüsn-i hatime: iman ile ahirete
gitmek, kelime-i flehadet söyle-
yerek ölmek.
iman-› kâmil: mükemmel iman.
istifade: faydalanma, yararlan-
ma.
maddî: madde ile alakal›, cisma-
nî.
madem: ...den dolay›, böyle ise.
manevî: maddî olmayan, içe ait,
mana ile ilgili.
minnet: bir iyilik karfl›s›nda yük
alt›nda kalma, kendini manevî
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olarak borçlu hissetme.
muvaffak: baflarm›fl, baflar›l›.
mübarekiyet: mübareklik,
feyizlilik, bereketlilik.
Müddeiumumî: savc›.
münasip: uygun.
müsamahakâr: müsamaha
eden, müsamahal› davranan,
hofl gören, göz yuman.
müstefit: istifade eden, fay-
dalanan, kazanan.
nazar: düflünme, fikir, mülâ-
haza, niyet.

nispeten: nispetle, k›yaslaya-
rak.
Nur: Risale-i Nur eserlerinin
herbiri.
Nurcu: Bedîüzzaman Said
Nursî’nin eserlerine ve fikirle-
rine taraftar olan, Risale-i
Nur’lar› okuyup neflreden
kimse.
Rabbi: benim Rabbim, Al-
lah’›m.
selâm: bar›fl, rahatl›k, sela-
met ve esenlik dileme.

s›dd›k: çok do¤ru, dürüst,
hakk› ve hakikati tereddütsüz
kabullenen.
tetkik: dikkatle araflt›rma, in-
celeme.
vazife: yap›lmas› bir kimseye
›smarlanan ifl.
zab›ta: flehir güvenli¤ini sa¤-
lamakla vazifeli bulunan ida-
re, polis.
zayiat: zarar ve ziyan; kay›p-
lar, yitikler.
ziyade: çok, fazla.
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kabul etmedi¤imden zahirî bir zarar zannedildi. Fakat
neticesinde Nur fiakirtlerinin ellerinde kat'î bir hüccet ol-
du ki, dünya için ilme ve dine, “Zaruret var” diye, zarar
veren muteriz hocalar› ve siyasîleri, Risale-i Nur’un yük-
sek hakikati, dünyan›n hiçbir menfaatine tenezzül edip
alet olmad›¤›n› kat'î bir surette bu hâdise ile bir hüccet
olarak onlar› ilzam etmesine kuvvetli bir senet olan hari-
ka kerametinden daha kuvvetli bir bürhan hükmüne
geçti. Hattâ çok evham eden ve Nurdan kaçan ve Nu-
run dünyan›n hiçbir fleyine tenezzül etmedi¤ine inanma-
yan bir k›sm›, flimdi kemal-i teslimiyetle Nurlar›n hakika-
tine ve herfleyin fevkinde oldu¤unu teslime mecbur olu-
yor. Demek o zarar› da, inayet-i Hak, hakk›m›zda ehem-
miyetli bir rahmete çevirdi. (HAfi‹YE)

ìÕ

Œ 1 7 7 œ

Aziz, s›dd›k kardefllerim,

Evve lâ : Bütün ruh u can›m›zla, geçmifl rahmetli ve
bereketli ve kerametli ve ya¤murlu Mirac-› fierifinizi teb-
rik ve emsal-i kesîresiyle müflerref olmakl›¤›n›z› rahmet-i
‹lâhiyeden niyaz ediyoruz. Ve bu sene, aynen geçen 
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nilecek fley, tapu.
s›dd›k: çok do¤ru, dürüst, hakk›
ve hakikati tereddütsüz kabulle-
nen.
siyasî: siyasetle u¤raflan, siyaset
adam›.
suret: biçim, flekil, tarz.
flakirt: talebe, ö¤renci.
tenezzül: kendine ayk›r› düflen
bir ifli veya durumu kabul etme,
alçalma.
zahirî: görünen, görünürdeki, gö-
rünüflteki.
zaruret: zorunluluk, mecburiyet.

HÂfi‹YE: Otomobil sat›ld›ktan sonra yine onun fiyat›ndan üç bin lira
Emirda¤’›na gönderilmiflti ki, Risâle-i Nur’un hizmetinde sarf edilsin. Ben
de telgraf havalesiyle sahiplerine gönderdim. Bugün iflittim ki, bu hâdise-
yi dost memurlar muâr›zlara karfl› demifller: “Üç bin, befl bin liraya tenez-
zül etmeyen bir adam, bu zamanda en ziyade itimad edilebilir bir adam-
d›r ki, hiçbir fley onu alâkadar etmiyor.”

aziz: izzetli, muhterem, say-
g›n.
bürhan: delil, ispat, hüccet.
ehemmiyetli: önemli.
emsal-i kesire: pek çok ben-
zerler, birçok misiller.
evham: vehimler, zanlar, ku-
runtular.
evvelâ: öncelikle.
fevkinde: üstünde.
hâdise: olay.
hakikat: gerçek, as›l, esas.
hârika: ola¤anüstü vas›flar
tafl›yan ve hayranl›k hissi

uyand›ran.
hüccet: delil.
hükmüne: yerine, de¤erine.
ilzam: susturma, cevap vere-
mez hâle getirme.
inayet-i Hak: her fleyin en
do¤rusunu yapan Cenab-›
Hakk’›n korumas›, yard›m›.
kat’î: kesin, flüpheye ve te-
reddüde mahal b›rakmayan.
kemal-i teslimiyet: tam bir
teslim olufl, boyun e¤ifl.
keramet: ermiflçesine yap›-
lan ifl, hareket veya söylenen

söz, fikir.
menfaat: fayda.
muteriz: itiraz eden, karfl› ç›-
kan, itirazc›.
müflerref: flerefli, yüce.
niyaz: rica, dua.
Nur: Risale-i Nur.
rahmet: lütuf, nimet, faydal›
ya¤mur için söylenir.
rahmet-i ‹lâhîye: Allah’›n
sonsuz rahmeti, ‹lâhî rahmet.
ruh u cân: ruh ve can; ruh ve
canla.
senet: dayan›lacak ve güve-
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sene gibi, Mirac Gecesinden evvel, gecede, hiç emsali
görülmemifl bir tarzda ya¤murun gelmesi ve Mirac Ge-
cesi ve gündüzünde devam etmesi, kâinat ve anas›r bu
mübarek geceyi alk›fllad›¤›na bir alâmet oldu¤u gibi, Zül-
fikar ve Asa-y› Mûsa’n›n fütuhatlar›na—hususan resmî
dairelerde—bir emaresi oldu¤una kanaatimiz kat'îdir. Ve
bu mübarek gecenin yar›s›na kadar fliddetli ve çal›flmaya
bir derece mâni bir rahats›zl›k ve sanc› birden bire zail
olmalar› bana kanaat verdi ki, bu mübarek gecede kar-
defllerim s›hhat ve afiyetim için dualar›, hakk›mda mak-
buliyetinin eseri oldu¤una ve o gecenin bir miktar›nda
ziyade hastal›k cihetiyle herbir saati on saat kadar se-
vapl› bulunmas›n› bir nevi manevî müjde ald›m, Allah’a
flükrettim. “Erhamürrahimîne hadsiz flükür olsun” de-
dim.

San iyen: Nurun bir kumandan› kardeflimiz Re'fet
Beyin Ankara seyahatiyle Nurlara az bir zamanda büyük
bir hizmete muvaffak oldu¤una flüphe yoktur. ‹nflaallah
yak›nda eseri görünecek. Hususan Diyanet Riyasetinin
müntesipleri umumen Zülfikar ve Asa-y› Mûsa mecmu-
alar›n› takdir ve tahsin ile karfl›lamalar› ve tenkit de¤il,
belki himaye ve müdafaa edeceklerine söz vermeleri,
çok ehemmiyetli bir hâdisedir ve Zülfikar ve Asa-y› Mû-
sa'ya parlak bir ilânnâmedir.

ìÕafiyet: sa¤l›k, esenlik.
alâmet: iz, belirti, iflaret, niflan.
anas›r: unsurlar, esaslar.
cihet: sebep, vesile, mucip, baha-
ne.
Diyanet Riyaseti: Diyanet ‹flleri
Baflkanl›¤›.
ehemmiyetli: önemli.
emare: alâmet, belirti, niflan.
emsal: efl, benzer.
Erhamü’r-Râhimîn: merhamet
edenlerin en merhametlisi olan
Allah.
evvel: önce.
fütuhat: fethetmek,yay›lmak.
hâdise: olay.
hadsiz: s›n›rs›z, sonsuz.
himaye: koruma, muhafaza et-
me.
hususan: bilhassa, özellikle.
ilânnâme: bir yere as›lm›fl ilân
ka¤›d›.
inflaallah: ‘Allah izin verirse’ ma-
nas›nda kullan›lan bir dua.
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kâinat: evren; yarat›lm›fl olan
fleylerin tamam›, bütün âlem-
ler.
kanaat: görüfl, fikir.
kat’î: kesin, flüpheye ve te-
reddüde mahal b›rakmayan.
makbuliyet: kabül edilme.
manevî: madde d›fl› olan,
maddî olmayan, manaya ait.
mâni: engel.
mecmua: “Risale-i Nur” par-
çalar›ndan her biri.
Miraç: yükselme, en yüksek

makama ç›kma.
muvaffak: baflarm›fl, baflar›l›.
mübarek: feyizli, bereketli,
kutlu.
müdafaa: savunma, koruma.
müntesip: mensup.
nevi: çeflit.
Nur: Risale-i Nur hizmeti.
resmî: devletin olan, devlete
ait, devletle ilgili.
sanc›: iç organlarda batar ve-
ya saplan›r gibi duyulan, nö-
betlerle azal›p ço¤alan a¤r›,

s›z›.
saniyen: ikinci olarak.
s›hhat: sa¤l›k, esenlik.
tahsin: be¤enme, güzel bul-
ma.
takdir: be¤enme, be¤endi¤ini
belirtme.
tarz: biçim, flekil.
tenkîd: elefltirme.
umumen: umumî olarak, bü-
tün olarak.
zail: sone eren, yok olan.
ziyade: çok, fazla.
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Œ 1 7 8 œ

Muhterem Üstad›m Efendim Hazretleri,

Kardeflimiz Müteahhit ‹smail Efendi, Hilmi Beyle
hususî olarak her zaman görüflmekte oldu¤undan, bu
hususta lâz›m gelen izahat›n verilmesini ona havale ede-
rek, biz do¤ruca Diyanet Riyasetine gittik. Orada, evve-
lâ bizim Isparta’da iken tan›d›¤›m›z müderris Hasan
Hüsnü Bey vard›. Kendisi Diyanet Riyaseti Heyet-i Mü-
flavere azas›ndand›r. Onunla hususî olarak bir müddet
görüfltüm ve izahat verdim. Bilâhare beraberce Heyet-i
Müflavere odas›na giderek Ankara ehl-i vukuf raporun-
da imzas› bulunan müderris Yusuf Ziya’y› gördüm. Bak-
t›m, Zülfikar ve Asa-y› Mûsa mecmualar›yla, hakk›m›zda
yaz›lm›fl olan evraklar önünde duruyordu. Yan›nda yer
gösterdi. Mufassalan izahat verdim. Dedim:

“Sizin raporunuz ve Denizli Mahkemesinin karar› ve
Mahkeme-i Temyizin tasdiki varken, kitaplar›m›za vuku'
bulan taarruz ve bizlere verilen bu s›k›nt› neden ileri ge-
liyor? Madem cumhuriyet idaresinde kanun herfleyin
fevkindedir ve onun hükmü câri olur. Biz kanun huzu-
runda beraat etmifliz, bundan böyle bize iliflmemek ge-
rektir. Bunun men'i, sizin verece¤iniz isabetli bir kararla
mümkündür. Yoksa biz hakk›m›z› arayabiliriz” dedim.

Sonra ilâve etti: “Bu, oradaki adliye memurlar›yla za-
b›tan›n sizin meseleye vukuf-u tâmmeleri olmad›¤›ndan
ileri geliyor. fiimdi evrak önümdedir. Su-i tevehhüme 

EM‹RDA⁄ LÂH‹KASI - I | 405

veren, medrese hocas›.
mufassalan: tafsilâtl› olarak, ay-
r›nt›l› biçimde, genifl ve izahl› fle-
kilde, etrafl›ca.
muhterem: sayg› de¤er, hürmete
lay›k, sayg›n.
müteahhit: inflaat yap›p satan
kimse, yapsatç›.
taarruz: sald›rma, sataflma, ilifl-
me.
tasdik: do¤rulama, onaylama.
vuku: olma, meydana gelme.
zab›ta: flehir güvenli¤ini sa¤la-
makla vazifeli bulunan idare, po-
lis.

adliye: mahkeme, yarg›lama
iflleriyle u¤raflan daire.
aza: üye.
beraat: fiuçsuzlu¤un sabit ol-
mas›.
bilâhere: sonra, sonradan,
sonralar›.
cari: geçerli, yürürlükte, mu-
teber.
Diyanet Riyaseti: Diyanet ‹fl-
leri Baflkanl›¤›.
ehl-i vukuf: mahkemenin ta-
yin etti¤i “bilir kifli”ler.

evrak: ifllem gören kâ¤›tlar.
evvelâ: öncelikle.
fevk: üst.
havale: bir fleyi baflkas›n›n
üstüne b›rakma.
Heyet-i Müflâvere: dan›flma
kurulu.
hüküm: hakimiyet, hakim ol-
ma.
hususî: özel.
idare: yönetim, memleket ifl-
lerinin yürütülmesi.
izahat: izahlar, aç›klamalar.

madem: çünkü, için, de¤il mi
ki, ...den dolay›, böyle ise, he-
le.
Mahkeme-i Temyiz: temyiz
mahkemesi, mahkeme karar-
lar›n›n yolunda verilip veril-
medi¤ini tetkik etmekle gö-
revli makam, yarg›tay.
mecmua: dergi.
men: yasak etme, engelleme.
mesele: konu.
müddet: süre, zaman.
müderris: medresede ders
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u¤ram›fl mütalâalar›na birer birer cevap verece¤im” de-
di ve eserleri takdir etti¤ini söyledi. Ben de Üstad›m›z›n
selâm›n› söyledim, bilmukabele selâm ve duan›z› istedi-
¤ini bildirdi.

Ondan sonra oradan ayr›ld›m, Diyanet Reisinin yan›-
na girdim. Onunla da bir müddet görüfltüm ve izahat
verdim. Cevaben, “Ben Hoca Hazretlerini Dârü’l-Hik-
metten tan›r›m, hürmetim vard›r. Kendisine selâm ve
hürmetlerimi iblâ¤ ediniz” dedi. Ve bize, “Lâz›m gelen
cevab› verece¤iz; inflaallah iyi olur” dediler. Ve bilumum
Diyanet müntesipleri, eserleri takdirle karfl›lad›lar. Bu gi-
bi yolsuz ifllerin, ancak âsâr-› diniye mütalâas›nda hüsn-
ü niyet tafl›mayarak kendi kafalar›na göre mana verme-
lerinden ileri geldi¤ini anlad›m.

Ertesi gün, Mehmed Efendi kardeflimiz, Erzurum Me-
busu Vehbi Paflay› görmüfl. O zat dahi “Ben Dahiliye
Vekilini görüp bu hususta uzun uzad›ya görüflece¤im.
Üstad Hazretlerine hürmet ve selâmlar›m› götürünüz”
demifl. Bunun üzerine parti erkân›yla görüflmeyi ‹smail
Efendiye havale ederek Ankara’dan ayr›ld›k.

Kusurlu, âciz talebeniz
Re'fet

ìÕ

âciz: zay›f, eli yetmez, gücü yet-
mez.
asar-› diniye: dinin eserleri, ifla-
retleri.
bilmukabele: karfl›l›kl›, karfl›l›k
olarak.
bilumum: bütün, tamam›, hep,
genel olarak.
cevaben: cevap olarak, karfl›l›k
fleklinde.
Dârü’l-Hikmet: Osmanl›larda
fieyhülislaml›k makam›n›n bir is-
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mi.
Diyanet: diyanet iflleri teflki-
lât›.
erkân: reisler, ileri gelenler.
havale: bir ifli veya bir fleyi
baflka birine b›rakma, üstüne
b›rakma, ›smarlama.
hazret: sayg›, ululama, yü-
celtme, övme maksad›yla
kullan›lan tabir.
hürmet: riayet, ihtiram, sayg›.

hüsn-i niyet: iyi niyet, temiz
kalplilik.
ibla¤: ulaflt›rma, gönderme.
inflaallah: ‘Allah izin verirse’
manas›nda kullan›lan bir dua.
izahat: izahlar, aç›klamalar.
mebus: milletvekili.
müddet: süre, zaman.
müntesip: intisap etmifl, ba¤-
lanm›fl, mensup.
mütalâa: düflünce, rey, mülâ-

haza.
parti: ayn› siyasî gaye etraf›n-
da birleflenlerin meydana ge-
tirdi¤i kurulufl, f›rka, hizip.
reis: baflkan.
selâm: bar›fl, rahatl›k, sela-
met ve esenlik dileme.
takdir: be¤enme, be¤endi¤ini
belirtme.
talebe: ö¤renci.
zat: kifli, flah›s, fert.
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Œ 1 7 9 œ

Bu flaflaal› bahar›n (HAfi‹YE) çiçeklerini temafla etmek
için araba ile bir iki saat geziyorum. Hiç hayat›mda gör-
medi¤im bir tarzda bütün çiçekli otlar, âdetin fevkinde
bir tarzda büyümüfl, çiçekler açm›fl, tebessümkârâne tes-
bihat edip, lisan-› hal ile Sani-i Zülcelâllerinin sanat›n›
takdir edip alk›fll›yorlar gibi hakkalyakîn hissetti¤imden,
hayat-› dünyeviyeye müfltak hissiyat›m ve gafil ve ta-
hammülsüz nefsim bu halden istifade ederek, dünyadan
nefret ve hastal›kl› ve s›k›nt›l› hayattan usanmak ve ber-
zaha gitmeye ve oradaki yüzde doksan dostlar›n› görme-
ye ifltiyak cihetinde karar veren kalbime ve fânîde bâkî
zevk arayan nefsime itiraz geldi.

Birden hissiyata da, damarlara da sirayet eden iman
nuru o itiraza karfl› gösterdi ki:

Madem toprak bu kadar cemal ve rahmet ve hayat ve
ziynetlere maddî cihetinde mazhar olmas›ndan hadsiz
bir rahmetin perdesidir ve içine giren hiçbir fley bafl› bofl
kalm›yor; elbette bütün bu zahirî ve maddî ziynetlerin ve
güzelliklerin ve hüsün ve cemal ve rahmet ve hayat›n
manevî merkezlerinin ve bir k›s›m tezgâhlar›n›n faal bir
nev'i, toprak perdesinin alt›nda ve arkas›ndad›r. Elbette 
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madem: ...den dolay›, böyle ise.
manevî: madde d›fl› olan, maddî
olmayan, manaya ait.
mazhar: nail olma, flereflenme,
kavuflma; nail olmufl, eriflmifl, ka-
vuflmufl.
müfltak: arzulu, fazla istekli, iflti-
yak gösteren.
nefs: kiflinin kendisi, iyili¤e de kö-
tülü¤e de meyli olan duygu.
nevi: çeflit.
rahmet: Allah’›n kullar›n› esirge-
mesi, onlara maddî ve manevî ni-
metler vermesi.
Sâni-i Zülcelâl: sonsuz büyüklük
sahibi ve her fleyi sanatla yaratan
Allah.
sirayet: yay›lma, da¤›lma.
flaflaal›: parlak, gösteriflli.
tahammül: zora dayanma, sab-
retme, sab›r gösterme.
takdir: k›ymet verme, be¤enme.
tarz: biçim, flekil, suret.
tebessümkârâne: tebessüm
ederek, gülümseyerek.
temâflâ: bakma, bak›p seyretme.
tesbihat: tesbihler, Cenab-› Hak-
k›n bütün noksan s›fatlardan
uzak ve bütün kemal s›fatlara sa-
hip oldu¤unu ifade eden sözler.
tezgâh: dokuma aleti.
zahirî: görünen, görünürdeki, gö-
rünüflteki.
ziynet: süs, bezek.

HÂfi‹YE: Bu senenin emsalsiz bir rahmetli ya¤muru ve ordunun bafl›n-
dan flapkan›n k›smen kalkmas› ve Kur'ân mekteplerinin resmen aç›lmas›
ve Zülfikar, Asâ-y› Mûsâ’n›n imân kurtarmak için tesirli bir sûrette intiflar
etmesi, bunun gibi çok rahmetli neticeleri vermesine delildir.

Umum kardefllerimize binler selâm ve duâ ediyoruz.

âdet: tabiatta var olan kanun.
bâkî: ebedî, daimî, sürekli ve
kal›c› olan.
berzah: ruhlar›n k›yamete
kadar bekleyece¤i, dünya ile
ahiret aras›ndaki yer.
cemal: güzellik, Cenab-›
Hakk’›n lütuf ve ihsan› ile te-
cellisi.
cihet: yan, yön, taraf.
faal: çok iflleyen, daima hare-
kette bulunan, çok çal›flan,

aktif.
fânî: muvakkat, geçici.
fevkinde: üstünde.
gafil: olan›n bitenin fark›nda
olmayan.
hadsiz: s›n›rs›z, sonsuz.
hakkalyakin: imanî mesele-
lerin hakikatini tam olarak
anlama.
hayat-› dünyeviye: dünyaya
ait olan hayat.
hissiyat: hisler, duygular.

hüsün: iyilik, hoflluk.
istifade: faydalanma, yarar-
lanma.
ifltiyak: flevklenme, görece¤i
gelme, özleme, tahassür.
itiraz: kabul etmedi¤ini belir-
tip karfl› ç›kma.
lisan-› hâl: hâl dili, bir fleyin
duruflu ve görünüflü ile bir
mana ifade etmesi.
maddî: maddeye ait, madde
ile alâkal›, cismanî.
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bu himayetli annemiz olan toprak alt›na girmek ve ku-
ca¤›na s›¤›nmak ve o hakiki ve daimî ve manevî çiçek-
leri seyretmek, daha ziyade sevilir ve ifltiyaka lây›kt›r, di-
ye o kör hissiyat›n ve dünyaperest nefsin itiraz›n› tama-

m›yla izale ve def' etti. 
1 m¬rLnh uπoc røpe p¿ÉnÁ/’rGpQƒof »'∏nY !órªnërdnG

dünyaperest nefsime de dedirtti.

Said Nursî

ìÕ

Œ 1 8 0 œ

Aziz, masum evlâtlar›m,

Kur'ân’› ö¤renmek için ders almaya çal›fl›yorsunuz.
Sizin bildi¤iniz yeni harfte noksanlar oldu¤u için, müm-
kün oldukça yeni harften okunmamak lâz›m gelir.

Hem Kur'ân’› okuman›n faydas›, yaln›z haf›z olmak
ve dünyada onunla bir makam kazanmak, bir maafl al-
mak de¤il; belki herbir harfi, hiç olmazsa on hayr›ndan
tâ yüze, tâ binlere kadar Cennet meyvelerini, ahiret fay-
dalar›n› vermesini düflünüp ve ebedî hayat›n rahat›n› ve
saadetini temin etmek niyetiyle okumak lâz›md›r.

Evet, mekteplerde, dünya maifleti, ya rütbeleri için
fenleri ders okumak, bu k›sac›k dünyevî hayatta derece-
si, faydas› bir ise, ebedî hayatta Kur'ân ve Kur'ân’›n kud-
si kelimelerini ve nurlu ve imanî manalar›n› ö¤renmek 

ahiret: öbür dünya, ikinci hayat.
aziz: de¤erli.
daimî: sürekli, devaml›.
def: ortadan kald›rma, yok etme,
giderme.
dünyaperest: dünyaya tapan,
dünyaya düflkün, tamahl›, h›rsl›
kimse.
dünyevî: dünyaya ait.
ebedî: sonu olmayan, daimî, sü-
rekli.
evlât: çocuklar.
fen: tatbiki bilgi, teknik.
hakikî: gerçek, sahici.

himayet: koruma, esirgeme,
muhafaza etme.
hissiyat: hisler, duygular.
imanî: imana dair olan, iman-
la ilgili.
ifltiyak: flevklenme, görece¤i
gelme, özleme, tahassür.
itiraz: kabul etmedi¤ini belir-
tip karfl› ç›kma.
izale: zevale erdirme, yok et-

me.
kudsî: mukaddes, yüce.
maiflet: geçinme, geçinme
için lüzumlu bulunan madde-
ler.
makam: büyük memuriyet,
mevki.
manevî: madde d›fl› olan,
maddî olmayan, manaya ait.
masum: suçsuz, günahs›z,

saf, temiz.

mektep: okul.

nefs: flehvet, gazap, fazilet gi-
bi fleylerin kayna¤›.

nurlu: ›fl›kl›, par›lt›l›.

rütbe: s›ra, derece, mertebe,
paye.

saadet: mutluluk.

ziyade: çok, fazla.

1. Her ciheti nurland›ran imân ni’metinden dolay› Allah’a hamd olsun.
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binler derece daha k›ymetlidir. Onlar flifle hükmünde,
bunlar elmas hükmündedir.

Hem peder ve validenize hakiki ve faydal› evlâtlar ola-
bilirsiniz. Siz, madem masumsunuz, daha günah›n›z
yok; böyle kudsi bir niyetle okusan›z, sizleri Risale-i
Nur’un masum flakirtleri içinde kabul edip, umum flakirt-
lerin dualar›na hissedar olursunuz ve nurlu ve mübarek
talebeler olursunuz.

Hem Üstad›n›z›, hem sizi, hem peder ve validelerini-
zi, hem memleketinizi tebrik ediyorum.

ìÕ

Œ 1 8 1 œ

Aziz, s›dd›k kardefllerim,

EVVELÂ: Bütün ruh u can›m›zla, geçen Leyle-i Beraat›-
n›z› tebrik ediyoruz.

SÂN‹YEN: Nurun ehemmiyetli bir kumandan› ve nafliri
Re'fet Beyin Nur hizmeti için ‹stanbul’a gitmesi çok iyi,
çok güzeldir. Zaten oraya onun gibi bir Nurcu lâz›md›r.
Cenab-› Hak muvaffak eylesin. Âmin.

SÂL‹SEN: Ben, ikisini Camiü’l-Ezher ulemas›na, ikisini
Medine-i Münevverenin Ravza-i Mutahhara civar›ndaki
âlimlerine, ikisini de fiam-› fierif heyet-i ulemas›na gön-
dermek üzere üç Asa-y› Mûsa, üç Zülfikar’› haz›rlad›m.
Bafllar›nda, evvelce Camiü’l-Ezher ulemas›na hitaben 
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Nur: Risale-i Nur hizmeti.
Nurcu: Risale-i Nur’u okuyup
yaymaya çal›flan.
peder: baba.
Ravza-i Mutahhara: Peygamber
Efendimizin (a.s.m.) Medine’deki
mübarek kabr-i flerifleri.
salisen: üçüncü olarak.
saniyen: ikinci olarak.
s›dd›k: çok do¤ru, dürüst, hakk›
ve hakikati tereddütsüz kabulle-
nen.
flakirt: talebe, ö¤renci.
fiam-› fierif: flerefli fiam flehri, Su-
riye’ni baflkenti.
talebe: ö¤renci.
ulema: âlimler, bilginler, ilim sa-
hipleri.
umum: bütün.
valide: ana, anne.

âlim: ilim ile u¤raflan, ilim
adam›.
âmin: Yâ Rabbi! Öyle olsun,
kabul eyle!” anlam›nda dua-
n›n sonunda söylenir.
aziz: izzetli, muhterem, say-
g›n.
Camiü’l-Ezher: M›s›r’daki Ez-
her Üniversitenin ad›.
civar: çevre, yöre, etraf.
ehemmiyetli: önemli.
elmas: çok k›ymetli bir mü-
cevher.
evlât: veletler, çocuklar.

evvelâ: öncelikle.
evvelce: daha önce.
hakikî: gerçek, sahici.
heyet-i ulema: alimler kuru-
lu.
hissedar: hisse sâhibi, hissesi
olan.
hitaben: hitap ederek, söyle-
yerek.
hükmünde: de¤erinde, yerin-
de.
k›ymet: de¤er.
kudsî: mukaddes, yüce.
Leyle-i Berat: Berat Gecesi,

fiaban ay›n›n 15. gecesi.
madem: ...den dolay›, böyle
ise.
masum: suçsuz, günahs›z,
saf, temiz.
Medine-i Münevvere: Nurlu
Medine flehri.
muvaffak: baflarm›fl, baflar›l›.
mübarek: hay›rl›, mutlu, kut-
lu,  u¤urlu.
naflir: da¤›tan, yayan, neflre-
den, saçan, açan.
niyet: kast, niyet,istek,mak-
sat.
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size gönderdi¤imiz bir mektup derc edilmifltir. Mümkün
oldu¤u kadar çabuk gönderece¤iz inflaallah.

RÂB‹AN: Ben, iki cihette manevî hizmetlerinize ve du-
alar›n›za ve benim yerimde yapamad›¤›m manevî ka-
zançlar›n›z›n imdad›ma gelmesine fliddetle ihtiyac›m var.

Birinci sebep: Bütün hayat›mda flimdiki kuvvetsizlik
ve gittikçe ziyadeleflen zaafiyeti hissetmemifltim. Çok s›-
k›nt›larla daimî evradlar›m› baz› da noksan olarak yapa-
bilirim. Halbuki bu eyyam ve leyali-i mübarekede yüz
derece çal›flmaya ihtiyac›m var. Ve sizin flirket-i manevi-
yenize hissem itibar›yla yard›m etmek ve dualar›n›za bin
derece ziyade âminlerle ifltirake koflmak lâz›mken, bu ik-
tidars›zl›¤›m, o flirket-i maneviyeye pek cüz'î yard›m ede-
bilir. Bunun çaresi, vazife-i Nuriyede benim vazifem size
verildi¤i gibi, o flirketteki vazifeyi de sizlerin manevî yar-
d›mlar›na dayan›p haddimden ve istidad›mdan pekçok
ziyade bu âciz kardeflinizdeki hüsn-ü zann›n›za muvaf›k
çal›flmay› rahmet-i ‹lâhîden niyaz ediyorum.

‹htiyac›n ikinci sebebi: Hem siz, hem bizden olmayan
bir k›s›m zatlar, Risale-i Nur’un hakikatinden ve flakirtle-
rinin flahs-› manevîsinden tezahür eden fevkalâde halle-
ri ve neticeleri bu bîçare kardeflinizden zannedildi¤in-
den, o büyük neticelere karfl› çok büyük bir iktidar, bir
tahammül lâz›mken, pek cüz'î ve flahsî çal›flmam, bu
hastal›k ve zaafiyetle beraber, elbette beni fliddetle
manevî yard›m›n›za muhtaç ediyor. Ben de bu manevî 

âciz: beceriksiz, kabiliyetsiz.
âmin: Yâ Rabbi! Öyle olsun, ka-
bul eyle!” anlam›nda duan›n so-
nunda söylenir.
bîçare: çaresiz, zavall›.
cihet: yan, yön, taraf.
cüz’î: az, parçaya ait olan, pek az.
daimî: sürekli, devaml›.
derc: toplama, bir araya getirme.
evrat: virtler, okunmas› âdet olan
dinî dualar.
eyyam: günler, gündüzler.
fevkalâde: çok güzel, çok iyi, çok
üstün.
hakikat: gerçek, esas.
hisse: pay, nasip, k›smet.
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hüsn-i zan: iyi fikirde bulu-
nup, iyi olaca¤›n› düflünmek.
iktidar: güç yetme, yapabil-
me, bir ifli gerçeklefltirmek
için gereken kuvvet.
imdat: yard›m.
inflaallah: ‘Allah izin verirse’
manas›nda kullan›lan bir dua.
istidat: kabiliyet, yetenek.
ifltirak: kat›lma.
leyali-i mübareke: mübarek
geceler.
manevî: madde d›fl› olan,
maddî olmayan, manaya ait.

muvaf›k: uygun, münasip.
niyaz: Allah’a yalvarma ve
yakarma.
Rabian: dördüncü olarak.
rahmet-i ‹lâhîye: Allah’›n
sonsuz rahmeti, ‹lâhî rahmet.
flahs-› manevî: manevî flah›s,
belli bir kifli olmay›p bir ce-
maatteb meydana gelen ma-
nevî flah›s.
flahsî: flahsa, kifliye ait, husu-
sî.
flakirt: talebe, ö¤renci.
flirket: ortakl›k.

flirket-i maneviye: manevî
flirket, manevî ortal›k.
tahammül: zora dayanma,
kötü ve güç durumlara karfl›
koyabilme, katlanma.
tezahür: görünme, belirme,
ortaya ç›kma.
vazife: dinî mükellefiyet, yü-
kümlülük.
vazife-i Nuriye: Risale-i Nur
vazifesi, hizmeti.
zaafiyet: zay›fl›k, güçsüzlük,
dermans›zl›k.
ziyade: ilâve, ekleme.
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yard›mlar›n›z› kendime koflturmak için 
1 ÉnærªnMrQpG , ÉnfrôpLnG

gibi bütün mütekellim-i maalgayr tabir edilen kelimeler-
de sizleri niyet ediyorum. Güya umumunuzla beraberiz
gibi çal›fl›yorum. Ve “âmin” dedi¤im vakitte, bütün du-
alar›n›za bir âmin niyet ediyorum. ‹nflaallah, Erhamürra-
himîn, rahmetiyle o çok noksan ve cüz'î çal›flmam›, bü-
yük çal›flman›za mükemmel bir âmin hükmünde kabul
eder.

HÂM‹SEN: Sab›k hâdiseden vaziyetiniz ne flekilde oldu-
¤unu çok merak ederdim. Cenab-› Hakka flükür ki, mek-
tubunuzda Kahraman Tahirî’nin ‹stanbul’a makine ve
kâ¤›t almak için gitmesi gösteriyor ki, o hâdise sönüyor
ve Nurlar›n neflrine mâni olmayacak, belki baflka yerler-
de oldu¤u gibi orada da galibane fütuhat› var, inflaallah.

ìÕ

Œ 1 8 2 œ

Ravza-i Mutahhara 
2 pΩnÓs°ùdGnh pInÓs°üdG oπn°†ranG Én¡pÑpMÉn°U »'`∏nY

civar›ndaki mübarek heyet-i ulemaya takdim edilen Asa-
y› Mûsa ve Zülfikar Risalesidir. Hem bir vesile-i flefaat,
hem kudsi yerde hay›rl› dualar›na mazhar olmak için
müellifin bedeline o mübarek yerleri ve elleri ziyaret et-
mek için gönderilmifltir. Bu f›kra, yaln›z fiam, M›s›r ve
Hind’e gidenlerden Ravza-i Mutahhara yerinde Camiü’l-
Ezher ve fiam ve Hind cemaat-i ‹slâmiyesine yaz›lm›fl. 
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lu.
hükmünde: de¤erinde, yerinde.
inflaallah: ‘Allah izin verirse’ ma-
nas›nda kullan›lan bir dua.
kudsî: mukaddes, yüce.
mâni: engel.
mazhar: nail olma, flereflenme,
kavuflma; nail olmufl, eriflmifl, ka-
vuflmufl.
mutahhara: temizlenmifl.
mübarek: hay›rl›, mutlu, kutlu,
u¤urlu.
müellifin: müellifler, eser telif
edenler, kitap yazanlar, eser sa-
hipleri.
mütekellim maâ’l-gayr: baflkala-
r› ad›na konuflan???.
neflr: kitap yazma, basma, ç›kar-
ma; herkese duyurma, yayma.
niyet: kast, niyet,istek,maksat.
rahmet: ac›ma, merhamet etme,
esirgeme, ba¤›fllama, flefkat gös-
terme.
Ravza-i Mutahhara: Peygamber
Efendimizin (a.s.m.) Medine’deki
mübarek kabr-i flerifleri.
risale: Küçük kitap; Risale-i Nur
kitaplar›ndan herbiri.
sab›k: geçen, geçmifl, olmufl.
tabir: ifade, söz.
takdim: arz etme, sunma.
umum: hep, bütün, cümle, her-
kes.
vaziyet: durum.

âmin: Yâ Rabbi! Öyle olsun,
kabul eyle!” anlam›nda dua-
n›n sonunda söylenir.
bedel: bir fleyin yerine verilen
ve yerini tutan, de¤ifltirilen
fley.
Camiü’l-Ezher: M›s›r’daki Ez-
her Üniversitenin ad›.
cemaat-i ‹slâmiye: ‹slâm ce-
maati, ‹slâm toplulu¤u, Müs-

lümanlar.
Cenab-› Hak: Allah; do¤ru,
gerçek, Hakk›n tâ kendisi
olan, fleref ve azamet sahibi
yüce Allah.
civar: çevre, yöre, etraf.
cüz’î: az, parçaya ait olan.
Erhamü’r-râhimîn: merha-
met edenlerin en merhamet-
lisi olan Allah.

f›kra: k›s›m, fas›l, bölüm.
fütuhat: fethetmek,yay›l-
mak.
galibâne: galip gelmifl gibi,
galip s›fat›yla.
güya: sanki.
hâdise: olay.
hamisen: beflinci olarak, be-
flincisi, beflinci derece.
heyet-i ulema: alimler kuru-

1. Biz koru, bize merhamet et.
2. Salât ve selâm›n en üstünü, o Ravzan›n sahibinin üzerine olsun.
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Aynen hem dört Zülfikar, hem dört Asa-y› Mûsa baflla-
r›nda yazd›k, ikifler nüsha olarak hem M›s›r Camiü’l-Ez-
her, hem fiam ulemas›na, hem Hindistan’da iki milyon
liraya mukabil Kur'ân’lar› isteyen heyete gönderdik.

ìÕ

Œ 1 8 3 œ

Aziz, s›dd›k kardefllerim,

Asa-y› Mûsa ve Zülfikar-› Mu'cizat-› Ahmediye ve
Kur'âniye mecmualar›ndan, münasip gördü¤ünüz za-
man Ravza-i Mutahharan›n civar›ndaki ulemaya gönder-
mekle beraber, onlara yaz›n›z ki:

“Nur Risalelerinin Medresetü’z-Zehras›,HÂfi‹YE Ravza-i

Mutahharan›n 
1 pΩnÓs°ùdGnh pInÓs°üdG oπn°†ranG Én¡pÑpMÉn°U »'`∏nY civa-

r›ndaki uleman›n flefkatine çok muhtaç manevî bir mah-
dumudur, bir talebesidir, fliddetli düflmanlar›n hücumuna
maruz kalm›fl bir flakirdidir ve âlem-i ‹slâm› daima tenvir
eden sizin o büyük medresenizin küçük bir dairesi ve flu-
besidir. Onun için, o âlikadr üstad ve müflfik peder ve
hamiyetkâr mürflid-i azam olan zatlar, bu bîçare evlâd›-
na tam manevî yard›m etmesini onlar›n ulüvv-ü himme-
tinden bekliyoruz. O pek büyük üstadlar›m›za takdim
edilen iki kitap ise, bir talebe dersini ne derece anlam›fl
diye, akflam üzeri üstad›na ve babas›na yaz›p vermesi 

HÂfi‹YE: Medresetü’z-Zehran›n maddî tesisine çok mâniler bulundu¤un-
dan, flimdilik Nur flâkirdlerinin heyet-i mecmuas›n›n dairesinden ibarettir.

âlem-i ‹slâm: ‹slâm âlemi, ‹slâm
dünyas›.
âlikadr: çok takdir edilen, yüksek
de¤eri olan.
aziz: izzetli, muhterem, sayg›n.
bîçare: çaresiz, zavall›.
Camiü’l-Ezher: M›s›r’daki Ezher
Üniversitenin ad›.
civar: çevre, yöre, etraf.
evlât: çocuklar.
hamiyetkâr: hamiyetli, onur ve
haysiyet sahibi.
heyet: kurul, komite.
mahdum: o¤ul, evlât.
manevî: madde d›fl› olan, maddî
olmayan, manaya ait.
maruz: bir fleyin etkisi ve tesiri
alt›nda bulunma.
mecmua: “Risale-i Nur” parçala-
r›ndan her biri.
medrese: fakülte.
Medresetüzzehra: Bediüzza-
man’n›n Do¤uda kurulmas›n› arzu
etti¤i üniversitenin bir manada
ayn› ifllevi gören “Risale-i Nur”
hizmetine vedi¤i isim.
mukabil: karfl›l›k olarak, karfl›l›-
¤›nda.
münasip: uygun.
mürflid-i azam: büyük irflat edici.
müflfik: flefkatli, merhametli, sev-
gi ve ilgi gösteren.
Nur: Risale-i Nur.
nüsha: birbirinin ayn› olan yaz›l›

metinlerden her biri.
peder: baba.
Ravza-i Mutahhara: Pey-
gamber Efendimizin (a.s.m.)
Medine’deki mübarek kabr-i
flerifleri.
s›dd›k: çok do¤ru, dürüst,
hakk› ve hakikati tereddütsüz
kabullenen.

flakirt: talebe, ö¤renci.
flefkat: karfl›l›ks›z sevgi besle-
me, içten ve karfl›l›ks›z mer-
hamet.
flube: bir bütünün bölündü¤ü
ikinci derece parçalardan her
biri.
takdim: arz etme, sunma.
talebe: talep eden, ö¤renci.

tenvir: nurland›rma, ayd›nlat-
ma, ›fl›kland›rma.
ulema: âlimler, bilginler, ilim
sahipleri.
ulüvv-i himmet: himmetin
yüksekli¤i; yüksek himmetli-
lik, yüksek gayretlilik.
üstat: ö¤retici; muallim, ö¤-
retmen, usta, sanatkâr.

1. Salât ve selâm›n en üstünü, o Ravzan›n sahibinin üzerine olsun.
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gibi, o iki dersimiz, o flefkatli allâmelerin nazar-› müsa-
mahalar›na arz edilmifl” diye bir mektup yaz›n›z ve selâm
ve ihtiramlar›m› ve ellerinden öptü¤ümü tebli¤ ediniz.

Bu Risalelerin müellifi Said Nursî, yirmi iki senedir in-
zivadad›r. Tecrid-i mutlak içinde bulundu¤undan, halk-
larla görüflemez. Ancak zaruret derecesinde baflkalar›y-
la az bir zaman sohbet edebilir. Yan›nda hiçbir kitap bu-
lunmaz. Bütün yazd›klar›, “Yüz otuz parça Risalelerin
menbalar› me'hazlar› yaln›z Kur'ân’d›r” diyor. Biz de bü-
tün kuvvetimizle tasdik ediyoruz. Kendisi hem hasta,
hem gurbette, hem periflan bir halde, bazan çok sür'atli
yazd›¤› Risalelerde sehivler bulunabilir diye, sizin gibi al-
lâmelerden nazar-› müsamaha ile bakman›z› rica etti¤ini
bize söyledi. Biz de ricas›n› tebli¤ ederek ellerinizden
öperiz.

Nur fiakirtlerinden
Tahirî, Hayri, Mustafa,

Sad›k, Osman, Hüsrev, Tahir

ìÕ

Œ 1 8 4 œ
Aziz, s›dd›k kardefllerim,

fiimalin ‹sveç, Norveç, Finlandiya, Kur’ân’› mekteple-
rinde en büyük halâskâr bir kitap olarak kabul ettikleri
gibi, flimdi erkân-› ‹slâmiyenin birincisi olan Ramazan s›-
yam›n› tutmak niyetiyle Camiü’l-Ezhere “fiimalin pek
uzun günlerinde bir çare-i tahfifi ve tehiri yok mu?” diye 
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sehiv: hata, yanl›fll›k.
selâm: bar›fl, rahatl›k, selamet ve
esenlik dileme.
s›dd›k: çok do¤ru, dürüst, hakk›
ve hakikati tereddütsüz kabulle-
nen.
s›yam: oruç.
flakirt: talebe, ö¤renci.
flimal: kuzey; kuzey Avrupa.
tasdik: do¤rulama, onaylama.
tebli¤: yetifltirme, ulaflt›rma, gö-
türme, bitifltirme, erifltirme.
tecrîd-î mutlak: hiç kimseyle gö-
rüflememek, tam bir yaln›zl›k.
zaruret: zorunluluk, mecburiyet.

allâme: ilmî seviyesi çok yük-
sek olan âlim.
arz: bir büyü¤e sunma, gös-
terme, bildirme, önüne koy-
ma.
aziz: izzetli, muhterem, say-
g›n.
Camiü’l-Ezher: M›s›r’daki Ez-
her Üniversitenin ad›.
çare-i tahfif: hafifletme çare-
si, hafifletici sebep.
erkân-› ‹slâmîye: ‹slâmiyetin

esaslar›, temelleri, rükünleri.
gurbet: yabanc› memleket,
yabanc› yer, vatan d›fl›, do¤up
büyünülen ülke, flehir, köy d›-
fl›nda kalan yerler, yâd el.
halâskâr: kurtar›c›.
ihtiram: hürmet etme, sayg›
gösterme.
inziva: bir köfleye çekilme,
tek bafl›na yaflama, dünya ifl-
lerinden vaz geçme, dünya-
dan el-etek çekme.

mehaz: bir eser haz›rlan›rken
müracaat edilen kaynak.
mektep: okul.
menba: kaynak.
müellif: eser telif eden, kitap
yazan.
nazar-› müsamaha: göz yu-
man, görmezlikten gelen ba-
k›fl, hofl gören nazar.
Nur: Risale-i Nur.
risale: Küçük kitap; Risale-i
Nur kitaplar›ndan herbiri.
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sormufllar. Demek Avrupan›n yaln›z o küçük hükûmet-
leri de¤il, belki siyaset manas› verilmemek için kendini
izhar etmeyen, eskide büyük ve dünyan›n yüksek mev-
kiini tutmakla beraber, gayet dehfletli bir tarzda dünya-
n›n fena ve fânili¤ini dehfletli tokatla o yüksek mertebe-
lerin hiçe indi¤ini görmekle hakikî teselli, yaln›z ve an-
cak hakaiki Kur’âniyede bulmas›yla, o küçüklerle manen
beraber tahmin edilebilir.

Evet, dünyan›n mahiyeti anlafl›ld›ktan sonra, elbette
hayat-› ebediyeden baflka befleriyetin o inkisar-› hayal
yaras›n› tedavi edecek Kur’ân’dan baflka yoktur.

ìÕ
Œ 1 8 5 œ

Çok aziz ve s›dd›k, kahraman Sabri,

Cenab-› Hak, Galip Bey gibi çok fedakârlar› ‹slâm or-
dusunda yetifltirsin. Bu zat, garpta, ayn› flarkta Hulûsî
Bey gibi imana hizmet ediyor. Tarikat cihetiyle ehl-i ima-
n› dalâletten çekmeye çal›fl›yor. Bu zat, eskiden beri
Risale-i Nur’u görmeden Nur mesle¤inde hareket etme-
ye çal›flm›fl. Sonra Nurlarla münasebeti kuvvetleflti¤i za-
man, daha ziyade hizmet edebilir. Fakat Nurun mesle¤i,
hakikat ve sünnet-i seniye ve feraize dikkat ve büyük gü-
nahlardan çekinmek esast›r; tarikate ikinci, üçüncü de-
recede bakar. Galip kardeflimiz, Alevîler içinde Kadirî,
fiazelî, Rüfaî tarikatlerinin bir hülâsas›n› sünnet-i seniye
dairesinde Hulefa-y› Raflidin, Aflere-i Mübeflflereye ilifl-
memek flart›yla, muhabbet-i Âl-i Beyt dairesinde bir 

Alevî: fiia, fiiî mezhebinden olan.
Aflere-i Mübeflflere: Cennetle
müjdelenen on Sahabî.
aziz: izzetli, muhterem, sayg›n.
befleriyet: insanl›k, insanlar.
cihet: yön, sebep, vesile.
dalâlet: iman ve ‹slamiyetten ay-
r›lmak, azmak.
dehfletli: ürkütücü, korkunç.
ehl-i iman: inananlar, iman sa-
hipleri.
fânî: muvakkat, geçici.
fedakâr: kendini veya flahsî men-
faatlerini hiçe sayan, feda eden.
fenâ: çirkin, kötü.
feraiz: farzlar; Allah’›n emirleri.
garp: güneflin batt›¤› taraf, gün
bat›s›, bat›.
gayet: son derece.
hakikat: gerçek, do¤ru.
hakikî: gerçek.
hayat-› ebediye: ebedî ve son-
suz hayat, ahiret hayat›.
Hulefa-y› Raflidin: do¤ru yolda
olan dört büyük halife. Hz. Ebu
Bekir, Hz. Ömer, Hz. Osman, Hz.
Ali.
hülâsa: bir fleyin özü, esas›, temel
k›sm›.
inkisar-› hayal: hayal k›r›kl›¤›,
umdu¤unu bulamama.
izhar: aç›¤a vurma, meydana ç›-
karma, aflikâr etme.
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Kadirî: Abdülkadir-i Geylânî
hazretlerinin yolunda olan,
onun tarikatine mensup olan.
mahiyet: bir fleyin asl›, esas›,
tabiat›, niteli¤i.
manen: mana bak›m›ndan,
manaca.
mertebe: derece.
meslek: gidifl, tutulan yol, sis-
tem.
mevki: yer, makam.
muhabbet-i Âl-i Beyt: Âli
Beyt sevgisi, Peygamberimi-
zin âilesi ve neslinden gelen-

lere gösterilen sevgi.
münasebet: ilgi, alâka, yak›n-
l›k.
Nur: Risale-i Nur hizmeti.
Rufaî: Ahmed er-Rufa-
î hazretlerinin kurmufl oldu¤u
tarikat.
s›dd›k: hakk› ve hakikati te-
reddütsüz kabullenen.
sünnet-i seniye: Hz. Muham-
med’in (a.s.m.) yüce sünneti;
yüksek hâl, söz, tav›r ve tas-
vipleri.
flark: güneflin do¤du¤u yön,

taraf; do¤u, maflr›k, gün do-
¤usu.
fiazelî: Ebu’l-Hasan-› fiazelî is-
minde Tunus’lu alim bir zat›n
kurdu¤u tarikat.
tarikat: Allah’a ulaflmak için
fleyhin gözetiminde müridin
takip edece¤i terbiye usul ve
yolu.
tarz: biçim, flekil.
teselli: avutma, ac›s›n› dindir-
me.
zat: kifli, flah›s, fert.
ziyade: çok, fazla.

EMIRDAG 01.qxd  3/28/07  9:26 AM  Page 414



tarikat dersi vermesini düflünüyor. Hakikat nam›na ve
iman› kurtarmak ve bid’alardan muhafaza etmek hesa-
b›na ehemmiyetli üç dört faydas› var:

Bir inc i s i : Alevîleri baflka fena cereyanlara kapt›r-
mamak ve müfrit Rafizîlik ve siyasî Bektaflîlikten bir de-
rece muhafaza etmek için ehemmiyetli faydas› var.

‹ k inc i s i : Hubb-u Ehl-i Beyti meslek yapan Alevîler
ne kadar ifrat da etse, Rafizî de olsa, z›nd›kaya, küfr-ü
mutlaka girmez. Çünkü muhabbet-i Âl-i Beyt ruhunda
esas oldukça, Peygamber ve Âli Beytin adavetini tazam-
mun eden küfr-ü mutlaka girmezler. ‹slâmiyete o mu-
habbet vas›tas›yla fliddetli ba¤lan›yorlar. Böylelerini da-
ire-i sünnete tarikat nam›na çekmek büyük bir faydad›r.

Hem bu zamanda, ehl-i iman›n vahdetine çok zarar
veren baz› siyasî cereyanlar Alevîlerin f›trî fedakârl›klar›n-
dan istifade edip kendilerine alet etmemek için Nur da-
iresine çekmek büyük bir maslahatt›r. Madem Nur akirt-
lerinin üstad› ‹mam-› Ali Rad›yallahu Anh’t›r ve Nur’un
mesle¤inde hubb-u Âl-i Beyt esast›r; elbette hakikî Alevî-
ler kemal-i ifltiyakla o daireye girmeleri gerektir.

Bu zaman, iman› kurtarmak zaman›d›r. Seyr-i sülûk-ü
kalbî ile tarikat mesle¤inde bu bid’alar zaman›nda çok
müflkilât bulundu¤undan, Nur dairesi hakikat mesle¤in-
de gidip, tarikatlerin faydas›n› temin eder diye o karde-
flimize Ramazan›n› tebrik ve selâm›mla beraber yaz›n›z.
O da bize dua etsin.

ìÕ
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madem: ...den dolay›, böyle ise.
maslahat: ehemmiyetli ifl, yerine
göre icap eden ifl, davran›fl.
meslek: tutulan yol, sülûk edilen
yer.
muhabbet: ülfet, sevgi, sevme,
dostluk.
muhabbet-i Âl-i Beyt: Âli Beyt
sevgisi, Peygamberimizin âilesi ve
neslinden gelenlere gösterilen
sevgi.
muhafaza: koruma.
müfrit: ifrat eden, bir konu veya
bir iflte afl›r›ya kaçan.
müflkülât: müflkiller, güçlükler,
zorluklar.
nam: ad, yerine.
Nur: Risale-i Nur.
rad›yallahü anh: Allah ondan ra-
z› olsun.
Raf›zî: ehl-i sünnete ayk›r› akide
veya fikir sahibi olan kimse.
Raf›zîlik: fiiili¤in afl›r› kollar›na ve-
rilen ad ve bu koldan olanlar›n
inanc›.
ruh: dirilik kayna¤›, hayat›n te-
meli ve sebebi olan manevî var-
l›k.
siyasî: siyaset gere¤i olan, siya-
setle ilgili, siyasete ait.
flakirt: talebe, ö¤renci.
tarikat: Allah’a ulaflmak için fley-
hin gözetiminde müridin takip
edece¤i terbiye usul ve yolu.
tazammun: ihtiva etme, içine al-
ma, içinde bulundurma.
temîn: elde etme.
üstat: ö¤retici; muallim, ö¤ret-
men, usta, sanatkâr.
vahdet: birlik, beraberlik.
vas›ta: arac›.
z›nd›ka: dinsizlik, inançs›zl›k.

adavet: düflmanl›k, husumet.
Alevî: fiia, fii-
î mezhebinden olan.
Âl-i Beyt: Hz. Muhammed’in
(a.s.m.) ailesinden olan, Hz.
Muhammed’in (a.s.m.) ev hal-
k›.
Bektaflî: Hac› Bektafl Veli tari-
kat›na mensup kifli.
bid’a: dinin asl›na uymayan
adet ve uygulamalar.
cereyan: fikir, sanat, siyaset
hareketi.
daire-i sünnet: Peygamberi-

mizin (a.s.m.) sünnetine taal-
lûk eden daire.
ehemmiyetli: önemli.
ehl-i iman: inananlar, iman
sahipleri.
fedakâr: kendini veya flahsî
menfaatlerini hiçe sayan, fe-
da eden.
fenâ: çirkin, kötü.
f›trî: tabiî, do¤al.
hakikat: gerçek, do¤ru.
hakikî: gerçek, sahici.
hubb-i Ehl-i Beyt: Ehl-i Beyt
sevgisi, Ehl-i Beyt’e olan sevgi

ve ba¤l›l›k; Hz. Peygamberin
neslinden gelenleri, onun
izinden gidenleri sevme.
ifrat: afl›r›l›k, pek ileri gitme,
haddini aflma.
istifade: faydalanma, yarar-
lanma.
kemal-i ifltiyak: istek ve ar-
zunun son derecesi, tam bir
istek ve arzu.
küfr-i mutlak: mutlak küfür,
hiç bir imanî hükmü, delili ka-
bul etmeme, kesin ve tam bir
inkar.
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Œ 1 8 6 œ

Safranbolu’daki halis kardefllerimizden H›fz›’n›n kü-
çük medrese-i Nuriyesi olan hanesindeki küçük ve çok
çal›flkan masumlar› yedi yafl›nda Y›lmaz ve on üç yafl›n-
da Hüsnü’nün ve onlar gibi Nura çal›flan muhterem va-
lidelerinin mübarek kalemleriyle yazd›klar› tebriklerini,
umum Safranbolu ve Eflâni medrese-i Nuriyesi nam›na
bu Ramazan’›n bir firdevsî teberrükü hesab›na kabul et-
tik. Y›lmaz’›n rüyas› aynen ç›km›fl.

Eflâni’nin hakikaten küçük kahramanlar›ndan Musta-
fa Sungur’un güzel ve samimî mektubunun bir k›sm› Lâ-
hikaya geçecek. Elhak, Mustafa Osman’›n, Mustafa
Oruç ve Mustafa Sungur gibi iki namdafl ve Nur hizme-
tinde pek ciddî arkadafl bulmas›, sadakatinin ve muvaf-
fakiyetinin bir kerameti hükmündedir. Hususan Safran-
bolu Hasan Feyzi’si olan Ahmed Fuad’›n ve sair o mek-
tuplar›nda isimleri bulunanlara birer birer selâm ve dua
ediyoruz ve onlar›n fevkalâde gayretlerini tebrik ediyo-
ruz. Umum kardefllerimize binler selâm ediyoruz.

ìÕ

Œ 1 8 7 œ

Aziz, s›dd›k kardefllerim,

EVVELÂ: Siracü’n-Nur’un s›hhatli, mükemmel, güzel
ç›kmas›, Medresetü’z-Zehran›n gayet ehemmiyetli bir 

aziz: izzetli, muhterem, sayg›n.
ciddî: gerçek olarak, hakikaten.
ehemmiyetli: önemli.
elhak: hakk›n tâ kendisi, tam
do¤rusu; do¤rusu ya.
evvelâ: öncelikle.
fevkalâde: ola¤anüstü.
firdevsî: Cennet bostan› misali.
gayet: son derece.
hakikaten: do¤rusu, gerçekten.
halis: her amelini, yaln›z Allah r›-
zas› için iflleyen.
hane: ev, mesken, beyt, ikamet
edilen yer.
hususan: bilhassa, özellikle.
hükmünde: de¤erinde, yerinde.
keramet: ermiflçesine yap›lan ifl,
hareket veya söylenen söz, fikir.
Lâhika: Risale-i Nur mektuplar›-
n›n topland›¤› eser.
masum: küçük çocuk.
medrese-i Nuriye: nur medrese-
si; Risale-i Nur’lar›n okundu¤u
yerler.
Medresetüzzehra: Bediüzza-
man’n›n Do¤uda kurulmas›n› arzu
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etti¤i üniversitenin bir mana-
da ayn› ifllevi gören “Risale-i
Nur” hizmetine vedi¤i isim.
muhterem: sayg› de¤er, hür-
mete lay›k, sayg›n.
muvaffak›yet: baflarma, ba-
flar›l› olma.
mübarek: hay›rl›, mutlu, kut-
lu, u¤urlu.

nam: ad, yerine.
Nur: Risale-i Nur.
sadâkat: ba¤l›l›k, do¤ruluk.
sâir: di¤er, baflka, öteki.
samimî: içten, candan, gönül-
den.
selâm: bar›fl, rahatl›k, sela-
met ve esenlik dileme.
s›dd›k: çok do¤ru, dürüst,

hakk› ve hakikati tereddütsüz
kabullenen.
s›hhat: sahihlik, sözün yanl›fl
ve eksik olmamas›.
teberrük: bir fleyi bereket ve
saadet vesilesi sayarak almak
veya vermek.
umum: bütün.
valide: ana, anne.
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yeni dersidir ki, genifl daire-i Nuriyede merakla okuna-
cakt›r, inflaallah.

SAN‹YEN: Kastamonu’nun Hüsrev’i Mehmed Feyzi’nin
hiç sars›lmadan kemal-i ifltiyakla Nurlara çal›flmas› ve ça-
l›flt›r›lmas› ve okutmas›n› gösteren Nihad’›n ve Abdur-
rahman ‹hsan’›n mektuplar› gösterdi¤i gibi, oradan ge-
lenler de ayn› haberi veriyorlar. Tam flakirtli¤ini yap›yor,
Allah muvaffak eylesin. Âmin.

Ve Nurun kahramanlar›ndan Mustafa Osman’›n Ka-
rabük’te perde alt›nda faaliyetle Nura hizmetini ve o ha-
valideki ve Eflâni’deki flakirtlerin flevk ve gayretini Ley-
le-i Kadirleriyle beraber tebrik ediyoruz. (HAfi‹YE)

ìÕ

Œ 1 8 8 œ

E¤er kolaysa, ‹stanbul’a gönderilen kitaplar buraya da
u¤rasa münasip olur. Benim için de yirmi otuz nüsha ‹s-
tanbul’da ciltlense, bana gönderilse iyi olur. fiimdilik fi-
yat› elimde yoktur ki göndereyim. Hem çoklara da he-
diye vermeye mecbur oluyorum.

EM‹RDA⁄ LÂH‹KASI - I | 417

HAfi‹YE: Siracü’n-Nur’u tashih ederken, bu Ramazanda ehemmiyetli
virdlerime tam vakit bulamad›¤›mdan müteessir oldum. Birden ihtar edil-
di ki: Okudu¤un bu mebhaslar, bir cihetle ibadet oldu¤u gibi, hem ayn-›
mârifetullah ve zikrullah ve huzur-u kalbî ve muhabbet-i îmaniye olmas›n-
dan, senin noksan b›rakt›¤›n virdlerinin yerini tam doldurur. Ben de el-
hamdü lillâh dedim.

âmin: Yâ Rabbi! Öyle olsun,
kabul eyle!” anlam›nda dua-
n›n sonunda söylenir.
daire-i Nuriye: nura ait daire,
nur dairesi.
havali: bölge, etraf, çevre, ci-
var.
inflaallah: ‘Allah izin verirse’
manas›nda kullan›lan bir dua.

kemal-i ifltiyak: istek ve ar-
zunun son derecesi, tam bir
istek ve arzu.
Leyle-i Kadir: Kadir Gecesi,
Kur’ân-› Kerîm’in dünya se-
mas›na nazil oldu¤u gece, Ra-
mazan’›n 27. gecesi.
muvaffak: baflarm›fl, baflar›l›.
münasip: uygun.

Nur: Risale-i Nur.

nüsha: birbirinin ayn› olan
yaz›l› metinlerden her biri.

saniyen: ikinci olarak.

flakirt: talebe, ö¤renci.

flevk: fliddetli arzu, afl›r› istek
ve heves.
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Nurlar›n erkânlar›ndan bir iki doktor, benim hastal›¤›-
m›n fliddetiyle beraber o halis, sad›k zatlara hastal›k nok-
tas›ndan müracaat etmeyip ve ilâçlar›n› da yemeyip çok
a¤›r hastal›klar içinde onlarla meflveret etmeyerek ve
fliddet-i ihtiyac›m ve elemlerim içinde yan›ma geldikleri
vakit, hastal›¤a dair bahis açmad›¤›mdan endifleli bir
merak onlara geldi¤inden, s›rl› bir hakikati izhara mec-
bur oldum. Belki size de faydas› var diye yaz›yorum. On-
lara dedim ki:

Hem gizli düflmanlar›m, hem nefsim, fleytan›n telki-
niyle zay›f bir damar›m› ar›yorlar ki, beni onunla yakala-
y›p Nurlara tam ihlâs ile hizmetime zarar gelsin.

En zay›f damar ve dehfletli mâni, hastal›k damar›d›r.
Hastal›¤a ehemmiyet verdikçe, hiss-i nefs-i cisim galebe
eder; “Zarurettir, mecburiyet var” der, ruh ve kalbi sus-
turur, doktoru müstebit bir hâkim gibi yapar ve tavsiye-
lerine ve gösterdi¤i ilâçlara itaate mecbur ediyor. Bu ise,
fedakârane, ihlâsla hizmete zarar verir.

Hem gizli düflmanlar›m da bu zay›f damar›mdan isti-
fadeye çal›flm›fllar ve çal›fl›yorlar. Nas›l ki korku ve ta-
mah ve flan ve fleref cihetinde çal›fl›yorlar. Çünkü insa-
n›n en zay›f damar› olan “korku” cihetinde bir halt ede-
mediler, idamlar›na befl para vermedi¤imizi anlad›lar.

Sonra insan›n bir zay›f damar› “derd-i maiflet ve ta-
mah” cihetinde çok soruflturdular. Nihayetinde, o zay›f
damardan birfley ç›karamad›lar. Sonra onlarca tahakkuk
etti ki, onlar mukaddesat›n› feda ettikleri dünya mal›, 

bahis: konu.
cihet: yön, sebep, vesile.
dair: alakal›, ilgili.
dehfletli: ürkütücü, korkunç.
derd-i maiflet: geçim derdi ve
zorlu¤u, geçim s›k›nt›s›.
ehemmiyet: önem, de¤er, k›y-
met.
erkân: reisler, ileri gelenler.
fedâ: gözden ç›karma, u¤runa
verme.
fedakâr: kendini veya flahsî men-
faatlerini hiçe sayan, feda eden.
galebe: galip gelme, yenme, üs-
tünlük.
hakikat: gerçek, as›l, esas.
hâkim: memleketi idare eden,
hükümdar.
halis: her amelini, yaln›z Allah r›-
zas› için iflleyen.
halt: kar›flt›rma, hata etme.
hiss-i nefs-i cisim: cismin kendi-
sine ait duygu.
ihlâs: bir ifli, bir ameli, baflka bir
karfl›l›k beklemeksizin, s›rf Allah
r›zas› için yapma.
istifade: faydalanma, yararlan-
ma.
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itaat: boyun e¤me, uyma, al›-
nan emre göre hareket etme.
izhar: gösterme, aç›¤a vurma.
mâni: engel.
mecburiyet: mecbur olma,
zarurîlik durumu, zorunluluk.
meflveret: müflavere, bir ko-
nu hakk›nda çeflitli ve ehil fla-
h›slardan fikir alma, dan›flma.
mukaddesat: mukaddes,
kutsal, temiz ve yüce olan
fleyler.
müracaat: baflvurma, dan›fl-
ma.

müstebit: zulüm ve bask›da
bulunan, zorba.
nefs: flehvet, gazap, fazilet gi-
bi fleylerin kayna¤›.
nihayet: son, uç, bitim, en-
cam.
ruh: emir âleminden inerek
insan›n kalp bofllu¤undaki lâ-
tif cisme binen, özü kavrana-
mayan idrak edici s›r.
sad›k: sadakatli, dostlu¤u ve
ba¤l›l›¤› içten olan.
s›r: gizli hakikat.
flan: flöhret, ün.

fleref: övünülecek, iftihar edi-
lecek fley.
fliddet-i ihtiyaç: ihtiyac›n,
muhtaç olman›n fliddeti, ihti-
yac›n çok fazla olmas›.
tahakkuk: gerçekleflme,
meydana gelme, olma.
tamah: h›rs, aç gözlülük.
telkin: fikir afl›lama, ö¤üt ver-
me, zihinde yer ettirme, kula-
¤›na koyma.
zaruret: zorunluluk, mecburi-
yet.
zat: kifli, flah›s, fert.
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nazar›m›zda hiç ehemmiyeti yok ve çok vukuatlarla on-
larca da tahakkuk etmifl. Hattâ bu on sene zarf›nda yüz
defadan ziyade resmen “Neyle yafl›yor?” diye mahallî
hükûmetlerden sormufllar.

Sonra en zay›f bir damar-› insanî olan “flan ü fleref ve
rütbe” noktas›nda bana çok elîm bir tarzda o zay›f da-
mar›m› tutmak için emredilmifl. ‹hanetler, tahkirlerle,
damara dokunduracak iflkencelerle dahi hiçbir fleye mu-
vaffak olamad›lar. Ve kat’iyen anlad›lar ki, onlar›n pe-
restifl etti¤i dünya flan ü flerefini bir riyakârl›k ve zararl›
bir hodfuruflluk biliyoruz, onlar›n fevkalâde ehemmiyet
verdikleri hubb-u cah ve flan ü fleref-i dünyeviyeye befl
para ehemmiyet vermiyoruz, belki onlar› bu cihette di-
vane biliyoruz.

Sonra bizim hizmetimiz itibar›yla bizde zay›f damar
say›lan, fakat hakikat noktas›nda herkesin makbulü ve
her flah›s onu kazanmaya müfltak olan “manevî makam
sahibi olmak ve velâyet mertebelerinde terakki etmek”
ve o nimet-i ‹lâhiyeyi kendinde bilmektir ki, insanlara
menfaatten baflka hiçbir zarar› yok. Fakat böyle benlik
ve enaniyet ve menfaatperestlik ve nefsini kurtarmak
hissi galebe çald›¤› bir zamanda, elbette s›rr› ihlâsa ve
hiçbir fleye alet olmamaya bina edilen hizmet-i imaniye
ile flahsî makam-› maneviyeyi aramamak iktiza ediyor.
Harekât›nda onlar› istememek ve düflünmemek lâz›md›r
ki, hakikî ihlâs›n s›rr› bozulmas›n. ‹flte bunun içindir ki,
herkesin arad›¤› keflif ü keramat› ve kemalât-› ruhîyeyi
Nur hizmetinin haricinde aramad›¤›m› zay›f damarlar›m› 
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keflif: Allah taraf›ndan ilham edil-
me, kalp gözüyle görme.
mahalli: bir yere mahsus, bir ye-
re has olan.
makam: manevî mevki.
makam-› maneviye: manevî
makam.
makbul: kabul edilmifl olan, al›-
nan, reddedilmeyen.
manevî: manaya ait, maddî ol-
mayan.
menfaat: fayda.
menfaatperest: menfaatini se-
ven, kendi ç›kar›n› ve faydas›n›
düflünen, ç›karc›.
muvaffak: baflarm›fl, baflar›l›.
müfltak: arzulu, fazla istekli, iflti-
yak gösteren.
nazar: bak›fl; düflünce, fikir.
nefs: hayat, ruh, can.
nimet-i ‹lâhîye: Allah’›n nimeti,
lütfu, ihsan›.
Nur: Risale-i Nur.
perestifl: tapma, afl›r› derecede
sevme, meftunluk.
resmen: resmî  olarak, resmî bir
flekilde.
riyakâr: riya eden, iki yüzlü, sah-
tekâr.
rütbe: s›ra, derece, mertebe, pa-
ye.
s›r: gizli hakikat.
s›rr-› ihlâs: samimiyetin, do¤rulu-
¤un s›rr›.
flahsî: flahsa, kifliye ait, hususî.
flan: flöhret, ün.
fleref: onur, haysiyet.
fleref: övünülecek, iftihar edile-
cek fley.
fleref-i dünyeviye: dünyaya ait,
dünya ile ilgili fleref.
tahakkuk: gerçekleflme, meyda-
na gelme, olma.
tahkir: hakaret etme, küçük gör-
me, fleref ve haysiyetini incitme.
tarz: biçim, flekil.
terakki: yükselme, ilerleme.
velâyet: velîlik, ermifllik, Allah
dostlu¤u.
vukuat: vuku bulan fleyler, hadi-
seler, olaylar.
zarf›nda: süresince.
ziyade: çok, fazla.

binâ: kurma, dayand›rma.
cihet: yön, görüfl aç›s›.
damar-› insanî: insan damar›.
divane: deli, akl› bafl›nda ol-
mayan.
ehemmiyet: önem, de¤er,
k›ymet.
elîm: fliddetli, çok dert ve ke-
der veren.
enaniyet: kendini be¤enme,
bencillik, egoistlik.
fevkalâde: ola¤anüstü.
galebe: galip gelme, üstün-
lük.

hakikat: as›l, esas.
hakikî: gerçek, sahici.
harekât: hareketler, davra-
n›fllar; tutumlar.
hariç: bir fleyin d›fl›, d›flar›s›,
d›flta kalan.
hizmet-i imaniye: iman ve
Kur’an hakikatlerinin ikna
edici ve ilmî delillerle anlafl›l-
mas›na hizmet etme.
hodfürufl: kendini be¤endir-
meye çal›flan, övünen.
hubb-u cah: makam sevgisi,
rütbe ve mevki sevgisi ve

bunlara karfl› gösterilen afl›r›
h›rs.
ihlâs: bir ifli, bir ameli, baflka
bir karfl›l›k beklemeksizin, s›rf
Allah r›zas› için yapma.
iktiza: gerektirme, lüzumlu
k›lma.
kat’iyen: hiç bir zaman, asla.
kemalât-› ruhiye: ruha ait
mükemmellikler, ruhen ke-
male ermeler, olgunlaflmalar.
keramat: kerametler, ermifl-
lerin, velîlerin ola¤an üstü
sözleri ve hâlleri.
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tutmaya çal›flanlar anlad›lar. Bu noktada dahi ma¤lûp ol-
dular.

Umum kardefllerimize birer birer selâm ve gelecek
Leyle-i Kadri herbir Nurcu hakk›nda seksen üç sene iba-
detle geçmifl bir ömür hükmüne geçmesini hakikat-i
Leyle-i Kadri flefaatçi ederek rahmet-i ‹lâhiyeden niyaz
ediyoruz.

1 »/bÉnÑrdGnƒog »/bÉnÑrdnG
Kardefliniz

Said Nursî

ìÕ

Œ 1 8 9 œ
2 /√pórªnëpH oíuÑn°ùoj s’pG mrÅn°T røpe r¿pGnh @ o¬nfÉnërÑo°S /¬pªr°SÉpH

Aziz, s›dd›k kardefllerim,

Evve lâ : Bu aflr-i ahir-i Ramazan’da her gece, husu-
san tek gecelerde Leyle-i Kadrin bulunmak ihtimali kuv-
vetli oldu¤unu hadis-i flerif ferman ediyor. Onun için,
Nurcular o nur-u azamdan istifadeye çal›flmak gerektir.

San iyen: Hüsrev ve Tahirî gibi vazifelerini tam ya-
pan ve bin Hüsrev ve befl yüz Tahirî meydanda b›rakan
iki kardeflimizi ve onlar›n sisteminde bir Nurcuyu sulh
mahkemesine vermek, inflaallah, neticesinde büyük bir
inayet ve fütuhat olacak, hiç merak etmeyiniz.

aflr-› ahir-i Ramazan: Rama-
zan’›n son on günü.
evvelâ: öncelikle.
ferman: emir, buyruk.
fütuhat: fethetmek,yay›lmak.
hadis-i flerif: Peygamberimizden
aktar›lan sözlerin genel ad›.
hakikat-› Leyle-i Kadr: Kadir Ge-
cesinin esas›, mahiyeti.
hususan: bilhassa, özellikle.
hükmüne: yerine, de¤erine.
ihtimal: olabilirlik.
inayet: gayret, dikkat, çal›flma,
özenme.
inflaallah: ‘Allah izin verirse’ ma-
nas›nda kullan›lan bir dua.
istifade: faydalanma, yararlan-

ma.
Leyle-i Kadir: Kadir Gecesi,
Kur’ân-› Kerîm’in dünya se-
mas›na nazil oldu¤u gece, Ra-
mazan’›n 27. gecesi.
ma¤lup: yenilme, kendisine
galip gelinmifl.
niyaz: Allah’a yalvarma ve
yakarma.

Nurcu: Risale-i Nur’u okuyup
yaymaya çal›flan.
nur-u azam: en büyük nur,
en büyük ›fl›k, muazzam ay-
d›nl›k.
rahmet-i ‹lâhîye: Allah’›n
sonsuz rahmeti, ‹lâhî rahmet.
saniyen: ikinci olarak.
selâm: bar›fl, rahatl›k, sela-

met ve esenlik dileme.
s›dd›k: çok do¤ru, dürüst,
hakk› ve hakikati tereddütsüz
kabullenen.
sulh: uyuflma, uzlaflma.
flefaat: birinden baflkas›n›n
kusurlar›n›n veya suçunun
ba¤›fllanmas›n› dileme.
umum: bütün.

1. Bâkî olan ancak Allah’t›r.
2. Allah’›n ad›yla. Onu her türlü kusur ve noksandan tenzih ederiz. Hiçbir fley yoktur ki Onu

övüp Onu tesbih etmesin. (‹srâ Suresi: 44.)
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1 rºoµnd lôr«nN nƒognh ÉkÄr«n°T GƒognôrµnJ r¿nG »=````'°ùnY s›rr›yla, bu hâdise zul-

medenlere maddî-manevî Cehennemi ve Nurculara
dünyevî-uhrevî Cenneti kazand›rmaya bir sebeptir, infla-
allah.

Sa l i sen : Bu mektup münasebetiyle dünkü gün yan›-
ma gelen mühim bir resmî memura böyle söyledim ki:
Eski Said’in sergüzeflte-i hayat›ndan harika üç vak›a,
flimdi tahakkuk etmifl ki, ileride ç›kacak Risale-i Nur’un
kerameti imifl. fiöyle ki:

• Otuz Bir Mart Hâdisesinde Hareket Ordusunun
Baflkumandan› Mahmud fievket Pafla bana karfl› fazla
hiddetli iken ve Divan-› Harb-i Örfîde beni muhakeme
ettikleri gün, on befl adam karfl›mda dara¤ac›nda as›l› bir
vaziyette Divan-› Harb-i Örfî Reisi Hurflid Pafla benden
sordu:

“Sen fleriat› istedin mi? ‹flte fleriat› isteyenler böyle
as›l›rlar.”

Ben de,

• “fieriat›n bir meselesine bin ruhum olsa feda ede-
rim” dedi¤im halde ve beni mahkûm etmeye pekçok
esbap—muhbirlerin iftiralar›yla—varken, benim müstes-
na bir surette müttefikan beraat›ma karar vermeleri…

• Hem eski Harb-i Umumînin nihayetinde, ‹stan-
bul’da ‹ngilizlerin Baflkumandan›n›n eline benim ‹ngiliz
aleyhine fliddetli yazd›¤›m Hutuvat-› Sitte ve 

EM‹RDA⁄ LÂH‹KASI - I | 421

mahkûm: hüküm giymifl, hü-
kümlü; mecbur, çaresiz.
manevî: madde d›fl› olan, maddî
olmayan, manaya ait.
mesele: konu.
muhakeme: bir dava ile ilgili ta-
raflar›n hakim huzuruna ç›kmala-
r›, duruflma.
muhbir: ihbar eden, ihbarc›, gizli
bir fleyi ilgili makamlara bildiren,
jurnalci.
mühim: önemli, ehemmiyetli.
münasebet: vesile, -dan dolay›.
müstesna: ayr› tutularak, hariç,
ayr›k.
müttefikan: ittifak ederek, hep
beraber, birlikte.
nihayet: son.
Nurcu: Risale-i Nur’u okuyup
yaymaya çal›flan.
reis: baflkan.
resmî: devlet ad›na olan.
ruh: hayat ve canl›l›k veren fley.
salisen: üçüncü olarak.
sergüzeflt-i hayat: hayat mace-
ras›, hayat hikâyesi.
s›r: gizli hakikat.
suret: biçim, tarz.
fleriat: Allah’›n emri, ‹lâhî kanun.
tahakkuk: gerçekleflme, meyda-
na gelme, olma.
uhrevî: ahirete dair, ahirete ait.
vak›a: vuku bulan, olan fley, olay.
vaziyet: durum.
zulm: haks›zl›k, eziyet.

aleyh: karfl›, karfl›t.
baflkumandan: baflkomutan,
bir devletin silahl› kuvvetleri-
nin en yüksek rütbelisi.
beraat: fiuçsuzlu¤un sabit ol-
mas›.
dara¤ac›: idama mahkûm
olanlar›n as›ld›klar› sehpa,
dâr.
Divan-› Harb-i Örfî: S›k›yöne-
tim Mahkemesi.

dünyevî: dünyaya ait.
esbap: nedenler, sebepler,
vas›talar.
fedâ: gözden ç›karma, u¤ru-
na verme.
hâdise: olay.
Harb-i Umumî: genel harp,
dünya savafl›.
hârika: ola¤anüstü vas›flar
tafl›yan ve hayranl›k hissi
uyand›ran.

hiddet: öfke, k›zg›nl›k.
iftira: asl› olmadan birine suç
yükleme, olmayan bir suçu
baflkas›na yükleme.
inflaallah: ‘Allah izin verirse’
manas›nda kullan›lan bir dua.
keramet: ermiflçesine yap›-
lan ifl, hareket veya söylenen
söz, fikir.
maddî: madde ile alakal›, cis-
manî.

1. Umulur ki sizin hofl karfl›lamad›¤›n›z birfley hakk›n›zda hay›rl› olabilir. (Bakara Suresi: 216.)
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Baflpapaz›na tahkirkârâne sözlerim eline geçti¤i halde,
beni mahvetmek yüzde yüz ihtimali varken, hiddetini ge-
ri al›p iliflmemesi...

• Hem Ankara’da, divan-› riyasetinde pekçok meb'us-
lar varken Mustafa Kemal fliddetli bir hiddetle divan-› ri-
yasetine girip, bana karfl› ba¤›rarak: “Seni buraya ça¤›r-
d›k ki, bize yüksek fikir beyan edesin. Sen geldin, nama-
za dair fleyler yaz›p içimize ihtilâf verdin.” Ben de onun
hiddetine karfl› dedim: “Namaz k›lmayan haindir, hainin
hükmü merduddur.” Dehfletli bir put k›rd›m.

Haz›r mebus dostlar›m telâfl ettikleri ve herhalde beni
ezeceklerini tahmin ettikleri s›rada, bana karfl› bir nevi
tarziye verip o mecliste hiddetini geri almas›, âdeta deh-
fletli bir kuvveti ve hakikati hissedip geri çekilmesi, ikin-
ci gün hususî riyaset odas›nda, Hücumat-› Sitte’nin Bi-
rinci Desîse içinde bulunan “Meselâ, Ayasofya Camii
ehli fazl ve kemalden, ilâ ahir...” cümlesinden bafllayan,
tâ ‹kinci Desîseye kadar, bir saat tamamen ona söyle-
dim.

Bütün hissiyat›n› ve prensibini rencide etti¤im halde
bana iliflmemesi, hattâ taltifime çok çal›flmas›, kat'iyen
bu üç cebbar fevkalâde kumandanlar›n bu üç acip hâlet-
leri, âdeta eski Said’den korkmalar›, flüphesiz ki Risale-i
Nur’un, ileride kahraman flakirtlerin flahs-› manevîsinin
harika bir kuvveti ve Risale-i Nur’un parlak bir kerameti-
dir.

acip: tuhaf, hayrette b›rakan.
âdeta: sanki.
ahir: son, sonraki, en sonra.
beyan: anlatma, aç›k söyleme,
bildirme, izah.
cebbar: zorba, zorlay›c›, cebre-
den, zor kullanan.
dair: alakal›, ilgili.
dehfletli: ürkütücü, korkunç.
desise: hile, oyun, aldatmaca.
divan-› riyaset: reislik, baflkanl›k
makam›.
ehl-i fazlükemal: olgun ve fazi-
letli, erdemli, lütuf sahibi olanlar.
fevkalâde: al›fl›lm›fltan farkl›, ola-
¤anüstü, normalin üstünde.
hain: h›yanet eden, arkadan vu-
ran.
hakikat: gerçek, bir fleyin asl›,
esas›.
hâlet: hal, durum.
hiddet: öfke, k›zg›nl›k.
hissiyat: hisler, duygular.
hususî: özel.
hüküm: emir, buyruk, kumanda,
nüfuz.
ihtilâf: ayr›l›k, bir konuda farkl›
görüfl ve düflünüfl, fikir ayr›l›¤›.
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ihtimal: olabilirlik, bir fleyin
olabilmesi mümkün olma,
gerçekleflebilirlik.
ilââhir: sona kadar, sonuna
kadar.
kat’iyen: katî olarak, kesin
olarak, kesinlikle.
keramet: ermiflçesine yap›-
lan ifl, hareket veya söylenen
söz, fikir.
mahv: yok, etme, ortadan
kald›rma, harap etme, peri-
flan etme.
mebus: milletvekili.

merdut: reddedilmifl, geri
çevrilmifl.
meselâ: misal olarak, flunun
gibi, söz gelifli, faraza.
nevi: çeflit.
prensip: temel fikir, temel
bilgi, esas, ilke.
put: Tap›lan,dokunulmaz,
haç.
rencide: incinmifl, k›r›lm›fl,
gücendirilmifl.
riyaset: reislik, baflkanl›k.
flahs-› manevî: manevî flah›s,
belli bir kifli olmay›p bir ce-

maatteb meydana gelen ma-
nevî flah›s.

flakirt: talebe, ö¤renci.

tahkirkârane: hakaret eden
kimseye yak›fl›rcas›na, haka-
ret edercesine.

taltif: iltifat etme, gönül ok-
flama; rütbe, niflan, para,
mevki vb. fleylerle mükafat-
land›rma.

tarziye: hatal› bir hareketten
dolay› aff›n› isteme, özür dile-
me.
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Rab ian: Kardeflimiz Yakup Cemal’in Denizli flakirt-
leri nam›na Ramazan ve Leyle-i Kadir tebrikine karfl› bin
barekâllah ve nefsine karfl› mücadelesi veffakakellah ve
‹ngiliz devletinin payitaht›nda, hatipleri kürsülerinde
“Art›k ‹ngiltere’nin ‹slâmiyeti kabul etmesi lâz›md›r” di-
yerek ba¤›rd›klar›n› ve befleriyetin bütün hakiki ihtiyaca-
t›n› câmi' olan Furkan-› Hakîmin ayetlerini birer birer
okuyup tefsir ve beyan ettiklerini, en son gazetede arka-
dafllar›n okuduklar›n› iflitiyoruz diye o kardeflimizin bu
havadisine bin elhamdü lillâh deriz. Evet o devletin hem
dünyas›, hem saltanat›, hem saadeti onunla kurtulabilir.

Mübarekler pehlivan› ve Nurun büyük Abdurrah-
man’›, büyük ruhlu Küçük Ali’nin Lemeat’taki muvaffa-
kiyetine binler barekâllah ve masum mahdumu Nur
Mehmed’in haf›zl›¤›na bin maflaallah, veffakakellah de-
riz. Fakat Lem’alar mecmuas›nda Siracü’n-Nur’a ve Sik-
ke-i Gaybiye ve T›ls›mlar’a giren parçalar mükerrer ol-
mamak için tensibinize havale ediyoruz.

Umumunuza binler selâm...

ìÕ

Œ 1 9 0 œ

Hem benim flahs›m hakk›nda desin ki: Kat’iyen bizce
tahakkuk etti ki, bu adam, alt› yedi ay fliddetli hasta
oldu¤u halde, kendi cismine nazar etmemek ve 
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muvaffak›yet: baflarma, baflar›l›
olma.
mübarek: be¤enilen; Bediüzza-
man’›n bir k›s›m talebelerine ver-
di¤i lakap.
mücadele: bir gayeye ulaflmak
için gösterilen ferdî veya toplu
çaba.
mükerrer: tekrarlanm›fl, tekrar
olunmufl.
nam: yerine, vekillik.
nazar: dikkat.
nefs: flehvet, gazap, fazilet gibi
fleylerin kayna¤›.
Nur: Risale-i Nur hizmeti.
payitaht: baflkent, baflflehir.
pehlivan: yi¤it, cesur, kahraman.
rabian: dördüncü olarak.
ruh: hayat ve canl›l›k veren fley.
saadet: mutluluk.
selâm: bar›fl, rahatl›k, selamet ve
esenlik dileme.
flakirt: talebe, ö¤renci.
tahakkuk: gerçekleflme, meyda-
na gelme, olma.
tefsîr: aç›klama, tamamen aç›kla-
ma, izah.
tensip: uygun görme, münasip
k›lma, uygun bulma.
umum: hep, herkes.
veffekakellah: Allah muvaffak
etsin, baflar›l› eylesin.

ayet: Kur’ân’›n her bir cümle-
si, Kur’ân’›n surelerini olufltu-
ran ‹lâhî söz.
barekallah: Allah mübarek
etsin, hay›rl› ve bereketli ol-
sun.
befleriyet: insanl›k, insanlar.
beyan: aç›klama, bildirme,
izah.
cami: toplayan, içine alan,
kapsayan.
elhamdülillâh: Allah’a hamd
olsun, Allah’a flükür.
Furkan-› Hakîm: do¤ruyu

yanl›fltan ay›ran hikmetli
Kur’ân.
haf›z: Kur’ân-› Kerîm’i tama-
men ezberleyen ve okuyan
kimse.
hakikî: gerçek.
hatip: hitap eden, toplulu¤a
karfl› konuflan.
havadis: haberler.
havale: bir fleyi baflkas›n›n
üstüne b›rakma.
ihtiyacat: ihtiyaçlar, lüzumlu
olan fleyler.
kat’iyen: katî olarak, kesin

olarak, kesinlikle.
kürsü: toplulu¤a hitap edilen
yüksekçe masa.
Leyle-i Kadir: Kadir Gecesi,
Kur’ân-› Kerîm’in dünya se-
mas›na nazil oldu¤u gece, Ra-
mazan’›n 27. gecesi.
mahdum: o¤ul, evlât.
masum: küçük çocuk.
maflaallah: Allah nazardan
saklas›n, ne güzel, Allah koru-
sun.
mecmua: “Risale-i Nur” par-
çalar›ndan her biri.
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ehemmiyet vermemek için, gayet sevdi¤i doktorlara
kat’iyen ne müracaat etti ve ne de ilâçlar›n› ald›.

Hem dünyaya bakmamak ve hem de hizmet-i imani-
yede ihlâs›na zarar gelmemek için on sene zarf›nda,
mahkemece ispat edilmifl ki, Harb-i Umumîye bakma-
m›fl, merak etmemifl. Yine siyasete ve dünyaya bir me-
yil uyanmamak için, yirmi befl sene bir gazeteyi dinle-
medi ve okumam›fl, bütün kardefllerine ve talebelerine
de “Kar›flmay›n›z” diye tavsiye etmifl.

Hem maifletçe yaln›z ve ihtiyar oldu¤u halde, evham
yüzünden kendisine yap›lan s›k›nt›lara tahammül edip
dünyaya bakmam›fl ve yirmi senedir istirahat› için hükû-
mete müracaat etmemifl. Zarurî bir hizmet olmad›kça
kimseyi kabul etmiyor ve hiç kimsenin yard›m ve ihsan›-
n› kabul etmiyor. Ve diyor ki:

Ben, bu millet ve bu vatana en büyük, en elzem hiz-
met bildi¤im imanlar›na kuvvet vermek için Kur’ân-› Ha-
kîmin bu zamanda bir mucize-i maneviyesi olarak baz›
hakaik-i imaniyeyi dertlerime deva buldu¤um gibi, der-
hal kaleme ald›m. ‹ki sene üç mahkeme ve Ankara ehl-i
vukufunun tetkikinden sonra, bu millet ve vatana hiçbir
zarar› olmad›¤›na dair ittifaken beraat karar› verildi¤i
için, bu hizmet-i imaniye devam etmek gayesiyle arka-
dafl›na izin vermifl ki, baz›lar› teksir edilsin.

Hem biz bu adamdan iflitiyoruz ki: Bu memleket ve
millet ve hükûmet, bu eserlere fliddetle muhtaçt›r. Hükû-
metin erkânlar›ndan bekliyordum ki, baz›lar› bu eserlere 

beraat: fiuçsuzlu¤un sabit olmas›.
dair: alakal›, ilgili.
deva: ilâç, çare, tedbir.
ehemmiyet: önem, de¤er, k›y-
met.
ehl-i vukuf: mahkemenin tayin
etti¤i “bilir kifli”ler.
elzem: daha (en, pek) lâz›m, lü-
zumlu, gerekli.
erkân: reisler, ileri gelenler.
evham: vehimler, zanlar, kurun-
tular.
gayet: son derece.
hakaik-› imaniye: imana ait ha-
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kikatler, imanî gerçekler.
Harb-i Umumî: genel harp,
dünya savafl›.
hizmet-i imaniye: iman ve
Kur’an hakikatlerinin ikna
edici ve ilmî delillerle anlafl›l-
mas›na hizmet etme.
ihlâs: bir ifli, bir ameli, baflka
bir karfl›l›k beklemeksizin, s›rf
Allah r›zas› için yapma.
ihsan: verilen, ba¤›fllanan
fley.
ispat: do¤ruyu delillerle gös-

terme.
istirahat: dinlenme, rahatla-
ma.
ittifaken: ittifakla, anlaflarak,
uzlaflarak.
kat’iyen: hiç bir zaman, asla.
Kur’ân-› Hakîm: her ayet ve
suresinde say›s›z hikmet ve
faydalar bulunan Kur’ân.
maiflet: geçim, geçinme.
meyil: ra¤bet, itibar.
mu’cize-i manevîye: tesiri
manevî olan mu’cize.

müracaat: baflvurma, dan›fl-
ma; baflvuru.

tahammül: zor ve güç du-
rumlara karfl› koyabilme, kat-
lanma.

talebe: ö¤renci.

teksir: ço¤altma.

tetkik: dikkatle araflt›rma, in-
celeme.

zarf›nda: süresince.

zarurî: mecburî, zorunlu, ister
istemez.

EMIRDAG 01.qxd  3/28/07  9:26 AM  Page 424



sahip ç›ks›n. Çünkü ben ölmek üzereyim; hem elim ba¤-
l›, sahip olam›yorum. ‹nflaallah, Ahmed Hamdi gibi din-
dar, muktedir zatlar benim bedelime sahip ç›kacaklar›na
ümitle mütesellî oluyorum. Bu vatan›n ve ‹slâmiyet ca-
mias›na yapaca¤›n›z bu kudsi vazifenizin mahkeme-i
kübrada flefaatçi olmas›na dua eder, hem de bilhassa o
iki zata selâm ederim.

ìÕ

Œ 1 9 1 œ

Aziz, s›dd›k kardefllerim,

Evve lâ : Leyle-i Kadirde kalbe gelen pek uzun ve ge-
nifl bir hakikate pek k›saca bir iflaret edece¤iz. fiöyle ki:

Nev-i befler, bu son Harb-i Umumînin efledd-i zulüm
ve efledd-i istibdad›yla ve merhametsiz tahribat›yla ve bir
düflman›n yüzünden yüzer masumu periflan etmesiyle ve
ma¤lûplar›n dehfletli me'yusiyetleriyle ve galiplerin deh-
fletli telâfl ve hâkimiyetlerini muhafaza ve büyük tahribat-
lar›n› tamir edememelerinden gelen dehfletli vicdan
azaplar›yla ve dünya hayat›n›n bütün bütün fânî ve mu-
vakkat olmas› ve medeniyet fantaziyelerinin aldat›c› ve
uyutucu olmas› umuma görünmesiyle ve f›trat-› befleriye-
deki yüksek istidadat›n, mahiyet-i insaniyesinin umumî
bir surette dehfletli yaralanmas›yla ve ebedperest hissiyat-›
bâkiye ve f›trî aflk-› insaniyenin heyecan içinde uyanma-
s›yla ve gaflet ve dalâletin, en sert, sa¤›r olan tabiat›n 
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manas›nda kullan›lan bir dua.
istibdat: idarede görülen her tür-
lü kanun d›fl› tazyik, bask›.
istidadat: istidatlar, kabiliyetler,
yetenekler.
kudsî: mukaddes, yüce.
Leyle-i Kadir: Kadir Gecesi,
Kur’ân-› Kerîm’in dünya semas›na
nazil oldu¤u gece, Ramazan’›n 27.
gecesi.
ma¤lup: yenilmifl, kendisine galip
gelinmifl, yenilen kimse.
mahiyet-i insaniye: insan›n esa-
s›, iç yüzü, vasf›, asl›, hakikati.
mahkeme-i kübra: en büyük
mahkeme, öldükten sonra bütün
insanlar›n diriltilerek Allah huzu-
runda hesaba çekilece¤i mahke-
me.
masum: suçsuz, günahs›z, saf, te-
miz.
medeniyet: medenîlik, flehirlilik,
uygarl›k.
me’yusiyet: ümitsizlik.
muhafaza: koruma.
muktedir: iktidarl›, gücü yeten.
muvakkat: geçici.
mütesellî: teselli bulan, avunan.
nev’i befler: insano¤lu, insanlar.
selâm: bar›fl, rahatl›k, selamet ve
esenlik dileme.
s›dd›k: çok do¤ru, dürüst, hakk›
ve hakikati tereddütsüz kabulle-
nen.
suret: biçim, flekil, tarz.
flefaat: birinden baflkas›n›n ku-
surlar›n›n veya suçunun ba¤›fllan-
mas›n› dileme.
tabiat: Görünen âleme Yaratan›n
koydu¤u kanunlar; bu kanunlara
ilahl›k isnad›nda bulunan dinsizlik
cerayan›.
tahribat: tahripler, y›k›p bozma-
lar.
tamir: onarma, düzeltme.
umum: hep, herkes.
umumî: herkesle ilgili, genel.
vazife: dinî mükellefiyet, yüküm-
lülük.
vicdan: his, duygu.
zat: kifli, flah›s, fert.

aflk-› insaniye: insana ait aflk,
insanla ilgili aflk; insan›n aflk›.
azap: büyük s›k›nt›, fliddetli
ac›.
aziz: izzetli, muhterem, say-
g›n.
bedel: bir fleyin yerini tutan,
karfl›l›k.
bilhassa: özellikle.
camia: topluluk, cemiyet,
zümre.
dalâlet: iman ve ‹slamiyetten
ayr›lmak, azmak.

dehfletli: ürkütücü, korkunç.
dindar: dinî kaidelere hakk›y-
la riayet eden, dininin emirle-
rini yerine getiren, mütedey-
yin.
ebedperest: sonsuzlu¤a ba¤l›
olan, sonu olmayan fleyi se-
ven, sonsuz olana tapan.
efledd-i zulüm: zulmün en
fliddetlisi.
evvelâ: öncelikle.
fânî: ölümlü, geçici.
fanteziye: zahirî süs ve ziy-

net.
f›trat-› befleriye: insan›n ya-
rat›l›fl›, insan›n tabiat›.
f›trî: tabiî, yarat›l›fltaki, do-
¤ufltan olan.
gaflet: Allah’tan uzaklafl›p
nefsinin arzular›na dalmak.
hakikat: gerçek, do¤ruluk.
hâkimiyet: hâkim olufl, hük-
medifl, egemenlik.
hissiyat-› bâk›ye: bitmeyen
duygular.
inflaallah: ‘Allah izin verirse’
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Kur'ân’›n elmas k›l›nc› alt›nda parçalanmas›yla ve gaflet
ve dalâletin en bo¤ucu, aldat›c›, en genifl perdesi olan si-
yasetin rûy-i zeminde pek çirkin, pek gaddarâne hakiki
sureti görünmesiyle, elbette, hiçbir flüphe yok ki, flimal-
de, garbda, Amerika’da emareleri göründü¤üne binaen,
nev-i beflerin mafluk-u mecazîsi olan hayat-› dünyeviyesi
böyle çirkin ve geçici olmas›ndan, f›traten beflerin haki-
ki sevdi¤i ve arad›¤› hayat-› bâkiyeyi bütün kuvvetiyle
arayacak. Ve elbette, hiç flüphe yok ki, bin üç yüz altm›fl
senede, her as›rda üç yüz elli milyon flakirdi bulunan ve
her hükmüne ve davas›na milyonlar ehl-i hakikat tasdik
ile imza basan ve her dakikada milyonlar haf›zlar›n kal-
binde kudsiyetle bulunup lisanlar›yla beflere ders veren
ve hiçbir kitapta emsali bulunmayan bir tarzda befler için
hayat-› bâkiyeyi ve saadet-i ebediyeyi müjde verip bütün
beflerin yaralar›n› tedavi eden Kur'ân-› Mu'cizü’l-Beyan›n
fliddetli, kuvvetli ve tekrarl› binler âyât›yla belki sarîhan
ve iflareten on binler defa dava edip, haber verip, sars›l-
maz kat'î delillerle, flüphe getirmez hadsiz hüccetlerle
hayat-› bâkiyeyi kat'iyetle müjde ve saadet-i ebediyeyi
ders vermesi, elbette nev-i befler bütün bütün akl›n› kay-
betmezse ve maddî ve manevî bir k›yamet bafllar›nda
kopmazsa, ‹sveç, Norveç, Finlandiya ve ‹ngiltere’nin
Kur'ân’›n kabulüne çal›flan meflhur hatipleri ve din-i hak-
k› arayan Amerika’n›n çok ehemmiyetli dinî cemiyeti gi-
bi, rûy-i zeminin k›t'alar› ve hükûmetleri, Kur'ân-› Mu'ci-
zü’l-Beyan› arayacaklar ve hakikatlerini anlad›ktan son-
ra bütün ruh u canlar›yla sar›lacaklar. Çünkü, bu hakikat 

asr: yüzy›l, as›r.
ayat: Kur’ân ayetleri.
befler: insanl›k.
binaen: -den dolay›, bu sebep-
ten.
dalâlet: iman ve ‹slamiyetten ay-
r›lmak, azmak.
dava: iddia.
dava: takip edilen fikir, iddia.
din-i hak: hak din, ‹slâmiyet.
ehemmiyetli: önemli.
ehl-i hakikat: hakikati arzula-
yanlar, gerçe¤i bulup onun peflin-
den gidenler; Allah adam›.
elmas: çok k›ymetli bir mücev-
her.
emare: alâmet, niflan, eser, ipucu,
belirti, karine.
emsal: efl, benzer.
f›traten: f›trî olarak, yarat›l›fltan,
yarat›l›fl itibariyle.
gaddarane: zalimce, gaddarca,
merhametsizce, haincesine.
gaflet: Allah’tan uzaklafl›p nefsi-
nin arzular›na dalmak.
garp: ülkemize göre Avrupa.
hadsiz: çok, pek çok.
haf›z: Kur’ân-› Kerîm’i tamamen
ezberleyen ve okuyan kimse.
hakikat: gerçek, do¤ru.
hakikî: gerçek.
hatip: hitap eden, toplulu¤a ka-
nuflan; müsbet düflünceli ilim
adamlar›.
hayat-› bak›ye: bakî olan, sonsuz
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hayat, ahiret hayat›.
hayat-› dünyeviye: dünyaya
ait olan hayat.
hüccet: delil.
hükmüne: yerine, de¤erine.
iflareten: iflaret ederek, belir-
terek.
kat’î: kesin, flüpheye ve te-
reddüde mahal b›rakmayan.
kat’iyet: kat’îlik, kesinlik.
k›t’a: yer yüzündeki befl bü-
yük kara parças›.
k›yamet: bütün kâinat›n Al-
lah taraf›ndan tayin edilen bir

vakitte y›k›l›p mahvolmas›.
kudsiyet: kutsall›k, mukad-
deslik, azizlik.
Kur’ân-› Mucizül Beyan:
aç›klamalar›yla ak›llar› ben-
zerlerini yapmaktan aciz b›ra-
kan Kur’an.
lisan: konuflma dili.
maddî: madde ile alakal›, cis-
manî.
manevî: madde d›fl› olan,
maddî olmayan, manaya ait.
mafluk-› mecazî: mecazî sev-
gi; gerçek sevgiye lay›k olma-

d›¤› halde âfl›k olunan fleyler.
nev’i befler: insano¤lu, insan
soyu; insanlar.
ruhucan:candan gönülden.
rûy-i zemin: yeryüzü.
saadet-i ebediye: sonu ol-
mayan, sonsuz mutluluk.
sarihan: aç›kça, aç›k olarak.
suret: biçim, flekil, tarz.
flakirt: talebe, ö¤renci.
flimal: kuzey; kuzey Avrupa.
tarz: biçim, flekil, suret.
tasdik: do¤rulama, onayla-
ma.
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noktas›nda kat'iyen Kur'ân’›n misli yoktur ve olamaz ve
hiçbir fley bu mu'cize-i ekberin yerini tutamaz.

San iyen: Madem Risale-i Nur o mu'cize-i kübran›n
elinde bir elmas k›l›nç hükmünde hizmetini göstermifl ve
en muannid düflmanlar› teslime mecbur etmifl. Hem kal-
bi, hem ruhu, hattâ hissiyat› tam tenvir edecek ve ilâçla-
r›n› verecek bir tarzda hazîne-i Kur'âniyenin dellâll›¤›n›
yapan ve ondan baflka me'haz ve mercii olmayan bir
mu'cize-i maneviyesi bulunan Risale-i Nur o vazifeyi ya-
p›yor ve aleyhinde dehfletli propagandalara ve gayet
muannid z›nd›klara tam galebe çalm›fl ve dalâletin en ka-
l›n ve bo¤ucu ve genifl daire-i âfâk›nda ve fennin en ge-
nifl perdelerinde Asa-y› Mûsa’daki Meyvenin Alt›nc› Me-
selesi ve Birinci ve ‹kinci, Üçüncü ve Sekizinci Hüccet-
leriyle gayet parlak bir tarzda gafleti da¤›t›p nur-u tevhi-
di göstermifl. Elbette bizlere lâz›m ve millete elzem, flim-
di resmen izin verilen din tedrisat› için hususî dershane-
ler aç›lmas›na ve izin verilmesine binaen, Nur fiakirtleri,
mümkün oldu¤u kadar her yerde küçücük bir dershane-i
Nuriye açmak lâz›md›r. Gerçi herkes kendi kendine bir
derece istifade eder, fakat herkes herbir meselesini tam
anlamaz. Hem iman hakikatlerinin izah› oldu¤u için,
hem ilim, (HAfi‹YE) hem marifet, hem ibadettir. Eski med-
reselerde befl on seneye mukabil, inflaallah Nur 
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olarak, kesinlikle.
madem: ...den dolay›, böyle ise.
marifet: tasavvufî bilgi, ilhama
dayanan vas›tas›z bilgi.
medrese: eski dönemde ders
okutulan düzenli ö¤retim kurulu-
flu.
mehaz: menba, bir fleyin asl›n›n
al›nd›¤› kaymak.
merci: merkez, kaynak, müraca-
at edilecek yer.
mesele: konu.
misl: benzer, efl, naz›r, t›pk›s›.
muannit: inatç›, ayak direyen.
mu’cize-i ekber: en büyük mu’ci-
ze.
mu’cize-i kübra: en büyük
mu’cize.
mu’cize-i manevîye: tesiri ma-
nevî olan mu’cize.
mukabil: karfl›l›k.
Nur: Risale-i Nur.
nur-u tevhid: tevhit nuru, birlik
nuru; Allah’›n birli¤indeki ayd›n-
l›k, Allah’›n birli¤ini günefl gibi
gösteren nur.
propaganda: bir inanç, düflünce,
doktrin v.b. ni baflkalar›na tan›t-
mak, benimsetmek amac›n› gü-
den ve çeflitli vas›talarla yap›lan
faaliyet.
resmen: resmî bir flekilde, devlet
taraf›ndan.
saniyen: ikinci olarak.
flakirt: talebe, ö¤renci.
tarz: biçim, flekil.
tedrîsât: ö¤retim.
tenvir: nurland›rma, ayd›nlatma,
›fl›kland›rma.
z›nd›k: Allah’a ve ahirete inan-
mayan, Allah’› inkâr eden, iman-
s›z, münkir.

HÂfi‹YE: fiayet biri biliyor, taallüm etmeye muhtaç de¤ilse, ibâdete muh-
taç veya mârifete müfltak veya huzur ister. Onun için herkese lüzûmlu bir
derstir.

aleyh: karfl›, karfl›t.
binaen: -den dolay›, bu se-
bepten.
daire-i afak: ufuklar dairesi,
çok genifl ve büyük daire, kâi-
nat.
dalâlet: iman ve ‹slamiyetten
ayr›lmak, azmak.
dehfletli: ürkütücü, korkunç.
dellâl: ilân edici; hakka davet
eden.
dershane-i Nuriye: Nur ders-
hanesi, nur medresesi, Risale-
i Nur okunan ve okutulan

yerler.
elmas: çok k›ymetli bir mü-
cevher.
elzem: daha (en, pek) lâz›m,
lüzumlu, gerekli.
fen: tatbiki bilgi, teknik.
gaflet: gafillik, bofl bulunma,
ihtiyats›zl›k, dikkatsizlik.
galebe: galip gelme, üstün-
lük.
gayet: son derece.
gerçi: her ne kadar.
hakikat: gerçek, do¤ru.
hazine-i Kur’âniye: Kur’ân’›n

hazinesi.
hissiyat: hisler, duygular.
hususî: özel.
hüccet: delil.
hükmünde: de¤erinde, yerin-
de.
ilim: bilme, bilgi.
inflaallah: ‘Allah izin verirse’
manas›nda kullan›lan bir dua.
istifade: faydalanma, yarar-
lanma.
izah: aç›klama, ayr›nt›lar› ile
anlatma.
kat’iyen: katî olarak, kesin
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medreseleri, befl on haftada ayn› neticeyi temin edecek
ve yirmi senedir ediyor.

Ve hem hükûmet ve millet ve vatan, hem hayat› dün-
yeviyesine ve siyasiyesine ve uhreviyesine pekçok fayda-
s› bulunan bu Kur'ân lemaatlar›na ve dellâl› bulunan
Risale-i Nur’a de¤il iliflmek, tamam›yla tervîc ve neflrine
çal›flmalar› elzemdir ki, geçen dehfletli günahlara keffa-
ret ve gelecek müthifl belâlara ve anarflistli¤e bir sed ola-
bilsin.

Sa l i sen : Bu Ramazan-› fierifte, Kur'ân’› zevk ve
flevk ile okumak çok ihtiyac›m vard›. Halbuki elemli has-
tal›k, maddî ve manevî s›k›nt›lar, yorgunlukla ve meflga-
lelerin tesiriyle telâfl ettim. Birden Hüsrev’in flirin kale-
miyle yaz›lan mu'cizatl› cüz'ler ve Haf›z Ali ve Tahirî’ye
pekçok sevap kazand›ran parlak ve kerametli Hizbü’l-
Ekber-i Kur'âniyeyi birbiri arkas›ndan okumaya bafllar-
ken öyle bir zevk ve flevk verdi ki, bütün o yorgunlukla-
r› hiçe indirdi. Hiçbir vesveseye meydan vermeyerek
pek parlak bir surette ders-i Kur'âniyeyi onlardan dinler-
ken bütün ruh u can›mla arzu ettim ve kast ü azmettim
ki, mümkün oldu¤u derecede ayn› Hizbü’l-Ekber-i
Kur'âniye gibi foto¤rafla mu'cizatl› Kur'ân›m›z› tab' ede-
ce¤iz, inflaallah…

Said Nursî

ìÕanarflist: y›k›c›, tahripkâr.
azm: kesin karar; kas›t, niyet.
belâ: musibet, s›k›nt›.
cüz: Kur’ân’›n bölündü¤ü otuz k›-
s›mdan her biri.
dehfletli: ürkütücü, korkunç.
dellâl: ilân edici; hakka davet
eden.
ders-i Kur’âniye: Kur’ân dersi,
Kur’ân’a ait ders.
elem: dert, üzüntü, maddî-mane-
vî ›zt›rap.
elzem: daha (en, pek) lâz›m, lü-
zumlu, gerekli.
hayat-› dünyeviye: dünyaya ait
olan hayat.
inflaallah: ‘Allah izin verirse’ ma-
nas›nda kullan›lan bir dua.
kast: hedef almak, niyet etmek.
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kefaret: kendisi ile ifllenen bir
günah›n giderilmesi.
keramet: kerem, lütuf, ihsan,
ba¤›fl.
lemeat: lem’alar, par›lt›lar,
parlay›fllar.
maddî: maddeye ait, madde
ile alâkal›, cismanî.
manevî: madde d›fl› olan,
maddî olmayan, manaya ait.
medrese: ders okutulan yer.
meflgale: ifl, u¤rafl, meflgul
olunan fley.
mu’cizat: mu’cizeler, Allah ta-

raf›ndan verilip, yaln›z pey-
gamberlerin gösterebilecek-
leri büyük harika ifller.
müthifl: dehflet veren, ürkü-
ten, dehfletli, korkunç.
neflr: herkese duyurma, yay-
ma, tamim.
Ramazan-› fierif: mübarek,
flerefli Ramazan ay›.
salisen: üçüncü olarak.
set: kapama, t›kama, engel
olma.
siyasî: siyasetle ilgili, siyasete
ait.

suret: biçim, flekil, tarz.
flevk: keyif, nefle, sevinç.
flevk: fliddetli arzu, afl›r› istek
ve heves.
tab: kitap basma, kitap bask›-
s›, bask›.
terviç: revaç verme, k›ymet
ve de¤erini artt›rma.
tesir: etki.
uhreviye: ahirete dair, ahire-
te ait.
vesvese: flüphe, kuruntu, kal-
be gelen as›ls›z kötü ve sinsi
düflünce.
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Bu defa Nurlar›n galebesiyle ve manevî fütuhat›yla
müsadere edilen kitaplar›n›z› Ankara’n›n emriyle size ia-
de etmeleri, büyük bir fa’l-i hay›rd›r. Ve Risale-i Nur’un
tam serbestiyetine bir vesile oldu¤u cihetle büyük bir fütu-

hat ve maslahat-› Nuriye oldu.
1 »uHnQ pπr°†na røpe Gnò'g !oórªnërdnG

Alîl Ali Osman ve Çilingir Ali, Nur’un pek çal›flkan
kardefllerimizin tebriklerini ruh u can›m›zla hem bay-
ramlar›n›, hem Leyle-i Kadirlerini, hem harika ve k›y-
metli ve çok sevapl› hizmet-i Nuriyelerini tebrik ediyoruz
ve muvaffak›yetlerine ve mahfuziyetlerine dua ediyoruz.
Onlar, Nur dairesini ebede kadar bir cihette minnettar
ettiler. Allah raz› olsun, âmin.

Ali Osman, mektubunda isimleri bulunan kardefl ve
hemflîrelerimize birer birer selâm ve dua ediyoruz ve du-
alar›n› istiyoruz. Ve mübarek bir kardeflimiz olan Kâ-
z›m’›n ruhuna Cenab-› Hak binler rahmet eylesin ve
kabrini pürnur etsin. Âmin.

Ali Osman’›n mübarek kaleminin bir kerametidir ki,
gönderdi¤i on befl parça Risalecikler, ayn› vakitte Kon-
ya Medrese-i Nuriyesinin iki mühim flakirdi geldiler, ay-
n› o Risaleler bize lâz›md›r dediler; onlara verildi. Ali Os-
man’a daha genifl bir sahada sevap kazand›racaklar.

Umuma birer birer selâm ve dua ediyoruz.

ìÕ
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manevî: manaya ait, maddî ol-
mayan.
medrese-i Nuriye: nur medrese-
si; Risale-i Nur’lar›n okundu¤u
yerler.
minnettar: bir iyili¤e karfl› teflek-
kür duygusu içinde olan.
muvaffak›yet: baflarma, baflar›l›
olma.
mübarek: hay›rl›, mutlu, kutlu,
u¤urlu.
mühim: önemli, ehemmiyetli.
müsadere: toplatma, elden alma.
Nur: Risale-i Nur hizmeti.
pürnur: nur dolu, nur içinde, nur-
lu, ayd›nl›k.
rahmet: flefkat etmek, merha-
met etmek, esirgemek.
raz›: r›za gösteren, hoflnut olan.
risale: Küçük kitap; Risale-i Nur
kitaplar›ndan herbiri.
ruh u cân: ruh ve can; ruh ve
canla.
selâm: bar›fl, rahatl›k, selamet ve
esenlik dileme.
flakirt: talebe, ö¤renci.
Umum: herkes.
vesile: f›rsat, elveriflli hal.

alil: sakat.
âmin: Yâ Rabbi! Öyle olsun,
kabul eyle!” anlam›nda dua-
n›n sonunda söylenir.
Cenab-› Hak: Allah; do¤ru,
gerçek, Hakk›n tâ kendisi
olan, fleref ve azamet sahibi
yüce Allah.
cihet: sebep, vesile, mucip,
bahane.
dua: Allah’a yalvarma, niyaz.

ebed: sonsuzluk, daimîlik.
fa’al-i hayr: çok hay›rl› faali-
yetler yapan, çok hay›rl› ifller
iflleyen.
fütuhat: fethetmek,yay›l-
mak.
hemflire: k›z kardefl, bac›.
hizmet-i Nûriye: Nur hizmeti,
Risâle-i Nur için çal›flma.
iade: geri gönderme, gönde-
rilme, geri çevirme, geri ver-

me, geri döndürme.
kabr: kabir, âlem-i berzah.
keramet: ermiflçesine yap›-
lan ifl, hareket veya söylenen
söz, fikir.
Leyle-i Kadir: Kadir Gecesi,
Kur’ân-› Kerîm’in dünya se-
mas›na nazil oldu¤u gece, Ra-
mazan’›n 27. gecesi.
mahfuziyet: korunurluk, ko-
runur olma hali.

1. Allah’a hamd olsun. (Fâtiha Suresi: 2.) Bu Rabbimin fazl›ndand›r. (Neml Suresi: 40.)
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Aziz, s›dd›k kardefllerim,

Nurun küçük kahramanlar›ndan muallim Mustafa
Sungur, hem Eflâni, hem Safranbolu, hem Kastamonu,
hem ‹nebolu, hem Daday, hem Araç kardefllerimizin na-
m›na bayram tebriki için yan›m›za geldi. Biz de onu bir
küçük Said olarak hem size, hem o kardefllerimize mad-
dî ve manevî bayramlar›n› tebrik için gönderdik. Ve
Emirda¤’›n›n Süleyman Rüfltü’sü olan Çal›flkan Meh-
med’i Siracü’n-Nur’u almak ve harice giden kitaplar› an-
lamak niyetiyle ‹stanbul’a gönderdik.

Nurlar›n muar›zlar›, her cihetle ma¤lûp olduktan son-
ra, zahiren bize hofl görünmeyen ve hakikaten Nurlara
daha menfaatli bir plân takip ediyorlar. Güya Nurcular›n
tesanüdünü k›r›p, bilinmeyecek bir tarzda baz› mühim
erkânlar›n› baflka yerlere gitmelerine sebebiyet veriyor-
lar. Halbuki onlar›n gitmesiyle tesanüd k›r›lmad›¤› gibi,
gidece¤i yerlerde lüzumlar› var. Ezcümle, Muharrem’i
Tavas’a, Mustafa Osman’› Karabük’e, Re'fet’i ‹stanbul’a
gibi, baz› kardefllerimizi da¤›tmaya sebebiyet veriyorlar.
Bu kardefllerimiz de, onlara hissettirmeyerek, güya ken-
di ihtiyarlar›yla gidiyorlar. Hakikat ise, hiç ihsas edilme-
yecek bir tarzda, tesanüde zarar niyetiyle öyle zemin ih-
zar ediliyor.

Hem bir plânlar› da, onlar›n usulünce hapse müste-
hak oldu¤umuz halde hapsimize taraftar ç›km›yorlar,
“Aman hapse girmesinler” diyorlar. Sebebi: Birden 

aziz: izzetli, muhterem, sayg›n.
cihet: yan, yön, taraf.
erkân: reisler, ileri gelenler.
ezcümle: bu cümleden olarak.
güya: sanki.
hakikat: gerçek, as›l, esas.
hakikaten: do¤rusu, gerçekten.
hariç: d›flar›.
ihsas: hissetirme, sezdirme.
ihtiyar: irade, tercih.
ihzar: haz›r etme, haz›rlama.
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maddî: maddeye ait, madde
ile alâkal›, cismanî.
ma¤lup: yenilme, kendisine
galip gelinmifl.
manevî: manaya ait, maddî
olmayan.
menfaat: fayda.
muallim: ders veren, ö¤ret-
men.
muar›z: muhalefet eden, kar-
fl› ç›kan, muhalif.

mühim: lüzumlu, gerekli.
müstahak: lây›k olunan, hak
edilen fley.
nam: yerine, vekillik.
nur: Risale-i Nur.
Nurcu: Risale-i Nur’u okuyup
yaymaya çal›flan.
sebebiyet: sebep olma.
s›dd›k: çok do¤ru, dürüst,
hakk› ve hakikati tereddütsüz
kabullenen.

taraftar: benimseyen, iste-
yen.

tarz: biçim, flekil, suret.

tarz: biçim, flekil.

tesanüt: dayan›flma, birbirine
dayanma ve destek olma.

usûl: yol, tarz, üslûp, flekil.

zahiren: görünüflte.

zemin: temel, dayanak.
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Denizli hapsi bir Nur medresesi olmas›yla, hem oradan
baflka hapishanelere gidenler oralar› tenvire çal›flmalar›,
gizli düflmanlar›m›z› bütün bütün flafl›rtt›, onun için ha-
pisten ç›kmam›za onlar da taraftar oldular.

Hem adliyeler, Risale-i Nur’un hakkaniyetine karfl› bir
nevi teslimiyetle, istikbalde gelecek olan fliddetli itiraz-
dan çekinmek için çekindiler, keyfî kanunlar›n aleyhi-
mizdeki hükümlerini nazara almad›lar. Ve muannid baz›
dinsizler, Nurun hakikatine karfl› ma¤lûp olup inad› terk
ettiler. Gizli düflmanlar da, “Aman hapisten ç›ks›nlar,
yoksa hapishaneler Nur medreseleri hükmüne geçecek”
diye, üç k›s›m da müttefikan beraat›m›za taraftar ç›kt›lar.

Bu da inayet-i ‹lâhiyenin Risale-i Nur’a verdi¤i bir
keramettir ki, nas›l ki bu asr›n en dehfletli üç büyük ku-
mandanlar›n› korkutup harika bir tarzda, hem Mart Hâ-
disesinde Hareket Ordusunun Baflkumandan›, hem ‹s-
tanbul’un eski Harb-i Umumîdeki istilâs›ndaki Hareket-i
Milliye s›ras›nda ‹stanbul’u istilâ eden dehfletli ecnebî ku-
mandan› korkutup bize taarruz edememesi ve hem An-
kara’da, divan-› riyasetinde en dehfletli reisin hiddetini
tarziyeye çevirmesi gibi, üç adliyenin de dokunakl›, flid-
detli müdafaata karfl› binler bahane tutabildikleri halde,
hakperestane ve musalâhakârâne, ittifakla beraat kara-
r›n› vermeleri, elbette Kur'ân’›n bir mu'cize-i manevîsi
olan Risale-i Nur’un bir kerametidir diye kat'î bu gece bir
ihtar hissettim ve kaleme ald›m. Fakat gayet müflevvefl
ve tashih ve ›slah edilmeden size gönderildi.

ìÕ
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yay›lma.
itiraz: kabul etmedi¤ini belirtip
karfl› ç›kma.
ittifak: birleflme, fikir birli¤i etme.
kat’î: kesin, flüpheye ve tereddü-
de mahal b›rakmayan.
keramet: ermiflçesine yap›lan ifl,
hareket veya söylenen söz, fikir.
keyfî: kanuna uymayarak, keyfe,
arzuya ba¤l›.
ma¤lup: yenilme, kendisine galip
gelinmifl.
medrese: ders okutulan yer.
medrese: yüksek mektep, üni-
versite.
muannit: inatç›, ayak direyen.
mu’cize-i manevî: manevî mu’ci-
ze.
musalâha: bar›fl, uzlaflma.
müdafaat: müdafaalar, savun-
malar.
müflevvefl: teflevvüfle u¤ram›fl,
düzensiz, karmakar›fl›k.
müttefikan: ittifak ederek, hep
beraber, birlikte.
nazar: dikkat.
nevi: çeflit.
Nur: Risale-i Nur.
reis: baflkan.
taarruz: sald›rma, sataflma, ilifl-
me.
taraftar: benimseyen, isteyen.
tarz: biçim, flekil.
tarziye: hatal› bir hareketten do-
lay› aff›n› isteme, özür dileme.
tashih: düzeltme, yanl›fl›n› gider-
me.
tenvir: nurland›rma, ayd›nlatma,
›fl›kland›rma.
teslimiyet: teslim olma, teslim
olufl, boyun e¤ifl.

adliye: mahkeme, yarg›lama
iflleriyle u¤raflan daire.
aleyh: karfl›, karfl›t.
asr: yüzy›l, as›r.
bahane: vesile, sebep.
beraat: fiuçsuzlu¤un sabit ol-
mas›.
dehfletli: ürkütücü, korkunç.
divan-› riyaset: reislik, bafl-
kanl›k makam›.
ecnebi: yabanc›, baflka mil-

letten olan.
gayet: son derece.
hâdise: olay.
hakkaniyet: hak ve adâlete
uygunluk.
hakperestane: do¤ruluktan
ayr›lmamacas›na.
Harb-i Umumî: genel harp,
dünya savafl›.
Hareket-i Milliye: Milli Müca-
dele Hareketi.

hiddet: öfke, k›zg›nl›k.
hükmüne: yerine, de¤erine.
hüküm: emir, bir konu hak-
k›nda verilen karar.
›slah: eksikliklerini giderme.
ihtar: dikkat çekme, hat›rlat-
ma, uyar›.
inayet-i ‹lahiye: Allah’›n yar-
d›m›.
istikbal: gelecek.
istilâ: ele geçirme, kaplama,
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Aziz, s›dd›k kardefllerim,

Evve lâ : Siracü’n-Nur’un biri tamam, biri de bak›ye-
sini, iki parça ald›k. Yanl›fllar› pek az. Hata-savab›n kü-
çük cetvelini leffen gönderiyoruz.

San iyen: Madem Isparta manevî bir Medresetü’z-
Zehrad›r ve madem o mübarek dershanedeki hükûmeti
flimdiye kadar mümkün oldu¤u kadar müsaadekârâne
davran›yor ve baflta Emniyet Müdürü olarak takdirkârâ-
ne Risale-i Nur’a bak›yorlar. Biz, oradaki hükûmete kar-
fl› dost nazar›yla bak›yoruz; ne yaparlarsa gücenmeyiniz
ve gücenmeyece¤iz.

Hem flimdiye kadar onlar›n bize karfl› az tazyikleri ne-
ticesinde ehemmiyetli hay›rlar olmufl. fiimdi bir masla-
hat için bütün bütün serbest olarak her tarafa neflret-
mek, belki “s›rran tenevveret” s›rr›na münafi oldu¤un-
dan, bir derece ihtiyat tavsiyelerinde bir hay›r var.

Sa l i sen : Dadayl› ehemmiyetli muallimlerden ve k›y-
metli Nur naflirlerinden Haf›z Hasan’›n ve Nurcu iki mü-
barek mahdumlar›n›n, Doktor Hakk› ve Hüsnü ve Araç-
l› Tahir’in ve Daday’daki Fuad gibi k›ymetli kardefllerimi-
zin bayram tebriklerine mukabil, ruh u can›m›zla hem
geçmifl bayramlar›n›, hem Nur hizmetinde sebatkârâne
muvaffak›yetlerini tebrik ediyoruz. Ve mektubunu Lâhi-
kaya geçmek için leffen gönderiyoruz.

aziz: izzetli, muhterem, sayg›n.
bak›ye: art›p kalan.
ehemmiyetli: önemli.
evvelâ: öncelikle.
ihtiyat: tedbirli hareket etme.
Lâhika: Risale-i Nur mektuplar›-
n›n topland›¤› eser.
leffen: zarf ve mektup içine ko-
yarak.
madem: ...den dolay›, böyle ise.
mahdum: o¤ul, evlât.
manevî: manaya ait, maddî ol-
mayan.
maslahat: uygun ifl, yerine göre
icap eden davran›fl.
Medresetüzzehra: Bediüzza-
man’›n do¤uda (Van) yap›lmas›n›
idarecilere teklif etti¤i, fen ilimle-
riyle din ilimlerinin birlikte oku-
tulmas›n› düflündü¤ü üniversite.
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muallim: ders veren, ö¤ret-
men.
mukabil: karfl›l›k.
muvaffak›yet: baflarma, ba-
flar›l› olma.
mübarek: hay›rl›, mutlu, kut-
lu, u¤urlu.
münâfi: z›t, ayk›r›.
müsaade: izin; elveriflli, uy-
gun olma durumu.
naflir: eser, neflreden, yay›n-
layan, da¤›tan.

nazar: düflünme, fikir, mülâ-
haza, niyet.
neflr: da¤›tma, yayma, saç-
ma, serpme.
Nur: Risale-i Nur.
Nurcu: Risale-i Nur’u okuyup
yaymaya çal›flan.
ruh u cân: ruh ve can; ruh ve
canla.
salisen: üçüncü olarak.
saniyen: ikinci olarak.
sebatkârane: sab›r ve sebat

ederek.

s›dd›k: çok do¤ru, dürüst,
hakk› ve hakikati tereddütsüz
kabullenen.

s›r: gizli hakikat.

s›rran tenevveret: gizlice
hizmeti yayg›nlaflt›rma.

takdirkârâne: takdir edene
yak›fl›r flekilde, takdir ederek.

tazyik: zorlama, bask›, s›k›nt›
verme.
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Rab ian: Nur kahramanlar›ndan Re'fet kardeflimiz,
kendi sisteminde gayet ehemmiyetli Abdülehad nam›n-
da bir büyük hocay›, Risale-i Nur’a tam ba¤l› bir karde-
fli ‹stanbul’da bulmufl. Cenab-› Hak ikisini de daima mu-
vaffak eylesin. Âmin.

Hamisen: Bir miktard›r hiç görmedi¤im bir tarzda,
pek fliddetli bir alâka ile, çoktan görmedikleri peder, va-
lidelerine hararetli bir ifltiyakla ellerine sar›lmalar› gibi,
iki yafl›ndan on yafl›na kadar masum çocuklar, faytonla
gezdi¤im vakit beni görünce, aynen öyle uzaktan koflup
benim ellerime sar›ld›klar›n›n ne hikmeti var diye hayret
ediyordum.

Birden ihtar edildi ki: Bu küçücük masumlar taifesi,
bir hiss-i kable’l-vuku' ile, ileride Risale-i Nur ile saadeti
bulacaklar›n› ve tehlike-i manevîden kurtulacaklar›n›,
belki de içinde çoklar› flakirt olacaklar›n› ve buran›n
maddî-manevî havas›na imtizaç edemedi¤im için menfî-
lere verilen serbestiyet münasebetiyle buradan gitme-
mekli¤im için lâkayd olan büyüklerin bedeline, “Bizler
Nur dairesindeyiz; bizi b›rakma, gitme” gibi bir mana
var, hissettim.

ìÕ
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nam: ad, isim.
Nur: Risale-i Nur hizmeti.
peder: baba, ata.
rabian: dördüncü olarak.
saadet: mutluluk.
serbestiyet: serbestlik, rahat ve
serbest olma hâli.
flakirt: talebe, ö¤renci.
taife: tak›m, güruh.
tarz: biçim, flekil, suret.
tehlike-i maneviye: mânevî teh-
likeler, imanî noktalarda oluflacak
kay›plar.
valide: ana, anne.

alâka: ilgi, iliflki. ba¤.
âmin: Yâ Rabbi! Öyle olsun,
kabul eyle!” anlam›nda dua-
n›n sonunda söylenir.
bedel: bir fleyin yerini tutan,
karfl›l›k.
ehemmiyetli: önemli.
gayet: son derece.
hamisen: beflinci olarak, be-
flincisi, beflinci derece.
hararet: atefllilik, coflkunluk,
heyecanl›l›k.

hikmet: ‹lahî gaye, gizli se-
bep.
hiss-i kablelvuku: Bir fleyi
vukuundan önce hissetme,
bir hadisenin gerçekleflme-
sinden önce kalbe do¤mas›.
ihtar: dikkatini çekme, ten-
bih, uyarma, uyar›.
imtizaç: uyuflma, uygunluk,
ba¤daflma.
ifltiyak: afl›r› isteme, çok fazla
arzu etme.

lâkayt: kay›ts›z, ilgisiz.
maddî: madde ile alakal›, cis-
manî.
manevî: maddî olmayan, içe
ait, mana ile ilgili.
masum: suçsuz, kabahatsiz,
günahs›z.
menfi: nefyedilmifl, sürgün
edilmifl, sürgün.
muvaffak: baflarm›fl, baflar›l›.
münasebet: vesile, -dan do-
lay›.
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Hüve Nüktesi
1 /√pórªnëpH oíuÑn°ùoj s’pG rmÅn°T røpe r¿pGnh @ o¬nfÉnërÑo°S /¬pªr°SÉpH

2 ÉkªpFGnO GkónHnG o¬oJÉncnônHnh $G oánªrMnQnh rºoµr«n∏nY oΩnÓs°ùdnG
Çok aziz ve s›dd›k kardefllerim,

Kardefllerim, 
2 nƒog s’pG n¬'dpG nB’ ve 

3 lónMG *Gnƒog rπob’deki 
4 nƒog

lâfz›nda, yaln›z maddî cihette bir seyahat-i hayaliye-i fik-
riyede hava sahifesinin mütalâas›yla âni bir surette görü-
nen bir zarif nükte-i tevhidde, meslek-i imaniyenin had-
siz derece kolay ve vücup derecesinde sühuletli bulun-
mas›n›; ve flirk ve dalâletin mesle¤inde hadsiz derecede
müflkülâtl›, mümteni binler muhal bulundu¤unu müfla-
hede ettim. Gayet k›sa bir iflaretle, o genifl ve uzun nük-
teyi beyan edece¤im:

Evet, nas›l ki bir avuç toprak, yüzer çiçeklere nöbetle
saks›l›k eden kab›nda, e¤er tabiata, esbaba havale edil-
se, lâz›m gelir ki, ya o kapta küçük mikyasta yüzer, bel-
ki çiçekler adedince manevî makineler, fabrikalar bulun-
sun; veyahut o parçac›k topraktaki herbir zerre, bütün o
ayr› ayr› çiçekleri muhtelif hasiyetleriyle ve hayattar ci-
hazat›yla yapmalar›n› bilsin, âdeta bir ilâh gibi hadsiz il-
mi ve nihayetsiz iktidar› bulunsun. Aynen öyle de, emir 

âdeta: sanki.
aziz: izzetli, muhterem, sayg›n.
beyan: aç›klama, bildirme, izah.
cihazat: uzuvlar, organlar.
cihet: yan, yön, taraf.
dalâlet: dinsizlik, inançs›zl›k,.
esbap: sebepler, vas›talar.
gayet: son derece.
hadsiz: s›n›rs›z, sonsuz.
hasiyet: bir fleye has özellik, nite-
lik.
havale: bir ifli veya bir fleyi baflka
birine b›rakma, üstüne b›rakma,
›smarlama.
hayattar: canl›, yaflayan.
iktidar: güç yetme, bir ifli gerçek-
lefltirmek için gereken kuvvet.
ilâh: hak veya bât›l; kendine iba-
det edilen, kendisine tap›n›lan
fley.
maddî: maddeye ait, madde ile
alâkal›, cismanî.
manevî: manaya ait, maddî ol-
mayan.
meslek: gidifl, usul, yol.
meslek-i imaniye: iman mesle¤i,
iman yolu.
mikyas: nispet, derece, ölçü.
muhal: imkans›z.
muhtelif: türlü türlü, çeflitli.
mümteni: imkans›z, olamaz.
müflahede: bir fleyi gözle görme,
seyretme.
müflkülât: müflkiller, güçlükler,
zorluklar.
mütalâa: bir fleyi etrafl›ca düflün-
me, tetkik etme.
nihayetsiz: sonsuz, s›n›rs›z.
nükte: ince manal›, ancak dikkat-
le anlafl›labilen mana veya söz.
nükte-i tevhid: tevhit nüktesi;
Allah’›n birli¤indeki incelik, güzel-
lik ve zarif mana.
seyahat-i hayaliye-i fikriye: ha-
yalde ve düflüncede yap›lan se-

yahat.
s›dd›k: çok do¤ru, dürüst,
hakk› ve hakikati tereddütsüz
kabullenen.
suret: biçim, tarz.
sühulet: kolayl›k.

flirk: Allah’a ortak koflma, Al-
lah’tan baflka yarat›c›n›n bu-
lundu¤una inanma.
tabiat: Allah’›n kâinata koy-
du¤u, kâinat›n düzenini de-
vam ettiren kanun.

vücup: vacip ve lüzumlu ol-
ma, gereklilik.
zarif: inceli¤i, lâtifli¤i ile hofla
giden.
zerre: en küçük parça, mole-
kül, atom.

1. Allah’›n ad›yla. Onu her türlü kusur ve noksandan tenzih ederiz. Hiçbir fley yoktur ki Onu
övüp Onu tesbih etmesin. (‹srâ Suresi: 44.)
Allah'›n selâm›, rahmeti ve bereketi ebeden ve daima üzerinize olsun.

2. Ondan baflka hiçbir ilâh yoktur. (Kasas Suresi: 88)
3. De ki: O Allah birdir. (‹hlâs Suresi. 1.)
4. O.
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ve iradenin bir arfl› olan havan›n, rüzgâr›n herbir parça-

s› ve bir nefes ve t›rnak kadar olan nƒog lâfz›ndaki havada,

küçücük mikyasta, bütün dünyada mevcut telefonlar›n,
telgraflar›n, radyolar›n ve hadsiz ve muhtelif konuflmala-
r›n merkezleri, santrallar›, âhize ve nakileleri bulunsun
ve o hadsiz iflleri beraber ve bir anda yapabilsin; veya-

hut o nƒog ’deki havan›n, belki unsur-u havan›n herbir par-

ças›n›n herbir zerresi, bütün telefoncular ve ayr› ayr›
umum telgrafç›lar ve radyo ile konuflanlar kadar manevî
flahsiyetleri ve kabiliyetleri bulunsun ve onlar›n umum
dillerini bilsin ve ayn› zamanda baflka zerrelere de bildir-
sin, neflretsin. Çünkü, bilfiil o vaziyet k›smen görünüyor
ve havan›n bütün eczas›nda o kabiliyet var. ‹flte, ehl-i
küfrün ve tabiiyyun ve maddiyyunlar›n mesleklerinde,
de¤il bir muhal, belki zerreler adedince muhaller ve im-
tinalar ve müflkülâtlar âflikâre görünüyor.

E¤er Sani-i Zülcelâle verilse, hava bütün zerrat›yla
Onun emirber neferi olur. Birtek zerrenin muntazam
birtek vazifesi kadar kolayca, hadsiz külli vazifelerini Ha-
l›k›n›n izniyle ve kuvvetiyle ve Hal›ka intisab ve istinad
ile ve Saniinin cilve-i kudreti ile bir anda, flimflek sür'atin-

de ve nƒog telâffuzu ve havan›n temevvücü sühuletinde ya-

p›l›r. Yani, kalem-i kudretin hadsiz ve harika ve munta-
zam yaz›lar›na bir sahife olur. Ve zerreleri o kalemin uç-
lar› ve zerrelerin vazifeleri dahi kalem-i kaderin 
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lâfz: söz, kelime, a¤›zdan ç›kan,
manal› veya manas›z söz.
maddiyyun: maddenin ezelî ve
ebedî oldu¤una, sonradan yarat›l-
mam›fl bulundu¤una inananlar,
maddeye ba¤l› kalanlar, madde-
ciler, materyalistler.
manevî: madde d›fl› olan, maddî
olmayan, manaya ait.
meslek: gidifl, tutulan yol, sistem.
mikyas: nispet, derece, ölçü.
muhal: imkans›z, olmas› müm-
kün olmayan.
muhtelif: türlü türlü, çeflitli.
muntazam: nizaml›, intizaml›,
düzenli ve düzgün biçimde.
müflkülât: müflkiller, güçlükler,
zorluklar.
nefer: asker, er.
neflr: da¤›tma, yayma, saçma,
serpme.
sahife: sayfa.
Sâni: her fleyi sanatl› olarak yara-
tan Allah.
Sâni-i Zülcelâl: sonsuz büyüklük
sahibi ve her fleyi sanatla yaratan
Allah.
sühulet: kolayl›k.
sür’at: çabuk olma, h›zl›l›k.
flahsiyet: kifli, kimse.
tabiiyyun: tabiatç›lar, materya-
listler, tabiata tapanlar.
telâffuz: söyleyifl tarz›.
temevvüc: dalgalanma, dalga
dalga olma, çalkalanma.
umum: bütün.
unsur-› hava: hava unsuru.
vaziyet: durum.
zerrat: zerreler, atomlar.
zerre: en küçük parça, molekül,
atom.

ahize: al›c›, nakledici alet;
elektrik enerjisini mekanik
enerjiye dönüfltüren alet.
arfl: yarat›lma hadisesinin ol-
du¤u yer.
aflikâre: apaç›k, belli, aflikâr,
meydanda, zahir.
bilfiil: gerçek olarak, lâfla de-
¤il iflle.
cilve-i kudret: kudret tecelli-
si.
ecza: cüz’ler, parçalar, k›s›m-
lar.
ehl-i küfür: Allah’›n varl›¤›na

ve birli¤ine inanmayanlar,
dinsizler, imans›zlar.
emirber: emir eri.
hadsiz: çok, pek çok.
hadsiz: s›n›rs›z, sonsuz.
Hâl›k: yoktan yaratan, her
fleyi yoktan var eden.
imtina: imkâns›zl›k, olamay›fl.
intisap: mensup olma, ba¤-
lanma, girme.
irade: dileme, isteme, bir fleyi
yap›p yapmama konusunda
için olan iktidar, güç.
istinat: dayanma, güvenme.

kabiliyet: beceriklililk, yete-
nek.
kabiliyet: istidat, yetenek.
kalem-i kader: kader kalemi,
Allah’›n olacak hâdiseleri ol-
madan önce bilip yazmas›,
takdir etmesi.
kalem-i kudret: kudret kale-
mi, Allah’›n güç ve kuvveti ile
yaratmas›.
k›smen: k›smî olarak, bir k›-
s›m.
küllî: umumî, genel, bütün
olan.
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noktalar› bulunur. Birtek zerrenin hareketi derecesinde
kolay çal›fl›r.

‹flte, ben nƒog s’pG n¬ndpG nB’ ve lónMG *Gnƒog rπob ’daki hareket-i fik-

riye ile seyahatimde, hava âlemini temafla ve o unsurun
sahifesini mütalâa ederken, bu mücmel hakikati tam va-

z›h ve mufassal, aynelyakîn müflahede ettim ve  nƒog ’nin

lâfz›nda, havas›nda böyle parlak bir bürhan ve bir lem'a-i
vahidiyet bulundu¤u gibi, manas›nda ve ifla-retinde ga-
yet nuranî bir cilve-i ehadiyet ve çok kuvvetli bir hüccet-i

tevhid ve “nƒog zamirinin mutlak ve müphem iflareti, han-

gi zata bak›yor?” iflaretine bir karîne-i taayyün o hüccet-
te bulunmas› içindir ki, hem Kur'ân-› Mu'cizü’l-Beyan,
hem ehl-i zikir, makam-› tevhidde bu kudsi kelimeyi çok
tekrar ederler diye, ilmelyakîn ile bildim.

Evet, meselâ bir nokta beyaz kâ¤›tta iki üç nokta ko-
nulsa kar›flt›¤›; ve bir adam, muhtelif çok vazifeleri bera-
ber yapmas›yla flafl›raca¤›; ve bir küçük zîhayata çok
yükler yüklenmesiyle alt›nda ezildi¤i; ve bir lisan ve bir
kulak, ayn› anda müteaddit kelimelerin beraber ç›kmas›
ve girmesi, intizam›n› bozup kar›flaca¤› halde, aynelya-

kîn gördüm ki, nƒog ’nin anahtar› ile ve pusulas›yla fikren

seyahat etti¤im hava unsurunda, herbir parças›, hattâ
herbir zerresi içine muhtelif binler noktalar, harfler, ke-
limeler konuldu¤u veya konulabilece¤i halde 

âlem: varl›k s›n›flar›ndan her biri.
aynelyakîn: gözle görür derece-
de inanma; bir fleyi görerek ve
seyrederek bilme.
bürhan: delil, ispat, hüccet.
cilve-i ehadiyet: Allah’›n birçok
s›fat›yla her bir varl›kta tecellile-
riyle görülebilmesi.
fikren: fikir ile, düflünerek, zih-
nen.
gayet: son derece.
hareket-i fikriye: düflünce hare-
keti.
hüccet: delil.
hüccet-i tevhid: tevhid delili, Al-
lah’›n birli¤inin delili.
ilmelyakîn: ilim yoluyla kesin
olarak bilme.
intizam: düzenlilik, düzgünlük.
karine-i taayyün: belli edici, ipu-
cu, belirlemeye ve tan›maya yar-
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d›m eden iz, iflaret, delil.
kudsî: mukaddes, yüce.
Kur’ân-› Mucizül Beyan:
aç›klamalar›yla ak›llar› ben-
zerlerini yapmaktan aciz b›ra-
kan Kur’an.
lem’a-i vahidiyet: Allah’›n
birli¤inin par›lt›s›.
lisan: dil.
makam-› tevhid: tevhit ma-
kam›.
meselâ: misal olarak, flunun
gibi, söz gelifli, faraza.
mufassal: tafsilâtl› olarak

aç›klanan, uzun uzad›ya aç›k-
lan›p anlat›lan, ayr›nt›l›, de-
tayl›.
muhtelif: türlü türlü, çeflitli.
mutlak: kesin.
mücmel: öz olarak anlat›lm›fl,
k›sa ve az sözle ifade edilmifl,
öz, özet.
müphem: belgisiz, belirsiz
(zamir, s›fat v.b.).
müflahede: bir fleyi gözle gör-
me, seyretme.
mütalâa: bir fleyi etrafl›ca dü-
flünme, tetkik etme.

müteaddit: çeflitli.
nuranî: nurlu, ›fl›kl›, parlak,
münevver.
temâflâ: hayretle ve dikkatle
bakma, seyretme.
unsur: madde, esas, kök.
vaz›h: aç›k, âflikar; kolay an-
lafl›l›r.
zamir: ismin yerini tutan keli-
meler.
zat: azamet ve ululuk sahibi.
zerre: en küçük parça, mole-
kül, atom.
zîhayat: hayat sahibi.
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kar›flmad›¤›n› ve intizam›n› bozmad›¤›n›; hem ayr› ayr›
pekçok vazifeler yapt›¤› halde hiç flafl›rmadan yap›ld›¤›-
n›; ve o parçaya ve zerreye pekçok a¤›r yükler yüklen-
di¤i halde hiç zaaf göstermeyerek, geri kalmayarak, in-
tizam ile tafl›d›¤›n›; hem, binler ayr› ayr› kelime, ayr› ay-
r› tarzda, manada o küçücük kulak ve lisanlara kemal-i
intizamla gelip, ç›k›p, hiç kar›flmayarak, bozulmayarak o
küçücük kulaklara girip, o gayet incecik lisanlardan ç›k-
t›¤›; ve o her zerre ve her parçac›k, bu acip vazifeleri
görmekle beraber, kemal-i serbestiyet ile, cezbedarane,

hâl diliyle ve mezkûr hakikatin flahadeti ve lisan›yla n
ƒog s’pG n¬'dpG nB’ ve lónMG *Gnƒog rπob deyip gezer; ve f›rt›nalar›n ve

flimflek ve berk ve gökgürültüsü gibi havay› çarp›flt›r›c›
dalgalar içerisinde, intizam›n› ve vazifelerini hiç bozmu-
yor ve flafl›rm›yor ve bir ifl di¤er bir ifle mâni olmuyor;
ben aynelyakîn müflahede ettim.

Demek, ya herbir zerre ve herbir parça havada niha-
yetsiz bir hikmet ve nihayetsiz bir ilmi, iradesi ve niha-
yetsiz bir kuvveti, kudreti ve bütün zerrata hâkim-i mut-
lak bir hassalar› bulunmak lâz›md›r ki, bu ifllere medar
olabilsin. Bu ise zerreler adedince muhal ve bât›ld›r.
Hiçbir fleytan dahi bunu hat›ra getiremez. Öyle ise, bu
sahife-i havan›n, hakkalyakîn, aynelyakîn, ilmelyakîn
derecesinde bedahetle, Zat-› Zülcelâlin hadsiz gayr-i
mütenahi ilmi ve hikmetle çal›flt›rd›¤› kalem-i kudret ve
kaderin mütebeddil sahifesi ve bir Levh-i Mahfuzun 
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mükemmel oluflu, tam ve eksik-
siz düzen.
kemal-i serbestiyet: serbestli¤in
son derecesi, tam serbestlik.
kudret: güç, kuvvet, iktidar.
Levh-i Mahfuz: korunmufl levha,
Allah’›n ezelî ilmiyle kâinatta ol-
mufl ve olacak fleylerin yaz›l› ol-
du¤u levha.
lisan: dil.
mâni: engel.
medar: sebep, vesile.
mezkûr: zikredilen, ad› geçen,
an›lan.
muhal: imkans›z.
müflahede: bir fleyi gözle görme,
seyretme.
mütebeddil: tebeddül eden, de-
¤iflen, baflka hâle giren.
nihayetsiz: sonsuz, s›n›rs›z.
sahife-i hava: hava sayfas›.
flahadet: flahit olma, flahitlik; aç›k
alamet, iflaret.
tarz: biçim, flekil.
zaaf: zay›fl›k, kuvvetsizlik, der-
mans›zl›k, ar›kl›k.
Zat-› Zülcelâl: sonsuz büyüklük
ve haflmet sahibi olan zat, Allah.
zerrat: zerreler, atomlar.
zerre: en küçük parça, molekül,
atom.

acip: tuhaf, hayrette b›rakan.
aynelyakîn: gözle görür de-
recede inanma; bir fleyi göre-
rek ve seyrederek bilme.
bat›l: bofl, beyhude, yalan,
çürük, hurafe.
bedahet: aç›kl›k, aflikâr, ispa-
ta ihtiyaç olmayacak derece-
de aç›kl›k.
berk: flimflek.
cezbedarâne: cezbeye tutul-
mufl gibi, Allah sevgisi ile ken-
dinden geçerek.
gayet: son derece.

gayr-› mütenahi: sonsuz, so-
nu olmayan, nihayetsiz.
hadsiz: s›n›rs›z, sonsuz.
hakikat: gerçek, do¤ru.
hâkim-i mutlak: hiç bir flekil-
de hâkimiyetine s›n›r konul-
mayan tam hüküm sahibi.
hakkalyakin: imanî mesele-
lerin hakikatini tam olarak
anlama.
hâl: durum, vaziyet.
hikmet: ‹lahî gaye, yüksek
bilgi, fayda.
hikmet: kâinattaki ve yarat›-

l›fltaki ‹lâhî gaye.
ilmelyakîn: ilim yoluyla kesin
olarak bilme.
intizam: düzenlilik, düzgün-
lük.
irade: dileme, isteme, bir fleyi
yap›p yapmama konusunda
için olan iktidar, güç.
kader: Cenab-› Hakk›n takdir
ve tayin etmesi.
kalem-i kudret: kudret kale-
mi, Allah’›n güç ve kuvveti ile
yaratmas›.
kemal-i intizam: intizam›n

EMIRDAG 01.qxd  3/28/07  9:26 AM  Page 437



âlem-i tegayyürde ve mütebeddil fluunat›nda bir Levh-i
Mahv, ‹spat nam›nda yazar bozar tahtas› hükmündedir.

‹flte, hava unsurunun yaln›z nakl-i asvat vazifesinde
mezkûr cilve-i vahdaniyeti ve mezkûr acaibi gösterdi¤i
ve dalâletin hadsiz muhaliyetini izhar etti¤i gibi; unsur-u
havaînin sair ehemmiyetli vazifelerinden biri de elektrik,
cazibe, dafia, ziya gibi sair letaifin naklinde flafl›rmadan,
muntazaman, asvat naklindeki vazifeyi gördü¤ü ayn› za-
manda bu vazifeleri dahi gördü¤ü ayn› zaman›nda, bü-
tün nebatat ve hayvanata teneffüs ve telkih gibi hayata
lüzumu bulunan levaz›mat›, kemal-i intizam ile yetifltiri-
yor. Emir ve irade-i ‹lâhiyenin bir arfl› oldu¤unu kat'î bir
surette ispat ediyor ve serseri tesadüf ve kör kuvvet ve
sa¤›r tabiat ve kar›fl›k, hedefsiz esbap ve âciz, camid, ca-
hil maddeler, bu sahife-i havaiyenin kitabetine ve vazife-
lerine kar›flmas› hiçbir cihetle ihtimal ve imkân› bulun-
mad›¤›n› aynelyakîn derecesinde ispat etti¤ini kat'î kana-
at getirdim. Ve herbir zerre ve herbir parça, lisan-› hal

ile nƒog s’pG n¬'dpG nB’ ve lónMG *Gnƒog rπob dediklerini bildim ve bu nƒog
anahtar› ile havan›n maddî cihetindeki bu acaibi gördü-

¤üm gibi, hava unsuru da bir nƒog olarak âlem-i misal ve

âlem-i manaya bir anahtar oldu.

Mütebâkisi flimdilik yazd›r›lmad›. Umuma binler selâm.

Kardefliniz Said Nursî

• • •

acayip: flafl›rt›c› ve hayret verici
fleyler.
âciz: zay›f, eli yetmez, gücü yet-
mez.
âlem-i mana: gözle gördü¤ümüz
âlemin d›fl›ndaki âlem.
âlem-i misal: görüntüler âlemi,
dünyadaki ifllerin görüntülendi¤i
ve gözlendi¤i, ruhlar›n bulundu¤u
âlem.
âlem-i tagayyür: de¤iflim âlemi,
her fleyin ayn› kalmay›p devaml›
de¤iflti¤i âlem, kâinat.
arfl: yarat›lma hadisesinin oldu¤u
yer.
asvat: sesler.
aynelyakîn: gözle görür derece-
de inanma; bir fleyi görerek ve
seyrederek bilme.
cahil: bilgisiz, bilmeyen, habersiz.
camit: ruhsuz, cans›z madde.
cazibe: çekim.
cihet: yön.
cilve-i vahdaniyet: birlik tecellisi,
Cenab-› Hakk›n birli¤inin varl›klar
üzerinde görünmeleri.
dafia: itme, itifl.
dalâlet: dinsizlik, inançs›zl›k,.
ehemmiyetli: önemli.
esbap: sebepler, vas›talar.
hadsiz: çok, pek çok.
hükmünde: de¤erinde, yerinde.
ihtimal: olabilirlik.
irade-i ‹lâhiye: Allah’›n iradesi,
Cenab-› Hakk›n diledi¤ini yapabil-
me gücü, kudreti.
ispat: delil göstererek iddiay› sa¤-
lamlaflt›rma.
izhar: gösterme, aç›¤a vurma.
kanaat: inanma.
kat’î: kesin, flüpheye ve tereddü-
de mahal b›rakmayan.
kemal-i intizam: intizam›n mü-
kemmel oluflu, tam ve eksiksiz
düzen.
kitabet: kâtiplik, yazma.
letaif: latif olan fleyler.
levaz›mat: lüzumlu maddeler, ih-
tiyaç maddeleri.
Levh-i Mahv, ‹spat: mahvolma
levhas›, bir fleyin harap oluflu ve
y›k›l›fl›n› gösteren levha, manza-
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ra.
lisan-› hâl: hâl dili, bir fleyin
duruflu ve görünüflü ile bir
mana ifade etmesi.
maddî: maddeye ait, madde
ile alâkal›, cismanî.
mezkûr: zikredilen, ad› ge-
çen, an›lan.
muhaliyet: imkâns›zl›k, im-
kâns›z olufl.
muntazaman: düzgün, dü-
zenli ve devaml› olarak.
mütebaki: geri kalan k›s›m.
mütebeddil: tebeddül eden,

de¤iflen, baflka hâle giren.
nakl: bir fleyi baflka bir yere
götürme, tafl›ma.
nam: ad, isim.
nebatat: bitkiler.
sahife-i havaiye: havaya ait
sayfa.
sâir: di¤er, baflka, öteki.
selâm: bar›fl, rahatl›k, sela-
met ve esenlik dileme.
serseri: gayesiz, hedefsiz;
öteden beri bafl›bofl olan.
suret: biçim, flekil, tarz.
fluunat: fluunlar, keyfiyetler,

haller; ifller.
tabiat: yarat›l›fl eseri olan her
fley, yarat›lm›fl olan fleylerin
tamam›.
telkih: afl›lama, afl› yapma.
teneffüs: soluklanma, rahat-
lama, dinlenme.
tesadüf: rastlant›.
umum: herkes.
unsur-› hava: hava unsuru.
vazife: görev.
zerre: en küçük parça, mole-
kül, atom.
ziya: ›fl›k, ayd›nl›k, nur.
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“Hüve Nüktesi”nin ahirinde bu parça yaz›lacak

Gördüm ki, âlem-i misal, nihayetsiz foto¤raflar ve
herbir foto¤raf, hadsiz hadisat-› dünyeviyeyi ayn› za-
manda hiç kar›flt›rmayarak al›yor. Binler dünya kadar
büyük ve genifl bir sinema-i uhreviye ve fâniyat›n fânî ve
zail hallerini ve vaziyetlerini ve geçici hayatlar›n›n mey-
velerini sermedî temaflagâhlarda ve Cennette saadet-i
ebediye ashablar›na da dünya maceralar›n› ve eski hat›-
ratlar›n› levhalar›yla gözlerine göstermek için pek büyük
bir foto¤raf makinesi olarak bildim.

Hem Levh-i Mahfuzun, hem âlem-i misalin iki hücceti
ve iki küçücük nümunesi ve iki noktas›, insan›n bafl›nda
olan kuvve-i haf›za ve kuvve-i hayaliye, mercimek kü-
çüklü¤ünde iken, bir büyük kütüphane kadar, hiç kar›fl-
t›rmayarak kemal-i intizamla içlerinde yaz›lmas› kat'î is-
pat eder ki, o iki kuvvenin nümune-i ekber ve azamlar›
olan âlem-i misal, hava ve su unsurlar›n›n, hususan nut-
felerin suyu ve toprak unsurunun pek fevkinde daha zi-
yade hikmet ve irade ile ve kalem-i kader ve kudretle ya-
z›ld›klar› ve tesadüf ve kör kuvvetin ve sa¤›r tabiat›n ve
camid, hedefsiz esbab›n kar›flmas› yüz derece muhal ve
hiçbir cihetle mümkün olmad›¤›n›, Hakîm-i Zülcelâlin
kalem-i kader ve hikmetinin sahifesi oldu¤u, ilmelyakîn
ile kat'î bilindi.

Mütebâkisi flimdilik yazd›r›lmad›.
1 oº«/µnërdG oº«/∏n©rdG nârfnG n∂sfpG BÉ/ænàrªs∏nYÉnes’pG BÉnænd nºr∏pYn’ n∂nfÉnërÑo°S

Kardefliniz Said Nursî
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Allah’›n olacak hâdiseleri olma-
dan önce bilip yazmas›, takdir et-
mesi.
kat’î: kesin, flüpheye ve tereddü-
de mahal b›rakmayan.
kemal-i intizam: intizam›n mü-
kemmel oluflu, tam ve eksiksiz
düzen.
kudret: Allah’›n bütün varl›¤› çev-
releyen ezelî kuvveti.
kuvve: kuvvet, güç.
kuvve-i haf›za: haf›za gücü.
kuvve-i hayaliye: hayal duygu-
su, hayal gücü.
levha: manzara, görünüfl.
Levh-i Mahfuz: korunmufl levha,
Allah’›n ezelî ilmiyle kâinatta ol-
mufl ve olacak fleylerin yaz›l› ol-
du¤u levha.
macera: olup biten, cereyan
eden, bafltan geçen fley.
muhal: imkans›z.
Mütebaki: geri kalan k›s›m.
nihayetsiz: sonsuz, s›n›rs›z.
nutfe: döl suyu, meni, sperm.
nümune: örnek.
nümune-i ekber: en büyük ör-
nek, en büyük misal.
saadet-i ebediye: sonu olmayan,
sonsuz mutluluk.
sahife: sayfa.
sermedî: ebedî, daimî, sürekli.
sinema-y› uhreviye: uhrevî sine-
ma.
temâflâgâh: temafla yeri, seyir ve
gezinti yeri.
tesadüf: rastlant›, bir fleyin ken-
dili¤inden meydana gelmesi.
unsur: madde, esas, kök.
vaziyet: durum.
vecih: cihet, yön.
zail: sone eren, yok olan.
ziyade: çok, fazla.

ahir: en son, en sondaki.
âlem-i misal: görüntüler âle-
mi, dünyadaki ifllerin görün-
tülendi¤i ve gözlendi¤i, ruhla-
r›n bulundu¤u âlem.
ashap: arkadafllar.
camit: ruhsuz, cans›z.
cihet: yön, sebep, vesile.
esbap: sebepler, vas›talar.
fânî: muvakkat, geçici.

faniyat: fanilik, ölümlülük.
fevkinde: üstünde.
hâdisat-› dünyeviye: dünya-
ya ait olan olaylar.
hadsiz: çok, pek çok.
Hakîm-i Zülcelâl: sonsuz bü-
yüklük sahibi olan ve her fle-
yi hikmetle yaratan, Allah.
hâl: durum, vaziyet.
hikmet: ‹lahî gaye, gizli se-

bep.
hususan: bilhassa, özellikle.
ilmelyakîn: ilim yoluyla kesin
olarak bilme.
irade: dileme, isteme, bir fleyi
yap›p yapmama konusunda
için olan iktidar, güç.
ispat: do¤ruyu delillerle gös-
terme.
kalem-i kader: kader kalemi,

1. Seni her türlü noksandan tenzih ederiz. Senin bize ö¤retti¤inden baflka bizim hiçbir bilgi-
miz yoktur. Sen herfleyi hakk›yla bilir, her ifli hikmetle yapars›n. (Bakara Suresi: 32.)
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Œ 1 9 6 œ

Kardefllerim,

Merak etmeyiniz ve Nurun fevkalâde perde alt›ndaki
fütuhat›na kanaat ediniz. fiimdiye kadar hiçbir eserin
böyle a¤›r flerait alt›nda bu derece tesirli intiflar›n› tarih
göstermiyor.

Hem tam serbestiyet verilmemesinin sebebi ve hik-
meti: Nurlar›n fevkalâde kuvvetinden korkuyorlar. Belki
sars›nt› verecek diye, tam takdir ve kabul etmekle bera-
ber, flimdilik resmen intiflar›ndan telâfl ettiklerini, Diya-
net Reisi büyük reisle görüflmesinden haber al›nm›fl. Es-
ki gibi hücum yok; belki musalâha istiyorlar. Fakat Nur-
lar lehinde kuvvetli cereyanlar, inflaallah o telâfl›, ifltiyak-
la resmen neflrine çevirecek. Hem çok enaniyetliler,
eserlerini tervîc etmek için, Nurlar›n meydana ç›kmala-
r›na, k›skanmak damar›yla taraftar olmuyorlar. Merak
etmeyiniz, Nur galebe edecek.

ìÕ

Œ 1 9 7 œ

Aziz, s›dd›k kardefllerim,

Evve lâ : Medresetü’z-Zehran›n yirmi derslerini ve
hediyesini ald›m. Ona mukabil, Dârü’l-Hikmette vazife-i
ilmiyede iken tay›nat›m olan, elime verilen ve o zaman
tab' etti¤im Risalelerin masraf›ndan fazla kalan ve 

aziz: izzetli, muhterem, sayg›n.
cereyan: fikir, sanat, siyaset ha-
reketi.
Dârü’l-Hikmet: Osmanl›larda
fieyhülislaml›k makam›n›n bir is-
mi.
Diyanet: diyanet iflleri teflkilât›.
enaniyet: kendini be¤enme,
bencillik, egoistlik.
evvelâ: öncelikle.
fevkalâde: ola¤anüstü.
fütuhat: fethetmek,yay›lmak.
galebe: galip gelme, üstünlük.
hikmet: gizli sebep, gaye.
inflaallah: ‘Allah izin verirse’ ma-
nas›nda kullan›lan bir dua.
intiflar: yay›lma, yayg›nlaflma,
neflrolunma.
ifltiyak: afl›r› isteme, çok fazla ar-
zu etme.
kanaat: elindeki ile yetinmek.
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leh: onun taraf›na, ondan ya-
na, birinin faydas› için yap›lan
hareket.
masraf: bir ifl görmek veya
birfley almak için harcanan
para.
Medresetüzzehra: Bediüzza-
man’n›n Do¤uda kurulmas›n›
arzu etti¤i üniversitenin bir
manada ayn› ifllevi gören “Ri-
sale-i Nur” hizmetine vedi¤i
isim.
mukabil: karfl›l›k.

musalâha: bar›fl, uzlaflma.
neflr: herkese duyurma, yay-
ma, tamim.
Nur: Risale-i Nur eserlerinin
herbiri.
reis: baflkan.
resmen: resmî bir flekilde,
devlet taraf›ndan.
risale: kitap.
serbestiyet: serbestlik, rahat
ve serbest olma hâli.
s›dd›k: çok do¤ru, dürüst,
hakk› ve hakikati tereddütsüz

kabullenen.
flerait: flartlar.
tab: kitap basma.
takdir: k›ymet verme, be¤en-
me.
taraftar: benimseyen, iste-
yen.
tayinat: ücret, maafl.
terviç: revaç verme, k›ymet
ve de¤erini artt›rma.
vazife-i ilmiye: ilimle u¤rafl-
ma görevi.
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onunla hacca gitmek niyet etti¤im ve yirmi otuz seneye
yak›n bir zamanda benim ihtiyat erzak›m bulunan dok-
san banknot—ki, nazar›mda bin banknot kadar k›ymeti
vard›—Medresetü’z-Zehran›n kudsi derslerine medar ol-
mak için, Nurun ehemmiyetli bir nafliri ve Haf›z Ali’nin
(r.h.) çal›flkan bir vârisi Haf›z Mustafa (r.h.) ile size gön-
derdim. Bu yeni derslerin fiat›, ayn› Siracü’n-Nur ve Sik-
ke-i Gaybiye gibi, benim hakk›mda yedi buçuk lira ol-
sun. Çünkü ben çoklara hediye vermeye mecbur oluyo-
rum. Bununla beraber, herbir ders ve nüshay› Medrese-
tü’z-Zehran›n erkânlar›ndan bin hediye hükmünde kabul
ediyorum.

San iyen: Risale-i Nur, hac›larla hariç âlem-i ‹slâma
yay›l›yor, kendi kendini lây›k ellere yetifltiriyor. Ve fiam’a
el yaz›s› ile gönderdi¤imiz Asa-y› Mûsa ve Zülfikar’› he-
yet-i ilmiye on befl gün tetkik etmifl, tam takdir etmele-
rine alâmet olarak demifller: “Biz, bunu mecmualar ha-
linde k›s›m k›s›m tab' edelim.”

Hem bunu birden tab' etmeye çok para lâz›m. Hem
bunu flimdi birden Arabîye tercüme etmek uzun zaman
lâz›m; imkân olmuyor. Onun için, oradaki eski talebem
ve yeni gönderdi¤im flakirt, kitab› onlar›n elinden kurtar-
maya çal›flm›fllar ki, para kazanmak için tab' etmemifller.
O kardefllerim, kendi ellerinde müfltaklara okutturuyor-
lar. Halbuki ben, tab' etmek için iznim yoktu. fiimdi za-
man› de¤il. Hem Arabîye çevirmek, M›s›r ulemas›n›n
ifltirakiyle ehemmiyetli ve yüksek bir heyet-i ilmiye lâ-
z›m. Her ne ise, acele edilmifl.
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saniyen: ikinci olarak.
flakirt: talebe, ö¤renci.
tab: basma.
tab: kitap basma, kitap bask›s›,
bask›.
takdir: be¤enme, be¤endi¤ini
belirtme.
talebe: ö¤renci.
tetkik: dikkatle araflt›rma, incele-
me.
ulema: âlimler, bilginler, ilim sa-
hipleri.
vâris: mirasç›; ölümünden sonra
ifllerini devam ettiren.

alâmet: iz, belirti, iflaret, ni-
flan.
âlem-i ‹slâm: ‹slâm âlemi, ‹s-
lâm dünyas›.
Arabî: Arap diline ait.
banknot: kâ¤›t bir lira.
ehemmiyetli: önemli.
erkân: reisler, ileri gelenler.
erzak: r›z›k.
hariç: d›flar›.
heyet-i ilmiye: ilim heyeti.
hükmünde: de¤erinde, yerin-
de.

ihtiyat: tedbirli hareket et-
me.
imkân: olabilecek hâlde bu-
lunma, mümkün olma, olabi-
lirlik.
ifltirak: kat›lma.
k›ymet: de¤er.
kudsî: mukaddes, yüce.
mecmua: dergi.
medar: sebep, vesile.
Medresetüzzehra: Bediüzza-
man’n›n Do¤uda kurulmas›n›
arzu etti¤i üniversitenin bir

manada ayn› ifllevi gören “Ri-
sale-i Nur” hizmetine vedi¤i
isim.
müfltak: arzulu, fazla istekli,
ifltiyak gösteren.
naflir: eser, neflreden, yay›n-
layan, da¤›tan.
nazar: bak›fl; düflünce, fikir.
niyet: kast, niyet,istek,mak-
sat.
Nur: Risale-i Nur hizmeti.
nüsha: birbirinin ayn› olan
yaz›l› metinlerden her biri.

EMIRDAG 01.qxd  3/28/07  9:26 AM  Page 441



Sa l i sen : Harice göndermek için ‹stanbul’a gönder-
di¤imiz bir k›s›m nüshalar daha gönderilmemesinin se-
bebi, hacca gitmek için pekçoklar ra¤bet göstermedikle-
rinden ve “Hududa fazla dikkat ediliyor ve bir bahaney-
le çevriliyor” diye, elinde olan emanet bulunan, hacca
gidecek olan zat, bize yazm›fl ki: “Bunu posta ile do¤ru-
dan do¤ruya Mekke-i Mükerreme’de Mehmed Ali Mali-
ki, Vaziye Mahalle-i fiamiye adresiyle gönderilsin” diye
münasip görmüfl; onu, bahane ile hududdan çevrilme-
mek için beraber götürmemifl. Çok da isabet olmufl.
Çünkü, benim ve Nur fiakirtlerinin nam›na flimdi bu
mecmualar› göndermek, her halde inkiflafa bafllayan ‹s-
lâm birlik fikri ve ittihad-› ‹slâm siyaseti, Risale-i Nur’u
kendine bir kuvvet, bir alet yapmaya çal›flacakt› ve biz-
leri siyaset-i ‹slâmiyeye bakmaya mecbur edecekti.

Halbuki Risale-i Nur’un mesle¤indeki s›rr-› ihlâs;
iman, Kur'ân hakikatlerinden baflka hiçbir fleye alet, tâ-
bi olmad›¤›;

Hem, müflterileri aramak de¤il, belki müflteriler haki-
ki ihtiyac›n› hissedip ve yaras›n›n tedavisi için Risale-i
Nur’u aramas›n›n lüzumu; halbuki gönderilecek o müba-
rak merkezler, flimdilik Nurlara hakiki ihtiyac›n› de¤il,
belki âlem-i ‹slâm›n hayat-› diniyesine ait cihetlerinden
düflünmeye mecbur olmas›;

Hem, Nur mesle¤inde benlik ve gösterifl bir nevi flöh-
retperestlik, merdud oldu¤undan, bu enaniyet zaman›n-
da insanlara kendini satmaya çal›flmak ve be¤endirmek,
bir anda Nur fiakirtleri böyle büyük bir imtiyaz gibi bu 

âlem-i ‹slâm: ‹slâm âlemi, ‹slâm
dünyas›.
bahane: as›l sebebi gizlemek için
ileri sürülen uydurma sebep.
cihet: yön, görüfl aç›s›.
emanet: geri al›nmak üzere b›ra-
k›lan fley.
enaniyet: kendini be¤enme,
bencillik, egoistlik.
hakikî: gerçek, sahici.
hariç: d›flar›.
hayat-› diniye: dinî hayat.
hudut: farkl› bölgeleri, ülkeleri vs.
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ay›ran k›s›m, uç, s›n›r.
imtiyaz: fark, ayr›cal›k, üs-
tünlük.
inkiflaf: aç›lma, ortaya ç›kma,
görülme, aç›¤a ç›kma, mey-
dana ç›kma.
ittihad-› ‹slâm: ‹slâm birli¤i,
Panislâmizm.
mecmua: “Risale-i Nur” par-
çalar›ndan her biri.
Mekke-i Mükerreme: ke-
remli, aziz, mukaddes Mekke
flehri.

merdut: reddedilmifl, geri
çevrilmifl.
meslek: tutulan yol, sülûk
edilen yer.
mübarek: hay›rl›, mutlu, kut-
lu, u¤urlu.
münasip: uygun.
nam: yerine, vekillik.
nevi: çeflit.
Nur: Risale-i Nur.
nüsha: birbirinin ayn› olan
yaz›l› metinlerden her biri.
ra¤bet: afl›r› istekli olma hâli.

salisen: üçüncü olarak.
s›rr-› ihlâs: ihlas s›rr›, samimi-
yet ve do¤rulu¤un s›rr›.
siyaset-i ‹slâmiye: ‹slâmî ida-
re flekli.
flakirt: talebe, ö¤renci.
flöhretperest: flöhret düflkü-
nü.
tâbi: boyun e¤en, uyan, itaat
eden, itaatte bulunan, ba¤la-
nan.
zat: kifli, flah›s, fert.
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eserlerle meflhur mevkîlere kendilerini göstermek bir ne-
vi gösterifl olmas› cihetiyle, kader-i ‹lâhî, Nur fiakirtlerini
tam ihlâs›n muhafazas› için flimdilik müsaade etmiyor.

Rab ian: Kahraman ve sadakatte hiç sars›lmadan ve
kardefliyle masum olmalar›yla ve az zamanda pekçok
k›ymettar hizmet eden Süleyman Rüfltü’nün dünyada,
ahirette Cenab-› Hak onu manevî ve maddî ticaretinde
daima onu ihsan›na mazhar eylesin. Âmin.

Hamisen: Hüve Nüktesi pek ince, gerçi çok müc-
mel ve muhtasar olmufl, fakat herkes ondan pek kuvvet-
li bir nur-u imanî hissedebilir diye size gönderildi. Fakat
o nüktenin ahirlerinde “Her zerre, cezbedarâne hal di-

liyle 
1 lónMG *Gnƒog rπob @ nƒog s’pG n¬'dpG nB’ deyip gezer” cümlesi-

ne, “hal diliyle ve mezkûr hakikatin flahadeti ve lisan›y-
la” kelimeleri ilâve edilecek. Bu Hüve Nüktesi ile Yirmi
Dokuzuncu Mektubun Beflinci K›sm› olan 
2 p¢VrQn’rGnh päGnƒ' ªs°ùdG oQƒof *nG ayeti münasebetiyle bir seya-

hat-i hayaliye ve yine Yirmi Dokuzuncu Mektubun Birin-

ci K›sm›nda yaln›z nun-u oóoÑr©nf kap›s›yla cemaat s›rr›n›

gösteren seyahat-i hayaliye dahi beraber Sikke-i Gaybi-
ye’nin ahirine veyahut münasip gördü¤ünüz yere konul-
sun. E¤er inayat Sikke-i Gaybiye’ye konulmam›fl ise,
onun da bir hulâsas›n› derc edilmesini size havale ediyo-
rum.

ìÕ
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hâl: durum, vaziyet.
hamisen: beflinci.
havale: bir fleyi baflkas›n›n üstü-
ne b›rakma.
hülâsa: k›saca, özet.
ihlâs: bir ifli, bir ameli, baflka bir
karfl›l›k beklemeksizin, s›rf Allah
r›zas› için yapma.
ihsan: verilen, ba¤›fllanan fley.
inayat: lütuflar, ihsanlar, iyilikler,
yard›mlar.
kader-i ‹lâhî: ‹lâhî kader, Allah’›n
kader kanunu.
k›ymettar: k›ymetli, de¤erli.
lisan: konuflma dili.
maddî: madde ile alakal›, cisma-
nî.
manevî: manaya ait, maddî ol-
mayan.
masum: suçsuz, günahs›z, saf, te-
miz.
mazhar: nail  olma, flereflenme.
mevki: yer, makam.
mezkûr: zikredilen, ad› geçen,
an›lan.
muhafaza: koruma.
muhtasar: k›saca, özetle.
mücmel: öz olarak anlat›lm›fl, k›-
sa ve az sözle ifade edilmifl, öz,
özet.
münasebet: vesile, -dan dolay›.
münasip: uygun.
müsaade: izin; elveriflli, uygun ol-
ma durumu.
nevi: çeflit.
Nur: Risale-i Nur.
nur-u imanî: imandan gelen nur,
ayd›nl›k, parlakl›k.
nükte: ince manal›, düflündürücü
söz.
rabian: dördüncü olarak.
sadâkat: ba¤l›l›k, do¤ruluk.
seyahat-› hayaliye: hayal ile ya-
p›lan yolculuk.
flahadet: flahit olma, flahitlik, ta-
n›kl›k.
flakirt: talebe, ö¤renci.
zerre: en küçük parça, molekül,
atom.

ahir: son.

ahiret: öbür dünya, ikinci ha-
yat.

âmin: Yâ Rabbi! Öyle olsun,
kabul eyle!” anlam›nda dua-
n›n sonunda söylenir.

cemaat: topluluk, aralar›nda

çeflitli ba¤lar bulunan insanlar
toplulu¤u.

Cenab-› Hak: Allah; do¤ru,
gerçek, Hakk›n tâ kendisi
olan, fleref ve azamet sahibi
yüce Allah.

cezbedarâne: cezbeye tutul-

mufl gibi, Allah sevgisi ile ken-
dinden geçerek.
cihet: görüfl, görüfl aç›s›.
derc: toplama, bir araya ge-
tirme.
gerçi: her ne kadar.
hakikat: gerçek, esas.

1. Ondan baflka ibâdete lây›k hiçbir ilâh yoktur. (Bakara Suresi: 255) De ki: O Allah birdir. (‹h-
lâs Suresi: 1.)

2. Allah göklerin ve yerin nûrudur. (Nur Suresi: 35.)
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Œ 1 9 8 œ

Aziz, s›dd›k kardefllerim,

Mesmuat›ma nazaran, fiemsi ve isimlerini söylemeyi
münasip bulmad›¤›m›z müellifler, Zülfikar’dan ve sair
Risale-i Nur’dan baz› k›s›mlar› kendi namlar›na neflret-
melerine raz›y›m ve helâl ediyorum ve memnun olurum.
Onlar da Nurun flakirtleridirler, bu surette Nurlar› neflre-
derler. Yirmi seneden beri çoklar, hattâ büyük hocalar
eserlerinde ve müellifler de Nurun meselelerinden çok-
lar›n› alm›fllar ve al›yorlar. Hattâ de¤il böyle dost zatlar›,
belki resmî makamlar› bulunan ve eserler yazan ve Nur-
lar›n intiflarlar›na taraftar olmayan ve eserleri revaç bul-
mak niyetiyle Nurun neflrine mâni olanlar› dahi helâl
ediyoruz. Çünkü onlar›n men'leri baflka bir tarzda ve da-
ha faydal› intiflar›na ve fütuhat›na vesile oluyorlar.

Ben, hal-i haz›ra bakmad›¤›m için bilemiyorum. ‹ste-
meyerek iflittim ki, eser yazan ve Nurdan çalan resmî
büyük zatlar diyorlar: “Risale-i Nur’u okuyabilirsiniz,
baflkas›na vermeyiniz.” Güya Nurlar onlar›n eserlerini
setrettirecek! Halbuki Nurlar, o eserlerdeki hakikatleri
tasdik eder, onlara kuvvet ve revaç verir. ‹nflaallah bir za-
man onlar resmen neflrine mecbur olacaklar. Fakat ‹z-
mirli hâkimin dedi¤i gibi, “Risale-i Nur gizlenmiyor ve
baflka kitaplara benzemiyor ve temellük edilmiyor. Nere-
de bulunursa bulunsun, ben Nurdan gelmiflim” der.

aziz: izzetli, muhterem, sayg›n.
fütuhat: fethetmek,yay›lmak.
güya: sanki.
hakikat: gerçek, as›l, esas.
hâl-i hâz›r: flimdiki zaman, hâl.
helâl: helâl etmek: haktan vaz-
geçmek.
inflaallah: ‘Allah izin verirse’ ma-
nas›nda kullan›lan bir dua.
intiflar: yay›lma, yayg›nlaflma,
neflrolunma.
makam: büyük memuriyet, mev-
ki.
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mâni: engel.
men: yasak etme, engelleme.
mesele: konu.
mesmuat: iflitilen, duyulan,
haber al›nan fleyler.
müellif: eser telif eden, ya-
zan.
münasip: uygun.
nam: ad, yerine.
nazaran: göre, bak›m›ndan,
bakarak, bak›l›rsa.
neflr: kitap yazma, basma, ç›-
karma; herkese duyurma,

yayma.
Nur: Risale-i Nur.
resmen: resmî  olarak, resmî
bir flekilde.
resmî: devletin olan, devlete
ait, devletle ilgili.
revaç: ra¤bet, k›ymet, de¤er.
sâir: di¤er, baflka, öteki.
setr: örtme, kapama, gizle-
me.
s›dd›k: çok do¤ru, dürüst,
hakk› ve hakikati tereddütsüz
kabullenen.

suret: biçim, flekil, tarz.

flakirt: talebe, ö¤renci.

taraftar: benimseyen, iste-
yen.

tarz: biçim, flekil.

tasdik: do¤rulama, onayla-
ma.

temellük: sahiplenme, kendi-
ne mâl etme.

vesile: arac›, vas›ta.

zat: kifli, flah›s, fert.
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Hem Risale-i Nur’un sekiz senedir en mühim parça-
lar› ‹stanbul’a gidiyordu ve kemal-i flevkle müellifler oku-
yorlard›. Esasen Risale-i Nur ise, ona flakirt olmak flar-
t›yla, herkesin kendi mal› gibidir.

Isparta’dan hacca giden ve benim bedelime dahi ma-
nen hac etmeyi vaad eden o mübarek kardefllerimizi has
flakirtler dairesinde bütün manevî kazançlar›m›za hisse-
dar etmeye karar verdik. Cenab-› Hak, onlar› iki cihan-
da mes'ud eylesin. Âmin.

Medresetü’z-Zehran›n bana gönderdi¤i bu defaki Asa-
y› Mûsa fiyat›ndan kalan altm›fl banknotu yak›nda gön-
derece¤im.

Hem Nur ticarethanesini tebrik ediyorum. ‹nflaallah,
yak›n zamanda muhaberemiz Nur ticarethanesi sahibi
vas›tas›yla olacak. Umuma birer birer selâm.

ìÕ

Œ 1 9 9 œ

Aziz, s›dd›k kardefllerim,

Evve lâ : Rehber’den yüz tanesini naflirlerinden elli
banknota ald›m ve kendi Asa-y› Mûsa nüshalar›mdan
satt›¤›mdan onlara verdim. Bana son gönderdi¤iniz
Asa-y› Mûsa fiat›ndan borcum kalan altm›fl banknotun
yerine size gönderdim. Yirmi-otuz tanesi Medresetü’z-
Zehran›n dahilinde ve mütebakisi Denizli, Milâs, Burdur,
Antalya, Ayd›n, ‹zmir gibi yerlere tensib etti¤iniz 
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müellif: eser telif eden, yazan.
mühim: önemli, ehemmiyetli.
mütebaki: geri kalan k›s›m.
naflir: eser, neflreden, yay›nlayan,
da¤›tan.
nur: ayd›nl›k, par›lt›, parlakl›k, zi-
ya, ›fl›k, flule.
Nur: Risale-i Nur.
nüsha: birbirinin ayn› olan yaz›l›
metinlerden her biri.
selâm: bar›fl, rahatl›k, selamet ve
esenlik dileme.
s›dd›k: çok do¤ru, dürüst, hakk›
ve hakikati tereddütsüz kabulle-
nen.
flakirt: talebe, ö¤renci.
tensip: uygun görme, münasip
k›lma, uygun bulma.
ticarethane: ticaret yeri, ticaret
edilen yer.
umum: hep, herkes.
vaad: söz verme, aht.
vas›ta: arac›l›k.

âmin: Yâ Rabbi! Öyle olsun,
kabul eyle!” anlam›nda dua-
n›n sonunda söylenir.
aziz: izzetli, muhterem, say-
g›n.
banknot: kâ¤›t bir lira.
bedel: baflkas›n›n ad›na hac-
ca giden kimse.
Cenab-› Hak: Allah; do¤ru,
gerçek, Hakk›n tâ kendisi
olan, fleref ve azamet sahibi
yüce Allah.
dâhil: içeri, iç.

esasen: asl›nda, temelinde,
do¤rusu.
evvelâ: öncelikle.
hac: ‹slâm›n befl flart›ndan bi-
ri.
hissedar: hisse sâhibi, hissesi
olan.
inflaallah: ‘Allah izin verirse’
manas›nda kullan›lan bir dua.
kemal-i flevk: tam ve kusur-
suz bir istek.
manen: mana bak›m›ndan,
manaca.

manevî: manaya ait, maddî
olmayan.
Medresetüzzehra: Bediüzza-
man’n›n Do¤uda kurulmas›n›
arzu etti¤i üniversitenin bir
manada ayn› ifllevi gören “Ri-
sale-i Nur” hizmetine vedi¤i
isim.
mesut: saadetli, bahtl›, mut-
lu.
muhabere: haberleflme.
mübarek: hay›rl›, mutlu, kut-
lu, u¤urlu.
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miktarda gönderirsiniz. As›l bunun ehemmiyetli hakiki
fiat›, alan adam hiç olmazsa on adama okutmakt›r. Çün-
kü nüshalar› azd›r.

San iyen: Mahkemedeki müdafaat›n›z› be¤endim,
güzeldir. Teflrin 22’ye tehiri de hay›rl›d›r. Zaten onlar›n
elindeki k›sm›, resmî adamlar›n bir cihette hisseleridir;
okusunlar. Okumasalar da, yak›nlar›nda, dairelerinde
bulunmas› ve onlar vazifeten onlar›n hakaik›yla mücme-
len meflgul olmas›, manevî ders al›yorlar, hiç merak et-
meyiniz. Nurlar›n inkiflaf› ve fütuhat› gittikçe ziyadelefli-
yor, resmî adamlar›n çoklar›n› içine al›yor. Resmî me-
murlara bir merak düflmüfl, ar›yorlar. Bulduklar› vakit,
tokad›n› yedikleri halde elini öpüyorlar.

Sa l i sen : Küçük Isparta’n›n kahramanlar›ndan Kü-
çük ‹brahim’le Salih’in mektuplar›, beni fevkalâde mes-
rur eyledi; bin barekâllah. O iki kardeflimiz, o havalide-
ki ehemmiyetli kardefllerimizi ziyaret edip s›hhat ve se-
lâmetlerini yazd›klar› gibi, Karadeniz sahillerinde Ordu,
Sinop, Gerze, Ayanc›k, Bart›n, Zonguldak gibi yerler
Nurlarla münevver olduklar›n› ve ‹stanbul’un Üsküdar
taraf›ndan Nurcu vaiz hocalar Nura çal›flt›klar›n› ve Ger-
ze’den mühim bir ticaret ve gayet Nurlara müfltak ve
Nurlara tam çal›flmaya azm eden bir yeni kardeflimizin
güzel mektubunu ald›k. ‹brahim’le Salih’i ve o zat› çok
selâm›m›zla beraber tebrik ediyoruz, muvaffak›yetlerine
dua ediyoruz.

azm: kas›t, niyet.
barekallah: Allah mübarek etsin,
hay›rl› ve bereketli olsun.
cihet: yön, görüfl aç›s›.
ehemmiyetli: önemli.
fevkalâde: ola¤anüstü.
fütuhat: fethetmek,yay›lmak.
gayet: son derece.
hakaik: hakikatler, do¤rular, ger-
çekler.
hakikî: gerçek.
havali: bölge, etraf, çevre, civar.
hisse: pay, nasip, k›smet.
inkiflaf: ortaya ç›kma, geliflme.
manevî: manaya ait, maddî ol-
mayan.
mesrur: sevinçli, memnun.
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muvaffak›yet: baflarma, ba-
flar›l› olma.
mücmelen: k›sa ve özlü bir
flekilde, özet olarak.
müdafaat: müdafaalar, sa-
vunmalar.
mühim: önemli, ehemmiyet-
li.
münevver: nurlanm›fl, nur-
land›r›lm›fl, parlat›lm›fl, ayd›n-
lat›lm›fl.
müfltak: arzulu, fazla istekli,
ifltiyak gösteren.

Nur: Risale-i Nur hizmeti.
Nurcu: Risale-i Nur’u okuyup
yaymaya çal›flan.
nüsha: birbirinin ayn› olan
yaz›l› metinlerden her biri.
resmî: devletin olan, devlete
ait, devletle ilgili.
salisen: üçüncü olarak.
saniyen: ikinci olarak.
selâm: bar›fl, rahatl›k, sela-
met ve esenlik dileme.
selâmet: salimlik, eminlik,
kurtulufl, korku ve endifleden

uzak olma.
s›hhat: sa¤l›k, esenlik.
Teflrin: Rumî takvimde on ve
on birinci aylara verilen ortak
isim.
vaiz: vaaz eden, ibadet yerle-
rinde dinin emir ve yasaklar›-
n› anlatarak nasihat eden din
görevlisi.
vazifeten: vazife olarak, vazi-
fe ile.
zat: kifli, flah›s, fert.
ziyade: Artma, ço¤alma.
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Rab ian: Alamescid imam› faal kardeflimiz ‹brahim
Edhem’in kendi sisteminde tam Nurcu olarak buldu¤u
vaiz Ali fientürk’ün ve vaiz Osman Nuri’nin samimî ve
fedakârâne ve Nur hizmetinde azimkârâne mektuplar›n-
da arzu ettikleri tarzda has flakirtler dairesinde kabul ol-
mufllar. Cenab-› Hak onlar› muvaffak eylesin. Âmin. Ali
fientürk’ün mektubunda ismi bulunan müfti-i belde Ali
R›za’ya pekçok selâm edip Ali R›za nam›ndaki çok
ehemmiyetli kardefllerimizin içinde Nur dairesine girdi¤i-
ni ve çoklara hüsn-ü misal olaca¤›n› tebli¤ ediniz.

Umuma binler selâm.

ìÕ

Œ 2 00 œ

Mu'cizeli Kur'ân›m›zdan Sure-i Rahman tevafukat-›
lâtifesi içinde bulunan cüz' ile, güzel tevafuklu bir cüz' ile
‹stanbul’da matbaac› Aziz’e göstermek için göndermifl-
tik. O da çok be¤enmifl, söz vermifl ki: “Ne vakit ister-
seniz, bunu da Hizb-i Kur'âniye ve Hizb-i Nuriye gibi fo-
to¤rafla tab' edece¤im. Hindistan’a bir milyon Kur'ân’›
göndermeye söz verdi¤imden, bu mu'cizatl› Kur'ân’› da
içinde onlara göndermek güzel olur.”

Cenab-› Hak, inflaallah Nurcular› muvaffak eder.

ìÕ
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78. ayettir.
flakirt: talebe, ö¤renci.
tab: kitap basma, kitap bask›s›,
bask›.
tarz: biçim, flekil, suret.
tebli¤: ulaflt›rmak, bildirmek.
tevafuk: uyma, uygunluk, birbiri-
ne denk gelme.
tevafuk-› lâtife: hofl ve güzel uy-
gunluk, katfl› karfl›ya gelifl, birbiri-
ni tutma ve münasebettarl›k.
umum: hep, herkes.
vaiz: vaaz eden, ibadet yerlerin-
de dinin emir ve yasaklar›n› anla-
tarak nasihat eden din görevlisi.

âmin: Yâ Rabbi! Öyle olsun,
kabul eyle!” anlam›nda dua-
n›n sonunda söylenir.
azimkârâne: azmederek,
azimli bir flekilde.
Cenab-› Hak: Allah; do¤ru,
gerçek, Hakk›n tâ kendisi
olan, fleref ve azamet sahibi
yüce Allah.
cüz: Kur’ân’›n bölündü¤ü
otuz k›s›mdan her biri.
ehemmiyetli: önemli.

faal: çal›flkan, gayretli.
fedakârane: fedakârca, feda-
kârl›kla.
hüsn-i misal: güzel örnek.
inflaallah: ‘Allah izin verirse’
manas›nda kullan›lan bir dua.
mu’cizat: yarat›lm›fllar›n yap-
maktan aciz kald›klar› ola¤an
üstü fleyler.
mu’cize: benzerini yapmak-
tan insanlar›n aciz kald›¤› fley.
muvaffak: baflarm›fl, baflar›l›.

nam: ad, isim.
Nur: Risale-i Nur.
Nurcu: Risale-i Nur’u okuyup
yaymaya çal›flan.
rabian: dördüncü olarak.
samimî: içten, candan, gönül-
den.
selâm: bar›fl, rahatl›k, sela-
met ve esenlik dileme.
Sure-i Rahman: Rahman Su-
resi; Kur’ân-› Kerîm’in 55. su-
resi. Mekke’de nazil olmufltur.
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Œ 2 0 1 œ

Sikke-i Gaybiye’nin fiat› olarak elli Rehber’i naflirle-
rinden paras›n› verdim, ald›m, size gönderiyorum. Hem
o mübarek mecmuan›n bir mübarek fiat› olarak, bana
hizmet eden ve flimdilik pek lüzumu bulunmayan ve bafl-
kalar›na da vermek istemedi¤im iki tencere ve on befl
sene giydi¤im pamuklu entari ve gayet mübarek bir ki-
taba mukabil, bir çaydanl›k ve yirmi dört seneden beri
t›rafla hizmet eden bir ustura ve çok zamandan beri ba-
na hizmet eden bir çarflaf, haz›r K›l›nç Ali’nin pederiyle
Ahmed Rasih’in tahmin ve tensibiyle, dokuz lira tence-
re, dokuz lira da çaydanl›k, dokuz lira t›rafl b›ça¤›, pa-
muklu entari ve çarflaf ile iki el havlusu ve bir iç donu ile
bir pamuklu gömlek fiat› yekûnu yüz yirmi befl lira tah-
min edilmifltir. Haz›r olan zatlar bu k›ymeti takdir ettiler.
Ben daha az fiat verdim; bu fiat çoktur derim.

Umuma selâm.

ìÕ

Œ 2 0 2 œ

Aziz, s›dd›k kardefllerimiz,

Evve lâ : Leyali-i aflerenizi tebrikle beraber, size Nu-
run iki kerametini beyan ediyoruz. fiöyle ki:

Bu s›ralarda çok cihetlerde, hususan makine ile Nur-
lar›n inkiflafat›, gizli düflman z›nd›klar› flafl›rtt›. Cüz'î, 
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aziz: muhterem, sayg›n
beyan etmek: aç›klamak bil-
dirmek izah etmek.
cihet: yön
gayet: son derece.
inkiflafat: aç›l›mlar geliflimler.
keramet: ola¤anüstü hariku-
lade hal.
k›ymet: de¤er.
leyali-i aflere: Ramazan ay›-
n›n son on gecesi.

mecmua: “Risale-i Nur” par-
çalar›ndan her biri.
mukabil: karfl›l›k olarak, kar-
fl›l›¤›nda.
mübarek: hay›rl›, mutlu, kut-
lu, u¤urlu.
naflir: eser, neflreden, yay›n-
layan, da¤›tan.
peder: baba.
s›dk: do¤ruluk samimiyet.
tahmin: afla¤› yukar›,hemen

hemen bilme.

takdir: k›ymet verme, ölçme,
ölçüye vurma, de¤er biçme.

tebrik etmek:.

tensip: uygun görme, müna-
sip k›lma, uygun bulma.

yekûn: toplam.

zat: kifli, flah›s, fert.

z›nd›k: dinsiz
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fakat elîm bir tarzda bir plânla, çok evhama ve iftiralara
medar olabilir bir hâdiseyi, bir bîçare muhakemesiz bir
adam›n vas›tas›yla yapt›rd›lar ki, burada Nurun en
mühim ve vazifesi en ehemmiyetli bir flakirdini, tam
hanesinin yan›nda dört gülle ile, o bîçare adam
yaralan›yor. Doktor “Yüzde yüz ölecektir” diyor. O mec-
ruhun taraf›nda dava edecek resmî, gayr-i resmî çok
adamlar varken ve yüzde doksan o ehemmiyetli flakirde
isnad etmek ve o vesile ile hanesindeki bütün Nur
Risalelerini ve mektuplar›n› taharrî bahanesiyle elde et-
mek yüzde doksan ihtimali varken ve o vas›ta ile beni ve
Nurcular› alâkadar etmek ve o masum flakirdi de acip if-
tiralarla lekedar etmek, esbaplar oldu¤u halde, 
1 pánjÉnæp©rdG pør«n©pH l¢Sohoôrëne n∂sfpÉna s›rr›yla yine inayet-i ‹lâhiye

imdada yetiflti. O adam tam yüzünden dört gülle ile ya-
k›ndan vuruldu¤u halde ölmedi ve harika bir surette hiç-
bir flahit bulunmad›, hiçbir emare bulunmad›. O vurulan
adam, ne mahkemeye, ne babas›na, ne kardefllerine,
kim vurdu¤unu, ›srar ettikleri halde söylemedi, yani söy-
lettirilmedi. E¤er söyleseydi, habbeyi kubbe yapan mü-
naf›klar, acip iftiralar edeceklerdi.

Cenab-› Hak, ihsan ve keremiyle Nurlar› ve Nurcula-
r› himaye edip, o hâdise ve o bomban›n patlamas› bize
zarar vermedi. Kat'î kanaatimiz gelmifl ki, bu bir keram-
et-i Nuriyedir.

Hem o adam Nurlar›n bir parças›n› okudu¤u cihetiy-
le, onun kerametiyle hayat›n› kurtard›¤› gibi, ondan 
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etme.
iftira: asl› olmadan birine suç
yükleme, olmayan bir suçu bafl-
kas›na yükleme.
iftira: fluçsuza fluç yükleme.
ihsan: ba¤›fllama, ikram etme, lü-
tuf.
ihtimal: olabilirlik.
imdat: yard›m.
inayet-i ‹lahiye: Allah’›n yard›m›.
isnâd: dayand›rma, mal etme, bir
fleyi bir kimseye ait gösterme.
kanaat: inanma, görüfl, fikir.
kat’î: kesin, flüpheye ve tereddü-
de mahal b›rakmayan.
keramet: ermiflçesine yap›lan ifl,
hareket veya söylenen söz, fikir.
keramet-i Nuriye: Risale-i Nur’a
ait keramet.
kerem: cömertlik, lütuf, ihsan,
ba¤›fl.
kubbe: yar›m küre veya kümbe-
timsi yap›lan bina dam›.
lekedâr: lekeli, lekelenmifl.
masum: suçsuz, günahs›z, saf, te-
miz.
mecruh: yaralanm›fl, cerh olun-
mufl, yaral›.
medar: sebep, vesile.
muhakeme: ak›l yürütüp do¤ru
netice elde edebilme, tartma, de-
¤erlendirme, yarg›lama.
mühim: önemli, ehemmiyetli.
münaf›k: nifak sokan, arabozucu;
kalbinde küfrü gizledi¤i halde
Müslüman görünen.
Nur: Risale-i Nur eserlerinin her-
biri.
Nurcu: Risale-i Nur’u okuyup
yaymaya çal›flan.
resmî: devletin olan, devlete ait,
devletle ilgili.
s›r: gizli hakikat.
suret: biçim, tarz.
flakirt: talebe, ö¤renci.
taharri: arama, araflt›rma.
tarz: biçim, flekil.
vas›ta: sebep, vesile.
vazife: görev.
vesile: bahane, sebep.

acip: tuhaf, hayrette b›rakan.
alâkadar: ilgili, iliflki.
bahane: vesile, sebep.
bîçare: çaresiz, zavall›.
cihet: yön, sebep, vesile.
dava: hak aramak maksad›y-
la mahkemeye müracaat et-

me.
ehemmiyetli: önemli.
elîm: üzüntü verici.
emare: alâmet, belirti, niflan.
esbap: sebepler, vas›talar.
evham: vehimler, zanlar, ku-
runtular.

gayr-› resmî: resmî olmayan.
gülle: tabanca mermisi.
habbe: tane.
hâdise: olay.
hane: ev, mesken, beyt, ika-
met edilen yer.
himaye: koruma, muhafaza

1. Sen Cenab-› Hakk›n inayetiyle korunmaktas›n.
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ald›¤› cüz'î bir ders-i hakikat hissiyle, o elîm vaziyetinde
ve inatç› tabiat›nda, yine Nurlara zarar gelmemek için
susturuldu. Ne mahkemeye, ne akrabas›na söylettirilme-
di. Fakat benim yan›ma bir defa geldi¤i ve istikamete
söz verdi¤i halde, yanl›fl hareket etti¤i için tokat yedi.
Hattâ ittihama maruz olabilir flakirdin de, kemal-i
sadakat ve ihlâs içinde baz› lâkaydl›klar› yüzünden bir
flefkat tokad› yedi¤ini anlad›k.

ìÕ

Œ 2 0 3 œ

Aziz, s›dd›k kardefllerim ve hizmet-i Kur'âniyede faal,
sebatkâr arkadafllar›m,

Evve lâ : Bu sene hacc-› ekber manas›n› tafl›yan leya-
li-i aflerenizi ruh u can›m›zla tebrik ederiz.

San iyen: Hem dahilde, hem hariçte Nurun fütuha-
t› devam ediyor. Fakat gizli düflmanlar›m›z olan ehl-i da-
lâlet ve sefahet, ehemmiyetsiz baz› hâdiselerle Nur Tale-
belerine telâfl vermeye ve habbeyi kubbe yap›p sars›nt›
veriyorlar.

Bugünlerde ekser kitaplar›m ve üç senelik muhabere
mektuplar›m meydanda bulunan ehemmiyetli bir flakir-
din hanesine yak›n, gecede bir vukuat oldu. Ondan isti-
fade ile o flakirdin hanesini taharrî etmek yüzde doksan
ihtimal-i kavî varken, Cenab-› Hak, inayetiyle ve h›fz ve
himayetiyle o haneyi taharrîden kurtard›. E¤er sabahle-
yin safdil iki kardeflimizi ciddî ikaz etmeseydim ve kitap 

aziz: izzetli, muhterem, sayg›n.
ciddî: gerçek olarak, hakikaten.
cüz’î: az, parçaya ait olan, pek az.
dâhil: ülke içerisi.
ders-i hakikat: hakikat dersi.
ehemmiyetli: önemli.
ehl-i dalâlet: dalâlet ehli; yoldan
ç›kanlar, azg›n ve sapk›n kimse-
ler.
ekser: pek çok.
elîm: fliddetli, çok dert ve keder
veren.
evvelâ: öncelikle.
faal: çal›flkan, gayretli, hamarat.
fütuhat: fethetmek,yay›lmak.
habbe: tane.
haccü’l-ekber: en büyük hac.
hâdise: olay.
hane: ev, mesken, beyt, ikamet
edilen yer.
hariç: d›fl memleket, yaflan›lan
ülkenin d›fl›ndaki ülke.
h›fz: koruma, muhafaza etme, hi-
maye etme.
himayet: koruma, esirgeme.
hizmet-i Kur’âniye: Kur’ân’›n hiz-
meti.
ihlâs: bir ifli, bir ameli, baflka bir
karfl›l›k beklemeksizin, s›rf Allah
r›zas› için yapma.
ikaz: dikkat çekme, uyarma,
uyand›rma.
inayet: yard›m, ihsan, lütuf.
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istifade: faydalanma, yarar-
lanma.
istikamet: do¤ruluk, dürüst-
lük, do¤ru ve namusluca ha-
reket, iyi kalplilik.
ittiham: suç alt›nda bulu›n-
ma, töhmetli olma.
kemal-i sadakat: sadakat›n
son derecesi, tam ba¤l›l›k, ku-
sursuz sadakat.
kubbe: yar›m küre veya
kümbetimsi yap›lan bina da-
m›.
lâkayt: kay›ts›z, ilgisiz.

leyali-i aflere: on mübarek
gece.
maruz: bir fleyin etkisi ve te-
siri alt›nda bulunma.
muhabere: haberleflme.
Nur: Risale-i Nur.
ruh u cân: candan gönülden.
safdil: saf gönüllü; hile, oyun
bilmeyen, kolay aldat›lan.
Saniyen: ikinci olarak.
sebatkâr: sebat eden, sözün-
de ve karar›nda duran, vaz-
geçmeyen, sebatl›.
sefahat: e¤lence.

s›dd›k: çok do¤ru, dürüst,
hakk› ve hakikati tereddütsüz
kabullenen.
flakirt: talebe, ö¤renci.
flefkat: ac›yarak ve esirgeye-
rek sevme, içten ve karfl›l›ks›z
merhamet.
tabiat: yarat›l›fl, huy, karak-
ter, seciye, mizaç.
taharri: arama, araflt›rma.
talebe: ö¤renci.
vaziyet: durum.
vukuat: vuku bulan fleyler,
hadiseler, olaylar.
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ve mektuplar› oradan kald›rmasayd›m, yine Nur dairesi
içinde büyükçe bir mesele olacakt›.

O vukuatta bir nevi siyaset korkusu da görünüyor.
Gerçi inayet-i ‹lâhiye bizi muhafaza etti; fakat bu s›ra-
da—ki, mecmualar ç›k›yor ve intiflar ediyor ve biz de
pekçok sükûnete ve ihtiyata mecbur oldu¤umuz halde—
böyle heyecanl› bir hâdise, habbeyi kubbe yapan düfl-
manlar›m›z bize telâfl ve sars›nt› verecekti. ‹nayet-i ‹lâhi-
ye, o plân› da def' etti, bizi muhafaza etti.

Fakat o hilâf-› memul, birden bu hadiseden ruhuma
gelen heyecan ve manevî darbe ve Nur hizmetine
ehemmiyetli zarar gelmek düflünmesiyle, hiç ömrümde
görmedi¤im bir s›k›nt› ve âsâb›mda manevî yaralar aç›l-
d›. ‹htiyars›z teessürat beni çok eziyordu. Birden Cenab-›
Erhamürrahîmîn, kemal-i merhametinden, o teessürat-›
manevî yaralar›ma tam bir merhem olarak, çok fedakâr
Nuri Benli’yi ve Kastamonu kahraman› Sad›k Beyi ve
‹nebolu kahramanlar›ndan ‹smail’i tam bir merhem ve
ilâç olarak ikinci gün gönderdi.

Hem on befl seneden beri flehit olmufl iflitti¤im ve da-
ima Ubeyd gibi flehit talebelerim içinde ona dua etti¤im,
hem ‹flaratü’l-‹’caz’›, hem Onuncu Söz’ü tab eden Mol-
la Hamza hayatta, Irak’ta oldu¤unu ve Nurlar› arad›¤›n›,
memlekete giden kardeflimiz Emin’in mektubunda o
müjde, tamam›yla yaram› tedavi etti. Cenab-› Hakka
hadsiz flükür olsun dedim.

Umum kardefllerimize binler selâm ederiz.
ìÕ
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selâm: bar›fl, rahatl›k, selamet ve
esenlik dileme.
sükûnet: sakinlik, sessizlik.
flehit: vatan, bayrak, inanç gibi
yüce de¤erler u¤runda ölen Müs-
lüman kimse.
flükür: Allah’›n nimetlerine karfl›
memnunluk gösterme, gerek dil
ile gerekse hal ile Allah’› hamd
etme.
tab: kitap basma, kitap bask›s›,
bask›.
talebe: ö¤renci.
teessürat: teessürler, kederler,
elemler, ac›lar.
teessürat-› maneviye: manevî
elemler, manevî kederler.
Umum: bütün.
vukuat: vuku bulan fleyler, hadi-
seler, olaylar.

asap: sinirler, sinir sistemi.
Cenab-› Erhamürrâhimîn:
inayet ve rahmet, yard›m ve
lütuf sahiplerinin en merha-
metlisi olan, fleref ve azamet
sahibi olan yüce Allah (c.c.).
def: ortadan kald›rma, yok
etme, giderme.
dua: Allah’a yalvarma, niyaz.
ehemmiyetli: önemli.
fedakâr: kendini veya flahsî
menfaatlerini hiçe sayan, fe-
da eden.
gerçi: her ne kadar.

habbe: tane.
hâdise: olay.
hadsiz: s›n›rs›z, sonsuz.
hilâf-› me’mul: Umulan›n ter-
sine, beklenenin aksine.
ihtiyars›z: irade ve istem d›fl›.
ihtiyat: tedbirli hareket et-
me.
inayet-i ‹lahiye: Allah’›n yar-
d›m›.
intiflar: yay›lma, da¤›lma,
neflrolunma.
kemal-i merhamet: merha-
metin son derecesi, tam bir

merhamet, mükemmel ve
kusursuz merhamet ile.
kubbe: yar›m küre veya
kümbetimsi yap›lan bina da-
m›.
manevî: manaya ait, maddî
olmayan.
mecmua: “Risale-i Nur” par-
çalar›ndan her biri.
mesele: ehemmiyetli, önemli
ifl.
muhafaza: koruma.
nevi: çeflit.
Nur: Risale-i Nur hizmeti.
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Aziz, s›dd›k kardefllerim,

Evve lâ : Size hem acip, hem elîm, hem lâtif bir ma-
cera-y› hayat›m›, düflmanlar›m›n hem flenî, hem bin ih-
timalden bir tek ihtimalle hiçbir fleytan hiçbir kimseyi
kand›ramad›¤› bir iftiralar›n› ve Nura karfl› istimal edile-
cek hiçbir silâhlar› kalmad›¤›n› beyan etmeye bir müna-
sebet geldi. fiöyle ki:

Tarih-i hayat›m› bilenlere malûmdur. Elli befl sene ev-
vel ben, yirmi yafllar›nda iken, Bitlis’te merhum vali
Ömer Pafla hanesinde iki sene onun ›srar›yla ve ilme zi-
yade hürmetiyle kald›m. Onun alt› adet k›zlar› vard›; üçü
küçük, üçü büyük. Ben, üç büyükleri, iki sene beraber
bir hanede kald›¤›m›z halde, birbirinden tefrik edip tan›-
m›yordum. O derece dikkat etmiyordum ki bileyim. Hat-
tâ bir âlim misafirim yan›ma geldi, iki günde onlar› bir-
birinden fark etti, tan›d›. Herkes ve ben de bu hale hay-
ret ederdik. Bana sordular: “Neden bakm›yorsun?”

Derdim: “‹lmin izzetini muhafaza etmek, beni bakt›r-
m›yor.”

Hem k›rk sene evvel ‹stanbul’da Kâ¤›thane flenli¤inin
yevm-i mahsusunda, Köprüden tâ Kâ¤›thane’ye kadar
Haliç’in iki taraf›nda binler aç›k saç›k Rum ve Ermeni ve
‹stanbullu kar› ve k›zlar dizildikleri s›rada, ben ve mer-
hum mebus Molla Seyyid Taha ve mebus Hac› ‹lyas ile
beraber kay›¤a bindik, o kad›nlar›n yanlar›ndan geçiyor-
duk. Benim hiç haberim yoktu. Halbuki Molla Taha ve 
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acip: tuhaf, hayrette b›rakan.
âlim: ilim ile u¤raflan, ilim
adam›.
aziz: de¤erli.
beyan: aç›klama, bildirme,
izah.
elîm: fliddetli, çok dert ve ke-
der veren.
evvel: önce.
evvelâ: öncelikle.
hane: ev, mesken, beyt, ika-
met edilen yer.
hürmet: riayet, ihtiram.
iftira: fluçsuza fluç yükleme.

ihtimal: olabilirlik.
istimâl: kullanma.
izzet: fleref, yücelik, de¤er.
Kâ¤›thane: ‹stanbul’da bir
semt.
lâtif: tatl›, flirin.
macera-y› hayat: hayat ma-
ceras›, hayat serüveni, haya-
t›n seyri.
malûm: bilinen, bilinir olan.
mebus: milletvekili.
merhum: rahmete kavufl-
mufl, ölmüfl, ölü.
muhafaza: koruma.

münasebet: vesile, rab›ta,
ba¤.

Nur: Risale-i Nur.

s›dd›k: çok do¤ru, çok dürüst.

flenî: fena, kötü, çirkin, ay›p.

tarih-i hayat: biyografi yafla-
nan ömür.

tefrik: birbirinden ay›rma,
seçme, ay›rdetme, ayr› tut-
ma.

yevm-i mahsus: özel gün.

ziyade: çok, fazla.
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Hac› ‹lyas, beni tecrübeye karar verdikleri ve nöbetle be-
ni tarassut ettiklerini bir saat seyahat sonunda itiraf edip
dediler:

“Senin bu haline hayret ettik, hiç bakmad›n.”

Dedim: “Lüzumsuz, geçici, günahl› zevklerin ak›beti
elemler, teessüfler olmas›ndan, istemiyorum.”

Hem bütün tarih-i hayat›mda hediyeleri kabul etmek
ve minnet alt›na girip halk›n sadaka ve ihsanlar›n› al-
maktan çekindi¤imi, benimle arkadafll›k edenler bilirler.
Nurlar›n ve hizmet-i imaniye ve Kur’âniyenin flerefini ve
selâmetini himaye etmek için, dünyan›n maddî ve içti-
maî ve siyasî bütün ezvak›n› ve merak›n› terk etti¤imi ve
idam gibi ehl-i garaz›n bütün tehditlerine befl para
ehemmiyet vermedi¤imi, yirmi sene iflkenceli esaretim-
deki, iki dehfletli hapislerimde ve mahkemelerimde kat’î
göründü.

‹flte, yetmifl befl sene devam eden bu düstur-u haya-
t›m varken, Risale-i Nur’un fevkalâde k›ymetini k›rmak
fikriyle, fleytanlar›n bile hat›r ve hayaline gelmeyen bir
iftira, resmî makam›n› iflgal eden bir adam yapt›. Ve de-
mifl: “Gecede tablalarla baklavalar, fahifle ve namussuz-
lar yan›na gidiyorlar.” Halbuki benim kap›m gecede d›-
flar›dan ve içeriden kilitli, hem sabaha kadar bir bekçi, o
bedbaht›n emriyle kap›m› bekliyordu. Hem buradaki
komflular ve bütün dostlar bilirler ki, ben, ifla namaz›n-
dan sonra, tâ sabaha kadar hiç kimseyi yan›ma kabul et-
memiflim.
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sadaka: Allah r›zas› için ihtiyaç
sahibi fakirlere yap›lan yard›m.
selâmet: kurtulufl, halâs.
siyasî: siyasetle ilgili, siyasete ait.
fleref: manevî büyüklük, yücelik,
onur.
tabla: içinde yiyecek tafl›nan kap.
tarassut: gözetme, göz alt›nda
tutma.
tarih-i hayat: biyografi yaflanan
ömür, hayat tarihi.
teessüf: üzülme, ac› duyma.
tehdit: korkutma, gözda¤› ver-
me.

ak›bet: sonuç, netice.
bedbaht: bahts›z, talihsiz, za-
vall›.
dehfletli: ürkütücü, s›k›nt› ve-
rici.
düstur-i hayat: hayat kanu-
nu, hayat kaidesi.
ehemmiyet: önem, de¤er,
k›ymet.
ehl-i garaz: kin ve düflmanl›k
güdenler, kötü niyet tafl›yan-
lar.
elem: dert, üzüntü, maddî-
manevî ›zt›rap.

esaret: esirlik, tutsakl›k, hü-
küm alt›nda bulunma.
ezvak: zevkler.
fâhifle: ahlâks›z kad›n, zina
eden kad›n.
fevkalâde: ola¤anüstü.
himaye: koruma, muhafaza
etme.
hizmet-i imaniye: iman hiz-
meti; Risale-i Nur’la hizmet.
içtimaî: toplulu¤a ait, top-
lumla ilgili, toplumsal.
iftira: fluçsuza fluç yükleme.
ihsan: verilen, ba¤›fllanan

fley.
iflâ: yats› namaz›.
iflgal: tutma.
kat’î: kesin, flüpheye ve te-
reddüde mahal b›rakmayan.
k›ymet: de¤er.
maddî: madde ile alakal›, cis-
manî.
makam: memuriyet, memur-
luk yeri.
minnet: iyili¤e karfl› duyulan
flükür hissi.
resmî: devletin olan, devlete
ait, devletle ilgili.
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‹flte böyle bir iftiraya bir sefih, ahmak insan, eflek ol-
sa, sonra fleytan olsa, buna ihtimal vermez. O adam an-
lad›, o gibi plânlardan vazgeçti, buradan baflka yere ce-
hennem olup gitti. Onun resmiyet cihetiyle beni de¤il,
belki Nurcular› lekedar etmek için kurdu¤u plân›yla, bu
yeni hadiseyi vesile edip flakirtlere leke sürmek istenildi.
Fakat h›fz ve himayet ve inayet-i ‹lâhiye, o plân› da ha-
rika bir tarzda akim b›rakt›.

Bu beyanla ben nefsimi tebrie etmiyorum. Belki
“Kudsi hizmet-i imaniye, o nefsi bütün hevesat›ndan
vazgeçirmifl; ve o hizmetteki manevî zevk ona kâfi geli-
yor” demek istiyorum ve Nurcular›n ihtiyat ve dikkate
ihtiyaçlar›n› beyan ediyorum.

San iyen: Makine iflinde tecrübeli ve muktedir husu-
sî kâtibi size gönderiyorum. Kendim zahmetle yazd›¤›m-
dan, bundan sonra k›saca yazaca¤›m, gücenmeyiniz.

Sa l i sen : Eflâni taraflar›nda hatip Mehmed’e, Tev-
fik’e selâm ediyorum, rüyas› mübarektir.

Rab ian: Bu dakikada Kastamonu Hüsrev’i Mehmed
Feyzi’nin tebrik ve Nur fütuhat›n›n müjdelerini hâvi par-
lak, güzel mektubunu ald›m. Ve o k›ymetli kardeflimiz
baflta olarak Hilmi, Emin, Beflkardefl’ler, Ulviye’ler, Zeh-
ra’lar, Lütfiye’ler gibi Nurcu hemflirelerimizin hem leya-
li-i aflerelerini, hem bayramlar›n› ruh u can›m›zla tebrik
ediyoruz. Hem Hulûsî’nin, hem Feyzi’nin mektuplar›n›
leffen gönderiyoruz.

ìÕ

akim: neticesiz, sonu yok, baflar›-
s›z.
beyan: aç›klama, bildirme, izah.
cihet: yön, sebep, vesile.
fütuhat: fethetmek,yay›lmak.
hâdise: olay.
hâvî: içine alan, kapsayan, kufla-
tan.
hemflire: k›z kardefl, bac›.
hevesat: hevesler.
h›fz: koruma, muhafaza etme, hi-
maye etme.
himayet: koruma, esirgeme.
hizmet-i imaniye: iman hizmeti;
Risale-i Nur’la hizmet.
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hususî: özel.
iftira: fluçsuza fluç yükleme.
ihtimal: belki, olabilir.
ihtiyat: tedbirli hareket et-
me.
inayet-i ‹lahiye: Allah’›n yar-
d›m›.
kâfî: yeter, kâfi gelir.
kâtip: yazan, yaz›c›.
kudsî: mukaddes, yüce.
leffen: zarf ve mektup içine
koyarak.
lekedâr: lekeli, lekelenmifl.
leyali-i aflere: on mübarek

gece.
manevî: manaya ait, maddî
olmayan.
muktedir: iktidarl›, gücü ye-
ten.
mübarek: hay›rl›, mutlu, kut-
lu, u¤urlu.
nefs: kiflinin kendisi, iyili¤e de
kötülü¤e de meyli olan duy-
gu.
Nur: Risale-i Nur.
Nurcu: Risale-i Nur’u okuyup
yaymaya çal›flan.
resmiyet: resmîlik, resmî ol-

ma hâli.
ruh u cân: candan gönülden
salisen: üçüncü olarak.
saniyen: ikinci olarak.
sefih: rezil, adî, afla¤›l›k, baya-
¤›.
selâm: bar›fl, rahatl›k, sela-
met ve esenlik dileme.
flakirt: talebe, ö¤renci.
tarz: biçim, flekil.
tebrie: beraat ettirme, beraat
hükmü.
vesile: bahane, sebep.
zahmet: zor, güç.
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Aziz, s›dd›k kardefllerim,

Evve lâ : Nurun ehemmiyetli ve çok hay›rl› bir flakir-
di, çoklar›n nam›na benden sordu ki: “Nurun halis ve
ehemmiyetli bir k›s›m flakirtleri, pek mus›rrane olarak,
ahir zamanda gelen Âl-i Beytin büyük bir mürflidi seni
zannediyorlar ve o kadar çekindi¤in halde onlar ›srar
ediyorlar. Sen de bu kadar mus›rrane onlar›n fikirlerini
kabul etmiyorsun, çekiniyorsun. Elbette onlar›n elinde
bir hakikat ve kat’î bir hüccet var ve sen de bir hikmet
ve hakikate binaen onlara muvafakat etmiyorsun. Bu ise
bir tezatt›r, herhalde hallini istiyoruz.”

Ben de bu zat›n temsil etti¤i çok mesaillere cevaben
derim ki:

O has Nurcular›n ellerinde bir hakikat var. Fakat iki ci-
hette bir tabir ve tevil lâz›m.

B‹R‹NC‹S‹: Çok defa mektuplar›mda iflaret etti¤im gibi,
Mehdî-i Âl-i Resulün temsil etti¤i kudsi cemaatinin flahs-›
manevîsinin üç vazifesi var. E¤er çabuk k›yamet kop-
mazsa ve befler bütün bütün yoldan ç›kmazsa, o vazife-
leri onun cemiyeti ve seyyidler cemaati yapaca¤›n› rah-
met-i ‹lâhiyeden bekliyoruz. Ve onun üç büyük vazifesi
olacak:

Birincisi: Fen ve felsefenin tasallutuyla ve maddiyun
ve tabiiyyun taunu, befler içine intiflar etmesiyle, 
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azzez, aziz.
maddiyyun: maddenin ezelî ve
ebedî oldu¤una, sonradan yarat›l-
mam›fl bulundu¤una inananlar,
maddeye ba¤l› kalanlar, madde-
ciler, materyalistler.
mesail: meseleler.
mus›rrâne: israr ve inatla, ›srarl›
bir flekilde.
muvafakat: raz› olma, müsaade
etme, kabul etme.
mürflit: irflat eden, do¤ru yolu
gösteren, rehber, k›lavuz.
nam: ad, yerine.
Nur: Risale-i Nur hizmeti.
Nurcu: Risale-i Nur’u okuyup
yaymaya çal›flan.
rahmet-i ‹lâhîye: Allah’›n sonsuz
rahmeti, ‹lâhî rahmet.
seyyid: Hz. Muhammed’in (a.s.m.)
torunu Hz. Hasan’›n soyundan
olan kimse; Hz. Muhammed’in te-
miz soyundan gelen kimse.
s›dd›k: çok do¤ru, dürüst, hakk›
ve hakikati tereddütsüz kabulle-
nen.
flahs-› manevî: manevî flah›s,
belli bir kifli olmay›p bir cemaat-
teb meydana gelen manevî flah›s.
flakirt: talebe, ö¤renci.
tabiiyyun: tabiatç›lar, materya-
listler, tabiata tapanlar.
tabir: yorum, yorumlama.
tasallut: birini rahats›z etme, mu-
sallat olma, hükmü alt›na alma.
taun: veba.
temsil: birinin, bir toplulu¤un ve-
ya bir kuruluflun ad›na hareket
etme.
tevil: sözün ilk bak›flta beliren
anlam›n› de¤il de, ihtimal dahilin-
de bulunan di¤er anlamlar›n› ala-
rak yorumlama veya muhtemel
manalar›ndan birini tercih etme.
tezat: z›tl›k, ayk›r›l›k.
vazife: dinî mükellefiyet, yüküm-
lülük.

ahir zaman: dünyan›n son
zaman› ve son devresi, dünya
hayat›n›n k›yamete yak›n son
devresi.
Âl-i Beyt: Hz. Muhammed’in
(a.s.m.) ailesinden olan, Hz.
Muhammed’in (a.s.m.) ev hal-
k›.
aziz: izzetli, sayg›n, muhte-
rem
befler: insan, insanl›k.
binaen: -den dolay›, bu se-
bepten.
cemaat: topluluk, aralar›nda

çeflitli ba¤lar bulunan insanlar
toplulu¤u.
cemiyet: manevî birlik teflkil
eden cemaat.
cevaben: cevap olarak, karfl›-
l›k fleklinde.
cihet: yön, görüfl aç›s›.
ehemmiyetli: önemli.
evvelâ: öncelikle.
felsefe: madde ve hayat›
bafllang›ç ve gaye bak›m›n-
dan inceleyen ilim.
fen: hüner, marifet, sanat,
ilim.

hakikat: gerçek, esas.
hâl: kald›rma, hal’ etme.
halis: her amelini, yaln›z Allah
r›zas› için iflleyen.
hikmet: yüksek bilgi.
hüccet: delil.
intiflar: yay›lma, da¤›lma,
neflrolunma.
kat’î: kesin, flüpheye ve te-
reddüde mahal b›rakmayan.
k›yamet: bütün kâinat›n Al-
lah taraf›ndan tayin edilen bir
vakitte y›k›l›p mahvolmas›.
kudsî: mukaddes, kutlu, mu-
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herfleyden evvel felsefeyi ve maddiyun fikrini tam sustu-
racak bir tarzda iman› kurtarmakt›r.

Ehl-i iman› dalâletten muhafaza etmek ve bu vazife
hem dünya, hem herfleyi b›rakmakla, çok zaman tedki-
kat ile meflguliyeti iktiza etti¤inden, Hazret-i Mehdînin,
o vazifesini bizzat kendisi görmeye vakit ve hal müsaade
edemez. Çünkü hilâfet-i Muhammediye (a.s.m.) cihetin-
deki saltanat›, onunla ifltigale vakit b›rakm›yor. Herhal-
de o vazifeyi ondan evvel bir taife bir cihette görecek. O
zat, o taifenin uzun tetkikat›yla yazd›klar› eseri kendine
haz›r bir program yapacak, onunla o birinci vazifeyi tam
yapm›fl olacak.

Bu vazifenin istinad etti¤i kuvvet ve manevî ordusu,
yaln›z ihlâs ve sadakat ve tesanüd s›fatlar›na tam sahip
olan bir k›s›m flakirtlerdir. Ne kadar da az da olsalar, ma-
nen bir ordu kadar kuvvetli ve k›ymetli say›l›rlar.

‹kinci vazifesi: Hilâfet-i Muhammediye (a.s.m.) unva-
n›yla fleair-i ‹slâmiyeyi ihya etmektir. Âlem-i ‹slâm›n vah-
detini nokta-i istinad edip befleriyeti maddî ve manevî
tehlikelerden ve gadab-› ‹lâhiden kurtarmakt›r. Bu vazi-
fenin, nokta-i istinad› ve hâdimleri, milyonlarla efrad›
bulunan ordular lâz›md›r.

Üçüncü vazifesi: ‹nk›lâbat-› zamaniye ile çok ahkâm-›
Kur'âniyenin zedelenmesiyle ve fleriat-› Muhammediye-
nin (a.s.m.) kanunlar› bir derece tatile u¤ramas›yla, o
zat, bütün ehl-i iman›n manevî yard›mlar›yla ve ittihad-›
‹slâm›n muavenetiyle ve bütün ulema ve evljyan›n ve 

Âlem-i ‹slâm: ‹slâm âlemi, ‹slâm
dünyas›.
befleriyet: insanl›k, insanlar.
bizzat: kendisi, flahsen.
cihet: yön, sebep, vesile.
dalâlet: dinsizlik, inançs›zl›k,.
efrat: fertler.
ehl-i iman: inananlar, iman sa-
hipleri.
evliya: veliler, Allah dostlar›.
evvel: önce.
felsefe: madde ve hayat› bafllan-
g›ç ve gaye bak›m›ndan incele-
yen ilim.
gazab-› ‹lâhî: Allah’›n gazab›, ‹lâhî
gazap.
hâdim: hademe, hizmetçi, hizmet
eden, ifle yarayan.
hâl: durum, vaziyet, keyfiyet;
içinde bulunulan durum ve flart-
lar›n bütünü.
hilâfet-i Muhammediye: Hz. Mu-
hammed’den sonra, onun Kur’ân
davas›n› ve sünnetini devam etti-
rip temsil etme.
ihlâs: bir ifli, bir ameli, baflka bir
karfl›l›k beklemeksizin, s›rf Allah
r›zas› için yapma.
ihya: canland›rma, diriltme, ha-
yat verme, yeniden hayata dön-
dürme.
iktiza: gerektirme, lüzumlu k›l-
ma.
ink›lâbat-› zamaniye: zamana
ba¤l› olarak meydana gelen de¤i-
flimler, dönüflümler.
istinat: dayanma, güvenme.
ifltigal: bir iflle u¤raflma, meflgul
olma.
ittihad-› ‹slâm: ‹slâm birli¤i, Pa-
nislâmizm.
maddî: madde ile alâkal›; para,
mal vb. fleylerle ilgili.
maddiyyun: maddenin ezelî ve
ebedî oldu¤una, sonradan yarat›l-
mam›fl bulundu¤una inananlar,
maddeye ba¤l› kalanlar, madde-
ciler, materyalistler.
manen: mana bak›m›ndan, ma-
naca.
manevî: manaya ait, maddî ol-
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mayan.
Mehdî: hadislere göre ahir
zamanda tevhidi esas alarak
iman› muhafaza edip ‹slâmi-
yeti hurafelerden ve bid’alar-
dan ar›nd›rarak zaman›n an-
lay›fl›na göre yenileyecek
olan âlim ve önder zat.
meflguliyet: u¤rafl›lan ve
meflgul olunan fley.
muavenet: yard›m, yard›m
etme, yard›mc›l›k, teâvün.
muhafaza: koruma.
müsaade: izin; elveriflli, uy-

gun olma durumu.
nokta-i istinat: dayanak
noktas›, güvenme ve itimat
noktas›.
sadâkat: ba¤l›l›k, do¤ruluk.
s›fat: vas›f, nitelik.
flakirt: talebe, ö¤renci.
fleair-i ‹slâmiye: ‹slâma ait
iflaretler, ‹slâma sembol ol-
mufl ifl ve ibadetler.
fleriat-› Muhammediye: Hz.
Muhammed’in (a.s.m.) fleriat›;
Hz. Muhammed’in (a.s.m.) ta-
rif etti¤i, getirdi¤i ve bildirdi¤i

fleriat; ‹slâm dini.
taife: cemaat, topluluk.
tarz: biçim, flekil.
tesanüt: dayan›flma, birbirine
dayanma ve destek olma.
tetkikat: araflt›rmalar, incele-
meler.
ulema: âlimler, bilginler, ilim
sahipleri.
ünvan: ad, isim, lâkap.
vahdet: birlik, beraberlik.
vazife: dinî mükellefiyet, yü-
kümlülük görev.
zat: kifli, flah›s, fert.
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bilhassa Âl-i Beytin neslinden her as›rda kuvvetli ve kes-
retli bulunan milyonlar fedakâr seyyidlerin iltihaklar›yla
o vazife-i uzmay› yapmaya çal›fl›r.

fiimdi hakikat-i hal böyle oldu¤u halde, en birinci va-
zifesi ve en yüksek mesle¤i olan iman› kurtarmak ve
iman›, tahkikî bir surette umuma ders vermek, hattâ
avam›n da iman›n› tahkikî yapmak vazifesi ise, manen
ve hakikaten hidayet edici, irflat edici manas›n›n tam sa-
rahatini ifade etti¤i için, Nur fiakirtleri bu vazifeyi tama-
m›yla Risale-i Nur’da gördüklerinden, ikinci ve üçüncü
vazifeler buna nispeten ikinci ve üçüncü derecedir diye,
Risale-i Nur’un flahs-› manevîsini hakl› olarak bir nevi
Mehdî telâkkî ediyorlar. O flahs-› manevînin de bir mü-
messili, Nur fiakirtlerinin tesanüdünden gelen bir flahs-›
manevîsi ve o flahs-› manevîde bir nevi mümessili olan
bîçare tercüman›n› zannettiklerinden, bazan o ismi ona
da veriyorlar. Gerçi bu, bir iltibas ve bir sehivdir, fakat
onlar onda mes'ul de¤iller. Çünkü, ziyade hüsn-ü zan,
eskiden beri cereyan ediyor ve itiraz edilmez. Ben de o
kardefllerimin pek ziyade hüsn-ü zanlar›n› bir nevi dua
ve bir temennî ve Nur Talebelerinin kemal-i itikadlar›n›n
bir tereflfluhu gördü¤ümden, onlara çok iliflmezdim.
Hattâ, eski evljyan›n bir k›sm›, keramet-i gaybiyelerinde
Risale-i Nur’u ayn› o ahirzaman›n hidayet edicisi oldu¤u
diye keflifleri, bu tahkikat ile tevili anlafl›l›r. Demek iki
noktada bir iltibas var; tevil lâz›md›r.

B i r inc i s i : Âhirdeki iki vazife, gerçi hakikat nok-
tas›nda birinci vazife derecesinde de¤iller; fakat 

EM‹RDA⁄ LÂH‹KASI - I | 457

kesretli: çoklu¤u olan, çok fazla.
keflif: gizli bir fleyi bulma, meyda-
na ç›karma.
manen: mana bak›m›ndan, ma-
naca.
Mehdî: hadislere göre ahir za-
manda tevhidi esas alarak iman›
muhafaza edip ‹slâmiyeti hurafe-
lerden ve bid’alardan ar›nd›rarak
zaman›n anlay›fl›na göre yenile-
yecek olan âlim ve önder zat.
meslek: tutulan yol, sülûk edilen
yer.
mes’ul: sorumlu, yükümlü.
mümessil: temsil eden, temsilci.
nesl: soy-sop, zürriyet.
nevi: çeflit.
nispeten: nispetle, k›yaslayarak.
Nur: Risale-i Nur hizmeti.
sarahat: ifadedeki aç›kl›k, aç›k
anlat›m.
sehiv: hata, yanl›fll›k.
seyyid: Hz. Muhammed’in (a.s.m.)
torunu Hz. Hasan’›n soyundan
olan kimse; Hz. Muhammed’in te-
miz soyundan gelen kimse.
suret: biçim, tarz, görünüfl.
flahs-› manevî: manevî flah›s,
belli bir kifli olmay›p bir cemaat-
teb meydana gelen manevî flah›s.
flakirt: talebe, ö¤renci.
tahkik: inceleme, araflt›rma.
tahkikat: araflt›rmalar, sorufltur-
malar.
tahkikî: araflt›rma ve inceleme
ile ilgili, inand›¤› fleylerin asl›n›,
esas›n› bilerek inanma.
talebe: ö¤renci.
telâkki: kabul etme, bir görüflle
bakma.
temenni: olmas›n› veya olmama-
s›n› isteme; dilek, istek, arzu.
tercüman: tercüme eden, çevi-
ren.
tereflfluh: kulaktan dolma, kesin
olmayan haber.
tesanüt: dayan›flma, birbirine da-
yanma ve destek olma.
tevil: yorumlama, yorum.
umum: hep, bütün, cümle, her-
kes.
vazife: dinî mükellefiyet, yüküm-
lülük.
vazife-i uzma: en büyük vazife.
ziyade: çok, fazla.

ahir zaman: dünyan›n son
zaman› ve son devresi, dünya
hayat›n›n k›yamete yak›n son
devresi.
ahir: son.
Âl-i Beyt: Hz. Muhammed’in
(a.s.m.) ailesinden olan, Hz.
Muhammed’in (a.s.m.) ev hal-
k›.
asr: yüzy›l, as›r.
avam: kültürlü, yüksek taba-
kadan olmayan; cahil halk ta-
bakas›.
bîçare: çaresiz, zavall›.

bilhassa: özellikle.
cereyan: ak›m, fikir, sanat ve-
ya siyaset hareketi.
evliya: keramet sahibi olan-
lar, erenler, velîler, ulular.
fedakâr: kendini veya flahsî
menfaatlerini hiçe sayan, fe-
da eden.
gerçi: her ne kadar.
hakikat: gerçek, as›l, esas.
hakikaten: do¤rusu, gerçek-
ten.
hakikat-› hâl: durumun ger-
çek yönü, iflin asl›.

hâl: durum, vaziyet.
hidayet: irflat eden do¤ru yo-
la ulaflt›ran.
hüsn-i zan: iyi zan, güzel ka-
naat.
iltibas: yanl›fll›k, kar›fl›kl›k.
iltihak: kar›flma, kat›lma.
irflat: do¤ru yolu gösterme,
gafletten uyand›rma.
itiraz: kabul etmedi¤ini belir-
tip karfl› ç›kma.
keramet-i gaybiye: gaybla il-
gili keramet, istikbal ile alâka-
l› keramet.
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hilâfet-i Muhammediye (a.s.m.) ve ittihad-› ‹slâm ordula-
r›yla zemin yüzünde saltanat-› ‹slâmiyeyi sürmek cihetin-
de herkeste, hususan avamda, hususan ehl-i siyasette,
hususan bu asr›n efkâr›nda, o birinci vazifeden bin dere-
ce genifl görünüyor. Ve bu isim bir adama verildi¤i vakit,
bu iki vazife hat›ra geliyor; siyaset manas›n› ihsas eder,
belki de bir hodfüruflluk manas›n› hat›ra getirir, belki bir
flan, fleref ve makamperestlik ve flöhretperestlik arzula-
r›n› gösterir. Ve eskiden beri ve flimdi de çok safdil ve
makamperest zatlar, Mehdî olaca¤›m diye dava ederler.
Gerçi her as›rda hidayet edici, bir nevi Mehdî ve müced-
did geliyor ve gelmifl. Fakat herbiri, üç vazifelerden biri-
sini bir cihette yapmas› itibar›yla, ahir zaman›n Büyük
Mehdî ünvan›n› almam›fllar.

Hem mahkemede, Denizli ehl-i vukufu, baz› flakirtle-
rin bu itikadlar›na göre, bana karfl› demifller ki:

“E¤er Mehdîlik dava etse, bütün flakirtleri kabul ede-
cekler.”

Ben de onlara demifltim:

“Ben, kendimi seyyid bilemiyorum. Bu zamanda ne-
siller bilinmiyor. Halbuki, ahirzaman›n o büyük flahs›,
Âl-i Beytten olacakt›r. Gerçi manen ben Hazret-i Ali’nin
(r.a.) bir veled-i manevîsi hükmünde ondan hakikat der-
sini ald›m ve 

Âl-i Muhammed Aleyhisselâm bir manada hakiki Nur
fiakirtlerine flamil olmas›ndan, ben de Âl-i Beytten 

ahir zaman: dünyan›n son zama-
n› ve son devresi, dünya hayat›-
n›n k›yamete yak›n son devresi.
Aleyhisselam: Allah’›n selam›
onun üzerine olsun.
Âl-i Beyt: Hz. Muhammed’in
(a.s.m.) ailesinden olan, Hz. Mu-
hammed’in (a.s.m.) ev halk›.
Âl-i Muhammed: Hz. Muham-
med’in (a.s.m.) neslinden gelen-
ler.
asr: yüzy›l, as›r.
avam: kültürlü, yüksek tabaka-
dan olmayan; cahil halk tabakas›.
cihet: görüfl, görüfl aç›s›.
dava: iddia.
efkâr: düflünceler, fikirler, görüfl-
ler.
ehl-i siyaset: ülkenin idaresiyle
meflgul olanlar, siyaset adamlar›,
politikac›lar.
ehl-i vukuf: mahkemenin tayin
etti¤i “bilir kifli”ler.
gerçi: her ne kadar.
hakikat: gerçek, esas.
hakikî: gerçek.
hidayet: irflat eden do¤ru yola
ulaflt›ran.
hilâfet-i Muhammediye: Hz. Mu-
hammed’den sonra, onun Kur’ân
davas›n› ve sünnetini devam etti-
rip temsil etme.
hodfürufl: kendini be¤endirmeye
çal›flan, övünen.
hususan: bilhassa, özellikle.
hükmünde: de¤erinde, yerinde.
ihsas: hissetirme, sezdirme.
itikat: bir inanca, bir fikre ba¤lan-
ma, inanma.
ittihad-› ‹slâm: ‹slâm birli¤i, Pa-
nislâmizm.
makamperest: makam sever,
makam düflkünü.
manen: mana bak›m›ndan, ma-
naca.
Mehdî: hadislere göre ahir za-
manda tevhidi esas alarak iman›
muhafaza edip ‹slâmiyeti hurafe-
lerden ve bid’alardan ar›nd›rarak
zaman›n anlay›fl›na göre yenile-
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yecek olan âlim ve önder zat.
müceddit: tecdit eden, yeni-
leyen, yenileyici, yeniden fle-
kil veren, yeniden güçlendi-
ren, kuvvetlendiren.
nesil: kuflak, nesil.
nevi: çeflit.
Nur: Risale-i Nur.
safdil: saf gönüllü; hile, oyun
bilmeyen, kolay aldat›lan.
saltanat-› ‹slâmiye: ‹slâmiye-

tin hakimiyeti, ‹slâm›n salta-
nat›.
seyyid: Hz. Muhammed’in
(a.s.m.) torunu Hz. Hasan’›n
soyundan olan kimse; Hz.
Muhammed’in temiz soyun-
dan gelen kimse.
flakirt: talebe, ö¤renci.
flamil: içine alan, kapsay›c›.
flan: flöhret, ün.
fleref: övünülecek, iftihar edi-

lecek fley.
flöhretperest: flöhret düflkü-
nü.
ünvan: ad, isim, lâkap.
vazife: dinî mükellefiyet, yü-
kümlülük görev.
veled-i manevî: manevî ev-
lât.
zat: kifli, flah›s, fert.
zemin: yeryüzü.
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say›labilirim. Fakat, bu zaman flahs-› manevî zaman› ol-
mas›ndan ve Nurun mesle¤inde hiçbir cihette benlik ve
flahsiyet ve flahsî makamlar› arzu etmek ve flan, fleref ka-
zanmak olmaz; ve s›rr-› ihlâsa tam muhalif olmas›ndan,
Cenab-› Hakka hadsiz flükür ediyorum ki, beni kendime
be¤endirmemesinden, ben öyle flahsî ve haddimden
hadsiz derece fazla makamata gözümü dikmem. Ve
Nurdaki ihlâs› bozmamak için, uhrevî makamat dahi ba-
na verilse, b›rakmaya kendimi mecbur biliyorum” de-
dim; o ehl-i vukuf sustu.

ìÕ
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cihet: yön, sebep, vesile.
ehl-i vukuf: mahkemenin ta-
yin etti¤i “bilir kifli”ler.
hadsiz: çok, pek çok.
hadsiz: s›n›rs›z, sonsuz.
ihlâs: bir ifli, bir ameli, baflka
bir karfl›l›k beklemeksizin, s›rf
Allah r›zas› için yapma.
makam: manevî mevki.
makamat: makamlar.
meslek: gidifl, tutulan yol, sis-

tem.
muhalif: z›t, karfl›t, ayk›r›.
Nur: Risale-i Nur hizmeti.
s›rr-› ihlâs: ihlas s›rr›, samimi-
yet ve do¤rulu¤un s›rr›.
flahs-› manevî: manevî flah›s,
belli bir kifli olmay›p bir ce-
maatteb meydana gelen ma-
nevî flah›s.
flahsî: flahsa, kifliye ait, husu-
sî.

flahsiyet: kiflilik, kifli özelli¤i.

flan: flöhret, ün.

fleref: övünülecek, iftihar edi-
lecek fley.

flükür: Allah’›n nimetlerine
karfl› memnunluk gösterme,
gerek dil ile gerekse hal ile
Allah’› hamd etme.

uhrevî: ahirete dair, ahirete
ait.
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Aziz, s›dd›k kardefllerim,

Evve lâ : Umum Nurcular›n mübarek bayramlar›n› ve
haccü’l-ekberde bulunan Nur fiakirtleriyle ve hacdaki
Nur taraftarlar›n›n bayramlar›n› tebrik içinde ve çok za-
mandan beri esaret alt›nda kalm›fl ve istiklâliyetini kay-
betmifl Hindistan, Arabistan gibi âlem-i ‹slâm›n büyük
memleketleri birer devlet-i ‹slâmiye fleklinde Hind’de yüz
milyon bir devlet-i ‹slâmiye, Cava’da elli milyondan ziya-
de bir devlet-i ‹slâmiye ve Arabistan’da dört befl hükû-
met bir cemahir-i müttefika gibi Arap birli¤i ile ‹slâm bir-
li¤ini birlefltirmesindeki âlem-i ‹slâm›n bu büyük bayra-
m›n›n mukaddemesini tebrik ile bu bayram bize müjde
veriyor.

San iyen: ‹stanbul’da, Re’fet Beyin ve Mustafa
Oruç’un yazd›klar›na göre, çok zaman ‹slâm ordusunu
idare eden ve sonra dârülfünuna ink›lâp eden Harbiye
Nezareti ve Bab-› Seraskerî, o muazzam binan›n aln›n-

da 
1 Gkõj/õnY Gkô°rünf *G n∑nô°oürænjnh @ Ékæ«/Ñoe Ékëràna n∂ndÉnærënàna ÉsfpG hatt-›

Kur’ân ile o manidar Kur’ân ayeti yaz›lm›flken, sonra da
mermer tafllarla üzeri kapat›l›p o nurlar› gizlemifllerdi.
fiimdi yeniden hatt-› Kur’âniyeye bir nümune-i müsaade
ve Risale-i Nur’un takip etti¤i maksad›na bir vesile ve
üniversite ileride bir Nur Medresesi olmas›na bir iflaret
oldu¤u gibi, Denizli Nurcular›ndan Ahmed’lerin meflhur
âlim ve ak›lca on dokuzuncu asr›n en büyü¤ü ve 

âlem-i ‹slâm: ‹slâm âlemi, ‹slâm
dünyas›.
âlim: ilim ile u¤raflan, ilim adam›.
asr: yüzy›l, as›r.
aziz: de¤erli.
bab-› Seraskerî: serasker kap›s›,
askerlik iflleriyle u¤raflan daire.
cemahir-i müttefika: birbiriyle
anlaflm›fl, ittifak etmifl devletler,
müttefik cumhuriyetler.
dârülfünun: üniversite.
devlet-i ‹slâmiye: ‹slâm devleti.
esaret: esirlik, tutsakl›k, hüküm
alt›nda bulunma.
evvelâ: öncelikle.
haccü’l-ekber: en büyük hac.
Harbiye Nezareti: Osmanl›’da Sa-

vunma Bakanl›¤›.
hatt-› Kur’ân: Kur’ân yaz›s›.
hatt-› Kur’âniye: Kur’an hatt›,
yaz›s›.
idare: bir ifli yürütme, çekip
çevirme.
ink›lâp: birhalden di¤er bir
hale geçme, de¤iflme, dönüfl-
me.
istiklâliyet: ba¤›ms›zl›k.
maksat: kastedilen fley; gaye.

manidar: nükteli, ince mana-
l›.
medrese: fakülte.
muazzam: çok büyük, çok iri,
koskocaman.
mukaddeme: bafllang›ç, girifl.
mübarek: hay›rl›, mutlu, kut-
lu, u¤urlu.
nur: ayet-i kerime.
Nurcu: Risale-i Nur’u okuyup
yaymaya çal›flan.

nümune-i müsaade: izin ör-
ne¤i.
saniyen: ikinci olarak.
s›dd›k: çok do¤ru, dürüst,
hakk› ve hakikati tereddütsüz
kabullenen.
flakirt: talebe, ö¤renci.
umum: bütün.
vesile: f›rsat, elveriflli hal.
ziyade: çok, fazla.

1. Biz sana ap aç›k bir fetih yolu açt›k. (Fetih Suresi:1) Ve Allah sana pek flerefli bir zaferle yar-
d›m etsin. (Fetih Suresi: 3.)
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içtimaî feylesoflar›n en ilerisi Bismarck’›n eserinden al-
d›klar› bir f›krada, o yüksek Bismarck, eserinde diyor ki:

“Kur’ân’› her cihetle tetkik ettim, her kelimesinde bü-
yük bir hikmet gördüm. Bunun misli ve befleriyeti idare
edecek hiçbir eser yoktur ve gelemez.”

Ve Peygambere hitaben der:

“Yâ Muhammed! Sana muas›r olamad›¤›mdan çok
müteessirim. Befleriyet senin gibi mümtaz bir kudreti bir
defa görmüfl, badema göremeyecektir. Binaenaleyh, se-
nin huzurunda kemal-i hürmetle e¤ilirim.”

Bismarck

diye imzas›n› atm›fl. Ve o f›kras›nda tahrif ve nesh olu-
nan kütüb-ü münzeleyi ziyade tenkis etti¤i için, o cüm-
leler yaz›lmamal›; ben de iflaret ettim.

O zat on dokuzuncu asr›n en ak›ll› ve en büyük bir
feylesofu ve siyasetin ve içtimaiyat-› befleriyenin en mü-
him bir flahsiyeti olmas›; hem âlem-i ‹slâm, istiklâliyetini
bir derece elde etmesi; ve ecnebî hükûmetlerin hakaik-i
Kur’âniyeyi aramas›; ve garp ve flimal-i garbîde Kur’ân
lehinde büyük bir cereyan bulunmas›; hem Amerika’n›n
en yüksek ve meflhur feylesofu olan Mister Carlyle dahi
aynen Bismarck gibi demifl:

“Baflka kitaplar, hiçbir cihette Kur’ân’a yetiflemez.
Hakikî söz odur, onu dinlemeliyiz” diye kat’î karar ver-
mesi; (HAfi‹YE) ve Nurlar›n da her tarafta fütuhat› ve ileri 
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hareket.
misl: benzer, efl, naz›r, t›pk›s›.
muas›r: ayn› as›rda yaflayanlar-
dan her biri, ayn› devirde yafla-
yan.
mühim: önemli, ehemmiyetli.
mümtaz: ayr›cal›lkl›, seçkin.
müteessir: teessüre kap›lan, hü-
zünlü, kederli, mahzun.
nesh: geçersiz yapma, ortadan
kald›rma, hükümsüz b›rakma.
flahsiyet: kifli, kimse.
flimal-i garbî: kuzey bat›.
tahrif: de¤ifltirme, bozma.
tenkis: kusurlu hale getirme.
tetkik: dikkatle araflt›rma, incele-
me.
zat: kifli, flah›s, fert.
ziyade: çok, fazla.

HAfi‹YE: Risâle-i Nur’dan Arabî ‹flârâtü’l-‹’câz tefsiri otuz sene evvel,
onun bu k›ymetli hakperestane hükmüne iflaret etmifl.

âlem-i ‹slâm: ‹slâm âlemi, ‹s-
lâm dünyas›.
asr: yüzy›l, as›r.
badema: bundan sonra, bun-
dan böyle.
befleriyet: insanl›k, insanlar.
binaenaleyh: bundan dolay›,
bunun üzerine.
cereyan: ak›m, fikir, sanat ve-
ya siyaset hareketi.
cihet: flekil, yön, tarz.
ecnebi: yabanc›.
f›kra: k›s›m, fas›l, bölüm.
filozof: felsefe ile u¤raflan, fi-

lozof.
fütuhat: fethetmek,yay›l-
mak.
garp: ülkemize göre Avrupa.
hakaik-› Kur’âniye: Kur’ân
ait olan ve ondan gelen ger-
çekler.
hakikî: gerçek, sahici.
hikmet: yüksek bilgi.
hitaben: hitap ederek, söyle-
yerek.
içtimaat-› befleriye: sosyal
hayat, insanlar›n sosyal yön-
leri, halleri.

içtimaî: toplulu¤a ait, top-
lumla ilgili, toplumsal.
idare: yönetim, memleket ifl-
lerinin yürütülmesi.
istiklâliyet: ba¤›ms›zl›k.
kat’î: kesin, flüpheye ve te-
reddüde mahal b›rakmayan.
kemal-i hürmet: sayg›yla.
kudret: güç, kuvvet, iktidar.
kütüb-i münzele: vahiy ile
Cenab-› Hak taraf›ndan indiril-
mifl mukaddes kitaplar.
leh: onun taraf›na, ondan ya-
na, birinin faydas› için yap›lan
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gitmesi, büyük bir fa’l-i hay›rd›r ki, ecnebide çok Bis-
mark’lar ve Mister Carlyle’lar ç›kacaklar ve emareleri de
var diye Nurculara bir bayram hediyesi olarak takdim
ediyoruz ve Bismarck’›n f›kras›n› leffen gönderiyoruz.

ìÕ

Œ 2 0 7 œ

‹nebolu kahramanlar›ndan berber Ali Osman’›n ma-
sum mahdumunun güzel yaz›s›yla gönderdi¤i mektuba
bakt›m, birden hat›r›ma geldi: Üç mühim Nur merkezin-
de üç berber tam birbirine benzer bir tarzda Nura büyük
hizmetleri, hem herbirisi çocuklar›yla Nura çal›flmalar›,
beni mesrur eyledi. Berber Burhan, berber H›fz›, berber
Ali Osman, Nurun birer k›ymetli kahramanlar›d›r. Allah
onlar› çoluk ve çocuklar›yla dünyada ve ahirette mes’ut
etsin. Âmin.

Said Nursî

ìÕ

Œ 2 0 8 œ

Aziz, s›dd›k kardefllerim,

Evve lâ : Medresetü’z-Zehran›n üç flakirdinin hafifçe
bir ay hapis cezas› ve pek haks›z ve çok manas›z ve so-
¤uk hâkimin hiddetine maruz kalmalar›na mukabil, kat’î
bir kanaatle ve çok emarelerin kuvvetiyle müjde 
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ahiret: öbür dünya, ikinci ha-
yat.
âmin: Yâ Rabbi! Öyle olsun,
kabul eyle!” anlam›nda dua-
n›n sonunda söylenir.
aziz: izzetli, muhterem, say-
g›n.
emare: alâmet, belirti, niflan.
avvelâ: öncelikle.
fail-i hayr: hay›r iflleyen, ha-
y›r sahibi.
f›kra: k›s›m, fas›l, bölüm.
hiddet: öfke, k›zg›nl›k.
kanaat: görüfl, fikir.

kat’î: kesin, flüpheye ve te-
reddüde mahal b›rakmayan.
leffen: ekli olarak.
mahdum: o¤ul, evlât.
maruz: bir fleyin etkisi ve te-
siri alt›nda bulunma.
masum: küçük çocuk.
Medresetüzzehra: Bediüzza-
man’n›n Do¤uda kurulmas›n›
arzu etti¤i üniversitenin bir
manada ayn› ifllevi gören “Ri-
sale-i Nur” hizmetine vedi¤i
isim.
mesrur: sevinçli, memnun.

mesut: saadetli, bahtl›, mut-
lu.
mukabil: karfl›l›k.
mühim: önemli, ehemmiyet-
li.
Nur: Risale-i Nur.
Nurcu: Risale-i Nur’u okuyup
yaymaya çal›flan.
s›dd›k: çok do¤ru, dürüst,
hakk› ve hakikati tereddütsüz
kabullenen.
flakirt: talebe, ö¤renci.
takdim: arz etme, sunma.
tarz: biçim, flekil.
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veriyoruz ki, o flakirtler ve yard›mc›lar›, o adam›n küçü-
cük verdi¤i ceza ve manas›z hiddetine bedel; ruhanîler,
melâikeler ve istikbaldeki nesl-i âti milyonlar alk›fllama-
larla öyle flakirtleri tebrik ediyorlar. Ve haps-i ebedînin
milyonlar sene cezalardan kurtulmaya vesile olduklar›
için, böyle sinek kanad› kadar ehemmiyeti olmayan bu
gibi taciz ve tazipleri hiçe indirir, belki iftiharla sevindirir.

Evet, bir as›r evvel dünyan›n en ak›ll› ve en müdakki-
ki ve feylesofu ve saltanatl› hâkimi telâkki edilen ve ken-
di H›ristiyan iken bütün eski dinleri ve kitaplar› hiçe in-
diren, belki inkâr etmek cür’etini gösteren, gayet enani-
yetli ve flöhretli olan Prens Bismarck’›n Kur’ân-› Hakî-
min önünde kendi imzas›yla ve bütün kuvvetiyle tasdik-
kârane secde etmesini yazan ve inat ve enaniyetini ve
dinsizli¤ini b›rak›p Kur’ân’a teslim oldu¤unu âleme ilân
etti¤ini ceridelerde neflredildi¤i bir hengâmda ve bütün
edyan-› semaviyeyi inkâr eden ve flark-› flimalîdeki flim-
diki dehfletli hükûmetin teflvikiyle kesretle içindeki Müs-
lümanlar› hacca gönderip, âlem-i ‹slâm nazar›nda din-
sizli¤ini ve inat ve adavetini b›rakmak tarz›nda, güya
Kur’ân’› inkâr edemiyor ve azametine karfl› bir nevi tes-
limiyet ve dehalet tarz›nda, “Buradakilerden daha
ziyade Kur’ân’› ehemmiyetli biliyorum” diye, “Bu nok-
tada onlar benden daha geri düflüyorlar ki, benim ka-
dar hac› gönderemiyor” demesine mukabil, buradakiler
dahi, maflaallah, tam müsaade ettikleri halde ve böyle
siyasî propaganda edildi¤i bir zamanda, Medresetü’z-
Zehran›n Nur fiakirtleri, o mahiyet ve azametteki 
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suresinde say›s›z hikmet ve fay-
dalar bulunan Kur’ân.
mahiyet: bir fleyin asl›, esas›, ni-
teli¤i.
maflaallah: Allah’›n istedi¤i gibi,
Allah’›n istedi¤i olur anlam›nda
hayret ve memnunluk ifade eden
bir ibare.
Medresetüzzehra: Bediüzza-
man’n›n Do¤uda kurulmas›n› arzu
etti¤i üniversitenin bir manada
ayn› ifllevi gören “Risale-i Nur”
hizmetine vedi¤i isim.
mukabil: karfl›l›k.
müdakkik: tetkik eden, inceden
inceye araflt›ran.
müsaade: izin.
nazar: dikkat.
nesli ati: gelecek nesil.
neflr: da¤›tma, yayma, saçma,
serpme.
nevi: çeflit.
Nur: Risale-i Nur.
propaganda: bir inanç, düflünce,
doktrin v.b. ni baflkalar›na tan›t-
mak, benimsetmek amac›n› gü-
den ve çeflitli vas›talarla yap›lan
faaliyet.
ruhanî: manevî âlem, ruhlar âle-
mine mensup, ruhlar âlemine ait.
saltanat: bir kimsenin bir iflte, bir
yerde bulunanlar üzerindeki ha-
kimiyeti, otoritesi.
secde: bafl e¤me, bafl› yere koy-
ma.
siyasî: siyasetle ilgili, siyasete ait.
flakirt: talebe, ö¤renci.
flark-› flimalî: kuzeydo¤u; komi-
nizm rejimi.
taciz: rahats›z etme, huzursuz k›l-
ma, s›kma.
takdirkârâne: takdir edene yak›-
fl›r flekilde, takdir ederek.
tazip: azap çektirme, eziyet et-
me, s›k›nt› verme.
telâkki: kabul etme, alma.
teslimiyet: teslim olma, boyun
e¤ifl.
vesile: arac›, vas›ta.
ziyade: çok, fazla.

adavet: düflmanl›k, husumet.
âlem: dünya, cihan.
âlem-i ‹slâm: ‹slâm âlemi, ‹s-
lâm dünyas›.
asr: yüzy›l, as›r.
azamet: büyüklük, ululuk,
yücelik.
bedel: karfl›l›k.
ceride: gazete.
cür’et: cesaret etme, yürekli-
lik, yi¤itlik.
dehalet: s›¤›nmak, aman di-
leme, medet, yard›m isteyifl,
birinin himaye ve merhame-

tine s›¤›nma.
dehfletli: ürkütücü, korkunç.
edyan-› semaviye: semavî
dinler, Allah taraf›ndan gön-
derilmifl olan hak dinler.
ehemmiyet: önem, de¤er,
k›ymet.
enaniyet: kendini be¤enme,
bencillik, egoistlik.
evvel: önce.
filozof: felsefe ile u¤raflan, fi-
lozof.
gayet: son derece.
güya: sanki.

hâkim: hükmeden.
haps-i ebedî: ebedî hapis,
sonsuza dek kal›nacak hapis.
hengâm: zaman, s›ra.
hiddet: öfke, k›zg›nl›k.
iftihar: hakl› olarak övünme.
ilân: yayma, duyurma, bildir-
me.
inkâr: reddetme, tan›mama,
kabul ve tasdik etmeme,
inanmama.
istikbal: gelecek.
kesret: çokluk.
Kur’ân-› Hakîm: her ayet ve
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Kur’ân-› Mucizü’l-Beyan’›n hakikatlerini Zülfikar ve Asa-
y› Mûsa gibi harika Risalelerle mucizelerini kalemleriyle
neflredip en muannid dinsizleri tasdike mecbur etmeleri-
ne mukabil, ehl-i dalâletin hücumu, elbette de¤il yaln›z
ehl-i hakikat insanlar›, belki ruhanîleri, belki melekleri
de a¤lat›r ve arz› ve semay› hiddete getirebilir.

Madem iki sene tetkikten sonra Âyetü’l-Kübra eski
harflerle tab edilen bin nüsha ve Nurun bütün Risaleleri
ittifakan beraatle beraber umumu iade edilmifl. Aynen
iade edilen baz› Risalelerin eski hurufla teksirini bir suç
say›p ceza vermek, adliyeleri cidden alâkadar edip
adalet flerefini k›r›yor.

San iyen: Benim hususî kâtibim flimdi yok, baflka
kâtipler de benim dilimi iyi anlam›yorlar; ben de hem ra-
hats›z ve hem de geç ve güç yazabiliyorum. Halbuki,
dünden beri yirmiye yak›n mektuplar geldi. ‹çinde de
pek çok kardefllerimiz ve hemflirelerimizin isimleri var.
Biz, onlar›n umumunun hem bayramlar›n› tebrik ediyo-
ruz, hem yeni flakirt olmak isteyenleri ruh u can›m›zla
kabul ediyoruz. Ve onlar› öyle sevk eden zatlara da Al-
lah raz› olsun ve kalblerindeki muradlar› ne ise Cenab-›
Hak onlar› muvaffak eylesin deriz.

Sa l i sen : Nur santral› Sabri’nin (r.h.) Lâhikaya gire-
cek güzel mektubu ve Ali Osman ve Çilingir Ali’nin Nur-
lar›n neflrindeki kudsi hizmetleri ve ‹brahim Edhem’in
Bal›kesir ve sair taraflarda tesirli faaliyeti ve onun irfla-
d›yla çoklar›n Nur dairesine girmesi ve Ahmed Fuad’›n 

adalet: kanun ve düzen hakimi-
yeti.
adliye: mahkeme, yarg›lama iflle-
riyle u¤raflan daire.
alâkadar: ilgili, iliflki.
arz: yer, dünya.
beraat: fiuçsuzlu¤un sabit olmas›.
cidden: ciddî olarak, gerçek ola-
rak.
ehl-i dalâlet: dalâlet ehli; yoldan
ç›kanlar, azg›n ve sapk›n kimse-
ler.
ehl-i hakikat: hakikati arzula-
yanlar, gerçe¤i bulup onun peflin-
den gidenler; Allah adam›.
hakikat: gerçek, as›l, esas.
hârika: ola¤anüstü vas›flar tafl›-
yan ve hayranl›k hissi uyand›ran.
hemflire: k›z kardefl, bac›.
hiddet: öfke, k›zg›nl›k.
huruf: harfler.
hususî: özel.
hücûm: sald›rma.
iade: geri verme.
irflat: do¤ru yolu gösterme, gaf-
letten uyand›rma.
ittifaken: ittifakla, anlaflarak, uz-
laflarak.
kâtip: yaz›c›.
kudsî: mukaddes, yüce.
Kur’ân-› Mucizül Beyan: aç›kla-
malar›yla ak›llar› benzerlerini
yapmaktan aciz b›rakan Kur’an.
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Lâhika: Risale-i Nur mektup-
lar›n›n topland›¤› eser.
Madem: ...den dolay›, böyle
ise.
muannit: inatç›, ayak dire-
yen.
mu’cize: benzerini yapmak-
tan insanlar›n aciz kald›¤› fley.
mukabil: karfl›l›k.
muvaffak: baflarm›fl, baflar›l›.
neflr: herkese duyurma, yay-
ma, tamim.
neflr: yay›m, yay›n.
Nur: Risale-i Nur.

nüsha: birbirinin ayn› olan
yaz›l› metinlerden her biri.
raz›: r›za gösteren, hoflnut
olan.
risale: Küçük kitap; Risale-i
Nur kitaplar›ndan herbiri.
ruh u cân: ruh ve can; ruh ve
canla.
ruhanî: manevî âlem, ruhlar
âlemine mensup, ruhlar âle-
mine ait.
sâir: di¤er, baflka, öteki.
Salisen: üçüncü olarak.
Saniyen: ikinci olarak.

sema: gökyüzü, gök.
sevk: ulaflt›rma, yöneltme.
flakirt: talebe, ö¤renci.
fleref: onur, haysiyet.
tab: kitap basma, kitap bask›-
s›, bask›.
tasdik: do¤rulama, onayla-
ma.
teksir: ço¤altma.
tetkik: dikkatle araflt›rma, in-
celeme.
umum: bütün, hepsi.
zat: kifli, flah›s, fert.
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da Eflâni havalisinde Hasan Feyzi gibi faaliyeti ve fliddet-
li alâkas›; ve Konyal› Sabri’nin genç mekteplilerin çok-
lukla Nur dairesine girmelerine çal›flmas› ve baflta mü-
fessir, hac› ve hoca Vehbi Efendi ve Konya ulemas›n›n
Nurlara karfl› hüsn-ü teveccühleri ve tasdikkârane müna-
sebetleri; ve muallim Abdurrahman ‹hsan’›n hasbihal
mektubundaki samimî ve ciddî Nura alâkadarl›¤›; ve
Tavflanl› Vaizi Osman’›n mektubunda pek samimî ve
ciddî iki üç zat›n Nur fiakirtli¤ine kemal-i ciddiyetle gir-
meleri; ve E¤irdir köylerinde Ali Osman’›n ve Halil ‹bra-
him’in tasdikiyle çok halis Nurcular›n yetiflmesi; ve An-
kara dârülfünununda Nura ehemmiyetli hizmet eden ve
Kastamonu’da mektep gençlerinden en evvel Nurlara
giren ve Ankara’daki Abdurrahman’›n o¤lu Vahdet’i hi-
maye ve muhafazaya çal›flan Araçl› Abdullah’›n mektu-
bunda tam imanl› ve dindarane ve müjdekârâne yazma-
s› ve orada okuyucular›n çok olmas›yla ellerindeki
Risalenin kâfi olmad›¤›na ve Konyal› arkadafl› Mehmed
ile beraber gençler içerisinde Nur neflretmeleri; ve Ay-
d›n taraf›nda inflaallah bir Ahmed Feyzi hükmünde, Nur-
larla gayet alâkadar Ali Akda¤’›n güzel ve samimî mek-
tubundaki dualar› ve tavsifleri ve Nurun tesirlerini hisset-
mesi gibi f›kralar›n mealleri, bizi ve Nur dairesini tama-
m›yla mesrur etti¤i gibi, bu bayramda da büyük bir
manevî hediye olarak kabul ediyoruz. Cenab-› Hak, on-
lar›n umumundan raz› olsun. Hususî ve ayr› ayr› mektup
yazamad›¤›mdan gücenmesinler.
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eden ‹slâm âlimi.
müjdekârane: müjdeli flekilde.
münasebet: ilgi, iliflki; münasip-
lik, uygun olma.
neflr: yay›m, yay›n.
Nur: Risale-i Nur.
Nurcu: Bedîüzzaman Said Nur-
sî’nin eserlerine ve fikirlerine ta-
raftar olan, Risale-i Nur’lar› oku-
yup neflreden kimse.
raz›: r›za gösteren, hoflnut olan.
risale: Küçük kitap; Risale-i Nur
kitaplar›ndan herbiri.
samimî: içten, candan, gönülden.
flakirt: talebe, ö¤renci.
takdirkârâne: takdir edene yak›-
fl›r flekilde, takdir ederek.
tasdik: do¤rulama, onaylama.
tavsif: vas›fland›rma, bir fleyin iç
yüzü ve özelliklerini anlatma.
tesir: etki.
ulema: âlimler, bilginler, ilim sa-
hipleri.
umum: bütün, hepsi.
zat: kifli, flah›s, fert.

alâka: ilgi, iliflki. ba¤.
alâkadar: ilgili, iliflkili, müna-
sebetli, ba¤l›.
ciddî: gerçek olarak, hakika-
ten.
dârülfünun: üniversite.
dindarâne: dindar bir kimse-
ye yak›flacak tarzda.
ehemmiyetli: önemli.
evvel: önce, ilk.
f›kra: k›s›m, fas›l, bölüm.
gayet: son derece.
halis: her amelini, yaln›z Allah
r›zas› için iflleyen.

hasbihal: halleflme; görüflüp
konuflma, sohbet.
havali: bölge, etraf, çevre, ci-
var.
himaye: koruma, muhafaza
etme.
hususî: özel.
hükmünde: de¤erinde, yerin-
de.
hüsn-i teveccüh: sevgi ile ka-
r›fl›k medih ve takdir.
inflaallah: ‘Allah izin verirse’
manas›nda kullan›lan bir dua.
kâfî: yeter, yetecek; elveren,

yetiflen.
kemal-i ciddiyet: ciddiyetin
son derecesi, tam bir ciddi-
yet.
manevî: manaya ait, maddî
olmayan.
meal: mana, anlam, mefhum.
mektep: okul.
mesrur: sevinçli, memnun.
muallim: ders veren, ö¤ret-
men.
muhafaza: koruma.
müfessir: Kur’ân-› Kerîm’in
metnini tefsir, flerh ve izah
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Hüsrev’in lâyiha-i temyize ait mektubunu hiç iliflme-
den kabul etti¤im için, sizdeki ayn› suretini Mahkeme-i
Temyize gönderebilirsiniz. Madem sizde bir sureti vard›r,
bu mektubu göndermeden Lâhikaya da geçsin. fiimdi
gelen mektupta Gençlik Rehberi’nin fiat›n› siz benden
daha iyi bilirsiniz. Bir veya bir buçuk banknottan afla¤›
olmas›n. Hüsrev’in kalemi Dördüncü Söze bafllamas›na
bin barekâllah deriz. Allah muvaffak eylesin, âmin.

Safranbolu kahraman› berber H›fz›, Hüsnü, Y›lmaz iki
masum Nurcu mahdumlar›yla ve ‹nebolu kahramanla-
r›ndan Ali Osman ve iki Nurcu mahdumlar›n›n bayram
tebriklerine mukabil selâm, hem muvaffak›yetlerine dua
ederiz.

ìÕ

Œ 2 0 9 œ

Aziz, s›dd›k kardeflim Re'fet Bey,

Evve lâ : Baz› bize temas eden cüz’î hâdiseler müna-
sebetiyle bir hakikati beyan etmek fliddetle ruhuma ihtar
edildi. fiöyle ki:

Risale-i Nur hiçbir fleye alet olamad›¤›n› ve r›za-i ‹lâ-
hiyeden baflka hiçbir maksada vesile olamad›¤›n› ve
do¤rudan do¤ruya herfleyden evvel iman hakikatlerini
ders vermek ve bîçare zaiflar›n ve flüpheye düflenlerin
imanlar›n› kurtarmak oldu¤unu, elbette sizin gibi Nurun
has flakirtleri biliyorlar.

âmin: Yâ Rabbi! Öyle olsun, ka-
bul eyle!” anlam›nda duan›n so-
nunda söylenir.
aziz: muhterem, sayg›n.
banknot: kâ¤›t bir lira.
barekallah: Allah mübarek etsin,
hay›rl› ve bereketli olsun.
beyan: aç›klama, bildirme, izah.
bîçare: çaresiz, zavall›.
cüz’î: küçük, az.
evvel: önce.
evvelâ: öncelikle.
hâdise: olay.
hakikat: gerçek, as›l, esas.
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ihtar: dikkat çekme, hat›rlat-
ma, uyar›.
Lâhika: Risale-i Nur mektup-
lar›n›n topland›¤› eser.
lâyiha-i temyiz: temyiz yaz›-
s›, yarg›taya yaz›lan yaz›.
madem: ...den dolay›, böyle
ise.
mahdum: o¤ul, evlât.
Mahkeme-i Temyiz: temyiz
mahkemesi, mahkeme karar-
lar›n›n yolunda verilip veril-
medi¤ini tetkik etmekle gö-
revli makam, yarg›tay.

maksat: gaye.
masum: küçük çocuk.
mukabil: karfl›l›k.
muvaffak: baflarm›fl, baflar›l›.
muvaffak›yet: baflarma, ba-
flar›l› olma.
münasebet: vesile, -dan do-
lay›.
Nur: Risale-i Nur.
Nurcu: Bedîüzzaman Said
Nursî’nin eserlerine ve fikirle-
rine taraftar olan, Risale-i
Nur’lar› okuyup neflreden
kimse.

r›za-y› ‹lâhî: Allah’›n r›zas›,
hoflnutlu¤u.
ruh: insandaki canl›l›¤›n ve di-
rili¤in, iradeyle ilgili ve irade
d›fl› hareketlerin ve idrak ka-
biliyetinin kayna¤›, nefs.
selâm: bar›fl, rahatl›k, sela-
met ve esenlik dileme.
s›dd›k: çok do¤ru, dürüst,
hakk› ve hakikati tereddütsüz
kabullenen.
suret: nüsha, kopya.
flakirt: talebe, ö¤renci.
vesile: arac›, vas›ta.
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San iyen: Risale-i Nur’un bu kadar muar›zlar›na mu-
kabil en büyük kuvveti ihlâs oldu¤undan ve dünyan›n
hiçbir fleyine alet olmad›¤› gibi, tarafgirlik hissiyat›na bi-
na edilen cereyanlara, hususan siyasete temas eden ce-
reyanlarla alâkadar olmaz. Çünkü tarafgirlik damar› ih-
lâs› k›rar, hakikati de¤ifltirir. Hattâ, benim otuz seneden
beri siyaseti terk etti¤ime sebep, bir mübarek âlimin ta-
kip etti¤i cereyan›n tarafgirlik damar›yla, salih ve büyük
bir âlimin onun fikrine muhalif olmas›ndan tefsik dere-
cesinde tahkir edip ve cereyan›na ve kendi fikrine mu-
vaf›k meflhur ve mütecaviz bir münaf›¤› gayet medh ü
sena etti. Ben de bütün ruhumla ürktüm. Demek taraf-
girlik hissine siyasetçilik de kar›flsa, böyle acip hatalara

sebebiyet veriyor diye 
1 pán°SÉn«u°ùdGnh p¿Én£r«s°ûdG nøpe $ÉpH oòoYnG de-

dim, o zamandan beri siyaseti terk ettim.

O halim neticesi olarak, sizin gibi kardefllerim bilirsi-
niz ki, yirmi befl seneden beri bir gazeteyi ne okudum,
ne dinledim ve ne de merak ettim. Ve on sene Harb-i
Umumîye bakmad›m, bilmedim ve merak etmedim. Ve
yirmi iki sene bu iflkenceli esaretimde tarafgirli¤e ve si-
yasete temas etmemek için ve Nurlardaki ihlâsa zarar
gelmemek için, müdafaat›mdan baflka, istirahatim için
hiç müracaat etmedi¤imi bilirsiniz.

Hem bilirsiniz ki, hapiste size yazd›¤›m gibi, benim
idam›ma hükmeden adamlar, beni iflkenceli tazip eden-
ler, Risale-i Nur ile imanlar›n› kurtarsalar, flahit olunuz
ki, ben, onlar› helâl ediyorum. Ve tarafgirlik damar›yla 
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mübarek: be¤enilen, sevilen, k›-
z›lan, flafl›lan kimse veya fley hak-
k›nda söylenir.
müdafaat: müdafaalar, savun-
malar.
münaf›k: nifak sokan, arabozucu;
kalbinde küfrü gizledi¤i halde
Müslüman görünen.
müracaat: baflvurma, dan›flma.
mütecaviz: tecavüz eden, sata-
flan, sald›ran; sark›nt›l›k eden.
ruh: insandaki canl›l›¤›n ve dirili-
¤in, iradeyle ilgili ve irade d›fl› ha-
reketlerin ve idrak kabiliyetinin
kayna¤›, nefs.
sâlih: dinin emir ve yasaklar›na
uygun hareket eden, takva sahi-
bi, müttakî.
Saniyen: ikinci olarak.
sebebiyet: sebep olma.
tahkir: hakaret etme, küçük gör-
me, fleref ve haysiyetini incitme.
tarafgir: bir taraf› tutan, tarafl›.
tazip: azap çektirme, eziyet et-
me, s›k›nt› verme.
tefsîk: birisine günahkâr deme,
birisini fas›kl›k ile, günahkârl›k ile
suçlama.

acip: tuhaf, hayrette b›rakan.
alâkadar: ilgili, iliflki.
âlim: ilim ile u¤raflan, ilim
adam›.
binâ: dayama, bir iddiay› bir
fleye dayand›rmak.
cereyan: fikir, sanat, siyaset
hareketi.
esaret: esirlik, tutsakl›k, hü-
küm alt›nda bulunma.
gayet: son derece.

hakikat: gerçek.
Harb-i Umumî: genel harp,
dünya savafl›.
helâl: helâl etmek: haktan
vazgeçmek.
hissiyat: hisler, duygular.
hususan: bilhassa, özellikle.
hüküm: karar, emir, hakimi-
yet.
ihlâs: bir ifli, bir ameli, baflka
bir karfl›l›k beklemeksizin, s›rf

Allah r›zas› için yapma.
istirahat: dinlenme, rahatla-
ma.
meth ü sena: methedip öv-
me.
muar›z: muhalefet eden, kar-
fl› ç›kan, muhalif.
muhalif: z›t, karfl›t, ayk›r›.
mukabil: karfl›l›k.
muvaf›k: tarafl›, bir taraf› tu-
tan.

1. fieytan›n ve siyasetin flerinden Allah’a s›¤›n›r›m. 
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ihlâsa zarar gelmemek için, bu iki üç senede dahilden ve
hariçten gelen f›rt›nal› cereyanlara hiç temas etmedik ve
kardefllerimi de bir derece ikaz ettim.

Sa l i sen : Bilirsiniz ki, kendim sadaka ve yard›mlar›
kabul etmedi¤im gibi, öyle yard›mlara da vesile olama-
d›¤›mdan, kendi elbisemi ve lüzumlu eflyam› sat›p o pa-
rayla kendi kitaplar›m›, yazan kardefllerimden sat›n al›-
yorum. Tâ Risale-i Nurun ihlâs›na dünya menfaatleri
girmesin, bir zarar vermesin ve baflka kardefller de ibret
al›p hiçbir fleye alet edilmesin.

Rab ian: Nurun hakikî flakirtlerine Nur kâfidir. Onlar
da kanaat etmeli, baflka flereflere veya maddî, manevî
menfaatlere gözünü dikmesin.

Hem münakafla, münazaa ve mesail-i diniyede da-
marlara dokunacak tarafgirane mübahese etmemek lâ-
z›md›r ki, Nur aleyhinde garazkârlar ç›kmas›n. Hattâ, bir
hiss-i kablelvuku ile, Mustafa Oruç kardeflimizin Risale-i
Nur’un mesle¤ine muhalif olarak birisiyle mübahesesi,
ayn› zamanda, belki ayn› dakikada ona gayet hiddet ve
fliddetle bir gücenmek kalbime geldi. Hattâ o Nurdan
kazand›¤› çok ehemmiyetli makam›ndan atmak arzusu
oldu, kalben müteessir oldum. Bu benim için bir Abdur-
rahman idi, neden böyle fliddetli hiddet ettim? Sonra bu
bayramda yan›ma geldi, Cenab-› Hakka flükür ki, çok
ehemmiyetli bir ders dinledi ve o büyük hatas›n› da an-
lad› ve benim burada hiddetimin ayn› dakikada hatas›n› 

aleyh: karfl›, karfl›t.
cereyan: fikir, sanat, siyaset ha-
reketi.
dâhil: ülke içerisi.
ehemmiyetli: önemli.
garazkâr: haset eden, kin güden,
kötü kas›t sahibi.
gayet: son derece.
hakikî: gerçek, dostlu¤u içten ve
gönülden olan.
hariç: d›fl memleket, yaflan›lan
ülkenin d›fl›ndaki ülke.
hiddet: öfke, k›zg›nl›k.
hiss-i kablelvuku: Bir fleyi vuku-
undan önce hissetme, bir hadise-
nin gerçekleflmesinden önce kal-
be do¤mas›.
ibret: bir durumdan veya olay-
dan ders alma, ders ç›karma.
ihlâs: bir ifli, bir ameli, baflka bir
karfl›l›k beklemeksizin, s›rf Allah
r›zas› için yapma.
ikaz: dikkat çekme, uyarma,
uyand›rma.
kâfî: yeter, yetecek; elveren, ye-
tiflen.
kalben: kalp ile, kalpten; içten ve
samimî olarak.
kanaat: elindeki ile yetinmek.
maddî: madde ile alakal›, cisma-
nî.
makam: manevî mevki.
manevî: manaya ait, maddî ol-
mayan.
menfaat: fayda.
mesail-i diniye: dinî meseleler.
meslek: gidifl, tutulan yol, sistem.
muhalif: z›t, karfl›t, ayk›r›.
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mübahese: iddial› konuflma,
bahse giriflme; bahis, iddia.
münakafla: tart›flma.
münazaa: a¤›z kavgas›, çekifl-
me.
müteessir: teessüre kap›lan,
hüzünlü, kederli, mahzun.
Nur: Risale-i Nur.

rabian: dördüncü olarak.
sadaka: Allah r›zas› için ihti-
yaç sahibi fakirlere yap›lan
yard›m.
salisen: üçüncü olarak.
flakirt: talebe, ö¤renci.
fleref: üstünlük.
flükür: Allah’›n nimetlerine

karfl› memnunluk gösterme,
gerek dil ile gerekse hal ile
Allah’› hamd etme.

tarafgir: bir taraf› tutan, ta-
rafl›.

vesile: arac›, vas›ta.
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itiraf etti. ‹nflaallah o kefaret oldu, tam temiz olarak kur-
tuldu.

Hamisen: Dört befl aydan beri bir zat, bana buraya
bir gazete gönderiyormufl. Ben yeniden haber ald›m ki,
bana gönderiliyormufl. Buradaki dostlar›m âdetimi bil-
dikleri içindir ki, de¤il gazete, Nurdan baflka hiçbir kita-
b›, hiçbir mecmuay› kabul etmedi¤im gibi, yeni yaz›dan
hiçbir harf bilmedi¤im için korkmufllar, bana haber ver-
memifller ve göstermemifller. fiimdi bir zat, bir mektup
içinde bir sayfas› benimle konuflan bir gazetecinin, fakat
dost ve hemflehri bir zat›n mektubunu gösterdi. Dediler
ki: “Çoktan beri senin nam›na bir gazete gönderiyordu.
Biz korktuk, sana göstermedik.”

Ben de dedim: “O zata benim taraf›mdan çok selâm
ediniz. O dostun eski bildi¤i Said de¤iflmifl, dünya ile alâ-
kas› kesilmifl. Hem hasta, hem hususî mektubu kardefli-
me de yazamad›¤›mdan o zat gücenmesin.”

Oradaki umum dostlara, hususan Haf›z Emin ve Ha-
f›z Fahreddin gibi kardefllerimize selâm ve bayramlar›n›
tekrar tebrik ediyoruz.

ìÕ

Œ 2 1 0 œ

Risale-i Nur’un avukat› ve Ayd›n havalisinin Hasan
Feyzi’si ve o civar›n bir Hüsrev’i kardeflimiz Ahmed
Feyzi, üç seneden beri Sikke-i Tasdik-i Gaybî’nin 
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âdet: görenek, usul, al›flkan-
l›k.
alâka: ilgi, iliflki. ba¤.
civar: çevre, yöre, etraf.
haber: ilim, malûmat, bilgi.
hamisen: beflinci olarak, be-
flincisi, beflinci derece.
havali: bölge, etraf, çevre, ci-

var.
hemflehri: ayn› flehirli, ayn›
memleketli.
hususan: bilhassa, özellikle.
hususî: özel.
inflaallah: ‘Allah izin verirse’
manas›nda kullan›lan bir dua.
kefaret: kendisi ile ifllenen bir

günah›n giderilmesi.
mecmua: dergi.
nam: ad, isim.
Nur: Risale-i Nur.
selâm: bar›fl, rahatl›k, sela-
met ve esenlik dileme.
umum: bütün.
zat: kifli, flah›s, fert.
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Risale-i Nur’a verdi¤i yüzer iflaretle tasdiklerini, tam bir
kat’î burhan olarak hem hadislerden, hem ayetlerden
mana ve cifir muvafakatleriyle Risale-i Nur’un flahs-›
manevîsini pek kuvvetli bir surette ispat ediyor. Risale-i
Nur’un flahs-› manevîsinin bir mümessili olan Nur
fiakirtlerinin flahs-› manevîsine baz› iflaret-i hadisiyeyi,
Nurun tercüman›na veriyor. Hakikat ise, tercüman, bir
derece telif itibar›yla, o flahs-› manevînin bir nevi mü-
messili olmak itibar›ylad›r. Yoksa haddim ve hakk›m de-
¤ildir ki, ben o kudsi iflarete medar olay›m.

Her neyse, ben daha fazla tetkik edemedim. Onun üç
buçuk senede ve onun gibi fevkalâde zeki bir kardeflimi-
zin ince tetkikat›n› vaktim ve hastal›¤›m müsaade etse,
tetkik ve tadilden sonra size gönderip, ya T›ls›mlar mec-
muas›n›n zeyli veya Lem’alar mecmuas›na, Risale-i
Nur’un hakkaniyetine bir hüccet olarak yazars›n›z. O
kardeflimizin Nur avukat› Ahmed Feyzi’nin incir teberrü-
küne mukabil, benim nam›ma bir Sikke-i Gaybiye mec-
muas›n› ona gönderiniz ki, incirleri bana dokunmas›n.
Çünkü bu ahirde kat’iyen mukabelesiz hediyeler beni
hastaland›rd›¤›, çok tecrübelerle pek kat’îleflti.

Hem o kardeflimizin iki mübarek haremi ve muhte-
rem validesinin ve Said ve Nuri nam›ndaki evlâtlar›n›n
bana yazd›klar› samimî mektuplar›na mukabil, hem on-
lara, hem evlâtlar›na çok dua ediyorum. Öyle bir kahra-
man Nurcunun öyle hakikatli, muhterem, dindar refika-
s›n›n Nurlara fedai ve hâdim olarak verdikleri masum
evlâtlar›n› ruh u can›m›zla Nurun masumlar dairesinde 

ahir: son.
bürhan: delil, ispat, hüccet.
cifir: harflere verilen say› k›ymeti
ile gelece¤e veya geçen hâdisele-
re, ibarelerden tarih veya isme
dair iflaretler ç›karmak ilmî.
dindar: dinî kaidelere hakk›yla
riayet eden, dininin emirlerini ye-
rine getiren, mütedeyyin.
evlât: çocuklar.
evlât: veletler, çocuklar.
fedaî: can›n› esirgemeyen, mü-
him bir maksat u¤runa can›n›
vermeye haz›r bulunan.
fevkalâde: ola¤anüstü.
hâdim: hademe, hizmetçi.
hadis: Hz. Muhammed’e (a.s.m.)
ait söz, emir, fiil veya Hz. Pey-
gamberin onaylad›¤› baflkas›na
ait söz, ifl veya davran›fl.
hakikat: gerçek, as›l, esas.
hakikat: kadirbilirlik, sadakat,
do¤ruluk, vefa, sürekli ba¤l›l›k.
hakkaniyet: hak ve adâlete uy-
gunluk.
harem: kad›n efl.
hüccet: delil.
ispat: delil ve flahit göstererek
do¤ruyu ortaya koyma, do¤ruyu
delillerle gösterme.
iflarat-› hadisiye: Peygamber
Efendimizin (a.s.m.) sözlerinin ifla-
ret etti¤i manalar, vermifl oldu¤u
iflaretler.
kat’î: kesin, flüpheye ve tereddü-
de mahal b›rakmayan.
kat’iyen: hiç bir zaman, asla.
kudsî: mukaddes, yüce.
masum: suçsuz, günahs›z, saf, te-
miz.
mecmua: “Risale-i Nur” parçala-
r›ndan her biri.
medar: sebep, vesile.
muhterem: sayg› de¤er, hürmete
lay›k, sayg›n.
mukabele: karfl›l›k.
mukabil: karfl›l›k.
muvafakat: uyma, uyuflma, uy-
gunluk.
mübarek: hay›rl›, mutlu, kutlu,
u¤urlu.
mümessil: temsil eden, temsilci.
müsaade: elveriflli, uygun olma
durumu.
nam: ad, yerine.
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nevi: çeflit.
Nur: Risale-i Nur hizmeti.
Nurcu: Risale-i Nur’u okuyup
yaymaya çal›flan.
refika: kad›n efl, kar›, zevce.
ruh u cân: candan, gönülden.
samimî: içten, candan, gönül-
den.
suret: biçim, tarz.
flahs-› manevî: manevî flah›s,
belli bir kifli olmay›p bir ce-

maatteb meydana gelen ma-
nevî flah›s.
flakirt: talebe, ö¤renci.
tadil: do¤rultma, düzeltme.
tasdik: do¤rulama, onayla-
ma.
teberrük: bir fleyi bereket ve
saadet vesilesi sayarak almak
veya vermek.
telif: kitap yazma, eser orta-
ya koyma.

tercüman: tercüme eden, çe-
viren.
tercüman: tercüme eden, çe-
viren.
tetkik: dikkatle araflt›rma, in-
celeme.
tetkikat: araflt›rmalar, incele-
meler.
valide: ana, anne.
zeyl: bir eserin devam› olarak
yaz›lan kitap.

EMIRDAG 01.qxd  3/28/07  9:26 AM  Page 470



kabul ediyoruz. Ve Mehmed Emin ve Ali Akda¤ ve Ah-
med Feyzi’ye ve umum kardefllerimize selâm ve dua
ederiz.

ìÕ

Œ 2 1 1 œ
1 o¬nfÉnërÑo°S /¬pªr°SÉpH

Aziz, s›dd›k kardefllerim,

Lüzumu olmayan erzak ve elbiselerimi sat›p gayet
mübarek yüz liray›, hem Dârü’l-Hikmetten ald›¤›m ma-
aflla—ki, onunla hacca gidecektim—hem yirmi iki sene
hisse-i erzakiyemin bakiyesi olan on liray› da üstünde su-
ret bulundu¤u için tekrar o mübarek on liray› da
Lem’alar mecmuas›n›n fiyat› olarak beraber gönderiyo-
rum.

ìÕ

Œ 2 1 2 œ

Aziz, s›dd›k kardefllerim,

Hadsiz flükür olsun ki, Risale-i Nur’un, Haremeyn-i
fierifeynce makbuliyetine bir alâmet fludur ki:

Denizli kahraman› Haf›z Mustafa, ‹stanbul’dan ald›¤›
Zülfikar ve Asa-y› Mûsa ve Siracü’n-Nur’u—ki Hindistan
ulemas›na gönderilecekti—onlar› al›p, yolda baz› 
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met ve esenlik dileme.
s›dd›k: çok do¤ru, dürüst, hakk›
ve hakikati tereddütsüz kabulle-
nen.
suret: resim, tasvir; foto¤raf.
flükür: Allah’›n nimetlerine karfl›
memnunluk gösterme, gerek dil
ile gerekse hal ile Allah’› hamd
etme.
ulema: âlimler, bilginler, ilim sa-
hipleri.
umum: bütün.

alâmet: iz, belirti, iflaret, ni-
flan.

aziz: izzetli, muhterem, say-
g›n.

bak›ye: art›p kalan.

Dârü’l-Hikmet: Osmanl›larda
fieyhülislaml›k makam›n›n bir
ismi.

erzak: yiyecek, içecek, az›k-
lar.

gayet: son derece.

hadsiz: s›n›rs›z, sonsuz.

Haremeyn-i fierifeyn: iki
mukaddes flehir, Mekke-i Mü-
kerreme ve Medine-i Münev-
vere.

hisse-i erzakiye: yiyecek his-
sesi.
makbuliyet: makbullük, be-
¤enilmifllik, geçerlilik.
mecmua: “Risale-i Nur” par-
çalar›ndan her biri.
mübarek: feyizli, bereketli.
selâm: bar›fl, rahatl›k, sela-

1. Allah’›n ad›yla. Onu her türlü kusur ve noksandan tenzih ederiz.
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hac›lara okutup, beraber Medine-i Münevverede Kefl-
mirli gayet meflhur bir âlim ve Türkçe de güzel bilen za-
ta teslim etmifl. O zat›n da çok takdir edip kat’î teminat-
la Hindistan ulemas›n›n merkezine gönderece¤ini ve
Medine-i Münevvereye mahsus olan mecmualar da ye-
tiflti¤ini ve sair yerlere de gönderilen mecmualar selâ-
metle yetiflti¤ini Denizlili Haf›z Mustafa’ya beraber arka-
dafl olup ve yolda Nurlar› okuyarak giden hem genç,
hem Nurcu iki Afyonlu hac› ve baflka hac›lar, bu müjde-
li haberi bana getirdiler ve hariçte Risale-i Nur’un ehem-
miyetli revac›n› ve makbuliyetini müjdelediler. Yaln›z Ca-
miü’l-Ezhere gidecek üç mecmuadan Zülfikar burada
kald›, gönderemedik; ikisi gitmifller. Bunun hikmeti flu-
dur ki:

Zülfikar ilmî bir genifl derstir. Âlem-i ‹slâm›n medrese-i
kübras› olan Camiü’l-Ezhere ders suretiyle göndermek
münasip olmad›¤› gibi, hem orada kolera hastal›¤›n›n is-
tilâs›yla, elbette Zülfikar, lây›k oldu¤u dikkat-i nazara bu
s›rada alâkadarane mazhar olamayacakt›.

ìÕ

Œ 2 1 3 œ

Aziz, s›dd›k kardefllerim,

Evve lâ : Nurun ehemmiyetli kahramanlar›ndan
Nur’un ehemmiyetli mecmualar›n› Mekke-i Mükerreme-
ye götürüp gayet büyük bir Hindli âlim Ahmed Ali 

alâkadarâne: ilgilenerek, alâka
göstererek.
Âlem-i ‹slâm: ‹slâm âlemi, ‹slâm
dünyas›.
âlim: ilim ile u¤raflan, ilim adam›.
aziz: izzetli, muhterem, sayg›n.
Camiü’l-Ezher: M›s›r’daki Ezher
Üniversitenin ad›.
dikkat-i nazar: inceden inceye
düflünme ve bakma, bak›fl inceli-
¤i.
ehemmiyetli: önemli.
evvelâ: öncelikle.
gayet: son derece.
hariç: d›fl memleket, yaflan›lan
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ülkenin d›fl›ndaki ülke.
hikmet: ‹lahî gaye, gizli se-
bep.
istilâ: kaplama, yay›lma.
kat’î: kesin, flüpheye ve te-
reddüde mahal b›rakmayan.
makbuliyet: makbullük, be-
¤enilmifllik, geçerlilik.
mazhar: nail olma, flereflen-
me, kavuflma; nail olmufl,
eriflmifl, kavuflmufl.
mecmua: “Risale-i Nur” par-
çalar›ndan her biri.
Medine-i Münevvere: Nurlu

Medine flehri.
medrese-i kübra: büyük
önemli medrese; üniversite.
Mekke-i Mükerreme: ke-
remli, aziz, mukaddes Mekke
flehri.
münasip: uygun.
Nur: Risale-i Nur.
Nurcu: Bedîüzzaman Said
Nursî’nin eserlerine ve fikirle-
rine taraftar olan, Risale-i
Nur’lar› okuyup neflreden
kimse.
revaç: ra¤bet, k›ymet, de¤er.

sâir: di¤er, baflka, öteki.

selâmet: hay›rl› son, iyi ve
güzel sonuç.

s›dd›k: çok do¤ru, çok dürüst.

suret: biçim, flekil, tarz.

takdir: be¤enme, be¤endi¤ini
belirtme.

temînât: güvence.

ulema: âlimler, bilginler, ilim
sahipleri.

zat: kifli, flah›s, fert.
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fiimflirî’ye teslim edip, hem Hintçe tercüme etmeye ve
Hind’e de göndermeye teminat alan kardeflimiz Haf›z
Mustafa’ya binler barekâllah ve maflaallah ve es’adekâl-
lah deriz. Medresetü’z-Zehra, Mekke-i Mükerremedeki
o büyük zatla muhabere etsin. Adresi fludur: “Mekke-i
Mükerremede Babü’s-Selâmda Ahmed Ali fiimflirî” diye
mektup yazabilirsiniz.

San iyen: Bu defaki hadise, bir habbeyi, evham yü-
zünden çok kubbeler yapt›klar›n› ö¤rendik. Bir emaresi
de fludur:

Dahiliye Vekilinin emriyle gece içinde Afyon Valisi,
Emniyet Müdürüyle buraya gelip gecede menzilimi bas-
mak istemifller. Müddei Umumî muvafakat etmedi¤in-
den, sabaha kadar bekleyip, en ziyade aleyhimizde bu-
lunan iki adam› tayin edip, kilidimi k›r›p füc’eten bask›n
vermeleri; hem ayn› gün (HAfi‹YE) faytonla ç›kt›¤›m vakit—
burada emsali vuku bulmayan—befl tayyare pek afla¤›da
uçup benim faytonumu bildikleri için etraf›mda iki defa
dönmeleri, ikinci gün baflka bir tarafa, çok görünmeyen
gizli bir dere taraf›na faytonla giderken, afla¤›da uçan
befl tayyareyi birfley ar›yor gibi gördük, anlad›k ki, bizi
ar›yorlar. Yine aynen evvelki gün gibi, o befl tayyare et-
raf›m›zda ve kasaba üstünde gezip, odam›za girdi¤imiz
zaman onlar›n da gitmeleri kuvvetli bir emaredir ki, bir 
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HAfi‹YE: Evet, buradaki Nur fiâkirdleri nâm›na tasdik ediyoruz, hâdise
aynen vuku buldu.

Evet Evet Evet Evet Evet Evet
Terzi Mustafa ‹smail Mustafa Hizmetkâr› Nuri Hayri ve Halil

aleyh: karfl›, karfl›t.
barekallah: Allah mübarek
etsin, hay›rl› ve bereketli ol-
sun.
emare: alâmet, belirti, niflan.
emsal: efl, benzer.
es’adekallah: Allah seni
mes’ut etsin, mutlu k›ls›n.
evham: vehimler, zanlar, ku-
runtular.
evvel: önce.
füc’eten: birdenbire, ans›z›n,
ani olarak.
habbe: tane.

hâdise: olay.
kubbe: yar›m küre veya
kümbetimsi yap›lan bina da-
m›.
maflaallah: Allah nazardan
saklas›n, ne güzel, Allah koru-
sun.
Medresetüzzehra: Bediüzza-
man’›n do¤uda (Van) yap›l-
mas›n› idarecilere teklif etti¤i,
fen ilimleriyle din ilimlerinin
birlikte okutulmas›n› düflün-
dü¤ü üniversite.
menzil: ev, oda, yer.

muhabere: haberleflme.
muvafakat: müsaade etme,
kabul etme.
müddeiumumî: savc›.
Saniyen: ikinci olarak.
tayin: vazifeye gönderme, bir
ifle yerlefltirme, atama.
tayyare: uçak.
temînât: güvence.
vuku: olma, meydana gelme,
ortaya ç›kma, olufl.
zat: kifli, flah›s, fert.
ziyade: çok, fazla.
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habbe yüz kubbe yap›lm›fl. Burada böyle manas›z, ev-
ham yüzünden bana eziyet verilmesi ve Medresetü’z-
Zehran›n kahramanlar›na buraya nispeten bu üç senede
on dereceden yaln›z bir derece eziyet verilmek cihetiyle,
Isparta hükûmetine ve adliyesine teflekkürümü ve min-
nettarl›¤›m› ve onlar›n verdi¤i eziyetleri de helâl etti¤imi
bildirirsiniz.

Sa l i sen :  Bu defaki musibette, her vakit oldu¤u gibi,
yine kaderin adaletine ve inayet-i ‹lâhiyenin feyzine bak-
t›m, gördüm ki: Sair vilâyete nispeten bir derece Nurdan
geri kalan ve Nur dairesine de yak›n bulunan Kütahya
ve adliyesini ve hükûmetini, Denizli, Kastamonu gibi
Risale-i Nurla alâkadar etmek; evet, ne kadar fikri ve va-
zifesi aleyhimizde olsa da, her halde kalbi, ruhu Risale-i
Nur’dan iman› cihetinde büyük istifade etmek ve Nurcu-
lara da sevap kazand›rmak hikmetiyle, o vilâyete gönde-
rildi. Kader-i ‹lâhî dahi bana bir flefkat tokad› olarak, Da-
hiliye Vekili Erzurumlu ve hemflehrim ve Afyon Valisi
(Antalyal›) ve flimdiye kadar bana iliflmemesi cihetiyle
demifltim: Gerçi serbest oldum, flimdi böyle insafl› bir
vali buldum, Emirda¤›ndan gitmeyece¤im diye bir nevi
sevinç ve ihtiyats›zl›¤›m›n cezas› olarak, o iki adam›n el-
leriyle kader-i ‹lâhî bana tokat vurdu, adalet etti.

Afyon Valisi, Emniyet Müdürü ve buradaki heyetiyle
meselemize dair Ankara’ya yazm›fllar ki: “Cemiyetçilik,
tarikatç›l›k gibi meseleler yok. Fakat Said Nursî’nin
onun sözüyle kendini feda edecek iki yüz bin Nurcu kar-
deflleri var” diye, baflka bir cihette yine hükûmete büyük 

adalet: her hak sahibine hakk›n›n
tam ve eksiksiz verilmesi, hakka-
niyet, âdillik.
adliye: mahkeme, yarg›lama iflle-
riyle u¤raflan daire.
alâkadar: ilgili, iliflki.
aleyh: karfl›, karfl›t.
cemiyetçilik: cemiyet taraftarl›¤›,
particilik, grupçuluk.
cihet: yön, sebep, vesile.
dair: alakal›, ilgili.
evham: vehimler, zanlar, kurun-
tular.
eziyet: incitme, büyük s›k›nt›
verme.
fedâ: gözden ç›karma, u¤runa
verme.
feyz: ihsan, ba¤›fl, kerem.
Gerçi: her ne kadar.
habbe: tane.
helâl: helâl etmek: haktan vaz-
geçmek.
hemflehri: ayn› flehirli, ayn›
memleketli.
heyet: kurul, topluluk; birlik tefl-
kil eden flah›s ve fleylerin tama-
m›.
hikmet: ‹lahî gaye, gizli sebep.
ihtiyat: tedbirli hareket etme.
inayet-i ‹lahiye: Allah’›n yard›m›.
istifade: faydalanma, yararlan-
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ma.
kader: takdir, k›smet, kudret,
‹lâhî hüküm.
kader-i ‹lâhî: ‹lâhî kader, Al-
lah’›n kader kanunu.
kubbe: yar›m küre veya
kümbetimsi yap›lan bina da-
m›.
Medresetüzzehra: Bediüzza-
man’›n do¤uda (Van) yap›l-
mas›n› idarecilere teklif etti¤i,
fen ilimleriyle din ilimlerinin
birlikte okutulmas›n› düflün-
dü¤ü üniversite.

mesele: halledilmesi güç,
önemli konu.
mesele: konu.
minnettar: bir iyili¤e karfl›
minnet duyan.
musibet: felâket, belâ, ans›-
z›n gelen belâ, dert, s›k›nt›.
nevi: çeflit.
nispeten: nispetle, k›yaslaya-
rak.
Nur: Risale-i Nur hizmeti.
Nurcu: Bedîüzzaman Said
Nursî’nin eserlerine ve fikirle-
rine taraftar olan, Risale-i

Nur’lar› okuyup neflreden
kimse.
ruh: dirilik kayna¤›, hayat›n
temeli ve sebebi olan manevî
varl›k.
sâir: di¤er, baflka, öteki.
salisen: üçüncü olarak.
flefkat: ac›yarak ve esirgeye-
rek sevme, içten ve karfl›l›ks›z
merhamet.
tarikatç›l›k: tarikat taraftarl›-
¤›.
vazife: görev.
vilayet: il.

EMIRDAG 01.qxd  3/28/07  9:26 AM  Page 474



bir evham vermifller. Fakat onlar›n bu yazmas›nda, Nu-
ra ve Nurculara bir fayda ve benim flahs›ma da belki bir
zarar ihtimali var.

Faydan›n bir ciheti fludur ki: Bu kadar a¤›r flerait için-
de öyle demir gibi sars›lmaz bir hakikat var ki, iki yüz bin
Türk ruhunu ona feda edecek o hakikatin müflterisi bu-
lunur. Bu noktada, zay›f imanl› olanlar iman›n› kuvvet-
lendirir. Ehli siyaset de ve iman›n› kaybedenler onlara
iliflmekten korkarlar, daha çabuk taarruz edemezler.

Bana zarar› ise, Cenab-› Hak, Haf›zd›r. Beni çürüt-
mek ve kardefllerimi benden kaç›rmak ve kardeflli¤imizi
k›rmak için, fleytan›n bile hat›r›na gelmeyen iftiralar ve
isnadlarla benim ehemmiyetimi k›rmak için çal›flmalar›
muhtemeldir.

Ehl-i vukuftan ve Diyanet Riyasetinin müflavirlerinden
Yusuf Ziya ve oradaki hocalar, Risale-i Nur’un tamam
bir tak›m›n› bizden istiyorlar. Hem zerrelere ait Otuzun-
cu Söz ve Otuz ‹kincinin Birinci Mevk›f›n›n bafl›ndaki
Zerre bahsi ve Hüve Nüktesi ve Tabiat Risalesinin Zerre
bahsi gibi parçalar›, rica suretinde ve hürmetkârâne,
oraya gönderdi¤imiz Hasan Çal›flkan ile cevap gönder-

mifller. Güya 
1 /√pórªnëpH oíuÑn°ùoj s’pG mrÅn°T røpe r¿pGnh manas›n› anla-

mak istiyorlar ve bu parçalarla anlafl›l›r ve flimdi serbest
ifsada bafllayan maddiyunlar› susturur.

Said Nursî

ìÕ
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yarat›lmam›fl bulundu¤una ina-
nanlar, maddeye ba¤l› kalanlar,
maddeciler, materyalistler.
mevk›f: durak.
muhtemel: ihtimal dahilinde,
olabilir.
müflavir: istiflare edilen, fikrine
müracaat edilen, kendisine dan›-
fl›lan kimse.
müflteri: bir fleyi sat›n alan veya
sat›n almaya talip olan kimse, al›-
c›.
Nur: Risale-i Nur.
Nurcu: Bedîüzzaman Said Nur-
sî’nin eserlerine ve fikirlerine ta-
raftar olan, Risale-i Nur’lar› oku-
yup neflreden kimse.
risale: Küçük kitap; Risale-i Nur
kitaplar›ndan herbiri.
ruh: can.
suret: biçim, flekil, tarz.
flerait: flartlar.
taarruz: sald›rma, sataflma, ilifl-
me.
zerre: en küçük parça, molekül,
atom.

bahis: konu.
cihet: yön, sebep, vesile.
Diyanet Riyaseti: Diyanet ‹fl-
leri Baflkanl›¤›.
ehemmiyet: önem, de¤er,
k›ymet.
ehl-i siyaset: ülkenin idare-
siyle meflgul olanlar, siyaset
adamlar›, politikac›lar.
ehl-i vukuf: mahkemenin ta-
yin etti¤i “bilir kifli”ler.

evham: vehimler, zanlar, ku-
runtular.
fedâ: gözden ç›karma, u¤ru-
na verme.
güya: sanki.
haf›z: h›fzeden, koruyan, sak-
layan, koruyucu.
hakikat: gerçek, as›l, esas.
hürmetkâr: hürmet eden,
sayg›l›.
ifsat: fesada u¤ratma, bozma,

düzensizlik meydana getir-
me.
iftira: asl› olmadan birine suç
yükleme, olmayan bir suçu
baflkas›na yükleme, bühtan,
ifk.
ihtimal: olabilirlik.
isnâd: bir fleyi bir kimseye ait
gösterme.
maddiyyun: maddenin ezelî
ve ebedî oldu¤una, sonradan

1. Hiçbir fley yoktur ki Onu övüp Onu tesbih etmesin. (‹srâ Suresi: 44.)
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Œ 2 1 4 œ
KKaannuunnccaa iiffaaddeemmii aallmmaakk llââzz››mmkkeenn iiffaaddeemmii aallmmaadd››llaarr..

BBeenn ddee iiffaaddeemmii flfliimmddii aaddlliiyyeenniinn flflaahhss--›› mmaanneevvîîssiinnee vvee DDaa--
hhiilliiyyee VVeekkiilliinnee bbeerraa--yy›› mmaallûûmmaatt bbeeyyaann eeddiiyyoorruumm..

Bu k›rk sene zarf›nda bu vatana ve millete hiç zarar
etmeyip pek çok menfaati dokunan; ezcümle Mart ‹hti-
lâlinde isyan eden sekiz taburu bir nutukla itaate getiren
ve çok zabitleri kurtaran; ve Harekât-› Milliyede Hutu-
vat-› Sitte Risalesi ile ulemay› ve fieyhülislâm› ve ‹stan-
bul’u, iflgal eden ecnebî taraftarl›¤›ndan kurtaran ve es-
ki Harb-i Umumîde merhum Enver Paflan›n çok takdir
ve tahsiniyle fedakârane hizmet eden ve üç dehfletli ku-
mandanlar ona hiddet ettikleri halde iliflmeye cesaret
edemeyen ve gizli z›nd›klar›n iftiralar›na binaen, kanun-
lar onu mes’ul etti¤i halde, üç mahkeme onun takip et-
ti¤i hakikate karfl› ma¤lûp olup mahkûmiyetine cesaret
etmeyen ve Risaleleri ehl-i fen ve ehl-i ilim yan›nda çok
takdir ve tahsinlerle karfl›lanan ve o Risaleler hesab›na
konuflan bir adam› bir saat dinlemeniz, vazifeniz itibar›y-
la elzemdir ve vacipdir.

‹flte bafll›yorum. Elimizde hak var. Hakk›m›z› kuvvetle
ve baflka suretle aramaya Cenab-› Hak mecbur etmesin.
Âmin.

Bu yirmi senede yüzer tecrübeyle inayet-i ‹lâhiye bizi
himaye etti¤i ve dehfletli zulümlerden kurtard›¤› gibi, bu
yeni manas›z, bütün bütün kanunsuz, gaddarâne zulüm-
den de kurtaraca¤›na kat’î kanaat etmeliyiz. fiayet bir 

âmin: Yâ Rabbi! Öyle olsun, ka-
bul eyle!” anlam›nda duan›n so-
nunda söylenir.
beray-› malûmat: bilgi ve malû-
mat için, bilgi vermek için.
beyan: aç›klama, bildirme, izah.
binaen: -den dolay›, bu sebep-
ten.
Cenab-› Hak: Allah; do¤ru, ger-
çek, Hakk›n tâ kendisi olan, fleref
ve azamet sahibi yüce Allah.
dehfletli: ürkütücü, korkunç.
ecnebi: yabanc›, baflka milletten
olan.
ehl-i fen: fen ilimleri ile u¤raflan-
lar.
ehl-i ilim: ilim sahipleri, ilim
adamlar›.
elzem: daha (en, pek) lâz›m, lü-
zumlu, gerekli.
ezcümle: bu cümleden olarak.
fedakârane: fedakârca, fedakâr-
l›kla.
gaddarane: zalimce, gaddarca,
merhametsizce, haincesine.
hakikat: gerçek.
Harb-i Umumî: genel harp, dün-
ya savafl›.
Harekât-› Milliye: Millî harekât,
Kuvay-› Milliye Hareketi.
hiddet: öfke, k›zg›nl›k.
himaye: koruma, muhafaza et-
me.
iftira: asl› olmadan birine suç
yükleme, olmayan bir suçu bafl-
kas›na yükleme, bühtan, ifk.
inayet-i ‹lahiye: Allah’›n yard›m›.
isyan: baflkald›rma, itaatsizlik,
emre karfl› gelme.
iflgal: bir yeri, yeni bir ülkeyi ele
geçirme, istilâ, zapt.
itaat: söz dinleme, boyun e¤me,
emre uygun hareket etme.
kanaat: inanma, görüfl, fikir.
kat’î: kesin, flüpheye ve tereddü-
de mahal b›rakmayan.
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ma¤lup: yenilme, kendisine
galip gelinmifl.
mahkûmiyet: hüküm giyme,
hükümlülük.
menfaat: fayda.
merhum: rahmete kavufl-
mufl, ölmüfl, ölü.
mes’ul: sorumlu, yükümlü.
nutuk: söz, konuflma, hitap.
risale: kitap; Risale-i Nur.
suret: biçim, flekil, tarz.
flahs-› manevî: manevî flah›s,
belli bir kifli olmay›p bir ce-
maatteb meydana gelen ma-

nevî flah›s.
fieyhü’l-‹slâm: Osmanl›lar za-
man›nda din ifllerine bakan
ve sadrazamdan sonra en
yüksek vazifeli flah›s.
tabur: dört bölükten meyda-
na gelen, bölük veya batarya-
dan büyük, alaydan küçük
askerî birlik.
tahsin: be¤enme, güzel bul-
ma.
takdir: be¤enme, be¤endi¤ini
belirtme.
taraftar: tarafl›, bir taraf› des-

tekleyen.
ulema: âlimler, bilginler, ilim
sahipleri.
vacip: zorunlu, yap›lmas› ge-
rekli olan.
vazife: görev.
zabit: subay, askere kuman-
da eden rütbeli asker.
zarf›nda: süresince.
z›nd›k: Allah’a ve ahirete
inanmayan, Allah’› inkâr
eden, imans›z, münkir.
zulüm: haks›zl›k, eziyet, ifl-
kence.
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parça s›k›nt›, zahmet, zarar da görsek, binler derece o
zahmetten ziyade rahmet ve ihsan-› ‹lâhiyeye ve sevaba
mazhar olmakla beraber, pek çok biçare ehl-i iman›n
imanlar›na baflka bir tarzda bir kudsi hizmet hükmüne
geçece¤ini rahmet-i ‹lâhiyeden pek kuvvetli ümit ediyo-
ruz.

Bu hadisenin on vecihle kanunsuz oldu¤unu beyan
ediyorum:

Bir inc i s i : Üç mahkeme ve üç ehl-i vukufun ve An-
kara’n›n yedi makamat›ndan ve adliyelerin elinde iki se-
ne Risale-i Nur tetkikle nazardan geçti¤i halde, ittifakla,
hiçbir muhalif kalmadan hem umum Risalelerin beraati-
ne, hem Said ile beraber yetmifl befl arkadafl› birlikte be-
raat ettirildi¤i ve bir gün bile ceza verilmedi¤i halde, ye-
niden evrak-› muz›rra gibi onlara el uzatmak ne derece
kanunsuzdur, zerre kadar insaf› olan bilir.

‹ k inc i s i : Beraatinden sonra üç buçuk sene Emirda-
¤›nda münzevî, garip, kap›s›n› hem d›flar›dan kilit, hem
içeriden sürgüyle kapayan ve yüzde bir adam› zarurî bir
ifl olmasa yan›na kabul etmeyen ve yirmi seneden beri
devam eden telifini de b›rak›p daha telif etmeyen bir
adama, dünya siyaseti için kap›s›n›n kilidini k›r›p, yan›-
na gelip Arabî evrad›ndan, yan›ndaki iki levha-i imani-
yeden baflka taharrîciler birfley bulamad›klar› halde bu
eziyetin ne derece hilâf-› kanun oldu¤unu, zerre kadar
akl› bulunan anlar.
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rahmet-i ‹lâhîye: Allah’›n sonsuz
rahmeti, ‹lâhî rahmet.
risale: kitap; Risale-i Nur.
taharri: arama, araflt›rma.
tarz: biçim, flekil.
telif: eser yazma.
telif: kitap yazma, eser ortaya
koyma.
tetkik: dikkatle araflt›rma, incele-
me.
umum: bütün.
vecih: cihet, yön.
zahmet: s›k›nt›, eziyet, meflak-
kat.
zarurî: mecburî, zorunlu, ister is-
temez.
zerre: pek ufak parça, en küçük
parça.
ziyade: çok, fazla.

Arabî: Arapça dili.
beraat: fiuçsuzlu¤un sabit ol-
mas›.
beyan: anlatma, aç›k söyle-
me, bildirme, izah.
bîçare: çaresiz, zavall›.
ehl-i iman: inananlar, iman
sahipleri.
ehl-i vukuf: bir mesele hak-
k›nda bilgi ve yetki sahibi
olanlar.
evrak-› muz›rra: zararl› ev-
rak, kâ¤›tlar, yapraklar.
evrat: virtler, okunmas› âdet

olan dinî dualar.
eziyet: incitme, büyük s›k›nt›
verme.
garip: gurbette, kendi mem-
leketinin d›fl›nda bulunan, ya-
banc›.
hâdise: olay.
hilâf-› kanun: kanuna ters,
kanun d›fl›.
hükmüne: yerine, de¤erine.
ihsan-› ‹lahiye: ‹lâhî ihsan;
Cenab-› Hakk›n mahlûkat›na
ihsan etti¤i bütün nimetler,
ikramlar, hediyeler, ba¤›fllar.

ittifak: fikir birli¤i, söz birli¤i.
kudsî: mukaddes, yüce.
levha-i imaniye: imanî levha,
imana ait levha.
makamat: makamlar.
mazhar: nail  olma, flereflen-
me.
muhalif: z›t, karfl›t, ayk›r›.
münzevi: inzivaya çekilen,
köfleye çekilmifl, yaln›z.
nazar: dikkat.
rahmet: ac›ma, merhamet
etme, esirgeme, ba¤›fllama,
flefkat gösterme.
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Üçüncüsü : Mahkemece yetmifl flahidin tasdikiyle,
yedi sene Harb-i Umumîyi bilmeyen ve merak etmeyen,
sormayan—ki, flimdi on senedir ayn› o halde bulunan—
ve yirmi seneden beri hiçbir gazeteyi okumayan ve din-
lemeyen ve otuz seneden beri 
1 pán°SÉn«u°ùdGnh p¿Én£r«s°ûdG nøpe $ÉpH oòoYnG deyip siyasetten bütün

kuvvetiyle kaçan ve yirmi iki sene iflkencede s›k›nt›lar
çekti¤i halde ehl-i siyasetin nazar-› dikkatini kendine
celb etmemek ve siyasete kar›flmamak için bir defa isti-
rahati için hükûmete müracaat etmeyen bir adama,
dehfletli bir siyasî gibi ve siyasî entrikac›s› gibi, onun
menzilini ve inzivagâh›n› bas›p, hasta halinde emsalsiz
bir s›k›nt› ruhuna vermek, hiçbir kanuna muvaf›k gelir
mi? Zerre kadar vicdan› bulunan bu hale ac›yacak.

Dördüncüsü : Eskiflehir Mahkemesinde alt› ay tet-
kikten sonra ve sebebi de cemiyetçilik, tarîkatçilik oldu-
¤u, o evham bahanesiyle büyük bir reisin ona flahsî ga-
raz›yla onun aleyhinde baz› adliyecileri teflvik etti¤i hal-
de cemiyetçilik, tarîkatçilik ve Risale-i Nur cihetinde be-
raat ettirip, yaln›z Risale-i Nur’un bir küçük parças› olan
Tesettür Risalesini bahane ederek kanunen de¤il de, ka-
naat-i vicdaniye ile, yüz flakirt içinde befl on flakirde alt›
ay ceza verdiler ki, tetkik zaman›na kadar dört ay mev-
kuf, yani bir buçuk ay hapis kald›klar› ve on sene sonra
Denizli Mahkemesi, yine dokuz ay cemiyetçilik ve tarî-
katçilik gibi birkaç bahaneyle, yirmi senelik bütün mek-
tubat ve telifatlar›n› inceden inceye tetkikle beraber, 

adliye: mahkeme, yarg›lama iflle-
riyle u¤raflan daire.
aleyh: ona, onun üzerine.
bahane: as›l sebebi gizlemek için
ileri sürülen uydurma sebep.
beraat: fiuçsuzlu¤un sabit olmas›.
celp: elde etme, kendine çekme.
cemiyetçilik: cemiyet taraftarl›¤›,
particilik, grupçuluk.
cihet: yön, görüfl aç›s›.
dehfletli: ürkütücü, korkunç.
ehl-i siyaset: ülkenin idaresiyle
meflgul olanlar, siyaset adamlar›,
politikac›lar.
emsalsiz: benzersiz.
entrika: bir ç›kar sa¤lamak veya
birine zarar vermek maksad›yla
haz›rlanan düzen, hile.
evham: vehimler, zanlar, kurun-
tular.
garaz: kötü kas›t, düflmanca ni-
yet, kin.
hâle: vaziyet, durum.
Harb-i Umumî: genel harp, dün-
ya savafl›.
inzivagâh: inziva yeri, insanlar-
dan uzak tek bafl›na ibadet ve zi-
kir için çekinilen ›ss›z yer.
istirahat: dinlenme, rahatlama.
kanaat-› vicdaniye: vicdanî ka-
naat, vicdana ait fikir.
kanunen: kanuna göre, kanunca,

kanuna uyarak, kanun yolu
ile.
menzil: oda, yer, mekan.
mevkuf: tevkif edilmifl, tutul-
mufl, zanl› olarak hapsedilmifl,
tutuklu.
muvaf›k: uygun, münasip.
müracaat: baflvurma, dan›fl-
ma.
nazar-› dikkat: dikkatli bak-
ma, dikkatli bak›fl.
reis: baflkan.

ruh: insandaki canl›l›¤›n ve di-
rili¤in, iradeyle ilgili ve irade
d›fl› hareketlerin ve idrak ka-
biliyetinin kayna¤›, nefs.
siyasî: siyasetle ilgili, siyasete
ait.
flahsî: flahsa, kifliye ait, husu-
sî.
flakirt: talebe, ö¤renci.
tarikatç›l›k: tarikat taraftarl›-
¤›.
tasdik: do¤rulama, onayla-

ma.
telifât: telifler, kaleme al›nan
eserler, yaz›lanlar.
tetkik: dikkatle araflt›rma, in-
celeme.
vicdan: insan›n içindeki, iyiyi
kötüden ay›rabilen, iyilik et-
mekten lezzet duyan ve kö-
tülükten elem alan manevî
his.
Zerre: en küçük parça, mole-
kül, atom.

1. fieytan›n ve siyasetin flerrinden Allah’a s›¤›n›r›m.
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Ankara ve Denizli mahkemesinde tetkikte kald›klar› hal-
de, o mahkemeler ittifakla cemiyetçilik ve tarîkatçilik (HÂ-

fi‹YE) ve sair bahaneleri cihetinde beraat karar› verip, o ki-
tap ve mektuplar› aynen sahiplerine iade ve Said’i arka-
dafllar›yla beraber beraat ettirdikleri halde, bir siyasî ce-
miyetçi nazar›yla ve entrikac› bir siyasî adam tarz›nda
onu ittiham etmek ve adliye memurlar›n› onun aleyhinde
cemiyetçilik ve tarîkatçilik noktas›nda sevk etmek ne ka-
dar kanunsuz oldu¤unu, insaniyeti sukut etmeyenler bilir.

Befl inc i s i : fiöyle ki: Ben Risale-i Nur mesle¤inin
esas› ve otuz seneden beri bir düstur-u hayat›m olan flef-
kat itibar›yla, bir masuma zarar gelmemek için, bana
zulmeden canilere de¤il iliflmek, hattâ beddua edemiyo-
rum. Hattâ, en fliddetli garazla bana zulmeden fas›k, bel-
ki dinsiz zalimlere hiddet etti¤im halde, de¤il maddî, bel-
ki beddua ile de mukabeleden beni o flefkat men ediyor.
Çünkü o zalim gaddar›n, ya peder ve validesi gibi ihtiyar
bîçarelere veya evlâd› gibi masumlara maddî ve manevî
darbe gelmemek için, o dört masumlar›n hat›r›na bina-
en, o zalim gaddara iliflmiyorum, bazan helâl ediyorum.
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ma, töhmetli olma.
maddî: madde ile alakal›, cisma-
nî.
manevî: manaya ait, maddî ol-
mayan.
masum: suçsuz, günahs›z, saf, te-
miz.
men: yasak etme, engelleme.
mukabele: karfl›l›k verme, karfl›-
lama.
nazar: düflünme, fikir, mülâhaza,
niyet.
peder: baba.
sâir: di¤er, baflka, öteki.
sevk: yöneltme.
siyasî: siyasetle ilgili, siyasete ait.
sükût: de¤erden düflme, de¤erini
yitirme; susma.
flefkat: karfl›l›ks›z sevgi besleme,
içten ve karfl›l›ks›z merhamet.
tarikatç›l›k: tarikat taraftarl›¤›.
tetkik: dikkatle araflt›rma, incele-
me.
valide: ana, anne.
zalim: zulmeden, ac›mas›z ve
haks›z davranan.
zulm: haks›zl›k, eziyet.

HÂfi‹YE: Nurlar›n esas› ve hedefi, imân-› tahkikî ve hakikat-i Kur'âniye-
dir. Onun için, üç mahkeme, tarîkat noktas›nda berâet vermifller. Hem
yirmi senede hiçbir adam dememifl ki, “Bana tarîkat vermifl.” Hem bin
seneden beri bu milletin ekser ecdâd› ba¤land›¤› bir meslek, sebeb-i
mes'uliyet olamaz. Hem gizli münâf›klar, hakikat-i ‹slâmiyete tarîkat nâ-
m›n› tak›p bu milletin dinine taarruz ettiklerine karfl›, mukabele edenler,
tarîkatle ittiham edilmez. Cemiyet ise, uhuvvet-i ‹slâmiye cihetinde bir uh-
revî kardeflliktir. Yoksa siyasî cemiyet olmad›¤›na üç mahkeme hüküm
vermifltir.

adliye: mahkeme, yarg›lama
iflleriyle u¤raflan daire.
aleyh: karfl›, karfl›t.
bahane: as›l sebebi gizlemek
için ileri sürülen uydurma se-
bep.
beddua: bir kimsenin kötü ol-
mas› için dua, kötü dua.
beraat: fiuçsuzlu¤un sabit ol-
mas›.
bîçare: çaresiz, zavall›.
binaen: -den dolay›, bu se-
bepten.
cani: ac›mas›z, gaddar.

cemiyetçilik: cemiyet taraf-
tarl›¤›, particilik, grupçuluk.
cihet: flekil, yön, tarz.
düstur-i hayat: hayat kanu-
nu, hayat kaidesi.
entrika: bir ç›kar sa¤lamak
veya birine zarar vermek
maksad›yla haz›rlanan düzen,
hile.
evlât: çocuklar.
fas›k: sapk›n, günah iflleyen,
fesatç›.
gaddar: çok fazla zulüm ve
haks›zl›k eden.

garaz: kötü kas›t, düflmanca
niyet, kin.
helâl etmek: hakk›ntan vaz-
geçmek.
hiddet: öfke, k›zg›nl›k, gadap,
h›fl›m.
iade: geri verme.
ihtiyar: yafllanm›fl kimse,
yafll›.
insaniyet: insanl›k, insanl›k
mahiyeti.
ittifak: birleflme, fikir birli¤i
etme.
ittiham: suç alt›nda bulu›n-
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‹flte bu s›rr-› flefkat içindir ki, idare ve asayifle kat'iyen
iliflmedi¤imiz gibi, bütün arkadafllar›m›za da o derece
tavsiye etmiflim ki, üç vilâyetin insafl› zab›talar›n›n bir
k›sm› itiraf etmifller ki, “Bu Nur fiakirtleri manevî bir za-
b›tad›r, idare ve asayifli muhafaza ediyorlar” dedikleri ve
bu hakikate binler flahit ve yirmi sene hayat›yla tasdik ve
binler flakirtlerin de zab›taca hiçbir vukuat kaydetmeme-
siyle tasdik ve teyid ettikleri halde, o bîçare adam›n ihti-
lâlci ve insafs›z bir komiteci gibi menzilini basmak ve in-
safs›z adamlar ona ihanet etmek ve menzilinde birfley
bulamamakla beraber, yüz cinayeti bulunan bir adam gi-
bi, hattâ Kur'ân’› ve bafl›ndaki levhalar›n› evrak-› muz›r-
ra gibi toplamak, acaba dünyada hangi kanun buna mü-
saade eder?

Al t ›nc › s › : Bundan otuz sene evvel, Cenab-› Hakk›n
inayetiyle, dünyada muvakkat flan ü fleref ve enaniyetli
hodfüruflluk ve flöhretperestlik ne kadar zararl› ve ne ka-
dar faydas›z ve manas›z oldu¤unu, hadsiz flükür olsun ki,
Kur'ân’›n feyziyle anlam›fl bir adam, o zamandan beri
bütün kuvvetiyle nefs-i emmaresiyle mücadele edip,
mahviyet etmek ve benli¤i b›rakmak ve tasannu ve riya-
kârl›k yapmamak için, elinden geldi¤i kadar çal›flt›¤›na
ona hizmet veya arkadafll›k edenler kat'î bildikleri halde
ve yirmi seneden beri herkes kendi hakk›nda hoflland›¤›
ziyade hüsn-ü zan ve teveccüh-ü nas ve flahs›n› medh ü
senadan ve kendini manevî makam sahibi oldu¤unu bil-
mekten, herkese muhalif olarak bütün kuvvetiyle kaçt›-
¤›n›, hem has kardefllerinin, onun hakk›ndaki 

asayifl: kanun ve nizam hakimi-
yetinin sa¤lanmas›.
bîçare: çaresiz, zavall›.
Cenab-› Hak: Allah; do¤ru, ger-
çek, Hakk›n tâ kendisi olan, fleref
ve azamet sahibi yüce Allah.
cinayet: cana k›yma, katl veya
bu derecede a¤›r bir suç.
enaniyet: kendini be¤enme,
bencillik, egoistlik.
evrak-› muz›rra: zararl› evrak,
kâ¤›tlar, yapraklar.
evvel: önce.
feyz: ilim, irfan.
hadsiz: s›n›rs›z, sonsuz.
hakikat: gerçek.
hodfürufl: kendini be¤endirmeye
çal›flan, övünen.
hüsn-i zan: iyi fikirde bulunup, iyi
olaca¤›n› düflünmek.
idare: memleket ifllerinin yürü-
tülmesi, çekip çevirilmesi.
ihanet: hainlik, kötülük etme.
ihtilâl: fesat, fitne.
inayet: yard›m, ihsan, lütuf.
kat’î: kesin, flüpheye ve tereddü-
de mahal b›rakmayan.
kat’iyen: hiç bir zaman, asla.
komite: kötü bir maksat için top-
lanm›fl topluluk, cemiyet.
levha: çerçevelenerek duvara
as›lan hat.
mahviyet: alçak gönüllülük, ken-
dini de¤ersiz gösterme.
makam: manevî mevki.
manevî: manaya ait, maddî ol-
mayan.
menzil: oda, yer, mekan.
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meth ü sena: methedip öv-
me.
muhafaza: koruma.
muhalif: z›t, karfl›t, ayk›r›.
muvakkat: geçici.
mücadele: savaflma, çat›flma,
kavga.
müsaade: izin; elveriflli, uy-
gun olma durumu.
nefs-i emmare: insana kötü
ve günah ifllerin yap›lmas›n›
emreden nefis.
Nur: Risale-i Nur.
riyakâr: riya eden, iki yüzlü,

sahtekâr.
s›rr-› flefkat: flefkat s›rr›; flef-
katin s›rr› ve hakikati.
flakirt: talebe, ö¤renci.
flan: yüksek makam, rütbe.
fleref: övünülecek, iftihar edi-
lecek fley.
flöhretperest: flöhret düflkü-
nü.
flükür: Allah’›n nimetlerine
karfl› memnunluk gösterme,
gerek dil ile gerekse hal ile
Allah’› hamd etme.
tasannu: yapmac›k.

tasdik: do¤rulama, onayla-
ma.
teveccüh-i nas: insanlar›n il-
gisi, insanlar›n insana vermifl
olduklar› de¤er.
teyit: do¤rulama, do¤ru ç›-
karma, destekleme.
vilayet: il.
vukuat: kavga, yaralama gibi
emniyeti ilgilendiren olaylar.
zab›ta: flehir güvenli¤ini sa¤-
lamakla vazifeli bulunan ida-
re, polis.
ziyade: çok, fazla.
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hüsn-ü zanlar›n› reddedip, o has kardefllerinin hat›rlar›n›
k›rmas› ve yazd›¤› cevabî mektuplar›nda onlar›n kendi
hakk›nda medihlerini ve ziyade hüsn-ü zanlar›n› k›rmas›
ve kendini fazîletten mahrum gösterip, bütün fazîleti
Kur'ân’›n tefsiri olan Risale-i Nur’a ve dolay›s›yla Nur
fiakirtlerinin flahs-› manevîsine verip, kendini âdi bir hiz-
metkâr bilmesi kat'î ispat ediyor ki, flahs›n› be¤endirme-
ye çal›flmad›¤› ve istemedi¤i ve reddetti¤i halde, onun
r›zas› olmadan baz› dostlar› uzak bir yerden, onun hak-
k›nda ziyade hüsn-ü zan edip medhetmek gibi bir ma-
kam vermesi ve Kütahya havalisinde tan›mad›¤› bir va-
izin baz› sözleriyle ve Kütahya’ya kendim hiçbir mektup
göndermedi¤im halde ve benim imzam› taklit ile ve me-
dar-› mes'uliyet tevehhüm edilen bir mektup ile ve kimin
yaz›s› bilinmeyen dokunakl› bir kitap Bal›kesir’de bulun-
mas›yla, acaba hangi kanunla medar-› mes'uliyet olur ki,
o bîçare ve hasta, çok ihtiyar, garip ve münzevî adam›n
odas›na, bir cinayet ifllemifl gibi kilidini k›r›p taharrî me-
murlar›n› sokmak, hem evrad›ndan ve levhalar›ndan
baflka bahane bulamamak, acaba dünyada hiçbir kanun,
hiçbir siyaset bu taarruza müsaade eder mi?

Yedinc i s i : Bu s›rada, dahilde, o kadar dahilî-haricî
heyecanl› parti cereyanlar› varken ve bundan tam istifa-
de etmek, yani mahdut birkaç arkadafl›na bedel ve çok
diplomatlar› kendisine taraftar kazanmak için zemin ha-
z›rken, s›rf siyasete kar›flmamak ve ihlâs›na zarar ver-
memek ve hükûmetin nazar›n› kendine celb etmemek
ve dünya ile meflgul olmamak için, bütün arkadafllar›na 
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lanma.
kat’î: kesin, flüpheye ve tereddü-
de mahal b›rakmayan.
levha: çerçevelenerek duvara
as›lan hat.
mahdut: s›n›rl›, belirli.
mahrum: bir fleye sahip olama-
yan, yoksun.
makam: manevî mevki.
medar-› mes’uliyet: sorumluluk
sebebi.
medih: övmek.
meth: övme.
münzevi: inzivaya çekilen, köfle-
ye çekilmifl, yaln›z.
müsaade: izin; elveriflli, uygun ol-
ma durumu.
nazar: bak›fl, fikir.
Nur: Risale-i Nur.
parti: ayn› siyasî gaye etraf›nda
birleflenlerin meydana getirdi¤i
kurulufl, f›rka, hizip.
r›za: raz› olma, hoflnutluk.
flahs-› manevî: manevî flah›s,
belli bir kifli olmay›p bir cemaat-
teb meydana gelen manevî flah›s.
flakirt: talebe, ö¤renci.
taarruz: sald›rma, sataflma, ilifl-
me.
taharri: arama, araflt›rma.
taklit: benzetme, bir fleyin sahte-
sini yapma.
taraftar: tarafl›, bir taraf› destek-
leyen.
tefsîr: Kur’ân’›n mana bak›m›n-
dan izah›, Kur’ân’›n flerhi.
tevehhüm: as›ls›z düflünme.
vaiz: vaaz eden, ibadet yerlerin-
de dinin emir ve yasaklar›n› anla-
tarak nasihat eden din görevlisi.
zemin: temel, dayanak.
ziyade: gerekenden fazla.

bahane: as›l sebebi gizlemek
için ileri sürülen uydurma se-
bep.
bedel: karfl›l›k.
bîçare: çaresiz, zavall›.
celp: çekme, çekifl, kendine
çekmek.
cereyan: fikir, sanat, siyaset
hareketi.
cevabî: cevap, karfl›l›k, ceva-
ba ait, cevap mahiyetinde.
cinayet: cana k›yma, katl ve-
ya bu derecede a¤›r bir suç.
dâhil: ülke içerisi.

dahilî: içe ait; yurt içi.
diplomat: millet meseleleri
ve siyaset noktas›nda söz sa-
hibi olan.
evrat: virtler, okunmas› âdet
olan dinî dualar.
fazilet: de¤er, meziyet, iman
ve irfan itibariyle olan yüksek
derece.
garip: gurbette, kendi mem-
leketinin d›fl›nda bulunan, ya-
banc›.
haricî: d›fla ait, d›fl dünya ile
ilgili.

havali: bölge, etraf, çevre, ci-
var.
hizmetkâr: hizmet yapan
kimse, hizmetçi.
hüsn-i zan: iyi zan, güzel ka-
naat.
ihlâs: bir ifli, bir ameli, baflka
bir karfl›l›k beklemeksizin, s›rf
Allah r›zas› için yapma.
ihtiyar: yafllanm›fl kimse,
yafll›.
ispat: do¤ruyu delillerle gös-
terme.
istifade: faydalanma, yarar-
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yaz›p ki, “Sak›n cereyanlara kap›lmay›n›z, siyasete gir-
meyiniz, asayifle dokunmay›n›z” dedi¤i ve bu iki cereyan
bu çekinmesinden ona zarar verdikleri, eskisi evham›n-
dan, yenisi “Bize yard›m etmiyor” diye ona çok s›k›nt›
verdikleri halde, ehl-i dünyan›n dünyalar›na hiç kar›flma-
y›p kendi ahiretiyle meflgul olan ve memleketinde ve
Nurs karyesinde öz kardefline yirmi iki sene zarf›nda bir-
tek mektup yazmayan ve o vilâyetlerdeki dostlar›na yir-
mi senede on mektup yazmayan bir biçareye, onun ahi-
ret meflguliyetine bu kadar iliflmek hangi kanun müsa-
ade eder?

Bu vatana ve millete, ahlâka çok zararl› olan dinsizle-
rin kitaplar›n›n intiflar›na ve komünistlerin neflriyatlar›na
serbestiyet kanunu ile iliflilmedi¤i halde, üç mahkeme
medar-› mes’uliyet olacak, içinde hiçbir maddeyi bulma-
yan, millet ve vatan›n hayat-› içtimaiyesini ve ahlâk›n› ve
asayiflini temine yirmi seneden beri çal›flan ve milletin
hakikî nokta-i istinad› olan âlem-i ‹slâm›n uhuvvetini ve
bu millete de dostlu¤unu iade ve takviyesine tesirli bir
surette çabalayan ve Diyanet Riyasetinin ulemas› tenkit
niyetiyle, Dahiliye Vekilinin emriyle üç ay tetkikten son-
ra tenkit etmeyerek tam k›ymetini takdir edip, “k›ymet-
tar eser” diye Diyanet kütüphanesine konulan Zülfikar
ve Asa-y› Mûsa gibi Nur eczalar›n› evrak-› muz›rra gibi
toplay›p mahkeme eline vermeye acaba hiçbir kanun,
hiçbir vicdan, hiçbir insaf, buna müsaade eder mi?

Sek iz inc i s i : Yirmi sene s›k›nt›l› ve sebepsiz bir ne-
fiyden sonra tam serbestiyet verildi¤i halde, binler 

ahiret: öbür dünya, ikinci hayat.
âlem-i ‹slâm: ‹slâm âlemi, ‹slâm
dünyas›.
asayifl: emniyet, kanun ve nizam
hakimiyetin sa¤lanmas›.
bîçare: çaresiz, zavall›.
cereyan: fikir, sanat, siyaset ha-
reketi.
Diyanet Riyaseti: Diyanet ‹flleri
Baflkanl›¤›.
Diyanet: diyanet iflleri teflkilât›.
ecza: cüz’ler, parçalar, k›s›mlar.
ehl-i dünya: dünyaya ba¤l›, dün-
ya adam›, ahireti düflünmeyen.
evham: vehimler, zanlar, kurun-
tular.
evrak-› muz›rra: zararl› evrak,
kâ¤›tlar, yapraklar.
hakikî: gerçek.
hayat-› içtimaiye: sosyal hayat,
toplum hayat›.
iade: geri verme.
insaf: elveriflli, uygun olma duru-
mu.
intiflar: yay›lma, da¤›lma, neflro-
lunma.
karye: köy.
k›ymet: de¤er.
k›ymettar: k›ymetli, de¤erli.
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komünist: bütün mallar›n or-
taklafla kullan›ld›¤› ve özel
mülkiyetin olmad›¤› iddias›n-
da bulunan düzen in mensu-
bu olan kimse.
medar-› mes’uliyet: sorum-
luluk sebebi.
meflguliyet: u¤rafl›lan ve
meflgul olunan fley.
müsaade: izin; elveriflli, uy-
gun olma durumu.
nefiy: sürgün etme.
neflriyat: yay›mlanm›fl fleyler,
bas›l›p da¤›t›lan yaz›lar, eser-

ler, makaleler.
nokta-i istinat: dayanak
noktas›, güvenme ve itimat
noktas›.
Nur: Risale-i Nur.
serbestiyet: serbestlik, rahat
ve serbest olma hâli.
suret: biçim, flekil, tarz.
takdir: be¤enme, be¤endi¤ini
belirtme.
takviye: kuvvetlendirme,
sa¤lamlaflt›rma, teyit ve tas-
dik etme.
temîn: güvenlik, emniyet his-

si verme, flüphe ve korkuyu
giderme.
tenkîd: elefltirme.
tetkik: dikkatle araflt›rma, in-
celeme.
uhuvvet: kardefllik, din kar-
deflli¤i.
ulema: âlimler, bilginler, ilim
sahipleri.
vicdan: iyiyi kötüden, hayr›
flerden ay›rt etmeye yard›mc›
olan ahlâkî duygu.
vilayet: il.
zarf›nda: süresince.
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akraba ve ahbab› bulunan do¤du¤u memleketine gitme-
yerek gurbeti, kimsesizli¤i tercih ederek, tâ ki dünyaya
ve hayat-› içtimaiyeye ve siyasete temas etmesin ve çok
sevapl› olan camideki cemaatin hayr›n› b›rak›p, odas›n-
da yaln›z namaz›n› k›l›p oturmas›n› tercih eden, yani
halk›n hürmetinden çekinmek olan bir hâlet-i ruhîyeyi
tafl›yan ve yirmi sene hayat›n›n flahadetiyle, yüz binler
Türk, k›ymettar zatlar›n tasdikiyle, bir dindar müttakî
Türkü, lâkayt çok Kürtlere tercih eden, hattâ mahkeme-
de Haf›z Ali gibi kuvvetli iman› bulunan Türk kardeflleri-
ni yüz Kürde de¤ifltirmedi¤ini ispat eden ve hürmet ve
ihtiram görmemek için zaruret olmadan halklarla görüfl-
meyen ve camie gitmeyen ve k›rk seneden beri bütün
kuvvetiyle ve âsâr›yla ‹slâmiyetin uhuvvetine ve Müslü-
manlar›n birbirine muhabbetine çal›flan ve fledit düflma-
n›na karfl› menfî hareket etmeyen ve hattâ onunla mefl-
gul olmayan, bedduay› dahi etmeyen ve Türk milleti
Kur’ân’›n bayraktar› ve sena-y› Kur’âniyeye mazhar ol-
du¤u için o milleti çok seven ve hayat›n› onlar›n içinde
geçiren bir adam hakk›nda, resmî lisan›yla ihanet için
bir propaganda yapmak, dostlar›n› ürkütmek için “O
Kürttür, siz Türksünüz; o fiafiîdir, siz Hanefîsiniz” deyip
halklar› ürkütüp, ondan çekinmeyi ve yirmi iki senede
ve iki mahkemede tarz-› k›yafet de¤ifltirmeye mecbur
edilmeyen ve flapkan›n yar› askerin bafl›ndan kalkmas›y-
la beraber münzevî bir adama zorla flapka giydirmeye
cebretmesi, hangi kanun buna müsaade eder?
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çekinen, günah ve haramdan
uzak duran, takva sahibi.
propaganda: bir inanç, düflünce,
doktrin v.b. ni baflkalar›na tan›t-
mak, benimsetmek amac›n› gü-
den ve çeflitli vas›talarla yap›lan
faaliyet.
resmî: devlet ad›na olan.
senâ-y› Kur’âniye: Kur’ân’›n öv-
güsü.
fiafiî: fiafi-
î mezhebinden olan kimse.
flahadet: flahit olma, flahitlik, ta-
n›kl›k.
fledit: fliddetli.
tarz-› k›yafet: giyim flekli, giyim
tarz›, k›yafet biçimi.
tasdik: do¤rulama, onaylama.
uhuvvet: kardefllik, din kardeflli-
¤i.
zaruret: zorunluluk, mecburiyet.
zat: kifli, flah›s, fert.

ahbap: dostlar.
asar: eserler, izler, niflanlar.
beddua: bir kimsenin kötü ol-
mas› için dua, kötü dua.
cebr: zor, zorlama, bask› yap-
ma.
dindar: dinî kaidelere hakk›y-
la riayet eden, dininin emirle-
rini yerine getiren, mütedey-
yin.
gurbet: yabanc› memleket,
yabanc› yer, vatan d›fl›, do¤up
büyünülen ülke, flehir, köy d›-
fl›nda kalan yerler, yâd el.

hâlet-i ruhiye: insan›n ruh
hâli, psikolojik durum, insan›n
manevî hâli, iç durumu.
Hanefî: ‹mam-› Âzam Ebu Ha-
nife’nin mezhebinden olan.
hayat-› içtimaiye: sosyal ha-
yat, toplum hayat›.
hürmet: riayet, ihtiram, sayg›.
hürmet: riayet, ihtiram.
ihanet: hainlik, kötülük etme.
ihtiram: hürmet etme, sayg›
gösterme.
ispat: delil göstererek iddiay›
sa¤lamlaflt›rma.

k›ymettar: k›ymetli, de¤erli.
lâkayt: kay›ts›z, ilgisiz.
lisan: dil.
mazhar: nail  olma, flereflen-
me.
menfi: olumsuz, müspet ol-
mayan.
muhabbet: ülfet, sevgi, sev-
me, dostluk.
münzevi: inzivaya çekilen,
köfleye çekilmifl, yaln›z.
müsaade: izin; elveriflli, uy-
gun olma durumu.
müttakî: ittika eden, sak›nan,
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Dokuzuncusu : Çok mühimdir, (HAfi‹YE) çok kuvvetli-
dir. Fakat siyasete temas etti¤i için sükût ediyorum.

Onuncusu: Bu da hiçbir kanun müsaade etmedi¤i ve
hiçbir maslahat bulunmad›¤›, yaln›z manas›z evhamdan
bir habbeyi kubbeler yapmaktan ibaret hiçbir kanuna
girmeyen bir taarruzdur. Bu da mesle¤imizce bakamad›-
¤›m›z siyasete temas etmemek için sükût ederek böyle-
ce on vecihle kanunsuz muamelelere karfl› yaln›z 
1 oπ«/cnƒrdG nºr©pfnh *GÉnæoÑr°ùnM deriz.

Said Nursî

ìÕ
Œ 2 1 5 œ

Aziz, s›dd›k kardefllerim,

Cenab-› Hakka hadsiz flükür olsun ki, bu yeni taarruz-
da ve çok genifl ve çok evhaml› taarruz, yüzde bire indi.
Dünkü gün dört saat mahkemede ifademi ald›lar. Evvel-
ce size gönderdi¤im ifadenin ayn›n› ve izahat›yla cevap
verdim. Allah Isparta adliyesinden çok raz› olsun ki, on-
lar›n buraya lehimizdeki ifl’ar› bize çok yard›m etti. Yok-
sa Afyon’daki evham ve burada baz› resmîler gizli düfl-
manlar›m›za da yard›mlar›yla pek çok zahmet çekecek-
tik.

HAfi‹YE: ‹slâm hükûmetlerde H›ristiyan ve Yahudi bulunmas› ve H›risti-
yan ve Mecusî hükûmetlerde Müslümanlar bulundu¤u gösteriyor ki, ida-
re, âsâyifle bilfiil iliflmeyen muhaliflere kanunca iliflilmez. Hem imkânat,
medâr-› mes’uliyet olamaz. Yoksa herkes bir adam› öldürebilir; herkesi bu
imkânatla mahkemeye vermek lâz›m gelir.adliye: mahkeme, yarg›lama iflle-

riyle u¤raflan daire.
aziz: izzetli, muhterem, sayg›n.
evham: vehimler, zanlar, kurun-
tular.
evvelce: daha önce.
habbe: tane.
hadsiz: s›n›rs›z, sonsuz.
ibaret: meydana gelen, oluflan,
müteflekkil.
izahat: izahlar, aç›klamalar.
kubbe: yar›m küre veya kümbe-
timsi yap›lan bina dam›.
leh: birinin faydas› için yap›lan
hareket.
maslahat: fayda, maksat.
meslek: gidifl, tutulan yol, sistem.
muamele: davranma, davran›fl.

mühim: önemli, ehemmiyet-
li.
müsaade: izin.
raz›: r›za gösteren, hoflnut
olan.
resmî: devletin olan, devlete
ait, devletle ilgili.

s›dd›k: çok do¤ru, dürüst,
hakk› ve hakikati tereddütsüz
kabullenen.
sükût: susma, sessiz kalma.
flükür: Allah’›n nimetlerine
karfl› memnunluk gösterme,
gerek dil ile gerekse hal ile

Allah’› hamd etme.

taarruz: sald›rma, sataflma,
iliflme.

vecih: cihet, yön.

zahmet: s›k›nt›, eziyet, me-
flakkat.

1. Allah bize yeter; o ne güzel vekîldir. (Âl-i ‹mrân Suresi: 173.) 
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Müsadere ettikleri Kur’ân’›m›z› Diyanet Reisine gön-
dermifller. Biz de ‹stanbul’a gönderdi¤imiz iki cüzler ve
bafltaki cüz ile beraber, bir mektup Diyanet Reisine yaz-
d›k. “Bunu foto¤rafla tab etmeye çal›flmak istiyoruz. Di-
yanet Reisinin tensibi ve muavenetini ümit ediyoruz” di-
ye mektup yazd›k.

Bu defa bana mahkemede sorduklar› pek çok mana-
s›z sualler içinde, “Neyle yafl›yorsun?”

Dedim ki: “‹ktisat bereketiyle. Hattâ bir vakit Ispar-
ta’da bir Ramazan’da bir ekmek, bir kilo torba yo¤urdu,
bir kilo pirinçle yaflayan bir adam, maifleti için dünyaya
tenezzül etmez ve hediyeyi de kabul etmeye mecbur ol-
maz.”

ìÕ

Œ 2 1 6 œ

Aziz, s›dd›k kardefllerim,

Evve lâ : Sizin muvaffakiyetinizi ve sebat›n›z› ve Yir-
mi Dokuzuncu Sözün elif’ler kerametini muhafazas›yla
mumlu kâ¤›tlara yaz›lmas›n› ve çal›flman›za fütur gelme-
mesini ruh u can›m›zla tebrik ediyoruz.

San iyen: Dört saat ifademi almakla pek çok emsal-
siz bir s›k›nt› çekti¤im on saat sonra, âdeta ayn› zaman-
da iki milyon lira zarar veren Maarif yang›n› gösterdi ki,
Risale-i Nur, belâlar›n def’ine bir vesiledir ki, Nurlara hü-
cum edildi, belâ yol buldu, geldi.
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sebat: sözünde durma, ahde vefa
etme.
s›dd›k: çok do¤ru, dürüst, hakk›
ve hakikati tereddütsüz kabulle-
nen.
sual: soru.
tab: basma.
tenezzül: kendine ayk›r› düflen
bir ifli veya durumu kabul etme,
alçalma.
tensip: uygun görme, münasip
k›lma, uygun bulma.
vesile: bahane, sebep.

âdeta: sanki.
aziz: izzetli, muhterem, say-
g›n.
belâ: musibet, gam, keder,
afet, s›k›nt›.
cüz: Kur’ân’›n bölündü¤ü
otuz k›s›mdan her biri.
def: mani olma, kovma, orta-
dan kald›rma.
emsalsiz: benzersiz.

evvelâ: öncelikle.
fütur: zay›fl›k, gevfleklik,
usanç.
iktisâd: tutum, lüzumundan
fazla veya eksik harcamalar-
dan kaç›nma.
keramet: ermiflçesine yap›-
lan ifl, hareket veya söylenen
söz, fikir.
Maarif: Milli E¤itim.

maiflet: yaflama, yaflay›fl.
muavenet: yard›m, yard›m
etme, yard›mc›l›k, teâvün.
muhafaza: koruma.
muvaffak›yet: baflarma, ba-
flar›l› olma.
müsadere: toplatma, elden
alma.
ruh u cân: candan, gönülden.
saniyen: ikinci olarak.

EMIRDAG 01.qxd  3/28/07  9:26 AM  Page 485



Sa l i sen : Risale-i Nur’un kerameti olarak yang›na
dair yaz›lan bir parça, bir haftadan beri size göndermek
için bekliyordu. Çünkü ziyade evhamlar›ndan postaha-
nelere çok dikkat ettiklerinden, postayla göndermedik.
Sizin de mahkemece hakikî vaziyetinizi merak ediyoruz.
“Kardeflimiz Burhan’›n bir küçük musibeti varm›fl” diye
yaz›yor, neymifl, merak ettik. Cenab-› Hak def etsin.
Hem Re’fet Bey, hem Abdullah Çavuflun mektuplar›n-
dan çok memnun oldum. Onlara hususan selâm ediyo-
rum. Umuma selâm.

Kardefliniz

Said Nursî

ìÕ

Œ 2 1 7 œ

RE‹S‹CUMHURA GÖNDER‹LEN ‹ST‹DANIN 
ZEYL‹D‹R K‹, MECBUR OLDUM YAZMAYA.

Bana hücum eden garazkârlar›n en esasl› sebebi,
Mustafa Kemal’in dostlu¤u ve tarafgirli¤i vesilesiyle beni
eziyorlar. Ben de o garazkârlara derim ki:

Ölmüfl gitmifl ve dünyadan ve hükûmetten alâkas› ke-
silmifl bir adam hakk›nda otuz sene evvel bir hadis-i fle-
rifin ihbar›yla Kur’ân’a zararl› öyle bir adam ç›kacak de-
di¤imi ve sonra Mustafa Kemal o adam oldu¤unu za-
man gösterdi.
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alâka: ilgi, iliflki. ba¤.
Cenab-› Hak: Allah; do¤ru,
gerçek, Hakk›n tâ kendisi
olan, fleref ve azamet sahibi
yüce Allah.
dair: alakal›, ilgili.
def: ortadan kald›rma, yok
etme, giderme.
evham: vehimler, zanlar, ku-
runtular.
evvel: önce.
garazkâr: haset eden, kin gü-
den, kötü kas›t sahibi.

hadis-i flerif: Peygamberimiz-
den aktar›lan sözlerin genel
ad›.
hususan: bilhassa, özellikle.
ihbar: haber verme, bildirme.
istida: resmî makamlara bir
iflin yap›lmas›n› istemek
maksad›yla yaz›lan yaz›, di-
lekçe.
keramet: ermiflçesine yap›-
lan ifl, hareket veya söylenen
söz, fikir.
musibet: felâket, belâ, ans›-

z›n gelen belâ, dert, s›k›nt›.
Reisicumhur: halk›n reisi,
cumhurbaflkan›.
salisen: üçüncü olarak.
selâm: bar›fl, rahatl›k, sela-
met ve esenlik dileme.
tarafgir: bir taraf› tutan, ta-
rafl›.
umum: hep, herkes.
vesile: bahane, sebep.
zeyl: ek, ilâve.
ziyade: çok, fazla.
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Ben de befl yüz seneden beri kahramanl›¤›yla ve hak-
perestli¤iyle dünyaya meydan okuyan kahraman bir or-
dunun flerefini ve zaferini hilâf-› hakikat olarak M. Ke-
mal’e vermedi¤im için, garazkâr dostlar›, beni yirmi se-
nedir bahanelerle tazip ediyorlar.

Evet, mahkemede ispat etti¤im gibi, “fierefler, müs-
bet hay›rlar, maddî-manevî ganimetler orduya, cemaate
verilir, tevzi edilir; kusurlar, menfî icraatlar bafla, reise
verilir” diye bir kaidei hakikatle, “Kahraman ordunun ve
bilfiil asker ve asker bafl›nda çal›flan cesur zabitlerin za-
ferleri ve flerefleri Mustafa Kemal’e verilmez; belki ku-
surlar, hatalar yaln›z ona verilir” diye, beni onu sevme-
mekle itham edenleri, kahraman orduyu sevmemekle ve
flereflerini k›rmakla ittiham edip, onlara hain-i millet na-
zar›yla bak›yorum. Bu hakikati mahkemede ispat etti-
¤im gibi, onun muannid dostlar›na da ispat etmeye ha-
z›r›m. Ben, bu mübarek milletin bahad›r ordusunun mil-
yonlar efrad› ve zabitlerini severim; hürmetlerini, haysi-
yetlerini elimden geldi¤i kadar muhafaza ediyorum. Be-
nim karfl›mdaki garazkâr muar›zlar›m, birtek adam› sev-
mek yolunda milyonlar efrada manen ihanet, belki ada-
vet ediyorlar.

Evet, çok emarelerle bildik ki, bana hücum edenleri
tahrik eden, Mustafa Kemal’e itiraz›md›r ve ona dost ol-
mad›¤›md›r. Baflka sebepler bahanedir. Bunun için mec-
bur oldum ki, o muar›zlar›ma derim:
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manen: mana bak›m›ndan, ma-
naca.
manevî: manaya ait, maddî ol-
mayan.
menfi: olumsuz, müspet olma-
yan.
muannit: inatç›, ayak direyen.
muar›z: muhalefet eden, karfl› ç›-
kan, muhalif.
muhafaza: koruma.
mübarek: hay›rl›, mutlu, kutlu,
u¤urlu.
müspet: olumlu.
nazar: düflünme, fikir, mülâhaza,
niyet.
reis: baflkan.
fleref: övünülecek, iftihar edile-
cek fley.
tahrik: hareket ettirme, harekete
geçirme.
tazip: azap çektirme, eziyet et-
me, s›k›nt› verme.
tevzi: da¤›tma, herkese pay›n›
verme.
zabit: subay, askere kumanda
eden rütbeli asker.

adavet: düflmanl›k, husumet.
bahad›r: cesur, yi¤it, kahra-
man.
bahane: as›l sebebi gizlemek
için ileri sürülen uydurma se-
bep.
bilfiil: bizzat kendi çal›flmas›
ile, kendi yaparak.
cemaat: topluluk, aralar›nda
çeflitli ba¤lar bulunan insanlar
toplulu¤u.
efrat: fertler.
emare: alâmet, belirti, niflan.

ganimet: savaflta düflman-
dan ele geçirilen mal, para vs.
garazkâr: kinli, düflmanl›k
güden, garaz› olan, kötü kas›t
sahibi.
hakikat: gerçek, bir fleyin as-
l›, esas›.
hakperest: do¤ruluk ve hak-
tan taviz vermeyen ve ayr›l-
mayan.
haysiyet: fleref, onur, itibar.
hilâf-› hakikat: gerçe¤e ve
hakikate z›t, ayk›r›.

hürmet: haysiyet, fleref.
icraat: ifller.
ihanet: hainlik, kötülük etme.
ispat: delil ve flahit göstere-
rek do¤ruyu ortaya koyma,
do¤ruyu delillerle gösterme.
itham: kabahatli görme, töh-
metlendirme, suçlu görme,
suçlama, suç isnat etme.
itiraz: kabul etmedi¤ini belir-
tip karfl› ç›kma.
maddî: madde ile alakal›, cis-
manî.
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O, beni taltif etmek ve bütün vilâyat-› flark›yeye vaiz-i
umumî yapmak için, Ankara’ya istedi. Ben oraya gittim.
Bu gelen üç madde, beni, onun dostlu¤undan vazgeçir-
di. Yirmi sene inzivada azap çektim, dünyalar›na kar›fl-
mad›m.

Birinci madde: Bir hadis-i flerifin, ahir zamanda
an’anat-› ‹slâmiyenin zarar›na çal›flacak diye haber ver-
di¤i adam bu oldu¤unu ef’aliyle göstermesidir. Ben, otuz
alt› sene evvel o hadisi tefsir etmifltim. Aynen bu adama
manas› ç›km›fl. Mahkemedeki müdafaat›m›n üçüncü
esas›nda izah› var.

‹kinci madde: Birfleyin vücudu ve tamiri ve hayat›,
ona ait bütün erkân ve fleraitin vücuduyla olabilmesi ve
o fleyin ademi ve tahribi ve ölmesi, birtek flart›n bozul-
mas›yla oldu¤u bir kaide-i hakikattir. Umumun dillerinde
“Tahrip, tamirden çok kolayd›r” diye darb-› mesel ol-
mufltur. Bu kat’î kaideye binaen, meydanda görünen
ehemmiyetli kusurlar ve tahribatlar, o kumandan›n hata-
s›ndan ve ehemmiyetli flerefler ve zaferler ise, ordunun
kahramanl›¤›ndan geldi¤inden, o fenal›klar› ona, o iyi-
likleri orduya vermek lâz›m gelirken, bütün bütün aksi-
ne olarak, cemaatin hayr›n› bafltaki bir ferde; ve o fer-
din flerrini cemaate vermek, dehfletli bir haks›zl›k olma-
s›d›r.

Üçüncü madde: Cemaatin hayr›n› ve ordunun zaferi-
ni bafla vermek ve o bafl›n kusurunu cemaate isnad et-
mek ise, binler hay›rlar› birtek hayra indirmek ve bir tek adem: yokluk, olmama.

ahir zaman: dünyan›n son zama-
n› ve son devresi, dünya hayat›-
n›n k›yamete yak›n son devresi.
azap: eziyet, iflkence; büyük s›-
k›nt›, fliddetli ac›.
binaen: -den dolay›, bu sebep-
ten.
cemaat: topluluk, aralar›nda çe-
flitli ba¤lar bulunan insanlar top-
lulu¤u.
darb›mesel: atasözü, vecize.
dehfletli: ürkütücü, korkunç.
ef’al: fiiller, ifller, ameller.
ehemmiyetli: önemli.
erkân: rükünler, esaslar.
evvel: önce.
hadis: Hz. Muhammed’e (a.s.m.)
ait söz, emir, fiil veya Hz. Pey-
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gamberin onaylad›¤› baflkas›-
na ait söz, ifl veya davran›fl.
hadis-i flerif: Peygamberimiz-
den aktar›lan sözlerin genel
ad›.
inziva: bir köfleye çekilme,
tek bafl›na yaflama, dünya ifl-
lerinden vaz geçme, dünya-
dan el-etek çekme.
isnâd: dayand›rma, mal et-
me, bir fleyi bir kimseye ait
gösterme.
izah: aç›klama, ayr›nt›lar› ile

anlatma.
kaide: kural, esas, düstur.
kat’î: kesin, flüpheye ve te-
reddüde mahal b›rakmayan.
müdafaat: müdafaalar, sa-
vunmalar.
fler: kötülük.
flerait: flartlar.
fleref: övünülecek, iftihar edi-
lecek fley.
tahribat: tahripler, y›k›p boz-
malar.
tahrip: harap etme, y›kma,

bozma.
taltif: iltifat etme, gönül ok-
flama; rütbe, niflan, para,
mevki vb. fleylerle mükafat-
land›rma.
tamir: onarma, düzeltme, bo-
zuk fleyi düzeltme.
tefsîr: Yorum, flerh.
umum: hep, herkes.
vaiz-i umumî: umumî vaiz,
genel vaiz.
vilayet-i flarkiye: Do¤u ili.
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kusuru binler kusur yapmakt›r. Çünkü, nas›l bir tabur bir
dehfletli düflman› öldürse, herbir neferi bir gazilik rütbe-
sini al›r; ve yaln›z binbafl›s›na verilse, binden bire iner,
birtek gazi olur; o binbafl›n›n hatas›yla zalimane bir katil
yap›lsa ve ona verilmeyip tabura verilse, o birtek katil
bin cinayet hükmüne geçerek bin neferi mes’ul eder ve
cezaya çarpar. Aynen öyle de, meydandaki görünen
ehemmiyetli kusurlar onlar› iflleyen ölmüfl adama veril-
mezse, befl yüz, belki bin seneden beri gazili¤ini ve hak-
perestli¤ini dünyaya gösteren ve ferman-› flerefini ve
Kur’ân bayraktarl›¤›n› k›l›çlar›yla ve kanlar›yla imzalayan
bir orduya havalesiyle o kusurlar binler derece ve erkân-
lar› adedince ziyadeleflir, o ordunun pek parlak mazisini
dehfletli karart›r ve bu asr›n ordusunu, geçen as›rlar›n
ayn› ordular› önünde mahcup ve mes’ul eder. Ve mev-
cut flerefler, zaferler tek adama verilse, binler derece kü-
çülür, erkân ve efrad adedince gazilik ve hay›rlar birtek
hükmüne geçer, söner; daha kusurlara karfl› kefaretü’z-
zünub olmaz.

‹flte bu sebepler içindir ki, ben, onun dostlu¤unu b›ra-
k›p, onun yerinde, ehemmiyetli bir zamanda içinde bu-
lundu¤um ve tesirli hizmet etti¤im o ordunun dostlu¤u-
nu ald›m ve binler derece daha ehemmiyetli flerefini mu-
hafazaya Risale-i Nur ile çal›flt›m.

Emirda¤›nda

Said Nursî

ìÕ
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asr: yüzy›l, as›r.
bayraktar: bayrak tafl›yan,
alemdar.
cinayet: cana k›yma, katl ve-
ya bu derecede a¤›r bir suç.
dehfletli: ürkütücü, korkunç.
efrat: fertler.
ehemmiyetli: önemli.
erkân: reisler, ileri gelenler.
gazi: gazâ eden, ordunun ba-
fl›na geçen, savaflan, savafltan
sa¤ ve muzaffer dönen.
hakperest: do¤ruluk ve hak-

tan taviz vermeyen ve ayr›l-
mayan.
havale: bir fleyi baflka bir ye-
re veya zamana b›rakma.
hükmüne: yerine, de¤erine.
katl: öldürme, katletme.
kefaretü’z-zünup: günahla-
r›n kefareti.
mahcup: utanan, utanm›fl.
mazi: geçmifl zaman.
mes’ul: yapt›¤› ifllerden he-
sap vermeye mecbur olan,
sorumlu.

muhafaza: koruma.
nefer: rütbesiz asker, er.
rütbe: s›ra, derece, mertebe,
paye.
fleref: övünülecek, iftihar edi-
lecek fley.
tabur: dört bölükten meyda-
na gelen, bölük veya batarya-
dan büyük, alaydan küçük
askerî birlik.
zalîmâne: zulmedercesine,
zalimce.
ziyade: Artma, ço¤alma.
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Œ 2 1 8 œ
Yirmi senede kaç vilâyetin zab›talar› k›yafetime iliflme-

di. Yaln›z, yirmi befl sene evvel Ankara Valisi Nevzat Bey,
cebren k›yafetime iliflmek istedi; hem muvaffak olamad›,
hem kendi kendini intihar etmekle tokad›n› yedi.

Hem Afyon Valisinin büyük memuru, cebren k›yafeti-
me emir vermesine mukabil, Emirda¤›n›n küçük bir ad-
liye memuru ona mukabele edip “Kanun haricinde hiç-
birfley yapamay›z” demifl, kanunperestli¤ini göstermifl.

Hem buran›n kaymakam› evham etmeyip bana zul-
metmedi¤i için, o vicdanl› zat›n tebdiline çal›flt›lar.

Hem camie, Cumaya gitmeye beni men eden mer-
dumgirizlik hastal›¤›yla beraber, maddî birkaç hastal›¤a
binaen, bir hafta rapor verip beni ifademi almaya sevk
etmemek için doktorluk kanunuyla amel etti¤ime bina-
en, tâ Afyon’dan iki doktor gönderip onun raporunu
bozmak, onu da mahkemeye vermek derecesinde keyfî
kanunlara maruz olmufluz.

ìÕ
Œ 2 1 9 œ

ADL‹YEN‹N fiAHS-I MANEVÎS‹NE VE DAH‹L‹YE VEK‹L‹NE

BERA-YI MALÛMAT TAKD‹M ED‹LEN VE EM‹RDA⁄’INDAK‹

‹ST‹NTAKTA VERD‹⁄‹M ‹FADEN‹N HÂfi‹YE VE LÂH‹KASIDIR.

Bu yirmi befl seneden beri hiçbir gazeteyi okumay›p,
dinlemeyip, dünkü gün, bana hizmet eden bir adam, 

adliye: mahkeme, yarg›lama iflle-
riyle u¤raflan daire.
amel: ifl, uygulama, yapma.
beray-› malûmat: bilgi ve malû-
mat için, bilgi vermek için.
binaen: -den dolay›, bu sebep-
ten.
cebren: cebirle, zorla, kuvvet kul-
lanarak, mecburî.
evham: vehimler, zanlar, kurun-
tular.
evvel: önce.
hariç: bir fleyin d›fl›, d›flar›s›, d›flta
kalan.
hafliye: bir eserin metnini flerh ve
izah eden kitap.
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intihar: bir kimsenin çeflitli
sebeplerin etkisi ile kendini
öldürmesi.
istintak: sorguya çekme.
kanunperest: kanun sever
kanuna düflkün.
keyfî: kanuna uymayarak,
keyfe, arzuya ba¤l›.
k›yafet: bir kimsenin giyin-
diklerinin bütünü.
lâhika: ek, ilave.
maddî: madde ile alakal›, cis-
manî.

maruz: bir fleyin etkisi ve te-
siri alt›nda bulunma.
men: yasak etme, engelleme.
merdümgiriz: insanlardan s›-
k›lan, kalabal›ktan hofllanma-
y›p yaln›zl›k isteyen.
mukabele: karfl›l›k verme,
karfl›lama.
mukabil: karfl›l›k.
muvaffak: baflarm›fl, baflar›l›.
sevk: gönderme.
flahs-› manevî: bir cemaatin
meydana getirdi¤i manevî

flahsiyet (kiflilik).
takdim: arz etme, sunma.
tebdil: de¤ifltirme, dönüfltür-
me.
vicdan: iyiyi kötüden, hayr›
flerden ay›rt etmeye yard›mc›
olan ahlâkî duygu.
vilayet: il.
zab›ta: flehir güvenli¤ini sa¤-
lamakla vazifeli bulunan ida-
re, polis.
zat: kifli, flah›s, fert.
zulm: haks›zl›k, eziyet.
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gazetenin bir parças›n› bana okudu. ‹çinde, Ankara Ma-
arif dairesi iki milyon zararla, hem yine Ankara’da oto-
mobil garaj› binas›, ayn› vakitte ‹zmir’de ehemmiyetli
fabrika, hem ayn› vakitte Adada büyük bir binan›n tama-
men yand›¤›n› iflitti¤im vakit, pek çok teessür ve yaz›k-
larla bu fakir millete ac›makla, ayn› zamanda bütün öm-
rümde çekmedi¤im bir s›k›nt› içinde, hiçbir mahkemede
benim gibi ihtiyar ve hasta halimde dört buçuk saat mü-
temadiyen ifademi sualcevaba mecbur oldu¤um bir za-
manda, e¤er bura adliyesinin insaniyeti ve bir derece
flefkati olmasayd› kat’iyen dayanamad›¤›m gibi, kat’î ka-
rar vermifltim ki, sert bir sözle, bu so¤ukta, bu hastal›-
¤›mda hapse girmeyi gözüme alm›flt›m. Hattâ bana hiz-
met edenin birini odamda yat›rmak, birine bir tokat vu-
rup benim hizmetim için hapse, yan›ma gelmek için ka-
rar vermifltik. Fakat bura adliyesinin insaniyeti ve inayet-i
‹lâhiye bana sab›r verdi, tahammül ettim.

Bu acip vaziyetim ve as›ls›z evham›n sebebini merak
ettim. Gençlik Rehberi’nin resmen tab edilmesi ve inti-
flar› pek çok mektepleri tenvir etmifl, hattâ Ankara Da-
rülfünunundaki ve ‹stanbul Darülfünunundaki k›ymettar
gençlerin Risale-i Nur’un esasat›n›, bu vatan milletinin
saadetine bir vesile oldu¤unu bilmeleri ve pek çok mual-
limler, hamiyet-i milliye ve vataniye ve haysiyet-i ilmiye
cihetiyle Risale-i Nur’a kemali ifltiyakla alâkadar olmala-
r›, Maarif dairesinin nazar-› dikkatini celb etmifl; Nurlara
karfl› bir derece be¤enmemek tarz›nda bir iliflmek iste-
mifller. Hattâ burada, “Gençleri elde ediyor, matbu 

EM‹RDA⁄ LÂH‹KASI - I | 491

resmen: resmî bir flekilde, devlet
taraf›ndan.
saadet: mutluluk.
sab›r: dayanma, katlanma, zor-
luklara dayanma gücü.
sual: soru.
tab: kitap basma.
tahammül: zora dayanma, kötü
ve güç durumlara karfl› koyabil-
me, katlanma.
teessür: kederlenme, üzülme, ac›
duyma.
tenvir: nurland›rma, ayd›nlatma,
›fl›kland›rma.
vaziyet: durum.
vesile: arac›, vas›ta.

acip: tuhaf, hayrette b›rakan.
adliye: mahkeme, yarg›lama
iflleriyle u¤raflan daire.
alâkadar: ilgili, iliflki.
celp: elde etme, kendine çek-
me.
cihet: yön, sebep, vesile.
Dârülfünun: üniversite.
ehemmiyetli: önemli.
evham: vehimler, zanlar, ku-
runtular.
hamiyet-i milliye: millî duy-
gu ve hislerin muhafaza edil-

mesi için yap›lan çaba.
haysiyet-i ilmiye: ilmin hay-
siyeti, flerefi, itibar›.
inayet-i ‹lahiye: Allah’›n yar-
d›m›.
insaniyet: insanl›k, insanl›k
mahiyeti.
intiflar: yay›lma, da¤›lma,
neflrolunma.
kat’î: kesin, flüpheye ve te-
reddüde mahal b›rakmayan.
kat’iyen: katî olarak, kesin
olarak, kesinlikle.

kemal-i ifltiyak: istek ve ar-
zunun son derecesi, tam bir
istek ve arzu.
k›ymettar: k›ymetli, de¤erli.
Maarif: Milli E¤itim.
matbu: tab edilmifl, bas›lm›fl.
mektep: okul.
muallim: ders veren, ö¤ret-
men.
mütemadiyen: sürekli ola-
rak, devaml›.
nazar-› dikkat: dikkatli bak-
ma, dikkatli bak›fl.
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Gençlik Rahberi ile mektep talebelerinin nazarlar›n› di-
ne çeviriyor” diye ihbar edilmifl. Bunun üzerine hem ba-
na, hem ekser Risale-i Nur fiakirtlerine baz› vilâyetlerde
iliflilmifl. Halbuki ben, medreseden ç›kt›¤›m için hocalar-
dan istimdad etmek lâz›mken, bütün kuvvetimle Maarif
dairesine ve mekteplilere itimad edip onlara dayanmak
istiyordum. Çünkü Nur dairesine girenlerin ço¤u mek-
teplilerdir, hocalar azd›r; ço¤u çekindi¤i halde, mektep-
liler kemal-i takdirle Nurlara sahip ç›kt›¤›ndan, kalbim-
den derdim: ‹nflaallah Maarif dairesi Nur fiakirtlerini hi-
maye edecek. Ve yard›mlar› beklerken birden bize bu
yeni taarruzun sebebi matbu Gençlik Rehberi’nin ahirin-
de “Nur fiakirtleri, hükûmetin müsaadesine binaen,
mümkün oldu¤u kadar Nur dershaneleri aç›lmak müna-
siptir” diye bizim gizli düflmanlar›m›z Maarif dairesini
aleyhimize çevirmeye çal›flmas› bir vesile oldu.

fiimdiye kadar o düflmanlar›m›z, desiselerle kaç defa
adliye cihetiyle bizi periflan etmek istediler, muvaffak ola-
mad›lar, birfley de ç›karamad›lar. Sonra mutaass›p ve
enaniyetli ve resmî makamlardaki hocalar› aleyhimize
sevk etmeye çal›flt›lar, onda da birfleye muvaffak olama-
d›lar. fiimdi en ziyade bana yard›ma güvendi¤imiz Maarif
idaresini aleyhimize istimal etmekle, bu hükûmetin baz›
memurlar›n› üç mahkemede kat’î beraat kazand›¤›m›z
cemiyetçilik ve tarikatç›l›k bahanesiyle genifl bir dairede
biçare masum Nur fiakirtlerine ve beni Risale-i Nur’un
mütalâas›ndan mahrum etmeye çal›flt›klar› bir zamanda
ve benim ac›nacak dört buçuk saat istintak›m›n ayn› 

adliye: adalet ifllerine ait.
ahir: son.
aleyh: karfl›, karfl›t.
bahane: as›l sebebi gizlemek için
ileri sürülen uydurma sebep.
beraat: fiuçsuzlu¤un sabit olmas›.
bîçare: çaresiz, zavall›.
binaen: -den dolay›, bu sebep-
ten.
cemiyetçilik: cemiyet taraftarl›¤›,
particilik, grupçuluk.
cihet: yön, sebep, vesile.
desise: hile, oyun, aldatmaca.
ekser: pek çok.
enaniyet: kendini be¤enme,
bencillik, egoistlik.
himaye: koruma, muhafaza et-
me.
idare: memleket ifllerinin yürü-
tülmesi, çekip çevirilmesi.
ihbar: haber verme, bildirme.
inflaallah: ‘Allah izin verirse’ ma-
nas›nda kullan›lan bir dua.
istimâl: kullanma.
istimdat: medet dileme, imdat
isteme, yard›ma ça¤›rma.
istintak: sorguya çekme.
itimat: dayanma, güvenme, em-
niyet etme.
kat’î: kesin, flüpheye ve tereddü-
de mahal b›rakmayan.
kemal-i takdir: takdirin en mü-
kemmeli.
Maarif: Milli E¤itim.
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mahrum: bir fleye sahip ola-
mayan, yoksun.
makam: memuriyet, memur-
luk yeri.
masum: suçsuz, günahs›z,
saf, temiz.
matbu: tab edilmifl, bas›lm›fl.
medrese: eski dönemde ders
okutulan düzenli ö¤retim ku-
ruluflu.
mektep: okul.
mutaass›p: bir meseleyi mü-

dafaada ifrata varan, körü kö-
rüne bir fikre ba¤l› olan, ba¤-
naz.
muvaffak: baflarm›fl, baflar›l›.
münasip: uygun.
müsaade: izin.
mütalâa: okuma, dikkatli
okuma.
nazar: düflünme, fikir, mülâ-
haza, niyet.
Nur: Risale-i Nur.
resmî: devletin olan, devlete

ait, devletle ilgili.
sevk: ulaflt›rma, yöneltme.
flakirt: talebe, ö¤renci.
taarruz: sald›rma, sataflma,
iliflme.
talebe: ö¤renci.
tarikatç›l›k: tarikat taraftarl›-
¤›.
vesile: bahane, sebep.
vilayet: il.
ziyade: çok, fazla.
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vaktinde Maarif dairesinin sebepsiz yanmas› ve söndü-
rülmesine hiçbir imkân bulunmamas› ve tamamen yan-
mas› tesadüfe benzemiyor, bir eser-i hiddet görünüyor.

O ifademin ahirinde ve ayn› zamanda demifltim ki:
“Beni bu gurbette, yaln›zl›kta kitaplar›m›n mütalâas›n-
dan mahrum etmeyiniz. Yoksa hem bana, hem bu vata-
na yaz›k olur. (HAfi‹YE) Belki zemin, yine zelzeleyle hiddet
eder” dedi¤imden üç dakika sonra üç saniye devam
eden zelzele ve o f›kray› mahkemede tekrar etti¤im ay-
n› zamanda—ya gece veya gündüzde—zemin ateflle
Maarif dairesine sald›rmas› ve mahkemece dört defa is-
pat edilen çok defa zelzelenin Risale-i Nur’a ve flakirtle-
rine taarruzun ayn› zaman›nda gelmesi—elbette bunda
tesadüf olamaz. Demek bu vatan›n ve milletin ve asayi-
flin büyük bir temel tafl› olan Risale-i Nur’un hakikatleri-
dir ki, böyle vukuatl› tokatlarla, bu milletin nazar-› dikka-
tini Kur’ân’›n hakikî ve hakikatli ve kuvvetli bir tefsiri
olan Risale-i Nur’a çeviriyor; milleti ona teflvik edip mu-
ar›zlar›na flefkat tokad› vuruyor.

fiimdi nas›l sadaka belây› def ediyor; öyle de, Risale-i
Nur, bu memlekette belân›n def’ine vesile oldu¤u çok
hadiselerle tahakkuk etmifl. Bu defa da Risale-i Nur’a
hücum edildi¤inin ayn› zamanda bu yang›n belâs›n›n
gelmesi, Risale-i Nur belân›n def’ine vesile oldu¤unu is-
pat ediyor.

ìÕ
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rek sevme, içten ve karfl›l›ks›z
merhamet.
taarruz: sald›rma, sataflma, ilifl-
me.
tahakkuk: gerçekleflme, olma;
delil ile ispat edilme, kesinleflme.
tefsîr: Kur’ân’›n mana bak›m›n-
dan izah›, Kur’ân’›n flerhi.
tesadüf: rastlant›.
tesadüf: rastlant›.
vesile: arac›, vas›ta.
vukuat: normalin d›fl›nda olan
hâdiseler.
zelzele: yer sars›nt›s›, deprem.
zemin: yeryüzü.

HÂfi‹YE: ‹flte, yaz›k oldu.

ahir: son.
asayifl: kanun ve nizam haki-
miyetinin sa¤lanmas›.
belâ: musibet, gam, keder,
afet, s›k›nt›.
def: mâni olma, savmak,
uzaklaflt›rma.
eser-i hiddet: öfke eseri, öfke
sonucu.
f›kra: k›s›m, fas›l, bölüm.
gurbet: yabanc› memleket,
yabanc› yer, vatan d›fl›, do¤up

büyünülen ülke, flehir, köy d›-
fl›nda kalan yerler, yâd el.
hâdise: olay.
hakikat: gerçek, do¤ruluk.
hakikî: gerçek, sahici.
hiddet: öfke, k›zg›nl›k.
imkân: mümkün olma, olabi-
lirlik.
ispat: delil göstererek iddiay›
sa¤lamlaflt›rma.
Maarif: Milli E¤itim.
mahrum: bir fleye sahip ola-

mayan, yoksun.
muar›z: muhalefet eden, kar-
fl› ç›kan, muhalif.
mütalâa: okuma, dikkatli
okuma.
nazar-› dikkat: dikkatli bak-
ma, dikkatli bak›fl.
sadaka: Allah r›zas› için ihti-
yaç sahibi fakirlere yap›lan
yard›m.
flakirt: talebe, ö¤renci.
flefkat: ac›yarak ve esirgeye-
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Aziz s›dd›k kardefllerim,

Nas›l ki E¤irdir’de Asa-y› Mûsa’y› müsadere eden ve
mahkemeye veren adam kendisi iki sene hapis cezas›y-
la tokat yedi. Ve Hüsrev’e hiddetle bir ay ceza veren hâ-
kimin istifaya mecbur olmas›yla ve refikas›n›n oradan
mufarakat›yla bir nevi tokat yemesi gibi, aynen burada
dahi size leffen gönderdi¤imiz puslada yaz›lan tokatlar
kat’î gösteriyorlar ki, biz bir himayet ve inayet alt›nda-
y›z; bize iliflenler, ahirette fliddetli tokatlar yiyecekleri gi-
bi, dünyada dahi bir k›sm› çabuk çarp›l›r.

Hem bu defa, bize hücumlar›n ayn› zaman›nda k›fl
çok hiddet etti, fliddetli so¤uk ve f›rt›na ile havan›n k›z-
d›¤›n› gösterdi¤i gibi, hücumlar› durmas›yla ve Nurcula-
r›n ferahlanmas›yla bu zemherir günleri nevruz günleri
gibi gülmeye bafllad›. O tebessüm, devamla manevî bir
müjde ve teselli veriyor kanaatindeyiz.

Bu defa pusulada yaz›ld›¤› gibi, hiçbir fleytan›n da
kimseyi kand›ramad›¤› acip ve maskaraca bir iftira et-
mekle teveccüh-ü âmmeyi hakk›m›zda k›rmaya çal›flan
resmî polisler, ayn› zamanda tokatlar›n› yemesiyle gös-
teriyor ki, bize hücum edenler, iftiradan baflka hiç çare
bulam›yorlar, baflka çareleri kalmam›fl. Hem biz de çok
dikkat ve ihtiyat etmeye, böyle flayialara ehemmiyet ver-
memeye mecbur oluyoruz.

ìÕ

acip: tuhaf, hayrette b›rakan.
ahiret: öbür dünya, ikinci hayat.
aziz: izzetli, muhterem, sayg›n.
ehemmiyet: önem, de¤er, k›y-
met.
hiddet: öfke, k›zg›nl›k.
himayet: koruma, esirgeme.
iftira: fluçsuza fluç yükleme.
ihtiyat: tedbirli hareket etme.
inayet: yard›m, ihsan, lütuf.
istifa: memuriyetten iste¤i ile ay-
r›lma.

kanaat: inanma, görüfl, fikir.
kat’î: kesin, flüpheye ve te-
reddüde mahal b›rakmayan.
leffen: ekli olarak.
manevî: manaya ait, maddî
olmayan.
mufarakat: terk etme, terk
edip gitme, b›rakma.
müsadere: toplatma, elden
alma.
nevi: çeflit.
nevruz: ilkbahar bafllang›c›;

Celâlî Takvimine göre y›lbafl›.
Nurcu: Bedîüzzaman Said
Nursî’nin eserlerine ve fikirle-
rine taraftar olan, Risale-i
Nur’lar› okuyup neflreden
kimse.
pusula: k›sa mektup.
refika: kad›n efl, kar›, zevce.
resmî: devlet ad›na olan.
s›dd›k: çok do¤ru, dürüst,
hakk› ve hakikati tereddütsüz
kabullenen.

flayia: yay›lm›fl haber, yayg›n
olan söylenti.

tebessüm: gülümseme.

teselli: avutma, ac›s›n› dindir-
me.

teveccüh-i amme: genel te-
veccüh, umumun, herkesin,
halk›n yönelifli.

zemherir: k›fl›n en so¤uk za-
man›, fliddetli, so¤uk kara k›fl.
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R‹SALE-‹ NUR KÜLL‹YATINDAN
Y‹RM‹ YED‹NC‹ MEKTUPTAN

Emirda¤
Lâhikas›

II
EM‹RDA⁄’INDA ve ISPARTA’DA 
SON ‹KAMETLER‹NDE YAZILAN 

MEKTUPLARDIR.
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Emirda¤ Lâhikas›-I ile bu Emir-
da¤ Lâhikas›-II aras›nda Nur Mü-
ellifi Üstad›m›z Hazretleri baz› tale-
beleriyle Afyon hapsine sevkle, ora-
da muhakeme edilmifl ve Afyon hap-
sinde kald›¤› yirmi ay zarf›nda yaz-
d›klar› mektup ve müdafaalar› fiuâ-
lar’da On Dördüncü fiuâ olarak ve
k›smen Tarihçe-i Hayat’ta neflredil-
mifltir.
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k›smen: k›smî olarak, bir k›-
s›m.

muhakeme: bir dava ile ilgili
taraflar›n hakim huzuruna
ç›kmalar›, duruflma.

müdafaa: savunma.

müellif: eser telif eden, ya-

zan.

nefl‹r: yay›m, yay›n.

Nur: Risale-i Nur eserleri.

sevk: gönderme.

talebe: ö¤renci.

zarf›nda: süresince.
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Aziz, s›dd›k kardefllerim,

Bayram tebrikiyle beraber herbirinizi derecesine göre
birer Said ve birer vârisim ve benim yerimde Nurlar›n bi-
rer bekçi muhaf›z› olarak mânevî bir hât›raya binaen ka-
bul etti¤imi haber verdi¤im gibi, flimdi de size beyan edi-
yorum. Mâdem haddimden çok ziyade hüsn-ü zann›n›z-
la bana ulûm-u imaniye ve hizmet-i Kur'âniyede bir üs-
tadl›k vermiflsiniz. Ben de herbirinize derecesine nisbe-
ten eski zaman üstadlar›n›n icazet almaya lây›k olan ta-
lebelerine icazet-i ilmiyeyi verdikleri misilli icazet veriyo-
rum. Ve bütün kanaatimle ve ruh u can›mla sizi tebrik
ediyorum. ‹nflaallah flimdiye kadar sadakat ve ihlâs da-
iresinde fevkalâde neflr-i envar etti¤iniz gibi, daha parlak
devam edip bu âciz, zay›f, mütekaid Said bedeline bin-
ler muktedir, kuvvetli vazifeperver Saidler olursunuz.

Said Nursî

ìÕ
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manevî: manaya ait, maddî ol-
mayan.
misillü: gibi, benzeri.
muhâf›z: koruyucu, bekçi.
muktedir: iktidarl›, gücü yeten.
mütekait: tekaüt olan, emekliye
ayr›lm›fl, emekli.
neflr-i envar: nurlar›n yay›lmas›,
nurlar›n da¤›t›lmas›, nurlar›n sa-
ç›lmas›.
nispeten: nispetle, k›yaslayarak.
ruh u cân: ruh ve can; ruh ve
canla.
sadâkat: ba¤l›l›k, do¤ruluk.
s›dd›k: çok do¤ru, dürüst, hakk›
ve hakikati tereddütsüz kabulle-
nen.
talebe: ö¤renci.
ulûm-i imaniye: iman ilimleri,
imanla ilgili ilimler.
üstat: bir ilim ve sanatta üstün
olan kimse, ö¤retmen.
vâris: mirasç›.
vazifeperver: vazife sever, çal›fl-
may› seven, vazifesini sevip ona
ba¤l› olan.
ziyade: çok, fazla.

aziz: izzetli, muhterem, say-
g›n.
bedel: yerine, ad›na, nam›na.
beyan: anlatma, aç›klama.
binaen: -den dolay›, bu se-
bepten.
fevkalâde: ola¤anüstü.

haber: bilgi, bilgilendirme.
hizmet-i Kur’âniye: Kur’an
hizmeti.
hüsn-i zan: iyi zan, güzel ka-
naat.
icazet: izin, ruhsat, müsaade.
ihlâs: samimiyet, bir ameli

baflka bir karfl›l›k beklemek-
sizin, s›rf Allah r›zas› için yap-
ma.
inflaallah: Allah izin verirse.
kanaat: inanç.
lây›k: yak›flan, yarafl›r, yak›fl›r.
madem: de¤il mi ki.
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AFYON HAPS‹NDEN SONRA 
EM‹RDA⁄INDA YAZILAN MEKTUPLAR

Aziz, s›dd›k kardefllerim,

Herhalde biriniz benim bedelime Diyanet Riyasetine
gitsin; benim selâm ve hürmetlerimle Ahmed Hamdi
Efendiye desin ki:

“Zat›n›z iki sene evvel Nurun Külliyat›ndan bir tak›m
istemifltiniz. Ben de haz›rlatt›rd›m. Fakat birden hapse
soktular; tashih edemedim, gönderemedim. fiimdi onla-
r›n tashihiyle meflgulüm. Fakat tesemmüm hastal›¤›yla
ziyade periflaniyetimden, çabuk bitirmeyece¤im. Bitir-
dikten sonra inflaallah takdim edilecektir. Hediye alma-
yan elbette hediye veremez kaidesine binaen, bu ziyade
k›ymettar mânevî tefsir-i Kur'ân, bu memleket-i ‹slâmi-
yenin âlimler reisi olan zat-› âlinize, Nurlar›n serbestiye-
tine mümkün oldu¤u derecede çal›flman›za ve nümune
için üç cüzü size evvelce gösterdi¤imiz Kur'ân’›m›z›n ba-
s›lmas›na himmet ve sa’y etmenize bir kudsî ücrettir.

“Kat'iyen size beyan ediyorum ki: Meselemizde hiçbir
tarihte ilm-i hakikate ve hakaik-i imaniyeye karfl› bu de-
rece garazkârâne, gaddârâne tecavüz olmam›fl. Sizin da-
ire-i ilmiyeniz ve riyasetiniz her fleyden evvel bu vazife-i
dîniye ve ilmiyeyi yapman›z iktiza ediyor. Ben bu son 

âlim: ilim ile u¤raflan, ilim adam›.
aziz: izzetli, muhterem, sayg›n.
bedel: yerine, ad›na, nam›na.
beyan: anlatma, aç›klama.
binaen: -den dolay›, bu sebep-
ten.
cüz: parça.
daire-i ilmiye: ilim dairesi.
diyanet: din iflleri ile ilgilenen ku-
rulufl, teflkilat.
evvel: önce.
evvelce: daha önce.
gaddarane: zalimce, gaddarca,
merhametsizce, haincesine.
garazkârane: garez ve düflmanl›-
¤a kap›larak, garazkârl›kla, düfl-
mancas›na.
hakaik-› imaniye: imana ait ha-
kikatler, imanî gerçekler.
himmet: manevî yard›m, ihsan,
lütuf.
hürmet: sayg›.
iktiza: gerek, lüzum.
ilm-i hakikat: hakikat ilmi.
inflaallah: Allah izin verirse.
kaide: kural, esas, düstur.
kat’iyen: hiç bir zaman, asla.
k›ymettar: k›ymetli, de¤erli.
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kudsî: mukaddes, yüce.
manevî: manaya ait, maddî
olmayan.
mesele: konu.
meflgul: u¤raflma, ilgilenme.
Nur: Risale-i Nur eserleri.
nümune: örnek.
periflaniyet: periflanl›k, kar›-
fl›k ve da¤›n›k olma, ac›nacak
halde bulunma.
reis: baflkan.

riyaset: reislik, baflkanl›k.
sa’y: ifl, çal›flma, çabalama.
selâm: bar›fl, rahatl›k, sela-
met ve esenlik dileme.
serbestiyet: serbestlik, rahat
ve serbest olma hâli.
s›dd›k: çok do¤ru, dürüst,
hakk› ve hakikati tereddütsüz
kabullenen.
takdim: arz etme, sunma.
tashih: düzeltme, yanl›fl›n› gi-

derme.
tecavüz: sald›rma, s›n›r›n› afl-
ma.
tefsir-i Kur’ân: Kur’ân tefsiri,
Kur’ân’›n aç›klamas›.
tesemmüm: zehirlenme.
vazife-i diniye: dinî vazife,
dinle ilgili görev.
zat: kifli, flah›s.
ziyade: fazlas›yla.

1. Allah’›n ad›yla. Onu her türlü kusur ve noksandan tenzih ederiz.
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zehirlendi¤im zaman da ölece¤imi düflündükçe, ‘Benim
bedelime Ahmed Hamdi Nurlara sahip ç›kacak’ diye
kalbim ferahlan›yordu, teselli buluyordum. Size mahke-
me müdafaat›m›zdan baz› parçalar evvelce dairenize
gönderdi¤imiz halde, flimdi tamam, mükemmel ve ayn-›
hakikat bir nüsha müdafaat›m› da size gönderiyorum.
Ona göre sizin delâletinizle Nurlar›n serbestiyetine çal›-
flacak zatlara bir me’haz olarak göstermek niyetiyle gön-
derdik.”

ìÕ

Œ 2 2 3 œ
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Aziz, s›dd›k kardefllerim, Safranbolu, Eflâni havalisi
Nur flâkirdleri,

Sizlere, gönderdi¤iniz Nur eczalar›n›n hediyesine bin
barekâllah, mâflaallah deriz. Cenab-› Hak sizleri iki ci-
handa mes’ut eylesin. Âmin.

Nurun mübarek, fedakâr flâkirdlerinin herbiri bir k›-
s›m risâleleri güzelce yaz›p bu s›rada bana hediye etme-
leri ve bir k›s›m tatl› teberrükle beraber fliddetli hastal›-
¤›m ve s›k›nt›lar›m içinde garip bir tarzda bana gelmesi,
eskiden beri mukabelesiz hediyeyi kabul etmemek ka-
idem iken, o kaidenin aksine olarak kemâl-i sevinç ve
memnuniyetle kabul etti¤ime sebep, üç mânidar ve ga-
rip hadiselerdir.
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re, dolay.
kaide: kural, esas, düstur.
kemal-i sevinç: tam bir sevinç ve
mutluluk.
manidar: nükteli, ince manal›.
maflaallah: Allah nazardan sakla-
s›n, ne güzel, Allah korusun.
mehaz: menba, bir fleyin asl›n›n
al›nd›¤› kaymak.
memnuniyet: memnunluk, se-
vinçli olufl.
mesut: saadetli, bahtl›, mutlu.
mukabele: karfl›l›k.
mübarek: feyizli, bereketli, kutlu.
müdafaat: müdafaalar, savun-
malar.
Nur: Risale-i Nur.
nüsha: suret.
risale: Risâle-i Nur Külliyat›n›
meydana getiren kitaplardaki her
bir ba¤›ms›z bölüm.
serbestiyet: serbestlik, rahat ve
serbest olma hâli.
s›dd›k: çok do¤ru, dürüst, hakk›
ve hakikati tereddütsüz kabulle-
nen.
flakirt: talebe, ö¤renci.
tarz: biçim, flekil.
teberrük: hediye, arma¤an.
teselli: avutma, ac›s›n› dindirme.
zat: kifli, flah›s.

âmin: Yâ Rabbi! Öyle olsun,
kabul eyle!” anlam›nda dua-
n›n sonunda söylenir.

ayn-› hakikat: hakikat›n asl›,
gerçe¤in tâ kendisi.

aziz: izzetli, muhterem, say-
g›n.

barekallah: Allah mübarek
etsin, hay›rl› ve bereketli ol-
sun.

bedel: yerine, ad›na, nam›na.
Cenab-› Hak: Allah; do¤ru,
gerçek, Hakk›n tâ kendisi
olan, fleref ve azamet sahibi
yüce Allah.
cihan: dünya.
delâlet: yol göstermek, k›la-
vuzluk.
ecza: cüz’ler, parçalar, k›s›m-
lar.

evvelce: daha evvel, daha
önce.
fedakâr: kendini veya flahsî
menfaatlerini hiçe sayan, fe-
da eden.
ferah: gönül aç›kl›¤›, sevinç,
sevinme.
garip: tuhaf, hayret verici.
hâdise: olay.
havali: etraf, çevre, civar, yö-

1. Allah’›n ad›yla. Onu her türlü kusur ve noksandan tenzih ederiz. Allah’›n selâm›, rahmeti
ve bereketi üzerinize olsun. 
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Bir inc i s i : Bir k›s›m paramla ald›¤›m bana mahsus
makine mahsulü on bir mecmua ve elmas kalemli Nu-
run k›ymetdar üç flakirdinin yazd›klar› tam bir tak›m Ri-
sâle-i Nur, Diyanet Riyasetinin befl alt› defa mus›rrâne is-
temesi üzerine haz›rlad›¤›m, ayn› zamanda ve bir dere-
ce yabanî kalan müftüler ve hocalara bir mânevî hediye
ve müflevvik olarak göndermek teflebbüsü zaman›nda
böyle çok ehemmiyetli bu vazifeyi yerine getirmek için
Hüsrev’i buraya istiyordum. Halbuki vaziyetim müflkil
bir halde, çok merak ediyordum. Birden, küçük bir Hüs-
rev olan kahraman Sungur ayn› vakitte geldi. Beni çok
endifle ve telâfllardan ve masraflardan kurtard›¤› gibi, bu
vazife, iki sene mütemadiyen yan›mda hizmeti kadar
k›ymettar oldu¤u için kat'î kanaatim geldi ki, bu da Nu-
run neflrindeki muvaffakiyetin bir kerametidir. 

‹ k inc i  had i se : Ben kendime ait nüshalar›m› Diya-
net Riyasetine gönderdi¤im ayn› zamanda, aynen mi-
zanla ziyade-noksan olmayarak, tart›lsa aynen o kadar
Nurun Safranbolu, Eflâni havalisindeki Nurun küçük
kahramanlar› gönderdikleri mübarek hediyeleri lisan-›
hal ile bana dediler: “Merak etmeyiniz, biz zayiat yerine
geldik. O zayiat›n yerini doldurduk.” Ben de ruh u can-
la kabul ettim ve gönderenleri tebrik ettim; daha teber-
rükleri bana dokunmad›.

Üçüncü had i se : O mübarek hediyeler odama gel-
di¤i zamandan on dakika evvel, serçe kufluna benzer bir
kufl yata¤›m›n aya¤› alt›nda gördüm. Halbuki pencereler
ve kap› kapal›, hiçbir delik yok ki, o kufl girebilsin. 

defa: kere, kez, yol.
diyanet: din iflleri ile ilgilenen ku-
rulufl, teflkilat.
ehemmiyetli: önemli.
elmas: çok k›ymetli bir mücev-
her.
endifle: kayg›.
evvel: önce.
hâdise: olay.
havali: etraf, çevre, civar, yöre,
dolay.
hizmet: görev, vazife.
kanaat: inanç.
kat’î: kesin, flüpheye ve tereddü-
de mahal b›rakmayan.
keramet: Allah’›n velî kullar›nda
görülen ola¤anüstü hâller veya
tabiatüstü hâdiseler.
k›ymettar: k›ymetli, de¤erli.
lisan-› hâl: hâl dili, bir fleyin duru-
flu ve görünüflü ile bir mana ifade
etmesi.
mahsul: ürün.
manevî: manaya ait, maddî ol-
mayan.
masraf: harcama.
mecmua: tertip ve tanzim edil-
mifl fleylerin hepsi, koleksiyon.
merak: endifle.
mus›rrâne: israr ve inatla, ›srarl›
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bir flekilde.
muvaffak›yet: baflar›.
mübarek: feyizli, bereketli,
kutlu.
müftü: ‹l ve ilçelerde din iflle-
rine bakan ve dinî meseleler-
le ilgilenen görevli kimse.
müflevvik: teflvik eden, iste-
¤ini artt›ran, arzu ve hevesini
artt›ran.
müflkül: güç, zor, çetin.

mütemadiyen: sürekli ola-
rak, devaml›.
neflr: yay›m, yay›n.
Nur: Risale-i Nur.
nüsha: suret.
Risale-i Nur: Nur Risalesi, Be-
diüzzaman Said Nursî’nin
eserlerinin ad›.
riyaset: reislik, baflkanl›k.
ruh u cân: ruh ve can; ruh ve
canla.

ruh: dirilik kayna¤›, hayat›n
temeli ve sebebi olan manevî
varl›k.
flakirt: talebe, ö¤renci.
teberrük: hediye, arma¤an.
teflebbüs: giriflim.
vazife: görev.
vaziyet: durum.
yabanî: yabanc›, uzak.
zayiat: kay›plar, yitikler.
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Bakt›m, benden kaçm›yor. Bir parça ekmek verdim; ye-
medi. Kalben dedim: “Üç dört sene evvel ayn› burada
kufllar›n müjde vermesi gibi, bu da müjde veriyor.”

Hakikaten ayn› zamanda o mübarek nurlu hediye gel-
di¤i gibi, üç senedir haber almad›¤›m müftü kardeflim
Abdülmecid’den güzel bir mektup ald›m. Bana hizmet
eden Halil geldi. “Bu kufla bak, bu da eski kufllar gibi bir
müjdecidir” dedim. Sonra pencereyi açt›k, gitsin; gitmi-
yordu. Yukar›da befl alt› defa uçtu, gitmedi.

Sonra Sungur da geldi. “‹flte sen de gör” dedik; o da
gördü. Yar›m saat sonra, nas›l görülmesi harika oldu;
bulunmamas› da harika oldu. Pencereden ç›kmadan Ha-
lil ile arad›k, bulamad›k. Kayboldu.

Hattâ bu mânevî hediyenin gelmesi ve Hüsrev yerin-
de Sungur imdada yetiflmesi, ehemmiyetini göstermeye
bir kat'î hâdise budur ki: Sungur gelmeden iki gün ev-
vel—demek o evden ç›kt›¤› gün—Halil rüyada görüyor
ki, Sungur, Mustafa Osman ile buraya gelmifller; büyük
bir hadise ve flâflaal› bir merasim yap›lm›fl. Benden “Tâ-
biri nedir?” diye sordu. Ben de merak ettim: “Sen niçin
bu rüyay› bana söyledin? Acaba onlar›n bafl›na bir zarar
m› gelmifl?” diye bir gece sabaha kadar endifle ile müte-
essirdim. O rüya-y› sâd›ka az bir tâbirle ç›kt›. 

ìÕ

defa: kere, kez, yol.
ehemmiyet: önem, de¤er,
k›ymet.
endifle: kayg›.
evvel: önce.
haber: bilgi, bilgilendirme.
hâdise: olay.
hakikaten: do¤rusu, gerçek-
ten.
hârika: ola¤anüstü.
hizmet: görev, vazife.

imdat: yard›m.
kalben: kalp ile, kalpten; iç-
ten ve samimî olarak.
kat’î: kesin, flüpheye ve te-
reddüde mahal b›rakmayan.
manevî: manaya ait, maddî
olmayan.
merak: endifle.
merasim: resmî merasimler,
âdet hükmündeki gösterifller,
resmî muameleler, törenler.

mübarek: feyizli, bereketli,
kutlu.
müftü: ‹l ve ilçelerde din iflle-
rine bakan ve dinî meseleler-
le ilgilenen görevli kimse.
müteessir: üzgün.
rüya-y› sad›ka: gerçek ç›kan
rüya.
flaflaal›: parlak, gösteriflli.
tabir: yorum, yorumlama.
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Œ 2 2 4 œ
[Sungur Ankara’da iken 

Üstad›m›za yazd›¤› mektubun suretidir.]
1 /√pórªnëpH oíuÑn°ùoj s’pG mrÅn°T røpe r¿pGnh @ o¬nfÉnërÑo°S /¬pªr°SÉpH

Çok aziz, çok mübarek, çok müflfik, çok sevgili Üsta-
d›m›z Efendimiz Hazretleri,

Mübarek, makbul, k›ymetli mektubunuzu Diyanet Ri-
yaseti Baflkan› Ahmed Hamdi Efendiye teslim ettik. Se-
vinçler içinde mübarek mecmua ve Nurlar› kendi hususî
kütüphanesine koydu. “‹nflaallah bunlar› kendi öz ve has
kardefllerime okumak için verece¤im ve bu suretle tedri-
cî tedricî neflrine çal›flaca¤›z” dedi.

Çok sevgili Üstad›m Efendim,

Mübarek mektubunuzdaki emirlerinizi yapaca¤›n›
söyledi. “Fakat flimdi hemen birdenbire bunlar›n neflri
olmaz. Ben bu eserleri has kardefllerime okutturup me-
rakl›lara göre ileride neflrederiz. ‹nflaallah tam ve parlak
flekilde ileride neflrine çal›flaca¤›n›” söyledi.

Sungur

ìÕ

Œ 2 2 5 œ
Yirmi Dokuzuncu Mektubun ‹kinci Makam›n›n en bafl

sayfas›ndaki, sual ve cevaptan sonra flu nükte yaz›lacak:
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aziz: izzetli, muhterem, say-
g›n.
diyanet: din iflleri ile ilgilenen
kurulufl, teflkilat.
hususî: özel.
inflaallah: Allah izin verirse.
makbul: kabul edilmifl, ge-
çerli.
mecmua: tertip ve tanzim

edilmifl fleylerin hepsi, kolek-
siyon.
merak: çok isteme.
mübarek: feyizli, bereketli,
kutlu.
müflfik: flefkatli, merhametli,
sevgi ve ilgi gösteren.
neflr: yay›m, yay›n.
Nur: Risale-i Nur.

nükte: ince manal›, düflündü-
rücü söz.

riyaset: reislik, baflkanl›k.

sual: soru.

suret: nüsha, kopya.

tedricî: tedricle olan, yavafl
yavafl, derece derece yap›lan.

1. Allah’›n ad›yla. Onu her türlü kusur ve noksandan tenzih ederiz. Hiçbir fley yoktur ki Onu
övüp Onu tesbih etmesin. (‹srâ Suresi: 44.)
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Bu risâlenin sebeb-i telifi, Kur'ân’›n tercümesini
Kur'ân yerinde camilerde okutmak olan dehfletli suikas-
t›na karfl› bir nevi mukabeledir. Ziyade tafsilât ve lüzum-
suz bahisler girmifl. Fakat o mücahidâne ve heyecanl›
mukabelede k›ymettar bir gaybî anahtar› hissedip mec-
zubâne aratt›rmak içinde, lüzumsuz tafsilât ve zay›f ve
pek ince emareler dahi girmifl.

Kalbime geldi ki: Yirmi Dokuzuncu Mektubun gayet
ehemmiyetli ve lüzumlu ve parlak ve îcazl› olan Birinci
Makam›, bu ‹kinci Makam›n bütün kusûrat›n› ve israfat›-
n› affettirir. Ben de kemâl-i sürurla flükrettim, o kusurla-
r› unuttum.

ìÕ

Œ 2 2 6 œ
1 o¬oJÉncnônHnh $G oánªrMnQnh rºoµr«n∏nY oΩnÓs°ùdnG @ o¬nfÉnërÑo°S p¬pªr°SÉpH

Muhterem Ahmed Hamdi Efendi Hazretleri,

Bir hadise-i ruhiyemi size beyan ediyorum: Çok za-
man evvel zat›n›z ve sizin mesle¤inizdeki hocalar›n, za-
rurete binaen ruhsata tâbi ve azîmet-i fler’iyeyi b›rakan
fikirler, benim fikrime muvaf›k gelmiyordu. Ben hem
onlara, hem sana hiddet ederdim. “Neden azîmeti terk
edip ruhsata tâbi oluyorlar?” diye, Risâle-i Nur’u do¤ru-
dan do¤ruya sizlere göndermezdim. Fakat, üç dört sene
evvel, yine fliddetli, kalbime, size tenkitkârâne bir tees-
süf geldi. Birden ihtar edildi ki:
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vinç, mutluluk.
k›ymettar: k›ymetli, de¤erli.
meczubane: Meczup gibi, delice.
meslek: gidifl, tutulan yol, sistem.
muhterem: sayg› de¤er, hürmete
lay›k, sayg›n.
mukabele: karfl›l›k.
muvaf›k: tarafl›, bir taraf› tutan.
mücahidâne: mücahitçe, cihat
ederek, gayret göstererek.
nevi: çeflit.
risale: Risâle-i Nur Külliyat›n›
meydana getiren kitaplardaki her
bir ba¤›ms›z bölüm.
Risale-i Nur: Nur Risalesi, Bediüz-
zaman Said Nursî’nin eserlerinin
ad›.
ruhsat: mevcut bir dinî hükmün
özür sebebiyle belirli flartlar alt›n-
da geniflletilmesi veya kolaylaflt›-
r›lmas›.
sebeb-i telif: bir eseri yazman›n
sebebi.
su-i kast: kötü kas›t, kötü niyet;
kötü kas›tla ifl yapma, tuzak kur-
ma.
flükür: teflekkür.
tâbi: ba¤lanma, uyarlama.
tafsilât: tafsiller, aç›klamalar,
izahlar.
teessüf: üzülme, eseflenme, bir
fleyin tesirini hissetme, ac› duy-
ma.
tenkit: elefltirme.
zaruret: muhtaçl›k, fliddetli ihti-
yaç içinde olma.
zat: kendi.
ziyade: çok, fazla.

azimet: kullar›n, Allah taraf›n-
dan kendilerine yüklenen gö-
revlere tam bir kararl›l›kla uy-
malar›; takva ile fliddetli ka-
ç›nma, günahlardan uzak
durma.

azimet-i fler’iye: dinî azimet;
dinde takva ile hareket et-
mek.

bahis: konu.
beyan: anlatma, aç›klama.
binaen: -den dolay›, bu se-
bepten.
dehfletli: ürkütücü, korkunç.
ehemmiyetli: önemli.
emare: alâmet, belirti, niflan.
evvel: önce.
gaybî: görünmeyen.

gayet: son derece.
hiddet: öfke, k›zg›nl›k.
icaz: az sözle çok mana ifade
etme.
ihtar: dikkat çekme, hat›rlat-
ma, uyar›.
israfat: israflar, lüzumsuz ye-
re harcamalar.
kemal-i sürur: tam bir se-

1. Allah’›n ad›yla. Onu her türlü kusur ve noksandan tenzih ederiz. Allah4›n selâm›, rahmeti
ve bereketi üzerinize olsun.
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bedel: yerine, ad›na, nam›na.
dehfletli: ürkütücü, korkunç.
düstur: kanun, kural, esas.
ecza: cüz’ler, parçalar, k›s›mlar.
ehvenüflfler: flerrin en az zararl›s›,
kolay›, flerrin daha az zararl›s›, da-
ha az kötü olan; iki flerden daha
az zararl›s›.
ekseriyet-i mutlaka: mutlak ço-
¤unluk.
evvel: önce.
gayet: son derece.
hakikî: gerçek.
hamî: himaye eden, koruyan, gö-
zeten.
huruf: harfler.
ihtar: dikkat çekme, hat›rlatma,
uyar›.

504 | EM‹RDA⁄ LÂH‹KASI - II

“Bu senin eski medrese arkadafllar›n olan baflta Ah-
med Hamdi gibi zatlar, dehfletli ve fliddetli bir tahribata
karfl› ‘ehvenüflfler’ düsturuyla, mümkün oldu¤u kadar bir
derece bir k›s›m vazife-i ilmiyeyi mukaddesat›n muhafa-
zas›na sarf edip tehlikeyi dörtten bire indirmeleri, onla-
r›n mecburiyetle baz› noksanlar›na ve kusurlar›na inflaal-
lah kefaret olur” diye kalbime fliddetli ihtar edildi.

Ben dahi sizleri ve sizin gibilerini, o vakitten beri yine
eski medrese kardefllerim ve ders arkadafllar›m diye ha-
kikî uhuvvet nazar›yla bakmaya bafllad›m. Onun için be-
nim bu fliddetli tesemmüm hastal›¤›m vefat›mla netice-
lenmesi düflüncesiyle, sizi Nurlara benim bedelime haki-
kî sahip ve hâmi ve muhaf›z olaca¤›n›z› düflünerek, üç
sene evvel mükemmel bir tak›m Risâle-i Nur’u size ver-
mek niyet etmifltim. Fakat flimdi hem mükemmel de¤il,
hem tamam› de¤il; fakat ekseriyet-i mutlaka eczalar›
Nur flâkirdlerinden gayet mühim üç zat›n on on befl se-
ne evvel yazd›klar› bir tak›m› sizin için hastal›¤›m içinde
bir derece tashih ettim. Bu üç zat›n kaleminin benim ya-
n›mda on tak›m kadar k›ymeti var. Senden baflka bu ta-
k›m› kimseye vermeyecektim. Buna mukabil onun mâ-
nevî fiyat› da üç fleydir:

Bir inc i s i : Siz mümkün oldu¤u kadar Diyanet Riya-
setinin flubelerine vermek için, mümkünse eski huruf,
de¤ilse yeni harfle ve has arkadafllar›mdan tashihe yar-
d›m için birisi baflta bulunmak flart›yla, memleketteki Di-
yanet Riyasetinin flubelerine yirmi otuz tane teksir 

inflaallah: Allah izin verirse.
kefaret: ar›nma.
k›ymet: de¤er.
kusur: eksiklik, noksan.
manevî: manaya ait, maddî
olmayan.
mecburiyet: mecbur olma,
zarurîlik durumu, zorunluluk.
medrese: eski dönemde ders
okutulan düzenli ö¤retim ku-
ruluflu.
muhafaza: koruma.
muhâf›z: koruyucu, bekçi.

mukabil: karfl›l›k.
mukaddesat: mukaddes,
kutsal, temiz ve yüce olan
fleyler.
mühim: önemli, ehemmiyet-
li.
nazar: bak›fl.
niyet: maksat, meram.
Nur: Risale-i Nur, Risale-i Nur
hizmeti.
Risale-i Nur: Nur Risalesi, Be-
diüzzaman Said Nursî’nin
eserlerinin ad›.

sarf: harcama.
flakirt: talebe, ö¤renci.
tahribat: tahripler, y›k›p boz-
malar.
tashih: düzeltme, yanl›fl›n› gi-
derme.
teksîr: ço¤altma.
tesemmüm: zehirlenme.
uhuvvet: kardefllik, din kar-
deflli¤i.
vazife-i ilmiye: ilimle u¤rafl-
ma görevi.
vefat: ölüm.
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neflr: yay›m, yay›n.
Nur: Risale-i Nur, Risale-i Nur hiz-
meti.
reis: baflkan.
risale: kitapç›k, küçük eser.
flakirt: talebe, ö¤renci.
tab: basma.
tarifat: tarifler.
tashih: düzeltme, yanl›fl›n› gider-
me.
tevafuk: uyma, uygunluk, birbiri-
ne denk gelme.
Üstat: Bediüzzaman Said Nursî.
vazife: görev.

Arabî: Arapça.
cereyan: ak›m, fikir, sanat ve-
ya siyaset hareketi.
defa: kere, kez, yol.
diyanet: din iflleri ile ilgilenen
kurulufl, teflkilat.
fedakâr: kendini veya flahsî
menfaatlerini hiçe sayan, fe-

da eden.
gayet: son derece.
hakikî: gerçek.
haricî: d›fla ait, d›flar› ile ilgili.
hârika: ola¤anüstü.
lem’a-i i’caz: acze düflüren
par›lt›, mu’cizelik par›lt›s›.
madem: de¤il mi ki.

manevî: manaya ait, maddî
olmayan.
medrese: ders okutulan yer.
mu’cize: benzerini yapmak-
tan insanlar›n aciz kald›¤› fley.
mus›rrâne: israr ve inatla, ›s-
rarl› bir flekilde.
münasip: uygun.

1. Allah’›n ad›yla. Onu her türlü kusur ve noksandan tenzih ederiz. Allah’›n selâm›, rahmeti
ve bereketi ebedî ve dâima üzerinize olsun.

edilmektir. Çünkü haricî dinsizlik cereyan›na karfl› böyle
eserleri neflretmek, Diyanet Riyasetinin vazifesidir.

‹ k inc i s i : Madem Nur risâleleri medrese mal›d›r. Siz
de medreselerin hem esas›, hem bafllar›, hem flâkirdleri-
siniz. Onlar sizin hakikî mal›n›zd›r. Münasip görmedi¤i-
niz risâleyi flimdilik neflrini geri b›rak›rs›n›z.

Üçüncüsü : Tevafuklu Kur'ân’›m›z mümkünse foto¤-
raf matbaas›yla tab edilsin ki, tevafuktaki lem’a-i i’câzi-
ye görünsün. Hem bafltaki Türkçe târifat› ise, o, Kur'ân
ile beraber tab edilmesin, belki ayr›ca bir küçük risâlecik
olarak ya Türkçe veya Arabîye güzelce çevirip öylece
tab edilsin.

ìÕ

Œ 2 2 7 œ
o¬nfÉnërÑo°S /¬pªr°SÉpH

1 ÉkªpFGnO GkónHG o¬oJÉncnônHnh $G oánªrMnQnh rºoµr«n∏nY oΩnÓs°ùdnG
Gayet k›ymetli, fedakâr Nur kahraman› a¤abeyimiz

Hüsrev Efendi,

fiimdi befl defad›r Diyanet Reisi Nurdan bir tak›m›
mus›rrâne istedi. Üstad da fliddetli hastal›¤› içinde tashih
edip—flimdilik bitmek üzeredir—Diyanet Reisinden
onun mânevî fiyat› olarak üç madde istemifl:

Bir i s i : Sizin harika yazd›¤›n›z mucizeli Kur'ân’› fo-
to¤rafla tab etmek. Bu maddeyi kabul etmifl; yaln›z 
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“Bafl›ndaki Türkçe târifat› müstakil kalsa, ayr› tab edilse
münasiptir” demifl. ‹flte, Üstad›m›z ona yazd›¤› mektu-
bu, berâ-y› malûmat, leffen size gönderiyoruz. Üstad›-
m›z diyor ki:

“Hem bir tak›m Risâle-i Nur’u, hem makine ile ç›kan
mecmualar› ona göndermek ve Hüsrev gibi bu iflte en
ziyade alâkadar bir kardeflimizin eliyle teslim etmek ci-
hetini meflveretinize havale ediyor.”

Siz de tam bir meflveretle sizin bu meselede oraya git-
menizin vücutça s›hhatiniz müsaitse ve fikrinize de mu-
vaf›k ise, muayyen bir vakitte acele oraya gidersiniz ve
adresinizi bildirirsiniz. Biz de tak›m› ve mecmualar› size,
Ankara’ya, elinize yetifltirece¤iz. Hattâ siz isterseniz
kendi hesab›n›za, onlar› müftüler neflretmek niyetiyle
Diyanet Reisine verirsiniz.

Hizmetinde bulunan 

Halil, Sâd›k, ‹brahim

ìÕ

Œ 2 2 8 œ

Aziz, s›dd›k kardefllerim,

Evve lâ : Hem Medresetü’z-Zehra flâkirdlerini, husu-
san mübarekler heyetini ve Isparta vilâyetini merhum
Hâf›z Mustafa’n›n vefat›yla tâziye ve Hâf›z Mustafa’y›
tam vazifesini yapmas›yla yirmi senede ikinci bir Hâf›z
Ali olarak yirmi seneden beri usanmadan, sars›lmadan 

alâkadar: ilgili, iliflkili, münase-
betli, ba¤l›.
aziz: izzetli, muhterem, sayg›n.
beray-› malûmat: bilgi ve malû-
mat için, bilgi vermek için.
cihet: yön.
diyanet: din iflleri ile ilgilenen ku-
rulufl, teflkilat.
evvelâ: öncelikle.
havale: ›smarlama, b›rakma.
heyet: kurul, topluluk; birlik tefl-
kil eden flah›s ve fleylerin tama-
m›.
hususan: bilhassa, özellikle.
leffen: zarf ve mektup içine ko-
yarak.
mecmua: kitap, eser.
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Medresetüzzehra: Bediüzza-
man’›n do¤uda (Van) yap›l-
mas›n› idarecilere teklif etti¤i,
fen ilimleriyle din ilimlerinin
birlikte okutulmas›n› düflün-
dü¤ü üniversite.
merhum: rahmete kavufl-
mufl, ölmüfl, ölü.
mesele: konu.
meflveret: müflavere, bir ko-
nu hakk›nda çeflitli ve ehil fla-
h›slardan fikir alma, dan›flma.
muayyen: belirli.
muvaf›k: uygun, uyar, müna-

sip.
mübarek: hay›rl›, mutlu, kut-
lu, u¤urlu.
müftü: ‹l ve ilçelerde din iflle-
rine bakan ve dinî meseleler-
le ilgilenen görevli kimse.
münasip: uygun.
müsait: uygun, münasip.
müstakil: bafll› bafl›na, ba-
¤›ms›z.
neflr: yay›m, yay›n.
reis: baflkan.
Risale-i Nur: Nur Risalesi, Be-
diüzzaman Said Nursî’nin

eserlerinin ad›.
s›dd›k: çok do¤ru, dürüst,
hakk› ve hakikati tereddütsüz
kabullenen.
s›hhat: sa¤l›k, esenlik.
flakirt: talebe, ö¤renci.
tab: basma.
tarifat: tarifler.
taziye: bafl sa¤l›¤› dileme, ya-
k›n› ölen kimseyi teselli etme.
vefat: ölüm.
vilayet: il.
ziyade: fazlas›yla.
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Nurlar›n neflrine çal›flmas›n› bütün ruh u can›m›zla teb-
rik, hem onu, hem Isparta vilâyetini, hem Medresetü’z-
Zehray› tebrik ediyoruz. Hakikaten bu merhum kahra-
man kardeflimiz, aynen Hâf›z Ali gibi vazifesini bitirdi,
âlem-i nura ve berzaha, Hâf›z Ali ve Hasan Feyzî gibi
kardefllerinin yan›na gitti. Cenab-› Hak Risâle-i Nur’un
hurufat› adedince onun defter-i hasenat›na hay›rlar yaz-
s›n ve ruhuna rahmet eylesin. Âmin.

ìÕ

Œ 2 2 9 œ

Aziz, s›dd›k kardefllerim,

Size, flahs›ma ait birkaç meseleyi beyan etmek kalbi-
me ihtar edildi.

Evve lâ : Baz› has kardefllerim flahs›ma hizmette dik-
katsizlik ettiklerinden, onlar›n bana karfl› ac›mas›n› nok-
san gördü¤ümden bazan hiddet ve tekdir etti¤im vakit
kalbime geldi ki:

O biçareler ziyade hüsn-ü zanla tahmin ediyorlar ki,
“Üstad›m›z istese belki baz› ruhanîler, cinnîler de hizmet
edecekler, belki ediyorlar. Hizmet-i Nuriyede inâyetin
aflikâre cilvesi gösteriyor ki, onun flahs›n›n periflaniyeti-
ne meydan verilmiyor ve flefkatimize muhtaç de¤il” di-
ye, hizmette baz› kusurlar› oluyor. Hattâ bugün de birisi
araba getirecekti; dikkatsizlik yüzünden ben yayan ç›k-
t›m, bir saatte on saat kadar zahmet çektim. Ben de 
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merhum: rahmete kavuflmufl, öl-
müfl, ölü.
mesele: konu.
muhtâc: gerek duyan.
neflr: yay›m, yay›n.
periflaniyet: periflanl›k, kar›fl›k ve
da¤›n›k olma, ac›nacak halde bu-
lunma.
rahmet: flefkat, merhamet, ba-
¤›fllama ve esirgeyicilik.
Risale-i Nur: Nur Risalesi, Bediüz-
zaman Said Nursî’nin eserlerinin
ad›.
ruh u cân: ruh ve can; ruh ve
canla.
ruhanî: gözle görülmeyen, cismi
olmayan, elle tutulamayan var-
l›klar.
s›dd›k: çok do¤ru, dürüst, hakk›
ve hakikati tereddütsüz kabulle-
nen.
flahs: kendi, flahs›.
flefkat: karfl›l›ks›z sevgi besleme,
içten ve karfl›l›ks›z merhamet.
tekdir: azarlama.
vilayet: il.
zahmet: s›k›nt›, eziyet, meflak-
kat.
ziyade: çok, fazla.

âlem-i nur: nur âlemi, ayd›n-
l›k âlemi.
âmin: Yâ Rabbi! Öyle olsun,
kabul eyle!” anlam›nda dua-
n›n sonunda söylenir.
aflikâre: apaç›k, belli, aflikâr,
meydanda, zahir.
aziz: izzetli, muhterem, say-
g›n.
berzah: ruhlar›n k›yamete
kadar bekleyece¤i, dünya ile
ahiret aras›ndaki yer.
beyan: anlatma, aç›klama.
bîçare: çaresiz, zavall›.

Cenab-› Hak: hakk›n ta ken-
disi olan fleref ve azamet sa-
hibi yüce Allah.
cilve: tecelli, görüntü.
cinnî: cin taifesinden olan.
defter-i hasenat: iyilikler, gü-
zellikler defteri, insanlar›n
yapt›¤› iyiliklerin yaz›ld›¤› ma-
nevî defter.
evvelâ: öncelikle.
hakikaten: do¤rusu, gerçek-
ten.
hiddet: öfke, k›zg›nl›k.
hizmet: görev, vazife.

hizmet-i Nûriye: Nur hizmeti,
Risâle-i Nur için çal›flma.
hurufat: harfler.
hüsn-i zan: iyi zan, güzel ka-
naat.
ihtar: dikkat çekme, hat›rlat-
ma, uyar›.
inayet: yard›m, ihsan, lütuf.
Medresetüzzehra: Bediüzza-
man’›n do¤uda (Van) yap›l-
mas›n› idarecilere teklif etti¤i,
fen ilimleriyle din ilimlerinin
birlikte okutulmas›n› düflün-
dü¤ü üniversite.
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birkaç gün evvel böyle kusuru yapanlara demifltim, tek-
rar edece¤im. Siz de dinleyiniz:

Nas›l ki Risâle-i Nur’u ve hizmet-i imaniyeyi, dünyevî
rütbelerine ve flahs›m için uhrevî makamlar›na âlet yap-
maktan s›rr-› ihlâs fliddetle beni men etti¤i gibi; öyle de,
Kendi flahs›m›n istirahatine ve dünyevî hayat›m›n güzel-
ce, zahmetsiz geçmesine, o hizmet-i kudsiyeyi âlet yap-
maktan cidden çekiniyorum. Çünkü, uhrevî hasenat›n
bâki meyvelerini fâni hayatta cüz’î bir zevk için sarf et-
mek, s›rr-› ihlâsa muhalif olmas›ndan, kat'iyen haber ve-
riyorum ki, târikü’d-dünya ehl-i riyâzetin arzu ve kabul
ettikleri ruhânî, cinnî hüddamlar bana hergün, hem aç
oldu¤um zamanda ve yaral› oldu¤um vakitte en güzel
ilâç getirseler, hakikî ihlâs için kabul etmemeye kendimi
mecbur biliyorum. Hattâ berzahtaki evliyadan bir k›sm›
temessül edip bana helva baklavalar› hizmet-i imaniyeye
hürmeten verseler, yine onlar›n elini öpüp kabul etme-
mek ve uhrevî, bâkî meyvelerini dünyada fâni bir suret-
te yememek için, nefsim de kalbim gibi kabul etmeme-
ye r›za gösteriyor. Fakat kast ve niyetimiz olmadan, inâ-
yet cihetinde gelen bereket gibi ikrâmât-› Rahmâniye,
hizmetin makbuliyetine bir alâmet oldu¤undan, nefs-i
emmâre kar›flmamak flart›yla ruhumla kabul ederim.
Her neyse, bu mesele bu kadar kâfi.

Sân iyen: Eski Harb-i umumîde Pasinler Cephesin-
de flehid merhum Molla Habib’le beraber Rusya’ya hü-
cum niyetiyle gidiyorduk. Onlar›n topçular› bir iki daki-
ka fas›layla bize üç top güllesi at›yordu. Üç gülle tam 

alâmet: belirti, iflaret, iz.
arzu: istek, heves, niyet.
bâkî: daimi, sonsuz.
bereket: bolluk, bereket, gürlük.
berzah: ruhlar›n k›yamete kadar
bekleyece¤i, dünya ile ahiret ara-
s›ndaki yer.
cidden: ciddî olarak, gerçek ola-
rak.
cinnî: cin taifesinden olan.
cüz’î: küçük, az.
dünyevî: dünyaya ait.
evliya: veliler, Allah dostlar›.
evvel: önce.
fânî: ölümlü, geçici.
fas›la: ara.
gülle: top mermisi.
haber: bilgi, bilgilendirme.
hakikî: gerçek.
Harb-i umumî: genel harp, umu-
mî savafl; 1914-1918 y›llar› aras›n-
da cereyan eden Birinci Dünya
Savafl›.
hasenat: iyi ameller, iyi ifller, ha-
y›rlar.
hizmet-i imaniye: iman ve
Kur’an hakikatlerinin ikna edici
ve ilmî delillerle anlafl›lmas›na
hizmet etme.
hizmet-i kutsiye: mukaddes hiz-
met; kutsal hizmet.
huddâm: cinci hocalar›n kendile-
rine ifl gördürdükleri cinler.
hürmeten: hürmet olsun diye;
hürmet, sayg› ve ikram maksa-
d›yla.
ihlâs: samimiyet, bir ameli baflka
bir karfl›l›k beklemeksizin, s›rf Al-
lah r›zas› için yapma.
inayet: yard›m, ihsan, lütuf.
istirahat: dinlenme, rahatlama.
kâfî: yeterli.
kast: niyet, düflünce.
kat’iyen: katî olarak, kesin ola-
rak, kesinlikle.
makam: yer, mevki.
makbuliyet: makbullük, be¤enil-
mifllik, geçerlilik.
men: yasak etme, engelleme.
merhum: rahmete kavuflmufl, öl-
müfl, ölü.
mesele: konu.
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muhalif: z›t, ayk›r›.
nefs: kötü vas›flar› kendisin-
de toplayan hay›rl› ifllerden
al›koyan güç.
nefs-i emmare: insana kötü
ve günah ifllerin yap›lmas›n›
emreden nefis.
niyet: maksat, meram.
Pasinler: Do¤u Anadolu böl-
gesinde Erzurum iline ba¤l› il-
çe.
r›za: raz› olma, hoflnutluk.

Risale-i Nur: Nur Risalesi, Be-
diüzzaman Said Nursî’nin
eserlerinin ad›.
ruhanî: gözle görülmeyen,
cismi olmayan, elle tutulama-
yan varl›klar.
saniyen: ikinci olarak.
sarf: harcama.
s›rr-› ihlâs: ihlas s›rr›, samimi-
yet ve do¤rulu¤un s›rr›.
suret: biçim, flekil, tarz.
flehit: vatan, bayrak, inanç gi-

bi yüce de¤erler u¤runda
ölen Müslüman kimse.
târik-i dünya: dünyay› terk
eden, dünya ifllerinden elini
aya¤›n› çekip bir köflede otu-
ran.
temessül: bir flekil ve surete
girme, cisimlenme.
uhrevî: ahirete dair, ahirete
ait.
zahmet: s›k›nt›, eziyet, me-
flakkat.
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bafl›m›z›n iki metre üstünden geçip, arkada dere içine
saklanan askerimiz görünmedikleri halde geri kaçt›lar.
Tecrübe için dedim:

“Molla Habib, ne dersin, ben bu gâvurun güllesine
gizlenmeyece¤im.” 

O da dedi: “Ben de senin arkandan çekilmeyece¤im.” 

‹kinci top güllesi pek yak›n›m›zda düfltü. H›fz-› ‹lâhî bi-
zi muhafaza etti¤ine kanaatle Molla Habib’e dedim:

“Haydi ileri! Gâvurun top güllesi bizi öldüremez. Ge-
ri çekilmeye tenezzül etmeyece¤iz” dedim.

Hem Bitlis muhasaras›nda ve avc› hatt›nda Rusun üç
güllesi öldürecek yerime isabet etti. Biri de flalvar›m› de-
lip, iki aya¤›m›n aras›ndan geçip o tehlikeli vaziyette si-
pere oturmaya tenezzül etmemek bir hâlet-i ruhiye tafl›-
d›¤›mdan, arkadan kumandan Kel Ali, Vali Memduh
Bey iflittiler, “Aman çekilsin veya sipere otursun” dedik-
leri halde, “Bu gâvurun gülleleri bizi öldürmeyecek” de-
di¤im ve hiçbir ihtiyat ve tedbire ehemmiyet vermeye-
rek o gençlik zaman›nda, o zevkli hayat›m›n muhafaza-
s›na çal›flmad›¤›m halde, flimdi seksen yafl›na girdi¤im
halde gayet derecede bir ihtiyat ve hayat›m› muhafaza,
hattâ vesvese derecesinde tehlikelerden çekinmek hâle-
ti acip bir tezat göründü¤ünden, elbette o gençlik haya-
t›n› pervas›zca feda etmek, bir iki sene ihtiyarl›k ve zevk-
siz hayat›n› bu derece muhafaza etmek büyük bir hikmet
içindir. Ve iki üç kudsî maksat, içinde vard›r:
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acip: tuhaf, hayrette b›rakan.
ehemmiyet: önem, de¤er,
k›ymet.
fedâ: u¤runa verme.
gâvur: kâfir, dinsiz.
gayet: son derece.
gülle: top mermisi.
hâlet: hal, durum.
hâlet-i ruhiye: insan›n ruh
hâli, psikolojik durum, insan›n
manevî hâli, iç durumu.
h›fz-› ‹lâhî: Allah’›n korumas›.

hikmet: ‹lahî gaye, gizli se-
bep, fayda.
ihtiyat: sak›nma, tedbirli, te-
darikli bulunma.
kanaat: inanç, inan›fl.
kudsî: mukaddes, yüce.
kumandan: komutan.
maksat: gaye.
muhafaza: koruma.
muhâsara: kuflatma, etraf›n›
çevirme, sarma.
pervas›zca: korku, havf.

tecrübe: deneme, s›nama.

tedbir: önlem, yol, çare.

tenezzül: kendine ayk›r› dü-
flen bir ifli veya durumu kabul
etme, alçalma.

tezat: z›tl›k, ayk›r›l›k.

vaziyet: durum.

vesvese: flüphe, kuruntu, kal-
be gelen as›ls›z kötü ve sinsi
düflünce.
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B‹R‹NC‹S‹: Gizli, gayr-› resmî ve bir k›s›m resmî, insaf-
s›z düflmanlar›m›z›n desiseleriyle Nur flâkirdlerinin bede-
line bütün hücumlar› benim flahs›ma ve benimle meflgul
olmas›na ve bilmeyerek ehemmiyeti benden bilmekle
Nur flâkirdlerinin bir derece desiselerden ve hücumlar-
dan kurtulmalar›na bu ihtiyar ve periflan hayat›m vesile
oldu¤undan, Eski Said’in on gençlik hayat› kadar kar-
defllerimin hat›r› için flimdilik ona muvakkaten ehemmi-
yet veriyorum.

E¤er ben ortadan çekilsem, bana verdi¤i zahmet, ru-
humdan ziyade sevdi¤im has kardefllerime verilecekti. O
halde, bir zahmet, yüz adet zahmet olurdu.

‹K‹NC‹S‹: Gerçi has kardefllerim herbirisi mükemmel bir
Said hükmünde Nura sahiptirler. Fakat ihlâstan sonra
en büyük kuvvetimiz tesanüdde bulundu¤undan; ve mefl-
replerin ihtilâf›yla, hapiste oldu¤u gibi, bir derece tesa-
nüd kuvveti sars›lmas›yla hizmet-i Nuriyeye büyük bir za-
rar gelmesi ihtimaline binaen; bu biçare ihtiyar hasta ha-
yat›m, tâ Lem’alar, Sözler mecmuas› da ç›k›ncaya kadar
ve korkakl›k ve k›skançl›k damar›yla hocalar› Nurlardan
ürkütmek belâs› def oluncaya kadar ve tesanüd tam
muhkemleflinceye kadar o hayat›m› muhafazaya bir
mecburiyet hissediyorum. Çünkü uzun imtihanlarda
mahkemeler, düflmanlar›m, benim gizli ve mevcut kusur-
lar›m› göremediklerinden, h›fz-› ‹lâhî ile bütün bütün be-
ni çürütemediklerinden, Risâle-i Nur’a galebe edemiyor-
lar. Fakat hayat-› içtimaiyede çok tecrübelerle mahiyeti 

bedel: yerine, ad›na, nam›na.
belâ: musibet, s›k›nt›.
bîçare: çaresiz, zavall›.
binaen: -den dolay›, bu sebep-
ten.
def: kovma, uzaklaflt›rma.
desise: hile, oyun, aldatmaca.
ehemmiyet: önem, de¤er, k›y-
met.
galebe: galip gelme, üstünlük.
gayr-› resmî: resmî olmayan.
gerçi: her ne kadar.
hayat-› içtimaiye: sosyal hayat,
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toplum hayat›.
h›fz-› ‹lâhî: Allah’›n korumas›.
hizmet-i Nûriye: Nur hizmeti,
Risâle-i Nur için çal›flma.
hükmünde: de¤erinde, yerin-
de.
ihlâs: samimiyet, bir ameli
baflka bir karfl›l›k beklemek-
sizin, s›rf Allah r›zas› için yap-
ma.
ihtilâf: ayr›l›k, bir konuda
farkl› görüfl ve düflünüfl, fikir
ayr›l›¤›.

ihtimal: olabilirlik.
ihtiyar: yafll›.
kusur: eksiklik, noksan.
mahiyet: asl›, esas›, niteli¤i.
mecburiyet: mecbur olma,
zarurîlik durumu, zorunluluk.
mecmua: kitap, eser.
meflgul: ilgilenen, u¤raflan.
meflrep: gidifl, hareket tarz›,
tav›r, tutum, meslek.
muhafaza: koruma.
muhkem: sa¤lam, dayan›kl›.
muvakkaten: geçici olarak.

resmî: devlet ad›na olan.
Risale-i Nur: Nur Risalesi, Be-
diüzzaman Said Nursî’nin
eserlerinin ad›.
flakirt: talebe, ö¤renci.
tecrübe: deneme, s›nama.
tesanüt: dayan›flma, birbirine
dayanma ve destek olma.
vesile: bahane, sebep.
zahmet: s›k›nt›, eziyet, me-
flakkat.
ziyade: çok, fazla.
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bilinmeyen, benim vârislerim genç Said’lerin bir k›sm›n›,
Nurun zarar›na iftiralarla çürütebilirler diye o telâfltan bu
ehemmiyetsiz hayat›m› ehemmiyetle muhafazaya çal›fl›-
yorum. Hattâ yan›mda bir rovelver varken, ikinci bir
kuvvetli rovelver daha tedarik etmeye lüzum gördüm.
Düflmanlar›n zehirleri kardefllerimin duas›yla k›r›ld›klar›
gibi, sâir suikastlar› dahi inflaallah akîm kalacakt›r.

EZCÜMLE: ‹ki saat kamer tamam›yla tutuldu¤u ayn› ge-
cede, gizli düflmanlar›m Ankara’dan bizden Nur mec-
mualar› istemeleri üzerine buraya gelen iki adam, birden
otuz alt› mecmua gönderdi¤imizin ayn› ikinci gününde
tahminlerince daha gönderilmemifl diye, hem o kitaplar
nerede oldu¤unu bilmek ve Afyon’daki resmî ve makam
sahibi bir iki masona haber vermek ve taharrî ettirmek
ve kilitli olan iki odamda yemek ve içmek kaplar›ma ze-
hir atmak için, fevkalâde bir tarzda dama ç›km›fllar ve iki
odan›n herbirinin bir penceresini k›rmadan acip bir tarz-
da aç›p içeriye girmifller. Benim yatt›¤›m oda ise arka-
s›ndan sürgülü olmas›ndan bana suikast edememifller.
H›fz› ‹lâhî ve inâyet-i Rabbaniye onlar›n eline bir uç ver-
medi.

Ben daha lüzumlu fleyler yazacakt›m. Fakat rahats›z-
l›k “Yeter!” dedi. Her vakit ihtiyat, ihlâs, tesanüd, sebat,
sars›lmamak ve vazifemizi yapmak ve vazife-i ‹lâhiyeye

kar›flmamak 
1 ränQsƒnænJG vôp°S düsturuna göre hareket etmek

ve telâfl ve meyus olmamak lâz›m ve elzemdir. Hem tek-
rar derim:
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mason: dünyevi maksatlarla ku-
rulmufl, s›k› bir dayan›flmay› esas
alan komitac› teflkilât›n mensu-
bu.
mecmua: kitap, eser.
muhafaza: koruma.
resmî: devlet ad›na olan.
rovelver: tabanca, küçük silâh,
toplu tabanca, alt› mermi alan ta-
banca.
sâir: di¤er, baflka, öteki.
sebat: sabit durma, kararl›l›k.
s›rran: s›r olarak, gizlice, gizli ola-
rak.
su-i kast: birini öldürmeye kast
etme, birini öldürmek kast›yla
sinsice plan kurma.
taharri: soruflturma.
tarz: biçim, flekil.
tedarik: sa¤lama, temin etme,
karfl›lama.
tesanüt: dayan›flma, birbirine da-
yanma ve destek olma.
vâris: mirasç›.
vazife: görev.
vazife-i ‹lahiye: do¤rudan do¤ru-
ya Allah’a ait olan ifl ve vazife.

acip: tuhaf, hayrette b›rakan.
akim: neticesiz, sonu yok, ba-
flar›s›z.
dua: Allah’a yalvarma, niyaz.
düstur: kanun, kural, esas.
ehemmiyet: önem, de¤er,
k›ymet.
ehemmiyetsiz: önemsiz.
elzem: daha (en, pek) lâz›m,
lüzumlu, gerekli.

ezcümle: bu cümleden ola-
rak.
fevkalâde: ola¤anüstü.
haber: bilgi, bilgilendirme.
h›fz-› ‹lâhî: Allah’›n korumas›.
iftira: asl› olmadan birine suç
yükleme, olmayan bir suçu
baflkas›na yükleme.
ihlâs: samimiyet, bir ameli
baflka bir karfl›l›k beklemek-

sizin, s›rf Allah r›zas› için yap-
ma.
ihtiyat: tedbirli hareket et-
me.
inayet-i Rabbanîye: her fle-
yin terbiye ve idare eden Ce-
nab-› Hakk’›n yard›m›.
inflaallah: Allah izin verirse.
kamer: Ay.
makam: yer, mevki.

1. Gizlice ayd›nland›.
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Nur flâkirdleri gibi pek az zahmetle pek çok k›ymettar
hizmet ve pek çok mânevî kazanç elde edenler tarihler-
de görülmüyor. A¤›r flerait alt›nda bazan bir saat nöbet
bir sene ibadet hükmüne geçti¤i misilli, inflaallah Nurcu-
lar›n hizmet-i imaniye ve Kur'âniyedeki saatleri yüzer sa-
at hükmünde hay›rlar kazand›r›r.

Umum kardefllere ve hemflirelere selâm
ve iki cihanda selâmetlerine dua eden

ve dualar›n› isteyen kardefliniz

. . . Hakikî fedakâr Zübeyir, en lüzumlu ve hizmete
fliddet-i ihtiyac›m zaman›nda buraya imdad›ma geldi.
Yoksa Isparta’dan o sistemde birisini isteyecektim...

ìÕ

Œ 2 3 0 œ
Aziz, s›dd›k kardefllerim,

Evve lâ : Leyle-i Mirac›n›z› tebrik ve içinde etti¤iniz
dualar›n makbuliyetini rahmet-i ‹lâhiyeden niyaz ederiz.
Ve bu havalide Miraç gecesinden bir gün evvel ve bir
gün sonra müstesna bir surette rahmetin ya¤mas› iflaret-
tir ki, bu vatanda bir umumî rahmet tecellî edecek, infla-
allah.

Sân iyen: Van’daki eski talebelerimle ziyade alâka-
dar ve merak etti¤im ve bugünlerde Kastamonu’nun Sü-
leyman Rüfltü’sü olan Çayc› Emin, Van’da bulunup o es-
ki mübarek talebelerimin ellerine Nurlar›n yetiflmesine 

alâkadar: ilgili, iliflkili, münase-
betli, ba¤l›.
aziz: izzetli, muhterem, sayg›n.
dua: Allah’a yalvarma, niyaz.
evvel: önce.
evvelâ: öncelikle.
fedakâr: kendini veya flahsî men-
faatlerini hiçe sayan, feda eden.
hakikî: gerçek.
havali: etraf, çevre, civar, yöre,
dolay.
hemflire: k›z kardefl, bac›.
hizmet: görev, vazife.
hizmet-i imaniye: iman ve
Kur’an hakikatlerinin ikna edici
ve ilmî delillerle anlafl›lmas›na
hizmet etme.
hükmünde: de¤erinde, yerinde.
hükmüne: yerine, de¤erine.
imdat: yard›m.
inflaallah: Allah izin verirse.
k›ymettar: k›ymetli, de¤erli.
Leyle-i Miraç: Miraç Gecesi, Hz.
Muhammed’in Miraca ç›kt›¤› ge-
ce, Recep ay›n›n 27. gecesi.
makbuliyet: makbullük, be¤enil-
mifllik, geçerlilik.
manevî: manaya ait, maddî ol-
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mayan.
merak: endifle.
Miraç: Peygamberimiz Hz.
Muhammed (a.s.m.) Efendimi-
zin, Recep ay›n›n 27. gecesin-
de Cenab-› Hakk›n huzuruna
ruhen, cismen, hâlen ç›kmas›
mu’cizesi.
misillü: gibisinden.
mübarek: feyizli, bereketli.
müstesna: benzerlerinden
üstün olan, benzerlerinden
bask›n.
niyaz: yalvarma, yakarma.

rahmet: Allah’›n kullar›n› esir-
gemesi, onlara maddî ve ma-
nevî nimetler vermesi.
rahmet-i ‹lâhîye: Allah’›n
sonsuz rahmeti, ‹lâhî rahmet.
saniyen: ikinci olarak.
selâm: bar›fl, rahatl›k, sela-
met ve esenlik dileme.
selâmet: salimlik, eminlik,
kurtulufl, korku ve endifleden
uzak olma.
s›dd›k: çok do¤ru, dürüst,
hakk› ve hakikati tereddütsüz
kabullenen.

suret: biçim, flekil, tarz.
flakirt: talebe, ö¤renci.
flerait: flartlar.
fliddet-i ihtiyaç: ihtiyac›n,
muhtaç olman›n fliddeti, ihti-
yac›n çok fazla olmas›.
talebe: ö¤renci.
tecelli: belirme, bilinme, gö-
rünme.
umum: bütün, herkes.
umumî: genel.
zahmet: s›k›nt›, eziyet, me-
flakkat.
ziyade: çok, fazla.
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çal›flmas› ve o mübarek eski kardefllerimin hayatta ol-
duklar›n› bilmedi¤im ve merak etti¤im ki, beraber onla-
r›n hayatta ve Nurlara müfltak olduklar›n› mektupla ha-
ber vermesi, beni çok ziyade memnun eyledi. Ve çok fe-
rahl› bir hüzün ve hazin bir eski hat›ra-i sürur verdi. Ben
buradan oraya muhabere edemedi¤im için, benim bede-
lime Safranbolu kahramanlar› muhabere etse iyi olur.

Sâ l i sen : Otuz seneden beri siyaseti b›rak›p havadis-
lerini merak etmedi¤im halde, mucizatl› Kur'ân’›m›z› iki
buçuk sene müsâdere edip bize vermemekle beraber,
dünyada emsali vuku bulmam›fl bir tarzda Afyon Mahke-
mesi bizi tâzip ve kitaplar›m›z›n neflrine mâni olmak ci-
hetiyle, ziyade beni incitti. Ben de, befl on günde iki üç
defa siyaset dünyas›na bakt›m, acip bir hal gördüm. Mü-
dafaat›mda dedi¤im gibi istibdad-› mutlak ve rüflvet-i
mutlaka ile hareket eden bir cereyan-› z›nd›ka mason-
luk, komünistlik hesab›na bizi böyle iflkencelerle ezmeye
çal›flm›fl. fiimdi o kuvveti k›racak baflka bir cereyan bu
vatanda tezahüre bafllad›¤›n› gördüm. Fazla bakmak
mesle¤imce iznim olmad›¤›ndan daha bakmad›m.

1 »/bÉnÑrdGnƒog »/bÉnÑrdnG
Hasta Kardefliniz

Said Nursî

ìÕ
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ves, düflkünlük.
merak: endifle.
mu’cizat: mu’cizeler, Allah tara-
f›ndan verilip, yaln›z peygamber-
lerin gösterebilecekleri büyük
harika ifller.
muhabere: haberleflme.
müdafaat: müdafaalar, savun-
malar.
müsadere: toplatma, elden alma.
müfltak: arzulu, fazla istekli, iflti-
yak gösteren.
neflr: yay›m, yay›n.
rüflvet-i mutlaka: kay›ts›z flarts›z
rüflvet, ç›kar gözetmeksizin hiç
bir ifl yapmama, tam rüflvet.
salisen: üçüncü olarak.
sürur: sevinç, mutluluk.
tarz: biçim, flekil.
tazip: azap çektirme, eziyet et-
me, s›k›nt› verme.
tezahür: görünme, belirme, orta-
ya ç›kma.
vuku: olma, meydana gelme.
ziyade: çok, fazla.

acip: tuhaf, hayrette b›rakan.
bedel: yerine, ad›na, nam›na.
cereyan: ak›m, fikir, sanat ve-
ya siyaset hareketi.
cereyan-› z›nd›ka: z›nd›ka
ak›m›, Allah ve ahiret inanc›n›
inkâr eden dinsizlik cereyan›,
ak›m›.
cihet: yön, sebep, vesile.
defa: kere, kez, yol.
emsal: efl, benzer.

ferah: gönül aç›kl›¤›, sevinç,
sevinme.
haber: bilgi, bilgilendirme.
hâl: durum, vaziyet.
havadis: hadiseler, olaylar,
yeni olaylar.
hazîn: hüzünlü, ac›kl›.
istibdat-› mutlak: hiç bir hak
ve hürriyeti tan›mayan tam
bask›, tam diktatörlük.
komünist: bütün mallar›n or-

taklafla kullan›ld›¤› ve özel
mülkiyetin olmad›¤› iddias›n-
da bulunan düzen in mensu-
bu olan kimse.
mâni: engel, mania, set.
mason: dünyevi maksatlarla
kurulmufl, s›k› bir dayan›flma-
y› esas alan komitac› teflkilâ-
t›n mensubu.
merak: bir fleyi ö¤renmek is-
temek, çok fliddetli arzu, he-

1. Bâkî olan ancak Allah’t›r.

EMIRDAG 02.qxd  3/28/07  9:43 AM  Page 513



Œ 2 3 1 œ
Celâl Bayar,

Reisicumhur,

Zat›n›z› tebrik ederiz. Cenab-› Hak sizi ‹slâmiyet ve va-
tan ve millet hizmetinde muvaffak eylesin.

Nur talebelerinden,
onlar›n nâm›na

Said Nursî

ìÕ
Œ 2 3 2 œ

Reisicumhur Celâl Bayar ve Heyet-i Vükelâs›na, Ankara,

Biz Nur talebeleri, yirmi senedir emsalsiz bir tâzip ve
iflkencelere hedef olmufluz. Sabrettik. Tâ Cenab-› Hak si-
zi imdad›m›za gönderdi. O iflkencelerin sebebini on befl
senedir üç mahkeme hakikî ve kanunî olarak yüz otuz ki-
tap ve bin mektubatta bulamad›klar›na, Mahkeme-i Tem-
yizle Denizli Mahkemesini flahit gösteriyoruz. Otuz sene-
den beri ben siyaseti terk etmifltim. Bu defa, birkaç gün
zarf›nda Ahrarlar›n bafl›na geçip milletin mukadderat›na
sahip ç›kmas› sebebiyle, Reis-i Cumhuru ve Heyet-i Veki-
leyi tebrikle beraber, bir hakikati iffla ediyorum. fiöyle ki:

Bize hücum eden ve mahkemelerde tâzip edenler de-
mifller: “Bu Nur talebelerinin dini siyasete âlet etmek ih-
timalleri var, belki de ediyorlar.” 

Biz de o zâlimlere karfl› müdafaatlar›m›zdaki binler
hüccetle demifliz ve diyoruz ki:

Biz, dini siyasete âlet de¤il, belki r›za-y› ‹lâhîden bafl-
ka hiçbir fleye, hattâ dünyaya ve saltanata âlet etmemek 

Ahrar: hürriyetçiler.
Cenab-› Hak: hakk›n ta kendisi
olan fleref ve azamet sahibi yüce
Allah.
defa: kere, kez, yol.
emsalsiz: benzersiz.
hakikat: gerçek, do¤ru.
hakikî: gerçek.
heyet-i vekile: vekiller heyeti,
bakanlar kurulu, kabine.
heyet-i vükelâ: vekiller heyeti.
hizmet: görev, vazife.
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hüccet: delil.
iffla: duyurma, gizli bir fleyi
yayma.
ihtimal: olabilirlik.
imdat: yard›m.
iflkence: bir kimseye verilen
maddî-manevî s›k›nt›, eziyet.
kanunî: kanuna uygun, yasal.
mahkeme-i temyiz: temyiz
mahkemesi, mahkeme karar-
lar›n›n yolunda verilip veril-

medi¤ini tetkik etmekle gö-
revli makam, yarg›tay.
mukadderat: Allah taraf›n-
dan ezelde takdir olunmufl
fleyler, ileride meydana gele-
cek haller ve olaylar, al›n ya-
z›s›.
muvaffak: baflaran, baflar-
m›fl, baflar›l›.
müdafaat: müdafaalar.
nam: ad›na, yerine.

reisicumhur: halk›n reisi,
cumhurbaflkan›.
r›za-y› ‹lâhî: Allah’›n r›zas›,
hoflnutlu¤u.
saltanat: devlet, hükümet.
tazip: azap çektirme, eziyet
etme, s›k›nt› verme.
zalim: zulmeden, ac›mas›z ve
haks›z davranan.
zarf›nda: süresince.
zat: kifli, flah›s.
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bizim esas mesle¤imiz oldu¤undan, düflmanlar›m›zca da
tahakkuk etmifl ki, üç senedir üç çuvaldan ziyade dosya-
lar›m›z› garazkârâne tetkik ettikleri halde bizi mahkûm
edemiyorlar. Verdikleri keyfî ve vicdanî hükümlerine de
bir bahane bulam›yorlar ki, Temyiz o hükmü bozdu. 

Evet, biz dini siyasete âlet de¤il, belki vatan ve mille-
tin dehfletli zarar›na siyaseti mutaass›bâne dinsizli¤e âlet
edenlere karfl›, bizim siyasete bakmam›za mecburiyet-i
kat'iye oldu¤u zaman, vazifemiz siyaseti dine âlet ve dost
yapmakt›r ki, üç yüz elli milyon kardefllerin uhuvvetini
bu vatandaki kardefllere kazand›rmaya sebep olsun.

Elhas›l: Bize iflkence edenlere, siyaseti asabiyetle din-
sizli¤e âlet etmelerine mukabil, biz de siyaseti dine âlet
ve dost yapmakla bu vatan ve milletin saâdetine çal›flm›-
fl›z.

Kardefllerim, ben bunu böyle münasip gördüm, sizle-
rin meflveretine havale ediyorum.

Said Nursî

ìÕ

Œ 2 3 3 œ
o¬nfÉnërÑo°S /¬pªr°SÉpH

1 ÉkªpFGnO GkónHG o¬oJÉncnônHnh $G oánªrMnQnh rºoµr«n∏nY oΩnÓs°ùdnG
Azîz, s›ddîk kardefllerim,

Evve lâ : Seksen küsur sene ibâdetli bir ömr-ü bâkîyi
temin eden Ramazan-› fierifinizi bütün ruh u can›m›zla 
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mecburiyet-i kat’iye: katî mec-
buriyet, kesin zorunluluk, kesin
mecburiyet.
meflveret: müflavere, bir konu
hakk›nda çeflitli ve ehil flah›slar-
dan fikir alma, dan›flma.
mukabil: karfl›l›k.
mutaass›bâne: taassup gösterir-
cesine, mutaass›pça, körükörüne.
münasip: uygun.
ömr-ü bâkî: daimî, kal›c› hayat.
Ramazan-› fierif: mübarek, fleref-
li Ramazan ay›.
ruh u cân: ruh ve can; ruh ve
canla.
saadet: mutluluk.
s›dd›k: çok do¤ru, dürüst, hakk›
ve hakikati tereddütsüz kabulle-
nen.
tahakkuk: gerçekleflme, kesin-
leflme.
temîn: sa¤lama.
temyiz: bir davan›n karar›n›n bir
üst mahkeme taraf›ndan tekrar
incelenmesi.
tetkik: dikkatle araflt›rma, incele-
me.
uhuvvet: kardefllik, din kardeflli-
¤i.
vazife: görev.
vicdanî: vicdanla, kalbî his ile ilgi-
li, vicdana ait.
ziyade: çok, fazla.

asabiyet: afl›r› taraftarl›k.
aziz: izzetli, muhterem, say-
g›n.
bahane: as›l sebebi gizlemek
için ileri sürülen uydurma se-
bep.
dehfletli: ürkütücü, korkunç.

elhâs›l: has›l›, netice itibariy-
le, k›saca.
evvelâ: öncelikle.
garazkârane: garez ve düfl-
manl›¤a kap›larak, garazkâr-
l›kla, düflmancas›na.
havale: ›smarlama, b›rakma.

hüküm: emir, bir konu hak-
k›nda verilen karar.
iflkence: bir kimseye verilen
maddî-manevî s›k›nt›, eziyet.
keyfî: kanuna uymayarak,
keyfe, arzuya ba¤l›.
mahkûm: cezaland›rma.

1. Allah’›n ad›yla. Onu her türlü kusur ve noksandan tenzih ederiz. Allah4›n selâm›, rahmeti
ve bereketi ebeden ve dâima üzerinize olsun.
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tebrik ve her gecesi bir nevi Leyle-i Kadir hükmünde
hakk›m›zda menfaattar olmas›n› niyaz ederiz. Ve teflrik-i
mesâi s›rr›yla ve her has Nurcu, umum Nurcular›n mâ-
nevî kazanc›na hissedar olmas›yla, mânen binler dil ile
ibâdet ve duâ ve isti¤far ve tesbihât yapmaya hakiki
uhuvvet ve ihlâs ile mazhariyetinizi rahmet-i ‹lâhiyeden
niyaz ediyoruz ve öyle de ümit ediyoruz.

Sân iyen: Risâle-i Nur’un mânen galebe-i tâmmesi
ile beraber, mason k›sm›n›n dinsizleri ve komünistlerin
z›nd›klar k›sm›, habbeyi kubbe yap›p bahanelerle Nurla-
r›n serbestiyetine mâni olmaya çal›fl›yorlar ki, yine bu
defa da mânâs›z, sebepsiz otuz befl gün mahkememizi
tehir ettiler. Hattâ Kur'ân›m›z› vermemek için, avukat›-
m›zla da gürültü etmifller. Fakat inâyet-i ‹lâhiye onlar›n
bütün plânlar›n› akîm b›rak›yor. Nurlar kemâl-i ihtiflam-
la ‹stanbul ve Ankara münevver gençlerinde büyük bir
ifltiyakla kendi kendine intiflar edip flâkirdlerine ders ve-
riyor. Bu mânevî galebesinin bir neticesidir ki, ezan-›
Muhammedînin okunmas›na çal›flan Baflvekile yüzer im-
za ile genç münevverler teflekkür ve tebrik yaz›yorlar.

Sâ l i sen : Buradaki talebeler de Ramazan-› fierifinizi
tebrikle beraber, kendilerince pekçok nümûneler içinde
eski komünistlerin iflkencelerinden bir-iki nümûne yaz›p
leffen size takdim ediyorlar. Belki bir vakit bu meâlde ga-
zetelerde bir makaleyi de neflredecekler.

Umum kardefllerim ve hemflîrelerime selâm ve
duâ eden ve hastal›k sebebiyle vazife-i ubûdiyeti

akim: neticesiz, sonu yok, baflar›-
s›z.
bahane: vesile, sebep.
baflvekil: baflbakan.
defa: kere, kez, yol.
dua: Allah’a yalvarma, niyaz.
ezan-› Muhammedî: Hz. Muham-
med’in tebli¤ etti¤i dinin ezan›.
galebe: galip gelme, üstünlük.
habbe: tane.
hakikî: gerçek.
hemflire: k›z kardefl, bac›.
hissedar: hisse sâhibi, hissesi
olan.
hükmünde: de¤erinde, yerinde.
ihlâs: samimiyet, bir ameli baflka
bir karfl›l›k beklemeksizin, s›rf Al-
lah r›zas› için yapma.
inayet-i ‹lahiye: Allah’›n yard›m›.
intiflar: yay›nlanma, neflrolma.
isti¤far: tevbe etme, Allah’tan
günahlar›n›n ba¤›fllanmas›n› iste-
me.
iflkence: bir kimseye verilen
maddî-manevî s›k›nt›, eziyet.
ifltiyak: afl›r› isteme, çok fazla ar-
zu etme.
kemal-i ihtiflam: ihtiflam›n, deb-
debenin son derecesi, mükem-
mel heybet ve haflmetlilik.
komünist: bütün mallar›n ortak-
lafla kullan›ld›¤› ve özel mülkiye-
tin olmad›¤› iddias›nda bulunan
düzen in mensubu olan kimse.
kubbe: gökyüzü, sema.
leffen: zarf ve mektup içine ko-
yarak.
Leyle-i Kadir: Kadir Gecesi,
Kur’ân-› Kerîm’in dünya semas›na
nazil oldu¤u gece, Ramazan’›n 27.
gecesi.
makale: .
mana: anlam.
manen: mana bak›m›ndan, ma-
naca.
manevî: manaya ait, maddî ol-
mayan.
mâni: engel, mania, set.
mason: dünyevi maksatlarla ku-
rulmufl, s›k› bir dayan›flmay› esas
alan komitac› teflkilât›n mensu-
bu.
mazhariyet: nail olma, flereflen-
me.
meal: mana, anlam, mefhum.
menfaattar: menfaat ve fayda
gören.
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münevver: bilgili, kültürlü
kimse, ayd›n.
neflr: yay›m, yay›n.
nevi: çeflit.
niyaz: yalvarma, yakarma.
Nurcu: Bedîüzzaman Said
Nursî’nin eserlerine ve fikirle-
rine taraftar olan, Risale-i
Nur’lar› okuyup neflreden
kimse.
nümune: örnek.
rahmet-i ‹lâhîye: Allah’›n
sonsuz rahmeti, ‹lâhî rahmet.
Ramazan-› fierif: mübarek,

flerefli Ramazan ay›.
salisen: üçüncü olarak.
saniyen: ikinci olarak.
selâm: bar›fl, rahatl›k, sela-
met ve esenlik dileme.
serbestiyet: serbestlik, rahat
ve serbest olma hâli.
s›r: gizli hakikat.
flakirt: talebe, ö¤renci.
takdim: arz etme, sunma.
talebe: ö¤renci.
te’hîr: erteleme, sonraya b›-
rakma.
tesbihat: tesbihler, Cenab-›

Hakk›n bütün noksan s›fatlar-
dan uzak ve bütün kemal s›-
fatlara sahip oldu¤unu ifade
eden sözler.
teflrik-i mesai: mesaileri bir-
lefltirme, birlikte çal›flma, ifl-
birli¤i yapma, bir ifli beraber
yapma.
uhuvvet: kardefllik, din kar-
deflli¤i.
umum: bütün.
z›nd›k: Allah’a ve ahirete
inanmayan, Allah’› inkâr
eden, imans›z, münkir.
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tam yerine getiremeyen ve Nurcular›n mânevî
yard›mlar›na ve onun bedeline duâ etmelerine ve
mânevî kazançlar›na muhtaç hasta kardefliniz

Said Nursî

ìÕ

Œ 2 3 4 œ
1 o¬nfÉnërÑo°S /¬pªr°SÉpH

Halk F›rkas› iktidar partisi iken Üstad›m›za yap›lan
efledd-i zulüm ile yüzer kanunsuz iflkencelerinden birinci
nümûnesi:

Zemin yüzünde bu as›rdaki kadar misli görülmeyen
bir z›nd›ka cereyan›n›n plânlar›yla Üstad›m›za yirmi befl
senedir istibdâd-› mutlak ile yap›lan zulmün bir nümûne-
si fludur ki:

Nefes almak üzere kapal› arabayla k›rlara gitmek için
d›flar›ya ç›kt›¤› zaman, buran›n büyük bir memuru k›ya-
fetine iliflmek istemifl. Bu befl cihette kanunsuz ve befl ve-
cihle vicdans›zl›k olan hadsiz cür'etkârl›¤a karfl› deriz ki:

Padiflah›n küçük bir tahakkümüne tahammül edeme-
yen ve Meflrûtiyet ilân›nda ve Divân-› Harb-i Örfîde
mahkeme reisi Hurflid Paflaya ve mahkeme âzâlar›na
cevaben, “E¤er Meflrûtiyet bir f›rkan›n istibdâd›ndan ibâ-
ret ise, bütün ins ve cin flâhit olsun ki ben mürtecîim.
fieriat›n birtek meselesi u¤runda bin ruhum olsa fedaya 
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istibdat-› mutlak: hiç bir hak ve
hürriyeti tan›mayan tam bask›,
tam diktatörlük.
iflkence: bir kimseye verilen
maddî-manevî s›k›nt›, eziyet.
k›yafet: bir kimsenin giyindikleri-
nin bütünü.
manevî: manaya ait, maddî ol-
mayan.
mesele: konu.
meflrutiyet: Osmanl›larda 1876
Anayasas›yla bafllayan, 1908 de-
¤iflikli¤iyle devam eden hukukî
ve siyasî döneme verilen ad.
misl: benzer, efl.
muhtâc: gerek duyan.
mürteci: gerilik, geriye dönme
tarafl›s›, eski düzeni savunan, ge-
rici.
nümune: örnek.
reis: baflkan.
fleriat: ‹slâm dini ve prensipleri.
tahakküm: hakimiyet, idare.
tahammül: zora dayanma, sab-
retme, sab›r gösterme.
vazife-i ubudiyet: kulluk vazifesi.
vecih: flekil, tarz.
vicdan: din, inanç.
zemin: yer.
z›nd›ka: dinsizlik, inançs›zl›k.
zulm: haks›zl›k, eziyet.

asr: yüzy›l.
aza: üye.
bedel: yerine, ad›na, nam›na.
cereyan: ak›m, fikir, sanat ve-
ya siyaset hareketi.
cevaben: cevap olarak, karfl›-
l›k fleklinde.
cihet: yön, sebep, vesile.
cin: gözle görünmez, lâtif ci-
simlerden ibaret bir yarat›k.
cür’etkâr: cesur, cesaretli, yi-

¤it, delikanl›, at›lgan, gözü
pek.
Divan-› Harb-i Örfî: ‹ttihat ve
Terakki hükümeti zaman›nda
31 Mart Olay›ndan sonra ku-
rulan ve oldukça sert kararlar
alan s›k›yönetim mahkemesi.
dua: Allah’a yalvarma, niyaz.
efledd-i zulüm: zulmün en
fliddetlisi.
fedâ: u¤runa verme.

f›rka: siyasî parti.
hadsiz: s›n›rs›z, sonsuz.
ibaret: meydana gelen, olu-
flan.
iktidar: hükümet idaresini el-
de bulundurma.
ilân: yayma, duyurma, bildir-
me.
ins: insan, befler, Âdemo¤lu.
istibdat: idarede görülen her
türlü kanun d›fl› tazyik, bask›.

1. Allah’›n ad›yla. Onu her türlü kusur ve noksandan tenzih ederiz.
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haz›r›m” diyen ve Meclis-i Mebusanda Mustafa Kemal’e
karfl›, “Namaz k›lmayan hâindir, hâinin hükmü merdud-
dur” söyleyen ve ‹slâmî k›yafeti kat'iyen ve aslâ tebeddül
etmeyen ve k›yafetine iliflmek isteyen ve sonra kendi
kendini öldürmekle tokad›n› yiyen Nevzat isminde An-
kara Valisine, “Bu sar›k bu baflla beraber ç›kar” tarz›nda
konuflarak boynunu göstermesiyle dokunulmayan bir
zâta, hem Isparta, hem Eskiflehir, hem Denizli mahke-
meleri dahi bafl›n› açt›rmad›klar› ve—son Afyon Mahke-
mesi müstesnâ—binlerce halk ve yirmi polislerin bulun-
du¤u s›ralarda bile bafl›n› açmas› ihtar edilmedi¤i ve
münzevî oldu¤u halde, o düflüncesiz memurlar›n mânâ-
s›z ihânet için müdâhale niyeti, do¤rudan do¤ruya anar-
flîlik hesâb›na vatan ve millete tehlike getirmeye çal›fl-
makt›r. Ve bütün bütün kanunsuz olmakla beraber, sene-
lerden beri emsâline rastlanmam›fl, bir ferâgat-i nefs ve
fedakârl›kla en a¤›r flerâit alt›nda yüz otuz parçadan mü-
teflekkil muazzam ve hârika eser külliyât›yla vatan ve
milletin mânevî kurtuluflunu temin eden böyle bir zâta
bu tarzda iliflmek, elbette millet ve gençli¤in mahv ü pe-
riflan olmas›na gayret eden gizli vatan düflmanlar›na yar-
d›m etmek ve âlet olmakt›r.

Afyon’da bir-iki mütemerrid, bir z›nd›k masonun iflti-
rak ve teflvikiyle, o insan›n bu tarz ihânet etmek fikrine,
hiçbir ihâneti kabul etmeyen Üstad›m›z›n tahammül et-
mesinden ve ehemmiyet vermedi¤inden flu hakikati
kat'iyen anlad›k ki, bu vatan ve millete kendi yüzünden 

anarfli: her türlü düzen ve otori-
teye karfl› koyarak kar›fl›kl›¤›
meydana getirme durumu.
ehemmiyet: önem, de¤er, k›y-
met.
emsal: örnekler, benzerler.
eser: telif, kitap, yay›n.
fedakâr: kendini veya flahsî men-
faatlerini hiçe sayan, feda eden.
ferâgat-i nefis: kendi hakk›ndan
vazgeçme.
hain: h›yanet eden, arkadan vu-
ran.
hakikat: gerçek, do¤ru.
hârika: ola¤anüstü.
hüküm: emir, bir konu hakk›nda
verilen karar.
ihanet: h›yanet, arkadan vurma.
ihtar: dikkat çekme, hat›rlatma,
uyar›.
‹slâmî: ‹slâm ile alâkal›, ‹slama
ait.
ifltirak: kat›lma, ortak olma.
kat’iyen: hiç bir zaman, asla.
kat’iyen: katî olarak, kesin ola-
rak, kesinlikle.
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k›yafet: bir kimsenin giyin-
diklerinin bütünü.
külliyat: bir yazar›n bas›lm›fl
eserlerinin tamam›.
mahv: yok etme, ortadan
kald›rma, bitme.
mana: anlam.
manevî: manaya ait, maddî
olmayan.
mason: dünyevi maksatlarla
kurulmufl, s›k› bir dayan›flma-
y› esas alan komitac› teflkilâ-
t›n mensubu.
Meclis-i Mebusan: mebuslar

meclisi, Osmanl› devleti za-
man›nda halk taraf›ndan seçi-
len mebuslar›n meclisi, Millet
Meclisi.
merdut: reddedilmifl, geri
çevrilmifl.
muazzam: çok büyük, çok iri,
koskocaman.
müdahale: kar›flma.
münzevi: inzivaya çekilen,
köfleye çekilmifl, yaln›z.
müstesna: istisna olan, hariç.
mütemerrit: temerrüt eden,
inatç›, kötü fiilinde inatlaflan.

müteflekkil: meydana gel-
mifl, kurulmufl.
niyet: maksat, meram.
flerait: flartlar.
tahammül: zora dayanma,
sabretme, sab›r gösterme.
tarz: biçim, flekil.
tebeddül: baflkalaflma, de¤ifl-
me.
temîn: sa¤lama.
zat: kifli, flah›s.
z›nd›k: Allah’a ve ahirete
inanmayan, Allah’› inkâr
eden, imans›z, münkir.
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bir zarar gelmemesi için haysiyetini, flerefini, nefsini, ru-
hunu, rahat›n› dahi feda etmifltir.

Konyal› Zübeyir

ìÕ

Œ 2 3 5 œ

Azîz, s›ddîk kardefllerim,

Evve lâ : Hem sizin, hem bu memleketin, hem âlem-i
‹slâm›n mühim bayramlar›n›n mukaddemesi olan, bu
memlekette fleâir-i ‹slâmiyenin yeniden parlamas›n›n bir
müjdecisi olan ezan-› Muhammedînin (a.s.m.) kemâl-i
ferahla on binler minarelerde okunmas›n› tebrik ediyo-
ruz. Ve seksen küsur sene bir ibâdet ömrünü kazand›ran
Ramazan-› fierifteki ibâdet ve duâlar›n›z›n makbuliyetine
“Âmin” diyerek rahmet-i ‹lâhiyeden herbir gece-i Rama-
zan bir Leyle-i Kadir hükmünde sizlere sevap kazand›r-
mas›n› niyaz ediyoruz. Bu Ramazan’da fliddetli zaafiyet
ve hastal›¤›mdan tam çal›flamad›¤›ma sizlerden mânevî
yard›m rica ederim.

Sân iyen: Benim son hayat›m› Isparta havâlisinde
geçirmek büyük bir arzumdur. Ve Nur Efesinin dedi¤i gi-
bi demifltim: “Isparta, tafl›yla topra¤›yla benim için mü-
barektir.” Hattâ yirmi befl seneden beri beni iflkence ile
tâzib eden eski hükûmete kalben ne vakit hiddet etmifl-
sem, hiçbir zaman Isparta hükûmetine hiddet etmeyip,
o mübarek vatandaki hükûmetin hat›r› için ötekileri de 
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kötülü¤e de meyli olan duygu.
niyaz: Allah’a yalvarma ve yakar-
ma.
rahmet-i ‹lâhîye: Allah’›n sonsuz
rahmeti, ‹lâhî rahmet.
Ramazan-› fierif: mübarek, fleref-
li Ramazan ay›.
saniyen: ikinci olarak.
s›dd›k: çok do¤ru, dürüst, hakk›
ve hakikati tereddütsüz kabulle-
nen.
fleair-i ‹slâmiye: ‹slâma ait iflaret-
ler, ‹slâma sembol olmufl ifl ve
ibadetler.
fleref: onur, haysiyet.
tazip: azap çektirme, eziyet et-
me, s›k›nt› verme.
zaafiyet: zay›fl›k, güçsüzlük, der-
mans›zl›k.

âlem-i ‹slâm: ‹slâm âlemi, ‹s-
lâm dünyas›.
âmin: Yâ Rabbi! Öyle olsun,
kabul eyle!” anlam›nda dua-
n›n sonunda söylenir.
arzu: istek, heves, niyet.
aziz: izzetli, muhterem, say-
g›n.
dua: Allah’a yalvarma, niyaz.
evvelâ: öncelikle.
ezan-› Muhammedî: Hz. Mu-
hammed’in tebli¤ etti¤i dinin
ezan›.
fedâ: gözden ç›karma, u¤ru-

na verme.
gece-i Ramazan: Ramazan
gecesi.
havali: etraf, çevre, civar, yö-
re, dolay.
haysiyet: itibar.
hiddet: öfke, k›zg›nl›k.
hükmünde: de¤erinde, yerin-
de.
iflkence: bir kimseye verilen
maddî-manevî s›k›nt›, eziyet.
kalben: kalp ile, kalpten; iç-
ten ve samimî olarak.
kemal-i ferah: mükemmel

bir ferahl›k.
Leyle-i Kadir: Kadir Gecesi,
Kur’ân-› Kerîm’in dünya se-
mas›na nazil oldu¤u gece, Ra-
mazan’›n 27. gecesi.
makbuliyet: makbullük, be-
¤enilmifllik, geçerlilik.
manevî: manaya ait, maddî
olmayan.
mukaddeme: bafllang›ç.
mübarek: feyizli, bereketli.
mühim: önemli, ehemmiyet-
li.
nefs: kiflinin kendisi, iyili¤e de
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unutuyordum. Hususan oradaki eski tahribât› tamirâta
bafllayan hakiki vatanperverler olan Demokrat nâm›nda
hamiyetli Ahrarlar, yani hürriyetperverler, Nur ve Nur-
cular› takdir etmelerine çok minnettar›m. Onlar›n mu-
vaffak›yetine çok duâ ediyorum. ‹nflaallah, o Ahrarlar is-
tibdâd-› mutlak› kald›r›p tam bir hürriyet-i fler'iyeye vesî-
le olacaklar.

Sâ l i sen : Bayramdan bir miktar sonraya kadar bura-
da kalmakl›¤›m›n bir sebebe binâen lüzûmu var. Bir iki
ay sonra Medresetü’z-Zehrâ erkânlar›n›n karar›yla ve ‹s-
tanbul ve Ankara üniversitelerindeki genç Said’lerin de
muvâfakat›yla nereyi benim için münâsip görürseniz
oray› kabul edece¤im. Mâdem hakiki vârislerim sizlersi-
niz ve flahs›mdan bin derece ziyade dünyada vazifemi de
görüyorsunuz; bu hayat-› fânîdeki son menzili sizin reyi-
nize b›rak›yorum.

Râb ian: Hem tebriklerini, hem fliddetli alâkalar›n›
gösteren Ahmed Nazif ve Ahmed Feyzi ve Halil ‹brahim
ve Hasan At›f ve Bucak’ta ve Eflâni ve ‹stanbul’daki
Nurcular›n mektuplar›na benim bedelime sizler cevap
verirseniz, sizleri tevkil ediyorum.

ìÕ
Œ 2 3 6 œ

Azîz, s›ddîk kardefllerim,

Evve lâ : Hadîs-i flerifin s›rr›yla Ramazan-› fierifin
n›sf-› âhirinde, hususan aflr-› âhirde, hususan tek 

ahrar: hürriyetçiler.
alâka: ilgi, iliflki, yak›nl›k.
aflr-› ahir: ay›n son on günü.
aziz: izzetli, muhterem, sayg›n.
bedel: yerine, ad›na, nam›na.
binaen: -den dolay›, bu sebep-
ten.
dua: Allah’a yalvarma, niyaz.
erkân: rükünler, esaslar, ileri ge-
lenler.
evvelâ: öncelikle.
hadis-i flerif: Peygamberimizden
aktar›lan sözlerin genel ad›.
hakikî: gerçek.
hamiyet: gayret.
hayat-› fânîye: fânî hayat; sonu
olan dünya hayat›.
hususan: bilhassa, özellikle.
hürriyet-i fler’iye: fleriat›n tarif
etti¤i hürriyet.
hürriyetperver: hürriyet sever.
inflaallah: Allah izin verirse.
istibdat-› mutlak: hiç bir hak ve
hürriyeti tan›mayan tam bask›,
tam diktatörlük.
madem: de¤il mi ki.
Medresetüzzehra: Bediüzza-
man’›n do¤uda (Van) yap›lmas›n›
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idarecilere teklif etti¤i, fen
ilimleriyle din ilimlerinin bir-
likte okutulmas›n› düflündü-
¤ü üniversite.
menzil: yer, konak.
minnettar: bir iyili¤e karfl›
minnet duyan.
muvafakat: müsaade etme,
kabul etme.
muvaffak›yet: baflar›.
münasip: uygun.
nam: ad, isim.
n›sf-› âhir: son yar›.
Nur: Risale-i Nur, Risale-i Nur

hizmeti.
Nurcu: Bedîüzzaman Said
Nursî’nin eserlerine ve fikirle-
rine taraftar olan, Risale-i
Nur’lar› okuyup neflreden
kimse.
rabian: dördüncü olarak.
Ramazan-› fierif: mübarek,
flerefli Ramazan ay›.
rey: oy.
salisen: üçüncü olarak.
s›dd›k: çok do¤ru, dürüst,
hakk› ve hakikati tereddütsüz
kabullenen.

s›r: gizli hakikat.
tahribat: tahripler, y›k›p boz-
malar.
takdir: k›ymet verme, be¤en-
me.
tamirat: onar›m.
tevkil: vekil etme, edilme.
vâris: mirasç›.
vatanperver: yurtsever, va-
tan›na düflkün, vatan›n› se-
ven kimse.
vazife: görev.
vesile: bahane, sebep.
ziyade: çok, fazla.
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gecelerde, hususan yirmi yedisinde, seksen küsur sene
bir ibâdet ömrünü kazand›rabilen Leyle-i Kadirin ihyâs›-
na ve herbiriniz umum Nur Talebeleriyle beraber, husu-
san bu bîçare, çok kusurlu, hasta, zaif kardeflinizi hisse-
dar etmenizi ve herbirinizin duâlar›n›z›n binler mânevî
âminlerin teyidiyle dergâh-› ‹lâhîde kabul olmas›n› rah-
met-i ‹lâhiyeden niyaz ediyoruz.

Sâniyen: Üniversitedeki genç Said’lerin hakikaten
Medresetü’z-Zehrân›n ‹stanbul ve Ankara’daki vazifesini
yapt›klar›na ve bu bîçare Said’e ihtiyaç b›rakmad›klar›na
ve Risâle-i Nur’un herbir cihetle kâfi olmas›n›n bir nü-
mûnesi olarak flimdi size leffen gönderdi¤imiz, onlar›n
mebuslara hitaben yazd›klar› beyannâmelerini ve yine
onlar›n bir eseri olan Tarihçe-i Hayat’›n yetmifl nüshas›-
n›n bafl taraf›na koyup yetmifl mebusa göndermeleri için
bize gelen beyannâmelerini berâ-i mâlûmât size gönder-
dik. Siz münâsip görseniz, onu ve size evvelce gönder-
di¤imiz Sungur’un Maarif Vekâletine müdâfaas› ve Mus-
tafa Osman’›n Adliye Vekiline istidâs›yla beraber Tarih-
çe-i Hayat’a bir nevi zeyil olarak el yazmas›yla veya ma-
kine ile veya ‹nebolu’daki yeni harfle elli altm›fl nüsha
teksirini reyinize havale ediyoruz.

Sâ l i sen : Medresetü’z-Zehrâ erkânlar›, benim flahs›-
m›n da hakiki vekilimdirler. Bana, flahs›ma gelen mek-
tuplara, onlar benim bedelime cevap versinler. Hususan
Hüsrev’in mektubunda isimleri bulunan zâtlara karfl›
münâsip cevap verirsiniz. Ahmet Feyzi’nin size karfl› 
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ve terbiye sistemi.
manevî: manaya ait, maddî ol-
mayan.
mebus: milletvekili.
Medresetüzzehra: Bediüzza-
man’›n do¤uda (Van) yap›lmas›n›
idarecilere teklif etti¤i, fen ilimle-
riyle din ilimlerinin birlikte oku-
tulmas›n› düflündü¤ü üniversite.
müdafaa: savunma, koruma.
münasip: uygun.
nevi: çeflit.
niyaz: yalvarma, yakarma.
Nur: Risale-i Nur eserleri.
nümune: örnek.
nüsha: kitap.
rahmet-i ‹lâhîye: Allah’›n sonsuz
rahmeti, ‹lâhî rahmet.
rey: oy.
Risale-i Nur: Nur Risalesi, Bediüz-
zaman Said Nursî’nin eserlerinin
ad›.
salisen: üçüncü olarak.
saniyen: ikinci olarak.
talebe: ö¤renci.
Tarihçe-i Hayat: Said Nursî’nin
hayat hikayesini aç›klayan ve Ri-
sale-i Nur Külliyat›ndan olan bir
eser.
teksîr: ço¤altma, art›rma.
teyit: kuvvetlendirme, sa¤lam-
laflt›rma; do¤ru ç›karma.
umum: bütün.
vekâlet: nezaret, bakanl›k.
vekil: yard›mc›, yerine bakan.
zat: kifli, flah›s.
zeyl: ek, bir eserin devam› olarak
yaz›lan k›s›m.

adliye: mahkeme, yarg›lama
iflleriyle u¤raflan daire.
âmin: Yâ Rabbi! Öyle olsun,
kabul eyle!” anlam›nda dua-
n›n sonunda söylenir.
bedel: yerine, ad›na, nam›na.
beray-› malûmat: bilgi ve
malûmat için, bilgi vermek
için.
beyanname: bildirge, yaz›l›
aç›klama, tebli¤, bildiri.
bîçare: çaresiz, zavall›.
cihet: yön, sebep, vesile.
dergâh-› ‹lâhî: ‹lâhî dergâh,

s›¤›nak, Allah kat›.
dua: Allah’a yalvarma, niyaz.
erkân: rükünler, esaslar, ileri
gelenler.
evvelce: daha önce.
hakikaten: do¤rusu, gerçek-
ten.
hakikî: gerçek.
havale: ›smarlama, b›rakma.
hissedar: hisse sâhibi, hissesi
olan.
hitaben: hitap ederek, söyle-
yerek.
hususan: bilhassa, özellikle.

ihya: canland›rma, diriltme,
hayat verme.
istida: resmî makamlara bir
iflin yap›lmas›n› istemek
maksad›yla yaz›lan yaz›, di-
lekçe.
kâfî: yeterli.
leffen: zarf ve mektup içine
koyarak.
Leyle-i Kadir: Kadir Gecesi,
Kur’ân-› Kerîm’in dünya se-
mas›na nazil oldu¤u gece, Ra-
mazan’›n 27. gecesi.
maarif: e¤itim, ö¤retim, talim
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yazd›¤› mektubun cevab›n›n parças›n› leffen size gönde-
riyoruz.

Umum kardefl ve hemflîrelerimin mübarek Rama-
zan’lar›n› ve umum gecelerini, mânevî Leyle-i Kadirleri-
ni tebrik ile selâm ve duâ; ve duâlar›n› rica ediyoruz.

ìÕ

Œ 2 3 7 œ
1 o¬nfÉnërÑo°S /¬pªr°SÉpH

Hak ve hakikatin nâfliri olan Sebilürreflad’a, halen Halk
Partisi nâm›na yap›lan yüz cihetle kanunsuz bir muamele-
yi arz ediyoruz:

Üstad›m›z Bediüzzaman Said Nursî, fliddetli zehirlerin
neticesi olarak hastal›¤› fliddetlenip hayattan ümidini
kesti¤i için, kendi nafaka paras›yla ald›¤› sekiz adet kita-
b›n› muhafaza etmek üzere müftü kardefline göndermifl-
ti. Emirda¤ Postahanesi güya zab›ta memuru vazifesini
yap›yor gibi, gizli bir maksada binaen bu kitaplar› zapte-
derek hemen bizzat kendisi gidip jandarma dairesine,
kaymakama, adliyeye ve telefonla Afyon’a flâyi edip ifli
flâflaaland›rarak kitaplar›n hepsini adliyeye verdirmifltir.
Halbuki kitaplar›n mahiyeti fludur:

Befl parças›, mahkemede bulunan müdafaat ve zeyil-
lerinden ibarettir. Di¤er üç kitap da, flimdiki Adliye Veki-
li Halil Özyörük’ün üç defa berâetlerine karar verdi¤i
eserlerdir ki, Denizli Mahkemesi ayn› eserlerin eczalar›n›

arz: sunma.
Bediüzzaman: Said Nursî’ye ilim
adamlar›nca tak›lan bir s›fat. An-
lam›: ça¤›n eflsiz güzelli¤i.
beraat: serbest kalma, suçsuz
bulunma, aklanma.
binaen: -den dolay›, bu sebep-
ten.
bizzat: kendisi, flahsen.
cihet: yön.
defa: kere, kez, yol.
dua: Allah’a yalvarma, niyaz.
ecza: cüz’ler, parçalar, k›s›mlar.
güya: sanki.
hakikat: gerçek, do¤ru.
hâlen: flimdiki hâlde, flu anda.
hemflire: k›z kardefl, bac›.
ibaret: meydana gelen, oluflan.
leffen: zarf ve mektup içine ko-
yarak.
Leyle-i Kadir: Kadir Gecesi,
Kur’ân-› Kerîm’in dünya semas›na

nazil oldu¤u gece, Rama-
zan’›n 27. gecesi.
mahiyet: asl›, esas›, niteli¤i.
maksat: kast, amaç, düflünce.
manevî: manaya ait, maddî
olmayan.
muamele: ifllem.
muhafaza: koruma.
mübarek: feyizli, bereketli.
müdafaat: müdafaalar.
müftü: ‹l ve ilçelerde din iflle-

rine bakan ve dinî meseleler-
le ilgilenen görevli kimse.
nafaka: yiyecek, içecek para-
s›, geçimlik, geçinmelik.
nam: ad›na, yerine.
naflir: eser neflreden, yay›nla-
yan.
Ramazan: Kamerî aylar›n do-
kuzuncusu ve üç aylar›n so-
nuncusu, oruç ay›.
selâm: bar›fl, rahatl›k, sela-

met ve esenlik dileme.
flaflaa: gösterifl, debdebe.
flayi: duyulmufl, iflitilmifl, her-
kesçe bilinmifl, halk›n diline
düflmüfl.
umum: bütün.
zab›ta: flehir güvenli¤ini sa¤-
lamakla vazifeli bulunan ida-
re, polis.
zeyl: ek, bir eserin devam›
olarak yaz›lan k›s›m.

1. Allah’›n ad›yla. Onu her türlü kusur ve noksandan tenzih ederiz.
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iâde etmifltir. Ve Afyon Mahkemesinin de hükümlerini
bozmufl ve o eserlerin berâetlerine rey vermifltir.

Gerçi, komünist olan eski adliye vekili Fuat Sirmen,
eski heyet-i vekileye ihbar etmifl ve Kur'ân’›n gayet hak
ve menfaatli bir tefsiri olan Zülfikar mecmuas›n›n dört
yüz sayfas› içinde, otuz sene evvel yaz›lan iki âyetin tef-
sirine dair iki sayfay› bahane ederek bu çok mühim ese-
ri yasak etmeye çal›flm›flt›r. Halbuki flimdi millet ve vata-
na gayet zararl› olan komünist ve masonlar›n eserlerine
müsaade edildi¤i halde, yüz binler kimselerin iman›n›
kurtaran Kur'ân’›n gayet hak ve pek çok menfaatli bir
tefsiri oldu¤unu befl yüz bin adam›n flehadetiyle ispat
edece¤imiz eserlere evrak-› muz›rra gibi böyle muamele
yapmak ve Üstad›m›za bu hastal›kl›, nâzik zaman›nda öz
kardefline karfl› bu hazin teessürat› vermek, yüz cihetle
kanunsuzdur diye arz ediyoruz.

Sân iyen: Bu meselenin gayet sinsi ve gayet gizli ha-
kikati fludur: Üstad›m›z mânen ve maddeten Demokrat
Partiye yard›m için talebelerini hafifçe teflvik etmiflti. Bu-
nu, Halk Partisinin muannid müstebidleri anlad›klar›
için, mânâs›z bahaneyle habbeyi kubbe yaparak bu mu-
ameleyi yapt›lar. Yoksa her tarafta bu kitaplar posta ile
al›n›p veriliyor ve buraya da ‹stanbul’dan, baflka yerler-
den geliyor ve iliflilmiyordu. Bu vaziyet çok dessasâne ve
ümit edilmeyen bir plând›r.

Sâ l i sen : Zülfikar’daki mevzuubahis iki âyetin tefsi-
rinden bin misli bir muhalefetle, halen matbuatta eski 
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y› esas alan komitac› teflkilât›n
mensubu.
matbuat: bas›lm›fl fleyler, kitap-
lar, gazeteler, v.s.
mecmua: kitap, eser.
menfaat: fayda.
mesele: konu.
mevzu-› bahs: kendisinden bah-
sedilen, bahis konusu.
misil: benzer, efl, kat.
muamele: ifllem.
muannit: inatç›, ayak direyen.
muhalefet: uygun olmama, ayk›-
r›l›k, z›tl›k, ayr›l›k, muhaliflik.
mühim: önemli, ehemmiyetli.
müsaade: izin, icazet, ruhsat.
müstebit: zulüm ve bask›da bu-
lunan, zorba.
nazik: dikkat gerektiren, mühim,
önemli.
rey: oy.
salisen: üçüncü olarak.
saniyen: ikinci olarak.
sinsi: gizli ve kurnaz bir flekilde
kötülük yapan.
flahadet: flahit olma, flahitlik, ta-
n›kl›k.
talebe: ö¤renci.
teessürat: teessürler, kederler,
elemler, ac›lar.
tefsîr: Yorum, flerh.
vaziyet: durum.

adliye: mahkeme, yarg›lama
iflleriyle u¤raflan daire.
arz: sunma.
ayet: Kur’ân cümlesi.
bahane: as›l sebebi gizlemek
için ileri sürülen uydurma se-
bep.
beraat: serbest kalma, suç-
suz bulunma, aklanma.
cihet: yön.
dair: alakal›, ilgili.
dessasâne: aldat›c› bir flekil-
de, hileyle ifl yaparak.
evrak-› muz›rra: zararl› ev-

rak, kâ¤›tlar, yapraklar.
evvel: önce.
gayet: son derece.
gerçi: her ne kadar.
habbe: tane.
hakikat: gerçek, do¤ru.
hâlen: flimdiki hâlde, flu anda.
hazîn: hüzünlü, ac›kl›.
heyet-i vekile: vekiller heye-
ti, bakanlar kurulu, kabine.
hüküm: emir, bir konu hak-
k›nda verilen karar.
iade: geri verme.
ihbar: haber verme, bildirme.

iman: inanç, itikat.
ispat: kan›tlama, do¤rulama.
komünist: bütün mallar›n or-
taklafla kullan›ld›¤› ve özel
mülkiyetin olmad›¤› iddias›n-
da bulunan düzen in mensu-
bu olan kimse.
kubbe: gökyüzü, sema.
maddeten: maddî olarak.
mana: anlam.
manen: mana bak›m›ndan,
manaca.
mason: dünyevi maksatlarla
kurulmufl, s›k› bir dayan›flma-
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hükûmete hücumlar yap›l›yor ki, flimdi o âyetlerin tefsi-
ri zerre miktar bir suç olam›yor. Bundan da anlafl›l›yor
ki, bu muameleler Halk Partisi hesab›na yap›lmakta de-
vam edilen keyfî ifllerdir. Ve Halk Partililerin “Saltanat
Demokratlarda ise, hüküm ve icraat ve iktidar bizdedir”
diye olan iddia ve vehimlerinin bir nümunesidir.

Emirda¤ Nur talebeleri nâm›na

Mehmed, ‹brahim, Ziya, ve saire

ìÕ

Œ 2 3 8 œ
Reisicumhura, Heyet-i Vekileye, Baflbakanl›¤a,

Adliye Bakanl›¤› yüksek kat›na, Diyanet Riyasetine

Ankara

Hakiki adâlet ve hürriyet için çal›flan zâtlara birkaç
nokta beyân ediyorum:

B‹R‹NC‹ NOKTA: Hem Denizli Mahkemesi, hem Anka-
ra A¤›r Ceza Mahkemesi, bütün Risâle-i Nur eczâlar›n›
tetkik edip ve ehl-i vukufun da ifltirakiyle berâetlerine ve
sahiplerine iâde etmesine bir mahzur olmad›¤›na karar
verip Said’i arkadafllar›yla berâet ve tahliye ederek, iki
sene ellerde ve mahkemelerde kalan Nur Risâlelerinin
tamam›yla Said’e ve arkadafllar›na iâde edildi¤i ve ayn›
karar› Mahkeme-i Temyiz kaziye-i muhkeme haline ge-
tirip tasdik etti¤i halde; flimdi Afyon’un, Said’in flahs›na
karfl›, iki garazkâr›n, ayn› kitaplar›, hem gayet antika 

adalet: her hak sahibine hakk›n›n
tam ve eksiksiz verilmesi, hakka-
niyet, âdillik.
antika: eski ça¤lardan kalma
eser veya tarihi de¤eri olan eski
eflya.
ayet: Kur’ân cümlesi.
beraat: serbest kalma, suçsuz
bulunma, aklanma.
beyan: anlatma, aç›klama.
ecza: cüz’ler, parçalar, k›s›mlar.
ehl-i vukuf: bir mesele hakk›nda
bilgi ve yetki sahibi olanlar.
garazkâr: haset eden, kin güden,
kötü kas›t sahibi.
gayet: son derece.
hakikî: gerçek.
Heyet-i Vekile: vekiller heyeti,
bakanlar kurulu, kabine.
hüküm: emir, buyruk, kumanda,
nüfuz.
iade: geri verme.
icraat: ifller, yap›lan, tatbik edilen
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ifller, uygulanan fleyler.
iddia: bir fikri ›srarla savun-
ma.
iktidar: güç, kuvvet.
ifltirak: kat›lma, ortak olma.
kaziye-i muhkeme: tam,
sa¤lam hüküm; temyizin tas-
dikinden geçmifl, de¤iflmez
hâle gelmifl mahkeme karar›.
keyfî: kanuna uymayarak,
keyfe, arzuya ba¤l›.
mahkeme-i temyiz: temyiz
mahkemesi, mahkeme karar-
lar›n›n yolunda verilip veril-

medi¤ini tetkik etmekle gö-
revli makam, yarg›tay.
mahzur: sak›n›lacak, çekinile-
cek fley; engel, sak›nca.
muamele: ifllem.
nam: ad›na, yerine.
nokta: konu ile ilgili bölüm.
Nur: Risale-i Nur, Risale-i Nur
hizmeti.
nümune: örnek.
reisicumhur: halk›n reisi,
cumhurbaflkan›.
Risale-i Nur: Nur Risalesi, Be-
diüzzaman Said Nursî’nin

eserlerinin ad›.
saltanat: devlet, hükümet.
tahliye: sal›verilme.
talebe: ö¤renci.
tasdik: do¤rulama, onayla-
ma.
tefsir: .
tetkik: dikkatle araflt›rma, in-
celeme.
vehim: zan, flüphe, yanl›fl ve
esass›z düflünce.
zat: kifli, flah›s.
zerre: en küçük parça, mole-
kül, atom.
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mu'cizâtl› yaz›l› Kur'ân’›n›, bütün bütün hilâf-› kanun ola-
rak müsâdere edip Said ve arkadafllar›na verdi¤i as›ls›z
hükmünü yine ayn› Mahkeme-i Temyiz bozdu¤u ve flim-
di vatan ve milleti eski partinin garazkârâne istibdâd›n-
dan kurtaran hamiyetkâr, vatanperver bâz› Demokrat li-
derleri kemâl-i istihsan ile o risâleleri kabul edip sahip
olduklar› halde, üç senedir hiç sebepsiz binler lira bizim
gibi fukaraya zarar vermek, üç defa berâet etmifl bir
mahkemeyi üç sene uzat›p—acîb bir zulüm içinde flahsî
bir garazkârl›k vard›r ki—yirmi ay tecrid-i mutlakta hiz-
metçisiyle temas ettirmediler. Tahliyeden sonra iki polis
kap›s›nda b›rakt›lar. Hem o gayet müttakî Nur fiâkirdle-
rini, kasten, sebepsiz, s›rf takvâlar›na ihanet için, ma¤-
rib namaz›n›n vaktinde muhâkeme edip namazlar›n› ka-
zaya b›rakarak acîb bir zulmetmifller. Hem bütün bu Ri-
sâle-i Nur eserlerini bir defa da Isparta tamamen müsâ-
dere edip tetkikten sonra tekrar aynen iâde etmifl.

Demokratlar›n zaman›nda mâdem ezan-› Muhamme-
dî ve din dersleri gibi fleâir-i ‹slâmiye ile Kur'ân’a hizmet
ve eskilerin Kur'ân zarar›na tahribâtlar› tâmire bafllan›l-
m›fl. Ve mâdem dinsizlerin ve masonlar›n ve komünist-
lerin eserleri intiflar ediyor. Elbette âlem-i ‹slâm›n Mek-
ke, Medine, fiam gibi yerlerinde büyük âlimlerin takdir
ve tahsinlerine mazhar olmufl ve Diyanet Riyasetinde
hocalara okutturulan Zülfikar, Asâ-y› Mûsâ ve Sirâcü’n-
Nur gibi feylesoflar› susturan mübarek mecmualar› mü-
sâdere etmek, üç sene onlarla beraber binler lira k›yme-
tinde de¤erli, mu'cizâtl›, alt›nla ‹sm-i Celâl yaz›lm›fl, 
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kasten: bile bile, isteyerek, kas›t-
l› olarak.
kaza: vakit ç›kt›ktan sonra nama-
z›n k›l›nmas› veya zaman›nda ya-
p›lmayan ibadetlerin yerine geti-
rilmesi.
k›ymet: de¤er.
komünist: bütün mallar›n ortak-
lafla kullan›ld›¤› ve özel mülkiye-
tin olmad›¤› iddias›nda bulunan
düzen in mensubu olan kimse.
madem: de¤il mi ki.
ma¤rip: akflam.
mahkeme-i temyiz: .
mason: dünyevi maksatlarla ku-
rulmufl, s›k› bir dayan›flmay› esas
alan komitac› teflkilât›n mensu-
bu.
mazhar: nail olma, flereflenme.
Medine: Arabistan’da Hz. Pey-
gamberin (a.s.m.) mescidinin ve
kabrinin bulundu¤u flehir, Yesrib,
Medinetü’n-Nebî.
mu’cizat: mu’cizeler, Allah tara-
f›ndan verilip, yaln›z peygamber-
lerin gösterebilecekleri büyük
harika ifller.
muhakeme: yarg›lanma, yarg›la-
ma.
mübarek: feyizli, bereketli.
müsadere: toplatma, elden alma.
müttakî: kendisini Allah’›n sev-
medi¤i fena fleylerden koruyan;
haramdan ve günahtan çekinen,
takva sahibi, dindar.
Risale-i Nur: Nur Risalesi, Bediüz-
zaman Said Nursî’nin eserlerinin
ad›.
riyaset: reislik, baflkanl›k.
flahsî: flahsa, kifliye ait, hususî.
fleair-i ‹slâmiye: ‹slâma ait iflaret-
ler, ‹slâma sembol olmufl ifl ve
ibadetler.
tahliye: sal›verilme.
tahribat: tahripler, y›k›p bozma-
lar.
tahsin: be¤enme, güzel bulma.
takdir: de¤erlendirme.
takva: Allah korkusuyla dinin ya-
sak etti¤i fleylerden kaç›nma, Al-
lah’›n emirlerini tutup azab›ndan
korunma.
tamir: onarma, düzeltme.
tecrîd-î mutlak: hiç kimseyle gö-
rüflememek, tam bir yaln›zl›k.
tetkik: dikkatle araflt›rma, incele-
me.
vatanperver: yurtsever, vatan›na
düflkün, vatan›n› seven kimse.
zulm: haks›zl›k, eziyet.
zulüm: haks›zl›k, eziyet, iflkence.

acip: tuhaf, hayrette b›rakan.
âlem-i ‹slâm: ‹slâm âlemi, ‹s-
lâm dünyas›.
âlim: ilim ile u¤raflan, ilim
adam›.
Asa-y› Mûsa: Bediüzzaman
Said Nursî’nin bir eseri.
beraat: serbest kalma, suç-
suz bulunma, aklanma.
defa: kere, kez, yol.
diyanet: din iflleri ile ilgilenen
kurulufl, teflkilat.
ezan-› Muhammedî: Hz. Mu-
hammed’in tebli¤ etti¤i dinin

ezan›.
feylesof: felsefe ile u¤raflan,
filozof.
fukara: fakirler, yoksullar.
garazkâr: haset eden, kin gü-
den, kötü kas›t sahibi.
garazkârane: garez ve düfl-
manl›¤a kap›larak, garazkâr-
l›kla, düflmancas›na.
gayet: son derece.
hamiyetkâr: hamiyetli, onur
ve haysiyet sahibi.
hilâf-› kanun: kanuna ters,
kanun d›fl›.

hizmet: görev, vazife.
hüküm: emir, bir konu hak-
k›nda verilen karar.
iade: geri verme.
ihanet: h›yanet, arkadan vur-
ma.
intiflar: yay›nlanma, neflrol-
ma.
ism-i Celâl: sonsuz büyüklük,
haflmet, ululuk ve yücelik an-
lam›nda Cenab-› Hakk’›n bir
ismi.
istibdat: idarede görülen her
türlü kanun d›fl› tazyik, bask›.

EMIRDAG 02.qxd  3/28/07  9:43 AM  Page 525



Diyanet Reisi bütün takdir ile tab'›na çal›flt›¤› Kur'ân’›
müsâdere eden adamlar, elbette adâlet ve adliye ve ha-
kikat hesâb›na de¤il, belki komünist, masonluk hesâb›-
na bir garazkârl›k ediyorlar. Ben kendim zehir hastal›¤›y-
la fliddetli hasta oldu¤umdan ve kendi hukukumu müda-
faa edemedi¤imden, Sungur’u kendime vekil ediyorum.
Eski hükûmetin bana karfl› yirmi senelik iflkenceyle bu
tahribât›n kald›r›lmas›n› adâletperver yeni hükûmetin
bakanlar›ndan bekliyorum. Kardefllerimden Mustafa
Sungur’u tevkil ediyorum.

Nur fiâkirdleri nâm›na

Said Nursî

ìÕ

Œ 2 3 9 œ
[Ehemmiyetli bir hakikat ve Demokratlarla 
Üniversite Nurcular›n›n bir hasbihalidir.]

fiimdi milletin arzusuyla fleâir-i ‹slâmiyenin serbestiye-
tine vesile olan Demokratlar, hem mevkilerini muhafa-
za, hem vatan ve milletini memnun etmek çâre-i yegâ-
nesi, ittihad-› ‹slâm cereyan›n› kendine nokta-i istinad
yapmakt›r. Eski zamanda ‹ngiliz, Frans›z, Amerika siya-
setleri ve menfaatleri buna muar›z olmakla mâni olurdu-
lar. fiimdi menfaatleri ve siyasetleri buna muar›z de¤il,
belki muhtaçt›rlar. Çünkü komünistlik, masonluk, z›n-
d›kl›k, dinsizlik, do¤rudan do¤ruya anarflistli¤i intaç edi-
yor. Ve bu dehfletli tahrip edicilere karfl› ancak ve ancak 

adalet: her hak sahibine hakk›n›n
tam ve eksiksiz verilmesi, hakka-
niyet, âdillik.
adaletperver: adalet sever.
adliye: mahkeme, yarg›lama iflle-
riyle u¤raflan daire.
anarflist: hiçbir düzen ve otorite
tan›mayan, kar›fl›kl›k ve bozgun-
culuktan yana olan, ondan fayda
uman kimse.
arzu: istek, heves, niyet.
cereyan: ak›m, fikir, sanat veya
siyaset hareketi.
çare-i yegâne: tek çare, tek ç›kar
yol.
dehfletli: ürkütücü, korkunç.
diyanet: din iflleri ile ilgilenen ku-
rulufl, teflkilat.
ehemmiyetli: önemli.
garazkâr: haset eden, kin güden,
kötü kas›t sahibi.
hakikat: gerçek, do¤ru.
hasbihal: halleflme; görüflüp ko-
nuflma, sohbet.
intaç: netice verme, sonuçland›r-
ma.
iflkence: bir kimseye verilen
maddî-manevî s›k›nt›, eziyet.
ittihad-› ‹slâm: ‹slâm birli¤i, Pa-
nislâmizm.
komünist: bütün mallar›n ortak-
lafla kullan›ld›¤› ve özel mülkiye-
tin olmad›¤› iddias›nda bulunan
düzen in mensubu olan kimse.
mâni: engel, mania, set.
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mason: dünyevi maksatlarla
kurulmufl, s›k› bir dayan›flma-
y› esas alan komitac› teflkilâ-
t›n mensubu.
menfaat: fayda, kâr, gelir, ih-
tiyaç karfl›l›¤› olan fley.
muar›z: muhalefet eden, kar-
fl› ç›kan, muhalif.
muhafaza: koruma.
muhtâc: gerek duyan.
müdafaa: savunma, koruma.
müsadere: toplatma, elden
alma.
nokta-i istinat: dayanak

noktas›, güvenme ve itimat
noktas›.
Nur: Risale-i Nur.
Nurcu: Bedîüzzaman Said
Nursî’nin eserlerine ve fikirle-
rine taraftar olan, Risale-i
Nur’lar› okuyup neflreden
kimse.
reis: baflkan.
serbestiyet: serbestlik, rahat
ve serbest olma hâli.
flakirt: talebe, ö¤renci.
fleair-i ‹slâmiye: ‹slâma ait
iflaretler, ‹slâma sembol ol-

mufl ifl ve ibadetler.
tab: kitap basma.
tahribat: tahripler, y›k›p boz-
malar.
tahrip: harap etme, y›kma,
bozma.
takdir: de¤erlendirme.
tevkil: vekil etme, edilme.
vekil: yard›mc›, yerine bakan.
vesile: bahane, sebep.
z›nd›k: Allah’a ve ahirete
inanmayan, Allah’› inkâr
eden, imans›z, münkir.
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mülkiyetin olmad›¤› iddias›nda
bulunan düzen in mensubu olan
kimse.
mana: anlam.
manen: mana bak›m›ndan, ma-
naca.
mason: dünyevi maksatlarla ku-
rulmufl, s›k› bir dayan›flmay› esas
alan komitac› teflkilât›n mensu-
bu.
minnettar: bir iyili¤e karfl› min-
net duyan.
mukabil: karfl›.
müfrit: afl›r›.
müthifl: dehflet veren, ürküten,
dehfletli, korkunç.
müttefik: ittifak eden, anlaflan.
nokta-i istinat: dayanak noktas›,
güvenme ve itimat noktas›.
Nurcu: Bedîüzzaman Said Nur-
sî’nin eserlerine ve fikirlerine ta-
raftar olan, Risale-i Nur’lar› oku-
yup neflreden kimse.
resmî: devlet ad›na olan.
serbestiyet: serbestlik, rahat ve
serbest olma hâli.
sevk: yöneltme, gönderme.
tahribat: tahripler, y›k›p bozma-
lar.
tebeyyün: meydana ç›kma, gö-
rünme, belli olma, anlafl›lma.
teflkil: oluflturma, flekillendirme.
ulema: âlimler, bilginler, ilim sa-
hipleri.
vaziyet: durum.
vesile: arac›, vas›ta.
yekûn: toplam.
zarurî: zorunlu.
ziyade: çok, fazla.

hakikat-› Kur'âniye etraf›nda ittihad-› ‹slâm dayanabilir.
Ve befleri bu tehlikeden kurtarmaya vesile oldu¤u gibi,
bu vatan› istilâ-y› ecanipten ve bu milleti anarflilikten
kurtaracak yaln›z odur. Ve bu hakikate binaen, Demok-
ratlar bütün kuvvetleriyle bu hakikate istinad edip komü-
nist ve masonluk cereyan›na karfl› vaziyet almalar› zaru-
rîdir.

Bir ezan-› Muhammedînin (a.s.m.) serbestiyetiyle ken-
di kuvvetlerinden yirmi defa ziyade kuvvet kazand›lar.
Milleti kendilerine ›s›nd›rd›lar, minnettar ettiler. Hem
mânen eski ‹ttihad-› Muhammedîden (a.s.m.) olan yüz
binler Nurcularla, eski zaman gibi farmason ve ‹ttihatç›-
lar›n mason k›sm›na karfl› ittifaklar› gibi, flimdi de aynen
‹ttihad-› ‹slâmdan olan Nurcular büyük bir yekün teflkil
eder. Demokratlara bir nokta-i istinadd›r. Fakat Demok-
rata karfl› eski partinin müfrit ve mason veya komünist
mânâs›n› tafl›yan k›sm›, iki müthifl darbeyi Demokratla-
ra vurmaya haz›rlan›yorlar.

Eskiden nas›l Ahrarlar iki defa bafla geçti¤i halde, az
bir zamanda onlar› devirdiler. Onlar›n müttefiki olan ‹tti-
had-› Muhammedî (a.s.m.) efrad›n›n çoklar›n› ast›lar. Ve
“Ahrar” denilen Demokratlar› kendilerinden daha dinsiz
göstermeye çal›flt›lar. Aynen öyle de, flimdi bir k›sm› din-
darl›k perdesine girip Demokratlar› din aleyhine sevk
etmek veya kendileri gibi tahribata sevk etmek istedik-
leri kat'iyen tebeyyün ediyor. Hattâ ulemân›n resmî bir
k›sm›n› kendilerine al›p Demokratlara karfl› sevk etmek
ve Demokrat›n taraf›nda, onlara mukabil gelecek 

ahrar: hürriyetçiler.
aleyh: karfl›, karfl›t.
anarfli: her türlü düzen ve
otoriteye karfl› koyarak kar›-
fl›kl›¤› meydana getirme du-
rumu.
befler: insan, insanl›k.
binaen: -den dolay›, bu se-
bepten.
cereyan: ak›m, fikir, sanat ve-
ya siyaset hareketi.
darbe: kuvvet kullanmak su-
retiyle yap›lan iktidar de¤iflik-
li¤i.

defa: kere, kez, yol.
dindar: dinin emirlerini yeri-
ne getiren.
efrat: fertler.
ezan-› Muhammedî: Hz. Mu-
hammed’in tebli¤ etti¤i dinin
ezan›.
farmason: mason.
hakikat: gerçek, esas.
hakikat-› Kur’âniye:
Kur’ân’›n hakikat›, Kur’ân’›n
ifade etti¤i gerçek.
istilâ-y› ecanib: yabanc›lar›n
istilas›.

istinat: dayanma, güvenme.
ittifak: birleflme, fikir birli¤i
etme.
ittihad-› ‹slâm: ‹slâm birli¤i,
Panislâmizm.
‹ttihad-› Muhammedî: Sü-
heyl Pafla, Mehmet Sad›k, Fe-
rik R›za Pafla, Dervifl Vahdeti
ve arkadafllar› taraf›ndan ‹s-
tanbul’da 5 Nisan 1909 tari-
hinde kurulan bir cemiyet.
kat’iyen: hiç bir zaman, asla.
komünist: bütün mallar›n or-
taklafla kullan›ld›¤› ve özel
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Nurcular› ezmek, tâ Nurcular vas›tas›yla ulemâ, Demok-
rata iltica etmesinler. Çünkü Nurcular hangi tarafa mey-
letseler ulemâ dahi taraftar olur. Çünkü onlardan daha
kuvvetli bir cereyan yok ki, ona girsinler.

‹flte madem hakikat budur, yirmi befl seneden beri
ehl-i ilmi, ehl-i tarikat› ezen, ya kendilerine dalkavuklu-
¤a mecbur eden eski partinin müfrit ve mason ve komü-
nist k›sm› bu noktadan istifade edip Demokratlar› devir-
memek için, Demokratlar mecburdurlar ki hem Nurcu-
lar›, hem ulemây›, hem milleti memnun ve minnettar et-
mek, hem Amerika ve müttefiklerinin yard›mlar›n› kay-
betmemek için bütün kuvvetleriyle ezan meselesi gibi fle-
âir-i ‹slâmiyeyi ihyâ için mümkün oldukça tamire çal›fl-
malar› lâz›m ve elzemdir.

Maatteessüf, baz› müfrit ve mason ve komünistler,
Demokrat aleyhinde oldu¤u halde kendini Demokrat
gösteriyorlar ki, Demokratlar› tahribata sevk etsin ve din
aleyhinde göstersin, onlar› devirsin.

Nur talebeleri ve Nurcu
Üniversite gençli¤i nâm›na

Sad›k, Sungur, Ziya

ìÕ

aleyh: karfl›, karfl›t.
cereyan: ak›m, fikir, sanat veya
siyaset hareketi.
dalkavuk: kendisine ç›kar ve ya-
rar sa¤layacak olan kimselere
afl›r› sayg› ve hayranl›k göstere-
rek yaranmak isteyen kimse.
ehl-i ilim: ilim sahipleri, ilim
adamlar›.
ehl-i tarikat: tarikat ehli, kalbini
dünyan›n fani ifllerinden ay›r›p,
Allah sevgisi ile ba¤layan kimse-
ler.
elzem: daha (en, pek) lâz›m, lü-
zumlu, gerekli.
hakikat: gerçek, do¤ru.
ihya: canland›rma, diriltme, ha-
yat verme.
iltica: s›¤›nma, güvenme, dayan-
ma.
istifade: faydalanma, yararlan-
ma.
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komünist: bütün mallar›n or-
taklafla kullan›ld›¤› ve özel
mülkiyetin olmad›¤› iddias›n-
da bulunan düzen in mensu-
bu olan kimse.
maatteessüf: ne yaz›k ki,
üzülerek belirteyim ki.
madem: de¤il mi ki.
mason: dünyevi maksatlarla
kurulmufl, s›k› bir dayan›flma-
y› esas alan komitac› teflkilâ-
t›n mensubu.
mesele: konu.
meyil: bir tarafa do¤ru e¤il-

me, yönelme.
minnettar: bir iyili¤e karfl›
minnet duyan.
müfrit: afl›r›.
müttefik: ittifak eden, birle-
flen, anlaflan, andlaflma ile
ba¤lanan, uyuflan, birleflmifl,
anlaflm›fl, ba¤laflm›fl.
nam: ad.
Nur: Risale-i Nur.
Nurcu: Bedîüzzaman Said
Nursî’nin eserlerine ve fikirle-
rine taraftar olan, Risale-i
Nur’lar› okuyup neflreden

kimse.
sevk: yöneltme, gönderme.
fleair-i ‹slâmiye: ‹slâma ait
iflaretler, ‹slâma sembol ol-
mufl ifl ve ibadetler.
tahribat: tahripler, y›k›p boz-
malar.
talebe: ö¤renci.
tamir: onarma, düzeltme.
taraftar: tarafl›, bir taraf› des-
tekleyen.
ulema: âlimler, bilginler, ilim
sahipleri.
vas›ta: vesile, neden, arac›.
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Œ 2 4 0 œ
o¬nfÉnërÑo°S /¬pªr°SÉpH

1 ÉkªpFGnO GkónHG o¬oJÉncnônHnh $G oánªrMnQnh rºoµr«n∏nY oΩnÓs°ùdnG
Aziz, s›dd›k, fedakâr kardeflimiz Hac› Ali,

Gönderdi¤iniz k›ymettar ve bilhassa Hazret-i Üstad›
pek çok sevindiren mektubunuzu ald›k. Üstad›m›z diyor
ki:

“Risâle-i Nur bu zamanda kâfidir. On sene medrese-
de okuyanlar, Risâle-i Nur’la bir senede ayn› istifadeyi
ettiklerine flahit, binler ehl-i ilim var. Madem Hac› K›l›ç
Ali bir buçuk sene bütün Risâle-i Nur eczalar›na sahip
ç›km›fl, k›smen okumufl; nazar›m›zda yirmi senelik bir
Nur talebesidir. Ben her sabah haslar içinde onun ismiy-
le bütün mânevî kazançlar›ma, defter-i a’mâline geçmek
için hissedar ediyorum. Öyleyse o da bütün hayat›n› Ri-
sâle-i Nur’a vermeye mükelleftir.

“Demek flimdiye kadar Câmiü’l-Ezher’e gitmeye mu-
vaffak olmamas› ehemmiyetli bir hikmet içindir ki, Nur-
lar ona kâfi imifl. fiimdi fiam’a, Halep’e yak›n olan Ur-
fa’da bir Medrese-i Nuriye ileride teflekkül etmesini kuv-
vetli ümit ediyoruz. K›l›ç Ali ile beraber Eski Said’in ga-
yet k›ymettar bir talebesi olan fiam’daki Molla Abdülme-
cid, Urfa’daki Nurun talebelerinden Seyyid Salih ve
onun yan›na giden Nurun fedakâr bir talebesiyle muha-
bere etsinler. Ben hem Molla Abdülmecid’e, hem Hac› 
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madem: de¤il mi ki.
manevî: manaya ait, maddî ol-
mayan.
medrese: eski dönemde ders
okutulan düzenli ö¤retim kurulu-
flu.
Medrese-i Nuriye: nur medrese-
si; Risale-i Nur’lar›n okundu¤u
yerler.
muhabere: haberleflme.
muvaffak: baflarm›fl, baflar›l›.
mükellef: sorumlu ve yükümlü
olan.
nazar: bak›fl, nezdinde.
Nur: Risale-i Nur.
Risale-i Nur: Nur Risalesi, Bediüz-
zaman Said Nursî’nin eserlerinin
ad›.
s›dd›k: çok do¤ru, dürüst, hakk›
ve hakikati tereddütsüz kabulle-
nen.
talebe: ö¤renci.
teflekkül: kurulma, oluflma, flekil-
lenme.

aziz: izzetli, muhterem, say-
g›n.
bilhassa: özellikle.
Camiü’l-Ezher: M›s›r’daki Ez-
her Üniversitenin ad›.
defter-i a’mal: insanlar›n iflle-
di¤i ve yapt›¤› fleylerin kay-
dedildi¤i defter; amellerin
defteri.
ecza: cüz’ler, parçalar, k›s›m-

lar.
ehemmiyetli: önemli.
ehl-i ilim: ilim sahipleri, ilim
adamlar›.
fedakâr: kendini veya flahsî
menfaatlerini hiçe sayan, fe-
da eden.
gayet: son derece.
Hazret-i Üstat: Üstat Hazret-
leri, Bediüzzaman Said Nursî.

hikmet: ‹lahî gaye, gizli se-
bep.
hissedar: hisse sâhibi, hissesi
olan.
istifade: faydalanma, yarar-
lanma.
kâfî: yeterli.
k›smen: k›smî olarak, bir k›-
s›m.
k›ymettar: k›ymetli, de¤erli.

1. Allah’›n ad›yla. Onu her türlü kusur ve noksandan tenzih ederiz. Allah’›n selâm›, rahmeti
ve bereketi ebedî ve dâima üzerinize olsun.
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Ali’ye, hem fiam’daki Risâle-i Nur’la alâkadar olanlara
pek çok selâm ediyorum. Ve dualar›n› ve o mevki-i mü-
barekede bana dua etmelerini rica ediyorum” dedi.

Evet, kahraman kardeflimiz Hac› Ali, Hazret-i Üstad
daima sizin fedakârl›¤›n›z› izhar buyuruyorlar. Biz de si-
zi tahsinlerle tebrik ediyoruz.

1 »/bÉnÑrdGnƒog »/bÉnÑrdnG
Üstad›n hizmetinde bulunan kusurlu

Sungur, Zübeyir, Ziya

ìÕ

Œ 2 4 1 œ
Aziz kardeflim,

Evve lâ : Bin mâflaallah; Sözler mecmuas›nda yanl›fl-
lar yok gibidir. Birkaç kelime var ki, leffen gönderildi. 

Sân iyen: E¤er münasip görseniz gönderdi¤im bu
elli liray› benim hesab›ma mahkemedeki mecmualar›n
bedeline benim için al›n›z, gönderiniz. E¤er münasip
görmezseniz, bu defaki gönderdi¤iniz mecmualar›n ba-
na mahsus olacak k›sm›n›n fiyat›na al›n›z.

Sâ l i sen : fiimdilik Tarihçe-i Hayat’› mebuslara para-
s›z vermemek münasiptir. Paras›yla isteyenlere verilsin.
Fakat on-yirmi nüsha Ankara’da bulunsa münasiptir.

Said Nursî

ìÕ

alâkadar: ilgili, iliflkili, münase-
betli, ba¤l›.
aziz: izzetli, muhterem, sayg›n.
bedel: yerine, ad›na, nam›na.
defa: kere, kez, yol.
dua: Allah’a yalvarma, niyaz.
evvelâ: öncelikle.
fedakâr: kendini veya flahsî men-
faatlerini hiçe sayan, feda eden.

Hazret-i Üstat: Üstat Hazret-
leri, Bediüzzaman Said Nursî.
hizmet: görev, vazife.
izhar: gösterme, belirtme.
leffen: zarf ve mektup içine
koyarak.
maflaallah: Allah nazardan
saklas›n, ne güzel, Allah koru-

sun.
mebus: milletvekili.
mecmua: kitap, eser.
mevki-i mübareke: mübarek
mevki, yer, makam.
münasip: uygun.
nüsha: kitap.
Risale-i Nur: Nur Risalesi, Be-

diüzzaman Said Nursî’nin
eserlerinin ad›.
salisen: üçüncü olarak.
saniyen: ikinci olarak.
selâm: bar›fl, rahatl›k, sela-
met ve esenlik dileme.
tahsin: aferin deme, alk›flla-
ma.

1. Bâkî olan ancak Allah't›r.
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Œ 2 4 2 œ
1 o¬nfÉnërÑo°S /¬pªr°SÉpH

Muazzam ve harika Risâle-i Nur Külliyat›ndan iki bü-
yük mecmuan›n imha edilece¤i hakk›nda dehfletli bir ha-
ber iflittik. Gayet hak ve hakikatli ve feylesoflar› ilzam
eden o mecmualar, Risâle-i Nur’un di¤er eczalar›yla be-
raber Denizli ve Ankara mahkemelerinde berâet verilip
kaziye-i muhkeme haline gelerek iâde edildi¤i ve iki de-
fa Temyiz Mahkemesi berâet ettirdi¤i halde ve M›s›r,
fiam, Halep, Mekke-i Mükerreme ve Medine-i Münev-
vere gibi âlem-i ‹slâm›n mühim merkezlerinde fevkalâde
bir takdir ve tahsine mazhar olan ve makbuliyetine hür-
meten Hazret-i Peygamber Aleyhissalâtü Vesselâm›n
kabr-i flerifi ve Hacerü’l-Esved üzerine konulan bu eser-
ler hakk›ndaki bu müthifl muamele, Halk Partisinin yap-
t›¤› di¤er azîm cürümleri gibi tarihte emsali görülmemifl
bir cinâyettir.

Biz Nur talebeleri, o cebbar gaddarlardan hakk›m›z›
kolayca alabilirdik. Fakat ‹slâmiyetin as›rlard›r bayraktar-
l›¤›n› yapan kahraman Türk milletinin mâsum çoluk ço-
cuk ve ihtiyarlar›na karfl› Risâle-i Nur’un bizlerde husule
getirdi¤i kuvvetli flefkat itibar›yla ve Kur'ân-› Hakîmin
bizleri maddî mücadeleden men edip elimizde topuz ye-
rinde Nur olmas› haysiyetiyle ve bütün kuvvetimizle
mesle¤imizin icab› olan âsâyifli temin etmek esas›yla, o
zâlimlere maddeten mukabele edemedik. Yoksa, Allah 
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haks›zl›k eden.
gayet: son derece.
haber: bilgi, bilgilendirme.
Hacerü’l-Esved: Kâbe’de bulunan
meflhur siyah tafl.
hakikat: gerçek, do¤ru.
hârika: ola¤anüstü.
haysiyet: itibar.
husûl: olma, meydana gelme.
hürmeten: hürmet olsun diye;
hürmet, sayg› ve ikram maksa-
d›yla.
iade: geri verme.
icap: gerekme hali, gerekli olma.
ilzam: susturma, cevap veremez
hâle getirme.
imha: ortadan kald›rma, mahvet-
me.
kabr-i flerif: flerefli kabir, flerefli
mezar.
kaziye-i muhkeme: tam, sa¤lam
hüküm; temyizin tasdikinden
geçmifl, de¤iflmez hâle gelmifl
mahkeme karar›.
Kur’ân-› Hakîm: her ayet ve su-
resinde say›s›z hikmet ve fayda-
lar bulunan Kur’ân.
külliyat: bir yazar›n bas›lm›fl
eserlerinin tamam›.
maddeten: maddî olarak.
maddî: madde ile alâkal›.
makbuliyet: makbullük, be¤enil-
mifllik, geçerlilik.
masum: saf, temiz.
mazhar: nail olma, flereflenme.
mecmua: kitap, eser.
Medine-i Münevvere: Nurlu Me-
dine flehri.
Mekke-i Mükerreme: keremli,
aziz, mukaddes Mekke flehri.
men: yasak etme, engelleme.
muamele: ifllem.
muazzam: çok fazla, büyük.
mukabele: karfl›l›k.
mücadele: savaflma, çat›flma,
kavga.
mühim: önemli, ehemmiyetli.
müthifl: dehflet veren, ürküten,
dehfletli, korkunç.
Nur: Risale-i Nur.
Risale-i Nur: Nur Risalesi, Bediüz-
zaman Said Nursî’nin eserlerinin
ad›.
flefkat: karfl›l›ks›z sevgi besleme,
içten ve karfl›l›ks›z merhamet.
tahsin: hayran olma.
takdir: be¤enme.
temîn: sa¤lama.
temyiz: bir davan›n karar›n›n bir
üst mahkeme taraf›ndan tekrar
incelenmesi.
zalim: merhametsiz, gaddar.

âlem-i ‹slâm: ‹slâm âlemi, ‹s-
lâm dünyas›.
Aleyhissalâtü Vesselâm: Sa-
lât ve selâm onun üzerine ol-
sun.
asayifl: emniyet, kanun ve ni-
zam hakimiyetin sa¤lanmas›.
azîm: büyük.
bayraktar: bayrak tafl›yan,

alemdar.
beraat: serbest kalma, suç-
suz bulunma, aklanma.
cebbar: zorba.
cinayet: bu derecede a¤›r
suç.
cürüm: kabahat, kusur, hata,
günah, kanun hilâf›na hare-
ket.

defa: kere, kez, yol.
dehfletli: ürkütücü, korkunç.
ecza: cüz’ler, parçalar, k›s›m-
lar.
emsal: benzerler.
fevkalâde: ola¤anüstü.
filozof: felsefe ile u¤raflan, fi-
lozof.
gaddar: çok fazla zulüm ve

1. Allah’›n ad›yla. Onu her türlü kusur ve noksandan tenzih ederiz.
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göstermesin, bir mecburiyet-i kat'iye olursa, komünist
ve masonlar hesab›na ona sebebiyet verenler bin defa
piflman olacaklard›r.

Hem biz müflahedat›m›zla kat'î bir kanaatteyiz ki, Ri-
sâle-i Nur’a ilhad ve z›nd›ka nâm›na iliflildi¤i zaman,
umumî bir musibet geliyor. Taarruzun ayn› vaktinde dört
defa büyük zelzelenin vukuu ve çok hâdisât›n ayn› vakit-
te zuhuru, bu kanaatimizi tasdik etmifl. Bu itibarla öyle
bir karar›n infaz›ndan ehl-i iman›n titredi¤i, o hârikulâde
ve k›ymettar, mübarek mecmualar hakk›nda imha cinâ-
yetinin ifllenmesi, bu millet ve memleket içinde mânevî
zelzeleler, f›rt›nalar, tâun ve tufanlar kopacak kuvvetli ih-
timalinden telâfl ediyoruz. Zira Risâle-i Nur’a dört defa
taarruz ve hücum zaman›nda fliddetli zelzelelerin tevafu-
ku, bu hakikati kör gözlere dahi göstermifltir. Hattâ
mahkemede dâvâ ettik.

Hem müfessirlerin üç yüz elli bin tefsirlerine ittibaen,
iki sayfada iki âyât-› Kur'âniyeyi tefsir etti¤i bahanesiyle,
yüz binler kimselerin iman›na pek ziyade bir ehemmiyet
ve tesirle hizmet eden dört yüz sayfal›k Zülfikar mecmu-
as›n› müsâdere ve imha etmek, dünyada hiçbir kanunda
olmad›¤›ndan, s›rf dinsizli¤e âlet olarak yap›lan bu fecî
garazkârl›k fâillerinin hak, hakikat ve adaletten ne dere-
ce uzak oldu¤unun zahir bir delili bulundu¤unu, zerre
miktar vicdan› olanlar anlayacak ve yüzsüz yüzlerine lâ-
net ve nefretler savuracakt›r. Halk Partili müstebid, mür-
teci cebbarlar›n zaman›nda yap›lm›fl olan bu korkunç
muameleye kahraman Demokratlar hükûmeti mâni 

defa: kere, kez, yol.
ehl-i iman: inananlar, iman sa-
hipleri.
hâdisat: hadiseler, olaylar.
harikulâde: ola¤anüstü.
husus: mevzu, konu.
ilhad: tanr› tan›mazl›k, dinsizlik.
infaz: bir hükmü yerine getirme,
bir emri gerçeklefltirme.
itibar: bak›mdan, sebepten.
kanaat: inanç.
kat’î: kesin, flüpheye ve tereddü-
de mahal b›rakmayan.
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komünist: bütün mallar›n or-
taklafla kullan›ld›¤› ve özel
mülkiyetin olmad›¤› iddias›n-
da bulunan düzen in mensu-
bu olan kimse.
mason: dünyevi maksatlarla
kurulmufl, s›k› bir dayan›flma-
y› esas alan komitac› teflkilâ-
t›n mensubu.
mecburiyet-i kat’iye: katî

mecburiyet, kesin zorunluluk,
kesin mecburiyet.
musibet: felaket, bela.
müflahedat: gözlemler.
nam: ad.
Risale-i Nur: Nur Risalesi, Be-
diüzzaman Said Nursî’nin
eserlerinin ad›.
saniyen: ikinci olarak.
sebebiyet: sebep olma.

taarruz: sald›rma, sataflma,
iliflme.
tasdik: do¤rulama, onayla-
ma.
umumî: genel.
vuku: olma, meydana gelme.
zelzele: yer sars›nt›s›, dep-
rem.
z›nd›ka: dinsizlik, inançs›zl›k.
zuhur: ortaya ç›kma.
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olup Afyon Mahkemesinde üç senedir hapsedilen ve
zerre kadar bir suç mevzuu bulunamayan eserleri ve en
baflta alt›n yald›zl› ve tevafuk mucizeli Kur'ân’›m›z› der-
hal iâde ettireceklerini kuvvetli ümit edip, alâkal› ma-
kamlardan rica ediyoruz.

Nur talebeleri nâm›na
Hüsrev, Sungur

ìÕ

Œ 2 4 3 œ
1 o¬nfÉnërÑo°S /¬pªr°SÉpH

Aziz, kahraman a¤abeyimiz,

Evve lâ : Gayet derecede bir ehemmiyetli meseleyi
arz ediyoruz ki, büyük mecmualar›m›z›n imhas›na sak›n,
sak›n meydan verilmeyecektir. Ne pahas›na olursa olsun
kurtar›lacakt›r. Yaln›z imha karar› flimdi mi, yoksa eski-
den mi verilmifltir? Ve sizce bu imha karar› resmen sabit
midir? Bu ciheti oldu¤u gibi ö¤renerek bize acele ve der-
hal bildiriniz.

Sân iyen: Bu hususta, Ankara’da olan kahraman
Sungur’a ve Devlet Bakan›na yaz›lan yaz›y› berâ-y› ma-
lûmat takdim ediyoruz. Binler selâm ve hürmetle elleri-
nizden öperiz.

Ziya, Zübeyir

ìÕ
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cihet: yön.
beray-› malûmat: bilgi ve malû-
mat için, bilgi vermek için.
takdim: arz etme, sunma.
selâm: bar›fl, rahatl›k, selamet ve
esenlik dileme.
hürmet: sayg›.

tevafuk: uyma, uygunluk,
birbirine denk gelme.
mu’cize: benzerini yapmak-
tan insanlar›n aciz kald›¤› fley.
iade: geri verme.
alâka: ilgi, iliflki, yak›nl›k.
makam: yer, mevki.

aziz: izzetli, muhterem, say-
g›n.
evvelâ: öncelikle.
gayet: son derece.
ehemmiyetli: önemli.
mesele: konu.
arz: sunma, bildirme.

mecmua: .
imha: ortadan kald›rma,
mahvetme.
resmen: resmî olarak, resmî
bir flekilde.
sabit: ispat edilmifl, ispatlan-
m›fl.

1. Allah’›n ad›yla. Onu her türlü kusur ve noksandan tenzih ederiz.
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Œ 2 4 4 œ

Aziz ve çok k›ymetli kahraman kardeflimiz Sungur,

Evve lâ : Binler selâm eder, Cenab-› Haktan Nur hiz-
metinizde hay›rl› muvaffak›yetlerinizi dileriz.

Sân iyen: Çok ehemmiyetli ve mahrem bir ifli haber
veriyoruz. Haber ald›¤›m›za göre, “Isparta adliyesinde
zaptedilen yüz yetmifl cilt Asâ-y› Mûsâ ve Zülfikar mec-
mualar›—ki, o mecmualar› flimdiki Adliye Bakan› berâ-
etini, iâdesini tasdik edip daha evvelce Denizli’de de Üs-
tad›m›za verilen kitaplard›r—bunlar›n imhas› için karar
verilmifl. Zemin ve semâvât› hiddete getirecek ve mev-
cudat› a¤latacak bu müthifl karar›n Demokratlar aleyhin-
de Halk Partisinin müfrit adamlar› taraf›ndan tertip edi-
len bir plân oldu¤undan kat'iyen flüphemiz yoktur. Zira
Nur talebelerinin Demokratlar› muhafaza etti¤ini ve De-
mokratlar›n kuvvetli bir istinadgâh› oldu¤unu müfrit fley-
tanlar anlam›fllar. Nur talebelerini Demokratlardan bu
tarzda nefret ettirip hükûmeti y›kmaya çal›fl›yorlar. Bu
plân›n akîm kalmas› ve mecmualar›m›z›n kurtulmas› ve
Afyon’daki kitaplar›m›z›n tamamen iâde edilmesi için,
pek fazla bir ehemmiyet ve gayretle çal›fl›lmas›n› Üstad›-
m›z sizlere havale ediyor.

Ziya, Zübeyir

ìÕ

adliye: mahkeme, yarg›lama iflle-
riyle u¤raflan daire.
akim: neticesiz, sonu yok, baflar›-
s›z.
aleyh: karfl›, karfl›t.
aziz: izzetli, muhterem, sayg›n.
beraat: serbest kalma, suçsuz
bulunma, aklanma.
Cenab-› Hak: Allah; do¤ru, ger-
çek, Hakk›n tâ kendisi olan, fleref
ve azamet sahibi yüce Allah.
ehemmiyet: önem, de¤er, k›y-
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met.
evvelâ: öncelikle.
evvelce: daha önce.
haber: bilgi, bilgilendirme.
havale: ›smarlama, b›rakma.
hiddet: öfke, k›zg›nl›k.
hizmet: görev, vazife.
iade: geri verme.
imha: ortadan kald›rma,
mahvetme.
istinatgâh: dayanak noktas›,
güvenilecek yer.

kat’iyen: katî olarak, kesin
olarak, kesinlikle.
mahrem: herkesçe bilinme-
mesi gereken, gizli.
mevcudat: mevcutlar, var
olan her fley, mahluklar.
muhafaza: koruma.
muvaffak›yet: baflar›.
müfrit: afl›r›.
müthifl: dehflet veren, ürkü-
ten, dehfletli, korkunç.
Nur: Risale-i Nur.

saniyen: ikinci olarak.
selâm: bar›fl, rahatl›k, sela-
met ve esenlik dileme.
semavat: semalar, gökler.
tarz: biçim, flekil.
tasdik: do¤rulama, onayla-
ma.
tertip: düzenleme, düzene
koyma.
zapt: müsadere etme.
zemin: yeryüzü.
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Devlet Bakanl›¤›na,

Zat›n›za vatan ve milletin mukadderat› mevzuunda,
gayet derecede ehemmiyetli, fleytan›n bile zor düflünebi-
lece¤i bir tarzda tertip edilen Demokratlar aleyhindeki
bir plân› iffla ediyoruz; flöyle ki:

Bu vatanda dinsizlikle ve istibdad-› mutlak ve efledd-i
zulme karfl› yirmi yedi y›ld›r perde alt›ndaki hususî nefl-
riyatla harikulâde bir feragat-i nefisle mücahede eden
Bediüzzaman Said Nursî’nin vücuda getirdi¤i muazzam
Nur talebeleri câmias›n›n Demokrat Partiyi muhafaza
etti¤ini Halk Partisinin müfrit dessaslar› anlam›fl, hattâ
bir zamanlar gayet gizli olarak Nur talebelerinin kesret-
le bulundu¤u m›nt›kalara tetkik ve tecessüs için ‹smet ç›-
kar›lm›fl idi.

‹flte, Anadolu’nun her taraf›nda harika bir kuvvet-i
imaniye ile, fevkalâde bir fedakârl›kla bu milletin iman
ve ‹slâmiyete hizmet edip cebbarlar saltanat›n›n esas›n-
dan ve kökünden y›k›lmas›na medar olan Nur talebele-
rini Demokratlardan nefret ettirmek için, uhrevî ve dün-
yevî hayatlar›n›n halâskâr› olan, yüz binlerle ehl-i iman›
ve bir k›s›m yüksek tahsil gençli¤ini tenvir ve irflad eden
ve Arabistan’da ve M›s›r’da büyük bir takdir ve tahsine
mazhar olan ve mübarekli¤ine hürmeten Peygamberi-
mizin kabr-i flerifi ve Hacerü’l-Esved üzerine konulan
Zülfikar ve Asâ-y› Mûsâ mecmualar›n›n Isparta adliyesi 
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maksad›yla.
iffla: duyurma, gizli bir fleyi yay-
ma.
iman: inanç, itikat.
irflat: do¤ru yolu gösterme, gaf-
letten uyand›rma.
istibdat-› mutlak: hiç bir hak ve
hürriyeti tan›mayan tam bask›,
tam diktatörlük.
kabr-i flerif: flerefli kabir, flerefli
mezar.
kesret: çokluk.
kuvvet-i imaniye: iman kuvveti.
mazhar: nail olma, flereflenme.
medar: sebep, vesile.
mevzu: konu.
m›nt›ka: bölge, taraf, cihet.
muazzam: çok fazla, büyük.
muhafaza: koruma.
mukadderat: Allah taraf›ndan
ezelde takdir olunmufl fleyler, ile-
ride meydana gelecek haller ve
olaylar, al›n yaz›s›.
mübarek: feyizli, bereketli.
mücahede: savaflma, mücadele.
müfrit: afl›r›.
neflriyat: yay›nlar.
tahsil: ö¤renim, ö¤retim.
tahsin: be¤enme, güzel bulma.
takdir: k›ymet verme, be¤enme.
tarz: biçim, flekil.
tecessüs: iç yüzünü araflt›rma,
ayr›nt›s›n› ö¤renme, araflt›rma
merak›, araflt›r›c›l›k.
tenvir: nurland›rma, ayd›nlatma,
›fl›kland›rma.
tertip: düzenleme, düzene koy-
ma.
tetkik: dikkatle araflt›rma, incele-
me.
uhrevî: ahirete dair, ahirete ait.

aleyh: karfl›, karfl›t.
Bediüzzaman: Said Nursî’ye
ilim adamlar›nca tak›lan bir
s›fat. Anlam›: ça¤›n eflsiz gü-
zelli¤i.
camia: topluluk, cemiyet,
zümre.
cebbar: zorba, zorlay›c›, ceb-
reden, zor kullanan.
dessas: desise eden, aldat›c›,
oyuncu, hileci.

dünyevî: dünyaya ait.
ehemmiyetli: önemli.
ehl-i iman: inananlar, iman
sahipleri.
efledd-i zulüm: zulmün en
fliddetlisi.
fedakâr: kendini veya flahsî
menfaatlerini hiçe sayan, fe-
da eden.
ferâgat-i nefis: kendi hakk›n-
dan vazgeçme.

fevkalâde: ola¤anüstü.
gayet: son derece.
Hacerü’l-Esved: Kâbe’de bu-
lunan meflhur siyah tafl.
halâskâr: kurtar›c›.
hârika: ola¤anüstü.
harikulâde: ola¤anüstü.
hizmet: görev, vazife.
hususî: özel.
hürmeten: hürmet olsun di-
ye; hürmet, sayg› ve ikram
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taraf›ndan yak›lmas›na karar verilmek gibi, arz ve semâ-
vât› hiddete getirecek ve mevcudat› a¤latacak derecede-
ki bir hükmü haber ald›k. Halbuki yüz on dokuz parça-
dan müteflekkil Risâle-i Nur Külliyat›ndan olan bu büyük
mecmualar›n parçalar› da Risâle-i Nur Külliyat›yla bera-
ber 1944 senesinde Denizli A¤›r Ceza Mahkemesinde
müttefikan berâet verilmifl ve yüksek Temyiz Mahkeme-
si tasdik etmifltir. Kaziye-i muhkeme haline gelmifl ve bü-
tün eserler, müellif-i muhteremine ve sahiplerine iâde
edilmifltir. Son Afyon Mahkemesinde de Halk Partisi hü-
kûmetinin komünist vekilinin hususî emirleriyle verdi¤i
garazkâr hükmü, kahraman Demokratlar›n adliye vekili,
eski Temyiz Mahkemesinin âdil reis-i muhteremi esas›n-
dan nakzetmifltir. Nihayet af kanunu ile, gaddarâne gi-
rifltikleri ve içinden ç›kamad›klar› iftira ve ithamlar›n üze-
rine perde çekmifller ve afla neticelendirmifllerdir.

Hakikat bu merkezde iken ve flimdi eski hükûmete
binler hakaretli neflriyatlar, bütün hürriyetle devam eder-
ken ve dört yüz sayfal›k gayet hak ve hakikatl› bir mec-
muan›n iki sayfas›nda bir âyetin tefsirini, garaz ve baha-
neyle medâr-› mes’uliyet yap›p o mecmuan›n imha
cihetine gidilmifl. Do¤rudan do¤ruya eski zâlim parti he-
sab›na flu maksada matuftur ki, yüz binlerle Nur talebe-
lerini Demokratlar aleyhine çevirip, Demokrat Partisi-
nin sessiz, sadas›z, gösteriflsiz, fakat dindarl›klar›yla ga-
yet muhkem bir istinadgâh›n› yok etmek ve Demokrat
hükûmetini y›kmakt›r. Bu müthifl ve fleytanî plân›n akîm 

âdil: adaletli olan, do¤ruluk gös-
teren.
akim: neticesiz, sonu yok, baflar›-
s›z.
aleyh: karfl›, karfl›t.
arz: yer, dünya.
ayet: Kur’ân cümlesi.
bahane: as›l sebebi gizlemek için
ileri sürülen uydurma sebep.
beraat: serbest kalma, suçsuz
bulunma, aklanma.
cihet: yön, sebep, vesile.
gaddarane: zalimce, gaddarca,
merhametsizce, haincesine.
garaz: kötü kas›t, düflmanca ni-
yet, kin.
garazkâr: haset eden, kin güden,
kötü kas›t sahibi.
gayet: son derece.
haber: bilgi, bilgilendirme.
hakaret: sayg› göstermeme, al-
çak görme, afla¤›lama.
hakikat: gerçek, do¤ru.
hiddet: öfke, k›zg›nl›k.
hususî: özel.
hüküm: verilen karar.
iade: geri verme.
iftira: asl› olmadan birine suç
yükleme, olmayan bir suçu bafl-
kas›na yükleme.
imha: ortadan kald›rma, mahvet-
me.
istinatgâh: dayanak noktas›, gü-
venilecek yer.
itham: töhmetlendirme, suçlu
görme.
kaziye-i muhkeme: tam, sa¤lam
hüküm; temyizin tasdikinden
geçmifl, de¤iflmez hâle gelmifl
mahkeme karar›.
komünist: bütün mallar›n ortak-
lafla kullan›ld›¤› ve özel mülkiye-
tin olmad›¤› iddias›nda bulunan
düzen in mensubu olan kimse.
külliyat: bir yazar›n bas›lm›fl
eserlerinin tamam›.
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maksat: kast, amaç, düflünce.
matuf: yöneltilen, döndürü-
len.
medar-› mes’uliyet: sorum-
luluk sebebi.
mevcudat: mevcutlar, var
olan her fley, mahluklar.
muhkem: sa¤lam, dayan›kl›.
müellif-i muhterem: muhte-
rem müellif, sayg›de¤er ya-
zar.
müteflekkil: meydana gel-
mifl, kurulmufl.

müthifl: dehflet veren, ürkü-
ten, dehfletli, korkunç.
müttefikan: ittifak ederek,
hep beraber, birlikte.
nakz: bozma, çözme, k›rma,
y›kma.
neflriyat: yay›nlar.
nihayet: en sonunda.
Nur: Risale-i Nur.
reis-i muhterem: sayg›de¤er
reis, baflkan.
Risale-i Nur: Nur Risalesi, Be-
diüzzaman Said Nursî’nin

eserlerinin ad›.
semavat: semalar, gökler.
fleytanî: fleytana ait, fleytana
has, fleytanla ilgli.
talebe: ö¤renci.
tasdik: do¤rulama, onayla-
ma.
tefsîr: Yorum, flerh.
temyiz mahkemesi: bir da-
van›n karar›n›n bir üst mah-
keme taraf›ndan tekrar ince-
lenmesi.
zalim: merhametsiz, gaddar.
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kalmas› için zât-› âlînize ehemmiyetle ihbar eder ve hür-
metlerimizi arz ederiz.

Üniversite Nur talebeleri nâm›na
Yusuf Ziya Arun

ìÕ

Œ 2 4 6 œ

[BERA-YI MALÛMAT S‹ZE GÖNDER‹LD‹.]

Büyük Do¤u’nun yirmi dokuzuncu say›s›nda; “Lo-
zan’›n ‹çyüzü” diye yaz›lan makaleden.

‹ngiliz murahhas heyeti reisi Lord Gürzon, nihayet en
mânidar sözünü söyledi. Dedi ki:

“Türkiye ‹slâmî alâkas›n› ve ‹slâm› temsil rolünü ken-
di eliyle çözer ve atarsa, bizimle hulûs birli¤i etmifl olur
ve H›ristiyan dünyas›n›n hürmet ve minnetini kazan›r;
biz de kendisine diledi¤ini veririz.” 

Lozan’da Türk murahhas heyeti baflkan› bulunan ve
henüz hakikî kas›tlar› anlayamayan ‹smet Pafla, bir ara-
l›k bütün H›ristiyan emellerinin Türkiye’yi mazisindeki
ruh ve mukaddesat kökünden ay›rmak oldu¤unu sezdi¤i
halde, flu gizli ivaz ve teminat› veriyor ve diyor ki:

“Eskiden beri kökleflmifl ve köhne engellerden, yani
an’ane-i ‹slâmiyetten kurtulmak hususunda besledikleri
—yâni ‹smet’in besledi¤i— azmin, inkâr edilmez delili-
dir.” 
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fleyler.
murahhas: hükümet veya bir ku-
rum ad›na hareket etme, görüfl-
me yapma yetkisine sahip kimse,
delege.
nam: ad›na, yerine.
nihayet: en sonunda.
Nur: Risale-i Nur.
reis: baflkan.
ruh: his, duygu.
talebe: ö¤renci.
temînât: güvence.
temsil: birinin, bir toplulu¤un ad›-
na hareket etme.

alâka: ilgi, iliflki, yak›nl›k.
an’ane-i ‹slâmiye: ‹slâmî ge-
lenek.
arz: sunma.
azim: kas›t, niyet.
beray-› malûmat: bilgi ve
malûmat için, bilgi vermek
için.
delil: kan›t, tan›k, burhan.
ehemmiyet: önem, de¤er,
k›ymet.
emel: fliddet arzu, ümit.
hakikî: gerçek, sahici.

heyet: kurul, komite.
hulûs: samimîyet, samimîlik,
hâlis dostluk, içten davranma.
husus: mevzu, konu.
hürmet: sayg›.
ihbar: haber verme, bildirme.
inkâr: reddetme, saklama,
gizleme.
‹slâmî: ‹slâm ile alâkal›, ‹sla-
ma ait.
ivaz: bir fleye bedel olarak
verilen veya al›nan fley, karfl›-
l›k, bedel.

kast: niyet, düflünce.
köhne: eski, eskimifl, y›pran-
m›fl, bak›ms›z kalm›fl, terk
edilmifl, harap, metruk.
lord: ‹ngiltere’de bir asalet
ünvan›.
manidar: anlaml›, manal›,
mana tafl›yan.
mazi: geçen, geçmifl olan.
minnet: iyili¤e karfl› duyulan
flükür hissi.
mukaddesat: mukaddes,
kutsal, temiz ve yüce olan
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Harfi harfine iktibas etti¤imiz bu sözlerle, Türk bafl-
murahhas›n›n, yâni ‹smet’in, eskiden kökleflmifl ve köh-
ne olmufl engellerden kurtulmak hususunda Türk mille-
tine besledi¤i kat'î azimle ne kasdetti¤ini ve bunu hangi
maksat alt›nda ‹slâmiyet düflmanlar›na ivaz diye takdim
etti¤ini sormak lâz›md›r.

Konferans›n birinci defas›nda Türk baflmurahhas›,
bizzat karar vermek vaziyetinde olmad›¤› ve büyü¤üne,
yani Mustafa Kemal’e bildirmek zorunda oldu¤u için,
memlekete dönüyor; kendisini Haydarpafla’dan Anka-
ra’ya götüren tren ve devlet reisini (Mustafa Kemal) ‹z-
mir’den Ankara’ya götüren trenle Eskiflehir’de buluflu-
yor. Bir arada ve bafl bafla seyahat... Sonra Ankara giz-
li meclis toplant›lar›… Fakat esas meselelerde daima bafl
bafla. Mustafa Kemal ile ‹smet beraber içtimalar› ve ka-
rar: “Din öldürülecektir.” 

Lozan Konferans›n›n ikinci sayfas›: “..... Art›k herfley
Türkiye hesab›na çantada haz›rd›r. Yani dini terk ile her-
fley yap›lacak. Yeni hizbin (Kemalizm ve ‹smet hükûme-
ti) bundan böyle, bu millette, ‹slâmiyeti katletmek pren-
sibiyle hareket etmekte, has›m dünyan›n kumandanla-
r›ndan, yani düflman ehl-i salip kumandanlar›ndan, dini
vurmakta daha hevesli oldu¤u ve örnekler verece¤i ve
bilhassa hudut d›fl› de¤il de, hudut içi ve millî irade yaf-
tas› alt›nda çal›flaca¤› flüpheden varestedir.” 

azim: niyetli, kesin kararl›.
bilhassa: özellikle.
bizzat: kendisi, flahsen.
defa: kere, kez, yol.
has›m: düflman, rakip.
heves: bir fleye karfl› duyulan is-
tek, arzu.
hizb: tak›m, birkaç kiflilik arkadafl
tak›m›, f›rka, bölük.
hudut: s›n›rlar.
husus: mevzu, konu.

538 | EM‹RDA⁄ LÂH‹KASI - II

içtima: toptant›.
iktibas: al›nt›.
irade: dileme, isteme, bir fleyi
yap›p yapmama konusunda
için olan iktidar, güç.
ivaz: bir fleye bedel olarak
verilen veya al›nan fley, karfl›-
l›k, bedel.
kast: niyet, düflünce.
kat’î: kesin, flüpheye ve te-

reddüde mahal b›rakmayan.
köhne: eski, eskimifl, y›pran-
m›fl, bak›ms›z kalm›fl, terk
edilmifl, harap, metruk.
kumandan: komutan.
maksat: kast, amaç, düflünce.
meclis: topluluk, heyet.
mesele: konu.
millî: millete ait, ulusal.
murahhas: hükümet veya bir

kurum ad›na hareket etme,
görüflme yapma yetkisine sa-
hip kimse, delege.
prensip: temel fikir, temel
bilgi, esas, ilke.
reis: baflkan.
takdim: arz etme, sunma.
vareste: kurtulmufl, beri, aza-
de, serbest.
vaziyet: durum.
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N‹HAÎ VES‹KA

Lozan Muahedesinden sonra, ‹ngiltere Avam Kama-
ras›nda, “Türklerin istiklâlini niçin tan›d›n›z?” diye yük-
selen itirazlara, Lord Gürzon’un verdi¤i cevap:

“‹flte as›l bundan sonraki Türkler bir daha eski satvet
ve flevketlerine kavuflamayacaklard›r. Zira biz onlar›,
mâneviyat ve ruh cephelerinden öldürmüfl bulunuyoruz.
Yani Mustafa Kemal ve ‹smet’in verdikleri karar, Türk
milletini ‹slâmiyet ve din cihetinden öldürmek karar›d›r.” 

Art›k bunun üzerine herfley ap aç›k anlafl›l›yor, de¤il
mi?

G‹ZL‹ ANLAfiMANIN ENTR‹KASI

Türklere dinlerini ve din temsilcili¤ini feda ettirmek
flart›yla, sun’î istiklâl iflinde gizli anlaflman›n müessiri, tek
kelime ile, Yahudiliktir. Buna memur-u müflahhas kimse
de, flimdi M›s›r Hahambafl›s› bulunan Hayim Naum’dur.
Bu Hayim Naum, bu korkunç teflebbüse evvelâ Ameri-
ka’da Türkler lehinde bir seri konferans vermek ve em-
peryalizma fleflerine, Türkün maddesini serbest b›rak-
malar›, buna mukabil ruhunu, tâ içinden ve kendi öz
adamlar›na y›kt›rmalar› fikrini telkin etmek suretiyle bafl-
lam›flt›r. Yani, masonluk hasebiyle Kur'ân’›n ahkâm›n›
kald›rmak, milleti dinsiz yapmak. Hayim Naum müthifl
plân›n›n zemini Amerika’da haz›rlad›ktan sonra ‹ngilte-
re’ye geçmifl ve hâlis Yahudi olan Lord Gürzon ile temas
ederek flu teklifte bulunmufltur:
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muahede: iki veya daha çok dev-
let aras›nda akdedilen anlaflma,
antlaflma.
mukabil: karfl›l›k.
müessir: eser sahibi; tesir eden;
iflleyen, hükmünü yürüten.
müthifl: dehflet veren, ürküten,
dehfletli, korkunç.
nihaî: ifli sona erdiren, ifli kesen,
sonuncu.
ruh: his, duygu.
seri: dizi, s›ra.
sun’î: yapmac›k, uydurma, sahte.
suret: biçim, flekil, tarz.
flart: koflul.
flevket: büyüklük, azamet, hafl-
met.
teklif: öneri.
telkin: fikir afl›lama, zihinde yer
ettirme.
teflebbüs: giriflim.
vesika: dayan›lacak, güvenilecek
sa¤lam delil, belge.
zemin: temel, dayanak.

ahkâm: emirler, hükümler,
buyruklar.
cihet: yön, sebep, vesile.
emperyalizm: bir milletin
baflka bir milleti siyasî, dini,
kültürel ve ekonomik ege-
menli¤i alt›na alma faaliyeti,
sömürgecilik.
entrika: bir ç›kar sa¤lamak
veya birine zarar vermek
maksad›yla haz›rlanan düzen,

hile.
evvelâ: öncelikle.
fedâ: gözden ç›karma, u¤ru-
na verme.
Hahambafl›: Bir ülkede Yahu-
dilerin din ifllerine bakan en
büyük baflkan›, dinî lider.
halis: kat›fl›ks›z, saf, duru.
haseb: dolay›, cihetince, ge-
re¤ince.
istiklâl: ba¤›ms›zl›k.

itiraz: direnme, karfl› koyma.
leh: onun taraf›na, ondan ya-
na, birinin faydas› için yap›lan
hareket.
maneviyat: mana alemine
ait olanlar, hisse ve inanca ait
fleyler.
mason: dünyevi maksatlarla
kurulmufl, s›k› bir dayan›flma-
y› esas alan komitac› teflkilâ-
t›n mensubu.
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“Siz Türkiye’nin mülkî tamamiyetini kabul ediniz. On-
lara ben ‹slâmiyeti ve ‹slâmî temsilciliklerini ayaklar al-
t›nda çi¤netmeyi taahhüt ediyorum.”

Ayn› Hayim Naum Türk murahhaslar heyetine müfla-
vir s›fat›yla sokulman›n da yolunu bulmufl, yani Mustafa
Kemal ve ‹smet’i kendine dost bulmufl. Onun için üçü
birleflmifl. Ve art›k arada santral›n intizamla ifllemesine
hiçbir mâni kalmam›flt›r.

Hayim Naum o s›rada Ankara’ya kadar da uzanarak
plân›n muvaffakiyeti için gereken en mühim ve merkezî
flah›s nezdinde—yani Mustafa Kemal yan›nda—emin
bulundu¤u tesirinin derecesini ölçmek istemifltir. Öyle ki,
bu tesir, mahut mevzuda Hayim Naum’dan daha heves-
kâr ve gayretli bir ‹slâmiyet düflman›na tesadüf etmekle
murad›na ermifl ve art›k Türkü içinden vurman›n plân›-
n› gerçeklefltirmek için her unsur tamamlanm›flt›r. 

‹flte bu ehemmiyetli vesika, tam tam›na Risâle-i Nur
tercüman›n›n k›rk küsur sene evvel hadis-i flerifin ihbar›-
na dair beyan etti¤i hadiseyi tasdik etti¤i gibi; ve fieriat-›
Ahmediyeye ihanet eden o dehfletli flahs›n mühim bir
kuvveti Yahudi oldu¤u, Yahudi olan Lord Gürzon ile Ha-
yim Naum o ihbar›n hakikat›n› gösterdiklerini ve yirmi
befl seneden beri Nurcular›n imhas›na keyfî kanunlarla
dehfletli zulümlerin hikmetini tam gösteriyor.

ìÕ

beyan: anlatma, aç›klama.
dair: alakal›, ilgili.
dehfletli: ürkütücü, korkunç.
ehemmiyetli: önemli.
emin: inanma, güvenme.
evvel: önce.
hâdise: olay.
hadis-i flerif: Peygamberimizden
aktar›lan sözlerin genel ad›.
hakikat: gerçel, do¤ru.
heyet: kurul, komite.
hikmet: ‹lahî gaye, gizli sebep.
ihanet: h›yanet, arkadan vurma.
ihbar: haber verme, bildirme.
imha: bozma, yok etme, mahvet-
me, ortadan kald›rma, y›kma.
intizam: düzen, düzenlilik.
‹slâmî: ‹slâm ile alâkal›, ‹slama
ait.
keyfî: kanuna uymayarak, keyfe,
arzuya ba¤l›.
mâhud: belli olan, bilinen.
mâni: engel, mania, set.
merkezî: merkeze mensup, mer-
kezde bulunan, merkezle alâkal›,
ilgili, merkezde, ifllek yerde bulu-
nan.
mevzu: konu.
murâd: maksat, meram.
murahhas: hükümet veya bir ku-
rum ad›na hareket etme, görüfl-
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me yapma yetkisine sahip
kimse, delege.
muvaffak›yet: baflar›.
mühim: önemli, ehemmiyet-
li.
mülkî: mülkle, ülkeyle ilgili;
devlete ait.
müflavir: istiflare edilen, fikri-
ne müracaat edilen, kendisi-
ne dan›fl›lan kimse.
nezd: yan, kat, huzur, ind.
Nurcu: Bedîüzzaman Said
Nursî’nin eserlerine ve fikirle-
rine taraftar olan, Risale-i

Nur’lar› okuyup neflreden
kimse.
Risale-i Nur: Nur Risalesi, Be-
diüzzaman Said Nursî’nin
eserlerinin ad›.
fieriat-› Ahmediye: Hz. Mu-
hammed’in (a.s.m.) tarif etti¤i,
getirdi¤i ve bildirdi¤i fleriat; ‹s-
lâm dini.
taahhüt: bir iflin yap›lmas›
için söz verme.
tamamiyet: tamam olma hâ-
li, tamaml›k, bütünlük.
tasdik: do¤rulama, onayla-

ma.
temsil: bir fleyin sembolü ol-
ma.
tesadüf: rastgelme, rastlant›;
önceden bilinmeyeni, hesap-
lanmayan karfl›laflma.
tesir: etki.
unsur: madde, esas, birleflik
bir fleyi meydana getiren ele-
manlaradan her biri.
vesika: dayan›lacak, güveni-
lecek sa¤lam delil, belge.
zulüm: haks›zl›k, eziyet, ifl-
kence.
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Œ 2 4 7 œ
Çok aziz, çok mübarek, çok sevgili, çok müflfik Üsta-

d›m›z Efendimiz Hazretleri,

Mucizâtl› ve ‹sm-i Celâl alt›n ile yaz›l›, yald›zl› Kur'ân’›
Diyanet Riyaseti, Afyon Mahkemesinden getirtmifl ve
dünkü gün ‹stanbul Mushaflar ‹nceleme Heyetine gön-
dermifltir. Heyet tetkikten sonra neflrinin lüzum ve el-
zem oldu¤unu tasdik ederek geri iâde edecekmifl. 

Hem Akflehirli kahraman Ahmed Alt›n kardeflimizin
daha evvel bir suretini siz sevgili Üstad›m›za gönderdi¤i
ve Diyanet Reisli¤ine yazd›¤› istidas›n› Diyanet Riyaseti
Müflavere Heyeti tetkik etmifl. Bunun üzerine, siz sevgi-
li Üstad›m›z›n Diyanet Riyasetine hediye etti¤iniz iki ta-
k›m›n birisini müflavere heyetine tetkik için verecekler.
Diyanette Nurlar›n lehinde çal›flan muhterem kardefli-
miz var. Hakikaten, sevgili Üstad›m›z, bafltan bafla zul-
metli, kararm›fl olan Ankara flimdi pek çok de¤iflmifl ve
gittikçe de¤iflmekte. Saç›lan zehirler ve kendisine karfl›
gençli¤in tezahürat› tesirini kaybetmifl.

Sungur

ìÕ
Œ 2 4 8 œ

Aziz, s›dd›k kardefllerim,

Evve lâ : Bin bârekâllah, hem Sözler mecmuas›n›n
güzel ve s›hhatli olmas›na ve müsâderedeki mecmualar›n
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riyaset: reislik, baflkanl›k.
s›dd›k: çok do¤ru, dürüst, hakk›
ve hakikati tereddütsüz kabulle-
nen.
s›hhat: sahihlik, do¤ruluk, ger-
çeklik.
suret: nüsha, kopya.
tasdik: do¤rulama, onaylama.
tetkik: dikkatle araflt›rma, incele-
me.
tezahürat: leh veya aleyhte yap›-
lan gösteri, leh veya aleyhte ba-
¤›rma, nümayifl.
yald›z: eflyaya alt›n veya gümüfl
görüntüsü vermek için kullan›lan
s›v› veya yaprak durumundaki al-
t›n, gümüfl ve bunlar›n taklidi
olan madde.
zulmet: karanl›k, Allah’›n nurun-
dan mahrum olma hâli.

aziz: izzetli, muhterem, say-
g›n.
barekallah: Allah mübarek
etsin, hay›rl› ve bereketli ol-
sun.
bedel: yerine, karfl›l›k olarak.
diyanet: Din iflleri ile ilgilenen
kurulufl, teflkilat.
dua: Allah’a yalvarma, niyaz.
erkân: reisler, ileri gelenler.
evvelâ: öncelikle.
ezcümle: bu cümleden ola-
rak.
hakikaten: do¤rusu, gerçek-

ten.
heyet: kurul, komite.
iade: geri verme.
istida: dilekçe.
leh: onun taraf›na, ondan ya-
na, birinin faydas› için yap›lan
hareket.
mecmua: yay›n, dergi, kitap.
mu’cizat: mu’cizeler, Allah ta-
raf›ndan verilip, yaln›z pey-
gamberlerin gösterebilecek-
leri büyük harika ifller.
muhterem: sayg› de¤er, hür-
mete lay›k, sayg›n.

mushaf: Kur’ân sahifelerini
toplayan cilt, Kur’ân’›n ciltlen-
mifl hâli; Kur’ân.
mübarek: be¤enilen, sevilen,
k›z›lan, flafl›lan kimse veya
fley hakk›nda söylenir.
müsadere: toplatma, elden
alma.
müflavere: dan›flma, meflve-
ret.
müflfik: flefkatli, merhametli,
sevgi ve ilgi gösteren.
neflr: kitap basma, ç›karma;
herkese duyurma, yayma.
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imhadan kurtulmas›na nümune olarak bir k›sm›n› elde
etmenize binler mâflaallah ve elhamdü lillâh deriz.

Sân iyen: Benim nâm›ma gelen mektuplara Medre-
setü’z-Zehra erkânlar› münasip tarzda benim bedelime
cevap vermelerini onlara havale ediyorum. Ezcümle,
Ankara’da Osman Nuri kardeflimiz oran›n bir Hasan
Feyzi’si hükmünde Nurlara tesirli hizmet ve benim için
hanesi yan›nda bir menzil yapmas› ve hastal›¤›m zama-
n›nda güya hastal›¤›m›n tahfifine Hasan Feyzi gibi yar-
d›m eder gibi kendi hastal›¤›na memnun olmas›na çok
minnettar›m. Fakat kitaplar›m›z› mahkemeden almad›-
¤›m›zdan burada bekliyorum. Kur'ân’›m›z› ve baz› mec-
mualar›m›z› tab’ zaman›nda orada bulunmak istiyorum.
Fakat flimdi burada çok lüzumlu ifller oldu¤undan gide-
miyorum, gücenmesin. E¤er o orada olmasayd›, benim
gitmem lâz›md›. Fakat o bana ihtiyaç b›rakm›yor. Allah
raz› olsun, hizmet-i Nuriyede onu muvaffak etsin.

Halep’te ‹hvan-› Müslimîn âzâs›n›n bana yazd›¤› tebri-
¤e mukabil onu ve ‹hvan-› Müslimîni ruh u can›m›zla
tebrik edip “Binler bârekâllah” deriz ki, ittihad-› ‹slâm›n
Anadolu’da Nurcular—ki eski ‹ttihad-› Muhammedînin
halefleri hükmünde—ve Arabistan’da ‹hvan-› Müslimîn
ile beraber hakikî kardefl olan Hizbü’l-Kur'ânî ve ‹ttihad-›
‹slâm cemiyet-i kudsiyesi dairesinde çok saflardan iki
mütevaf›k ve müteraf›k saf teflkil etmeleriyle ve Risâle-i
Nur ile ciddî alâkadar ve bir k›sm›n› Arabîye tercüme
edip neflretmek niyetleri, bizleri pek ziyade memnun ve
minnettar eyledi. Benim bedelime, ‹hvan-› Müslimîn 

alâkadar: ilgili, iliflkili, münase-
betli, ba¤l›.
Arabî: Arapçaya ait, Arap dili ile
ilgili.
aza: üye.
azap: eziyet, iflkence; büyük s›-
k›nt›, fliddetli ac›.
barekallah: Allah mübarek etsin,
hay›rl› ve bereketli olsun.
cehennemî: Cehenneme has, Ce-
henneme ait, Cehennem gibi, (s›-
cak veya yak›c›).
ciddi: güvenilir, sa¤lam, önemli.
dâhil: giren, kat›lan.
elzem: daha (en, pek) lâz›m, lü-
zumlu, gerekli.
evvel: önce.
güya: sanki.
hakikî: gerçek.
halef: birinin yerine geçen, birinin
yerini tutan.
hane: ev.
havale: bir fleyi baflkas›n›n üstü-
ne b›rakma.
Hizbü’l-Kur’ânî: zikir ve dua için
Kur’an ayetlerinden bir k›sm›n›n
bir araya getirilmifl hali.
hükmünde: de¤erinde, yerinde.
‹hvan-› Müslimîn: merkezi M›-
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s›r’da bulunan ‹slam’a hizme-
ti gaye edinen ‘Müslüman
Kardefller’ ad›ndaki bir toplu-
luk.

imha: ortadan kald›rma,
mahvetme.

ittihad-› ‹slâm: ‹slâm birli¤i,
Panislâmizm.

‹ttihad-› Muhammedî: Sü-
heyl Pafla, Mehmet Sad›k, Fe-
rik R›za Pafla, Dervifl Vahdeti
ve arkadafllar› taraf›ndan ‹s-
tanbul’da 5 Nisan 1909 tari-
hinde kurulan bir cemiyet.

maflaallah: Allah’›n istedi¤i
gibi, Allah’›n istedi¤i olur anla-
m›nda hayret ve memnunluk
ifade eden bir ibare.
mecmua: yay›n, dergi, kitap.
menzil: ev, oda, yer.
minnettar: bir iyili¤e karfl› te-
flekkür duygusu içinde olan.
mukabil: karfl›l›k.
muvaffak: baflarm›fl, baflar›l›.
münasip: uygun.
müteraf›k: refakat eden, ar-
kadafll›k eden, beraber bulu-
nan.

mütevâf›k: birbirine uygun
olan, denk bulunan.
nam: yerine, vekillik.
nümune: örnek.
raz›: r›za gösteren, hoflnut
olan.
saf: dizi, s›ra.
Saniyen: ikinci olarak.
tab: kitap basma.
tahfif: kolaylaflt›rma.
tarz: biçim, flekil.
teflkil: oluflturma, flekillendir-
me.
ziyade: çok, fazla.
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Cemiyeti nâm›na bana tebrik yazana cevap verirsiniz. O
taraftaki Nur flâkirdlerine ve Nur eczalar›na himayetkâ-
râne alâkadar olsunlar.

Sâ l i sen : Atabeyli Metin ve ciddî bir kardeflimiz Ab-
dullah Çavufl’un yazd›¤› mektubu tasdik ediyorum. K›rk
sene evvel hadislere verdi¤im mânân›n yeniden bu za-
manda tevili görünüyor. Muannidler dahi itiraf etmeye
mecbur oluyorlar. Ve istibdad-› mutlak›n cehennemî azâ-
b›n› dünyada da çekmeleri, Siracü’n-Nur’un Beflinci
fiuâ'› ile verdi¤i haberleri zaman tasdik ediyor. Hem
Samsunlu ‹hsan’›n samimî mektubu gösteriyor ki, bura-
ya gelen tam bir tak›m Nur eczalar›n› kendine alan Sam-
sun’un bir meb’usu o havalide nurlu bir uyanmak ve in-
tibaha vesile olmufl ki, böyle ‹hsanlar yetifliyor. ‹hsan’› o
zat ile beraber dualar›m›za dahil ediyoruz.

Rab ian: Yirmi Dokuzuncu Sözün keramet-i elifiyesi
hakikaten harika oldu¤u gibi, makineyle bu tarzda bu
kadar güzel ç›kmas› yazan›n da bir harikas›d›r. Umuma
selâmlar.

1 »/bÉnÑrdGnƒog »/bÉnÑrdnG
Hasta ve memnun kardefliniz

Said Nursî

ìÕ
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keramet, Risale-i Nur Külliyat›n›n
baz› risalelerinde her sayfadaki
bütün elif’lerin alt alta gelmesiyle
ortaya ç›kan keramet, ihsan-› ‹lâ-
hî.
mebus: milletvekili.
metin: özü ve sözü do¤ru, sebat-
kâr, itibar ve itimat edilir.
muannit: inatç›, ayak direyen.
nam: ad, yerine.
rabian: dördüncü olarak.
salisen: üçüncü olarak.
samimî: içten, candan, gönülden.
selâm: insanlar›n birbirleriyle
karfl›laflt›klar›nda kulland›klar›,
yak›nl›k, dostluk ve sayg› ifade
eden söz veya iflaret.
Siracü’n-Nur: Nurun lambas› an-
lam›nda Risale-i Nur külliyat›ndan
bir eser.
flakirt: talebe, ö¤renci.
tarz: biçim, flekil.
tasdik: do¤rulama, onaylama.
tevil: Kur’ân ve hadislerin aç›kla-
mas›nda, geçerli bir delil veya se-
bepten dolay›, ayeti ilk bak›flta
görünen manas›ndan al›p, tafl›d›¤›
di¤er manalardan, bir veya birka-
ç› ile tefsir etme.
Umum: herkes.
vesile: arac›, vas›ta, sebep.
zat: kifli, flah›s.

alâkadar: ilgili, iliflki.
aziz: muhterem, sayg›n.
cemiyet-i kudsiye: mukad-
des cemiyet, kudsî topluluk.
ciddi: önem verilen, titizlik
gösterilen.
Diyanet: Din iflleri ile ilgilenen
kurulufl, teflkilat.
ecza: cüzler, parçalar, k›s›m-
lar; ciltlenmemifl kitap forma-
lar›, cüzler.

elhamdülillâh: Allah’a hamd
olsun, Allah’a flükür.
evvel: önce.
hadis: Hz. Muhammed’e
(a.s.m.) ait söz, emir, fiil veya
Hz. Peygamberin onaylad›¤›
baflkas›na ait söz, ifl veya
davran›fl.
hakikaten: do¤rusu, gerçek-
ten.
hârika: ola¤anüstü vas›flar

tafl›yan ve hayranl›k hissi
uyand›ran.
havali: bölge, etraf, çevre, ci-
var.
himayetkârane: korumaya
çal›flarak.
intibah: uyan›fl.
istibdat-› mutlak: hiç bir hak
ve hürriyeti tan›mayan tam
bask›, tam diktatörlük.
keramet-i elifiye: elif ile ilgili

1. Bâkî olan ancak Allah’t›r.
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Œ 2 4 9 œ
1 ÉkªpFGnO GkónHG o¬oJÉncnônHnh $G oánªrMnQnh rºoµr«n∏nY oΩnÓs°ùdnG

NURCULARA EHEMM‹YETL‹ B‹R MÜJDE:

Evve lâ : K›rk seneden beri takip etti¤im ve Sultan
Reflad’›n yirmi bin alt›n ve eski müstebidler hükûmetinin
Millet Meclisinde 163 meb’usun imzas›yla 150 bin
banknotu, küflad› için tahsisat verdikleri; hem âlem-i ‹s-
lâm›n, hem flark›n, hem bu milletin en mühim bir ifli
olan Van vilâyetinde Câmiü’l-Ezher gibi bir ‹slâm dârül-
fünunu ve büyük üniversitesi olan Medresetü’z-Zehran›n
yap›lmas› lüzumunu yeni hükûmetin reisi de anlam›fl ki,
büyük memleket iflleri içinde sizlere müjde olarak gön-
derdi¤im afla¤›daki haberi vermifl. Fiilen yap›lmasa dahi
bu mânân›n anlafl›lmas› büyük bir fa’l-i hay›rd›r.

‹flte, Mecliste Reis-i Cumhur büyük ifller s›ras›nda,
ehemmiyetli nutkunda bu gelen f›kray› söylemifl. Van
havalisinde Do¤u Üniversitesinin kurulmas› için Maarif
Vekâletinin tetkikat›na giriflti¤ini söyleyen Celâl Bayar
demifltir ki: “Do¤u vilâyetlerimizden olan Van’da böyle
bir irfan müessesesinin kurulmas› için bütün müflkilât ik-
tiham olunmal› ve önümüzdeki bütçe y›l›nda ifle bafllan-
mal›d›r” demifltir. Demek, Tarihçe-i Hayat’› takdim eden
genç üniversiteliler bir derece Nur risâlelerinin k›ymetini
Reise ihsas etmifller.

Sân iyen: Reis-i Cumhurun bu çok ehemmiyetli f›k-
ras› Risâle-i Nur’un bu memlekette ve bu vatanda etti¤i 

âlem-i ‹slâm: ‹slâm âlemi, ‹slâm
dünyas›.
banknot: kâ¤›t bir lira 
Camiü’l-Ezher: M›s›r’daki Ezher
Üniversitenin ad›.
dârülfünun: üniversite.
ehemmiyetli: önemli.
evvelâ: öncelikle.
fa’al-i hayr: hay›r belirtisi, hayra
yorulan durum.
f›kra: k›s›m, fas›l, bölüm.
fiilen: fiille, davran›fl ve hareketle.
havali: bölge, etraf, çevre, civar.
ihsas: hissetirme, sezdirme.
iktihâm: gö¤üs germe, karfl› dur-
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ma.
irfan: kültür.
k›ymet: de¤er.
küflat: açma.
mebus: milletvekili.
MedresetüzZehra: Bediüzza-
man’›n do¤uda (Van) yap›l-
mas›n› idarecilere teklif etti¤i,
fen ilimleriyle din ilimlerinin
birlikte okutulmas›n› düflün-
dü¤ü üniversite.

müessese: kurulufl, kurum.
mühim: önemli, ehemmiyet-
li.
müstebit: zulüm ve bask›da
bulunan, zorba.
müflkilât: müflkiller, güçlük-
ler, zorluklar.
nutk: söylev.
reis: bafl, baflkan, âmir, bir
toplulu¤un en üst idarecisi.
reisicumhur: halk›n reisi,

cumhurbaflkan›.
risale: Risâle-i Nur Külliyat›n›
meydana getiren kitaplardaki
her bir ba¤›ms›z bölüm.
saniyen: ikinci olarak.
flark: do¤u, do¤u bölgeleri.
tahsisat: bir kimse ve daire
için ayr›lm›fl para, ödenek.
takdim: arz etme, sunma.
takip: bir yol tutup gitme.
vilayet: il.

1. Allah’›n selâm›, rahmeti ve bereketi ebediyen ve dâima üzerinize olsun.
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ve edece¤i çok k›ymettar hizmetlerinin anlafl›ld›¤›na bir
emaredir. Ve Nurcular›n bütün çektikleri zahmet ve Nu-
run müsâdereleri bu büyük neticeye vesile olmas› cihe-
tiyle flekva de¤il, flükretmelidir.

ìÕ

Œ 2 5 0 œ

Aziz, s›dd›k kardefllerimiz Ziya ve Abdülmuhsin,

Üstad›m›z diyor ki:

“Eflref Edip k›rk seneden beri iman hizmetinde benim
arkadafl›m ve Sebilürreflad’da makale yazan ve flimdi ve-
fat eden çok k›ymetli kardefllerimin mümessili ve hakikî
‹slâmiyet mücahidlerinden bir kardeflimdir. Ve Nurun bir
hâmisidir. Ben vefat etsem de, Eflref Edip Nurcular için-
de bulunmas›yla büyük bir teselli buluyorum.

“Fakat Nur risâlelerinin ve Nurcular›n siyasetle alâka-
lar› yok. Ve Risâle-i Nur, r›za-i ‹lâhîden baflka hiçbir fle-
ye âlet edilmedi¤inden, mümkün oldu¤u kadar Risâle-i
Nur’un mensuplar›, içtimaî ve siyasî cereyanlara kar›fl-
mak istemiyorlar. Yaln›z Sebilürreflad, Do¤u gibi müca-
hidler iman hakikatlerini ehl-i dalâletin tecavüzat›ndan
muhafazaya çal›flt›klar› için, ruh u can›m›zla onlar› tak-
dir ve tahsin edip onlarla dostuz ve kardefliz—fakat siya-
set noktas›nda de¤il. Çünkü iman dersi için gelenlere ta-
rafgirlik nazar›yla bak›lmaz. Dostdüflman, derste farket-
mez. Halbuki siyaset tarafgirli¤i, bu mânây› zedeler, 
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s›dd›k: çok do¤ru, dürüst, hakk›
ve hakikati tereddütsüz kabulle-
nen.
siyasî: siyasetle ilgili, siyasete ait.
flekva: flikâyet, yak›nma, hoflnut-
suzluk, memnuniyetsizlik.
flükür: görülen bir iyili¤e karfl›
hoflnutluk ve memnunluk ifade
etme, teflekkür.
tahsin: be¤enme, güzel bulma.
takdir: k›ymet verme, be¤enme.
tarafgir: bir taraf› tutan, tarafl›.
tecavüzat: tecavüzler, sald›r›lar,
sataflmalar.
teselli: avunma.
vefat: ölüm, ölme. (insan hakk›n-
da.).
vesile: arac›, vas›ta, sebep.
zahmet: s›k›nt›, eziyet, meflak-
kat.

alâka: ilgi, iliflki, yak›nl›k.
aziz: izzetli, muhterem, say-
g›n.
cereyan: ak›m, fikir, sanat ve-
ya siyaset hareketi.
cihet: yön.
ehl-i dalâlet: dalâlet ehli; yol-
dan ç›kanlar, azg›n ve sapk›n
kimseler.
emare: alâmet, belirti, niflan.
hakikat: gerçek, as›l, esas.
hakikî: gerçek.
hamî: himaye eden, koruyan,
gözeten.

içtimaî: toplulu¤a ait, top-
lumla ilgili, toplumsal.
iman: inanma, inanç, itikat,
tasdik.
k›ymettar: k›ymetli, de¤erli.
mensup: bir fleye veya kim-
seye ba¤l› olan, üye.
muhafaza: koruma.
mücahit: cihat eden, sava-
flan.
mümessil: temsil eden, tem-
silci.
müsadere: toplatma, elden
alma.

nazar: bak›fl, bak›fl aç›s›.

r›za-y› ‹lâhî: Allah’›n r›zas›,
hoflnutlu¤u.

risale: Risâle-i Nur Külliyat›n›
meydana getiren kitaplardaki
her bir ba¤›ms›z bölüm.

Sebilü’r-Reflad: Mehmed
Âkif’in baflyazarl›¤›n› yapt›¤›
meflhur ‹slâmc› dergi. Bu der-
gi, 1908. 1911 y›llar› aras›nda
182 say› ç›kan S›rat-› Müsta-
kim’in yerine, 1912 y›l›ndan
sonra Sebilü’r-Reflad ad›yla
ç›kmaya bafllam›flt›r.
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ihlâs k›r›l›r. Onun içindir ki, Nurcular emsalsiz iflkencele-
re ve s›k›nt›lara tahammül edip Nuru hiçbir fleye âlet et-
mediler. Siyaset topuzuna el atmad›lar.

“Hem Nur risâleleri küfr-ü mutlak› k›rd›¤› için, küfr-ü
mutlak›n alt›ndaki anarflili¤i ve üstündeki istibdad-› mut-
lak› k›rd›¤› cihetle, bir nevi siyasete temas› var tevehhüm
edilmifl. Halbuki Nurun tercüman›, birtek mesele-i ima-
niyeyi dünya saltanat›na de¤iflmedi¤ini mahkemelerde
dâvâ edip yirmi befl sene tarz-› hayat›yla ve emarelerle
ispat etmifltir.” 

1 »/bÉnÑrdGnƒog »/bÉnÑrdnG
Kardeflleriniz

Sad›k, ‹brahim, Zübeyir

ìÕ

Œ 2 5 1 œ

Aziz, s›dd›k kardefllerim,

Evve lâ : Bütün ruh u can›m›zla sizin faaliyetinizi ve
muvaffakiyetinizi tebrik ediyoruz. Benim bütün elemleri-
me ve hastal›klar›ma ilâç, Medresetü’z-Zehran›n faaliye-
tinden ve muvaffakiyetinden ileri geliyor.

Sân iyen: Asâ-y› Mûsâ’n›n Arapçaya güzelce ter-
cümesi için bir pusula yazm›flt›m. Bugün Ankara’ya
giden Zübeyir ile Seyyid Salih’e gönderecektim. Hem
Tarsus’ta mütekait bir zabitin samimî bir mektubuyla 

anarfli: her türlü düzen ve otori-
teye karfl› koyarak kar›fl›kl›¤›
meydana getirme durumu.
aziz: izzetli, muhterem, sayg›n.
cihet: sebep, vesile, mucip, baha-
ne.
dava: iddia.
elem: dert, üzüntü, maddî-mane-
vî ›zt›rap.
emare: alâmet, belirti, niflan.
emsalsiz: benzersiz.
evvelâ: öncelikle.
ihlâs: samimiyet, bir ameli baflka
bir karfl›l›k beklemeksizin, s›rf Al-
lah r›zas› için yapma.
ispat: do¤ruyu delillerle göster-
me.
istibdat-› mutlak: hiç bir hak ve
hürriyeti tan›mayan tam bask›,
tam diktatörlük.
küfr-i mutlak: mutlak küfür, hiç
bir imanî hükmü, delili kabul et-
meme, kesin ve tam bir inkar.
Medresetüzzehra: Bediüzza-
man’›n do¤uda (Van) yap›lmas›n›
idarecilere teklif etti¤i, fen ilimle-
riyle din ilimlerinin birlikte oku-
tulmas›n› düflündü¤ü üniversite.
mesele-i imaniye: imanî mesele,
imanla ilgili mesele.
muvaffak›yet: baflarma, baflar›l›
olma.
mütekait: tekaüt olan, emekliye

ayr›lm›fl, emekli.
nevi: çeflit.
pusula: k›sa mektup.
risale: Risâle-i Nur Külliyat›n›
meydana getiren kitaplardaki
her bir ba¤›ms›z bölüm.
sad›k: sözünde, iflinde do¤ru
olan, dostlu¤u ve ba¤l›l›¤› iç-
ten olan.
saltanat: devlet, hükümet.

samimî: içten, candan, gönül-
den.
saniyen: ikinci olarak.
Seyyid: Hz. Muhammed’in
(a.s.m.) torunu Hz. Hasan’›n
soyundan olan kimse; Hz.
Muhammed’in temiz soyun-
dan gelen kimse.
s›dd›k: çok do¤ru, dürüst,
hakk› ve hakikati tereddütsüz

kabullenen.
tahammül: zor ve güç du-
rumlara karfl› koyabilme, kat-
lanma.
tarz-› hayat: hayat tarz›, ya-
flama flekli.
tevehhüm: vehimlenme, yok
olan› var zannetmekle ümit-
sizli¤e ve korkuya düflme.
zabit: subay.

1. Bâkî olan ancak Allah’t›r.
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Risâle-i Nur’dan baz› kitab› istedi¤ine dair mektubunu,
onu da Ankara yoluyla size gönderecektim. Birden An-
talya Elmal›’n›n gayet hâlis Nurcular› nâm›na, hem ken-
disi haremiyle beraber Afyon’a kadar gelen ve orada
Nurlar›n neflrine vas›ta olan ‹brahim Efendi birden flim-
di geldi; ben de onunla size gönderdim. Umuma selâm.

ìÕ

Œ 2 5 2 œ

Aziz, s›dd›k kardefllerim,

Medresetü’z-Zehra erkânlar›na ehemmiyetli bir mese-
leyi havale ediyorum.

Seyyid Salih, “Arabistan’da Asâ-y› Mûsâ’n›n çok lüzu-
mu ve çok faydas› oldu¤unu, oralarda seyahatimde an-
lad›m. Herhalde Arapçaya tercümesi lâz›m geliyor” de-
di. Benim halim ve hastal›¤›m müsaade etmedi¤i için,
benim bedelime Medresetü’z-Zehra erkân›, dört yere,
güzelce Arapçaya tercümesi için muhabere etsinler.

Bir mektubu Câmiü’l-Ezhere, Emirda¤l› K›l›ç Ali vas›-
tas›yla orada birkaç edip zatlar tercüme etsinler. Bir
mektup da, Ankara Diyanet Dairesinde Risâle-i Nur’u
ciddî takdir eden ve alâkadar olan bir iki âlim Arapçaya
tercüme etsinler.

Biri de; Kayseri kazalar›ndan Ürgüp Müftüsü kar-
deflim Abdülmecid’e yazs›nlar ki, yirmi sene bütün 
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selâm: bar›fl, rahatl›k, selamet ve
esenlik dileme.
Seyyid: Hz. Muhammed’in (a.s.m.)
torunu Hz. Hasan’›n soyundan
olan kimse; Hz. Muhammed’in te-
miz soyundan gelen kimse.
s›dd›k: çok do¤ru, dürüst, hakk›
ve hakikati tereddütsüz kabulle-
nen.
takdir: be¤enme, be¤endi¤ini
belirtme.
umum: herkes.
vas›ta: arac›.
zat: kifli, flah›s.

alâkadar: ilgili, iliflkili, müna-
sebetli, ba¤l›.
âlim: ilim ile u¤raflan, ilim
adam›.
aziz: izzetli, muhterem, say-
g›n.
bedel: bir fleyin yerini tutan,
karfl›l›k.
Camiü’l-Ezher: M›s›r’daki Ez-
her Üniversitenin ad›.
ciddi: güvenilir, sa¤lam,
önemli.
dair: alakal›, ilgili.

Diyanet: Din iflleri ile ilgilenen
kurulufl, teflkilat.
ehemmiyetli: önemli.
erkân: ileri gelenler.
gayet: son derece.
halis: samimî, her amelini
yaln›z Allah r›zas› için iflleyen.
harem: kad›n efl.
havale: bir fleyi baflkas›n›n
üstüne b›rakma.
kaza: ilçe.
Medresetüzzehra: Bediüzza-
man’›n do¤uda (Van) yap›l-

mas›n› idarecilere teklif etti¤i,
fen ilimleriyle din ilimlerinin
birlikte okutulmas›n› düflün-
dü¤ü üniversite.
mesele: konu.
muhabere: haberleflme.
müftü: ‹l ve ilçelerde din iflle-
rine bakan ve dinî meseleler-
le ilgilenen görevli kimse.
müsaade: izin.
nam: ad, yerine.
neflr: kitap basma, ç›karma;
herkese duyurma, yayma.
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kuvvetiyle Nura hizmet etmek ona lâz›m iken etmedi¤i
için, onun bedeline bütün kuvvetiyle Arapçaya tercüme
etsin. 

Biri de, Isparta havalisinde Nur dairesindeki âlimler
dahi, Asâ-y› Mûsâ’y›, taksim suretinde, herbiri bir k›sm›-
n› tercüme etsinler.

ìÕ

Œ 2 5 3 œ

Aziz, s›dd›k kardefllerim,

Evve lâ : En büyük müjde ve Risâle-i Nur’un tam ser-
bestiyetine bir mukaddeme olarak, çok ziyade beflareti-
nize sevindik. Isparta adliyesinin üç sene bir menzilde
saklamalar›, o menzilin kiras› olarak o üç yüz lira bede-
line, yeni yaz› Tarihçe-i Hayat’› bana b›rak›lan befl yüz-
den ikifler lira fiyat ile o üç yüz liraya o fiyat› mukabil tu-
tarak o Tarihçe-i Hayat’tan elli tane gönderirsiniz. Dört
sene hapis çeken mübarek Asâ-y› Mûsâ ve Zülfikar mec-
mualar› benim nazar›mda pek fazla k›ymettar oldu¤u
için, bana elli liral›k gönderiniz. Size flimdi elli lira gön-
deriyorum.

Sân iyen: Nazif’e bin bârekâllah, bin mâflaallah!
‹kinci bir Hüsrev; ‹nebolu ikinci bir Isparta oldu¤unu is-
bat ediyor. Tarihçe-i Hayat’›n en mühim meselesi Med-
resetü’z-Zehrâ olmas› cihetiyle Nazif’in bu neflriyat›, Re-
is-i Cumhurun Medresetü’z-Zehrâ mânâs›nda ve Do¤u 

adliye: mahkeme, yarg›lama iflle-
riyle u¤raflan daire.
âlim: ilim ile u¤raflan, ilim adam›.
aziz: izzetli, muhterem, sayg›n.
barekallah: Allah mübarek etsin,
hay›rl› ve bereketli olsun.
bedel: yerine, karfl›l›k olarak.
beflaret: müjde, müjdelemek.
cihet: yön, sebep, vesile.
evvelâ: öncelikle.
havali: bölge, etraf, çevre, civar.
ispat: do¤ruyu delillerle göster-
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me.
k›ymettar: k›ymetli, de¤erli.
maflaallah: Allah’›n istedi¤i
gibi, Allah’›n istedi¤i olur anla-
m›nda hayret ve memnunluk
ifade eden bir ibare.
mecmua: yay›n, dergi, kitap.
Medresetüzzehra: Bediüzza-
man’›n do¤uda (Van) yap›l-
mas›n› idarecilere teklif etti¤i,
fen ilimleriyle din ilimlerinin
birlikte okutulmas›n› düflün-

dü¤ü üniversite.
menzil: ev, oda, yer.
mesele: konu.
mukabil: karfl›l›k.
mukaddeme: bafllang›ç.
mübarek: feyizli, bereketli,
kutlu.
mühim: önemli, ehemmiyet-
li.
nazar: huzur, kat.
neflriyat: yay›n, yay›nlama
ifli.

reisicumhur: cumhurbaflka-
n›.
saniyen: ikinci olarak.
serbestiyet: serbestlik, rahat
ve serbest olma hâli.
s›dd›k: çok do¤ru, dürüst,
hakk› ve hakikati tereddütsüz
kabullenen.
suret: biçim, flekil, tarz.
taksim: bölme, paylaflt›rma.
ziyade: fazlas›yla.
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Üniversitesi nâm›nda fiark Câmiü’l-Ezherine ciddî çal›fl-
mas›na bir vesîle oldu¤unu zannediyoruz.

Sâ l i sen : Dinar’›n Barakl› imam› Süleyman’›n ehem-
miyetli mektubuna karfl› yaz›n›z ki: Türkler hakk›nda se-
nâ-i Peygamberî muhakkakt›r. Birkaç yerde Türklerden
ehemmiyetle bahsetmifl; hadîs var. Fakat bu hadîsin ha-
kiki sûreti ne oldu¤unu, yan›mda kütüb-ü hadîsiye bulun-
mad›¤›ndan bilemiyorum. Fakat mânâs› hakikat ve Türk
milletinin senâ-i Peygamberîye mazhar oldu¤u hakikat-
tir. Bir nümûnesi Sultan Fâtih hakk›ndaki hadîstir.

Nurun birinci talebelerinden Hulûsi Beyin, Ankara’da
dostlar›na Risâle-i Nur dairesine girmesine teflvik eden
mânidar ve güzel mektubu dahi gösteriyor ki, yirmi befl
seneden beri hiç sars›lmadan Nur hizmeti yapmas›na bir
nümûnedir.

Umum kardefllerime ve hemflîrelere binler selâm.

ìÕ

Œ 2 5 4 œ

Azîz, s›ddîk kardefllerim,

Evve lâ : Cenâb-› Hakka hadsiz flükrolsun, mahke-
mede üç sene hapsedilen Asâ-y› Mûsâ risâlesinden ve
Sikke-i Gaybiye risâlesinden befl nüshay› kemâl-i sürur
ile ald›k. Cenab-› Hak sizlerden ebediyen râz› olsun.
Âmin.
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me.
nam: ad.
nümune: örnek.
nüsha: birbirinin ayn› olan suret-
lerin her biri.
raz›: r›za gösterme, hoflnut olma.
risale: Risâle-i Nur Külliyat›n›
meydana getiren kitaplardaki her
bir ba¤›ms›z bölüm.
salisen: üçüncü olarak.
selâm: bar›fl, rahatl›k, selamet ve
esenlik dileme.
senâ-y› peygamberi: Hz. Pey-
gamberin övgüsü, medhi.
s›dd›k: çok do¤ru, dürüst, hakk›
ve hakikati tereddütsüz kabulle-
nen.
suret: biçim, flekil, tarz.
fiark: do¤u, do¤u bölgeleri.
flükür: görülen bir iyili¤e karfl›
hoflnutluk ve memnunluk ifade
etme, teflekkür.
talebe: ö¤renci.
Umum: bütün.
vesile: arac›, vas›ta, sebep.
zan: zannetme, sanma, kesin ola-
rak bilmeksizin kuvvetli ihtimalle
hükmetme.

âmin: Yâ Rabbi! Öyle olsun,
kabul eyle!” anlam›nda dua-
n›n sonunda söylenir.
aziz: izzetli, muhterem, say-
g›n.
Camiü’l-Ezher: M›s›r’daki Ez-
her Üniversitenin ad›.
Cenab-› Hak: Allah; do¤ru,
gerçek, Hakk›n tâ kendisi
olan, fleref ve azamet sahibi
yüce Allah.
ciddi: önem verilen, titizlik

gösterilen.
daire: alan, özel alan.
ebediyen: ebedî olarak, son-
suza kadar.
ehemmiyet: önem, de¤er,
k›ymet.
evvelâ: öncelikle.
hadis: Hz. Muhammed’e
(a.s.m.) ait söz, emir, fiil veya
Hz. Peygamberin onaylad›¤›
baflkas›na ait söz, ifl veya
davran›fl.

hadsiz: s›n›rs›z, sonsuz.
hakikat: gerçek, do¤ru.
hakikî: gerçek.
hemflire: k›z kardefl, bac›.
imam: namazda kendisine
uyulan, Müslüman cemaate
namaz k›ld›ran kifli.
kemal-i sürur: tam bir se-
vinç, mutluluk.
manidar: anlaml›, manal›,
mana tafl›yan.
mazhar: nail  olma, flereflen-
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Sân iyen: Mahkemeden verilen Zülfikar nüshas›nda
tashih olunmufl sehivler, bu nüshada tashih edilmemifl.
Mu'cizât-› Kur'âniyenin Dördüncü Zeylinin yüz onuncu
sahifesinde, sekizinci sat›r›nda “hem lâm’›n” sehivdir.
“Hem lâ’n›n” olacak. Çünkü Kur'ânda lâm otuz bindir,
lâ on dokuz bindir.

Sâ l i sen : Yeni harfle Isparta Sümerbank Fabrikas›n-
da bir zât bir mektubunda bir sual soruyor. Benim bede-
lime siz Kader Risâlesini ona tavsiye edersiniz. Ben hem
rahats›z›m, hem hususi mektuplar yazam›yorum. Hem
Zübeyir de Ankara’ya gitmifl. Hem yeni harfi de bilemi-
yorum. Berâ-i mâlûmât size gönderdim.

Râb ian: fioför Abdurrahman ile, kendi nafakam el-
li liray› daha gönderdim. Bana gönderdi¤iniz kitaplar› ve
Sözler mecmuas›n› kalan borcuma hesap edersiniz. Pek
acele oldu.

Umuma pekçok selâm ederim.

ìÕ

Œ 2 5 5 œ

Aziz, s›dd›k kardefllerim,

Evvelâ: Sizi tebrik ediyorum. Ve bu defaki Hüsrev’in
bakanlara yazd›¤› istida, pek mükemmel bir vesika-i
tarihiye hükmündedir. Fakat bir iki gün evvel Sun-
gur’dan ald›¤›m›z bir telde, 185 eserin verilmesine emir
verilmifl. Bu adetli cümleyi anlayamad›k. Telgrafhanede 

âdet: rakam, tane, miktar.
aziz: izzetli, muhterem, say-
g›n.
bedel: yerine, karfl›l›k olarak.
beray-› malûmat: bilgi ve
malûmat için, bilgi vermek
için.
evvel: önce.
evvelâ: öncelikle.
hususî: özel.
hükmünde: de¤erinde, yerin-
de.
istida: dilekçe.

mecmua: yay›n, dergi, kitap.
nafaka: geçimlik, geçinmek
için gerekli olan fley.
nüsha: birbirinin ayn› olan
suretlerin her biri.
rabian: dördüncü olarak.
sahife: sayfa.
salisen: üçüncü olarak.
saniyen: ikinci olarak.
sat›r: bir sayfa üzerinde yan
yana dizilmifl kelimeler; yaz›
s›ras›.
sehiv: hata, yanl›fll›k.

selâm: bar›fl, rahatl›k, sela-
met ve esenlik dileme.
s›dd›k: çok do¤ru, dürüst,
hakk› ve hakikati tereddütsüz
kabullenen.
sual: soru.
tashih: düzeltme, yanl›fl›n› gi-
derme.
tavsiye: ö¤ütleme, yol gös-
terme.
umum: herkes.
zat: kifli, flah›s.
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müdürden sorduk. O memur onu yanl›fl alm›fl. Makine-
den ben kula¤›mla iflittim, “Ve bütün eserlerin geri veril-
mesine” demektir. Hat›r›m›za geldi ki, acaba 130 risâle-
nin baz›lar›n› müteaddit cüzleri birer risâle yap›p 185’e
mi ç›kard›lar diye ihtimal verdik. Ve anlayamad›k.

Hem Yeni Sabah gazetesi yazd›¤› gibi, Medresetü’z-
Zehray› Do¤u Üniversitesi nâm›yla büyük bir ‹slâm Da-
rülfünunu Reis-i Cumhur tabiriyle, “Her müflkilât› ikti-
ham edip onun yap›lmas›na çal›flacaklar›n›” haber ald›k.
‹nflaallah, k›rk senedir takip etti¤imiz mühim bir maksa-
d›m›z, vatan ve milletin menfaati için yapmaya mecbur
olacaklar.

Sân iyen: Gönderdi¤iniz, üç sene bizim gibi hapiste
bulunan Zülfikar ve Asâ-y› Mûsâ’dan ehemmiyetli yerle-
re birkaç tane gönderdim. Ezcümle, Cezire’de cami
imam› Vastanl› Abdurrahim benim eski talebelerimden
olup buraya kadar geldi. Ben on adet mühim kitaplar-
dan verdim. Fakat hat›r›ma geldi ki, Zülfikar’›n Mucizât-›
Kur'âniye Dördüncü Zeylinin iki yerde—biri sekizinci sa-
t›rda, biri on ikinci sat›rda—“lâ’n›n” yerine “lâm’›n” ya-
z›lm›fl. Halbuki lâm Kur'ân’da otuz bindir. Lâ on dokuz
bindir. Bu sehiv baflka nüshalarda k›smen tashih edilmifl.
Fakat mahkemenizde kalan Zülfikar’larda tashih edilme-
mifl. Ben de burada unuttum. Siz Cezire’nin müftüsü va-
s›tas›yla o imam Abdurrahim’e müstensihin bu sehvini
tashih edilmesini yazars›n›z. Tâ ki Medresetü’z-Zehran›n
erkân› bu vas›ta ile Cezire ile dahi münasebettar olsun
diye size havale ediyorum.
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nüsha: birbirinin ayn› olan suret-
lerin her biri.
reisicumhur: cumhurbaflkan›.
risale: Risâle-i Nur Külliyat›n›
meydana getiren kitaplardaki her
bir ba¤›ms›z bölüm.
saniyen: ikinci olarak.
sat›r: bir sayfa üzerinde yan yana
dizilmifl kelimeler; yaz› s›ras›.
sehiv: hata, yanl›fll›k.
tabir: ifade.
takip: kovalama, arkas›n› b›rak-
mama.
talebe: ö¤renci.
tashih: düzeltme, yanl›fl›n› gider-
me.
vas›ta: arac›.
vas›ta: arac›l›k.

âdet: rakam, tane, miktar.
cüz: parça.
dârülfünun: üniversite.
ehemmiyetli: önemli.
erkân: ileri gelenler.
ezcümle: bu cümleden ola-
rak.
haber: bilgi.
havale: bir fleyi baflkas›n›n
üstüne b›rakma.
ihtimal: olabilirlik.
iktihâm: gö¤üs germe, karfl›
durma.

imam: namazda kendisine
uyulan, Müslüman cemaate
namaz k›ld›ran kifli.
k›smen: k›smî olarak, bir k›-
s›m.
maksat: gaye, amaç.
Medresetüzzehra: Bediüzza-
man’›n do¤uda (Van) yap›l-
mas›n› idarecilere teklif etti¤i,
fen ilimleriyle din ilimlerinin
birlikte okutulmas›n› düflün-
dü¤ü üniversite.
menfaat: fayda.

müftü: ‹l ve ilçelerde din iflle-
rine bakan ve dinî meseleler-
le ilgilenen görevli kimse.
mühim: önemli, ehemmiyet-
li.
münasebettar: ilgili, alâkal›.
müstensih: istinsah eden, bir
yaz›n›n kopyas›n› ç›kar›p ço-
¤altan.
müflkilât: müflkiller, güçlük-
ler, zorluklar.
müteaddit: çeflitli.
nam: ad.
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Hem bu defa Hüsrev’in mektubunda Zübeyir’in Na-
zif’e gönderece¤i pusulay› oraya sehven gönderdi¤ini
anlad›m. Hüsrev’in de küçük bir sehvi var. Çünkü Yirmi
Dördüncü Mektup de¤il, Yirmi Dördüncü Sözün Onun-
cu asl›na dair Nazif’e bir k›sac›k mektubum vard›. Sure-
ti burada kalmam›flt›. Onuncu Asl›n suretini Nazif’e gön-
derip o pusulan›n suretini bize göndermesi için demifl-
tim. Halbuki Onuncu Asl› sehven size göndermifl. Fakat
gayet parlak, uzun istidas›, bu küçücük sehvini hiçe in-
dirdi, affettirdi.

Bu meselenin s›rr› budur. Nazif büyük bir hay›r yap-
mak için Nurcular›n ehemmiyetli bir virdi olan Cevfle-
nü’l-Kebir’i makine ile teksir etmifl. Bunun sevab›na da-
ir, hafliyesindeki pek harika ve müteflabih hadislerden
faziletine dair olan parçay› beraber teksir etmek için ba-
na yazm›flt›.

Ben de dedim: Otuz befl seneden beri hergün Cev-
flen’i okudu¤um halde o hafliyeyi üç dört defadan ziya-
de okumad›m. Onun için onun ayn› münasip olmaz. Tâ
muar›z ve z›nd›klar itiraz parmaklar›n› uzatmas›nlar. ‹n-
flaallah yak›nda o mübarek Cevflenü’l-Kebir Nurcular›
flevkiyle tenvir edecek.

Sâ l i sen : Ankara ve ‹stanbul Üniversite Nurcular› ‹s-
tanbul’da iki bin adet Rehber’i tab ediyorlar. Zann›mca
büyük Rehberdir. Daha iyi. ‹nflaallah gençlere büyük bir
rehber olur. K›l›nç Hac› Ali’ye Medresetü’z-Zehra ile
münasebettar olmak için siz yaz›n›z ki: Asâ-y› Mûsâ’y›
edip âlimler, güzelce tercüme etsinler. Tâ o tercüme 

âdet: rakam, tane, miktar.
âlim: ilim ile u¤raflan, ilim adam›.
Asa-y› Mûsa: Bediüzzaman Said
Nursî’nin bir eseri.
Cevflen: dua mecmuas›.
Cevflenü’l-Kebir: büyük z›rh an-
lam›ndaki Hz. Muhammed (a.s.m)
Efendimize vahiyle gelen, Esma-i
Hüsna’y› içine alan emsalsiz bir
münacat ve benzersiz bir dua.
dair: alakal›, ilgili.
ehemmiyetli: önemli.
fazilet: de¤er, meziyet, iman ve
irfan itibariyle olan yüksek dere-
ce.
gayet: son derece.
hadis: Hz. Muhammed’e (a.s.m.)
ait söz, emir, fiil veya Hz. Pey-
gamberin onaylad›¤› baflkas›na
ait söz, ifl veya davran›fl.
hârika: ola¤anüstü.
hafliye: dipnot.
inflaallah: ‘Allah izin verirse’ ma-
nas›nda kullan›lan bir dua.
istida: dilekçe.
itiraz: kabul etmedi¤ini belirtip
karfl› ç›kma.
Medresetüzzehra: Bediüzza-
man’›n do¤uda (Van) yap›lmas›n›
idarecilere teklif etti¤i, fen ilimle-
riyle din ilimlerinin birlikte oku-
tulmas›n› düflündü¤ü üniversite.
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mesele: konu.
muar›z: muhalefet eden, kar-
fl› ç›kan, muhalif.
mübarek: feyizli, bereketli,
kutlu.
münasip: uygun.
müteflâbih: manas› aç›k ol-
mayan, mecazî manaya elve-
riflli olan ayet ve hadisler.
pusula: k›sa mektup.
salisen: üçüncü olarak.
sehv: hata, yanl›fl.

sehven: yanl›fll›kla, yan›larak,
hataen.
s›r: gizli hakikat.
suret: nüsha, kopya.
flevk: keyif, nefle, sevinç.
tab: kitap basma, kitap bask›-
s›, bask›.
teksîr: ço¤altma, ço¤altma
makinesi.
tenvir: bir fley hakk›nda bilgi
verme, bir konu hakk›nda
baflkalar›n› ayd›nlatma.

vird: zikir; belli zamanlarda,
belli say›da, belli dualar›n zi-
kir olarak belli biçimde ve dü-
zenli flekilde okunmas›.

zan: sanma, kesin olarak bil-
meksizin kuvvetli ihtimalle
hükmetme.

z›nd›k: Allah’a ve ahirete
inanmayan, Allah’› inkâr
eden, imans›z, münkir.

ziyade: çok, fazla.
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münasebetiyle âlem-i ‹slâm›n o üstadlar› Nurlarla alâka-
dar olsunlar.

Rabian: Hacca giden kardeflimiz marangoz Ahmed
selâmetle gelmifl mi, merak ediyorum. Hem Zülfikar ve
Asâ-y› Mûsâ’n›n âhirinde Hüsrev’e ve yard›mc›lar›na
olan ayn› duay› Mustafa Gül ve refiklerini ilâve ile Sözler
mecmuas›n›n âhirinde yaz›n›z. Bâkî umumunuza selâm.

1 »/bÉnÑrdGnƒog »/bÉnÑrdnG
Kardefliniz
Said Nursî

ìÕ
Œ 2 5 6 œ

Bu Muallim Osman, Ceylân’›n hapis arkadafl›d›r. On-
dan tam ders alm›fl. ‹kinci bir Ceylân olmak kabiliyeti var.
Medâr-› hayrettir, duamda Nurcular dairesinde hergün
isimleriyle yâd etti¤im iki sofî meflrep, kendilerini satmak
fikriyle bana ve Nura ilifltiklerine dair mektup geldi. Ben
gücenmedim, onlar› daha ziyade duama ald›m. Aynen
eskiden ‹stanbul’da eski partinin desiseleriyle bize iliflen
malûm ihtiyar fleyh gibi, onlar› hem kendime mübarek
kardefl, hem dost bildim, hakk›m› helâl ettim. Fakat iki
‹hlâs Lem’alar›n› okumalar›n› arzu ediyorum.

Kardefllerim, siz dahi böylelerden gücenmeyiniz, mü-
nakafla etmeyiniz.

Said Nursî
ìÕ
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met ve esenlik dileme.
selâmet: esenlik.
sofî: tasavvuf felsefesine tâbi
olan, tasavvuf erbab›, mutasavv›f.
fleyh: tarikat dersi veren manevî
lider, mürflit.
umum: herkes.
üstat: bir ilim ve sanatta üstün
olan kimse, ö¤retmen.
yâd: anma, hat›ra getirme.
ziyade: fazlas›yla.

ahir: en son, en sondaki.
alâkadar: ilgili, iliflki.
âlem-i ‹slâm: ‹slâm âlemi, ‹s-
lâm dünyas›.
bâkî: daimî.
dair: alakal›, ilgili.
daire: alan, özel alan.
desise: hile, oyun, aldatmaca.
dua: yalvarma, yakar›fl, niyaz.

ihtiyar: yafllanm›fl kimse,
yafll›.
kabiliyet: istidat, yetenek.
malûm: bilinen, bilinir olan.
mecmua: yay›n, dergi, kitap.
medar-› hayret: hayret sebe-
bi, hayrete sevk eden.
meflrep: gidifl, hareket tarz›,
tav›r, tutum, meslek.

muallim: ders veren, ö¤ret-
men.
mübarek: hay›rl›, mutlu, kut-
lu, u¤urlu.
münakafla: tart›flma.
münasebet: ilgi, iliflki, ba¤.
rabian: dördüncü olarak.
refik: arkadafl, yoldafl.
selâm: bar›fl, rahatl›k, sela-

1. Bâkî olan ancak Allah’t›r.
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Œ 2 5 7 œ

p√pórªnëpH oíuÑn°ùoj s’pG mrÅn°T røpe r¿pGnh @ o¬nfÉnërÑo°S /¬pªr°SÉpH
1 ¬oJÉncnônHnh $G oánªrMnQnh rºoµr«n∏nY oΩnÓs°ùdnG

[Mahkeme-i Kübrâ’ya fiekvâ ve 
Müdafaat›n bir hâfliyesidir.]

Azîz, s›ddîk kardefllerim,

Bu meâlde adâletperver Demokratlara istidâ yazabilir-
siniz. Hastay›m, siz nas›l münâsipse öyle yap›n›z. Avu-
kat›m›zdan, bir gün evvel ald›¤›m›z mektupta “Kitaplar›-
m›z›n suç mevzuu olan ve olmayanlar›n› tefrik etmeye
çal›fl›yorlar” diye haber verdi. fiimdiye kadar yapt›klar›
gibi, yine hiçbir kanuna uymayan bir tarzda, binler keli-
me içinde bir risâlede birtek kelimeyi bahane edip suç
mevzuu yapmak, o risâleyi vermemek sûretiyle Nurlar›n
intiflâr›na garazkârâne mâni olmak fikriyle, hem karar-
nâmelerini Mahkeme-i Temyizce bütün bütün bozan o
kararnâmede suç mevzuu gösterdikleri, bizim aleyhimiz-
de olmad›¤› halde müdde-i umumînin iddianâmesine
karfl› Hatâ-Savab Cedvelinde seksen bir hatâs›n› ve
garazkârl›¤›n› kat'î ispat etti¤imiz halde, flimdi ayn›
garazkârl›kla dört yüz sahife Zülfikar risâlesini, birkaç sa-
t›r tesettür ve irsiyet hakk›ndaki, yüz bin tefsirin ayn›
mânây› söylediklerine binâen otuz k›rk sene evvel yaz›-
lan cümlelerini suç mevzuu yap›p, o mecmua-i azîmeyi 

adaletperver: adalet sever.
aleyh: karfl›, karfl›t.
Aziz: izzetli, muhterem, sayg›n.
bahane: as›l sebebi gizlemek için
ileri sürülen uydurma sebep.
binaen: -den dolay›, bu sebep-
ten.
evvel: önce.
garazkâr: haset eden, kin güden,
kötü kas›t sahibi.
garazkârane: hasetle.
haber: bilgi.
hafliye: dipnot.
iddianame: iddia yaz›s›, savc›n›n
bir dava konusundaki iddialar›n›
toplam›fl oldu¤u, isnat etti¤i suç
ve delilleri de içine alan yaz›s›.
intiflar: yay›lma, yayg›nlaflma,
neflrolunma.
irsiyet: varis olma, mirasç›l›k.
ispat: do¤ruyu delillerle göster-
me.
istida: dilekçe.
kararname: sorgu hakiminin ha-
z›rlad›¤›, suçlamaya veya aklama-
ya dair resmi yaz›.
kat’î: kesin, flüpheye ve tereddü-
de mahal b›rakmayan.
Mahkeme-i Kübra: en büyük
mahkeme, öldükten sonra bütün
insanlar›n diriltilerek Allah huzu-
runda hesaba çekilece¤i mahke-
me.
Mahkeme-i Temyiz: temyiz
mahkemesi, mahkeme kararlar›-
n›n yolunda verilip verilmedi¤ini
tetkik etmekle görevli makam,
yarg›tay.
mâni: engel.
meal: mana, anlam, mefhum.
mecmua-i azîme: büyük toplu-
luk.
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mevzu: konu.
müdafaat: müdafaalar, sa-
vunmalar.
müddeiumumî: savc›.
münasip: uygun.
risale: Risâle-i Nur Külliyat›n›
meydana getiren kitaplardaki
her bir ba¤›ms›z bölüm.
sahife: sayfa.

sat›r: bir sayfa üzerinde yan
yana dizilmifl kelimeler; yaz›
s›ras›.

s›dd›k: çok do¤ru, dürüst,
hakk› ve hakikati tereddütsüz
kabullenen.

suretiyle: tarz›yla, biçimiyle,
yoluyla.

flekva: flikayet.

tarz: biçim, flekil.

tefrik: birbirinden ay›rma, ay-
r› tutma.

tefsîr: Kur’ân-› Kerîm’i aç›kla-
mak maksad›yla yaz›lan ki-
tap.

tesettür: örtünme, gösteril-
mesi dinen yasak olan k›s›m-
lar›n örtülmesi.

1. Allah’›n ad›yla. Onu her türlü kusur ve noksandan tenzih ederiz. Hiçbir fley yoktur ki Onu
övüp Onu tesbih etmesin. (‹srâ Suresi: 44.)
Allah’›n selâm›, rahmeti ve bereketi üzerinize olsun.
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müsâdere edip bize vermemek, dünyada hangi kanun
buna müsaade eder?

Hem Afyon Mahkemesindeki eserler—tekrarât-›
Kur'âniye ve melekler hakk›ndaki iki parçac›k müstesnâ
olarak—bütün eserler iki sene ellerinde kalarak hem De-
nizli, hem Ankara A¤›r Ceza Mahkemesi berâetine ka-
rar vererek, içinde suç mevzuu bulamad›klar› ve bize iâ-
de etmeye karar verdikleri ve ayn› eserler Isparta hükû-
metinin bir vakit müsâdere ile tamamen eline geçti¤i
halde, tamam›yla sahiplerine iâde ettikleri ve sonra da
Zülfikar’la Asâ-y› Mûsâ’y› ruhsats›z eski yaz› ile neflir ba-
hanesiyle dört seneden beri müsâdere edip aynen hiçbi-
ri zayi olmadan yüz yetmifl adet mecmuada bir suç mev-
zuu bulamad›klar› için bizlere tamamen iâde ettikleri ve
bizim en mühim suçumuz olarak gösterdikleri eski par-
tinin bir k›s›m fleflerine hakikat nâm›na itiraz›m›z›n yüz
misli ziyade flimdiki dinî mecmualar, resmî cerîdeler ay-
n› itiraz› fliddetle vurduklar› halde, Risâle-i Nur’un bir
mahrem parças›, flimdiki zaman tamam›yla tayin etti¤i
bir hadîsin hakikatini tefsir bahsinde fleflerin bafl› Lozan
Muahedesinde hiçbir zaman hiçbir Müslüman hakikî
Türkü, hiçbir Nasrâniyete ve Yahudîli¤e ve baflka dine
girmeyen ve ‹slâm kahramanlar› olan Türkleri Protestan
yapmaya mâlûm Hahambafl› ile ittifak ederek rey veren
o adam, bütün ulemâ-i ‹slâm›n “Cevaz› yok” diye ittifa-
ken hükmettikleri halde, on cihetle kanunlarla onu
bütün bu vatandaki mâsum Müslümanlara cebren giy-
dirdi¤i ve tarih-i beflerde bu çeflit mânâs›z acîb bir 
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mühim: önemli, ehemmiyetli.
müsaade: izin.
müsadere: ifllenen bir suç karfl›l›-
¤› olarak, suçlunun mal›n›n bütü-
nü veya bir bölümü üstündeki
sahipli¤ine son verilmesi ve bu
sahipli¤in bir baflka kurulufla dev-
redilmesi.
müstesna: istisna olan, hariç.
nam: ad.
Nasraniyet: Hristiyanl›k.
neflir: kitap, gazete vs. bast›r›p ç›-
karma.
Protestan: Katolikten ayr›lma H›-
ristiyan mezhebine mensup olan,
reform taraftar›.
resmî: devletin olan, devlete ait,
devletle ilgili.
rey: oy.
ruhsat: izin, müsaade, icazet.
tarih-i befler: insanl›¤›n geçmifli,
insanl›k tarihi.
tayin: belirleme, gösterme, s›n›r›-
n› çizme.
tefsîr: aç›klama, izah.
tekrarât-› Kur’âniye: Kur’ân’›n
tekrarlamalar›, Kur’ân’da tekrar-
lanan ibâre, mevzu ve ayetler.
ulema-y› ‹slâm: ‹slâm âlimleri.
zayi: yitik, zarar, ziyan.
ziyade: fazla, fazlas›yla.

acip: tuhaf, hayret veren,
hayrette b›rakan, flafl›lacak
fley.
âdet: rakam, tane, miktar.
bahane: as›l sebebi gizlemek
için ileri sürülen uydurma se-
bep.
cebren: cebirle, zorla, kuvvet
kullanarak, mecburî.
ceride: gazete.
cevaz: caiz olma, izin, ruhsat,
yap›lmas›na teflvik olunma-
yan, ancak mâni de olunma-
yan ifl.

cihet: yön.
hadis: Hz. Muhammed’e
(a.s.m.) ait söz, emir, fiil veya
Hz. Peygamberin onaylad›¤›
baflkas›na ait söz, ifl veya
davran›fl.
Hahambafl›: Bir ülkede Yahu-
dilerin din ifllerine bakan en
büyük baflkan›, dinî lider.
hakikat: gerçek, do¤ruluk.
hakikî: gerçek.
hükmetmek: bir kanaate
varmak, zannetmek.
iade: geri verme.

itiraz: kabul etmedi¤ini belir-
tip karfl› ç›kma.
ittifak: ortak bir gayede an-
laflma, birleflme.
ittifaken: ittifakla, anlaflarak,
uzlaflarak.
mahrem: herkesçe bilinme-
mesi gereken, gizli.
malûm: bilinen, bilinir olan.
masum: suçsuz, günahs›z,
saf, temiz.
mecmua: yay›n, dergi, kitap.
mevzu: konu.
misl: kat; efl.
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cebr-i umumi yapmak ve hiçbir kanuna uymayan keyfî
kanun nâm›na kanunla onu bu millet-i ‹slâmiyeye ceb-
ren giydirmek; elbette o adama, o Lozan Muahedesin-
de verdi¤i dehfletli fikrini ispat etmifl ki, din-i ‹slâma ga-
yet muz›r olarak hadîsin haber verdi¤i adam bu zaman-
da o fleftir.

‹flte hakikat böyle iken, Afyon Mahkemesi, adalet nâ-
m›na de¤il, belki o ölmüfl adam›n muhabbeti taassubu
nâm›na, eski harfle de neflredilen kararnâmenin âhirin-
de bizi mahkûm etmek için en mühim sebep, savc›n›n
garazkârl›¤› sebebiyle, mahkeme heyeti demifller ki:
“Said ve arkadafllar›, Mustafa Kemal’e ‘din y›k›c›, süf-
yan’ demifller ve kalblerdeki sevgisini bozmaya çal›flm›fl-
lar. Onun için mahkûm ediyoruz.”

Acaba, ölmüfl gitmifl bir adam›n flahs›na karfl› bin de-
fa böyle itiraz da olsa flahsî bir dâvâ oluyor. Mahkeme-i
adâlet buna dâir böyle bir hükmü vermek, elbette pek
acîb bir mânâ, ifl, içinde vard›r!

fiimdi böyle adamlar›n elinde Nur eserleri dört defa
berâet kazand›klar› ve flimdi Adliye Bakan›, üç defa Nur
eserlerinin berâetine ve eserde suç mevzuu olmad›¤›na,
bizi mahkûm eden Afyon karar›n› bozmas›yla hüküm
verdi¤i halde, flimdi bütün millet, adalet ve flefkat ve di-
yanete hizmet bekledikleri Demokrat hükûmeti zama-
n›nda, eski müstebitlerin dehfletli plânlar›yla Risâle-i
Nur’a karfl› garazkârlar›n keyfine b›rakmamak; b›rak›lsa,
Demokrat Hükûmeti aleyhinde büyük bir h›yanettir. Ve
milletin teselli ümidini k›rmakt›r.

acip: tuhaf, hayret veren, hayret-
te b›rakan, flafl›lacak fley.
adalet: her hak sahibine hakk›n›n
tam ve eksiksiz verilmesi, hakka-
niyet, âdillik.
adliye: mahkeme, yarg›lama iflle-
riyle u¤raflan daire.
ahir: son.
aleyh: karfl›, karfl›t.
berâet: temize ç›kma, suçsuz ol-
du¤u anlafl›lma.
cebren: cebirle, zorla, kuvvet kul-
lanarak, mecburî.
cebr-i umumî: umumî bask›, ge-
nel zorlama.
dair: alakal›, ilgili.
dava: hak aramak maksad›yla
mahkemeye müracaat etme.
dehfletli: ürkütücü, korkunç.
din-i ‹slâm: ‹slâm dini.
diyanet: din, dindarl›k.
garazkâr: kinli, düflmanl›k güden,
garaz› olan, kötü kas›t sahibi.
gayet: son derece.
haber: bilgi.
hadis: Hz. Muhammed’e (a.s.m.)
ait söz, emir, fiil veya Hz. Pey-
gamberin onaylad›¤› baflkas›na
ait söz, ifl veya davran›fl.
hakikat: gerçek.
heyet: kurul, topluluk; birlik tefl-
kil eden flah›s ve fleylerin tama-
m›.
h›yanet: hâinlik, ihanet, kendine
olan güveni kötüye kullanma, sö-
zünde durmay›p oyun etme.
hüküm: karar, emir.
ispat: do¤ruyu delillerle göster-
me.
itiraz: kabul etmedi¤ini belirtme,
karfl› ç›kma.
kararname: sorgu hakiminin ha-
z›rlad›¤›, suçlamaya veya aklama-
ya dair resmi yaz›.
keyfî: kanuna uymayarak, keyfe,
arzuya ba¤l›.
mahkeme-i adalet: adalet mah-
kemesi, hakka riayet edilen mah-
keme, do¤rulu¤un benimsenip
uyguland›¤› yer.
mahkûm: kendine hükmolunan,
hükümlü.
mevzu: vaz olunmufl, konulmufl,
yerlefltirilmifl.
millet-i ‹slâmiye: ‹slâm milleti.
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muhabbet: sevgi, sevme.
muz›rr: zararl›, zarar veren.
mühim: önemli, ehemmiyet-
li.
müstebit: zulüm ve bask›da
bulunan, zorba.
nam: ad, yerine.
neflr: kitap basma, ç›karma;
herkese duyurma, yayma.

Süfyan: ahir zamanda gele-
ce¤i ve ümmetin karanl›k
günler yaflamas›na sebep
olaca¤› sahih hadislerde bildi-
rilen dehfletli, dinsiz ve müna-
f›k flah›s.

flahsî: flahsa, kifliye ait, husu-
sî.

flefkat: karfl›l›ks›z sevgi besle-

me, içten ve karfl›l›ks›z mer-
hamet.

taassup: afl›r› ba¤l›l›k, afl›r› ta-
raftarl›k, fanatizm.

teselli: avunma.

ümit: umut, umma, ümit; ba-
z› fleylerin istedi¤i yönde ol-
mas› konusunda beslenen
his.
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Benim Ankara’da bir vekilim Mustafa Sungur
17.11.950 tarihli çekti¤i telgrafta “Umum risâlenin bi-
ze iâdesine karar verilmifl” diye müjde verdi ve âdil Ad-
liye Vekili üç defa berâet verdi¤i ve flimdi de Sungur’un
mektubuna göre, hem iâdesine emir verildi¤ini ve flimdi
telefonla yine haber verece¤im söyledikleri halde, bu on
alt› seneden beri aleyhimizde olan iftiralar ve jurnaller,
hem Eskiflehir, hem Denizli Mahkemesinden bütün dos-
yalar› Afyon Mahkemesi mânâs›z toplamak ve af kanu-
nunun ç›kmas›yla ve mahkemelerin berâet vermesiyle o
mübarek eserleri o dosyalar içerisine kar›flt›rarak çürüt-
mek için mahzene atmak ve üç seneden beri bizi alda-
tan baz› eflhasa Nurlar›n ifllerini b›rakmamak lâz›m geli-
yor.

Baflbakan ve Adliye Bakan›na, bu gayet mühim me-
seleyi nazar-› dikkatlerine arz ediyoruz. (HAfi‹YE)

Said Nursî
ìÕ
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.

HAfi‹YE: Acîb bir hâdise: Adalet ve dinden hariç zalimane nümuneler-
den birisi de, üç seneden beri müsadere ettikleri Kur'ân'›m›z› çok defa is-
tedi¤imiz halde vermedikleri ve bin sekiz yüz Lâfza-i Celâl alt›nla yaz›l›,
gözle görünen mu'cize-i Kur'âniyeyi gösteren o mübarek Kur'ân'›m›z› bi-
ze vermediler. fiimdi avukat diyor ki: "Bir istidâ Diyanet Reisine yaz›n›z
ki, iade edilsin."

Bunun gibi yüzler nümuneler var ki, s›rf bir garazla ve ecnebî parma-
¤›yla aleyhimize ifller dönüyor. Bizi ve âlem-i ‹slâm› pek sevindiren De-
mokratlar dikkat etsinler. Nurlar› ve Nurcular› bu iflkencelerden kurtars›n-
lar.

Nur Talebeleri nâm›na
Said Nursî

âdil: adaletli olan, do¤ruluk
gösteren.
aleyh: karfl›, karfl›t.
arz: sunma.
berâet: temize ç›kma; bir da-
van›n neticesinde suçsuz ol-
du¤u anlafl›lma.
eflhas: flah›slar, kimseler.
gayet: son derece.
haber: bilgi.

hafliye: dipnot.
iade: geri verme.
iftira: asl› olmadan birine suç
yükleme, olmayan bir suçu
baflkas›na yükleme.
jurnal: ihbar, flikayet.
mahzen: bodrum.
mesele: konu.
mübarek: hay›rl›, mutlu, kut-
lu, u¤urlu.

mühim: önemli, ehemmiyet-
li.
nazar-› dikkat: dikkatli bak-
ma, dikkatli bak›fl.
risale: Risâle-i Nur Külliyat›n›
meydana getiren kitaplardaki
her bir ba¤›ms›z bölüm.
Umum: bütün.
vekil: baflkas›n›n yerine ve
ad›na hareket eden, konuflan
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Œ 2 5 8 œ
p√pórªnëpH oíuÑn°ùoj s’pG mrÅn°T røpe r¿pGnh @ o¬nfÉnërÑo°S /¬pªr°SÉpH

1 o¬oJÉncnônHnh $G oánªrMnQnh rºoµr«n∏nY oΩnÓs°ùdnG
Aziz, s›dd›k kardefllerim,

Benim Abdurrahman’›m ve küçücük bir Hüsrev nâm›-
n› alan Ceylân, vazifesini iki üç yerde tam yapt›, geldi.
fiimdi daha büyük bir vazife için Ankara’ya Sungur gibi
bir vekilim olarak gönderiyorum.

Sân iyen: Baz› zatlar›n mektuplar›n› berâ-y› malû-
mat size gönderdim.

Sâ l i sen : Benim Sözler mecmuas›ndan ve ‹nebo-
lu’dan gelen yeni harf Tarihçe-i Hayat ve eski harf Cev-
flen’den bana gönderilecek nüshalar›n mukabili size ne
kadar borcum olabilir, bildiriniz.

2 »/bÉnÑrdGnƒog »/bÉnÑrdnG
Kardefliniz
Said Nursî

ìÕ

Œ 2 5 9 œ
Aziz, s›dd›k kardeflim Osman Nuri,

Madem Cenab-› Hak, senin kudsî niyet ve ihlâs›nla
Ankara’da en mühim genç Said’leri senin etraf›na 

aziz: izzetli, muhterem, sayg›n.
beray-› malûmat: bilgi ve malû-
mat için, bilgi vermek için.
Cenab-› Hak: Allah; do¤ru, ger-
çek, Hakk›n tâ kendisi olan, fleref
ve azamet sahibi yüce Allah.
Cevflen: dua mecmuas›.
ihlâs: samimiyet, bir ameli baflka
bir karfl›l›k beklemeksizin, s›rf Al-
lah r›zas› için yapma.
kudsî: mukaddes, yüce.
madem: çünkü, için, de¤il mi ki,
...den dolay›, böyle ise, hele.
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mecmua: yay›n, dergi, kitap.
mukabil: karfl›, karfl›l›k, muâ-
dil.
nam: ad, isim, lakap.
niyet: maksat, meram.
nüsha: birbirinin ayn› olan

yaz›l› metinlerden her biri.
salisen: üçüncü olarak.
saniyen: ikinci olarak.
s›dd›k: çok do¤ru, dürüst,
hakk› ve hakikati tereddütsüz
kabullenen.

vazife: görev.
vekil: baflkas›n›n yerine ve
ad›na hareket eden, konuflan.
zat: kifli, flah›s.
mühim: önemli, ehemmiyet-
li.

1. Allah’›n ad›yla. Onu her türlü kusur ve noksandan tenzih ederiz. Hiçbir fley yoktur ki Onu
övüp Onu tesbih etmesin. (‹srâ Suresi: 44.)
Allah’›n selâm›, ve bereketi üzerinize olsun.

2. Bâkî olan ancak Allah’t›r.
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toplatm›fl. Madem Ankara’da benim bulunmam› lüzum-
lu görüyorsunuz. Ben de flimdi nafakamla tedarik etti-
¤im nüshalar›m› o küçük medrese-i Nuriyeme benim be-
delime gönderiyorum. Onlar›n adedince Said’ler, senin-
le komflu olurlar.

Hem fedakâr evlâd›n çok fevkinde sadakatle flimdiye
kadar hizmetleriyle herbiri birer genç Said olarak befl-on
Abdurrahmanlar›m hükmünde Sungur, Ceylân, Salih,
Abdullah, Ahmed, Ziya gibi genç ve çal›flkan Saidleri se-
nin yan›na hem benim vekilim, hem senin talebelerin
olarak benim bedelime o küçücük medrese-i Nuriyeye
nezaret ve bir nevi dershane olarak reyinize b›rak›yo-
rum.

1 »/bÉnÑrdGnƒog »/bÉnÑrdnG
Kardefliniz
Said Nursî

ìÕ

Œ 2 6 0 œ
Aziz, s›dd›k ve mübarek kardefllerim,

Evve lâ : Hüsrev’in imzas›yla Reis-i Cumhura verilen
telgraf, bir ihtimali var ki; Ankara’da küçük Hüsrev’ler,
Hüsrev’in kalemiyle yaz›lan Kur'ân’› foto¤rafla tab et-
mek ihtimali hat›r›m›za geldi. Siz Isparta postahanesin-
den anlay›n›z ki, ne mahiyette bir telgraft›r? Bana da
malûmat veriniz. Merak ettim.
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bedel: yerine, karfl›l›k olarak.
evlât: çocuklar.
fedakâr: kendini veya flahsî
menfaatlerini hiçe sayan, fe-
da eden.
fevkinde: üstünde.
hükmünde: de¤erinde, yerin-
de.
madem: çünkü, için, de¤il mi

ki, ...den dolay›, böyle ise, he-
le.
medrese-i Nuriye: nur med-
resesi; Risale-i Nur’lar›n okun-
du¤u yerler.
nafaka: geçimlik, geçinmek
için gerekli olan fley.
nevi: çeflit.
nezaret: gözetme, bakma.

nüsha: bir kitaptan veya ya-
z›l› bir fleyden ç›kar›lan suret.
rey: görüfl, düflünce.
sadâkat: ba¤l›l›k, do¤ruluk.
talebe: ö¤renci.
tedarik: sa¤lama, temin et-
me, karfl›lama.
vekil: bakan, baflkas›n›n yeri-
ne ve ad›na konuflan.

1. Bâkî olan ancak Allah’t›r.
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Sân iyen: Konya’daki R›fat Filiz kardeflimizin mek-
tubunda, baz› sofîlerin bize hafif tenkitlerinin hiç ehem-
miyeti yoktur. Sak›n müteessir olmas›nlar. Hiçbir vecih-
le mukabele etmesinler. fiimdi ehl-i iman›n, hususan ehl-i
tarikat›n ve bilhassa flahs›ma ait tenkitlerini bir nevi na-
sihat ve bir nevi iltifat telâkki ederim. Onlara hakk›m›
helâl ediyorum. fiimdi ehl-i ilhad›n bize dehfletli zararla-
r›na karfl›, kardefllerimiz olan ehl-i iman›n gayet hafif,
flahs›ma karfl› tenkitlerini bir nevi ikaz ve bizi ihtiyata
sevk için bir dostluk telâkki ediyorum.

Sâ l i sen : Bu yak›nda Afyon’da haftal›k gazeteler,
gizli münaf›klar›n tahrikiyle beni de, alâkam›z olmad›¤›
birfleye münasebettar göstermifl. Buradaki Nurcular da
onu tekzip ettiler. Merak edilecek birfley de¤ildir. Medre-
setü’z-Zehra erkânlar›n›n harika ve müessir ve âlem-i ‹s-
lâma menfaatli hizmet-i Nuriyelerini bütün ruh u can›-
m›zla tebrik ediyoruz. Umum kardefllerimize ve hemfli-
relerimize binler selâm eder, dua eder ve dualar›n›z› isti-
yorum.

1 »/bÉnÑrdGnƒog »/bÉnÑrdnG
Kardefliniz
Said Nursî

ìÕ

alâka: ilgi, iliflki, yak›nl›k.
âlem-i ‹slâm: ‹slâm âlemi, ‹slâm
dünyas›.
bilhassa: özellikle.
dehfletli: ürkütücü, korkunç.
dua: Allah’a yalvarma, niyaz.
ehl-i ilhad: ilhad ehli, do¤ru mes-
lek ve dinden, hak yolundan ç›k›p
bât›l yola sapan imans›zlar, din-
sizler.
ehl-i iman: inananlar, iman sa-
hipleri, ‹slâm dinini kabul edenler.
erkân: ileri gelenler.
gayet: son derece.
hârika: ola¤anüstü.
hemflire: k›z kardefl, bac›.
ihtiyat: tedbirli hareket etme.
ikaz: uyar›.

iltifat: ilgi gösterme, yüzünü
çevirip bakma.
Medresetüzzehra: Bediüzza-
man’›n do¤uda (Van) yap›l-
mas›n› idarecilere teklif etti¤i,
fen ilimleriyle din ilimlerinin
birlikte okutulmas›n› düflün-
dü¤ü üniversite.
menfaat: fayda.
müessir: tesirli.
münaf›k: nifak sokan, arabo-

zucu; kalbinde küfrü gizledi¤i
halde Müslüman görünen.
münasebettar: ilgili, alâkal›.
nasihat: ö¤üt; do¤ruya, iyiye,
güzele sevk etmek için yap›-
lan konuflma.
nevi: çeflit.
salisen: üçüncü olarak.
selâm: bar›fl, rahatl›k, sela-
met ve esenlik dileme.
sevk: yöneltme.

tahrik: bir kimseyi kötü bir ifl
yapmas› için ileri sürme, k›fl-
k›rtma.
tebrik: kutlama. u¤urlu, ha-
y›rl›, mübarek olmas›n› dile-
me.
tekzîb: yalanlama, yalan ol-
du¤unu söyleme.
telâkki: anlama, kabul etme.
tenkîd: elefltirme.
umum: bütün.

1. Bâkî olan ancak Allah’t›r.
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Œ 2 6 1 œ

Aziz, s›dd›k kardefllerim,

Evve lâ : Mübarekler köyünden Ali ile Hac› Süley-
man ve Dinar taraf›ndan Abdurrahman ve Himmet ve
daha evvel gelen ehemmiyetli bir Nurcu hemflehrisi ya-
n›ma geldiler. Cenab-› Hakka çok flükürler ediyorum ki,
Mübarekler köyünde (Kuleönü) eskisi gibi Nurlara flid-
detli alâkalar›n› muhafaza ediyorlar. Ve onlar›n sadakat
ve ihlâslar›n›n bir kerametidir ki, kendime mahsus on
mecmua kitaplar›m› lüzumuna binaen Ankara’ya gön-
derdi¤im ve çok ehemmiyetli ve uzak yerlerden benden
kitaplar› istedikleri ayn› zamanda Kuleönü mübarekleri
kendilerine mahsus Nur mecmualar›n› gönderdi¤im
miktar›n ayn› olarak Medresetü’z-Zehran›n bir hediyesi
olarak bana getirdiler. Hususan birinci Abdurrahman
olan Büyük Mustafa’n›n kendi el yaz›s› olan bütün Mek-
tubat ve Lâhikay› içinde buldum. Cenab-› Hak o kitap-
lar›n harfleri adedince her birisine mukabil bin rahmet
ihsan etsin. Âmin.

Sân iyen: On bir ay Hüsrev’in istirahatine fevkalâde
hâlisâne hapiste hizmet eden ve müdafaat›nda gayet gü-
zel mukabele eden Nurun küçük kahramanlar›ndan
Mustafa, dünkü gün benim yan›ma geldi, dedi: “Ben,
a¤abeyim Hüsrev’in yan›na ziyaretine gidece¤im.” De-
dim: Gerçi hem senin, hem onun hakk›n›zd›r bu ziyaret.
Fakat bugün dört talebe geldiler, Isparta’ya gittiler; o ci-
hette ihtiyaç kalmad›. Sen de Risâle-i Nur hesab›na 
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man’›n do¤uda (Van) yap›lmas›n›
idarecilere teklif etti¤i, fen ilimle-
riyle din ilimlerinin birlikte oku-
tulmas›n› düflündü¤ü üniversite.
muhafaza: koruma.
mukabele: karfl›l›k.
mukabil: karfl›l›k.
mübarek: çok sayg› de¤er, hür-
mete lây›k, muhterem.
mübarek: feyizli, bereketli, kutlu.
müdafaat: müdafaalar, savun-
malar.
Nurcu: Bedîüzzaman Said Nur-
sî’nin eserlerine ve fikirlerine ta-
raftar olan, Risale-i Nur’lar› oku-
yup neflreden kimse.
rahmet: Allah’›n kullar›n› esirge-
mesi, onlara maddî ve manevî ni-
metler vermesi.
sadâkat: ba¤l›l›k, do¤ruluk.
saniyen: ikinci olarak.
s›dd›k: çok do¤ru, dürüst, hakk›
ve hakikati tereddütsüz kabulle-
nen.
flükür: Allah’›n nimetlerine karfl›
memnunluk gösterme, gerek dil
ile gerekse hal ile Allah’› hamd
etme.
talebe: ö¤renci.

alâka: ilgi, iliflki, yak›nl›k.
âmin: Yâ Rabbi! Öyle olsun,
kabul eyle!” anlam›nda dua-
n›n sonunda söylenir.
aziz: izzetli, muhterem, say-
g›n.
binaen: den dolay›, -den ötü-
rü, -için, -dayanarak, yap›la-
rak, bu sebepten.
Cenab-› Hak: Allah; do¤ru,
gerçek, Hakk›n tâ kendisi
olan, fleref ve azamet sahibi
yüce Allah.
cihet: yön.

ehemmiyetli: önemli.
evvel: önce.
evvelâ: öncelikle.
fevkalâde: al›fl›lm›fltan farkl›,
ola¤anüstü, normalin üstün-
de.
gayet: son derece.
gerçi: her ne kadar.
halisâne: temiz kalplilikle, sa-
mimî  bir flekilde, s›rf Allah r›-
zas›n› gözeterek.
hemflehri: ayn› flehirli, ayn›
memleketli.
hususan: bilhassa, özellikle.

ihlâs: samimiyet, bir ameli
baflka bir karfl›l›k beklemek-
sizin, s›rf Allah r›zas› için yap-
ma.
ihsan: ba¤›fllama, ikram et-
me, lütuf.
istirahat: dinlenme, rahatla-
ma.
keramet: ermiflçesine yap›-
lan ifl, hareket veya söylenen
söz, fikir.
mahsus: has, özgü.
mecmua: yay›n, dergi, kitap.
Medresetüzzehra: Bediüzza-
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mühim bir köyde imam oldu¤un için, o hizmet de benim
flahsî hizmetimden daha ziyade Nurlara faydas› oldu¤u
gibi, Hüsrev’in ziyaretinden flimdilik daha k›ymettar ola-
bilir. E¤er o köyde hizmet-i Nuriye olmasayd›, Mustafa
gibi hâlis ve fedakâr hizmetkâra ihtiyac›m vard›. Öyley-
se, flimdilik ziyareti tehir et.

Sâ l i sen : Konyal› Hac› Sabri kardeflimiz yan›ma gel-
di. Ben, Sad›k, Hayri, Mustafa haz›r iken çok ehemmi-
yetli sohbetimiz Hac› Sabri’ye mühim bir ders oldu. Bil-
hassa Medresetü’z-Zehra erkânlar›n›n, hususan Hüs-
rev’in bu vatan ve millet ve âlem-i ‹slâma hizmet-i ima-
niyeleri ve tahripçi dinsizlerin desiselerine sed çekmele-
ri o kadar büyük bir hasenedir ki, farz-› muhal, binler
seyyie olsa affettirir. Öyleyse, baflta Hüsrev olarak o er-
kânlar›n hiçbir hareketini tenkit etmemek ve kemâl-i ih-
lâs ve samimiyetle onlara tesanüd ve tam kardefl olmak
lâz›md›r diye bu mealde bir ders oldu. ‹nflaallah Hac›
Sabri de Hoca Sabri ve Rüfltü ve emsalleri gibi ruh u can
ile alâkadar ve Hüsrev’e tam kardefl olacak; meflrep ih-
tilâf› daha tesir etmeyecek.

Hasta kardefliniz
Said Nursî

ìÕ

alâkadar: ilgili, iliflki.
âlem-i ‹slâm: ‹slâm âlemi, ‹slâm
dünyas›.
bilhassa: özellikle.
desise: hile, oyun, aldatmaca.
ehemmiyetli: önemli.
emsal: örnekler, benzerler.
erkân: ileri gelenler.
farz-› muhal: imkâns›z› farz et-
me, olmayacak bir fleyi olacak-
m›fl gibi düflünme.
fedakâr: kendini veya flahsî men-
faatlerini hiçe sayan, feda eden.
halis: samimî, her amelini yaln›z
Allah r›zas› için iflleyen.
hasene: hay›rl› amel, Allah r›zas›-
na uygun ifl.
hizmet-i imaniye: iman ve
Kur’an hakikatlerinin ikna edici
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ve ilmî delillerle anlafl›lmas›-
na hizmet etme.
hizmetkâr: hizmet yapan
kimse, hizmetçi.
hususan: bilhassa, özellikle.
ihtilâf: ayr›l›k, bir konuda
farkl› görüfl ve düflünüfl, fikir
ayr›l›¤›.
imam: namazda kendisine
uyulan, Müslüman cemaate
namaz k›ld›ran kifli.
inflaallah: ‘Allah izin verirse’
manas›nda kullan›lan bir dua.
kemal-i ihlâs: ihlâs›n mü-

kemmel oluflu, mükemmel
ve kusursuz samimiyet, ihlâs.
k›ymettar: k›ymetli, de¤erli.
meal: mana, anlam, mefhum.
Medresetüzzehra: Bediüzza-
man’›n do¤uda (Van) yap›l-
mas›n› idarecilere teklif etti¤i,
fen ilimleriyle din ilimlerinin
birlikte okutulmas›n› düflün-
dü¤ü üniversite.
meflrep: gidifl, hareket tarz›,
tav›r, tutum, meslek.
mühim: önemli, ehemmiyet-
li.

salisen: üçüncü olarak.
samimîyet: samimîlik, içten-
lik.
set: mani, perde, engel.
seyyie: fenal›k, kötülük; suç,
günah.
flahsî: flahsa, kifliye ait, husu-
sî.
tehir: erteleme.
tenkîd: elefltirme.
tesanüt: dayan›flma, birbirine
dayanma ve destek olma.
tesir: etki.
ziyade: çok, fazla.
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Œ 2 6 2 œ

Aziz, s›dd›k kardefllerim, Medresetü’z-Zehra erkânla-
r›, Nur nâflirleri,

Evve lâ : Bir meseleyi biz münasip gördük; size, as›l
Nur hakk›nda söz sahibi Medresetü’z-Zehra erkânlar›n›n
tensibine havale etmek için kalbe geldi. fiöyle ki:

Bugünlerde bana hizmet eden üç arkadafl›m›z›n mu-
vakkaten birkaç gün benden ders almak ifltiyaklar›na bi-
naen ve eski zamanda talebelerime verdi¤im k›ymettar
bir hat›ray› hayatland›rmak ifltiyak›na binaen, matbu Le-
meat'› hergün bir sayfas›n› ders veriyordum. Hem ben,
hem onlar çok hayretle ve takdirle karfl›l›yorduk. Fikri-
mize geldi ki: Bu matbu risâlenin, sair matbu risâleler gi-
bi nüshalar›n›n kalmad›¤›n›n sebebi, bunun çok k›ymet-
tar oldu¤unu bilen düflman k›sm› intiflar›na mâni olduk-
lar›na ve dost k›sm›, k›ymeti için elinden ç›karmad›¤›na
kanaatimiz geldi.

Hem gördük ki, bu Lemeat, Risâle-i Nur’un mühim
bir k›sm›n›n çekirdekleri, tohumlar› hükmünde gayet gü-
zel vecizelere ve hiçbir edibin ve mütefekkirin muvaffak
olamad›¤› bir tarzla sehl-i mümteni gibi taklit edilmez bü-
yük bir hakikat-i içtimaiyeyi küçük bir vecizede ve man-
zum bir kitab›, mensur gibi, ayn› nesirli bir kitap gibi, hiç
nazm› hat›ra getirmeden kolayca okunacak bir tarzda
bulunmas›, otuz yedi sene evvel Ramazan-› fierifin yirmi
gününde hergün bir iki saat ifltigaliyle bir tarzda koca bir 
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muvakkaten: geçici olarak.
mühim: önemli, ehemmiyetli.
münasip: uygun, yerinde.
mütefekkir: düflünür, filozof.
naflir: eser, neflreden, yay›nlayan,
da¤›tan.
nazm: kafiyeli, vezinli söz.
nesir: manzum olmayan söz ve-
ya yaz›, düz yaz›.
nüsha: birbirinin ayn› olan yaz›l›
metinlerden her biri.
risale: Risâle-i Nur Külliyat›n›
meydana getiren kitaplardaki her
bir ba¤›ms›z bölüm.
sâir: di¤er, baflka, öteki.
sehl-i mümteni: gayet kolay
söylenivermifl ve yaz›l›vermifl gö-
ründü¤ü hâlde, benzeri yaz›lma-
ya kalk›fl›l›nca güçlü¤ü anlafl›lan
eserler, taklidi zor olan söz veya
fliirler.
s›dd›k: çok do¤ru, dürüst, hakk›
ve hakikati tereddütsüz kabulle-
nen.
takdir: be¤enme, be¤endi¤ini
belirtme.
taklit: benzemeye veya benzet-
meye çal›flma.
talebe: ö¤renci.
tarz: biçim, flekil.
tensip: uygun görme, münasip
k›lma, uygun bulma.
vecize: özdeyifl, icazl› söz, öz, k›-
sa fakat ifadece kuvvetli söz.

aziz: izzetli, muhterem, say-
g›n.
binaen: -den dolay›, bu se-
bepten.
edib: edebiyatç›, edebiyatla
meflgul olan.
erkân: ileri gelenler.
evvel: önce.
evvelâ: öncelikle.
gayet: son derece.
hakikat-i içtimaiye: sosyal
gerçek, içtima-
î realiteler.
havale: bir fleyi baflkas›n›n

üstüne b›rakma.
hükmünde: de¤erinde, yerin-
de.
intiflar: yay›lma, yayg›nlafl-
ma, neflrolunma.
ifltigal: bir iflle u¤raflma, mefl-
gul olma.
ifltiyak: afl›r› isteme, çok fazla
arzu etme.
kanaat: inanma.
k›ymet: de¤er.
k›ymettar: k›ymetli, de¤erli.
Lemeat: Risale-i Nur Külliya-
t›ndan bir eserin ad›.

mâni: engel.
manzum: ölçülü, s›ral›, dü-
zenlenmifl, vezinli.
matbu: tab edilmifl, bas›lm›fl.
Medresetüzzehra: Bediüzza-
man’›n do¤uda (Van) yap›l-
mas›n› idarecilere teklif etti¤i,
fen ilimleriyle din ilimlerinin
birlikte okutulmas›n› düflün-
dü¤ü üniversite.
mensur: manzum olmayan
nesir hâlindeki yaz›.
mesele: konu.
muvaffak: baflarm›fl, baflar›l›.
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kitap kadar uzun, bir nevi mesnevî yaz›lmas› ve içinde
yirmi yerde, bir ihtar-› gaybiye nev'inde haber verdikle-
rinin otuz k›rk sene sonra aynen meâli ç›km›fl gibi o
noktalara elimize geçen bir nüshada iflaret koyduk. Gös-
teriyor ki, bu Lemeat, Risâle-i Nur’un bir müjdecisi ve
fihristesi ve bir fidanl›k nümunesidir kanaatimiz geldi.

Sân iyen: Bu Lemeat›n iflaret etti¤imiz k›s›mlar›
Otuz Üçüncü Söz nâm›nda Sözler’in âhirinde yaz›lmas›,
Nur Kahraman› Hüsrev’in ve Medresetü’z-Zehra erkân-
lar›n›n reyine havale ediyoruz. Umum kardefl ve hemfli-
relerime selâm ve dua ve dualar›n› istiyoruz. (HAfi‹YE)

1 »/bÉnÑrdGnƒog »/bÉnÑrdnG
Said Nursî

ìÕ

Œ 2 6 3 œ

Aziz, s›dd›k, sad›k, muhlis ve hâlis kardefllerim ve
hemflirelerim,

Bütün ruh u can›m›zla bayramlar›n›z›, hem bu sene
serbestçe hâlisâne hacca gidenlerin bayramlar›n›, hem
bu vatandaki istibdad›n k›r›lmas›yla hürriyet-i fler’iyeye
bu milletin mazhariyete bafllamas›n› ve bu milletin bu
mânevî bayram›n› ve âlemi ‹slâm›n ittifakkârâne intibah-
lar›n›n mânevî bayramlar›n› ve Risâle-i Nur’un 

HAfi‹YE: E¤er kabul etseniz, yan›mdaki Lemeât sonra gönderilecek.

ahir: son.
aziz: izzetli, muhterem, sayg›n.
dua: Allah’a yalvarma, niyaz.
erkân: ileri gelenler.
fihriste: katalog, liste.
haber: bilgi.
halis: saf, samimî.
halisâne: temiz kalplilikle, sami-
mî  bir flekilde, s›rf Allah r›zas›n›
gözeterek.
hafliye: dipnot.
havale: bir fleyi baflkas›n›n üstü-
ne b›rakma.
hemflire: k›z kardefl, bac›.
hürriyet-i fler’iye: fleriat›n tarif
etti¤i hürriyet.
istibdat: kendi bafl›na ve hiç bir
nizama ve kanuna ba¤l› olmadan
yönetme, keyfî idare sistemi, uy-
ruklar›na hiç bir hak ve özgürlük
tan›mayan s›n›rs›z monarfli, des-
potluk, despotizm.
kanaat: görüfl, fikir, zan, kan›.
Lemeat: Risale-i Nur Külliyat›n-
dan bir eserin ad›.
manevî: ruha ve içe ait olan, ruhî.

mazhariyet: nail olma, fleref-
lenme.

meal: sonuç, netice.

Medresetüzzehra: Bediüzza-
man’›n do¤uda (Van) yap›l-
mas›n› idarecilere teklif etti¤i,
fen ilimleriyle din ilimlerinin
birlikte okutulmas›n› düflün-
dü¤ü üniversite.

mesnevî: Mesnevî fleklinde
yaz›lm›fl eser.

muhlis: ihlasl›, samimî; bir ifli
hiç bir karfl›l›k beklemeden
s›rf Allah r›zas› için yapan.
nam: ad, isim.
nev: cins.
nevi: çeflit.
nümune: örnek, misal, örnek
olarak gösterilen.
nüsha: birbirinin ayn› olan
yaz›l› metinlerden her biri.
rey: görüfl, düflünce.

ruh u cân: ruh ve can; ruh ve
canla.
sad›k: sadakatli, dostlu¤u ve
ba¤l›l›¤› içten olan.
saniyen: ikinci olarak.
selâm: bar›fl, rahatl›k, sela-
met ve esenlik dileme.
s›dd›k: çok do¤ru, dürüst,
hakk› ve hakikati tereddütsüz
kabullenen.
umum: bütün.

1. Bâkî olan ancak Allah’t›r.
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hakikat-i Kur'âniyeye dair verdikleri haberlerini zaman›n
tasdik etmelerini ve en genifl bir dairede o mânevî envar›
Kur'âniyeye, befler ihtiyac›n› hissetmesini tebrik ediyoruz.

1 »pbÉnÑrdGnƒog »/bÉnÑrdnG
ìÕ

Œ 2 6 4 œ

Aziz, s›dd›k kardefllerim,

Evve lâ : Seyyid Salih’in Halep ve havalisindeki çok
ehemmiyetli ‹hvan-› Müslimîn Cemiyeti için sizden iste-
di¤i Nur mecmualar›ndan, kendime mahsus mecmualar-
dan on tanesini ona gönderdim ki onlara versin.

Sân iyen: Denizli, hem Denizli’deki Nur kardeflleri-
mizle ziyade alâkadar›m. Merhum Hasan Feyzi’nin ar-
kadafllar› ne vaziyette olduklar›n› ve Yâkup Cemal eski
kardeflimiz ne halde ve nerede oldu¤unu merak eder-
ken, ayn› vakitte Yâkup Cemal’in Denizli Nurcular› nâ-
m›na güzel bayram tebriki beni çok sevindirdi. Mütehas-
sirâne ve müfltâkane hayalen beni Denizli’de gezdirdi,
“Mâflâallah, bârekâllah” dedim. 

Sâ l i sen : Nurcular› yirmi seneden beri tâzip eden ve
hapislere sokan bedbahtlardan baz›lar›, her günde bir ay
bize verdikleri s›k›nt›lar kadar mânevî azap çekiyorlar.
Biz o zâlimleri Cehenneme havale edip sabrederdik. Fa-
kat hizmet-i imaniye kudsiyeti, o bedbahtlara dünyada 
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luk.
intibah: uyan›fl.
kudsiyet: kutsall›k, mukaddeslik,
azizlik.
mahsus: has, özgü.
manevî: ruha ve içe ait olan, ruhî.
maflaallah: Allah’›n istedi¤i gibi,
Allah’›n istedi¤i olur anlam›nda
hayret ve memnunluk ifade eden
bir ibare.
mecmua: yay›n, dergi, kitap.
merhum: rahmete kavuflmufl, öl-
müfl, ölü.
müfltakane: ifltiyakla, arzu ile,
çok isteyerek, can atarak, flevkle,
severcesine.
mütehassirâne: özleyerek, has-
ret çekerek.
nam: ad, yerine.
sabr: bafla gelen üzücü olaylara,
belâ ve âfetlere veya bir haks›zl›-
¤a katlanma, tahammül göstere-
rek Allah’a tevekkül edip s›k›nt›-
lara gö¤üs germe.
salisen: üçüncü olarak.
saniyen: ikinci olarak.
Seyyid: Hz. Muhammed’in (a.s.m.)
torunu Hz. Hasan’›n soyundan
olan kimse; Hz. Muhammed’in te-
miz soyundan gelen kimse.
s›dd›k: çok do¤ru, dürüst, hakk›
ve hakikati tereddütsüz kabulle-
nen.
tasdik: do¤rulama, onaylama.
tazip: azap çektirme, eziyet et-
me, s›k›nt› verme.
tebrik: kutlama. u¤urlu, hay›rl›,
mübarek olmas›n› dileme.
vaziyet: durum.
zalim: zulmeden, ac›mas›z ve
haks›z davranan.
ziyade: çok, fazla.

alâkadar: ilgili, iliflki.
âlem-i ‹slâm: ‹slâm âlemi, ‹s-
lâm dünyas›.
azap: eziyet, iflkence; büyük
s›k›nt›, fliddetli ac›.
aziz: izzetli, muhterem, say-
g›n.
barekallah: Allah mübarek
etsin, hay›rl› ve bereketli ol-
sun.
bedbaht: bahts›z, talihsiz, za-

vall›.
befler: insan, insanl›k.
dair: alakal›, ilgili.
daire: alan, özel alan.
ehemmiyetli: önemli.
evvelâ: öncelikle.
hakikat-› Kur’âniye:
Kur’ân’›n hakikat›, Kur’ân’›n
ifade etti¤i gerçek.
havale: bir fleyi baflka bir ye-
re veya zamana b›rakma.

havali: bölge, etraf, çevre, ci-
var.
hayalen: hayalî bir flekilde.
hizmet-i imaniye: iman ve
Kur’an hakikatlerinin ikna
edici ve ilmî delillerle anlafl›l-
mas›na hizmet etme.
‹hvan-› Müslimîn: merkezi
M›s›r’da bulunan ‹slam’a hiz-
meti gaye edinen ‘Müslüman
Kardefller’ ad›ndaki bir toplu-

1. Bâkî olan ancak Allah’t›r.
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da bir nevi cehennemi, adalet-i ‹lâhiyeden istemifl ki, ba-
z›lar› bir senede istibdad-› mutlakadan ald›¤› lezzeti hiçe
indiriyor gördük; zaman gösterdi. Demek adalet ve inâ-
yet-i ‹lâhiyenin himayeti bize kâfidir.

Rab ian: Ali Osman’›n vefat›yla hem akrabas›n›,
hem Medresetü’z-Zehra ve Nur dairesini tâziye ediyo-
rum. Ve onu da tebrik ediyorum ki, vazifesini tam yap-
m›fl ve flimdi de Nur kahramanlar› Hâf›z Ali ve Hâf›z
Mustafa yan›nda duama dahildir.

Umum kardefllerime binler selâm.
1 »/bÉnÑrdGnƒog »/bÉnÑrdnG

Said Nursî

ìÕ

Œ 2 6 5 œ
[Mahremdir. fiimdilik Medresetü’z-Zehra erkânlar›na

mahsustur.]

‹HT‹YAR KADINLARA EHEMM‹YETL‹ B‹R MÜJDE
VE BEKÂR VE MÜCERRET KALMAK ‹STEYEN

GENÇ KIZLARA B‹R ‹HTAR.

Hadîs-i flerifte 
2 põpFÉnén©rdG pøj/ópH rºoµr«r∏nY gösteriyor ki âhir

zamanda kuvvetli iman, ihtiyar kad›nlarda bulunur ki,
“Dindar ihtiyar kad›nlar›n dinine tâbi olunuz” diye hadis-i
flerif ferman etmifl. Hem Risâle-i Nur’un dört esas›ndan
bir esas› flefkattir. Ve kad›nlar flefkat kahraman› 

adalet: her hak sahibine hakk›n›n
tam ve eksiksiz verilmesi, hakka-
niyet, âdillik.
adalet-i ‹lâhîye: Allah’›n adaleti,
‹lâhî adalet.
ahir zaman: dünyan›n son zama-
n› ve son devresi, dünya hayat›-
n›n k›yamete yak›n son devresi.
bekâr: hiç evlenmemifl.
dâhil: içinde, içeri girmifl.
Dindar: dinin emirlerini yerine
getiren.
dua: Allah’a yalvarma, niyaz.
ehemmiyetli: önemli.
erkân: ileri gelenler.
ferman: emretmek, buyurmak.
hadis-i flerif: Peygamberimizden
aktar›lan sözlerin genel ad›.
himayet: koruma, esirgeme.
ihtar: dikkat çekme, hat›rlatma,
uyar›.
ihtiyar: yafll›.
iman: inanç, itikat.
inayet-i ‹lahiye: Allah’›n yard›m›.
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istibdat-› mutlak: hiç bir hak
ve hürriyeti tan›mayan tam
bask›, tam diktatörlük.
kâfî: yeterli.
mahrem: herkesçe bilinme-
mesi gereken, gizli.
Medresetüzzehra: Bediüzza-
man’›n do¤uda (Van) yap›l-
mas›n› idarecilere teklif etti¤i,
fen ilimleriyle din ilimlerinin

birlikte okutulmas›n› düflün-
dü¤ü üniversite.
mücerret: tecrit edilmifl, yal-
n›z, tek.
nevi: çeflit.
Nur: Risale-i Nur.
Rabian: dördüncü olarak.
Risale-i Nur: Nur Risalesi, Be-
diüzzaman Said Nursî’nin
eserlerinin ad›.

selâm: bar›fl, rahatl›k, sela-
met ve esenlik dileme.
flefkat: karfl›l›ks›z sevgi besle-
me, içten ve karfl›l›ks›z mer-
hamet.
tâbi: uymak, ba¤lanmak.
taziye: bafl sa¤l›¤› dileme, ya-
k›n› ölen kimseyi teselli etme.
Umum: bütün.
vefat: ölüm.

1. Bâkî olan ancak Allah’t›r.
2. Keflfü’l-Hafâ, 2: 70.
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bulunmas›ndan, hattâ en korka¤› da kahramancas›na
ruhunu yavrusuna feda eder. Ve bu zamanda o k›ymet-
tar valideler ve hemflireler, büyük bir hâdise ile karfl›lafl›-
yorlar. Mahremce ve ifflâs› münasip olmayan bir haki-
kat-i f›triyesini, Nur flâkirdlerinden mücerred kalmak is-
teyen veya mecbur kalan k›zlar k›sm›na beyan etmek lâ-
z›m gelir diye ruhuma ihtar edildi. Ben de derim ki:

K›zlar›m, hemflirelerim,

Bu zaman, eski zamana benzemiyor. Terbiye-i ‹slâmi-
ye yerine terbiye-i medeniye, yar›m asra yak›n hayat-›
içtimaiyemize yerleflti¤i için, bir erkek bir kad›n› ebedî
bir refika-i hayat ve saadet-i hayat-› dünyeviyeye medar
ve sair günahlardan kendini muhafaza etmek için almak
lâz›m gelirken; o biçare zaifeyi daim tahakküm alt›nda,
yaln›z dünyevi, muvakkat gençli¤inde sever. Ona verdi-
¤i rahat›n baz› on misli onu zahmetlere sokar. E¤er
fler’an “küfüv” tâbir edilen birbirine denk olmazsa, hu-
kuk-u fler’iye nazara al›nmad›¤›ndan, hayat› daima azap
içinde geçer. K›skançl›k da müdahale ederse daha ber-
bat olur.

‹flte bu izdivaca sevk eden üç sebep var:

B‹R‹S‹: Tenasülün devam› için, hikmet-i ‹lâhiyece o f›t-
rî hizmete bir ücret olarak bir f›trî meyil ve flevk vermifl.
Halbuki o zevk, on dakikada bir lezzet verse de, e¤er
meflru ise, erkek bir saat meflakkat çekebilir. Fakat ka-
d›n, on dakikal›k o zevk için, on ay çocu¤u kendi vücu-
dunda zahmetini çekmekle, on sene çocu¤un hayat›na 
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kâr.
müdahale: kar›flma.
münasip: uygun.
nazar: bak›fl, dikkat.
Nur: Risale-i Nur.
refika-i hayat: hayat arkadafl›.
saadet-i hayat-› dünyeviye:
dünya hayat›ndaki mutluluk.
sâir: di¤er, baflka, öteki.
sevk: yöneltme.
flakirt: talebe, ö¤renci.
fler’an: fleriata göre, fleriat bak›-
m›ndan, fleriatça.
flevk: fliddetli arzu, afl›r› istek ve
heves.
tabir: demek, ifade etmek.
tahakküm: zorbal›k etme, zorla
hükmetme, hükmü alt›na alma.
tenâsül: üreme, birbirinden do-
¤up üreme, nesil yetifltirerek ço-
¤alma.
terbiye-i ‹slâmiye: ‹slâmî terbi-
ye.
terbiye-i medeniye: maddeci
Bat› medeniyetinin verdi¤i e¤itim.
valide: ana, anne.
zahmet: s›k›nt›, eziyet, meflak-
kat.
zaife: zay›f, güçsüz (kad›n).

asr: yüzy›l.
azap: eziyet, iflkence; büyük
s›k›nt›, fliddetli ac›.
berbat: fena, kötü.
beyan: anlatma, aç›klama.
bîçare: çaresiz, zavall›.
daim: devam eden, devaml›,
sürekli.
dünyevî: dünyaya ait.
ebedî: sonu olmayan, daimî,
sürekli.
fedâ: u¤runa verme.
f›trî: tabiî, do¤al.
hâdise: olay.

hayat-› içtimaiye: sosyal ha-
yat, toplum hayat›.
hemflire: k›z kardefl, bac›.
hikmet-i ‹lâhiye: Allah’›n hik-
meti, mahlûkat›n yarat›l›fl›n-
da Allah’›n gayeleri.
hizmet: görev, vazife.
iffla: duyurma, gizli bir fleyi
yayma.
ihtar: dikkat çekme, hat›rlat-
ma, uyar›.
izdivaç: evlenme, birbirine efl
olma.
k›ymettar: k›ymetli, de¤erli.

küfüv: efl, denk, benzer.
mahremce: hususiyet arz
eden, samimî olarak.
medar: sebep, vesile.
meflakkat: zahmet, s›k›nt›,
güçlük, zorluk.
meflru: fleriata uygun, fleria-
t›n müsaade etti¤i fley.
meyil: bir tarafa do¤ru e¤il-
me, yönelme.
misl: kat; efl.
muhafaza: koruma.
muvakkat: geçici.
mücerret: evlenmemifl, be-
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yard›mla meflakkat çeker. Demek, o on dakikal›k f›trî
meyil, bu uzun meflakkatlere sevk etti¤i için, ehemmiye-
ti kalmaz. His ve nefis, onunla onu izdivâca tahrik etme-
meli.

‹K‹NC‹S‹: F›traten kad›n, zaaf› için maîflet noktas›nda
bir yard›mc›ya muhtaçt›r. O ihtiyaç için flimdiki terbiye-i
‹slâmiyeden ders almayan, serserili¤e, tahakküme al›-
flanlardan o küçük bir iâflesi hat›r› için tahakkümler alt›-
na girip riyâkârâne kocas›n›n r›zâs›n› tahsil etmek yolun-
da hayat-› dünyeviye ve uhreviyesinin medâr› olan ubû-
diyetini ve ahlâk›n› bozmak bedeline, köy kad›nlar› gibi
kendi nafakas›n› kendi çal›flmas›yla kazanmak, on defa
daha kolayd›r. Rezzâk-› Hakiki çocuklar›n r›zk›n› süt ile
verdi¤i gibi, onlar›n da r›zk›n› o Hàl›k-› Rahîm veriyor. O
r›z›k hat›r› için namazs›z ve ahlâk›n› kaybetmifl bir zevci
aramak, riyâkârâne çal›fl›p tahakkümü alt›na girmek, el-
bette Nur Talebesinin kâr› de¤il.

ÜÇÜNCÜSÜ: Kad›nl›¤›n f›trat›nda çocuk okflamak ve
sevmek meyelân› var. Ve bir evlâd›n›n dünyada ona hiz-
meti ve âhirette de flefaati ve vâlidesi öldükten sonra,
ona hasenât› ile yard›m›, o meyl-i f›trîyi kuvvetlendirip
evlendirmeye sevk etmifl. Halbuki flimdi terbiye-i ‹slâmi-
ye yerine terbiye-i medeniye ile on taneden bir iki haki-
ki evlât, kendi vâlidesinin flefkatine mukabil fedakârâne
hizmet ve dindarâne duâlar›yla ve hasenâtlar›yla vâlide-
sinin defter-i a'mâline haseneler yazd›rmak ve âhirette,
sâlih ise, vâlidesinin flefaat etmek ihtimaline mukabil, 

ahiret: öbür dünya, öteki dünya,
k›yametten sonra kurulacak olan
âlem.
bedel: karfl›l›k.
defa: kere, kez, yol.
defter-i a’mal: insanlar›n iflledi¤i
ve yapt›¤› fleylerin kaydedildi¤i
defter; amellerin defteri.
dindarâne: dindar bir kimseye
yak›flacak tarzda.
dua: Allah’a yalvarma, niyaz.
ehemmiyet: önem, de¤er, k›y-
met.
evlât: o¤ul, k›z, çocuk.
fedakârane: fedakârca, fedakâr-
l›kla.
f›trat: yarat›l›fl, tabiat, mizaç, huy.
F›traten: f›trî olarak, yarat›l›fltan,
yarat›l›fl itibariyle.
f›trî: tabiî, do¤al.
hakikî: gerçek.
Hâl›k-› Rahîm: sonsuz merhamet
ve flefkat sahibi yarat›c›, Allah.
hasenat: iyi ameller, iyi ifller, ha-
y›rlar.
hasene: iyilik, sevap.
hayat-› dünyeviye ve uhreviye:
dünya ve ahiret hayat›.
hizmet: görev, vazife.
iafle: geçindirme, besleme, yedi-
rip içirme.
ihtimal: olabilirlik, olas›l›k.
izdivaç: evlenme, birbirine efl ol-
ma.
maiflet: geçim, geçinme.
medar: sebep, vesile.
meflakkat: zahmet, s›k›nt›, güç-
lük, zorluk.
meyelân: e¤ilim, istek.
meyil: bir tarafa do¤ru e¤ilme,
yönelme.
meyl-i f›trî: f›trî meyil, do¤ufltan
meydana gelen arzu, istek.
muhtâc: gerek duyan.
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mukabil: karfl›l›k.
nafaka: geçimlik, geçinmek
için gerekli olan fley.
Nur: Risale-i Nur.
Rezzak-› Hakikî: gerçek r›z›k
verici olan Allah.
r›za: raz› olma, hoflnutluk.
r›zk: hayat› devam ettirmeye
yetecek miktarda yiyecek.
riyakârane: riyakarca, iki
yüzlülükle.
sâlih: dinin emir ve yasaklar›-
na uygun hareket eden, tak-

va sahibi, müttakî.
serseri: gayesiz, hedefsiz.
sevk: yöneltme.
flefaat: Hz. Peygamberin ve
di¤er salih kullar›n, baz› gü-
nahkâr mü’minleri ba¤›flla-
mas›n› Allah’tan dilemeleri.
flefkat: karfl›l›ks›z sevgi besle-
me, içten ve karfl›l›ks›z mer-
hamet.
tahakküm: zorbal›k etme,
zorla hükmetme, hükmü alt›-
na alma.

tahrik: hareket ettirme, hare-
kete geçirme.
tahsil: alma, kazanma.
talebe: ö¤renci.
terbiye-i ‹slâmiye: ‹slâmî ter-
biye.
terbiye-i medeniye: madde-
ci Bat› medeniyetinin verdi¤i
e¤itim.
ubudiyet: kulluk.
valide: ana, anne.
zaaf: zay›fl›k, kuvvetsizlik.
zevc: koca, efl.

EMIRDAG 02.qxd  3/28/07  9:43 AM  Page 568



ondan sekizi o hâleti göstermedi¤inden, bu f›trî meyil ve
nefsânî flevkle o bîçare zaifeler böyle a¤›r bir hayata kat'î
mecbur olmadan girmemek gerektir. ‹flte bu iflaret etti-
¤imiz hakikate binâen, bekâr kalmak isteyen Nur fiâ-
kirdlerinden olan k›zlara derim ki:

Tam muvâf›k ve dindar ve ahlâkl› bir zevc bulmadan,
kendilerini aç›k saç›kl›kla satmas›nlar. E¤er bulunmad›;
Nurun bir k›s›m fedakâr flâkirdleri gibi mücerred kal›p tâ
ona lây›k ve ebedî bir arkadafl olacak ve terbiye-i ‹slâmi-
yeyi alm›fl vicdanl› bir müflteri ona ç›ks›n. Ve saadet-i
ebediyesi, muvakkat bir keyf-i dünyevî için bozulmas›n.
Ve medeniyetin seyyiât› içinde bo¤ulmas›n. (HÂfi‹YE)

Said Nursî

ìÕ

Œ 2 6 6 œ

HAPS‹N LAT‹F B‹R HÂTIRASI

Hapislerde, hususan Afyon hapsinde eski, zâlim müs-
tebitlerin aldatmak sûretinde ara s›ra af bahsini etmesin-
den, bîçare mahpuslar benden soruyordular: “Acaba af
olacak m›?”

Ben de derdim:

Bu zâlimler aldat›yorlar. Fakat Nur fiâkirdleri mâdem
mahpuslara tesellî vermek ve yüzde doksan›n› namaz 
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seyyiat: seyyieler, fenal›klar, kö-
tülükler.
flakirt: talebe, ö¤renci.
flevk: fliddetli arzu, afl›r› istek ve
heves.
terbiye-i ‹slâmiye: ‹slâmî terbi-
ye.
teselli: avutma, ac›s›n› dindirme.
vicdan: din, inanç.
zaife: zay›f, güçsüz (kad›n).
zalim: zulmeden, ac›mas›z ve
haks›z davranan.
zevc: koca, efl.

HÂfi‹YE: Hemflîreler ve genç k›zlar Tesettür Risâlesini okumal›d›rlar.

bahis: konu.
bekâr: hiç evlenmemifl.
bîçare: çaresiz, zavall›.
binaen: -den dolay›, bu se-
bepten.
dindar: dinin emirlerini yeri-
ne getiren.
ebedî: sonu olmayan, daimî,
sürekli.
fedakâr: kendini veya flahsî
menfaatlerini hiçe sayan, fe-
da eden.
f›trî: tabiî, yarat›l›fltaki, do-

¤ufltan olan.
hakikat: gerçek.
hâlet: hal, durum.
hafliye: dipnot.
hususan: bilhassa, özellikle.
kat’î: kesin, flüpheye ve te-
reddüde mahal b›rakmayan.
lâtif: hofl.
lây›k: yak›flan, yarafl›r, yak›fl›r.
madem: de¤il mi ki.
mahpus: hapsedilmifl olan,
tutuklu.
meyil: bir tarafa do¤ru e¤il-

me, yönelme.
muvaf›k: uygun, münasip.
muvakkat: geçici.
mücerret: evlenmemifl, be-
kâr.
müstebit: zulüm ve bask›da
bulunan, zorba.
müflteri: istekli.
nefsanî: nefisle ilgili, nefsin
arzular›na ait.
Nur: Risale-i Nur.
saadet-i ebediye: sonu ol-
mayan, sonsuz mutluluk.
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k›ld›rmak hikmetiyle üç defa hapse girdiler. Rahmet-i
‹lâhiyeden kuvvetli ümit ederim ki, hapislerin tam bir af-
la ç›kmas›na bir alâmet oldu¤una kuvvetle ümit ve müj-
de ediyorum. Çok defa çok adamlara bu tesellîyi veri-
yordum. Cenâb-› Hakka hadsiz flükrolsun ki, kahraman
Demokratlar o ümit ve ihbarlar›m› tasdik ettirip, keyfî,
tarafgirâne bâz› kanunlar›n bahanesiyle ve garazkâr bâ-
z› memurlar›n tarafgirlik hesâb›na bahanelerle ezilen
çok mâsum mahpuslar› azaptan kurtarmaya vesîle oldu-
lar. Ve milletin cür'etkâr k›sm›n› kendine ve âsâyifle ta-
raftar ettiler. O vesîle ile, pekçok mahpuslar Nurlara ve
Nurculara cidden alâkadarl›k sebebiyle tamam›yla ›slâh-›
hal edip, vatan ve millete de¤il muz›r, belki birer hizb ve
uzv-u nâfi' hükmüne geçtiler.

Said Nursî

ìÕ

Œ 2 6 7 œ

o¬nfÉnërÑo°S /¬pªr°SÉpH
1 ÉkªpFGnO GkónHG o¬oJÉncnônHnh $G oánªrMnQnh rºoµr«n∏nY oΩnÓs°ùdnG

Çok Sevgili Üstad›m›z Efendimiz,

“Risâle-i Nur imhâ edilmez” diye yaz›lan ayn-› hakikat
parçay› Baflbakan, Adliye Bakan›na ev adresleriyle yine
di¤er bakanlar›n da resmî adreslerine gönderdik. Gö-
rüfltü¤ümüz mebuslara, veriyoruz. Hepsi de bu hususta 

alâkadar: ilgili, iliflkili, münase-
betli, ba¤l›.
alâmet: belirti, iflaret, iz.
asayifl: emniyet, kanun ve nizam
hakimiyetin sa¤lanmas›.
ayn-› hakikat: hakikat›n asl›, ger-
çe¤in tâ kendisi.
azap: eziyet, iflkence; büyük s›-
k›nt›, fliddetli ac›.
bahane: as›l sebebi gizlemek için
ileri sürülen uydurma sebep.
cidden: ciddî olarak, gerçek ola-
rak.
cür’etkâr: cesur, cesaretli, yi¤it,
delikanl›, at›lgan, gözü pek.
defa: kere, kez, yol.
garazkâr: kinli, düflmanl›k güden,
garaz› olan, kötü kas›t sahibi.
hadsiz: s›n›rs›z, sonsuz.
hikmet: ‹lahî gaye, yüksek bilgi.
hizb: tak›m, birkaç kiflilik arkadafl
tak›m›, f›rka, bölük.
husus: mevzu, konu.
hükmüne: yerine, de¤erine.
›slah-› hâl: kendi hâlini ›slah et-
me, düzeltme.
ihbar: haber verme, bildirme.
imha: ortadan kald›rma, mahvet-
me.
keyfî: kanuna uymayarak, keyfe,

1. Allah’›n ad›yla. Onu her türlü kusur ve noksandan tenzih ederiz. Allah’›n selâm›, rahmeti
ve bereketi ebeden ve dâima üzerinize olsun.

570 | EM‹RDA⁄ LÂH‹KASI - II

arzuya ba¤l›.
mahpus: hapsedilmifl olan,
tutuklu.
masum: suçsuz, günahs›z,
saf, temiz.
mebus: milletvekili.
muz›rr: zararl›, zarar veren.
Nurcu: Bedîüzzaman Said
Nursî’nin eserlerine ve fikirle-
rine taraftar olan, Risale-i

Nur’lar› okuyup neflreden
kimse.
rahmet-i ‹lâhîye: Allah’›n
sonsuz rahmeti, ‹lâhî rahmet.
resmî: devlet ad›na olan.
Risale-i Nur: Nur Risalesi, Be-
diüzzaman Said Nursî’nin
eserlerinin ad›.
tarafgir: bir taraf› tutan, bir
taraf› destekleyen, tarafl›.

tarafgirane: taraf tutarcas›na,
bir taraf› destekleyerek.
taraftar: tarafl›, bir taraf› des-
tekleyen.
tasdik: do¤rulama, onayla-
ma.
teselli: avutma, ac›s›n› dindir-
me.
uzv-i nafi: faydal› uzuv.
vesile: bahane, sebep.
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çal›flacaklar›n› söylüyorlar. Isparta Mebusu Senirkentli
Tahsin Tola, ziyade alâkadar oluyor ve diyor ki: “Hükû-
met flimdi komünistlikle mücadeleye bafllad›. Bu müca-
dele yaln›z zâb›ta ile olamaz. Nurcular yirmi seneden be-
ri mücadele ediyorlar. Ve hükûmete büyük yard›mda bu-
lunuyorlar. Ve bugün memleketteki muhtelif cereyanla-
r›n en hay›rl›s› ve en tesirlisi Nurculard›r diyorlar.”

Vâiz ve mebus Ömer Bilen, di¤er mebus Hasan Feh-
mi Ustao¤lu ve Fehmi Çobano¤lu isimli ihtiyar zâtlar, si-
ze pekçok hürmet ve selâm ediyorlar. Her ikisi dahi Ri-
sâle-i Nur’un flahs-› mânevîsi nâm›na sevgili Üstad›m›z›
bu asr›n bir mürflid-i hakikîsi söyleyerek, “Onlar›n him-
metidir ki, bu umulmad›k zafer kazan›ld›” diyorlar. Siz
sevgili Üstad›m›zdan çok cihetle yard›m gördü¤ünü söy-
leyen bu muhterem milletvekilleri, sizin duâ ve Risâle-i
Nur’un hizmetine güvenerek ileriye pek büyük ümitle
bakt›klar›n› ve “‹slâmiyetin bütün flâflaas›yla âlem-i insani-
yet çap›nda parlayaca¤›n› Cenâb-› Hakk›n rahmetinden
bekliyoruz” diyorlar. Dünkü Çarflamba günü üç mebus,
bir aral›k Üstad›m›z› ziyaret edeceklerini konuflmufllar.

Abdullah, Sungur

ìÕ
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selâm: bar›fl, rahatl›k, selamet ve
esenlik dileme.
flahs-› manevî: manevî flah›s,
belli bir kifli olmay›p bir cemaat-
teb meydana gelen manevî flah›s.
flaflaa: gösterifl, debdebe.
Üstat: Bediüzzaman Said Nursî.
vaiz: vaaz eden, ibadet yerlerin-
de dinin emir ve yasaklar›n› anla-
tarak nasihat eden din görevlisi.
zab›ta: flehir güvenli¤ini sa¤la-
makla vazifeli bulunan idare, po-
lis.
zat: kifli, flah›s.
ziyade: çok, fazla.

alâkadar: ilgili, iliflkili, müna-
sebetli, ba¤l›.
âlem-i insaniyet: insanl›k
âlemi.
asr: yüzy›l.
Cenab-› Hak: Allah; do¤ru,
gerçek, Hakk›n tâ kendisi
olan, fleref ve azamet sahibi
yüce Allah.
cereyan: ak›m, fikir, sanat ve-
ya siyaset hareketi.
cihet: yön, sebep, vesile.
dua: Allah’a yalvarma, niyaz.
himmet: manevî yard›m, ih-

san, lütuf.
hizmet: görev, vazife.
hürmet: sayg›.
ihtiyar: yafll›.
komünist: bütün mallar›n or-
taklafla kullan›ld›¤› ve özel
mülkiyetin olmad›¤› iddias›n-
da bulunan düzen in mensu-
bu olan kimse.
mebus: milletvekili.
muhtelif: türlü türlü, çeflitli.
muhterem: sayg› de¤er, hür-
mete lay›k, sayg›n.
mücadele: savaflma, çat›flma,

kavga.
mürflid-i hakikî: hakikî irflat
edici, yol gösterici.
nam: ad›na, yerine.
Nurcu: Bedîüzzaman Said
Nursî’nin eserlerine ve fikirle-
rine taraftar olan, Risale-i
Nur’lar› okuyup neflreden
kimse.
rahmet: flefkat, merhamet,
ba¤›fllama ve esirgeyicilik.
Risale-i Nur: Nur Risalesi, Be-
diüzzaman Said Nursî’nin
eserlerinin ad›.
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Œ 2 6 8 œ
MAHKEME-‹ KÜBRÂYA fiEKVÂ VE MÜDÂFAÂTIN

B‹R HÂfi‹YES‹ OLAN PARÇANIN HULÂSASIDIR

Size bu defa Mahkeme-i Temyize gönderdi¤imiz—
avukat›n Temyiz Mahkemesine gönderdi¤i—istidân›n
sûretidir. Ve dehfletli kararnâmeye karfl›, hulâsas› sizin
taraf›n›zdan bu meâlde, müsâdere kararnâmesine mu-
kabil, dindar mebuslara dersiniz:

Bu tarzda müsâdere ne derece kanuna muhâlif ve De-
mokrat hükûmetini tan›mamak ve Adliye Bakan›n›n ver-
di¤i emri ne derece dinlemediklerini ve ehemmiyet ver-
mediklerini gösteriyor. Ve adliye adâleti haricinde deh-
fletli bir garaz hükmediyor. Kitaplar›m›z›n ellerindeki ta-
mam›n›, binler kelimeden bir iki kelimeyi suç mevzuu ba-
hanesiyle vermek istemediklerini ve bu sûretle Nurlar›n
neflrine mâni olmak istediklerini ve suç diye gösterdikle-
ri noktalarda bizim taraf›m›zdan müdâfaât›m›zda onlar›n
seksen bir hatâlar›n› Hatâ-Savab Cedvelinde ispat edil-
mekle aç›k garazkârl›klar›n›n gösterildi¤ini; hem elyevm
yasak olmayan yüz binler tefsirlerde yaz›l› bulunan teset-
tür ve irsiyet hakk›ndaki iki âyetin birkaç sat›rl›k tefsiri
yüzünden dünyada hiçbir kanunun müsaade etmedi¤i
acîb bir zulüm ile, dört yüz sahifelik Zülfikar mecmuas›-
n› müsâdere edip bize vermemek sûretiyle bir zulüm ir-
tikâb ettiklerini; hem Afyon’da iki sene ellerinde kalan
bütün Risâle-i Nur’un parçalar›, daha evvelden hem De-
nizli, hem Ankara, hem Isparta mahkemelerinde berâet 

acip: tuhaf, hayrette b›rakan.
adalet: her hak sahibine hakk›n›n
tam ve eksiksiz verilmesi, hakka-
niyet, âdillik.
adliye: mahkeme, yarg›lama iflle-
riyle u¤raflan daire.
ayet: Kur’ân cümlesi.
bahane: vesile, sebep.
beraat: serbest kalma, suçsuz
bulunma, aklanma.
defa: kere, kez, yol.
dehfletli: ürkütücü, korkunç.
dindar: dinin emirlerini yerine
getiren.
ehemmiyet: önem, de¤er, k›y-
met.
elyevm: bugün, bugünkü günde,
hâlâ, henüz, flimdi, flu anda, flim-
diki zamanda.
evvel: önce.
garaz: kötü kas›t, düflmanca ni-
yet, kin.
garazkâr: haset eden, kin güden.
hariç: d›fl›nda.
hafliye: dipnot.
hükmetme: hakim olma, iflleme.
hülâsa: k›saca, özet.
irsiyet: soydan gelen, soyaçekim,
veraset.
irtikap: iflleme, yapma.
ispat: kan›tlama, do¤rulama.
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istida: resmî makamlara bir
iflin yap›lmas›n› istemek
maksad›yla yaz›lan yaz›, di-
lekçe.

kararname: verilen karar› bil-
dirilen yaz›.

Mahkeme-i Kübra: en büyük
mahkeme, öldükten sonra
bütün insanlar›n diriltilerek
Allah huzurunda hesaba çeki-
lece¤i mahkeme.

mahkeme-i temyiz: temyiz
mahkemesi, mahkeme karar-
lar›n›n yolunda verilip veril-

medi¤ini tetkik etmekle gö-
revli makam, yarg›tay.
mâni: engel, mania, set.
meal: mana, anlam, mefhum.
mebus: milletvekili.
mevzu: konu.
muhalif: z›t, ayk›r›.
mukabil: karfl›l›k.
müdafaat: müdafaalar, sa-
vunmalar.
müsaade: izin, icazet, ruhsat.
müsadere: toplatma, elden
alma.
neflr: yay›m, yay›n.

Risale-i Nur: Nur Risalesi, Be-
diüzzaman Said Nursî’nin
eserlerinin ad›.
sahife: sayfa.
suret: biçim, flekil, tarz.
suret: nüsha, kopya.
flekva: flikayet.
tarz: biçim, flekil.
tefsîr: Yorum, flerh.
tesettür: örtünme, gösteril-
mesi dinen yasak olan k›s›m-
lar›n örtülmesi.
zulüm: haks›zl›k, eziyet, ifl-
kence.
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ettirilip sahiplerine iâde edildi¤ini ve bilâhare Zülfikar ve
Asâ-y› Mûsâ’y› ruhsats›z neflir bahanesiyle Isparta hükû-
meti müsâdere edip dört sene zapt ettikten sonra hiçbi-
ri noksan olmadan yüz yetmifl mecmuay› bize iâde ettik-
lerini; ve bizim en mühim suçumuz, Risâle-i Nur’un
mahrem bir parças›nda elli sene evvel bir hadîsin tefsi-
rinde, cebrî kanunlarla flapkay› giydiren ve din-i ‹slâm›
bu mübarek Türk milletinden kald›rmak için Lozan Mu-
ahedesinde söz veren ve pek fliddetli ve dehfletli hücum-
lar›na ra¤men hiçbir hakiki Müslüman Türkü Protestan
yapamayan ve millet-i ‹slâm için pekçok zararl› oldu¤u-
nu ef’âliyle ispat eden ve hadîs-i flerifin haber verdi¤i o
müthifl flah›s kendisi oldu¤unu, hayat ve memât›yla gös-
teren Mustafa Kemal’e bir mahrem eserde “din y›k›c›,
süfyan” dedi¤imizi ve “kalblerdeki sevgisini bozmaya ça-
l›flt›¤›m›z›” isnad edip kararnâmede mahkûmiyetimize
sebep oldu¤unu ve Mahkeme-i Temyizin Afyon Mahke-
mesinin bu haks›z karar›n› bozmas›yla yeniden görülme-
ye bafllanan dâvâ af kanunu ç›kmas›yla, dosyalar›yla ve
bütün Nur eserleriyle çürütülmek için mahzene at›ld›¤›n›
ve bilâhare Adliye Bakanl›¤›nca, Sungur’un keflîde etti¤i
telgraf› üzerine, bütün eserlerin verilmesine emir verildi-
¤i halde hiçbiri iâde edilmeyerek yeniden suç mevzuu
olanlar›n› tefrik etmek, belki tamam›n› suç mevzuu yap-
mak istemeleriyle Risâle-i Nur’un tam serbestîsine mâni
olmak istediklerini bildiren ve üç seneden beri bizi alda-
tan böyle eflhâsa Nurun ifllerini b›rakmamak için Baflba-
kan ve Adliye Bakan›n›n nazar-› dikkatlerine arz edilmek 
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Müslümanlar.
muahede: iki veya daha çok dev-
let aras›nda akdedilen anlaflma,
antlaflma.
mübarek: feyizli, bereketli.
mühim: önemli, ehemmiyetli.
müsadere: toplatma, elden alma.
müthifl: dehflet veren, ürküten,
dehfletli, korkunç.
nazar-› dikkat: dikkatli bakma,
dikkatli bak›fl.
neflir: yay›m, yay›n.
Protestan: Katolikten ayr›lma H›-
ristiyan mezhebine mensup olan,
reform taraftar›.
Risale-i Nur: Nur Risalesi, Bediüz-
zaman Said Nursî’nin eserlerinin
ad›.
ruhsat: izin, müsaade, icazet.
serbestî: serbestlik.
süfyan: ahir zamanda gelece¤i ve
ümmetin karanl›k günler yafla-
mas›na sebep olaca¤› sahih ha-
dislerde bildirilen dehfletli, dinsiz
ve münaf›k flah›s.
tefrik: birbirinden ay›rma, ayr›
tutma.
tefsîr: Yorum, flerh.
zapt: idaresi alt›na alma, tutma.

arz: sunma.
bahane: as›l sebebi gizlemek
için ileri sürülen uydurma se-
bep.
bilâhere: sonra, sonradan,
sonralar›.
cebrî: zorla, zor alt›nda, r›zas›
olmadan.
dava: yarg› konusu, sav.
dehfletli: ürkütücü, korkunç.
din-i ‹slâm: ‹slâm dini.
ef’al: fiiller, ifller.
eflhas: flah›slar, kimseler.
evvel: önce.

haber: bilgi, bilgilendirme.
hadis: Peygamberimizin sözü.
hadis-i flerif: Peygamberimiz-
den aktar›lan sözlerin genel
ad›.
hakikî: gerçek.
iade: geri verme.
isnâd: dayand›rma.
ispat: kan›tlama, do¤rulama.
kararname: verilen karar› bil-
dirilen yaz›.
keflide: çekilmifl, dizilmifl.
Mahkeme-i Temyiz: temyiz
mahkemesi, mahkeme karar-

lar›n›n yolunda verilip veril-
medi¤ini tetkik etmekle gö-
revli makam, yarg›tay.
mahkûmiyet: hüküm giyme,
hükümlülük.
mahrem: herkesçe bilinme-
mesi gereken, gizli.
mahzen: içinde eflya saklana-
cak yer; yer alt›, bodrum.
mâni: engel, mania, set.
memat: ölüm, vefat, irtihal,
ahirete göç etme.
mevzu: konu.
millet-i ‹slâm: ‹slâm milleti,
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üzere bu meâldeki adâletperver Demokratlara istidâ ya-
z›lmas›, vatan ve millet menfaatine lüzûmu var.

Lâfza-i Celâl üzerinde i'câz› gözle görülen Kur'ân›m›z›
almak için istidâ ile Diyanet Riyasetine mürâcaat edil-
mesi gibi s›rf garazla ve ecnebî parma¤›yla aleyhimize
dönen ifllerden ve iflkencelerden bizi ve âlem-i ‹slâm›
pekçok sevindiren Demokratlar›n dikkat edip Nurcular›
kurtarmalar›n›, hürriyetperver hükûmetten rica ederiz.

ìÕ

Œ 2 6 9 œ

Azîz, s›ddîk kardefllerim,

Evve lâ : Bütün ruh u can›mla geçmifl Mevlid-i Nebe-
viyenizi tebrik ediyoruz.

Sân iyen: Sizin Nurun neflrindeki muvaffak›yetinizi
âlem-i ‹slâm tebrik edip alk›fllayacak. fiimdi de emarele-
ri görünüyor ki: Ezcümle bir nümûnesi, Pakistan Maarif
Vekili Nurlar için benim yan›ma geldi, Risâle-i Nur’un
bir k›sm›n› ald›. “Doksan milyon Müslümanlar içinde
neflrine çal›flaca¤›m” dedi. Ald›, gitti.

Hem bu kadar aleyhimizde münâf›klar çal›flt›klar› hal-
de, hem Avrupa’da, hem Asya’da uzak yerlere Risâle-i
Nur’u götürmüfller.

Hem Berlin’de Almanlar Zülfikar’› ald›klar› vakit, bir
gazetelerinde alk›fllayarak ilân etmifller.

adaletperver: adalet sever.
âlem-i ‹slâm: ‹slâm âlemi, ‹slâm
dünyas›.
aleyh: karfl›, karfl›t.
aziz: izzetli, muhterem, sayg›n.
Diyanet: Din iflleri ile ilgilenen ku-
rulufl, teflkilat.
ecnebi: yabanc›, baflka milletten
olan.
emare: alâmet, belirti, niflan.
evvelâ: öncelikle.
ezcümle: bu cümleden olarak.
garaz: kötü kas›t, düflmanca ni-
yet, kin.
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hürriyetperver: hürriyet se-
ver.
i’caz: mucizelik, insanlar›n
benzerini yapmaktan âciz
kald›klar› fleyi yapmak.
ilân: yayma, duyurma, bildir-
me.
istida: resmî makamlara bir
iflin yap›lmas›n› istemek
maksad›yla yaz›lan yaz›, di-
lekçe.
iflkence: bir kimseye verilen
maddî-manevî s›k›nt›, eziyet.

Lâfza-i Celâl: Allah lâfz›, keli-
mesi.
maarif vekili: e¤itim bakan›.
meal: mana, anlam, mefhum.
menfaat: fayda.
mevlid-i Nebevî: Peygambe-
rimizin do¤umu.
muvaffak›yet: baflar›.
münaf›k: nifak sokan, iki yüz-
lülük eden, ara bozucu.
müracaat: baflvurma, dan›fl-
ma.
neflr: yay›m, yay›n.

Nur: Risale-i Nur.

nümune: örnek.

Risale-i Nur: Nur Risalesi, Be-
diüzzaman Said Nursî’nin
eserlerinin ad›.

riyaset: reislik, baflkanl›k.

ruh u cân: ruh ve can; ruh ve
canla.

saniyen: ikinci olarak.

s›dd›k: çok do¤ru, dürüst,
hakk› ve hakikati tereddütsüz
kabullenen.
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Hem dahilde ehl-i imân, en ziyade muâr›zlar olan es-
ki baflbakan ve Dahiliye Vekili yasak ettikleri Asâ-y› Mû-
sâ ve Zülfikar’› yasaklar›na ehemmiyet vermeyerek ke-
mâl-i flevk ile okuyorlar. Okuyanlar Ankara’da pek ziya-
dedir.

Hem birkaç yerde hapishâne müdürleri iki üç vilâyet-
te karar vermifller ki: “Biz hapishâneleri medrese-i Nu-
riye yapaca¤›z ki, bizim mahpuslar da Denizli, Afyon
hapisleri gibi Nurlarla ›slâh olsunlar.”

Sâ l i sen : Merhum Burhan, Nurun ümmî ve gizli
kahraman› idi. Hem onun akrabâs›n›, hem Isparta’y›,
hem Medresetü’z-Zehrâ flâkirdlerini tâziye ediyorum.
Befl-alt› gün evvel haber alm›flt›m. fiimdiye kadar befl-al-
t› gün zarf›nda belki bin defa ona duâ etmiflim. Çünkü

alt› günde virdimde dört yüze yak›n 
1 pQÉsædG nøpe ÉnfrôpLnG dedi-

¤imde onu da niyet ediyorum. Bütün okuduklar›m› Bur-
han’a hediye ediyorum.

Râb ian: Nurlar, mektepleri tam nurland›rmaya bafl-
lad›. Mektep flâkirdlerini medrese talebelerinden ziyade
Nurlara sahip ve nâflir ve flâkird eyledi. ‹nflaallah, med-
rese ehli yavafl yavafl hakiki mallar› ve medrese mahsu-
lü olan Nurlara sahip ç›kacaklar. fiimdi de çok müftüler-
den ve çok ulemâlardan Nurlara karfl› çok ifltiyak görü-
lüyor ve istiyorlar.

fiimdi en mühim tekyeler ehli, ehl-i tarîkattir. Bütün
kuvvetleriyle Nur Risâlelerini nurland›rmalar› ve sahip 
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man’›n do¤uda (Van) yap›lmas›n›
idarecilere teklif etti¤i, fen ilimle-
riyle din ilimlerinin birlikte oku-
tulmas›n› düflündü¤ü üniversite.
mektep: okul.
merhum: rahmete kavuflmufl, öl-
müfl, ölü.
muar›z: muhalefet eden, karfl› ç›-
kan, muhalif.
müftü: ‹l ve ilçelerde din ifllerine
bakan ve dinî meselelerle ilgile-
nen görevli kimse.
mühim: önemli, ehemmiyetli.
naflir: eser, neflreden, yay›nlayan,
da¤›tan.
niyet: öncede düflünmek, bele-
mek.
Nur: Risale-i Nur eserleri.
rabian: dördüncü olarak.
salisen: üçüncü olarak.
flakirt: talebe, ö¤renci.
talebe: ö¤renci.
taziye: bafl sa¤l›¤› dileme, yak›n›
ölen kimseyi teselli etme.
tekke: tarikatlerin uyguland›¤›
cami veya mescit benzeri me-
kânlar.
ulema: âlimler, bilginler, ilim sa-
hipleri.
ümmî: okuma yazmas› olmayan,
okumam›fl.
vilayet: il.
vird: zikir; belli zamanlarda, belli
say›da, belli dualar›n zikir olarak
belli biçimde ve düzenli flekilde
okunmas›.
zarf›nda: süresince.
ziyade: çok, fazla.

dâhil: içeri, iç.
defa: kere, kez, yol.
dua: Allah’a yalvarma, niyaz.
ehemmiyet: önem, de¤er,
k›ymet.
ehl-i iman: inananlar, iman
sahipleri.
ehl-i tarikat: tarikat ehli, kal-
bini dünyan›n fani ifllerinden
ay›r›p, Allah sevgisi ile ba¤la-

yan kimseler.
evvel: önce.
haber: bilgi, bilgilendirme.
hakikî: gerçek.
›slah: iyi duruma getirme, iyi-
lefltirme, düzeltme.
inflaallah: Allah izin verirse.
ifltiyak: afl›r› isteme, çok fazla
arzu etme.
kemal-i flevk: tam ve kusur-

suz bir istek.
mahpus: hapsedilmifl olan,
tutuklu.
mahsul: ürün.
medrese: din e¤itimi verilen
kurumlar.
medrese-i Nuriye: nur med-
resesi; Risale-i Nur’lar›n okun-
du¤u yerler.
Medresetüzzehra: Bediüzza-

1. [Allah›m] bizi Cehennem ateflinden koru.
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ç›kmalar› lâz›m ve elzemdir. (HAfi‹YE) fiimdiye kadar ben
yaln›z imân hakikatini düflünüp “Tarîkat zaman› de¤il,
bid'alar mâni oluyor” dedim. Fakat flimdi, sünnet-i Pey-
gamberî dairesinde, bütün on iki büyük tarîkatin hulâsa-
s› olan ve tarîklerin en büyük dairesi bulunan Risâle-i
Nur dairesi içine, her tarîkat ehli kendi tarîkati dairesi gi-
bi görüp girmek lâz›m ve elzem oldu¤unu bu zaman
gösterdi.

Hem ehl-i tarîkatin en günahkâr› dahi çabuk dinsizli-
¤e giremiyor; kalbi ma¤lûp olam›yor. Onun için onlar
tam sars›lmaz, hakiki Nurcu olabilirler. Yaln›z mümkün
oldu¤u kadar bid'atlara ve takvây› k›ran büyük günahla-
ra girmemek gerektir.

Hâmisen: fiimdi bu zamanda en büyük tehlike olan
z›nd›ka ve dinsizlik ve anarflîlik ve maddiyyunlu¤a karfl›
yaln›z ve yaln›z tek bir çare var. O da Kur'ân’›n hakikat-
lerine sar›lmakt›r. Yoksa koca Çin’i az bir zamanda komü-
nistli¤e çeviren musîbet-i befleriye, siyasî, maddî kuvvet-
lerle susmaz. Yaln›z onu susturan hakikat-i Kur'âniyedir.

Rehber risâlesindeki Leyle-i Kadir meselesi, flimdi
hem Amerika, hem Avrupa’da eseri görülüyor. Onun
için, flimdiki bu hükûmetimizin hakiki kuvveti, hakàik-›
Kur'âniyeye dayanmak ve hizmet etmektir. Bununla, 

HÂfi‹YE: ‹flte mühim bir nümûnesi: Seydiflehirli Hac› Abdullah’›n bütün
mensuplar›, hem Kastamonu’da, hem Isparta’da, hem Eskiflehir’de Risâ-
le-i Nur dairesini kendi tarîkat daireleri telâkkî etmifller ki, onlardan Nur-
lara rastlayanlar, takdirkârâne sahip ç›k›yorlar. Onlara bin bârekâllah...

anarfli: her türlü düzen ve otori-
teye karfl› koyarak kar›fl›kl›¤›
meydana getirme durumu.
bid’a: sonradan ortaya ç›kan.
bid’at: Hz. Peygamber zaman›n-
dan sonra dinde meydana ç›kan
fley.
ehl-i tarikat: tarikat ehli, kalbini
dünyan›n fani ifllerinden ay›r›p,
Allah sevgisi ile ba¤layan kimse-
ler.
elzem: daha (en, pek) lâz›m, lü-
zumlu, gerekli.
günahkâr: günahl›, günah iflle-
mifl.
hakaik-› Kur’âniye: Kur’ân ait
olan ve ondan gelen gerçekler.
hakikat: gerçek, do¤ru.
hakikat-› Kur’âniye: Kur’ân’›n
hakikat›, Kur’ân’›n ifade etti¤i ger-
çek.
hakikî: gerçek.
hamisen: beflinci olarak, beflinci-
si, beflinci derece.
hafliye: dipnot.
hizmet: görev, vazife.
hülâsa: k›saca, özet.
iman: inanç, itikat.
komünist: bütün mallar›n ortak-
lafla kullan›ld›¤› ve özel mülkiye-
tin olmad›¤› iddias›nda bulunan
düzen in mensubu olan kimse.
Leyle-i Kadir: Kadir Gecesi,
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Kur’ân-› Kerîm’in dünya se-
mas›na nazil oldu¤u gece, Ra-
mazan’›n 27. gecesi.
maddî: madde ile alâkal›.
maddiyyunluk: her fleyi
madde ile de¤erlendiren, sa-
dece maddeye dayanan, ma-
neviyat› inkar edenin mesle-
¤i, materyalistlik.
mâni: engel, mania, set.
mesele: konu.
musibet-i befleriye: insanlara

gelen belâ ve musibetler.
Nurcu: Bedîüzzaman Said
Nursî’nin eserlerine ve fikirle-
rine taraftar olan, Risale-i
Nur’lar› okuyup neflreden
kimse.
Risale-i Nur: Nur Risalesi, Be-
diüzzaman Said Nursî’nin
eserlerinin ad›.
siyasî: siyasetle ilgili, siyasete
ait.
sünnet-i Peygamberi: Pey-

gamber sünneti, Hz. Peygam-
bere ait sünnet.
takva: Allah korkusuyla dinin
yasak etti¤i fleylerden kaç›n-
ma, Allah’›n emirlerini tutup
azab›ndan korunma.
tarik: yol.
tarikat: Allah’a ulaflmak için
fleyhin gözetiminde müridin
takip edece¤i terbiye usul ve
yolu.
z›nd›ka: dinsizlik, inançs›zl›k.
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ihtiyat kuvveti olan üç yüz elli milyon uhuvvet-i ‹slâmiye
ile ittihad-› ‹slâm dairesinde kardeflleri kazan›r. Eskiden
H›ristiyan devletleri bu ittihad-› ‹slâma taraftar de¤ildiler.
Fakat flimdi komünistlik ve anarflistlik ç›kt›¤› için, hem
Amerika, hem Avrupa devletleri Kur'ân’a ve ittihad-› ‹s-
lâma taraftar olmaya mecburdurlar.

Sâd i sen: Yan›ma Nur Talebesi bir mebus geldi, de-
di ki:

“Ben Adliye Bakanl›¤›na gittim. Afyon’da Nurlar›n
müsâdere karar›n› söyledim.” Adliye Vekili Özyörük de-
di ki: “Ben Afyon Mahkemesine Nurlar›n tamamen ve-
rilmesine emir verdim. Hattâ bendeki Asâ-y› Mûsâ’y› da
müellifine iâde edece¤im diye bana söyledi. Halil Özyö-
rük’ün bu sözü Demokratlara ve Nurlara taraftarl›¤›n›
gösteriyor.”

Umuma binler selâm.
1 »/bÉnÑrdGnƒog »/bÉnÑrdnG

Kardefliniz
Said Nursî

ìÕ
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anarflist: hiç bir düzen ve
otorite tan›mayan, kar›fl›kl›k
ve bozgunculuktan yana
olan.
iade: geri verme.
ihtiyat: yedek, zor flartlar ve
günler için saklanan.
ittihad-› ‹slâm: ‹slâm birli¤i,
Panislâmizm.

komünist: bütün mallar›n or-
taklafla kullan›ld›¤› ve özel
mülkiyetin olmad›¤› iddias›n-
da bulunan düzen in mensu-
bu olan kimse.
mebus: milletvekili.
müellif: eser telif eden, ya-
zan.
sadisen: alt›nc› olarak.

selâm: bar›fl, rahatl›k, sela-
met ve esenlik dileme.

taraftar: benimseyen, iste-
yen.

uhuvvet-i ‹slâmiye: ‹slâm
kardeflli¤i.

umum: bütün, herkes.

vekil: naz›r, bakan.

1. Bâkî olan ancak Allah’t›r.
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Œ 2 7 0 œ
1 p√pórªnëpH oíuÑn°ùoj s’pG rmÅn°T røpe r¿pGnh @ o¬nfÉnërÑo°S /¬pªr°SÉpH

2 ÉkªpFGnO GkónHG o¬oJÉncnônHnh $G oánªrMnQnh rºoµr«n∏nY oΩnÓs°ùdnG 
Aziz, s›dd›k kardefllerim ve Nurun genç kahramanla-

r›,

Evve lâ : Ruh u can›m›zla sizin Ankara gibi yerde ha-
rika bir tarzda hizmet-i Nuriyenizi tebrik ediyoruz. Haki-
katen ümidimizin fevk›nde ehl-i maarif ve mektepliler
k›sm›nda çok ehemmiyetli bir intibaha vesile oldunuz.
Bir senede Ankara gibi bir yerde bu hizmetiniz on sene-
de ancak yap›lacak. Az bir zamanda bu vazife-i imaniye-
yi yapt›¤›n›za kanaat edip kuvve-i mâneviyeniz ehemmi-
yetsiz hadiselerle k›r›lmas›n. Belki daha fliddetli çal›flma-
n›za vesile olsun. O gibi yerlerde dahilden ve hariçten
gelen yirmi kadar siyasî ve içtimaî cereyanlar›n hodfuru-
flâne ve garazkârâne çarp›flt›klar› bir zamanda Kur'ân ve
imana hizmetiniz ve Üniversitelilerin Nurlara takdirkârâ-
ne sahip ç›kmalar›, bütün Nurcular› sevindirdi¤i gibi, ile-
ride inflaallah âlem-i ‹slâm› da sevindirecek. Sizlerin az
hizmetinizde mükâfat çoktur. 

Bazan askerlikte a¤›r flerait alt›nda bir saat nöbet, bir
sene ibadet hükmünde oldu¤u gibi, sizler ve ‹stanbul
Üniversiteli Nurcular› dahi, az zamanda çok vazife gör-
dünüz. Mesainizin semeresi az da olsa kanaat ediniz.
Mücahede cephesinde baz› zay›flar›n geri çekilmesi 

âlem-i ‹slâm: ‹slâm âlemi, ‹slâm
dünyas›.
aziz: izzetli, muhterem, sayg›n.
cereyan: ak›m, fikir, sanat veya
siyaset hareketi.
dâhil: içeri, iç.
ehemmiyetli: önemli.
ehl-i maarif: ilim, irfan sahipleri,
bilgili ve kültürlü kifliler.
evvelâ: öncelikle.
fevkinde: üstünde.
garazkârane: garez ve düflmanl›-
¤a kap›larak, garazkârl›kla, düfl-
mancas›na.
hâdise: olay.
hakikaten: do¤rusu, gerçekten.
hariç: d›flar›da.
hârika: ola¤anüstü.
hizmet: görev, vazife.
hizmet-i Nûriye: Nur hizmeti, Ri-
sâle-i Nur için çal›flma.
hodfüruflâne: kendini be¤endir-
meye çal›flarak.
hükmünde: de¤erinde, yerinde.
içtimaî: toplumla alâkal›, cemiye-
te ait, sosyal.
iman: inanç, itikat.
inflaallah: Allah izin verirse.
intibah: uyan›fl.
kanaat: elindeki ile yetinmek.
kuvve-i manevîye: manevî güç,
moral.

mesai: çal›flma.
Mücahede: savaflma, müca-
dele.
mükâfat: ödül.
Nur: Risale-i Nur.
Nurcu: Bedîüzzaman Said
Nursî’nin eserlerine ve fikirle-
rine taraftar olan, Risale-i
Nur’lar› okuyup neflreden

kimse.
ruh u cân: ruh ve can; ruh ve
canla.
semere: fayda, verim, kâr,
menfaat.
s›dd›k: çok do¤ru, dürüst,
hakk› ve hakikati tereddütsüz
kabullenen.
siyasî: siyasetle ilgili, siyasete

ait.
flerait: flartlar.
takdirkârâne: takdir edene
yak›fl›r flekilde, takdir ederek.
tarz: biçim, flekil.
vazife: görev.
vazife-i imaniye: imanla ilgili
vazife, iman vazifesi.
vesile: bahane, sebep.

1. Allah’›n ad›yla. Onu her türlü kusur ve noksandan tenzih ederiz. Hiçbir fley yoktur ki Onu
övüp Onu tesbih etmesin. (‹srâ Suresi: 44.)

2. Allah’›n selâm›, rahmeti ve bereketi ebediyen ve dâimâ üzerinize olsun.
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cesurlarda daha ziyade kahramanl›k damar›n› tahrik et-
ti¤i gibi, Nur fedakârlar›, vehhamlar›n çekilmesiyle daha
ziyade gayret ve sebata, belki flevkle daha ziyade çal›fl-
maya sebep olmak gerektir.

Evet, Risâle-i Nur’un mühim bir hakikatinden siz f›t-
raten bir ders ald›n›z. Yine o hakikat› nazar-› dikkate al›-
n›z. O da fludur:

Vazifemiz ihlâs ile iman ve Kur'ân’a hizmet etmektir.
Amma bizi muvaffak etmek ve halka kabul ettirmek ve
muar›zlar› kaç›rmak ise, o vazife-i ‹lâhiyedir. Biz buna
kar›flmayaca¤›z. Ma¤lûp da olsak, kuvve-i mâneviyeye
ve hizmetimize noksanl›k vermeyecek. O noktada kana-
at etmek lâz›md›r.

Meselâ, bir zaman ‹slâm›n büyük bir kahraman› Celâ-
leddin Harzemflah’a demifller: “Cengiz’e karfl› muzaffer
olacaks›n.” 

O demifl: “Vazifemiz cihad etmektir. Bizi galip etmek
vazife-i ‹lâhiyedir. Ona kar›flmam.”

Sizin flimdiye kadar sars›lmadan hâlis hizmetinizin de-
lâletiyle, siz de bu kahramana iktidâ etmiflsiniz. Binden
bir iki adam sizden kabul etse, yine sars›lmamak gerek-
tir. Bâzan bir iki adam, bine mukabil geliyor.

Sân iyen: Ankara’da bu s›rada nazarlar dünyaya zi-
yade çevrilmifl. Ve iktidar k›sm› daha tam prensibini ka-
bul etmeye vakit bulamam›fl. Müteaddit partiler kendine
taraftar bulmak için veya kabahatlerini seddetmek için 
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eserlerinin ad›.
saniyen: ikinci olarak.
sebat: sabit durma, kararl›l›k.
sedd: kapama, t›kama, engel ol-
ma.
flevk: fliddetli arzu, afl›r› istek ve
heves.
tahrik: hareket ettirme, harekete
geçirme.
taraftar: tarafl›, bir taraf› destek-
leyen.
vazife: görev.
vazife-i ‹lahiye: do¤rudan do¤ru-
ya Allah’a ait olan ifl ve vazife.
vehham: çok flüphe ve vesvese
eden, çok kuruntulu; vehimli, ku-
runtulu.
ziyade: çok, fazla.

amma: ama, lakin, ancak.
cihad: düflmanla savaflma.
delâlet: delil olma, gösterme.
fedakâr: kendini veya flahsî
menfaatlerini hiçe sayan, fe-
da eden.
f›traten: f›trî olarak, yarat›l›fl-
tan, yarat›l›fl itibariyle.
hakikat: gerçek, do¤ru.
halis: kat›fl›ks›z, saf, duru.
hizmet: görev, vazife.
hizmet: u¤raflma, çal›flma.
ihlâs: samimiyet, bir ameli
baflka bir karfl›l›k beklemek-

sizin, s›rf Allah r›zas› için yap-
ma.
iktida: tabi olma, uyma.
iktidar: hükümet idaresini el-
de bulundurma.
iman: inanç, itikat.
kanaat: inanma.
kuvve-i manevîye: manevî
güç, moral.
meselâ: örne¤in.
muar›z: muhalefet eden, kar-
fl› ç›kan, muhalif.
mukabil: karfl›l›k.
muvaffak: baflarm›fl, baflar›l›.

muzaffer: üstün gelmifl, üs-
tünlük elde etmifl, zafer ka-
zanm›fl, yenmifl, galip gelmifl.
mühim: önemli, ehemmiyet-
li.
müteaddit: çeflitli, bir çok.
nazar: bak›fl, dikkat.
nazar-› dikkat: dikkatli bak-
ma, dikkatli bak›fl.
Nur: Risale-i Nur.
prensip: temel fikir, temel
bilgi, esas, ilke.
Risale-i Nur: Nur Risalesi, Be-
diüzzaman Said Nursî’nin
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elbette çok çal›fl›yorlar. Ve ‹slâmiyet ve Kur'ân aleyhin-
deki hariçteki cereyanlar elbette dahilde bâz›lar›n› bul-
mufllar ki, Kur'ân lehinde cidden çal›flanlar› uçurmak,
kaç›rmak, evham vermek gibi propagandalarla hakiki
fedakâr olmayan veya dünya ile ve fazla dostlar ile alâ-
kadar olanlar› evhamland›r›yorlar. Ve Nurcular›n da kuv-
ve-i mâneviyelerini k›rmaya çal›fl›yorlar.

Said Nursî

ìÕ

Œ 2 7 1 œ
Azîz, s›ddîk kardefllerim,

Ben size bugün mektup yazacakt›m. Ziyade rahats›z-
l›¤›m sebebiyle telâflta iken, ayn› dakikada Mustafa Gül
ve ‹brahim Gül geldiler. Hem bana ilâç, hem tesellî, hem
büyük sevince vesîle olduklar›ndan, o iki mübarek karde-
flimi benim vekillerim ve bir mektup olarak size gönde-
riyorum. Onlar birer Said olarak benim bedelime sizi zi-
yaret ve tebrik edip sâir fleylerimi de size beyân etsinler.

Said Nursî

ìÕ
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alâkadar: ilgili, iliflkili, müna-
sebetli, ba¤l›.
aleyh: karfl›, karfl›t.
aziz: izzetli, muhterem, say-
g›n.
bedel: yerine, ad›na, nam›na.
beyan: anlatma, aç›klama.
cereyan: ak›m, fikir, sanat ve-
ya siyaset hareketi.
cidden: ciddî olarak, gerçek
olarak.
dâhil: içeri, iç.
evham: vehimler, zanlar, ku-

runtular.
fedakâr: kendini veya flahsî
menfaatlerini hiçe sayan, fe-
da eden.
hakikî: gerçek.
hariç: d›flar›da.
kuvve-i manevîye: manevî
güç, moral.
leh: onun taraf›na, ondan ya-
na, birinin faydas› için yap›lan
hareket.
mübarek: feyizli, bereketli.
propaganda: bir inanç, dü-

flünce, doktrin v.b. ni baflkala-
r›na tan›tmak, benimsetmek
amac›n› güden ve çeflitli vas›-
talarla yap›lan faaliyet.
sâir: di¤er, baflka, öteki.
s›dd›k: çok do¤ru, dürüst,
hakk› ve hakikati tereddütsüz
kabullenen.
teselli: avutma, ac›s›n› dindir-
me.
vekil: yard›mc›, yerine bakan.
vesile: bahane, sebep.
Ziyade: çok, fazla.
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Œ 2 7 2 œ
[Üstad›m›z›n tebrik telgraf›na Reisicumhur Celâl Ba-

yar’›n telgrafla verdi¤i cevapt›r.]

Bediüzzaman Said Nursî,

Emirda¤,

Samimi tebriklerinizden fevkalâde mütehassis olarak
teflekkürler ederim.

Celâl Bayar

ìÕ

Œ 2 7 3 œ

Azîz, s›ddîk ve mübarek kardefllerim,

Evve lâ : Nurdan bana çok lüzûmu bulunan Medrese-
tü’z-Zehrân›n fütuhâtç› mahsülât›n› ve kahraman Tahi-
rî’nin merhume haremiyle ve merhume iki kerîmesi nâ-
m›na gönderdi¤i mecmualar›n› ve iki hafta evvel mer-
hum Hâf›z Ali’nin bir hayrü’l-halefi Mustafa’n›n tam za-
man›nda tamam Mektubât’›n› ve Nurun metîn bir ku-
mandan› Re'fet Beyin kendi kalemiyle yazd›¤› mübarek
mecmuas›n› ve pek güzel ve mânidar rüyâl› mektubunu
ald›m ve çok sevindim. Onlar›n herbir harfine Cenâb-›
Erhamürrâhimîn sizin herbirinize bin hasene ihsan et-
sin. Merhume Hatice ve merhume Hicret’in ve merhu-
me Âifle’nin ruhlar›na ve kabirlerine binler rahmet eyle-
sin. Âmin.
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metin: sa¤lam ve dayan›kl›.
mübarek: feyizli, bereketli.
mütehassis: hislenen, duygula-
nan.
nam: ad›na, yerine.
Nur: Risale-i Nur eserleri.
rahmet: Allah’›n kullar›n› esirge-
mesi, onlara maddî ve manevî ni-
metler vermesi.
Reisicumhur: halk›n reisi, cum-
hurbaflkan›.
rüya: gerçekleflmesi beklenen
fley, umut.
samimî: içten, candan, gönülden.
s›dd›k: çok do¤ru, dürüst, hakk›
ve hakikati tereddütsüz kabulle-
nen.

âmin: Yâ Rabbi! Öyle olsun,
kabul eyle!” anlam›nda dua-
n›n sonunda söylenir.
aziz: izzetli, muhterem, say-
g›n.
Cenab-› Erhamürrâhimîn:
inayet ve rahmet, yard›m ve
lütuf sahiplerinin en merha-
metlisi olan, fleref ve azamet
sahibi olan yüce Allah (c.c.).
evvel: önce.
evvelâ: öncelikle.
fevkalâde: son derece, ziya-

desiyle.
fütuhat: zaferler, fetihler, ga-
libiyetler.
harem: kad›n efl.
hasene: iyilik, sevap.
hayrü’l-halef: hay›rl› evlât,
hay›rl› takipçi.
ihsan: ba¤›fllama, ikram et-
me, lütuf.
kerîme: k›z evlât, k›z çocuk.
mahsulât: meydana gelen,
elde edilen fleyler; meyveler,
ürünler.

manidar: nükteli, ince mana-
l›.
Medresetüzzehra: Bediüzza-
man’›n do¤uda (Van) yap›l-
mas›n› idarecilere teklif etti¤i,
fen ilimleriyle din ilimlerinin
birlikte okutulmas›n› düflün-
dü¤ü üniversite.
merhum: rahmete kavufl-
mufl, ölmüfl, ölü.
merhume: vefat etmifl, rah-
mete kavuflmufl kad›n.
metin: as›l yaz›, ana yaz›.
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Sân iyen: ‹kinci bir Hüsrev olan Mustafa Osman’›n
mektubunda, Sabri nâm›nda bir kardeflimizin, benim
hizmetim için yan›ma gelmesini istemesi beni çok mem-
nun etti. O gelmifl ve birkaç ay hizmet etmiflçesine ka-
bul ediyorum. Fakat flimdi benim hizmetime hariçten
gelmeye ihtiyaç kalmam›flt›r. Ne vakit ihtiyaç olursa o
zaman haberdar edece¤im. Hakikaten Eflâni havalisin-
de Isparta kahramanlar› mahiyetinde küçük kahraman-
lar yetiflmeye bafllam›flt›r.

Sâ l i sen : Nurun demirbafl kâtibi ve flâkirdi Kâtip Os-
man’›n Risâle-i Nur bahçesinden gönderdi¤i yafl üzüm
teberrükünü ve Medresetü’z-Zehrân›n çok ehemmiyetli
bir flûbesi ve bir merkezi olan Sava’n›n gayet mübarek
teberrüklerini, kaideme muhâlif olarak onlar›n hat›r› için
kabul ettim. Ve kime yedirsem de, onlar›n hayr› olarak
yedirece¤im.

Râb ian: Nur kahraman› Hüsrev’in, ben Emirda¤’›n-
da iken bana yazd›¤› umum mektuplar›ndan mühim par-
çalar›n›, hususan benim yazd›¤›m mektuplar›n hulâsala-
r›n› hâvi k›s›mlar›n› bir defterde yazm›flt›m. Fakat ben
hapiste iken birisi, hofluna gitmifl, alm›fl; kayboldu. fiim-
di tekrar eski mektuplar›ndan k›rk kadar bende var. On-
lar› inflaallah ben iflaret edece¤im; burada yazd›ramaz-
sam size gönderece¤im. Bir defterde cem' edilerek bel-
ki ehemmiyetine binâen teksir edilecek.

Hâmisen: Sözler mecmuas›ndan on befl tanesini
Ankara’ya gönderdim. Çok fayda vermifl. Oradaki Nur-
cular kahramancas›na ihtiyat perdesi alt›nda çal›fl›yorlar.

binaen: -den dolay›, bu sebep-
ten.
cem: toplama, biriktirme.
ehemmiyet: önem, de¤er, k›y-
met.
ehemmiyetli: önemli.
gayet: son derece.
haberdar: haberli, bilgili.
hakikaten: do¤rusu, gerçekten.
hamisen: beflinci olarak, beflinci-
si, beflinci derece.
hariç: d›flar›da.
havali: bölge, etraf, çevre, civar.
hâvî: içine alan, kapsayan, kufla-
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tan.
hizmet: görev, vazife.
hususan: bilhassa, özellikle.
hülâsa: k›saca, özet.
ihtiyat: sak›nma, tedbirli, te-
darikli bulunma.
inflaallah: Allah izin verirse.
kaide: kural, esas, düstur.
kâtip: yazan, yaz›c›.
mahiyet: durum, vaziyet.
mecmua: kitap, eser.
Medresetüzzehra: Bediüzza-
man’›n do¤uda (Van) yap›l-

mas›n› idarecilere teklif etti¤i,
fen ilimleriyle din ilimlerinin
birlikte okutulmas›n› düflün-
dü¤ü üniversite.
muhalif: z›t, ayk›r›.
mübarek: feyizli, bereketli.
mühim: önemli, ehemmiyet-
li.
nam: ad, isim.
Nur: Risale-i Nur.
Nurcu: Bedîüzzaman Said
Nursî’nin eserlerine ve fikirle-
rine taraftar olan, Risale-i

Nur’lar› okuyup neflreden
kimse.
rabian: dördüncü olarak.
Risale-i Nur: Nur Risalesi, Be-
diüzzaman Said Nursî’nin
eserlerinin ad›.
salisen: üçüncü olarak.
saniyen: ikinci olarak.
flakirt: talebe, ö¤renci.
flube: bölüm, k›s›m, tak›m.
teberrük: hediye, arma¤an.
teksîr: ço¤altma, art›rma.
umum: bütün, hepsi.
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Sâd i sen: Sizde bulunmayan ve Hüsrev’in istedi¤i
Mektûbât’› tashih ettim. Birisiyle gönderece¤im. Bu de-
fa Yirmi Dördüncü Mektubu çok k›ymetli, çok ince, çok
derin ayn-› hakikat gördüm.

Umuma binler selâm.
1 »/bÉnÑrdGnƒog »/bÉnÑrdnG

Said Nursî

ìÕ
Œ 2 7 4 œ

Azîz, s›ddîk ve mübarek kardefllerim,

Evve lâ : Kardeflimiz ‹nebolu Hüsrevi Nazif Çelebi
bana yaz›yor ki: “Hizb-i Nûriye ve Salâvât›n neflrini bi-
tirdikten sonra ne münâsip ise neflredece¤im” diye so-
ruyor.

Bence sizin tensibinizle Hastalar ve ‹htiyarlar Lem'ala-
r› ve On Yedinci Mektub olan çocuklar›n k›sac›k tâziye-
nâmesi ve Yirmi Birinci Mektub (ihtiyarlara hizmet hak-
k›ndaki k›sa mektubun) neflri münâsiptir. Fakat Medre-
setü’z-Zehrân›n erkân›, hangi cümle ve hangi f›kra mü-
nâsip görürlerse kald›rabilirler ve ›slah edebilirler. Ve da-
ha k›sa baflka münâsip risâleler varsa ilâve edebilirler.
Bu meâlde, kahraman Nazif’e çabuk cevap gönderiniz.
Hakikaten, o kardeflimizin Cevflenü’l-Kebîri ve Hizb-i
Nûriyeyi Salâvât ile beraber neflri, Nurculara ve ehl-i
imâna büyük bir hizmettir. Cenâb-› Hak herbir harfine 

EM‹RDA⁄ LÂH‹KASI - II | 583

Nurcu: Bedîüzzaman Said Nur-
sî’nin eserlerine ve fikirlerine ta-
raftar olan, Risale-i Nur’lar› oku-
yup neflreden kimse.
sadisen: alt›nc› olarak.
selâm: bar›fl, rahatl›k, selamet ve
esenlik dileme.
s›dd›k: çok do¤ru, dürüst, hakk›
ve hakikati tereddütsüz kabulle-
nen.
tashih: düzeltme, yanl›fl›n› gider-
me.
taziyename: bafl sa¤l›¤› dileyen
yaz› veya mektup.
tensip: uygun görme, münasip
k›lma, uygun bulma.
umum: bütün, herkes.

ayn-› hakikat: hakikat›n asl›,
gerçe¤in tâ kendisi.
aziz: izzetli, muhterem, say-
g›n.
Cenab-› Hak: Allah; do¤ru,
gerçek, Hakk›n tâ kendisi
olan, fleref ve azamet sahibi
yüce Allah.
defa: kere, kez, yol.
ehl-i iman: inananlar, iman

sahipleri.
erkân: rükünler, esaslar, ileri
gelenler.
evvelâ: öncelikle.
f›kra: parça, mektup, bölüm.
hakikaten: do¤rusu, gerçek-
ten.
hizmet: görev, vazife.
›slah: iyi duruma getirme, iyi-
lefltirme, düzeltme.

meal: mana, anlam, mefhum.
Medresetüzzehra: Bediüzza-
man’›n do¤uda (Van) yap›l-
mas›n› idarecilere teklif etti¤i,
fen ilimleriyle din ilimlerinin
birlikte okutulmas›n› düflün-
dü¤ü üniversite.
mübarek: feyizli, bereketli.
münasip: uygun.
neflr: yay›m, yay›n.

1. Bâkî olan ancak Allah’t›r.
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mukabil ona ve yard›mc›lar›na bin sevap ihsan etsin.
Âmin.

Sân iyen: Yeni ehl-i hükûmet yavafl yavafl anl›yor ki,
hakiki kuvvet Kur'ân’dad›r. Ve ‹slâmiyet uhuvvetiyle ve
imân›n hakàik›yla tahribâtç› düflmanlara karfl› dayanabi-
lirler.

Evet, bir tahripçi, yirmi tamirciyi telâfla düflürür ve bâ-
zan ma¤lûp edebilir. Koca Çin’i kendine tâbi yapan bir
kuvveti, buradaki yirmi milyon Müslümana karfl› âdetâ
ma¤lûp bir vaziyette tecavüzden durduran, maddî kuv-
vetler, haricî-dahilî tedbirler, ittifaklar de¤il, belki yaln›z
Kur'ân ve imân›n hakikatleri, onlar›n en büyük kuvveti
olan mâneviyât-› kalbiyeyi tahribâtlar›na karfl› sed çek-
mesi ve mânevî yaralar›n› tedâvi etmesidir. Ve yeni hü-
kûmetin Maarif Vekili bu hakikati hissetmifl ki, selefleri-
ne muhâlif olarak, en ziyade imân hakikatlerinin neflri-
ne, din derslerine ehemmiyet veriyor. Hattâ büyük bir
ehemmiyetle, flimdi de fiark Dârülfünunu—tâbirlerince
Do¤u Üniversitesi—için yüz bin lira tahsis edildi¤ini ga-
zeteler yazm›fl.

Hem, mezkûr hakikati, hem Ankara, hem ‹stanbul
üniversiteleri, o dehfletli, tahribâtç› kuvvete karfl› hem
vatan›, hem gençli¤i kurtaracak hakàik-› Kur'âniye ve
imâniye oldu¤unu kat'iyen bildiler ki, Ankara’daki üni-
versiteliler 1700 imza ile Maarif Vekilinin din derslerini
cebrî mekteplere koymas› için tebrik etmifller. Ve ‹stan-
bul Üniversitesinde yeni hükûmetin en mühim bir rük-
nüne demifller ki:

âdeta: sanki.
âmin: Yâ Rabbi! Öyle olsun, ka-
bul eyle!” anlam›nda duan›n so-
nunda söylenir.
cebrî: zorunlu olarak.
dahilî: içe ait, içe dönük, iç ile il-
gili.
dârülfünun: üniversite.
dehfletli: ürkütücü, korkunç.
ehemmiyet: önem, de¤er, k›y-
met.
ehl-i hükümet: hükümete men-
sup kimseler, milleti idare eden-
ler.
hakaik: hakikatler, do¤rular, ger-
çekler.
hakaik-› Kur’âniye: Kur’ân ait
olan ve ondan gelen gerçekler.
hakikat: gerçek, do¤ru.
hakikî: gerçek.
haricî: d›fla ait, d›flar› ile ilgili.
ihsan: ba¤›fllama, ikram etme, lü-
tuf.
iman: inanç, itikat.
ittifak: birleflme, fikir birli¤i etme.
kat’iyen: katî olarak, kesin ola-

584 | EM‹RDA⁄ LÂH‹KASI - II

rak, kesinlikle.
maarif: e¤itim, ö¤retim, talim
ve terbiye sistemi.
maddî: madde ile alâkal›.
manevî: manaya ait, maddî
olmayan.
maneviyat-› kalbiye: kalbin
manevî hisleri, lâtifeleri.
mektep: okul.
mezkûr: zikredilen, ad› ge-
çen, an›lan.
muhalif: z›t, ayk›r›.
mukabil: karfl›l›k.
mühim: önemli, ehemmiyet-

li.
neflr: yay›m, yay›n.
rükn: bir toplulu¤un en
önemli ve kuvvetli fertlerin-
den her biri.
saniyen: ikinci olarak.
selef: önce geçen; bir yerde,
bir iflte, bir hâl ve mevkide di-
¤erinden önce bulunmufl
olan kimse.
set: mani, perde, engel.
fiark: do¤u.
tâbi: ba¤l›, uyma.
tabir: ifade; deyim.

tahribat: tahripler, y›k›p boz-
malar.
tahsis: ay›rma, ödenek ver-
me.
tamir: onarma, düzeltme.
tecavüz: sald›rma, s›n›r›n› afl-
ma.
tedbir: önlem, yol, çare.
uhuvvet: kardefllik, din kar-
deflli¤i.
vaziyet: durum.
vekil: naz›r, bakan.
ziyade: çok, fazla.
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“Anadolu’da din lehinde kuvvetli bir cereyan var. On-
lara da, solcular gibi bir derece meydan vermeyece¤iz”
demesine mukabil, o üniversitenin mümessili, din neflri-
yât› yapanlar aleyhinde oldu¤u halde, o reise demifl ki:

“E¤er dedi¤in o cereyan Risâle-i Nur ise, ne siz ve ne
de Avrupa onu ma¤lûp edemez.”

Bu mesele münâsebetiyle, meslek ve meflrebime mu-
hâlif olarak Eski Said’in bir iki dakika kafas›n› bafl›ma
alarak diyorum ki:

Küfür ile imân ortas› yoktur. Bu memlekette ‹slâmiye-
te karfl› komünist mücadelesi ortas› olamaz. Sa¤ ve sol,
ortas›, üç meslek icap ettirir. E¤er ‹ngiliz, Frans›z dese-
ler haklar› var. “Sa¤ ‹slâmiyet, sol komünistlik, ortas› da
Nasrâniyet” diyebilirler. Fakat bu vatanda, küfr-ü mutla-
ka karfl› imân ve ‹slâmiyetten baflka bir din, bir mezheb
olamaz. Olsa, dini b›rak›p komünistli¤e girmektir. Çün-
kü hakiki bir Müslüman hiçbir zaman Yahudî ve Nasrâ-
nî olam›yor. Olsa olsa dinsiz olup tam anarflist olur.

‹nflaallah, Maarif ve Adliye Vekilleri gibi, sâir erkânlar
da bu ehemmiyetli hakikati tam anlayacaklar. Sa¤-sol tâ-
biri yerine, hak ve hakikat ve Kur'ân ve imân kuvvetine
dayan›p bu vatan› küfr-ü mutlaktan, anarflîlikten, z›nd›-
kadan ve onlar›n dehfletli tahribâtlar›ndan kurtarmaya
çal›flmalar›n› rahmet-i ‹lâhiyeden bütün ruh u can›m›zla
niyaz ve rica ediyoruz.

ìÕ
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mezhep: bir dinin baz› noktalar-
da görüfl farklar› bulunan kolla-
r›ndan her biri.
muhalif: z›t, ayk›r›.
mukabil: karfl›l›k.
mücadele: savaflma, çat›flma,
kavga.
mümessil: temsil eden, temsilci.
münasebet: vesile, -dan dolay›.
Nasranî: ‹sevî, Hristiyan.
Nasraniyet: Hristiyanl›k.
neflriyat: yay›nlar.
niyaz: Allah’a yalvarma ve yakar-
ma.
rahmet-i ‹lâhîye: Allah’›n sonsuz
rahmeti, ‹lâhî rahmet.
reis: baflkan.
Risale-i Nur: Nur Risalesi, Bediüz-
zaman Said Nursî’nin eserlerinin
ad›.
ruh u cân: ruh ve can; ruh ve
canla.
sâir: di¤er, baflka, öteki.
tabir: ifade; deyim.
tahribat: tahripler, y›k›p bozma-
lar.
vekil: naz›r, bakan.
z›nd›ka: dinsizlik, inançs›zl›k.

adliye: mahkeme, yarg›lama
iflleriyle u¤raflan daire.
aleyh: karfl›, karfl›t.
anarfli: hükümetsiz veya si-
yasî otoritesini kaybetmifl dü-
zensiz topluluk hâli.
anarflist: hiç bir düzen ve
otorite tan›mayan, kar›fl›kl›k
ve bozgunculuktan yana
olan.
cereyan: ak›m, fikir, sanat ve-
ya siyaset hareketi.
dehfletli: ürkütücü, korkunç.
ehemmiyetli: önemli.

erkân: rükünler, esaslar, ileri
gelenler.
hakikat: gerçek, do¤ru.
hakikî: gerçek.
icap: gerekme hali, gerekli ol-
ma.
iman: inanç, itikat.
inflaallah: Allah izin verirse.
komünist: bütün mallar›n or-
taklafla kullan›ld›¤› ve özel
mülkiyetin olmad›¤› iddias›n-
da bulunan düzen in mensu-
bu olan kimse.
küfr-i mutlak: mutlak küfür,

hiç bir imanî hükmü, delili ka-
bul etmeme, kesin ve tam bir
inkar.
küfür: imans›zl›k, dinsizlik.
leh: onun taraf›na, ondan ya-
na, birinin faydas› için yap›lan
hareket.
maarif: e¤itim, ö¤retim, talim
ve terbiye sistemi.
mesele: konu.
meslek: gidifl, tutulan yol, sis-
tem.
meflrep: gidifl, hareket tarz›,
tav›r, tutum, meslek.
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Œ 2 7 5 œ

… Bir iki hafta evvel M›s›r’›n Camiü’l-Ezherinin büyük
bir müderrisi olan Ali R›za buraya hususi bir adam› gön-
derdi¤i gibi, iki gün evvel de aslen Buharal› ve Medine-i
Münevvere’de mücâvir ve M›s›r’da büyük âlimlerle ve
hususan eski fieyhü’l-‹slâm›m›z ve Dârü’l-Hikmette be-
nim arkadafl›m Mustafa Sabri Efendiyle alâkadar ve bu
tarafa gelece¤ine dâir onlarla görüflen ve bir derece on-
lar›n nâm›na mühim bir âlim yan›ma geldi. Ben de Ca-
miü’l-Ezhere hediye-i vakfiyem olarak on bir tane husu-
si mecmualar›m› o zât vas›tas›yla âlem-i ‹slâm›n büyük
medresesi olan ve o âlimin ihbar›yla flimdi yirmi yedi bin
talebesi bulunan Camiü’l-Ezhere hediye olarak o zâta
verdik. Hem dedik: Baflta Mustafa Sabri ve Ali R›za ve
Mehmed Zahid Kevserî olarak, Nur mecmualar›na be-
nim bedelime sahip ve hâmi ve vâris olsunlar ve Arabî-
ye tercümeye çal›fls›nlar, dedik. Mektup da yazd›k. O zât
ald›, gitti.

Umum kardefllerime ve hemflîrelerime selâm ederim,
duâlar›n› isterim.

1 »/bÉnÑrdGnƒog »/bÉnÑrdnG
Kardefliniz
Said Nursî

ìÕ
alâkadar: ilgili, iliflkili, münase-
betli, ba¤l›.
âlem-i ‹slâm: ‹slâm âlemi, ‹slâm
dünyas›.
âlim: ilim ile u¤raflan, ilim adam›.
Arabî: Arapça.
aslen: as›l itibar›yla, kök ve soy
bak›m›ndan.
bedel: yerine, ad›na, nam›na.
Camiü’l-Ezher: M›s›r’daki Ezher
Üniversitenin ad›.
dair: alakal›, ilgili.
dua: Allah’a yalvarma, niyaz.
evvel: önce.
hamî: himaye eden, koruyan, gö-
zeten.
hemflire: k›z kardefl, bac›.
hususan: bilhassa, özellikle.
hususî: özel.
ihbar: haber verme, bildirme.

Medine-i Münevvere: Nurlu
Medine flehri.

medrese: ‹slâm dünyas›nda
düzenli ö¤retim kuruluflu,
mektep.

mücavir: vatan›n› terk ede-
rek haremeyn-i flerifeyn’de
ibadetle meflgul olan.

müderris: dârülfünun hocas›,
üniversite hocas›, profesör.
mühim: önemli, ehemmiyet-
li.
nam: ad›na, yerine.
selâm: bar›fl, rahatl›k, sela-
met ve esenlik dileme.
seyhü’l-‹slâm: Osmanl›lar za-

man›nda din ifllerine bakan
ve sadrazamdan sonra en
yüksek vazifeli flah›s.
talebe: ö¤renci.
umum: bütün, herkes.
vâris: mirasç›.
vas›ta: vesile, neden, arac›.
zat: kifli, flah›s.
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Œ 2 7 6 œ

Evve lâ : Hadsiz flükrolsun ki, flimdi Ankara içinde
küçük bir medrese-i Nuriye mânâs›nda, küçük Said’ler
ve Nurun fedakârlar› her gece birisi bir mecmuay› okur,
ötekiler ders al›r gibi dinliyorlar. Bâz› vakit konferans za-
man›nda bâz› mühim adamlar da ifltirak ediyorlar. Bu
defa Afyon gazetecisinin iftiras› münasebetiyle Baflveki-
le ve Dahiliye Vekâletine ve Nur Talebelerine bâz› me-
buslar söylemifl: Adnan Menderes ile Dahiliye Vekili pek
dostâne mukabele edip haber göndermifller ki, “Hiç me-
rak etmesin ve me'yus olmas›n.”

Ve Afyon’daki gazeteci de, “Ben Emirda¤’›na gelece-
¤im ve Üstada iki dile¤im var; bunlar› rica edece¤im ve
özür dileyece¤im” demifl. Ve bizim aleyhimizde neflredi-
len o gazetelerden, talebelerim yüz altm›fl adedini alarak
imhâ etmifllerdir.

Daha fazla yazacakt›m. Rahats›zl›¤›m dolay›s›yla ya-
zamad›m ve vakit de dar oldu¤undan k›sa kesiyorum.
Umumunuza selâm.

ìÕ

Œ 2 7 7 œ

Hakikaten Eflâni ve Safranbolu, aynen Isparta’n›n
kahramanlar› gibi Nurlara mütemadiyen çal›fl›yorlar.
Hattâ bu defa Rehberlerin bir k›sm›nda münâcât yoktu.
Eflâni az bir zamanda yetmifl adet eski harfle münâcât› 

EM‹RDA⁄ LÂH‹KASI - II | 587

Nur: Risale-i Nur.
özür: bir kusur veya suçun hofl
görülmesini gerektiren sebep, el-
de olmadan yap›lan bir suçun ba-
¤›fllanmas› için ileri sürülen baha-
ne.
selâm: bar›fl, rahatl›k, selamet ve
esenlik dileme.
flükür: teflekkür.
talebe: ö¤renci.
umum: bütün, herkes.
Üstat: Bediüzzaman Said Nursî.
vekâlet: nezaret, bakanl›k.

baflvekil: baflbakan.
dâhil: içeri, iç.
defa: kere, kez, yol.
dostâne: dostlukla, dostça.
evvelâ: öncelikle.
fedakâr: kendini veya flahsî
menfaatlerini hiçe sayan, fe-
da eden.
haber: bilgi, bilgilendirme.
hadsiz: s›n›rs›z, sonsuz.
hakikaten: do¤rusu, gerçek-
ten.

iftira: asl› olmadan birine suç
yükleme, olmayan bir suçu
baflkas›na yükleme.
imha: ortadan kald›rma,
mahvetme.
ifltirak: kat›lma, ortak olma.
mana: anlam.
mebus: milletvekili.
medrese-i Nuriye: nur med-
resesi; Risale-i Nur’lar›n okun-
du¤u yerler.
merak: endifle.

mukabele: karfl›l›k.
mühim: önemli, ehemmiyet-
li.
münacat: Allah’a dua etme,
yalvarma, Onun manevî hu-
zurunda tazarru ve niyazda
bulunma.
münasebet: ilgi, iliflki, müna-
sebet.
mütemadiyen: sürekli ola-
rak, devaml›.
neflr: yay›m, yay›n.
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yaz›p bize göndermifltir. Biz de o münâcâtlar› Rehberle-
rin arkas›na ilâve ettik. ‹nflaallah orada da çok Sun-
gur’lar ç›k›yor ve ç›kacak.

ìÕ

Œ 2 7 8 œ

MÜDAFAATIN B‹R HÂfi‹YES‹D‹R

Bu meâlde adalet-perver Demokratlara istida yazabi-
lirsiniz. Ben hastay›m. Siz nas›l münasib ise öyle yap›-
n›z.

Avukat›m›zdan, bir gün evvel ald›¤›m›z mektupta, ki-
taplar›m›z›n suç mevzuu olan ve olmayanlar›, hiçbir
kanuna uymayan bir tarzda, binler kelime içinde, bir
risalede, bir tek kelimeyi bahane edip, suç mevzuu yap-
mak, o risaleyi vermemek sûretiyle, Nurlar›n intiflar›na
garazkârane mâni olmak firkiyle, hem kararnamelerini
mahkeme-i temyizce bütün bütün bozan o kararname-
de, suç mevzuu gösterdikleri bizim aleyhimizde olmad›-
¤› halde müddeiumuminin iddianamesine karfl› hatâ-se-
vab cetvelinde, seksen bir hatâs›n› ve garazkârl›¤›n› kat'î
isbat etti¤imiz halde, flimdi ayn› garazkârl›kla ve dört yüz
sahife Zülfikar Risalesi'ni; birkaç sat›r tesettür ve irsiyet
hakk›ndaki, yüzbin tefsirin ayn› mânay› söylediklerine
binaen, otuz-k›rk sene evvel yaz›lan cümlelerini suç
mevzuu yap›p, o mecmuay› müsadere edip bize verme-
mek, dünyada hangi kanun buna müsaade eder?

adaletperver: adalet sever.
aleyh: karfl›, karfl›t.
Aziz: izzetli, muhterem, sayg›n.
bahane: as›l sebebi gizlemek için
ileri sürülen uydurma sebep.
binaen: -den dolay›, bu sebep-
ten.
evvel: önce.
garazkâr: haset eden, kin güden,
kötü kas›t sahibi.
garazkârane: hasetle.
haber: bilgi.
hafliye: dipnot.
iddianame: iddia yaz›s›, savc›n›n
bir dava konusundaki iddialar›n›
toplam›fl oldu¤u, isnat etti¤i suç
ve delilleri de içine alan yaz›s›.
inflaallah: Allah izin verirse.
intiflar: yay›lma, yayg›nlaflma,
neflrolunma.
irsiyet: varis olma, mirasç›l›k.
ispat: do¤ruyu delillerle göster-
me.
istida: dilekçe.
kararname: sorgu hakiminin ha-
z›rlad›¤›, suçlamaya veya aklama-
ya dair resmi yaz›.
kat’î: kesin, flüpheye ve tereddü-
de mahal b›rakmayan.
Mahkeme-i Kübra: en büyük
mahkeme, öldükten sonra bütün
insanlar›n diriltilerek Allah huzu-
runda hesaba çekilece¤i mahke-
me.
Mahkeme-i Temyiz: temyiz
mahkemesi, mahkeme kararlar›-
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n›n yolunda verilip verilmedi-
¤ini tetkik etmekle görevli
makam, yarg›tay.
mâni: engel.
meal: mana, anlam, mefhum.
mevzu: konu.
müdafaat: müdafaalar, sa-
vunmalar.
müddeiumumî: savc›.
münacat: Allah’a dua etme,
yalvarma, Onun manevî hu-
zurunda tazarru ve niyazda
bulunma.
münasip: uygun.

müsadere: ifllenen bir suç
karfl›l›¤› olarak, suçlunun ma-
l›n›n bütünü veya bir bölümü
üstündeki sahipli¤ine son ve-
rilmesi ve bu sahipli¤in bir
baflka kurulufla devredilmesi.
risale: Risâle-i Nur Külliyat›n›
meydana getiren kitaplardaki
her bir ba¤›ms›z bölüm.
sahife: sayfa.
sat›r: bir sayfa üzerinde yan
yana dizilmifl kelimeler; yaz›
s›ras›.
s›dd›k: çok do¤ru, dürüst,

hakk› ve hakikati tereddütsüz
kabullenen.
suretiyle: tarz›yla, biçimiyle,
yoluyla.
flekva: flikayet.
tarz: biçim, flekil.
tefrik: birbirinden ay›rma, ay-
r› tutma.
tefsîr: Kur’ân-› Kerîm’i aç›kla-
mak maksad›yla yaz›lan ki-
tap.
tesettür: örtünme, gösteril-
mesi dinen yasak olan k›s›m-
lar›n örtülmesi.
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Hem Afyon'un Mahkemesindeki eserler —tekrarat-›
Kur'âniye ve melekler hakk›ndaki iki parçac›k müstesna
olarak— bütün eserler iki sene hem Denizli, hem Anka-
ra A¤›r Ceza Mahkemesi beraetine karar vererek, için-
de suç mevzuu bulamad›klar› ve bize iade etmeye karar
verdikleri ve ayn› eserler Isparta Hükûmetinin bir vakit
müsadere ile tamamen eline geçti¤i halde, tamam›yla
sahiplerine iade ettikleri; sonra da Zülfikar'la Asâ-y› Mu-
sa'y› ruhsats›z eski yaz› ile neflir bahanesiyle, dört sene-
den beri müsadere edildikleri ve aynen hiçbiri zâyi olma-
dan yüzyetmifl adet mecmuada bir suç mevzuu bulama-
d›klar› için bizlere tamamen iade ettikleri ve bizim en
mühim suçumuz olarak gösterdikleri, eski partinin bir k›-
s›m fleflerine hakikat nam›na itiraz›m›z›n yüz misli ziya-
de flimdi dinî mecmualar, resmî cerideler ayn› itiraz› flid-
detle vurduklar› halde, Risale-i Nur'un bir mahrem par-
ças›, flimdiki zaman› tamamiyle tayin etti¤i bir hakikat›-
n› tefsir bahsinde ispat etmifl ki, "ölmüfl bir flefdir"
demifl.

‹flte hakikat böyle iken, Afyon Mahkemesi, adalet na-
m›na de¤il, belki o ölmüfl adam›n muhabbeti taassubu
ile, eski harfle de neflredilen kararnamenin âhirinde, bi-
zi mahkûm etmek için en mühim sebep savc›n›n garaz-
kârl›¤› sebebiyle mahkeme heyeti demifller ki:

"Said ve arkadafllar›, Mustafa Kemal'e din y›k›c›, süf-
yan demifller ve kalplerdeki sevgisini bozma¤a çal›flm›fl-
lar. Onun için mahkûm ediyoruz." Acaba ölmüfl gitmifl 
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mühim: önemli, ehemmiyetli.
müsaade: izin.
müsadere: ifllenen bir suç karfl›l›-
¤› olarak, suçlunun mal›n›n bütü-
nü veya bir bölümü üstündeki
sahipli¤ine son verilmesi ve bu
sahipli¤in bir baflka kurulufla dev-
redilmesi.
müstesna: istisna olan, hariç.
nam: ad.
Nasraniyet: Hristiyanl›k.
neflir: kitap, gazete vs. bast›r›p ç›-
karma.
Protestan: Katolikten ayr›lma H›-
ristiyan mezhebine mensup olan,
reform taraftar›.
resmî: devletin olan, devlete ait,
devletle ilgili.
rey: oy.
ruhsat: izin, müsaade, icazet.
tarih-i befler: insanl›¤›n geçmifli,
insanl›k tarihi.
tayin: belirleme, gösterme, s›n›r›-
n› çizme.
tefsîr: aç›klama, izah.
tekrarât-› Kur’âniye: Kur’ân’›n
tekrarlamalar›, Kur’ân’da tekrar-
lanan ibâre, mevzu ve ayetler.
ulema-y› ‹slâm: ‹slâm âlimleri.
zayi: yitik, zarar, ziyan.
ziyade: fazla, fazlas›yla.

acip: tuhaf, hayret veren,
hayrette b›rakan, flafl›lacak
fley.
âdet: rakam, tane, miktar.
bahane: as›l sebebi gizlemek
için ileri sürülen uydurma se-
bep.
cebren: cebirle, zorla, kuvvet
kullanarak, mecburî.
ceride: gazete.
cevaz: caiz olma, izin, ruhsat,
yap›lmas›na teflvik olunma-
yan, ancak mâni de olunma-
yan ifl.

cihet: yön.
hadis: Hz. Muhammed’e
(a.s.m.) ait söz, emir, fiil veya
Hz. Peygamberin onaylad›¤›
baflkas›na ait söz, ifl veya
davran›fl.
Hahambafl›: Bir ülkede Yahu-
dilerin din ifllerine bakan en
büyük baflkan›, dinî lider.
hakikat: gerçek, do¤ruluk.
hakikî: gerçek.
hükmetmek: bir kanaate
varmak, zannetmek.
iade: geri verme.

itiraz: kabul etmedi¤ini belir-
tip karfl› ç›kma.
ittifak: ortak bir gayede an-
laflma, birleflme.
ittifaken: ittifakla, anlaflarak,
uzlaflarak.
mahrem: herkesçe bilinme-
mesi gereken, gizli.
malûm: bilinen, bilinir olan.
masum: suçsuz, günahs›z,
saf, temiz.
mecmua: yay›n, dergi, kitap.
mevzu: konu.
misl: kat; efl.
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bir adam›n flahs›na karfl› bin defa böyle itiraz da olsa
umumî bir dava oluyor. Mahkeme-i adalet buna dair
böyle bir hükmü vermek elbette pek acib bir mâna ifl
içinde var.

fiimdi böylelerin elindeki dört defa Nur eserleri bera-
et kazand›klar› ve flimdi Dâhiliye Bakan›, evvelce Adliye
Bakan› üç defa beraetine ve suç mevzuu olmad›¤›na ve
bizi mahkûm eden Afyon karar›n› bozmas›yla, suç mev-
zuu olmad›¤›na hüküm verdi¤i halde, flimdi bütün millet,
adalet ve flefkat ve diyanete hizmet bekledikleri Demok-
rat hükûmeti zaman›nda, eski müstebitlerin dehfletli
plânlar›yla Risale-i Nur'a karfl› garazkârlar›n›n keyfine b›-
rakmak, Demokrat hükûmeti aleyhinde büyük bir h›ya-
nettir. Ve milletin teselli-i ümidini k›rmakt›r. Benim An-
kara'da bir vekilim Mustafa Sungur'dur. 17.11.1950 ta-
rihli çekti¤i telgrafta, umum risalenin bize iadesine karar
verilmifl diye müjde verdi. Ve âdil Adliye Vekili üç defa
beraet verdi¤i ve flimdi de Sungur'un mektubuna göre
hem iadesine emir verildi¤ini ve flimdi telefonla haber
verece¤im söyledikleri halde, bu onalt› seneden beri
aleyhimizde olan iftiralar ve jurnallar hem Eskiflehir,
hem Denizli Mahkemesinde bütün dosyalar› Afyon
Mahkemesi toplamak ve af kanununun ç›kmas›yla ve
mahkemelerin beraet vermesiyle, o mübarek eserleri, o
dosyalar içerisine kar›flt›rarak çürütmek için mahzene
atmak ve üç seneden beri bizi aldatan baz› eflhasa Nur-
lar›n ifllerini b›rakmamak lâz›m geliyor. Baflbakan ve 

acip: tuhaf, hayret veren, hayret-
te b›rakan, flafl›lacak fley.
adalet: her hak sahibine hakk›n›n
tam ve eksiksiz verilmesi, hakka-
niyet, âdillik.
adliye: mahkeme, yarg›lama iflle-
riyle u¤raflan daire.
ahir: son.
aleyh: karfl›, karfl›t.
berâet: temize ç›kma, suçsuz ol-
du¤u anlafl›lma.
cebren: cebirle, zorla, kuvvet kul-
lanarak, mecburî.
cebr-i umumî: umumî bask›, ge-
nel zorlama.
dair: alakal›, ilgili.
dava: hak aramak maksad›yla
mahkemeye müracaat etme.
dehfletli: ürkütücü, korkunç.
din-i ‹slâm: ‹slâm dini.
diyanet: din, dindarl›k.
garazkâr: kinli, düflmanl›k güden,
garaz› olan, kötü kas›t sahibi.
gayet: son derece.
haber: bilgi.
hadis: Hz. Muhammed’e (a.s.m.)
ait söz, emir, fiil veya Hz. Pey-
gamberin onaylad›¤› baflkas›na
ait söz, ifl veya davran›fl.
hakikat: gerçek.
heyet: kurul, topluluk; birlik tefl-
kil eden flah›s ve fleylerin tama-
m›.
h›yanet: hâinlik, ihanet, kendine
olan güveni kötüye kullanma, sö-
zünde durmay›p oyun etme.
hüküm: karar, emir.
ispat: do¤ruyu delillerle göster-
me.
itiraz: kabul etmedi¤ini belirtme,
karfl› ç›kma.
kararname: sorgu hakiminin ha-
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z›rlad›¤›, suçlamaya veya ak-
lamaya dair resmi yaz›.
keyfî: kanuna uymayarak,
keyfe, arzuya ba¤l›.
mahkeme-i adalet: adalet
mahkemesi, hakka riayet
edilen mahkeme, do¤rulu¤un
benimsenip uyguland›¤› yer.
mahkûm: kendine hükmolu-
nan, hükümlü.
mevzu: vaz olunmufl, konul-
mufl, yerlefltirilmifl.
millet-i ‹slâmiye: ‹slâm mille-
ti.

muhabbet: sevgi, sevme.
muz›rr: zararl›, zarar veren.
mühim: önemli, ehemmiyet-
li.
müstebit: zulüm ve bask›da
bulunan, zorba.
nam: ad, yerine.
neflr: kitap basma, ç›karma;
herkese duyurma, yayma.
Süfyan: ahir zamanda gele-
ce¤i ve ümmetin karanl›k
günler yaflamas›na sebep
olaca¤› sahih hadislerde bildi-
rilen dehfletli, dinsiz ve müna-

f›k flah›s.

flahsî: flahsa, kifliye ait, husu-
sî.

flefkat: karfl›l›ks›z sevgi besle-
me, içten ve karfl›l›ks›z mer-
hamet.

taassup: afl›r› ba¤l›l›k, afl›r› ta-
raftarl›k, fanatizm.

teselli: avunma.

ümit: umut, umma, ümit; ba-
z› fleylerin istedi¤i yönde ol-
mas› konusunda beslenen
his.
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Maarif Bakan› ve Dâhiliye Bakan›'na bu gayet mühim
mes'eleyi nazar-› dikkatlerine arzediyorum.

Said Nursî

ìÕ

Œ 2 7 9 œ
Papal›k Makam-› Âlîsi

Kalem-i Mahsusu
Baflkitabet Dairesi

Numara: Vatikan
232247 22 fiubat 1951

Efendim,

Zülfikar nâm el yaz›s› olan güzel eseriniz ‹stanbul’da-
ki Papal›k makam-› vekâleti vas›tas›yla Papa Hazretleri-
ne takdim edilmifltir. Bu nazik sayg›n›zdan dolay› gayet
mütehassis olduklar›n› bildirirken, üzerinize Cenab-›
Hakk›n lütuflar›n› dilediklerini tebli¤e beni memur ettik-
lerini arza müsâraat eylerim. Bu vesile ile sayg›lar›m› su-
nar›m efendim.

‹mza
Vatikan Bayn Baflkâtibi

ìÕ
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ma, dikkatli bak›fl.
nazik: terbiyeli, sayg›l›, ince dav-
ran›fll›.
papa: Katolik kilisesi.
risale: Risâle-i Nur Külliyat›n›
meydana getiren kitaplardaki her
bir ba¤›ms›z bölüm.
takdim: arz etme, sunma.
tebli¤: ulaflt›rmak, bildirmek.
Umum: bütün.
vas›ta: vesile, neden, arac›.
vekil: baflkas›n›n yerine ve ad›na
hareket eden, konuflan
vesile: yol, vas›ta, sebep.

âdil: adaletli olan, do¤ruluk
gösteren.
arz: bir büyü¤e sunma, gös-
terme, bildirme, önüne koy-
ma.
aleyh: karfl›, karfl›t.
arz: sunma.
baflkitabet: baflkâtiplik.
berâet: temize ç›kma; bir da-
van›n neticesinde suçsuz ol-
du¤u anlafl›lma.
Cenab-› Hak: hakk›n ta ken-
disi olan fleref ve azamet sa-
hibi yüce Allah.

eser: telif, kitap, yay›n.
eflhas: flah›slar, kimseler.
gayet: son derece.
haber: bilgi.
hafliye: dipnot.
iade: geri verme.
iftira: asl› olmadan birine suç
yükleme, olmayan bir suçu
baflkas›na yükleme.
jurnal: ihbar, flikayet.
lütuf: güzellik, hoflluk, iyilik,
ihsan.
mahzen: bodrum.
makam-› âlî: yüce ve ulvî

makam.
makam-› vekâlet: bakanl›k,
vekillik makam›.
mesele: konu.
mübarek: hay›rl›, mutlu, kut-
lu, u¤urlu.
mühim: önemli, ehemmiyet-
li.
müsâraat: acele etme, sür’at-
li davranma.
mütehassis: hislenen, duygu-
lanan.
nam: ad, isim.
nazar-› dikkat: dikkatli bak-
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Œ 2 8 0 œ

Aziz, s›dd›k kardefllerim,

Evve lâ : Bütün ruh u can›m›zla Receb-i fierifinizi ve
fiuhur-u Selâsenizi tebrik edip Cenab-› Erhamürrahimîn-
den niyaz ediyoruz ki, hakk›n›zda ve hakk›m›zda seksen
sene bir mânevî ömr-ü bâki kazand›rmaya bu üç müba-
rek ay› vesile eylesin. Âmin.

Sân iyen: Otuz k›rk gündür hakikî ehl-i imana bir
nevi hücum içinde üç dindar vekilin ‹slâmiyet fleâirini bir
derece tamir etmeye meydan vermemek için bir sars›n-
t› verildi. Hizmet-i imaniye içinde en büyük kuvveti Nur-
cularda buldular. Bahanelerle onlara fütur vermek, flevk-
lerini k›rmak için çok desiseler yap›ld›. Tarsus, ‹stanbul
gibi, Emirda¤›nda da acip desiselerle beni hiddete geti-
rip bir gaile ç›karmak istediler. Halbuki, Cenab-› Hakk›n
rahmetiyle bana fevkalâde bir sab›r ve tahammül verildi.
Onlar›n da plân› zîr ü zeber oldu. Hattâ Afyon’da ve bu-
rada üç büyük memurun belki azl olmak ihtimali var. Ve
üç vekil de lehimde bulunmufllar. Demek, inâyet-i ‹lâhi-
ye daima bizi himaye ediyor, elhamdü lillâh. Bu gibi fley-
leri merak etmeyiniz. Yaln›z ihtiyat her vakit iyidir.

Sâ l i sen : Risâle-i Nur’un mânevî avukat› ve bir kah-
raman› Ahmed Feyzi, ‹zmir’deki Nurun teksiri ve inti-
bahkârâne ‹zmir vaziyeti ile Ahmed Feyzi alâkadar ol-
mufl, teksirdeki tashihat› deruhte etmifl. Mehmed Yayla
ve Abdurrahman gibi ve yard›m eden kardefller gibi 

acip: tuhaf, hayrette b›rakan.
alâkadar: ilgili, iliflkili, münase-
betli, ba¤l›.
âmin: Yâ Rabbi! Öyle olsun, ka-
bul eyle!” anlam›nda duan›n so-
nunda söylenir.
azil: birisini iflinden veya maka-
m›ndan ay›rma, iflinden ç›karma,
yol verme.
aziz: izzetli, muhterem, sayg›n.
bahane: as›l sebebi gizlemek için
ileri sürülen uydurma sebep.
Cenab-› Erhamürrâhimîn: inayet
ve rahmet, yard›m ve lütuf sahip-
lerinin en merhametlisi olan, fle-
ref ve azamet sahibi olan yüce
Allah (c.c.).
deruhte: üstüne alma, yüklen-
me, kendini vazifeli bilme.
desise: hile, oyun, aldatmaca.
dindar: dinin emirlerini yerine
getiren.
ehl-i iman: inananlar, iman sa-
hipleri.
elhamdülillâh: Allah’a flükür.
evvelâ: öncelikle.
fevkalâde: ola¤anüstü.
fütur: zay›fl›k, gevfleklik, usanç.
gaile: u¤raflt›r›c› ve s›k›nt›l› ifl.
hakikî: gerçek, dostlu¤u içten ve
gönülden olan.
hiddet: öfke, k›zg›nl›k.
himaye: koruma, muhafaza et-
me.
hizmet-i imaniye: iman ve
Kur’an hakikatlerinin ikna edici
ve ilmî delillerle anlafl›lmas›na
hizmet etme.
ihtimal: olabilirlik.
ihtiyat: gelece¤i düflünerek ted-
birli hareket etme.
inayet-i ‹lahiye: Allah’›n yard›m›.
intibah: duygular›n harekete
geçmesi.
leh: fayda, taraf.
manevî: manaya ait, maddî ol-
mayan.
merak: endifle.
mübarek: feyizli, bereketli.
nevi: çeflit.
niyaz: yalvarma, yakarma.
Nur: Risale-i Nur eserleri.
Nurcu: Bedîüzzaman Said Nur-
sî’nin eserlerine ve fikirlerine ta-
raftar olan, Risale-i Nur’lar› oku-
yup neflreden kimse.
ömr-ü bâkî: daimî, kal›c› hayat.
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rahmet: flefkat, merhamet,
ba¤›fllama ve esirgeyicilik.
Receb-i fierif: Kamerî aylar›n
yedincisi ve mübarek kutsal
aylardan üç aylar›n birincisi,
Recep ay›.
Risale-i Nur: Nur Risalesi, Be-
diüzzaman Said Nursî’nin
eserlerinin ad›.
ruh u cân: ruh ve can; ruh ve
canla.
sab›r: dayanma, katlanma,

zorluklara dayanma gücü.
salisen: üçüncü olarak.
saniyen: ikinci olarak.
s›dd›k: çok do¤ru, dürüst,
hakk› ve hakikati tereddütsüz
kabullenen.
fleair: dinin alâmetleri, iflaret-
leri.
flevk: fliddetli arzu, afl›r› istek
ve heves.
fluhur-i selâse: Üç Aylar; Re-
cep, fiaban ve Ramazan.

tahammül: zora dayanma,
sabretme, sab›r gösterme.
tamir: onarma, düzeltme.
tashihat: düzeltmeler, tas-
hihler.
teksîr: ço¤altma.
vaziyet: durum.
vekil: milletvekili.
vesile: yol, vas›ta, sebep.
zir ü zeber: altüst, karmaka-
r›fl›k, darmada¤›n.
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‹zmir’de Nurun teksirinde alâkalar›n› devam ettirecekle-
rine dair mektubu hapishanede Nurun küçük bir kahra-
man› olan Bayram getirdi. Ve Ahmed Feyzi onunla bir
miktar zeytin ve zeytinya¤› göndermifl. Ben Abdülmecid
kardeflimin hediyesini kabul etmedi¤im halde, Ahmed
Feyzi kardeflimi daha ziyade kendime yak›n gördü¤üm-
den, hediyesini kabule mecbur oldum. Fakat kaidem bo-
zulmamak için o hediyeye mukabil benim hesab›ma bir
Sözler mecmuas›, befl tane Cevflenü’l-Kebir, üç tane Na-
zif’in mektubunda yazd›¤› bana ait nüshalardan ve ‹stan-
bul’dan size gelecek Hizb-i Nuriyeyi ona gönderiniz.

‹ki Nurcu Ankara’ya gittiler. Hem Baflvekil, hem Da-
hiliye Vekili, hem Maarif Vekili lehimizdedir. Ve bize
müjdeli haber geldi. Onun için beni merak etmeyiniz.
Ben gelen s›k›nt›dan mânevî sürur duyuyorum.

ìÕ
Œ 2 8 1 œ

1 o¬nfÉnërÑo°S /¬pªr°SÉpH
[Seyyid Salih’in mektubundan bir parçad›r.]

Bu sene on befl talebe birlikte Hicaz’a gidecekler. Hi-
caz’da olan masraflar›n› da Hicaz almayacak. Kendileri-
ne düflen masraf çok az birfley olacak. Dönüfllerinde Sa-
lih ile bir iki arkadafl›, ‹ran ve di¤er hükûmetleri gezdik-
ten sonra Pakistan’a ‹slâm Gençlik Konferans›na âzâ
olarak gidecekler. Belki bunlar›n yol masraf›n› hükûmet
verecek. Bu hususta emirlerinizi intizar ediyoruz.
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Nurcu: Bedîüzzaman Said Nur-
sî’nin eserlerine ve fikirlerine ta-
raftar olan, Risale-i Nur’lar› oku-
yup neflreden kimse.
nüsha: kitap.
Seyyid: Hz. Muhammed’in (a.s.m.)
torunu Hz. Hasan’›n soyundan
olan kimse; Hz. Muhammed’in te-
miz soyundan gelen kimse.
sürur: sevinç, mutluluk.
talebe: ö¤renci.
teksîr: ço¤altma.
ziyade: çok, fazla.

alâka: ilgi, iliflki, yak›nl›k.

aza: üye.

baflvekil: baflbakan.

Cevflenü’l-Kebir: büyük z›rh
anlam›ndaki Hz. Muhammed
(a.s.m) Efendimize vahiyle ge-
len, Esma-i Hüsna’y› içine
alan emsalsiz bir münacat ve

benzersiz bir dua.
dair: alakal›, ilgili.
haber: bilgi, bilgilendirme.
husus: mevzu, konu.
intizar: bekleme, gözleme.
kaide: kural, esas, düstur.
leh: fayda, taraf.
manevî: iç âmlemi, ruhen.

masraf: bir ifl görmek veya
birfley almak için harcanan
para.
mecmua: kitap, eser.
merak: endifle.
mukabil: karfl›l›k.
Nur: Risale-i Nur, Risale-i Nur
hizmeti.

1. Allah’›n ad›yla. Onu her türlü kusur ve noksandan tenzih ederiz. 
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Ali Ekber fiah’›, Said Ramazan’›, Abdurrahim Zapsu
görmüfl; Pakistan’da çok hürmet etmifller. Üstad›m›z ye-
rine ellerini öptüler, duan›z› rica etmifller.

Seyyid Salih

ìÕ
Œ 2 8 2 œ

Evve lâ : ‹stifsâr-› hat›rla el ve ayaklar›n›zdan öper,
s›hhat ve âfiyetinizi Cenab-› Haktan dilerim ve ziyade
muhtaç oldu¤um duan›z› beklerim efendim.

Sân iyen: Bura için merak edecek hiçbir fley kalma-
d›. 5 Mart’taki merak 18 Nisan’da ferah buldu. Polis da-
iresi, Nur dairesi oldu. Tarsus Savc›s› tetkik edip, “Bu ki-
taplar› geriye verin” o vakit demiflti. Komiser Bey bana
“Git, Mersin’dekilerini de al, gel, hepsini bir verelim” di-
ye beni Mersin’e gönderdi. Mersin Emniyeti “Biz senin
kitaplar›n› Ankara’ya gönderdik; gelirse veririz, gelmez-
se burada kitab›n yok” dedi. Döndüm, tekrar Tarsus Ko-
miserine geldim. Komiser Bey boynunu bükerek, “Ho-
ca, biz emir kuluyuz. Gücenme, kusura bakma. Biz se-
nin kitaplar›n› emirsiz veremeyiz” cevab›nda bulundu.
18 Nisan’da “Kitaplar›n gelmifl. Git, al da gel” dediler.
Hemen gittim. Zülfikar, Sikke-i Tasdik, T›ls›m, Afyon
Müdafaan›z›, hülâsa bu befl kitaplar›m›z›n Ankara’ya va-
r›p geldi¤ini, d›fl›ndaki sar›l› kâ¤›ttan anlad›m.

Netice, kitaplar›n içinde “Sat›lmamas› için bir fley
yoktur” diyerek bir vesika ile beraber kitaplar›m›z› elime 
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afiyet: hastal›k veya sakatl›¤›
olmama hâli.
Cenab-› Hak: hakk›n ta ken-
disi olan fleref ve azamet sa-
hibi yüce Allah.
evvelâ: öncelikle.
ferah: gönül aç›kl›¤›, sevinç,
sevinme.

hülâsa: k›saca, özet.
hürmet: sayg›.
istifsar-› hat›r: hâl hat›r sor-
ma.
merak: endifle.
muhtâc: gerek duyan.
müdafaa: savunma, koruma.
Nur: Risale-i Nur, Risale-i Nur

hizmeti.
saniyen: ikinci olarak.
s›hhat: sa¤l›k, esenlik.
tetkik: dikkatle araflt›rma, in-
celeme.
vesika: dayan›lacak, güveni-
lecek sa¤lam delil, belge.
ziyade: çok, fazla.
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teslim ettiler. Ben de komiser beye bir T›ls›m mecmuas›,
emniyet memuru Ethem Beye bir Hülâsa, bir de yeni
harfle Tarihçe-i Hayat hediye ettim, çok memnun oldu-
lar. Onlar da Nurcu oldular.

Üstad›m Efendim, “Bu taraf›n vazifesi senin” demifl-
tin. Ben de söz verdim, Isparta’dan gitti¤imde Mart’ta
gelirim demifltim. Gaziantep ve Marafl’a varamad›¤›m
için ruhum “Sen vazifeni tam yapmad›n” diyor. 

Üstad›m Efendim, Eskiflehir’e gitmeden bir sene evvel
ilk görüfltü¤ümüzden üç dört ay sonra rüyada Üstad›m,
hanemize gelmifltin. Bana dediniz: “Seni bir yere gön-
dersem gider misin?” Ben de “Giderim, efendim” de-
dim. Sen de “Seni üç ayl›k bir yere gönderece¤im” de-
din. Ben de hemen yürüdüm. Bana “Dur” diye emir ver-
din. Ben de durdum. “Ben sana flimdi git emrini verdim
mi?” dedin. Ben hemen uyand›m. O zamandan beri
merak ediyordum. “Acaba bu sene emir verdi mi ki?
Hem üç ayl›k yol bize de nasip olur mu ki?” diye gece
ve gündüz gözyafllar› döküyordum. Demek mukadder

flimdi imifl. 
1 »uHnQ pπr°†na røpe Gnò'g !oórªnërdnG

Efendim, el ve ayaklar›n›zdan hürmetle ve hasretle
öpüyorum.

Çok kusurlu köleniz
Süleyman Kaya

21.4.1951

ìÕ
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Nurcu: Bedîüzzaman Said Nur-
sî’nin eserlerine ve fikirlerine ta-
raftar olan, Risale-i Nur’lar› oku-
yup neflreden kimse.
rüya: uyku s›ras›nda görülen fley,
uyku s›ras›nda zihinde geçen ha-
yaller, misalî âlem, düfl.
Tarihçe-i Hayat: Said Nursî’nin
hayat hikayesini aç›klayan ve Ri-
sale-i Nur Külliyat›ndan olan bir
eser.
vazife: görev.

elhamdülillâh: Allah’a flükür.

emniyet: güvenlik; polis tefl-
kilat›.

evvel: önce.

hane: ev, mesken.

hasret: özlem.

hürmet: sayg›.

mecmua: kitap, eser.

merak: endifle.

mukadder: Allah taraf›ndan
ezelde takdir olunmufl.

nasip: k›smet olma.

1. Hamd ve övgü, flükür ve minnet Allah’a mahsustur (Fâtihâ Suresi: 2.) Bu, Rabbimin fazl›n-
dad›r. (Neml Suresi: 40.)
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Œ 2 8 3 œ

Bu sene M›s›r radyosu Perflembe gecesi Miraçtan çok
bahsetmesinden, hem Perflembe ve hem de Cuma ge-
cesi Miraç yapt›m.

Sân iyen: Bizden müsâdere edilen ‹flaratü’l-‹’câz’›
Afyon jandarma kumandanlar›ndan birisi hiddet etmifl
ki, bunun gibi ilmî ve eskiden yaz›lm›fl bir eseri ne hak-
la müsâdere ediyorlar. Ve Afyon Müdde-i Umumîli¤i iâ-
desine karar vermifl. Ve bize Cuma günü ve Miraç günü
Hayri’yi ça¤›rm›fllar ve iâde etmifller. Bunu da Tarsus’ta-
ki iâde misilli Nurlar›n intiflar›na set çekilmeyece¤ine bir
iflaret-i Miraciye diye kabul ettik. ‹nflaallah Kur'ân’›m›z›
ve di¤er risâlelerimizi Afyon’dan alaca¤›z. ‹stanbul’da
savc›l›¤a verilen bir k›s›m Rehberlerimiz, baflta Eski Sa-
id’in mühim bir talebesi Avukat Mehmed Mihri ve dâvâ
vekili damad› Âs›m olarak demifller ki: “Elli avukatla be-
raber bu mesele için mahkemeye girece¤im. Fakat infla-
allah ona hacet kalmadan ve mahkemeye düflmeden
alaca¤›m.” 

Sâ l i sen : “Haflirdeki Mahkeme-i Kübraya fiekvâ”
nâm›ndaki ve yirmi sekiz sene evvel Meclis-i Meb’usana
hitaben yaz›lan ve o vakit tab edilen on maddelik nama-
za dair parça ve bir de Mustafa hakk›nda dört sene ev-
vel Reisicumhura yaz›lan üç maddelik parça, flimdi, bu
zamanda Ankara’da baz› meb’uslar›n nazar›na ve iman-
l› hükûmet erkân›na göstermek niyetiyle Ankara’ya
gönderilmifl. Size de berâ-y› malûmat gönderiyoruz. 

bahis: bahseden, araflt›ran, anla-
tan.
beray-› malûmat: bilgi ve malû-
mat için, bilgi vermek için.
dair: alakal›, ilgili.
erkân: ileri gelenler.
evvel: önce.
hacet: ihtiyaç.
hiddet: öfke, k›zg›nl›k.
hitaben: hitap ederek, söyleye-
rek.
iade: geri verme.
ilmî: ilim ile ilgili, ilme dair.
iman: inanç, itikat.
inflaallah: Allah izin verirse.
intiflar: yay›nlanma, neflrolma.
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iflaratü’l-i’caz: Bediüzzaman
Said Nursî’nin, Risale-i Nur
Külliyat›nda yer alan bir eseri.
kumandan: komutan.
Mahkeme-i Kübra: en büyük
mahkeme, öldükten sonra
bütün insanlar›n diriltilerek
Allah huzurunda hesaba çeki-
lece¤i mahkeme.
mebus: milletvekili.
Meclis-i Mebusan: mebuslar
meclisi, Osmanl› devleti za-
man›nda halk taraf›ndan seçi-
len mebuslar›n meclisi, Millet

Meclisi.
mesele: konu.
Miraç: Peygamberimiz Hz.
Muhammed (a.s.m.) Efendimi-
zin, Recep ay›n›n 27. gecesin-
de Cenab-› Hakk›n huzuruna
ruhen, cismen, hâlen ç›kmas›
mu’cizesi.
misillü: gibisinden.
müddeiumumî: savc›.
mühim: önemli, ehemmiyet-
li.
müsadere: toplatma, elden
alma.

nam: ad.
nazar: bak›fl, dikkat.
reisicumhur: halk›n reisi,
cumhurbaflkan›.
risale: Risâle-i Nur Külliyat›n›
meydana getiren kitaplardaki
her bir ba¤›ms›z bölüm.
salisen: üçüncü olarak.
saniyen: ikinci olarak.
set: mani, perde, engel.
flekva: flikayet.
tab: basma.
talebe: ö¤renci.
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Rab ian: Dinar Barakl› köyünden Mehmed Çavufl ve
kardefli, bir adamla beraber yan›ma geldiler. Pek ciddî
gördüm. Sonra bana bir mektubunda bir fley yaz›yor ve
bir parça mektubunu leffen gönderiyorum. Bu kardefli-
miz baz› fleyler soruyor. Risâle-i Nur suallere ihtiyaç b›-
rakm›yor. Ve benim bedelime herfleye cevap veriyor.
Yaln›z çocuk tâziyesine dair risâlede 
1 n¿hoós∏nîoe l¿Gnórdph rºp¡r«n∏nY o±ƒo£nj ye dair sualinde bir k›s›m es-

ki tefsirler, demifller: “Cennette çocuktan gayet ihtiyara
kadar herkes otuz üç yafl›nda olacak.”

Bunun hakikati—Allahü â’lem—flu olacak ki: Sarih

âyet 
2 lødnórdph tâbiri ifade eder ki, feraiz-i fler’iyeyi yapma-

ya mecbur olmayan ve masûniyet cihetiyle de yapma-
yan ve kable’l-bülû¤ vefat eden çocuklar, Cennete lây›k
ve sevimli çocuk olarak kalacaklar. Fakat fler’an yedi ya-
fl›na gelen bir çocu¤a namaz gibi farzlara peder ve vali-
deleri onlar› al›flt›rmak için, teflvikkârâne emretmek ve
on yafl›na girse fliddetle namaz k›ld›rmak ve al›flt›rmak
fleriatta var. Demek, “Vacip olmad›¤› halde, nafile ne-
vinden yedi yafl›ndan hadd-i bülû¤a kadar büyükler gibi
namaz k›l›p oruç tutan çocuklar, mütedeyyin büyükler
gibi büyük mükâfat› görmek için otuz üç yafl›nda olacak-
lar” diye, bir k›s›m tefsir bu noktay› izah etmeden,
umum çocuklara teflmil etmifller. Has iken âmm zanne-
dilmifl.

ìÕ
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nev: cins.
peder: baba.
rabian: dördüncü olarak.
risale: kitapç›k, küçük eser.
Risale-i Nur: Nur Risalesi, Bediüz-
zaman Said Nursî’nin eserlerinin
ad›.
sarih: aç›k, âflikar.
sual: soru.
fler’an: fleriata göre, fleriat bak›-
m›ndan, fleriatça.
fleriat: ‹slâm dini ve prensipleri.
tabir: ifade; deyim.
taziye: bafl sa¤l›¤› dileme, yak›n›
ölen kimseyi teselli etme.
tefsîr: Yorum, flerh.
teflmil: genellefltirme, flümullen-
dirme.
teflvikkârâne: teflvik ederek, is-
teklendirerek, flevke getirerek.
umum: bütün.
vacip: dinî bak›mdan yap›lmas›
flart olan, kesinlik bak›m›ndan
farzdan sonra gelen.
valide: ana, anne.
vefat: ölen, ölüm, ölü.

Allahü a’lem: Allah bilir.
âmm: genel, umumî.
ayet: Kur’ân cümlesi.
bedel: yerine, ad›na, nam›na.
ciddî: mühim, önemli.
cihet: yön.
dair: alakal›, ilgili.
farz: kesin yap›lmas› gerekli
olan; ‹slâmiyette kesin olarak
yap›lmas› gereken emir.

gayet: son derece.
hadd-i bulû¤: bulû¤a erme
yafl›, ergenlik ça¤›.
hakikat: gerçek, do¤ru.
ihtiyar: yafll›.
izah: aç›klama, ayr›nt›lar› ile
anlatma.
kable’l-bulû¤: ergenlik önce-
si, bulû¤dan önce.
lây›k: yak›flan, yarafl›r, yak›fl›r.

leffen: zarf ve mektup içine
koyarak.
masuniyet: dokunulmazl›k,
korunmuflluk.
mükâfat: ödül.
mütedeyyin: dinin emirlerini
eksiksiz yerine getiren, din-
dar, dine ba¤l›.
nafile: farz ve vacip olmayan
ibadet.

1. Ebediyen yafllanmayacak çocuklar dolafl›r. (Vâk›a Suresi: 17.)
2. Ebediyen yafllanmayacak çocuklar.
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Œ 2 8 4 œ

Aziz, s›dd›k, mütefekkir kardefllerim,

Evve lâ : Çok emarelerle kat'î kanaatim gelmifl ki,
gizli dinsizler, resmî baz› memurlar› aldat›p Nurun mah-
rem büyük risâleleri içinde yaln›z Rehberi mus›rrane me-
dâr-› itham tutmalar› ve bir buçuk seneden beri bana s›-
k›nt› vermelerinin sebebi, Rehberdeki “Hüve Nüktesi”
oldu¤unu kat'iyen bildim. Çünkü bu Hüve’nin keflfetti¤i
s›rr-› tevhid pek kat'î ve bedihî bir surette küfr-ü mutlak›
k›r›yor. Hattâ bir k›sm›nda hiçbir vesvese ve flüphe b›-
rakm›yor. Gizli dinsizler buna karfl› çare bulamad›klar›n-
dan, intiflar›na resmî yasakla sed çekmek için çal›flt›lar.
Bu Hüve Nüktesinin bir gün evvel Medresetü’z-Zehran›n
erkânlar›na bir ders nevinden söyledi¤im çok noktalar›n-
dan yaln›z üç noktas›n› sizlere beyan ediyorum.

B‹R‹NC‹ NOKTA: Hava unsurunun yüksek ve ehemmi-

yetli bir vazifesi 
1 oÖu«s£dG oºp∏nµrdG oón©r°ünj p¬r«ndpG âyetinin s›rr›yla

güzel ve mânidar ve imanî ve hakikatli kelimelerin ka-
lem-i kaderin istinsah›yla ve izn-i ‹lâhî ile intiflar etmesiy-
le, bütün küre-i havadaki melâike ve ruhanîlere iflittir-
mek ve Arfl-› Âzam taraf›na sevk etmek için, kudret-i ‹lâ-
hî kaleminin mütebeddil bir sayfas› olmakt›r.

Madem havan›n kudsî vazifesinin, hikmet-i hilkatinin
en mühimmi budur. Ve rû-i zemini radyolar vas›tas›yla
bir tek menzil hükmüne getirip nev-i beflere pek büyük 

Arfl-› Azam: en büyük arfl, Al-
lah’›n kat›, Cenab-› Hakk›n kudret
ve saltanat›n›n en büyük dairesi.
ayet: Kur’ân cümlesi.
aziz: izzetli, muhterem, sayg›n.
bedihî: delil ve ispata muhtaç
olamayacak derecede aç›k ve or-
tada olan.
beyan: anlatma, aç›klama.
ehemmiyetli: önemli.
emare: alâmet, belirti, niflan.
erkân: ileri gelenler.
evvel: önce.
evvelâ: öncelikle.
hakikat: gerçek, as›l, esas.
hikmet-i hilkat: yarat›l›fl hikmeti.
hükmüne: yerine, de¤erine.
imanî: imana dair olan, imanla il-
gili.
intiflar: yay›nlanma, neflrolma.
istinsah: nüshas›n› yazma, örne-
¤ini ç›karma, kopya etme.
izn-i ‹lâhî: Allah’›n izni.
kalem-i kader: kader kalemi, Al-
lah’›n olacak hâdiseleri olmadan
önce bilip yazmas›, takdir etmesi.
kanaat: inanç, inan›fl.
kat’î: kesin, flüpheye ve tereddü-
de mahal b›rakmayan.
kat’iyen: hiç bir zaman, asla.
keflif: gizli bir fleyi bulma, meyda-
na ç›karma.
kudret-i ‹lâhiye: Allah’›n kudreti,
Allah’›n kudretiyle yapt›¤› ifller, fi-
iller, tasarruflar.
kudsî: mukaddes, yüce.
küfr-i mutlak: mutlak küfür, hiç
bir imanî hükmü, delili kabul et-
meme, kesin ve tam bir inkar.
küre-i hava: hava küresi, dünya-
y› kaplayan hava tabakas›, at-
mosfer.
madem: de¤il mi ki.
mahrem: herkesçe bilinmemesi
gereken, gizli.
manidar: nükteli, ince manal›.
medar-› itham: suç isnat etme
dayana¤›, töhmet alt›nda b›rak-
ma vesilesi.
Medresetüzzehra: Bediüzza-
man’›n do¤uda (Van) yap›lmas›n›
idarecilere teklif etti¤i, fen ilimle-
riyle din ilimlerinin birlikte oku-
tulmas›n› düflündü¤ü üniversite.
melâike: melekler.
menzil: yer, konak.
mus›rrâne: israr ve inatla, ›srarl›
bir flekilde.
mühim: önemli, ehemmiyetli.

mütebeddil: tebeddül eden,
de¤iflen, baflka hâle giren.
mütefekkir: tefekkür eden,
düflünen, her fleyi hikmetin-
ce, ibret almak ve kavramak
üzere düflünen, düflünür.
nev: tür, çeflit.
nev’i befler: insano¤lu, insan-
lar.
nokta: konu ile ilgili bölüm.
nur: Risale-i Nur, Risale-i Nur

hizmeti.
resmî: devlet ad›na olan.
resmî: devlete mensup.
risale: kitapç›k, küçük eser.
ruhanî: gözle görülmeyen,
cismi olmayan, elle tutulama-
yan varl›klar.
rûy-i zemin: yeryüzü.
set: mani, perde, engel.
sevk: yöneltme, gönderme.
s›dd›k: çok do¤ru, dürüst,

hakk› ve hakikati tereddütsüz
kabullenen.
s›r: gizli hakikat.
s›rr-› tevhid: Allah’›n birli¤i-
nin s›rr›.
suret: biçim, flekil, tarz.
vas›ta: arac›.
vazife: görev.
vesvese: flüphe, kuruntu, kal-
be gelen as›ls›z kötü ve sinsi
düflünce.

1. Güzel sözler Ona yükselir. (Fât›r Suresi: 10.)
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bir nimet-i ‹lâhiye olmakt›r. Elbette ve elbette, befler, bu
pek büyük nimete karfl› bir umumî flükür olarak o rad-
yolar› herfleyden evvel kelimat-› tayyibe olan kelâmulla-
h›n, baflta Kur'ân-› Hakîm ve hakikatleri ve iman›n ve
güzel ahlâklar›n dersleri ve beflerin lüzumlu ve zarurî
menfaatlerine dair kelimatlar› olmal› ki, o nimete flükür
olsun. Yoksa nimet böyle flükür görmezse, beflere zarar-
l› düfler.

Evet befler, hakikate muhtaç oldu¤u gibi, baz› keyifli
hevesata da ihtiyac› var. Fakat bu keyifli hevesat, beflte
birisi olmal›. Yoksa havan›n s›rr-› hikmetine münafi olur.
Hem beflerin tembelli¤ine ve sefahetine ve lüzumlu va-
zifelerinin noksan b›rak›lmas›na sebebiyet verip beflere
büyük bir nimet iken, büyük bir nikmet olur, beflere lâ-
z›m olan sa’ye flevki k›rar.

fiimdi gözümün önündeki makinecik ve radyo kab›,
Kur'ân’› dinlemek için odama getirilmiflti. Bakt›m, on
hissede bir hisse kelimat-› tayyibeye veriliyor. Bunu da
bir hatâ-y› beflerî olarak anlad›m. ‹nflaallah, befler bu ha-
tâs›n› tamir edecek. Ve bütün zemin yüzünü bir meclis-i
münevver, bir menzil-i âli ve bir mekteb-i imanî hükmü-
ne geçirmeye vesile olan bu radyo nimetine bir flükür
olarak, beflerin hayat-› ebediyesine sarf edilecek keli-
mat-› tayyibe, beflte dördü olacak.

‹K‹NC‹ NOKTA: Nur risâlelerinde denilmifl ki: “Kâinat›
halk edemeyen, bir zerreyi halk edemez. Bir zerreyi tam
yerinde halk edip muntazam vazifeleriyle çal›flt›ran, 
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sarf: harcama.
sa’y: ifl, çal›flma, çabalama.
sebebiyet: sebep olma.
sefahat: e¤lence.
s›rr-› hikmet: kâinattaki ve yara-
t›l›fltaki gayenin s›rr›.
flevk: fliddetli arzu, afl›r› istek ve
heves.
flükür: teflekkür.
tamir: onarma, düzeltme.
umumî: genel.
vazife: görev.
vesile: bahane, sebep.
zarurî: zorunlu.
zemin: yeryüzü.
zerre: en küçük parça, molekül,
atom.

befler: insan, insanl›k.
dair: alakal›, ilgili.
evvel: önce.
hakikat: gerçek, do¤ru.
halk: yaratma, yoktan var et-
me.
hayat-› ebediye: ebedî ve
sonsuz hayat.
hevesat: hevesler.
hisse: pay, nasip.
hükmüne: yerine, de¤erine.
iman: inanç, itikat.
inflaallah: Allah izin verirse.
kâinat: evren; yarat›lm›fl olan

fleylerin tamam›, bütün âlem-
ler.
kelâmullah: Allah’›n kelâm›,
Kur’ân-› Kerîm.
kelimat: kelimeler, sözler.
kelime-i tayyibe: Allah ve
Rasulullah kelâm›, güzel ve
hofl kelime.
Kur’ân-› Hakîm: her ayet ve
suresinde say›s›z hikmet ve
faydalar bulunan Kur’ân.
meclis-i münevver: nurlu
meclis.
mekteb-i imanî: iman, akide

ilimlerini ö¤reten okul.
menfaat: fayda.
muhtâc: gerek duyan.
muntazam: nizaml›, intizaml›,
düzenli ve düzgün biçimde.
münâfi: z›t, ayk›r›.
nikmet: fliddetli ceza, eza ve-
rerek cezaland›rma, öç alma.
nimet: lütuf, ihsan, ba¤›fl.
nimet-i ‹lâhîye: Allah’›n ni-
meti, lütfu, ihsan›.
nokta: konu ile ilgili bölüm.
Nur: Risale-i Nur, Risale-i Nur
hizmeti.
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yaln›z kâinat› halk eden Zat olabilir.” Bu cümlenin küllî
hüccetlerinden bir cüz’î hücceti fludur ki:

Kelimelerin envâ›n›n kab› ve mahfazas› olan yan›m-
daki bu radyo makineci¤indeki bir avuç hava kat'iyen
gösteriyor ki, flimdi elimizde bakt›¤›m›z radyo “istasyon
cetveli” nâm›ndaki listede yaz›l› iki yüze yak›n merkez-
den, bir saatten bir seneye kadar uzak ve muhtelif me-
safelerden ayn› dakikada birtek kelime-i Kur'âniye, me-
selâ “Elhamdü lillâh” kelâm› tam hurufat›yla ve flivesiyle
ve söyleyenin mahsus sadâs›n›n tarz›yla, bu makinedeki
bir avuç havan›n zerreleriyle, hiç tegayyür etmeden ku-
la¤›m›za gelmek için ve muhtelif kelimat-› Kur'âniyeyi
ayr› ayr› sadâ ile, çeflit çeflit flive ile, keza hiç tegayyür
etmeden ve bozulmadan bizim kula¤›m›za getirmek için
o bir avuç havan›n herbir zerresinde öyle hadsiz bir kuv-
vet ve ihâtal› bir irade ve bütün rû-yi zemindeki merkez-
lerde o Kur'ân’› okuyan haf›zlar›n ayr› ayr› flivelerini bi-
lecek ihatal› bir ilim ve onlar› bütün görecek ve iflitecek
muhit bir göz ve herfleyi bir anda iflitebilir bir kulak ol-
mazsa, elbette bu mucize-i kudret vücuda gelmeyecek.

Demek, bu bir avuçtaki hava zerreleri yaln›z ve yaln›z
bütün kâinat› ihata eden bir ilim ve iradenin, sem’ ve ba-
sar›n sahibi bir Zât›n ve hiçbir fley ona a¤›r gelmeyen ve
en büyük fley, en küçük fley gibi kudretine kolay gelen
bir Kadir-i Mutlak›n kudreti ve iradesi ve ilmiyle bu mu-
cizât-› kudrete mazhar oluyorlar. Yoksa, temevvücat-›
havaiyede mevcudiyeti tevehhüm edilen serseri tesadü-
fün ve kör kuvvetin ve sa¤›r tabiat›n icad›na yer vermek, 

basar: görme.
cüz’î: küçük, az.
elhamdülillâh: Allah’a hamd ol-
sun, Allah’a flükür.
enva: çeflitler, türler, neviler.
hadsiz: s›n›rs›z, sonsuz.
haf›z: Kur’ân-› Kerîm’i tamamen
ezberleyen ve okuyan kimse.
halk: yaratma, yoktan var etme.
hurufat: harfler.
hüccet: delil.
icat: vücuda getirme, getirilme,
yoktan var etme, ibda.
ihata: kuflatma, içine alma.
ihatal›: kuflat›c›.
ilim: bilgi, marifet.
irade: dileme, isteme, bir fleyi
yapma veya yapmama konusun-
da karar verebilme ve bu karar›
yerine getirme gücü.
istasyon: kadran, gösterge.
Kadîr-i Mutlak: hiç bir kay›t ve
flarta tâbi olmaks›z›n her fleye
gücü yeten sonsuz kudret sahibi,
Allah.
kâinat: evren; yarat›lm›fl olan
fleylerin tamam›, bütün âlemler.
kat’iyen: katî olarak, kesin ola-
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rak, kesinlikle.
kelâm: söz, laf›z.
kelimat-› Kur’âniye:
Kur’ân’›n kelimeleri, sözleri.
keza: böylece, ayn› flekilde.
kudret: güç, kuvvet, iktidar.
küllî: umumî, genel.
mahfaza: içinde her hangi bir
fley saklanan küçük kutu, ko-
ruyucu kap, zarf.
mazhar: nail  olma, flereflen-
me.
mesafe: uzakl›k, ara.
meselâ: örne¤in.

mevcudiyet: mevcut olma,
varl›k.
mu’cizat-› kudret: kudret
mu’cizeleri.
mu’cize-i kudret: Cenab-›
Hakk›n kudretinin mu’cizesi.
muhit: ihata eden, kuflat›c›.
muhtelif: türlü türlü, çeflitli.
nam: ad.
rûy-i zemin: yeryüzü.
sada: ses.
sem: iflitme.
serseri: gayesiz, hedefsiz;
öteden beri bafl›bofl olan.

flive: söyleyifl, telâffuz.
tabiat: kainat›n düzenini de-
vam ettiren kanun.
tagayyür: de¤iflme, baflkalafl-
ma.
tarz: üslûp, eda.
temevvücât-› havaiye: ha-
vadaki dalgalanma.
tesadüf: rastlant›.
tevehhüm: vehmine kap›l-
mak, öyle zannetmek.
Zat: Allah.
zerre: en küçük parça, mole-
kül, atom.
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her bir zerreyi, bütün zemin yüzündeki küre-i havaiyede
bulunan her fleyi görür, bilir ve yapar hâkim-i mutlak et-
mektir. Bu ise yüz bin derece ak›ldan uzak, muhal mu-
haller içinde bir hurafedir. Ehl-i dalâlet gelsinler, mez-
hepleri ne kadar ak›ldan uzak ve hurafe olduklar›n› gör-
sünler.

ÜÇÜNCÜ NOKTA: Bu radyo makineci¤inde ve mânevî
kelimat çiçeklerine saks›l›k eden bu kapç›ktaki bir avuç
havan›n gösterdikleri mucizât-› kudretten bu hakikat an-
lafl›l›yor ki, her bir zerre, Cenab-› Hakk› zât›yla ve s›fâ-
t›yla târif eder ve ispat eder. Bütün kâinat› teftifl eden
hükemalar ve ulemalar, büyük ve genifl delillerle Zat-›
Vâcibü’l-Vücudun vücudunu ve vahdetini ispat etmek
için bütün kâinat› nazara al›rlar, sonra mârifetullah› tam
elde ediyorlar. Halbuki nas›l günefl ç›kt›¤› vakit bir zerre-
cik cam, ayn› deniz yüzü gibi günefli gösteriyor ve o gü-
nefle iflaret ediyor. Öyle de, bu bir avuç havadaki her bir
zerre de, mezkûr hakikate binaen, aynen kâinat denizin-
deki cilve-i tevhidi, s›fât ve kemâliyle kendilerinde göste-
riyorlar.

‹flte, Kur'ân-› Hakîmin mânevî mucizesinin bir lem’as›
olan Risâle-i Nur bu hakikati izahat›yla ispat etmesi için-
dir ki müdakkik bir Nurcu, huzur-u daimî kazanmak ve
mârifetullah› her vakit tahattur etmek için ve huzur-u da-

imî hât›r› için 
1 nƒogs’pG nOƒoLrƒnen’ demeye mecbur olmuyor.
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kemal: olgunluk, fazilet.
Kur’ân-› Hakîm: her ayet ve su-
resinde say›s›z hikmet ve fayda-
lar bulunan Kur’ân.
küre-i havaiye: hava küre, at-
mosfer.
manevî: manaya ait, maddî ol-
mayan.
marifetullah: Allah’› tan›ma, an-
lama, bilme.
mezhep: bir dinin baz› noktalar-
da görüfl farklar› bulunan kolla-
r›ndan her biri.
mezkûr: zikredilen, ad› geçen,
an›lan.
mu’cizat-› kudret: kudret mu’ci-
zeleri.
mu’cize: benzerini yapmaktan
insanlar›n aciz kald›¤› fley.
muhal: imkans›z, olmas› müm-
kün olmayan.
müdakkik: tetkik eden, inceden
inceye araflt›ran.
nazar: dikkat.
Nurcu: Bedîüzzaman Said Nur-
sî’nin eserlerine ve fikirlerine ta-
raftar olan, Risale-i Nur’lar› oku-
yup neflreden kimse.
Risale-i Nur: Nur Risalesi, Bediüz-
zaman Said Nursî’nin eserlerinin
ad›.
s›fat: vas›f, nitelik.
tahattur: hat›ra gelmek, hat›rla-
mak.
tarif: bir fleyi bütün vas›flar›n› içi-
ne alacak flekilde anlatma.
teftifl: kontrol etme.
ulema: âlimler, bilginler, ilim sa-
hipleri.
vücut: varl›k.
Zat-› Vacibü’l-Vücut: varl›¤› mut-
laka gerekli olan zat, Cenab-› Al-
lah.
zemin: yeryüzü.
zerre: en küçük parça, molekül,
atom.

binaen: -den dolay›, bu se-
bepten.
Cenab-› Hak: hakk›n ta ken-
disi olan fleref ve azamet sa-
hibi yüce Allah.
cilve-i tevhid: tevhit cilvesi,
Allah’›n birli¤inin her bir var-
l›ktaki cilvesi, görüntüsü.
delil: kan›t, tan›k, burhan.
ehl-i dalâlet: dalâlet ehli; yol-
dan ç›kanlar, azg›n ve sapk›n

kimseler.
hakikat: gerçek, do¤ru.
hâkim-i mutlak: hiç bir flekil-
de hâkimiyetine s›n›r konma-
yan tam hüküm sahibi; kay›t-
s›z flarts›z her fleye hükme-
den, Allah.
hurafe: dinin asl›na uyma-
yan, sonradan dinî bilgiler
aras›na kar›flm›fl olan uydur-
ma, bât›l inan›fl.

huzur-u daimî: Allah’›n her
an yan›nda oldu¤unu ve her
fleyi bildi¤ini hissetme ve ya-
flama hali, gönül ferahl›¤›.
hükema: filozoflar.
ispat: kan›tlama, do¤rulama.
izahat: izahlar, aç›klamalar.
kâinat: evren; yarat›lm›fl olan
fleylerin tamam›, bütün âlem-
ler.
kelimat: kelimeler, sözler.

1. Ondan baflka hiçbir fley yoktur. 
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Ve yine bir k›s›m ehl-i hakikat›n dâimî huzuru bulmak

için 
1 nƒogs’pG nOƒo¡r°ûnen’ dedikleri gibi, o Nurcu böyle deme-

ye muhtaç olmuyor.

Belki 
2 lópMGnh o¬sfnG »'∏nY t∫oónJ lánjnG o¬nd mrÅn°T uπoc »/anh parlak haki-

kat›n›n kudsî penceresi ona kâfi geliyor. Bu kudsî Arabî
f›kran›n k›sac›k bir izah› fludur ki:

Evet, herkesin bu âlemde birer âlemi var, birer kâina-
t› var. Âdetâ zîfluurlar adedince birbiri içinde hadsiz kâ-
inatlar, âlemler var. Herkesin hususî âleminin ve kâina-
t›n›n ve dünyas›n›n dire¤i kendi hayat›d›r. Nas›l herkesin
elinde bir aynas› bulunsa ve bir büyük saraya mukabil
tutsa, herkes bir nevi saraya, aynas› içinde sahip olur.
Öyle de, herkesin hususî bir dünyas› var. Bir k›s›m ehl-i

hakikat bu hususî dünyas›n› nƒogs’pG nOƒoLrƒnen’ diye inkâr et-

mekle, terk-i mâsivâ s›rr›yla Cenab-› Hakka karfl› huzur-u
dâimî ve mârifet-i ‹lâhiye bulur. Ve bir k›s›m ehl-i haki-
kat da, yine dâimî mârifet ve huzuru bulmak için 

nƒogs’pG nOƒo¡r°ûnen’ deyip kendi hususî dünyas›n› nisyan hap-

sine sokar, fânilik perdesini üstüne çeker, huzuru bul-
makla bütün ömrünü bir nevi ibadet hükmüne getirir.

fiimdi, bu zamanda, Kur'ân’›n i’câz-› mânevîsiyle teza-

hür eden lópMGnh o¬sfnG »'̀ ∏nY t∫oónJ lánjnG o¬nd rmÅn°T uπoc »/anh s›rr›yla,

yani, zerrelerden y›ld›zlara kadar herfleyde bir 

âdeta: sanki.
âlem: dünya, cihan.
Arabî: Arapça.
daimî: sürekli, devaml›.
ehl-i hakikat: hakikati arzula-
yanlar, gerçe¤i bulup onun peflin-
den gidenler; Allah adam›.
fânî: ölümlü, geçici.
f›kra: parça.
hadsiz: s›n›rs›z, sonsuz.
hakikat: gerçek, do¤ru.
hususî: özel.
huzur-u daimî: Allah’›n her an
yan›nda oldu¤unu ve her fleyi bil-
di¤ini hissetme ve yaflama hali,
gönül ferahl›¤›.
hükmüne: yerine, de¤erine.
i’caz-› manevî: manen mucize
olufl.
inkâr: Allah’›n varl›¤›na, birli¤ine
inanmama, kabul ve tasdik et-
meme.
izah: aç›klama, ayr›nt›lar› ile an-
latma.
kâfî: yeterli.
kâinat: evren; yarat›lm›fl olan
fleylerin tamam›, bütün âlemler.

kudsî: mukaddes, yüce.
lâmevcûde illâ Hû: Allah’tan
baflka hiç bir fley yoktur.
marifet: bilme, derin bilgi.
marifet-i ‹lâhîye: Allah’a
mahsus ilim, ‹lâhî sanat; hiç
kimsenin yapamad›¤›, sadece
Allah’›n kudretinde olan bilgi.
muhtâc: gerek duyan.

mukabil: karfl›.
nevi: çeflit.
nisyan: unutma, unutufl.
Nurcu: Bedîüzzaman Said
Nursî’nin eserlerine ve fikirle-
rine taraftar olan, Risale-i
Nur’lar› okuyup neflreden
kimse.
s›r: gizli hakikat.

terk-i masiva: mevcudat›,
yarat›lanlar› terk etme, gör-
mezden gelme ve onlar› yok
farz etme.
tezahür: görünme, belirme,
ortaya ç›kma.
zerre: en küçük parça, mole-
kül, atom.
zîfluur: fluurlu, fluur sahibi.

1. Ondan baflka müflâhede olunan hiçbir fley yoktur.
2. Herfleyde Onun birli¤ine delil olan bir alâmet vard›r. (‹bnü’l-Mu’tez isimli Armap flâirine âit

bir m›srâ.)
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pencere-i tevhid var ve do¤rudan do¤ruya Zât› Vâhid-i
Ehadi s›fât›yla bildiren âyetleri, yani delâletleri ve iflaret-
leri var. 

‹flte Hüve Nüktesiyle bu mezkûr hakikat-i kudsiyeye
ve imaniyeye ve huzuriyeye icmâlen iflaretler vard›r. Ri-
sâle-i Nur, bu hakikati izahat›yla ispat etmifl. Eski za-
mandaki ehl-i hakikat bir derece mücmelen ve muhtasa-
ran beyan etmifller. Demek, bu dehfletli zaman daha zi-
yade bu hakikate muhtaçt›r ki, Kur'ân-› Hakîmin i’câz›y-
la bu hakikat tafsilât›yla ihsan edilmifl, Nur risâleleri de
bu hakikata bir nâflir olmufllar.

1 »/bÉnÑrdGnƒog »/bÉnÑrdnG
Kardefliniz
Said Nursî

ìÕ
Œ 2 8 5 œ

Dindar ve hamiyetkâr ve vatanperver milletvekil-
lerine flunu arz ediyorum:

Mekke-i Mükerremede Hacerü’l-Esved yan›nda hür-
met için konuldu¤unu hac›lar›n gördükleri Zülfikar-›
Mucizât-› Kur'âniye mecmuas›yla, Medine-i Münevvere-
de de Peygamber Aleyhissalâtü Vesselâm›n kabri
üzerinde konuldu¤unu gördükleri Asâ-y› Mûsâ mecmu-
as› gibi Risâle-i Nur’un bir k›s›m eczalar›, âlem-i ‹slâm›n
bizimle hakikî uhuvvetini temine vesile olduklar› halde, 
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i’caz: mucizelik, insanlar›n benze-
rini yapmaktan âciz kald›klar› fle-
yi yapmak.
icmalen: k›saltarak, k›saca, özet-
le.
ihsan: ba¤›fllama, ikram etme, lü-
tuf.
ispat: kan›tlama, do¤rulama.
izahat: izahlar, aç›klamalar.
kabr: mezar.
Kur’ân-› Hakîm: her ayet ve su-
resinde say›s›z hikmet ve fayda-
lar bulunan Kur’ân.
mecmua: kitap, eser.
Medine-i Münevvere: Nurlu Me-
dine flehri.
Mekke-i Mükerreme: keremli,
aziz, mukaddes Mekke flehri.
mezkûr: zikredilen, ad› geçen,
an›lan.
mu’cizat-› Kur’âniye: Kur’ân’›n
mu’cizeleri.
muhtâc: gerek duyan.
muhtasaran: muhtasar olarak,
k›sa olarak, özet olarak, tafsilât-
s›z, k›salt›lm›fl.
mücmelen: k›sa ve özlü bir flekil-
de, özet olarak.
naflir: eser, neflreden, yay›nlayan,
da¤›tan.
Risale-i Nur: Nur Risalesi, Bediüz-
zaman Said Nursî’nin eserlerinin
ad›.
s›fât: vas›flar, nitelikler.
tafsilât: tafsiller, aç›klamalar,
izahlar.
temîn: sa¤lama.
uhuvvet: kardefllik, din kardeflli-
¤i.
vatanperver: yurtsever, vatan›na
düflkün, vatan›n› seven kimse.
vesile: bahane, sebep.
Zat-› Vahid-i Ehad: bir olan ve
birli¤i her bir fleyde tecelli eden
Zat, Allah (c.c.).
ziyade: çok, fazla.

âlem-i ‹slâm: ‹slâm âlemi, ‹s-
lâm dünyas›.
Aleyhissalâtü Vesselâm: Sa-
lât ve selâm onun üzerine ol-
sun.
arz: sunma, bildirme.
Asa-y› Mûsa: Bediüzzaman
Said Nursî’nin bir eseri.
ayet: Kur’ân cümlesi.
beyan: anlatma, aç›klama.
dehfletli: ürkütücü, korkunç.

delâlet: delil olma, gösterme;
alamet, iflaret.
dindar: dinin emirlerini yeri-
ne getiren.
ecza: cüz’ler, parçalar, k›s›m-
lar.
ehl-i hakikat: hakikati arzu-
layanlar, gerçe¤i bulup onun
peflinden gidenler; Allah ada-
m›.
Hacerü’l-Esved: Kâbe’de bu-

lunan meflhur siyah tafl.
hakikat: gerçek, do¤ru.
hakikat-i huzuriye:.
hakikat-i imaniye: iman ha-
kikatleri.
hakikat-i kudsiye: kudsî, yü-
ce hakikatler.
hakikî: gerçek.
hamiyetkâr: hamiyetli, onur
ve haysiyet sahibi.
hürmet: sayg›.

1. Bâkî olan ancak Allah’t›r.
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müsâdere edilmek suretiyle dört seneden beri evrak-›
muz›rra gibi dosyalar içinde mahkeme mahzenlerinde
çürütülmek suretiyle imhas›na çal›fl›ld›¤› ve dört mahke-
me berâetine ve serbestiyetine karar verdikleri ve biz de
çok defa makamata istida ile müracaat edip serbestiye-
tini istedi¤imiz ve hem Baflbakan›n “din propagandas›
yüzünden flimdiye kadar bu vatana hiçbir zarar gelmedi-
¤ini” söyledi¤i halde, bu dindarlar›n serbestiyeti hakk›n-
daki kanunun tasdikinin tâcili ve takdimi lâz›m gelirken
tehir edilmesi, dindar meb’uslar›n nazar-› millette “Ken-
dilerine düflen en ehemmiyetli dinî vazifelerini yapm›-
yorlar” diye dindarlar›n bir telâfllar› var. Biz de telâfl edi-
yoruz ki, dahilî, gizli dinsizler ve komünizm hesab›na ça-
l›flan hainler bu vaziyetten istifade etmemeleri için bu
gelecek hakikati sizlere beyan etmeye hamiyyeten mec-
bur oldum. O hakikat de budur ki:

Demokrat dindar milletvekillerine bir hakikati
ihtar:

Bugünlerde hastal›¤›m itibar›yla k›fl›n pek fliddetli hid-
detine tahammül edemedim. Çok tecrübelerimle, umu-
mî bir hatan›n neticesinde hava ile zemin, zelzele ile f›r-
t›na ile gazab-› ‹lâhîyi haber vermek nevinden hiddet
ediyorlar gibi âdete muhalif bir vaziyet gösterdiler. Ben
de bundan bir mânevî f›rt›naya alâmet hissettim. Kalbi-
me geldi ki: “Acaba yine ‹slâmiyet ve hakaik-i imaniye
zarar›na bir hatâ-y› umumî mi meydana geldi?” Âdetim
olmad›¤› halde ve dünya siyasetini terk etti¤im halde bu 

âdet: görenek, usul, al›flkanl›k.
alâmet: belirti, iflaret, iz.
beraat: serbest kalma, suçsuz
bulunma, aklanma.
beyan: anlatma, aç›klama.
dahilî: içe ait, içe dönük, iç ile il-
gili.
defa: kere, kez, yol.
dindar: dinin emirlerini yerine
getiren.
ehemmiyetli: önemli.
evrak-› muz›rra: zararl› evrak,
kâ¤›tlar, yapraklar.
gazab-› ‹lâhî: Allah’›n gazab›, ‹lâhî
gazap.
haber: bilgi, bilgilendirme.
hain: h›yanet eden, arkadan vu-
ran.
hakaik-› imaniye: imana ait ha-
kikatler, imanî gerçekler.
hakikat: gerçek, do¤ru.
hamiyeten:.
hata-y› umumî:.
hiddet: öfke, k›zg›nl›k.
imha: ortadan kald›rma, mahvet-
me.
istida: resmî makamlara bir iflin
yap›lmas›n› istemek maksad›yla
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yaz›lan yaz›, dilekçe.
istifade: faydalanma, yarar-
lanma.
komünizm: bütün mallar›n
ortaklafla kullan›ld›¤› ve özel
mülkiyetin olmad›¤› iddias›n-
da bulunan düzen.
mahzen: içinde eflya saklana-
cak yer; yer alt›, bodrum.
makamat: makamlar.
manevî: manaya ait, maddî
olmayan.
mebus: milletvekili.
mecbur olmak:.

muhalif: z›t, ayk›r›.
müracaat: baflvurma, dan›fl-
ma.
müsadere: toplatma, elden
alma.
nev: tür, çeflit.
serbestiyet: serbestlik, rahat
ve serbest olma hâli.
suret: biçim, flekil, tarz.
tacil: acele ettirme, h›zland›r-
ma, çabuklaflt›rma.
tahammül: katlanma, hofl
davranma.
takdim: öne geçirme, öne al-

ma, önde tutma.
tasdik: do¤rulama, onayla-
ma.
tecrübe: deneyim, s›nama, s›-
nav, imtihan.
te’hîr: erteleme, sonraya b›-
rakma.
umumî: genel.
vazife: görev.
vaziyet: durum.
zelzele: yer sars›nt›s›, dep-
rem.
zemin: yer.
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nokta için sordum: “Ne var? Cerideler ne haber veriyor-
lar?” 

Bana dediler ki: “Din propagandas›n› yapan dindarla-
r›n serbestiyet kanunu geri kalm›fl. Fakat solcular hak-
k›ndaki kanunu tâcil edip tasdik etmifller.” 

Kalbime geldi ki: Bu vatan ve ‹slâmiyetin maslahat›,
herfleyden evvel dindarlar›n serbestiyeti hakk›ndaki ka-
nunun hem tâcil, hem tasdik ve hem de çabuk mektep-
lerde tatbik edilmesi elzemdir. Çünkü bu tasdikle Rus-
ya’daki k›rk milyona yak›n Müslüman›, hem dört yüz
milyon âlem-i ‹slâm›n mânevî kuvvetini bir ihtiyat kuvve-
ti olarak bu vatana kazand›rmakla beraber, komünistin
mânevî tahribat›na karfl› flimdiye kadar Rusun, Amerika
ve ‹ngilize karfl› tecavüzünden ziyade bin senelik adave-
tinden dolay› en evvel bize tecavüz etmesi adavetinin
muktezas› iken, o tecavüzü durduran, flüphesiz hakaik-i
Kur'âniye ve imaniyedir. Öyleyse, bu vatanda herfleyden
evvel o acip kuvvete karfl› hakaik-i Kur'âniye ve imani-
yeyi bilfiil elde tutup dinsizli¤in önüne kuvvetli bir sedd-i
Zülkarneyn gibi bir sedd-i Kur'ânî yap›lmas› lâz›m ve el-
zemdir.

Çünkü dinsizlik Rusu, flimdiye kadar yar› Çin’i ve ya-
r› Avrupa’y› istilâ etti¤i halde, bize karfl› tecavüz ettirme-
yip tevkif ettiren, hakaik-i imaniye ve Kur'âniyedir. Yok-
sa, Ruslar›n tahribat nevinden mânevî kuvvetlerine kar-
fl› adliyenin binden birine maddî ceza vermesiyle; serse-
rilere ve fakirlere, zenginlerin mal›n› peflkefl çeken ve 
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sedd-i Zülkarneyn: Zülkarneyn’in
seddi; Zülkarneyn’in Ye’cüc ve
Me’cüc kavminden korunmak is-
teyenler için yapt›rd›¤› çok büyük
ve sa¤lam set, kale.
serbestiyet: serbestlik, rahat ve
serbest olma hâli.
serseri: gayesiz, hedefsiz; öteden
beri bafl›bofl olan.
tacil: acele ettirme, h›zland›rma,
çabuklaflt›rma.
tahribat: tahripler, y›k›p bozma-
lar.
tasdik: onaylama.
tatbik: uydurma, uygulama.
tecavüz: sald›rma, sataflma, na-
musa sald›rma, sark›nt›l›k.
tevkif: tutuklama.
ziyade: çok, fazla.

acip: tuhaf, hayrette b›rakan.
adavet: düflmanl›k, husumet.
âdet: görenek, usul, al›flkan-
l›k.
âlem-i ‹slâm: ‹slâm âlemi, ‹s-
lâm dünyas›.
bilfiil: bizzat kendi çal›flmas›
ile, kendi yaparak.
ceride: gazete.
dindar: dinin emirlerini yeri-
ne getiren.
elzem: daha (en, pek) lâz›m,
lüzumlu, gerekli.
evvel: önce.

haber: bilgi, bilgilendirme.
hakaik-› imaniye: imana ait
hakikatler, imanî gerçekler.
hakaik-› Kur’âniye: Kur’ân
ait olan ve ondan gelen ger-
çekler.
ihtiyat: yedek, zor flartlar ve
günler için saklanan.
istilâ: ele geçirme, kaplama,
yay›lma.
komünist: bütün mallar›n or-
taklafla kullan›ld›¤› ve özel
mülkiyetin olmad›¤› iddias›n-
da bulunan düzen in mensu-

bu olan kimse.
maddî: madde ile alâkal›.
manevî: manaya ait, maddî
olmayan.
maslahat: fayda, maksat.
mektep: okul.
muktezâ: gere¤i.
nev: türlü, çeflit.
nokta: konu ile ilgili bölüm.
peflkefl: baflkas›n›n mal›n› bi-
rine ba¤›fllama.
sedd-i Kur’ânî: Kur’ân’a ait
set, Kur’ân’›n y›k›lmaz seddi,
kalesi.
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hevesli gençlere ehli nâmusun k›zlar›n› ve ailelerini mü-
bah k›lan ve az bir zamanda Avrupa’n›n yar›s›n› elde
eden bir kuvvete karfl›, ancak ve ancak mânevî bomba-
lar lâz›m ki, o da hakaik-i Kur'âniye ve imaniye atom
bombas› olup o dehfletli solculuk cereyan›n› durdursun.
Yoksa, adliye vas›tas›yla yüzden birine verilen maddî ce-
za ile bu küllî kuvvet tevkif edilmez. 

Onun için, dindar milletvekilleri bu tacili lâz›m gelen
hakikati tehir etmelerinden, çok defa tecrübelerle gör-
dü¤ümüz gibi bu defa da küre-i hava fliddetli so¤u¤u ile
buna itiraz ediyor.

‹ki dehfletli Harb-i Umumînin neticesinde beflerde has›l
olan bir intibah-› kavî ve beflerin tam uyanmas› cihetiyle,
kat'iyen dinsiz bir millet yaflamaz. Rus da dinsiz kalamaz.
Geri dönüp H›ristiyan da olamaz. Olsa olsa, küfr-ü mut-
lak› k›ran ve hak ve hakikate dayanan ve hüccet ve de-
lile istinad eden ve akl› ve kalbi ikna eden Kur'ân ile bir
musalâha veya tâbi olabilir. O vakit dört yüz milyon ehl-i
Kur'ân’a k›l›ç çekemez.

Said Nursî

ìÕ

Œ 2 8 6 œ

Aziz, s›dd›k kardefllerim,

Evve lâ : Mevlid-i fierifinizi ruh u can›m›zla tebrik edi-
yoruz. Ve muvaffakiyetinizi ve Nurlar›n fevkalâde tesirli 

adliye: mahkeme, yarg›lama iflle-
riyle u¤raflan daire.
aziz: izzetli, muhterem, sayg›n.
befler: insan, insanl›k.
cereyan: ak›m, fikir, sanat veya
siyaset hareketi.
cihet: yön, sebep, vesile.
defa: kere, kez, yol.
dehfletli: ürkütücü, korkunç.
delil: kan›t, tan›k, burhan.
dindar: dinin emirlerini yerine
getiren.
ehl-i Kur’ân: Kur’ân ehli, Kur’ân’a
inan›p ona uyanlar.
evvelâ: öncelikle.
hakaik-› Kur’âniye: Kur’ân ait
olan ve ondan gelen gerçekler.
hakikat: gerçek, do¤ru.
Harb-i Umumî: genel harp, umu-
mî savafl; 1914-1918 y›llar› aras›n-
da cereyan eden Birinci Dünya
Savafl›.
hâs›l: elde etme, meydana gel-
me.
heves: bir fleye karfl› duyulan is-
tek, arzu.
hüccet: delil.
ikna: bir fikri, düflünceyi aklî delil-
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lerle kabul ettirme, inand›r-
ma.
intibah: uyan›fl.
istinat: dayanma.
itiraz: direnme, karfl› koyma.
kat’iyen: hiç bir zaman, asla.
küfr-i mutlak: mutlak küfür,
hiç bir imanî hükmü, delili ka-
bul etmeme, kesin ve tam bir
inkar.
küllî: umumî, genel.
küre-i hava: hava küresi,
dünyay› kaplayan hava taba-
kas›, atmosfer.

maddî: madde ile alâkal›.
manevî: manaya ait, maddî
olmayan.
musalâha: bar›fl, uzlaflma.
muvaffak›yet: baflar›.
mübah: kullan›lmas›nda veya
yap›lmas›nda sak›nca olma-
yan.
namus: edep, hayâ, ahlâk,
do¤ruluk gibi faziletlerin so-
nucu olan ve yüksek de¤er
tafl›yan haslet.
ruh u cân: ruh ve can; ruh ve
canla.

s›dd›k: çok do¤ru, dürüst,
hakk› ve hakikati tereddütsüz
kabullenen.
tâbi: boyun e¤en, uyan, itaat
eden, itaatte bulunan, ba¤la-
nan.
tacil: acele ettirme, h›zland›r-
ma, çabuklaflt›rma.
tecrübe: deney.
te’hîr: erteleme, sonraya b›-
rakma.
tevkif: tutuklama.
vas›ta: arac›.
fevkalâde: ola¤anüstü.
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intiflarlar›n› sizlere müjde ediyoruz. Ve Nurcular› tebrik
ediyoruz.

Sân iyen: Bu mübarek gecede pek fliddetli bir ihtar
kalbime geldi ki: ‹stanbul’daki üniversiteciler Eski Said
ile Yeni Said’in Tarihçe-i Hayat›ndaki harikalar› yazma-
lar› münasebetiyle iki fikir meydana gelmifl.

B‹R‹S‹: Dostlarda, benim haddimden pek ziyade, fev-
kalâde bir nevi velâyet gibi bir hüsn-ü zan has›l olmufl.
Ve muâr›zlarda ve ehl-i felsefede de pek harika bir dehâ
zann› ve hattâ baz›lar›nda da kuvvetli bir sihir tevehhü-
müyle, haddimden bin derece ziyade bir tevehhüm has›l
olmufl. Ve bu mânâya dair çok yerlerde “Bunun hakika-
ti nedir?” diye maddî ve mânevî izah› benden istenilmifl-
ti. Ben de bu geceki fliddetli ihtar için çok mukaddemat-
l› bir hakikati beyan etmeye mecbur oldum. 

B‹R‹NC‹ MUKADDEME: Nas›l ki bir çam a¤ac›n›n bu¤day
tanesi kadar bir çekirde¤i, koca çam a¤ac›na bir mebde’
oluyor; kudret-i ‹lâhî o acip a¤ac› o çekirdekten halk edi-
yor. Milyondan ancak bir hisse o çekirdekte bulunurken,
o çekirdek kader kalemiyle yaz›lan mânevî bir fihriste ol-
mufl. Yoksa, bir köy kadar fabrikalar lâz›md›r ki, o acip
a¤aç, dal ve budaklar›yla teflkil edilsin. ‹flte, azamet ve
kudret-i ‹lâhînin bir delili de budur ki, bir zerreden da¤
gibi fleyleri halk eder.

‹flte, aynen bunun gibi, hiçbir mahviyet ve tevazu
niyetiyle olmayarak, bütün kanaatimle ilân ediyorum 
ki, benim hizmetim ve sergüzeflte-i hayat›m, bir nevi 
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olmayan.
mebde: bafllang›ç.
muar›z: muhalefet eden, karfl› ç›-
kan, muhalif.
mukaddemat: ön aç›klama, tak-
dim.
mukaddeme: girifl, bafllang›ç, ön-
söz.
mübarek: feyizli, bereketli.
münasebet: vesile, -dan dolay›.
nevi: çeflit.
saniyen: ikinci olarak.
sergüzeflt-i hayat: hayat mace-
ras›, hayat hikâyesi.
sihir: büyü, büyücülük.
Tarihçe-i Hayat: Said Nursî’nin
hayat hikayesini aç›klayan ve Ri-
sale-i Nur Külliyat›ndan olan bir
eser.
teflkil: oluflturma, flekillendirme.
tevazu: alçak gönüllülük, bir kim-
senin baflkalar›n› kendinden kü-
çük görmemesi.
tevehhüm: vehmine kap›lmak,
öyle zannetmek.
velâyet: velî ve ermifl olan kim-
senin hâli ve s›fât›.
zan: sanma, kesin olarak bilmek-
sizin kuvvetli ihtimalle hükmet-
me.
zerre: en küçük parça, molekül,
atom.
ziyade: çok, fazla.

acip: tuhaf, hayrette b›rakan.
azamet: büyüklük.
beyan: anlatma, aç›klama.
dair: alakal›, ilgili.
deha: çok ak›ll›l›k, zekili¤in ve
anlay›fll›l›¤›n son derecesi.
delil: kan›t, tan›k, burhan.
ehl-i felsefe: filozoflar, felsefe
ile u¤raflan veya taraftar
olanlar.
fevkalâde: ola¤anüstü.
fihriste: katalog, liste.
hakikat: gerçek, do¤ru.
halk: yaratma, yoktan var et-

me.
hârika: ola¤anüstü.
hâs›l: meydana gelme, orta-
ya ç›kma.
hisse: pay, nasip.
hizmet: görev, vazife.
hüsn-i zan: iyi zan, güzel ka-
naat.
ihtar: dikkat çekme, hat›rlat-
ma, uyar›.
ilân: yayma, duyurma, bildir-
me.
intiflar: yay›nlanma, neflrol-
ma.

izah: aç›klama, ayr›nt›lar› ile
anlatma.
kader: ‹lahî hüküm; Cenab-›
Hakk’›n takdir ve tayin etme-
si.
kanaat: inanç, inan›fl.
kudret-i ‹lâhiye: Allah’›n
kudreti, Allah’›n kudretiyle
yapt›¤› ifller, fiiller, tasarruflar.
maddî: madde ile alâkal›.
mahviyet: alçak gönüllülük,
kendini de¤ersiz gösterme.
mana: anlam.
manevî: manaya ait, maddî
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çekirdek hükmüne geçmifl. inâyet-i ‹lâhiye ile bu zaman-
da ehemmiyetli bir hizmet-i imaniyeye mebde’ olmak
için, Kur'ân’dan gelen ve meyvedar bir flecere-i âliye
olan Nur risâlelerini ihsan etmifl. Ben bunu kasemle te-
min ediyorum ki, bütün hayat›mda geçen o harikalardan
dolay› ben kendimde kat'iyen bir kabiliyet ve bir meziyet
ve o fevkalâdeli¤e bir liyakat görmüyordum. Hayret
hayret içinde kal›yordum. De¤il fevkalâde bir dehâ veya-
hut fevkalâde bir velâyet, belki kendi kendimi idâre ede-
cek ve hayat-› içtimaiye ile münasebettar olacak bir ka-
biliyet görmüyordum. Gerçi zahiren hodfuruflluk gibi ba-
z› hâlât hayat›mda görünmüfltü. O da ihtiyar›m haricin-
de halklar›n hüsn-ü zann›n› tekzip etmemek için bir ne-
vi hodfuruflluk gibi oluyordu. Fakat halklar›n hüsn-ü zan-
n› gibi hakikatte olmad›¤›m›n hikmetini bilmedi¤imden
ve dünyaya yaramad›¤›m›, böyle bin derece haddimden
fazla bir teveccühe mazhar oldu¤umu bütün bütün hilâf-›
hakikat telâkki ediyordum. Fakat Cenab-› Hakka yüz bin
flükür olsun ki, yetmifl seksen senelik hayat›m›n sonla-
r›nda onun hikmetini ihsan-› ‹lâhiye ile bir derece bildik
ve k›saca bir k›sm›na iflaret edece¤im. Ve çok nümune-
lerinden bir k›s›m nümunelerini beyan ediyorum:

Birinci nümune: Medrese usulünce hiç olmazsa on
befl sene tahsil-i ilim lâz›m geliyor ki, hakaik-i diniye ve
ulûm-u ‹slâmiye tam elde edilsin. O zamanda Said’de,
de¤il harika bir zekâ veya bir mânevî kuvvet, belki bütün
istidat ve kabiliyetinin haricinde bir acip tarzla, bir iki se-
ne sarf ve nahiv mebâdisini gördükten sonra, üç ayda 

acip: tuhaf, hayrette b›rakan.
beyan: anlatma, aç›klama.
deha: ola¤anüstü zeka sahibi ol-
ma.
ehemmiyetli: önemli.
fevkalâde: ola¤anüstü.
fevkalâdelik: ola¤anüstülük, al›-
fl›lm›fl›n ötesinde hâl.
gerçi: her ne kadar.
hakaik-› diniye: dine ait olan ha-
kikatler.
hakikat: gerçek.
halat: haller, durumlar, vaziyet-
ler.
hârika: ola¤anüstü.
hayat-› içtimaiye: sosyal hayat,
toplum hayat›.
hikmet: ‹lahî gaye, gizli sebep,
fayda.
hilâf-› hakikat: gerçe¤e ve haki-
kate z›t, ayk›r›.
hizmet-i imaniye: iman ve
Kur’an hakikatlerinin ikna edici
ve ilmî delillerle anlafl›lmas›na
hizmet etme.
hodfürufl: kendini be¤endirmeye
çal›flan, övünen.
hükmüne: yerine, de¤erine.
hüsn-i zan: iyi zan, güzel kanaat.
idare: döndürme, çevirme, yö-
netme.
ihsan: ba¤›fllama, ikram etme, lü-
tuf.
ihsan-› ‹lâhî: ‹lâhî ihsan; Cenab-›
Hakk›n mahlûkat›na ihsan etti¤i
bütün nimetler, ikramlar, hediye-
ler, ba¤›fllar.
ihtiyar: irade, tercih.
inayet-i ‹lahiye: Allah’›n yard›m›.
istidat: kabiliyet, yetenek.
kabiliyet: istidat, yetenek.
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kasem: yemin, and.
kat’iyen: katî olarak, kesin
olarak, kesinlikle.
liyakat: iktidar, hüner, fazilet.
manevî: manaya ait, maddî
olmayan.
mazhar: nail  olma, flereflen-
me.
mebadi: temel prensipler, ilk
unsurlar.
mebde: bafllang›ç.
medrese: eski dönemde ders
okutulan düzenli ö¤retim ku-
ruluflu.

meyvedar: meyveli, yemiflli.
meziyet: k›ymetli özellik.
münasebettar: ilgili, alâkal›.
nevi: çeflit.
Nur: Risale-i Nur eserleri.
nümune: örnek.
sarf u nahiv: dil bilgisi, gra-
mer.
flecere-i âliye: büyük, yüce
a¤aç.
flükür: teflekkür.
tahsil-i ilim: ilim tahsili, ilim
ö¤renme.
tarz: biçim, flekil.

tekzîb: yalanlama, yalan ol-
du¤unu söyleme.

telâkki: kabul etme, alma.

temîn: flüpheyi giderme, sa¤-
lamlaflt›rma.

teveccüh: yönelme, sevgi, il-
gi.

ulûm-i ‹slâmiye: ‹slâmî ilim-
ler.

usûl: metot, düzen.

velâyet: velî ve ermifl olan
kimsenin hâli ve s›fât›.

zahiren: görünüflte.
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acip bir tarzda k›rk elli kitab› güya okumufl ve icâzet al-
m›fl gibi bir hâlet göründü.

Bu hal altm›fl sene sonra do¤rudan do¤ruya gösterdi
ki, o vaziyet ulûm-u imaniyeyi üç dört ayda, k›sa bir za-
manda ellere verebilecek bir tefsir-i Kur'ânî ç›kacak ve o
biçare Said de onun hizmetinde bulunacak iflaretiyle,
hem bir zaman gelecek ki, de¤il on befl sene belki bir se-
ne de ulûm-u imaniyeyi ders alacak medreseler ele geç-
meyecek ve azalacak bir zamana bir nevi iflaret-i gaybi-
ye gibi mânâlar hat›ra geliyor. 

‹kinci nümune: O eski zamanda, Said’in o çocukluk
zaman›nda büyük âlimlerle münazaras›n› ve o âlimlerin
suallerine cevap vermesini, hattâ kendisi hiç sual etme-
den âlimlerin en müflkül suallerine do¤ru cevap verme-
sini, ben kat'iyen itiraf ediyorum ve itikad ediyorum ki,
o hal ne harika zekâvetimden ve ne de acip istidad›m-
dan nefl’et etmifl de¤ildir. Ben de biçare, müptedi, ser-
sem, gürültücü bir çocuk iken, hiç böyle, de¤il büyük
âlimlere cevap vermek, belki küçük hocalara, hattâ kü-
çük talebelere de ma¤lûp olur bir halde iken do¤ru ce-
vap vermekli¤im, kat'iyen istidad›mdan ve zekâvetimden
gelmemifl oldu¤una kanaat-i kat'iyem var. Yetmifl sene-
dir de hayret ediyordum.

fiimdi ihsan-› ‹lâhî ile bir hikmetini anlad›m ki: Çekir-
dek gibi, medrese ilimlerine bir a¤aç ihsan edilecek ve o
a¤ac›n hizmetinde bulunana karfl› pek çok rakipleri ve
muar›zlar› bulunacak.
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mi, daha iflin bafl›nda olan.
müflkül: güç, zor, çetin.
neflet: meydana gelme, oluflma,
ç›kma.
nevi: çeflit.
nümune: örnek.
sersem: akl› bir kar›fl yukar›da.
sual: soru.
talebe: ö¤renci.
tarz: biçim, flekil.
tefsir-i Kur’ânî: Kur’ân tefsiri,
Kur’ân’›n aç›klamas›.
ulûm-i imaniye: iman ilimleri,
imanla ilgili ilimler.
vaziyet: durum.
zekâvet: zekilik; çabuk anlama,
kavrama kabiliyeti.

acip: tuhaf, hayrette b›rakan.
âlim: ilim ile u¤raflan, ilim
adam›.
bîçare: çaresiz, zavall›.
güya: sanki.
hâl: durum, vaziyet.
hâlet: hal, durum.
hârika: ola¤anüstü.
hikmet: ‹lahî gaye, gizli se-
bep, fayda.
hizmet: görev, vazife.
icazet: diploma, yetki belgesi,
flahadetname.
ihsan: ba¤›fllama, ikram et-

me, lütuf.
ihsan-› ‹lâhî: ‹lâhî ihsan; Ce-
nab-› Hakk›n mahlûkat›na ih-
san etti¤i bütün nimetler, ik-
ramlar, hediyeler, ba¤›fllar.
ilim: bilgi, marifet.
istidat: kabiliyet, yetenek.
iflaret-i gaybiye: gaypla ilgili
iflaret; Hz. Peygamber, müçte-
hit imamlar taraf›ndan gayba
ait verilen haberler, iflaret yo-
lu ile yap›lan aç›klamalar.
itikat: kesin inanma, iman.
kanaat-› kat’iye: kesin kana-

at, var›lan kesin düflünce.
kat’iyen: hiç bir zaman, asla.
kat’iyen: katî olarak, kesin
olarak, kesinlikle.
mana: anlam.
medrese: eski dönemde ders
okutulan düzenli ö¤retim ku-
ruluflu.
muar›z: muhalefet eden, kar-
fl› ç›kan, muhalif.
münazara: bir konu üzerinde
belli kurallara uyularak yap›-
lan tart›flma.
müptedi: yeni bafllayan, ace-
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‹flte, bu zamanda, ‹slâmlar içinde muhtelif meflrepler
ve meslekler sahipleri birbirisini tenkit etmek ve eserine
mukabil eserler neflretmek, Mutezile ve Ehl-i Sünnet gi-
bi birbirini k›rmak âdetiyle bu zamanda o Nur a¤ac›n›n
hizmetkâr›n›n bafl›na vuracak ve rekabet veya meflrep
muhalefetiyle en tesirlisi ve en müthifli medrese hocala-
r› olmak lâz›m gelirken, Cenab-› Hakka yüz bin flükür ol-
sun ki, eskiden beri devam etmekte olan o âdete muha-
lif olarak, Risâle-i Nur en ziyade ulemân›n damarlar›na
dokundurdu¤u halde hocalar›n Nurlara karfl› tenkitkârâ-
ne eserler yazamad›klar›n›n sebebi, o zamanda o çocuk
Said’in ulemân›n suallerine karfl› do¤ru cevap vermesi
ulemân›n cesaretini k›rm›fl ki, hiçbir yerde k›skanç hoca-
lardan, hem meflrepçe Said’e çok muhâlif olduklar› hal-
de Nur Risâlelerine karfl› mukabil ç›kmamalar›, bu halin
bir hikmeti oldu¤una kanaatim gelmifl. Yoksa böyle acîb
bir zamanda ehl-i medresenin itiraz› bafllasayd›, dinsizlik
taraftarlar› olan gizli düflmanlar›m›z hem Nurlar›, hem
ulemây› çürütmek için ehemmiyetli bir vesîle yapacak-
lard›. Cenâb-› Hakka hadsiz flükrolsun ki, en ziyade Nur-
lar›n dokundu¤u resmî ulemâ, aleyhinde bulunamad›lar.

Üçüncü nümûne: Eski Said’in çocukluk zaman›ndan
beri hem kendisi, hem babas› fakir olduklar› halde,
baflkalar›n›n sadaka ve hediyelerini almad›¤›n›n ve ala-
mad›¤›n›n ve fliddetli muhtaç oldu¤u halde hediyeleri
mukabilsiz kabul etmedi¤inin ve Kürdistan âdeti talebe-
lerin tay›nât› ahalinin evlerinden verildi¤i ve zekâtla
masraflar› yap›ld›¤› halde, Said hiçbir vakit tay›n almaya 

acip: tuhaf, hayrette b›rakan.
âdet: görenek, usul, al›flkanl›k.
ahali: halk.
aleyh: karfl›, karfl›t.
ehemmiyetli: önemli.
ehl-i medrese: medrese ehli,
medresede okuyanlar.
Ehl-i Sünnet: ‹slam’› ilk günkü sa-
fiyetiyle kabul ederek dinden ol-
mayan fleyleri kar›flt›rmay›p, Hz.
Peygamberin sünnetinden ve yo-
lundan ayr›lmayanlar.
eser: telif, kitap, yay›n.
hadsiz: s›n›rs›z, sonsuz.
hikmet: ‹lahî gaye, gizli sebep,
fayda.
hizmetkâr: hizmet yapan kimse,
hizmetçi.
itiraz: direnme, karfl› koyma.
kanaat: inanç, inan›fl.
Kürdistan: Osmanl› devleti zama-
n›nda bir co¤rafî bölge ad›.
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masraf: harcama, sarf etme.
medrese: eski dönemde ders
okutulan düzenli ö¤retim ku-
ruluflu.
meslek: gidifl, tutulan yol, sis-
tem.
meflrep: gidifl, hareket tarz›,
tav›r, tutum, meslek.
muhalefet: uygun olmama,
ayr›l›k; z›tl›k.
muhalif: z›t, ayk›r›.
muhtâc: gerek duyan.
muhtelif: farkl›.
mukabil: karfl›l›k.

müthifl: dehflet veren, ürkü-
ten, dehfletli, korkunç.
neflr: yay›m, yay›n.
Nur: Risale-i Nur eserleri.
nümune: örnek.
rekabet: rakip olma hâli, bir-
birini çekememe.
resmî: devlet ad›na olan.
Risale-i Nur: Nur Risalesi, Be-
diüzzaman Said Nursî’nin
eserlerinin ad›.
sadaka: Allah r›zas› için ihti-
yaç sahibi fakirlere yap›lan
yard›m.

flükür: teflekkür.
talebe: ö¤renci.
tay›n: ekmek, erzak, yiyecek.
tayinat: erzak, yiyecek, g›da,
tay›nlar, tayin edilen parça
veya miktar.
tenkit: elefltirme.
ulema: âlimler, bilginler, ilim
sahipleri.
vesile: bahane, sebep.
zekât: ‹slamiyet de farz olan
ibadetlerden biri .
ziyade: çok, fazla.
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gitmedi¤inin ve zekât› dahi bilerek almad›¤›n›n bir hik-
meti, flimdi kat'î kanaatimle fludur ki:

Âhir ömrümde Risâle-i Nur gibi s›rf imânî ve uhrevî
bir hizmet-i kudsiyeyi dünyaya âlet etmemek ve menâfi-i
flahsiyeye vesîle yapmamak için, o makbul âdete ve o
zarars›z seciyeye karfl› bana bir nefret ve bir kaç›nmak
ve fliddet-i fakr ve zarureti kabul edip elini insanlara aç-
mamak hâleti verilmiflti ki, Risâle-i Nur’un hakikî bir
kuvveti olan hakikî ihlâs k›r›lmas›n. Ve bunda bir iflaret-i
mânevî hissediyordum ki, gelecek zamanda maîflet der-
diyle ehl-i ilmin ma¤lûbiyeti bu ihtiyaçtan gelecektir.

Dördüncü nümûne: Yeni Said ihtiyarl›¤›nda bütün bü-
tün siyasetten ve dünyadan kendini çekmeye çal›flt›¤›
halde, ehl-i dünyan›n bütün bütün kanuna ve insafa ve
vicdana, hattâ insanl›¤a muhâlif bir tarzda efledd-i zulüm
ile yirmi sekiz sene iflkencelerle ezdiklerine ve bir sine-
¤in ›s›rmas›na tahammül etmeyen o bîçare Said’in bal-
talarla bafl›na vurduklar›na ve ihanetin en flenîlerini yap-
t›klar›na karfl›, emsâlsiz bir sab›r ve tahammül ona ihsan
olunmas› ve gayet asabî ve sinirli oldu¤u gibi, f›traten
korkak olmad›¤› halde, “Ecel birdir, tegayyür etmez” ha-
kikatine imân›ndan gelen büyük bir cesaretle beraber,
en korkak, en miskin bir vaziyette sükût edip sabretme-
si, hattâ bir miktar sonra o iflkenceler sonunda ruhuna
bir ferah verilmesinin bir hikmeti, kanaat-i kat'iyemle
budur ki:

Kur'ân-› Hakîmin hakàik-› imâniyesini tefsir eden
Risâle-i Nur’u hiçbir fleye ve flahsî menfaatlerine ve 
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kanaat-› kat’iye: kesin kanaat,
var›lan kesin düflünce.
kat’î: kesin, flüpheye ve tereddü-
de mahal b›rakmayan.
Kur’ân-› Hakîm: her ayet ve su-
resinde say›s›z hikmet ve fayda-
lar bulunan Kur’ân.
ma¤lûbiyet: yenilgi, yenilme.
maiflet: geçim, geçinme.
makbul: kabul edilmifl, geçerli.
menfaat: fayda.
miskin: uyufluk, tembel, hareket-
siz, zavall›.
muhalif: z›t, ayk›r›.
nümune: örnek.
Risale-i Nur: Nur Risalesi, Bediüz-
zaman Said Nursî’nin eserlerinin
ad›.
sab›r: dayanma, katlanma, zor-
luklara dayanma gücü.
seciye: iyi huy.
sükût: susma, sessiz kalma.
flahsî: flahsa, kifliye ait, hususî.
flenî: fena, kötü, çirkin, ay›p.
fliddet-i fakr: fakirli¤in fliddetli ol-
mas›.
tagayyür: de¤iflme, baflkalaflma.
tahammül: zora dayanma, sab-
retme, sab›r gösterme.
tarz: biçim, flekil.
tefsîr: Yorum, flerh.
uhrevî: ahirete dair, ahirete ait.
vaziyet: durum.
vesile: arac›, vas›ta.
vicdan: insan›n içindeki, iyiyi kö-
tüden ay›rabilen, iyilik etmekten
lezzet duyan ve kötülükten elem
alan manevî his.
zaruret: muhtaçl›k, fliddetli ihti-
yaç içinde olma.

âdet: görenek, usul, al›flkan-
l›k.
ahir: sonu, son k›sm›.
asabî: sinirli, öfkeli.
bîçare: çaresiz, zavall›.
ecel: her canl›n›n Allah tara-
f›ndan takdir edilen ölüm
vakti.
ehl-i dünya: dünyaya ba¤l›,
dünya adam›, ahireti düflün-
meyen.
ehl-i ilim: ilim sahipleri, ilim
adamlar›.
emsalsiz: benzersiz.

efledd-i zulüm: zulmün en
fliddetlisi.
ferah: gönül aç›kl›¤›, sevinç,
sevinme.
f›traten: f›trî olarak, yarat›l›fl-
tan, yarat›l›fl itibariyle.
gayet: son derece.
hakaik-› imaniye: imana ait
hakikatler, imanî gerçekler.
hakikat: gerçek, do¤ru.
hakikî: gerçek.
hâlet: hal, durum.
hikmet: ‹lahî gaye, gizli se-
bep, fayda.

hizmet-i kutsiye: mukaddes
hizmet; kutsal hizmet.
ihanet: h›yanet, arkadan vur-
ma.
ihlâs: samimiyet, bir ameli
baflka bir karfl›l›k beklemek-
sizin, s›rf Allah r›zas› için yap-
ma.
ihsan: ba¤›fllama, ikram et-
me, lütuf.
iman: inanma, itikat.
imanî: imana dair olan, iman-
la ilgili.
kanaat: inanç, inan›fl.

EMIRDAG 02.qxd  3/28/07  9:43 AM  Page 611



mânevî kemâlâtlar›na âlet yapmamak ve hakiki ihlâs›
k›rmamak için, ehl-i siyaset Said hakk›nda “dini siyase-
te âlet yapmak” vehmini verip, tâ Said iflkencelerle, ha-
pislerle dini siyasete âlet etmesin diye ehl-i siyasetin zâ-
limâne hükümleri alt›nda kader-i ‹lâhî, Nurdaki hakiki ih-
lâs› k›rmamak için Said’e flefkatli tokatlar vurup “Sak›n
sak›n hakàik-› imâniyenin tefsiri olan Risâle-i Nur’u ken-
di flahsî menfaatlerine ve hattâ mânevî kemâlâtlar›na ve
belâlardan ve muz›r fleylerden kurtulmakl›¤›na âlet yap-
ma. Tâ ki Nurun en büyük kuvveti olan ihlâs-› hakiki ze-
delenmesin” diye, kader-i ‹lâhînin flefkatli tokatlar› oldu-
¤una kat'î kanaat ediyorum.

Hattâ, her ne vakit s›rf âhiretime flahsî ibâdetle ziya-
de meflguliyetim sebebiyle Nurun hizmetini b›rakt›¤›m
ayn› zaman›nda, ehl-i dünya bana musallat olup bana
azap verdi¤ine kat'î kanaat getirmiflim.

Bu dördüncü nümûnenin izah›n› en son yaz›lan mek-
tuplardan, ehl-i siyaset, Said’i dini siyasete âlet yapar di-
ye hapislere atmas› ve sonra Said onun hikmetini, yani
kaderin flefkat tokatlar› oldu¤unu anlamas›yla onlar› he-
lâl etmesi ve kendi tahammülünün hikmetini anlamas›-
na dâir olan o mektuba havale ediyoruz.

Beflinci nümûne: Bu biçare Said’in gayet muhtaç oldu-
¤u ve yetmifl seneden beri o san'atla meflgul olmas› ve bâ-
z› gün iki yüz sahife kadar tashihe mecbur olmas›yla be-
raber, on yafl›ndaki zekî bir çocu¤un on günde muvaffak
oldu¤u yaz› kadar bir yaz›ya mâlik olamad›¤›na hayret 

ahiret: öbür dünya, öteki dünya,
k›yametten sonra kurulacak olan
âlem.
azap: eziyet, iflkence; büyük s›-
k›nt›, fliddetli ac›.
belâ: musibet, s›k›nt›.
bîçare: çaresiz, zavall›.
dair: alakal›, ilgili.
ehl-i dünya: dünyaya ba¤l›, dün-
ya adam›, ahireti düflünmeyen.
ehl-i siyaset: ülkenin idaresiyle
meflgul olanlar, siyaset adamlar›,
politikac›lar.
gayet: son derece.
hakaik-› imaniye: imana ait ha-
kikatler, imanî gerçekler.
hakikî: gerçek.
havale: ›smarlama, b›rakma.
helâl: Allah’›n müsaade etti¤i fley,
din bak›m›ndan günah olmayan
fley.
hikmet: ‹lahî gaye, gizli sebep,
fayda.
hüküm: emir, bir konu hakk›nda
verilen karar.
ihlâs: samimiyet, bir ameli baflka
bir karfl›l›k beklemeksizin, s›rf Al-
lah r›zas› için yapma.
ihlâs-› hakikî: gerçek ihlâs, sami-
miyet.
izah: aç›klama, ayr›nt›lar› ile an-
latma.
kader: ‹lahî hüküm; Cenab-›
Hakk’›n takdir ve tayin etmesi.
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kader-i ‹lâhî: ‹lâhî kader, Al-
lah’›n kader kanunu.
kanaat: inanç, inan›fl.
kat’î: kesin, flüpheye ve te-
reddüde mahal b›rakmayan.
kemalât: faziletler, kemaller,
olgunluklar, mükemmellikler.
malik: sahip.
manevî: manaya ait, maddî
olmayan.
menfaat: fayda.
meflgul: bir iflle u¤raflan, iflgal
eden.
meflguliyet: meflgul olma, bir

ifl yapma.
muhtâc: gerek duyan.
musallat: çok rahats›zl›k ve-
ren, afl›r› derecede sataflan.
muvaffak: baflarm›fl, baflar›l›.
muz›rr: zararl›, zarar veren.
Nur: Risale-i Nur, Risale-i Nur
hizmeti.
Risale-i Nur: Nur Risalesi, Be-
diüzzaman Said Nursî’nin
eserlerinin ad›.
sahife: sayfa.
flahsî: flahsa, kifliye ait, husu-
sî.

flefkat: karfl›l›ks›z sevgi besle-
me, içten ve karfl›l›ks›z mer-
hamet.

tahammül: zora dayanma,
sabretme, sab›r gösterme.

tashih: düzeltme, yanl›fl›n› gi-
derme.

tefsîr: aç›klama, izah.

vehim: zan, flüphe, yanl›fl ve
esass›z düflünce.

zalim: zulmeden, ac›mas›z ve
haks›z davranan.

ziyade: çok, fazla.
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ediliyordu. Halbuki Said bütün bütün istidats›z de¤ildir.
Hem de nesebî kardefllerinin hepsinin de güzel yaz›lar› ol-
du¤u halde, bu kadar yaz›ya muhtaç iken böyle yar›m
ümmî vaziyetinin hikmeti, kanaat-i kat'iyemle fludur ki: 

Bir zaman gelecek ki, cüz'î ve flahsî iktidarlar, kuvvet-
ler mukabele edemeyecek dehfletli ve mânevî düflmanla-
r›n hücumu zaman›nda güzel yaz› sahiplerini ruh u ca-
n›yla aramak ve hizmetine flerik etmek ve o çekirde¤in
etraf›nda su, hava, nur gibi o mânevî a¤aca hizmet et-
mek için o flahsî ve cüz'î hizmeti, küllî ve umumi ve kuv-
vetli ve bir kaleme mukabil binler kalemi bulmak hikme-
tiyle ve buz parças› gibi benli¤ini o mübarek havuz için-
de eritmesiyle hakiki ihlâs› elde etmek ve bu sûretle imâ-
na hizmet etmek hikmetiyle olmufl.

1 »/bÉnÑrdGnƒog »/bÉnÑrdnG
ìÕ

Œ 2 8 7 œ
Aziz, s›dd›k kardefllerim,

Ruh u can›m›zla mübarek bayram›n›z› tebrik ediyoruz.
‹nflaallah, âlem-i ‹slâm›n da büyük bir bayram›na yetiflir-
siniz. Cemahir-i müttefika-i ‹slâmiyenin kudsî kanun-u
esasiyelerinin menba› olan Kur'ân-› Hakîm, istikbale
tam hâkim olup befleriyete tam bir bayram› getirece¤ine
çok emareler var.

Sâniyen: fiüphe kalmad› ki, Nur Risâleleri ve ta-
lebeleri, h›fz ve inâyet-i ‹lâhiyeye mazhard›rlar ki, bu 
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Kur’ân-› Hakîm: her ayet ve su-
resinde say›s›z hikmet ve fayda-
lar bulunan Kur’ân.
küllî: umumî, genel.
manevî: manaya ait, maddî ol-
mayan.
mazhar: nail  olma, flereflenme.
menba: kaynak.
muhtâc: gerek duyan.
mukabele: karfl› gelme, karfl›
koyma.
mukabil: karfl›l›k.
mübarek: feyizli, bereketli.
nesebî: soy ile ilgili, soyu ile alâ-
kal›, soy sopa ait.
ruh u cân: ruh ve can; ruh ve
canla.
saniyen: ikinci olarak.
s›dd›k: çok do¤ru, dürüst, hakk›
ve hakikati tereddütsüz kabulle-
nen.
flahsî: flahsa, kifliye ait, hususî.
flerik: ortak.
talebe: ö¤renci.
umumî: genel.
ümmî: okuma yazmas› olmayan,
okumam›fl.
vaziyet: durum.

âlem-i ‹slâm: ‹slâm âlemi, ‹s-
lâm dünyas›.
aziz: izzetli, muhterem, say-
g›n.
befleriyet: beflerîlik, insanl›k.
cemahir-i müttefika-i ‹slâ-
miye: birleflik ‹slâm cumhuri-
yetleri, devletleri.
cüz’î: küçük, az.
cüz’î: küçük, az.
dehfletli: ürkütücü, korkunç.

emare: alâmet, belirti, niflan.
hakikî: gerçek.
hâkim: hükmeden.
h›fz: saklama, koruma, siya-
net, muhafaza.
hikmet: ‹lahî gaye, gizli se-
bep, fayda.
hizmet: görev, vazife.
ihlâs: samimiyet, bir ameli
baflka bir karfl›l›k beklemek-
sizin, s›rf Allah r›zas› için yap-

ma.
iktidar: güç, kuvvet.
iman: inanç, itikat.
inayet-i ‹lahiye: Allah’›n yar-
d›m›.
inflaallah: Allah izin verirse.
istidat: kabiliyet, yetenek.
istikbal: gelecek zaman.
kanun-› esasî: ana prensipler,
anayasa.
kudsî: mukaddes, yüce.

1. Bâkî olan ancak Allah’t›r.
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zaman›n hassasiyetle ve baz› keyfî kanunlarla pek hid-
detli bir inatla uzun zamandan beri Nur talebelerine an-
cak yüzde bir nisbetinde zarar verebildiler. Nurun faal ta-
lebelerinden alt› yüz talebesinin mahkemelerle meflgul
edilmesine dehfletli bir plân varken, yaln›z alt› talebeye
muvakkaten iliflildi. Hattâ Nur kahraman›n›n yazd›¤› gi-
bi, yirmi befl adliye mahkemeleri yüz binler nüshalar›n-
da ve yüz binler talebelerinde medâr-› mes’uliyet birfley
bulam›yorlar. Ve o kesretli adliyelerin “Nurlarda suç yok
ve bulam›yoruz” demeleri kat'î bir delildir. Çünkü benim
‹stanbul ve Afyon gibi mahkemelerimde, onlar›n o has-
sas ve su-i istimal edilebilir kanunlar›na tam ayk›r› olarak
söyledi¤im halde beni mes’ul etmedikleri gibi, Nurlar da
medeniyetin zâlimâne kanunlar›n› zîr ü zeber ettikleri
halde, medâr-› mes’uliyet suç bulamad›klar› kat'iyen gös-
teriyor ki, nurlardaki hakikat, karfl›s›ndaki muâr›zlar›
ma¤lûp ederek adliyeleri de insafa getirmifltir. inâyet-i
‹lâhiye, Kur'ân’›n bir mucize-i mâneviyesi olan Risâle-i
Nur’u muâr›zlar›ndan muhafaza ediyor. Muâr›zlar›n hü-
cumu ise, Nurlar›n parlamas›na ve intiflar›na vesile olu-
yor.

ìÕ

Œ 2 8 8 œ

Üstad›m›z diyor ki:

Yirmi sekiz sene zarf›nda hükûmetin resmî adamla-
r›ndan bana rast gelenler, hep s›k›nt› verdikleri halde, 

adliye: mahkeme, yarg›lama iflle-
riyle u¤raflan daire.
dehfletli: ürkütücü, korkunç.
delil: kan›t, tan›k, burhan.
dindar: dinin emirlerini yerine
getiren.
faal: çal›flkan, gayretli.
hakikat: gerçek, do¤ru.
hassas: zay›f, çabuk tesir alan.
hassasiyet: hassasl›k, duygulu ol-
ma, duygusall›k.
ihtar: dikkat çekme, hat›rlatma,
uyar›.
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inayet-i ‹lahiye: Allah’›n yar-
d›m›.
intiflar: yay›nlanma, neflrol-
ma.
kat’î: kesin, flüpheye ve te-
reddüde mahal b›rakmayan.
kat’iyen: katî olarak, kesin
olarak, kesinlikle.
kesretli: çoklu¤u olan, çok
fazla.
keyfî: kanuna uymayarak,
keyfe, arzuya ba¤l›.
medar-› mes’uliyet: sorum-

luluk sebebi.
mes’ul: sorumlu, yükümlü.
meflgul: ilgilenen, u¤raflan.
muar›z: muhalefet eden, kar-
fl› ç›kan, muhalif.
mu’cize-i manevîye: manevî
mucize.
muhafaza: koruma.
muvakkaten: geçici olarak.
nispet: oran, de¤er.
Nur: Risale-i Nur, Risale-i Nur
hizmeti.
nüsha: kitap.

resmî: devlet ad›na olan.
Risale-i Nur: Nur Risalesi, Be-
diüzzaman Said Nursî’nin
eserlerinin ad›.
su-i istimal: bir fleyi kötüye
kullanma.
talebe: ö¤renci.
vesile: bahane, sebep.
zalim: merhametsiz, gaddar.
zarf›nda: süresince.
zir ü zeber: altüst, karmaka-
r›fl›k, darmada¤›n.
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zab›tan›n bana hiç s›k›nt› vermedi¤i gibi, baz› himayet-
kârâne vaziyeti göstermelerinin hikmetini flimdi izhar
ediyorum ki: “Nur talebeleri ve Risâleleri, mânevî bir za-
b›ta hükmünde âsâyifl ve emniyeti muhafazaya—hem
kudsî bir flekilde—çal›flt›klar› ve herkesin kalbinde nasi-
hatleriyle iman cihetinde bir yasakç› b›rakt›klar› tahak-
kuk etmifl.” Zab›ta bunu mânen hissetmifl ki, bize her
vakit dost göründü. Bunun s›rr› budur ki:

Kur'ân’›n bir kanun-u esasîsiyle, yüzde doksan mâsu-
ma zarar gelmemek için on câni yüzünden âsâyifli boz-
maya çal›flanlar› men ediyorlar. Birisinin günah›yla bafl-
kas› mesul olamaz. Bu s›rra binaen, flimdi âsâyifli boz-
maya çal›flan mânevî, dehfletli kuvvetler mevcut oldu¤u
halde; Fransa, M›s›r, Fas, ‹ran gibi yerlerden daha ziya-
de bu mübarek memlekette çal›fl›ld›¤› halde emniyet ve
âsâyifli bozamad›klar›n›n en büyük sebebi, 600 bin Nur
nüshalar› ve 500 bin Nur talebeleri zab›taya bir mânevî
kuvvet olarak o mânevî tahribata karfl› dayand›klar›n› za-
b›ta mânen hissetmifller ki, yirmi sekiz seneden beri res-
mî memurlara muhalif olarak Nurlara insafkârâne ve
merhametkârâne vaziyet gösteriyorlar.

Hem Üstad›m›z diyor ki:

Ben derim: Bu zamanda hocalardan, hattâ sofîlerden
ziyade zab›ta efrad› ehl-i takvâ olup kebairden kendileri-
ni muhafaza ve feraizi yapmas›n› vazifeleri iktiza ediyor.
Ve ona ihtiyac-› fledid var. Tâ ki karfl›s›ndaki mânevî 
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mes’ul: sorumlu, yükümlü.
muhafaza: koruma.
muhalif: muhalefet eden, bir fiil
ve düflünceye karfl› z›t düflünce-
de bulunan.
mübarek: feyizli, bereketli.
nasihat: ak›l ö¤retme, yol göster-
me.
Nur: Risale-i Nur, Risale-i Nur hiz-
meti.
nüsha: kitap.
resmî: devlet ad›na olan.
s›r: gizli hakikat.
sufi: tasavvuf ilmiyle u¤raflan, ta-
savvuf yolunda giden.
tahakkuk: gerçekleflme, meyda-
na gelme, olma.
tahribat: tahripler, y›k›p bozma-
lar.
talebe: ö¤renci.
vazife: görev.
vaziyet: durum.
zab›ta: flehir güvenli¤ini sa¤la-
makla vazifeli bulunan idare, po-
lis.
ziyade: çok, fazla.

asayifl: emniyet, kanun ve ni-
zam hakimiyetin sa¤lanmas›.
binaen: -den dolay›, bu se-
bepten.
cani: cinayet ifllemifl, kimse.
cihet: yön, sebep, vesile.
dehfletli: ürkütücü, korkunç.
efrat: fertler.
ehl-i takva: Allah’tan korkan
ve günahlardan çekinen in-
sanlar.
emniyet: güvenlik.
feraiz: farzlar.

hikmet: ‹lahî gaye, gizli se-
bep, fayda.
himayetkârane: korumaya
çal›flarak.
hükmünde: de¤erinde, yerin-
de.
ihtiyac-› fledit: çok fliddetli
ihtiyaç, fliddetli muhtaç olufl.
iktiza: gerektirme, lüzumlu
k›lma.
iman: inanç, itikat.
izhar: gösterme, aç›¤a vurma.
kanun-› esasî: ana prensipler,

anayasa.
kebair: büyük günahlar, ce-
zas› büyük olan günahlar.
kudsî: mukaddes, yüce.
manen: mana bak›m›ndan,
manaca.
manevî: manaya ait, maddî
olmayan.
masum: suçsuz, günahs›z,
saf, temiz.
men: yasak etme, engelleme.
merhametkârâne: ac›yarak,
merhamet göstererek.
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tahribatç›lara karfl› âsâyifl ve emniyet-i umumiyeye ait
vazifelerini tam yapabilsinler.

Hizmetindeki Nur Talebeleri

ìÕ

Œ 2 8 9 œ
[Üstad›m›z›n çok evvel yazm›fl oldu¤u zîrdeki mektu-

bu, flahsî nüfuz temin ve dini siyasete âlet etmek ithamla-
r›na tam bir cevap oldu¤undan, kararnameye ilhak edil-
mifltir:]

KONUfiAN YALNIZ HAK‹KATT‹R

Risâle-i Nur’da ispat edilmifltir ki, bâzan zulüm içinde
adâlet tecellî eder. Yani, insan bir sebeple bir haks›zl›¤a,
bir zulme mâruz kal›r, bafl›na bir felâket gelir, hapse de
mahkûm olur, zindana da at›l›r. Bu sebep haks›z olur. Bu
hüküm bir zulüm olur. Fakat bu vâk›a adâletin tecellîsi-
ne bir vesîle olur. Kader-i ‹lâhî baflka bir sebepten dola-
y› cezaya, mahkûmiyete istihkak kesb etmifl olan o kim-
seyi bu defa bir zâlim eliyle cezaya çarpt›r›r, felâkete dü-
flürür. Bu, adâlet-i ‹lâhînin bir nevi tecellîsidir.

Ben flimdi düflünüyorum. Yirmi sekiz senedir vilâyet
vilâyet, kasaba kasaba dolaflt›r›l›yorum. Mahkemeden
mahkemeye sürükleniyorum. Bana bu zâlimâne iflken-
celeri yapanlar›n bana atfettikleri suç nedir? Dini siyase-
te âlet yapmak m›? Fakat bunu niçin tahakkuk ettiremi-
yorlar? Çünkü hakikat-i halde böyle birfley yoktur.

adalet: her hak sahibine hakk›n›n
tam ve eksiksiz verilmesi, hakka-
niyet, âdillik.
adalet-i ‹lâhîye: Allah’›n adaleti,
‹lâhî adalet.
asayifl: emniyet, kanun ve nizam
hakimiyetin sa¤lanmas›.
at›f: yükleme.
defa: kere, kez, yol.
emniyet-i umumîye: genel gü-
venlik.
evvel: önce.
felâket: musibet, büyük dert, be-
la.
hakikat: gerçek, do¤ru.
hakikat-› hâl: iflin asl›.
hüküm: emir, bir konu hakk›nda
verilen karar.
ilhak: ilâve etme, ekleme, katma.
ispat: kan›tlama, do¤rulama.
istihkak: hak etme, hak kazan-
ma, hakk› olma.
itham: suç isnat etme, suçlama.
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kader-i ‹lâhî: ‹lâhî kader, Al-
lah’›n kader kanunu.
kararname: sorgu hakiminin
haz›rlad›¤›, suçlamaya veya
aklamaya dair resmi yaz›.
kesb: kazanma.
mahkûm: bir mahkemece
hüküm giymifl, hükümlü.
mahkûmiyet: hüküm giyme,
hükümlülük.
maruz: u¤ramak, etkilenmek.
nevi: çeflit.

nüfuz: söz geçirme, hüküm
sahibi olma.
Risale-i Nur: Nur Risalesi, Be-
diüzzaman Said Nursî’nin
eserlerinin ad›.
flahsî: flahsa, kifliye ait, husu-
sî.
tahakkuk: gerçekleflme, ke-
sinleflme.
tahribat: tahripler, y›k›p boz-
malar.
tecelli: aç›l›p belirme, aç›kça

ortaya ç›kma, ayd›nlanma.
temîn: sa¤lama.
vak›a: olay.
vazife: görev.
vesile: bahane, sebep.
vilayet: il.
zalim: merhametsiz, gaddar.
zindan: hapishane.
zir: alt, afla¤›.
zulüm: haks›zl›k, eziyet, ifl-
kence.
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Bir mahkeme aylarca, senelerce suç bulup da beni
mahkûm etmeye u¤rafl›yor. O b›rak›yor; di¤er bir mah-
keme ayn› meseleden dolay› beni tekrar muhâkeme al-
t›na al›yor. Bir müddet de o u¤rafl›yor, beni tazyik edi-
yor, türlü türlü iflkencelere mâruz k›l›yor. O da netice el-
de edemiyor, b›rak›yor. Bu defa bir üçüncüsü yakama
yap›fl›yor. Böylece musîbetten musîbete, felâketten felâ-
kete sürüklenip gidiyorum. Yirmi sekiz sene ömrüm
böyle geçti. Bana isnad ettikleri suçun asl› ve esas› olma-
d›¤›n› nihayet kendileri de anlad›lar.

Onlar bu ittiham› kasten mi yapt›lar, yoksa bir vehme
mi kap›ld›lar? ‹ster kas›t olsun, ister vehim olsun, ben,
böyle bir suçla münâsebet ve alâkam olmad›¤›n› kemâl-i
kat'iyetle yakînen ve vicdânen biliyorum. Dini siyasete
âlet edecek bir adam olmad›¤›m› bütün insaf dünyas› da
biliyor. Hattâ beni bu suçla ittiham edenler de biliyorlar.
O halde neden bana bu zulmü yapmakta ›srar edip dur-
dular? Neden ben suçsuz ve mâsum oldu¤um halde böy-
le devaml› bir zulme, muannid bir iflkenceye mâruz kal-
d›m? Neden bu musîbetlerden kurtulamad›m? Bu ahvâl
adâlet-i ‹lâhiyeye muhâlif düflmez mi?

Bir çeyrek as›rd›r bu suallerin cevaplar›n› bulam›yor-
dum. Bana zulüm ve iflkence yapt›klar›n›n hakiki sebe-
bini flimdi anlad›m. Ben kemâl-i teessürle söylüyorum ki,
benim suçum, hizmet-i Kur'âniyemi maddî ve mânevî te-
rakkiyât›ma, kemâlât›ma âlet yapmakm›fl.
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flüncede bulunan.
musibet: felaket, bela.
müddet: süre, zaman.
münasebet: ilgi, iliflki, ba¤.
nihayet: en sonunda.
sual: soru.
tazyik: zorlama, bask›, s›k›nt› ver-
me.
terakkiyat: ilerlemeler, geliflme-
ler, yükselifller.
vehim: zan, flüphe, yanl›fl ve
esass›z düflünce.
vicdanen: vicdanca, vicdan bak›-
m›ndan, içten, yürekten.
yakînen: yakîn olarak, flüpheye
düflmeden bilme.
zulm: haks›zl›k, eziyet.
zulüm: haks›zl›k, eziyet, iflkence.

adalet-i ‹lâhîye: Allah’›n ada-
leti, ‹lâhî adalet.
ahval: haller, durumlar.
alâka: ilgi, iliflki, yak›nl›k.
defa: kere, kez, yol.
felâket: musibet, büyük dert,
bela.
hakikî: gerçek.
hizmet-i Kur’âniye: Kur’an
hizmeti.
isnâd: dayand›rma.
iflkence: bir kimseye verilen

maddî-manevî s›k›nt›, eziyet.
ittiham: suçlama.
kasten: bile bile, isteyerek,
kas›tl› olarak.
kemalât: faziletler, kemaller,
olgunluklar, mükemmellikler.
kemal-i kat’iyet: kesinli¤in
tam oluflu, tam bir kesinlik.
kemal-i teessür: tam bir
üzüntü.
maddî: madde ile alâkal›.
mahkûm: cezaland›rma.

manevî: manaya ait, maddî
olmayan.
maruz: u¤ramak, etkilenmek.
masum: suçsuz, kabahatsiz,
günahs›z.
mesele: konu.
muannit: inatç›, ayak dire-
yen.
muhakeme: yarg›lanma, yar-
g›lama.
muhalif: muhalefet eden, bir
fiil ve düflünceye karfl› z›t dü-
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fiimdi bunu anl›yorum, hissediyorum, Allah’a binlerle
flükrediyorum ki, uzun seneler ihtiyâr›m haricinde olarak
hizmet-i imâniyemi maddî ve mânevî kemâlât ve terak-
kiyât›ma ve azaptan ve Cehennemden kurtulmama ve
hattâ saadet-i ebediyeme vesîle yapmakl›¤›ma, yahut
herhangi bir maksada âlet yapmakl›¤›ma mânevî gayet
kuvvetli mânialar beni men ediyordu. Bu derunî hisler
ve ilhamlar beni hayretler içinde b›rak›yordu.

Herkesin hoflland›¤› mânevî makamât› ve uhrevî sa-
adetleri a'mâl-i sâliha ile kazanmak ve bu yola mütevec-
cih olmak hem meflru hakk› oldu¤u, hem de hiç kimse-
ye hiçbir zarar› bulunmad›¤› halde, ben ruhen ve kalben
men ediliyordum. R›zâ-i ‹lâhîden baflka f›trî vazife-i ilmi-
yenin sevkiyle, yaln›z ve yaln›z imâna hizmet hususu ba-
na gösterildi. Çünkü, flimdi bu zamanda hiçbir fleye âlet
ve tâbi olmayan ve her gàyenin fevk›nde olan hakàik-›
imâniyeyi f›trî ubûdiyetle, bilmeyenlere ve bilmek ihtiya-
c›nda olanlara tesirli bir sûrette bildirmek; bu keflmekefl
dünyas›nda imân› kurtaracak ve muannidlere kat'î kana-
at verecek bir tarzda, yani hiçbir fleye âlet olmayacak bir
tarzda, bir Kur'ân dersi vermek lâz›md›r ki, küfr-ü mut-
lak› ve mütemerrid ve inatç› dalâleti k›rs›n, herkese kat'î
kanaat verebilsin.

Bu kanaat de bu zamanda, bu flerâit dahilinde, dinin
hiçbir flahsî, uhrevî ve dünyevî, maddî ve mânevî bir fle-
ye âlet edilmedi¤ini bilmekle husûle gelebilir.

a’mal-i saliha: salih ameller, Al-
lah’›n r›zas›na uygun yap›lm›fl iyi
ve hay›rl› ifller.
azap: eziyet, iflkence; büyük s›-
k›nt›, fliddetli ac›.
dâhil: içeri, iç.
dalâlet: azg›nl›k, sap›kl›k.
derunî: içten, gönülden, kalpten,
iç tarafa ait, içle ilgili.
dünyevî: dünyaya ait.
fevkinde: üstünde.
f›trî: tabiî, do¤al.
gayet: son derece.
hakaik-› imaniye: imana ait ha-
kikatler, imanî gerçekler.
hariç: d›flar›da.
hizmet: görev, vazife.
hizmet-i imaniye: iman ve
Kur’an hakikatlerinin ikna edici
ve ilmî delillerle anlafl›lmas›na
hizmet etme.
husus: mevzu, konu.
ihtiyar: irade, tercih.
ilham: içe, gönüle do¤ma, kalbe
gelme, gönle do¤an fley.
iman: inanç, itikat.
kalben: kalp ile, kalpten; içten ve
samimî olarak.
kanaat: inanç, inan›fl.
kat’î: kesin, flüpheye ve tereddü-
de mahal b›rakmayan.
kemalât: faziletler, kemaller, ol-
gunluklar, mükemmellikler.
keflmekefl: kar›fl›k olma durumu,
kar›fl›kl›k.
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küfr-i mutlak: mutlak küfür,
hiç bir imanî hükmü, delili ka-
bul etmeme, kesin ve tam bir
inkar.
maddî: madde ile alâkal›.
makamat: makamlar.
maksat: kast, amaç, düflünce.
manevî: manaya ait, maddî
olmayan.
mânia: meneden fley, engel,
özür, zorluk.
men: yasak etme, engelleme.
meflru: fleriata uygun, fleria-
t›n müsaade etti¤i fley.

muannit: inatç›, ayak dire-
yen.
mütemerrit: temerrüt eden,
inatç›, kötü fiilinde inatlaflan.
müteveccih: dönük.
r›za-y› ‹lâhî: Allah’›n r›zas›,
hoflnutlu¤u.
ruhen: ruhî aç›dan, ruhsal
olarak.
saadet: mutluluk.
saadet-i ebediye: sonu ol-
mayan, sonsuz mutluluk.
sevk: yöneltme, gönderme.
suret: biçim, flekil, tarz.

flahsî: flahsa, kifliye ait, husu-
sî.
flerait: flartlar.
tâbi: boyun e¤en, uyan, itaat
eden.
tarz: biçim, flekil.
terakkiyat: ilerlemeler, gelifl-
meler, yükselifller.
ubudiyet: kulluk.
uhrevî: ahirete dair, ahirete
ait.
vazife-i ilmiye: ilimle u¤rafl-
ma görevi.
vesile: bahane, sebep.
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Yoksa komitecilik ve cemiyetçilikten tevellüd eden
dehfletli dinsizlik flahsiyet-i mâneviyesine karfl› ç›kan bir
flah›s, en büyük mânevî bir mertebede bulunsa, yine ves-
veseleri bütün bütün izâle edemez. Çünkü imâna girmek
isteyen muannidin nefsi ve enesi diyebilir ki: “O flah›s,
dehâs›yla, hârika makam›yla bizi kand›rd›.” Böyle der ve
içinde flüphesi kal›r.

Allah’a binlerce flükürler olsun ki, yirmi sekiz senedir
dini siyasete âlet ittiham› alt›nda, kader-i ‹lâhî, ihtiyâr›m
haricinde, dini hiçbir flahsî fleye âlet etmemek için, be-
flerin zâlimâne eliyle, mahz-› adâlet olarak beni tokatl›-
yor, ikaz ediyor; “Sak›n,” diyor, “imân hakikatini kendi
flahs›na âlet yapma—tâ ki, imâna muhtaç olanlar anla-
s›nlar ki, yaln›z hakikat konufluyor. Nefsin evhâm›, fley-
tan›n desîseleri kalmas›n, sussun.”

‹flte, Nur Risâlelerinin büyük denizlerin büyük dalgala-
r› gibi gönüller üzerinde husûle getirdi¤i heyecan›n,
kalblerde ve ruhlarda yapt›¤› tesirin s›rr› budur, baflka
birfley de¤ildir. Risâle-i Nur’un bahsetti¤i hakikatlerin ay-
n›n› binlerce âlimler, yüz binlerce kitaplar daha belî¤âne
neflrettikleri halde yine küfr-ü mutlak› durduram›yorlar.
Küfr-ü mutlakla mücadelede bu kadar a¤›r flerâit alt›nda
Risâle-i Nur bir derece muvaffak oluyorsa, bunun s›rr› ifl-
te budur. Said yoktur. Said’in kudret ve ehliyeti de yok-
tur. Konuflan yaln›z hakikattir, hakikat-i imâniyedir.

Mâdem ki nur-u hakikat, imâna muhtaç gönüllerde
tesirini yap›yor; bir Said de¤il, bin Said fedâ olsun. 
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asl›.
makam: yer, mevki.
manevî: manaya ait, maddî ol-
mayan.
mertebe: derece, basamak.
muannit: inatç›, ayak direyen.
muhtâc: gerek duyan.
muvaffak: baflarm›fl, baflar›l›.
mücadele: savaflma, çat›flma,
kavga.
nefs: kötü vas›flar› kendisinde
toplayan hay›rl› ifllerden al›koyan
güç.
neflr: yay›m, yay›n.
nur-u hakikat: hakikat nuru, ger-
çe¤in ayd›nl›¤›.
Risale-i Nur: Nur Risalesi, Bediüz-
zaman Said Nursî’nin eserlerinin
ad›.
s›r: gizli hakikat.
flahsî: flahsa, kifliye ait, hususî.
flahsiyet-i maneviye: manevî
flahsiyet, manevî kiflilik.
flerait: flartlar.
flükür: teflekkür.
tevellüt: do¤ma, do¤um.
vesvese: flüphe, kuruntu, kalbe
gelen as›ls›z kötü ve sinsi düflün-
ce.
zalim: zulmeden, ac›mas›z ve
haks›z davranan.

âlim: ilim ile u¤raflan, ilim
adam›.
beli¤âne: beli¤cesine, düzgün
ve fasih olarak, belâgatli ola-
na yarafl›r tarzda.
befler: insan, insanl›k.
cemiyet: dernek, topluluk.
deha: ola¤anüstü zeka sahibi
olma.
dehfletli: ürkütücü, korkunç.
desise: hile, oyun, aldatmaca.
ehliyet: salâhiyet, yetki.
ene: ben, benlik.
evham: vehimler, zanlar, ku-

runtular.
fedâ: u¤runa verme.
hakikat: gerçek, do¤ru.
hakikat-› imaniye: imana ait
olan gerçek.
hariç: d›fl›nda.
hârika: ola¤anüstü.
husûl: olma, meydana gelme.
ihtiyar: irade, tercih.
ikaz: uyar›.
iman: inanç, itikat.
ittiham: suç alt›nda bulunma,
töhmetli olma, töhmet alt›n-
da olma.

izale: yok etme, ortadan kal-
d›rma.
kader-i ‹lâhî: ‹lâhî kader, Al-
lah’›n kader kanunu.
komite: kötü bir maksat için
toplanm›fl topluluk, cemiyet.
kudret: güç, kuvvet, iktidar.
küfr-i mutlak: mutlak küfür,
hiç bir imanî hükmü, delili ka-
bul etmeme, kesin ve tam bir
inkar.
madem: de¤il mi ki.
mahz-› adalet: gerçek adalet,
adaletin tâ kendisi, adaletin
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Yirmi sekiz sene çekti¤im ezâ ve cefâlar ve mâruz kald›-
¤›m iflkenceler ve katland›¤›m musîbetler hep helâl ol-
sun. Bana zulmedenlere, beni kasaba kasaba dolaflt›ran-
lara, hakaret edenlere, türlü türlü ittihamlarla mahkûm
etmek isteyenlere, zindanlarda bana yer haz›rlayanlara,
hepsine hakk›m› helâl ettim.

Âdil kadere de derim ki:

Ben senin bu flefkatli tokatlar›na müstahak idim. Yok-
sa herkes gibi gayet meflru ve zarars›z olan bir yol tuta-
rak flahs›m› düflünseydim, maddî-mânevî füyûzât hisleri-
mi feda etmeseydim, imân hizmetinde bu büyük mâne-
vî kuvveti kaybedecektim. Ben maddî ve mânevî herfle-
yimi feda ettim, her musîbete katland›m, her iflkenceye
sabrettim. Bu sayede hakikat-i imâniye her tarafa yay›l-
d›. Bu sayede Nur mekteb-i irfân›n›n yüz binlerce, belki
de milyonlarca talebeleri yetiflti. Art›k bu yolda, hizmet-i
imâniyede onlar devam edeceklerdir. Ve benim maddî
ve mânevî herfleyden ferâgat mesle¤imden ayr›lmaya-
caklard›r. Yaln›z ve yaln›z Allah r›zâs› için çal›flacaklard›r.

Benimle beraber çok talebelerim de türlü türlü musi-
betlere, ezâ ve cefâlara mâruz kald›lar, a¤›r imtihanlar
geçirdiler. Benim gibi onlar da bütün haks›zl›klara ve
haks›z hareket edenlere karfl› bütün haklar›n› helâl et-
melerini isterim. Çünkü onlar, bilmeyerek, kader-i ‹lâhî-
nin s›rlar›na, derin tecellîlerine ak›l erdiremeyerek, bizim
dâvâm›za, hakikat-i imâniyenin inkiflâf›na hizmet ettiler.
Bizim vazifemiz onlar için yaln›z hidâyet temennîsinden 

âdil: adaletli olan, do¤ruluk gös-
teren.
cefa: eziyet, s›k›nt›, zulüm.
dava: takip edilen fikir, iddia.
eza: eziyet, incitme, can yakma.
fedâ: u¤runa verme.
ferâgat: hakk›ndan isteyerek
vazgeçme.
füyuzat: feyizler, manevî bolluk
ve bereketler, inayetler.
gayet: son derece.
hakaret: onur k›rma, onuruna
dokunma, küçültücü söz veya
davran›fl.
hakikat-› iman: iman hakikati.
hakikat-› imaniye: imana ait
olan gerçek.
helâl: ba¤›fllama, alaca¤›ndan vaz
geçme.
hidayet: do¤ru inanç ve yaflay›fl
üzere olmak.
hizmet: görev, vazife.
hizmet-i imaniye: iman ve
Kur’an hakikatlerinin ikna edici
ve ilmî delillerle anlafl›lmas›na
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hizmet etme.
iman: inanç, itikat.
imtihan: deneme, s›nama.
inkiflaf: ortaya ç›kma, gelifl-
me.
ittiham: suç alt›nda bulu›n-
ma, töhmetli olma.
kader: ‹lahî hüküm; Cenab-›
Hakk’›n takdir ve tayin etme-
si.
kader-i ‹lâhî: ‹lâhî kader, Al-
lah’›n kader kanunu.
maddî: madde ile alâkal›.
mahkûm: hüküm verme.

manevî: manaya ait, maddî
olmayan.
maruz: u¤ramak, etkilenmek.
mekteb-i irfan: ilim ve irfan
okulu, irfan yuvas›.
meslek: gidifl, tutulan yol, sis-
tem.
meflru: fleriata uygun, fleria-
t›n müsaade etti¤i fley.
musibet: felaket, bela.
müstahak: hak eden, hak et-
mifl.
Nur: Risale-i Nur.
r›za: raz› olma, hoflnutluk.

sabr: sab›r, dayanma, katlan-
ma, zorluklara dayanma gü-
cü.
s›r: giz.
flefkat: karfl›l›ks›z sevgi besle-
me, içten ve karfl›l›ks›z mer-
hamet.
talebe: ö¤renci.
tecelli: belirme, bilinme, gö-
rünme.
temenni: dilek, istek, arzu.
vazife: görev.
zindan: hapishane.
zulm: haks›zl›k, eziyet.

EMIRDAG 02.qxd  3/28/07  9:43 AM  Page 620



ibârettir. Bize ezâ ve cefâ edenlere karfl› hiçbir talebemin
kalbinde zerre kadar intikam emeli beslememesini ve
onlara mukabil Risâle-i Nur’a sadâkat ve sebatla çal›fl-
malar›n› tavsiye ederim.

Ben çok hastay›m. Ne yazmaya, ne söylemeye tâka-
tim kalmad›. Belki de bunlar son sözlerim olur. Medre-
setü’z-Zehrân›n Risâle-i Nur Talebeleri bu vasiyetimi
unutmas›nlar.

ìÕ

Œ 2 9 0 œ

Kardefllerim,

Sizce münâsip ise, Baflvekile ve dindar mebuslara ve-
rilmek üzere, ihtara binâen yazd›r›lm›fl gayet ehemmi-
yetli bir hakikattir.

MUKADDEME: K›rk seneye yak›n siyaseti terk etti-
¤imden ve ekser hayat›m bir nevi inzivâda geçti¤inden,
hayat-› içtimâiye ve siyasiye ile meflgul olmad›¤›mdan,
büyük bir tehlikeyi göremiyordum. Bugünlerde o tehli-
kenin hem millet-i ‹slâmiyeye ve hem de bu memleket
ve hükûmet-i ‹slâmiyeye büyük bir zarar vermeye zemin
haz›rlamakta oldu¤unu hissettim. Mecburiyetle, ‹slâmi-
yet milliyeti ve hâkimiyeti ve memleketin selâmeti için
çal›flan ehl-i siyaset ve cemiyet-i befleriyeye hamiyetle
çal›flanlar için bana mânevî bir ihtar edildi¤inden, Üç
Noktay› beyân edece¤im.
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man’›n do¤uda (Van) yap›lmas›n›
idarecilere teklif etti¤i, fen ilimle-
riyle din ilimlerinin birlikte oku-
tulmas›n› düflündü¤ü üniversite.
meflgul: u¤raflma, ilgilenme.
millet-i ‹slâmiye: ‹slâm milleti.
mukabil: karfl›l›k.
mukaddeme: bafllang›ç.
münasip: uygun.
nevi: çeflit.
Risale-i Nur: Nur Risalesi, Bediüz-
zaman Said Nursî’nin eserlerinin
ad›.
sadâkat: ba¤l›l›k, do¤ruluk.
sebat: sabit durma, kararl›l›k.
selâmet: salimlik, eminlik, kurtu-
lufl, korku ve endifleden uzak ol-
ma.
siyasî: siyasetle ilgili, siyasete ait.
takat: bir fleyi yapabilme, baflara-
bilme gücü, güç, kuvvet, derman.
talebe: ö¤renci.
vasiyet: bir kimsenin öldükten
sonra yap›lmas›n› istedi¤i fleyler
için, sa¤l›¤›nda verdi¤i emir ve ›s-
marlama.
zemin: temel, dayanak.
zerre: en küçük parça, molekül,
atom.

baflvekil: baflbakan.
beyan: anlatma, aç›klama.
binaen: -den dolay›, bu se-
bepten.
cefa: eziyet, s›k›nt›, zulüm.
cemiyet-i befleriye: insan
toplulu¤u, insan cemiyeti.
dindar: dinin emirlerini yeri-
ne getiren.
ehemmiyetli: önemli.
ehl-i siyaset: ülkenin idare-
siyle meflgul olanlar, siyaset
adamlar›, politikac›lar.
ekser: pek çok.

emel: amaç, arzu, istek.
eza: eziyet, incitme, can yak-
ma.
gayet: son derece.
hakikat: gerçek, do¤ru.
hâkimiyet: hâkim olufl, hük-
medifl, egemenlik.
hamiyet: millî onur ve haysi-
yet.
hayat-› içtimaiye: sosyal ha-
yat, toplum hayat›.
hükümet-i ‹slamiye: ‹slam
hükümeti.
ibaret: meydana gelen, olu-

flan.
ihtar: dikkat çekme, hat›rlat-
ma, uyar›.
intikam: öç alma.
inziva: bir köfleye çekilme,
tek bafl›na yaflama, dünya ifl-
lerinden vaz geçme, dünya-
dan el-etek çekme.
manevî: manaya ait, maddî
olmayan.
mebus: milletvekili.
mecburiyet: mecbur olma,
zarurîlik durumu, zorunluluk.
Medresetüzzehra: Bediüzza-
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• B‹R‹NC‹ NOKTA: Gazeteleri dinlemedi¤im halde bir
iki senedir “irticâ ile ittiham” kelimesi mütemâdiyen tek-
rar edildi¤ini iflitiyordum. Eski Said kafas›yla dikkat et-
tim, kat'iyen gördüm ki:

Siyaseti dinsizli¤e âlet yapan ve beflerdeki en dehflet-
li vahflet ve bedevîli¤in bir kanun-u esasîsine irticaa çal›-
flan ve hamiyet maskesini bafl›na geçiren gizli ‹slâmiyet
düflmanlar›, gaddarâne bir ittiham ile ehl-i ‹slâmiyet ve
hamiyet-i diniye ve kuvvet-i imâniye cihetiyle, de¤il dini
siyasete âlet yapmak, belki de siyaseti dine âlet ve tâbi
yapmakla, tâ ‹slâmiyetin kuvvet-i mâneviyesinden bu
hükümet-i ‹slâmiyeyi tam kuvvetlendirmek ve dört yüz
milyon hakikî kardefli arkas›nda ihtiyat kuvveti bulundur-
mak ve bir k›s›m zâlim Avrupa’n›n dilencili¤inden kurtul-
mak için çal›flanlara pek haks›z olarak “irtica” damgas›-
n› vurup onlar› memlekete zararl› tevehhüm etmeleri,
yerden gö¤e kadar hadsiz bir haks›zl›kt›r. Nümunelerin-
den birinci nümunesi: Bu asr›n dehfletli zulmüne karfl›
bir sed olarak ‹kinci Noktada beyan etmek zaman› gel-
di. Menfle’leri iki kanun-u esasiye istinad eden iki irtica
var: 

Biri: Siyasî ve içtimaî ki, hakikî irticad›r. Onun kanun-u
esasîsi çok su-i istimale ve zulme medar olmufltur.

‹kincisi: ‹rtica nâm› verilen hakikî bir terakki ve adale-
tin esas›d›r.

• ‹K‹NC‹ NOKTA: Beflerin vahflet ve bedevîlik zamanla-
r›ndaki bir kanun-u esasîsine, medeniyet nâm›na dine 

adalet: her hak sahibine hakk›n›n
tam ve eksiksiz verilmesi, hakka-
niyet, âdillik.
asr: yüzy›l.
bedevî: iptida-
î tarzda yaflayan, medenî olma-
yan.
befler: insan, insanl›k.
beyan: anlatma, aç›klama.
cihet: yön, sebep, vesile.
dehfletli: ürkütücü, korkunç.
ehl-i ‹slâm: ‹slâm toplulu¤u, Müs-
lümanlar.
esâs: as›l, temel, dip, kök.
gaddarane: zalimce, gaddarca,
merhametsizce, haincesine.
hadsiz: s›n›rs›z, sonsuz.
hakikî: gerçek.
hamiyet: millî onur ve haysiyet.
hamiyet-i diniye: dini korumak
ve yüceltmek maksad›yla çal›fl-
ma.
hükümet-i ‹slamiye: ‹slam hükü-
meti.
içtimaî: toplumla alâkal›, cemiye-
te ait, sosyal.
ihtiyat: yedek, zor flartlar ve gün-
ler için saklanan.
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irtica: gericilik, geriye dönme,
eskiyi isteme.
istinat: dayanak.
ittiham: suç alt›nda bulu›n-
ma, töhmetli olma.
kanun-› esasî: ana prensipler,
anayasa.
kat’iyen: katî olarak, kesin
olarak, kesinlikle.
kuvvet-i imaniye: iman kuv-
veti.
kuvvet-i manevîye: manevî
kuvvet.
maske: bir fleyin as›l mahiye-

tini gizlemek maksad›yla or-
taya konulan aldat›c› görü-
nüfl.
medar: sebep, vesile.
medeniyet: medenîlik, flehir-
lilik, uygarl›k.
menfle: esas, kaynak.
mütemadiyen: sürekli ola-
rak, devaml›.
nam: ad, isim.
nam: ad›na, yerine.
nokta: konu ile ilgili bölüm.
nümune: örnek.
set: mani, perde, engel.

Siyasî: siyasetle ilgili, siyasete
ait.
su-i istimal: bir fleyi kötüye
kullanma.
tâbi: ba¤l›, uyma.
terakki: yükselme, ilerleme.
tevehhüm: vehmine kap›l-
mak, öyle zannetmek.
vahflet: yabanî ve vahfli olan
fley, medeniyetin z›dd›.
zalim: zulmeden, ac›mas›z ve
haks›z davranan.
zulüm: haks›zl›k, eziyet, ifl-
kence.
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hücum edenler, irtica ile o vahflete ve bedevîli¤e dönü-
yorlar. Beflerin selâmet, adalet ve sulh-ü umumîsini
mahveden o dehfletli vahfliyane kanun-u esasî, flimdi bi-
zim bu biçare memleketimize girmek istiyor. Garazkârâ-
ne ve anûdâne particilik gibi baz› cereyanlar› afl›lamaya
bafllamas› gibi bir ihtilâf görülüyor. O kanun-u esasî de
budur:

Bir taifeden, bir cereyandan, bir afliretten bir ferdin
hatâs›yla o taifenin, o cereyan›n, o afliretin bütün fertle-
ri mahkûm ve düflman ve mes’ul tevehhüm ediliyor. Bir
hatâ, binler hatâ hükmüne geçiriliyor. ‹ttifak ve ittihad›n
temel tafl› olan kardefllik ve vatandafll›k, muhabbet ve
uhuvveti zîr ü zeber ediyor.

Evet, birbirine karfl› gelen muannid ve muar›z kuvvet-
ler, kuvvetsiz oluyorlar. Bu kuvvetsizlikle zay›fland›¤›
için, millete ve memlekete ve vatana âdilâne hizmete
muvaffak olunamad›¤›ndan, maddî ve mânevî bir nevi
rüflvet vermeye mecbur oluyorlar ki, dinsizleri kendi-
lerine taraftar yapmak için o gaddar, engizisyonâne ve
bedeviyâne ve vahfliyâne bu mezkûr kanun-u esasîye
karfl› ayn-› adalet olan bu semavî ve kudsî 
1 …'ôrNoG nQrRph lInQpRGnh oQpõnJ n’nh nass-› kat'îsiyle, Kur'ân’›n bir ka-

nun-u esasîsi muhabbet ve uhuvvet-i hakikiyeyi temin
eden ve bu millet-i ‹slâmiyeyi ve memleketi büyük tehli-
keden kurtaran bu kanun-u esasî ki, “Birisinin hatas›yla
baflkas› mesul olamaz.” Kardefli de olsa, aflireti ve taife-
si de olsa, partisi de olsa, o cinâyete flerik say›lmaz. 
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hükmüne: yerine, de¤erine.
ihtilâf: ayr›l›k, bir konuda farkl›
görüfl ve düflünüfl, fikir ayr›l›¤›.
irtica: gericilik, geriye dönme, es-
kiyi isteme.
ittifak: birleflme, fikir birli¤i etme.
ittihat: birleflme, birlik olufltur-
ma.
kanun-› esasî: ana prensipler,
anayasa.
kudsî: mukaddes, yüce.
maddî: madde ile alâkal›.
mahkûm: hüküm giymifl, hü-
kümlü; mecbur, çaresiz.
mahv: periflan etme, harap etme.
manevî: manaya ait, maddî ol-
mayan.
mes’ul: sorumlu, yükümlü.
mezkûr: zikredilen, ad› geçen,
an›lan.
millet-i ‹slâmiye: ‹slâm milleti.
muannit: inatç›, ayak direyen.
muar›z: muhalefet eden, karfl› ç›-
kan, muhalif.
muhabbet: sevgi, sevme.
muvaffak: baflarm›fl, baflar›l›.
nass-› kat’î: kesin delil; anlam›
aç›k ve sarih olan Kur’ân ayetle-
rinden delil olarak gösterilen
ayet.
nevi: çeflit.
rüflvet: yasa d›fl› ücret.
selâmet: salimlik, eminlik, kurtu-
lufl, korku ve endifleden uzak ol-
ma.
semavî: semaya ait, gökten ge-
len.
sulh-i umumî: genel bar›fl, herke-
si ilgilendiren bar›fl, dünya bar›fl›.
flerik: ortak.
taife: tak›m, güruh.
taraftar: tarafl›, bir taraf› destek-
leyen.
temîn: sa¤lama.
tevehhüm: vehmine kap›lmak,
öyle zannetmek.
uhuvvet: kardefllik, din kardeflli-
¤i.
uhuvvet-i hakikiye: hakikî, ger-
çek kardefllik.
vahflet: yabanî ve vahfli olan fley,
medeniyetin z›dd›.
vahfliyâne: vahflîcesine, vahflîce,
vahflîlikle.
zir ü zeber: altüst, karmakar›fl›k,
darmada¤›n.

adalet: her hak sahibine hak-
k›n›n tam ve eksiksiz verilme-
si, hakkaniyet, âdillik.
âdilâne: adaletli olana yak›fl›r
bir surette, do¤rulukla, âdil-
cesine.
anudâne: inatç› bir flekilde.
afliret: göçebe hâlinde yafla-
yan, ço¤unlukla bir soydan
gelen insanlar, kabile, oymak.
ayn-› adalet: adaletin asl›,

adaletin tâ kendisi.
bedevî: iptida-
î tarzda yaflayan, medenî ol-
mayan.
befler: insan, insanl›k.
bîçare: çaresiz, zavall›.
cereyan: ak›m, fikir, sanat ve-
ya siyaset hareketi.
cinayet: cana k›yma, katl ve-
ya bu derecede a¤›r bir suç.
dehfletli: ürkütücü, korkunç.

engizisyon: H›ristiyanl›ktan
uzaklaflan veya dinî esaslara
ayk›r› davranan kimseleri ce-
zaland›rmak için kurulan Ka-
tolik kilisesi mahkemeleri.
gaddar: çok fazla zulüm ve
haks›zl›k eden.
garazkârane: garez ve düfl-
manl›¤a kap›larak, garazkâr-
l›kla, düflmancas›na.
hizmet: görev, vazife.

1. En’âm Suresi: 164.
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Olsa olsa, o cinâyete bir nevi tarafgirlikle yaln›z mânevî
günahkâr olup âhirette mesul olur; dünyada de¤il. E¤er
bu kanun-u esasî çabuk düstur-u esasî yap›lmazsa, ha-
yat-› içtimaiye-i befleriye iki Harb-i Umumînin gösterdi-
¤i tahribat›n emsaliyle, esfel-i sâfilîn olan o vahflî irticaa
düflecek.

‹flte, Kur'ân’›n bu gibi kudsî kanun-u esasîsine irtica
nâm›n› veren bedbahtlar, vahflet ve bedevîli¤in dehfletli
bir kanun-u esasîsi olarak kabul ettikleri flimdiki öyleleri-
nin siyasetinin bir nokta-i istinad› fludur ki: “Cemaatin
selâmeti için fert feda edilir. Vatan›n selâmeti için eflha-
s›n hukuku nazara al›nmaz. Devletin siyasetinin selâme-
ti için cüz’î zulümler nazara al›nmaz” diye, birtek câni
yüzünden bir köyü mahvetmekle bin mâsumun hakk›n›
nazara almaz. Birtek câninin yüzünden bin adam›n k›l›ç-
tan geçmesini caiz görür. Bir adam›n yaralanmas›yla
binler mâsumu s›k›nt›ya verdirir. Ve iki yüz adam› kurflu-
na dizilmesini o bahaneyle nazara almaz. Birinci Harb-i
Umumîde üç bin adam›n câniyâne siyaset hatâlar›yla
otuz milyon biçare nev-i befler ayn› harpte mahvedildi¤i
gibi, binler misaller var.

‹flte bu vahfliyâne irtica›n, bu dehfletli zulümlerine kar-
fl› gelen Kur'ân flâkirdlerinin, Kur'ân’›n yüzer kanun-u

esasîsinden …'ôrNoG nQrRph lInQpRGnh oQpõnJ n’nh âyetinin ders verdi¤i

kanun-u esasîsi ile adâlet-i hakikiyeyi ve ittihad› ve uhuv-
veti temin etmeye çal›flan ehl-i iman fedakârlar›na “mür-
teci” nâm›n› verip onlar› müttehem etmek, mel’un 

adalet-i hakikiye: hakikî adalet,
gerçek adalet.
ahiret: öbür dünya, öteki dünya,
k›yametten sonra kurulacak olan
âlem.
ayet: Kur’ân cümlesi.
bahane: as›l sebebi gizlemek için
ileri sürülen uydurma sebep.
bedbaht: bahts›z, talihsiz, zavall›.
bedevî: iptida-
î tarzda yaflayan, medenî olma-
yan.
bîçare: çaresiz, zavall›.
caiz: mümkün, olur, olabilir.
cani: cinayet ifllemifl kimse, ac›-
mas›z, gaddar.
caniyâne: cani gibi, canice, cani-
cesine.
cinayet: cana k›yma, katl veya
bu derecede a¤›r bir suç.
cüz’î: küçük, az.
dehfletli: ürkütücü, korkunç.
düstur-i esasî: temel prensip,
esas düstur.
ehl-i iman: inananlar, iman sa-
hipleri.
emsal: örnekler, benzerler.
esfel-i safilîn: afla¤›lar›n en afla¤›-
s›, Cehennemin en afla¤› tabakas›.
eflhas: flah›slar, kimseler.
fedâ: u¤runa verme.
fedakâr: kendini veya flahsî men-
faatlerini hiçe sayan, feda eden.
günahkâr: günahl›, günah iflle-
mifl.
Harb-i Umumî: genel harp, umu-
mî savafl; 1914-1918 y›llar› aras›n-
da cereyan eden Birinci Dünya
Savafl›.
hayat-› içtimaiye: sosyal hayat,
toplum hayat›.
irtica: gericilik, geriye dönme, es-
kiyi isteme.
ittihat: birleflme, birlik olufltur-
ma.
kanun-› esasî: ana prensipler,
anayasa.
kudsî: mukaddes, yüce.
mahv: periflan etme, harap etme.
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manevî: manaya ait, maddî
olmayan.
masum: suçsuz, günahs›z,
saf, temiz.
mel’un: lânetlenmifl, kötülen-
mifl.
mes’ul: sorumlu, yükümlü.
misal: örnek, nümune.
mürteci: gerilik, geriye dön-
me tarafl›s›, eski düzeni savu-
nan, gerici.
müttehem: itham olunan,
suçlanan.
nam: ad, isim.

nazar: bak›fl, dikkat.
nazar: dikkat.
nev’i befler: insano¤lu, insan-
lar.
nevi: çeflit.
nokta-i istinat: dayanak
noktas›, güvenme ve itimat
noktas›.
selâmet: salimlik, eminlik,
kurtulufl, korku ve endifleden
uzak olma.
flakirt: talebe, ö¤renci.
tahribat: tahripler, y›k›p boz-
malar.

tarafgir: bir taraf› tutan, ta-
rafl›.

temîn: sa¤lama.

uhuvvet: kardefllik, din kar-
deflli¤i.

vahflet: ürkütücü ve korkunç
olan fley.

vahflî: yabanî, ürkütücü ve
korkunç olan.

vahfliyâne: vahflîcesine, vah-
flîce, vahflîlikle.

zulüm: haks›zl›k, eziyet, ifl-
kence.
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Yezid’in zulmünü adalet-i Ömeriyeye tercih etmek misil-
li en vahflî ve zalimâne bir engizisyon kanununu, befle-
rin en yüksek terakkiyat›na ve adaletine medar olan
Kur'ân’›n mezkûr kanun-u esasîsine tercih etmek hük-
mündedir. Hükûmet-i ‹slâmiye ile bu memleketin selâ-
metine çal›flan ehl-i siyasetin mezkûr hakikati nazara al-
mas› lâz›md›r. Yoksa, üç veya dört cereyan›n muannidâ-
ne muaraza etmeleriyle, o kuvvetler, muaraza sebebiyle
zay›flar. Memleketin menfaatine ve âsâyifline sarf edile-
cek o zay›f kuvvetle hâkimiyetini—hattâ istibdad ile de
olsa—âsâyifl ve emniyet-i umumiyeyi muhafazaya kâfi
gelmedi¤inden Frans›z ihtilâl-i kebîrinin tohumlar›n›n bu
mübarek memleket-i ‹slâmiyeye ekilmesine yol vermek-
tir diye telâfl edilebilir.

Madem bu ittifaks›zl›ktan gelen zaafiyet ve kuvvetsiz-
lik sebebiyle ecnebînin politikas›na ve ehemmiyetsiz,
muvakkat yard›mlar›na karfl› bu acip mânevî rüflvetler
veriliyor, dört yüz milyon kardeflin uhuvvetine, milyarlar
ecdad›n mesle¤ine ehemmiyet verilmiyor gibi bir mânâ
hükmediyor. Ve âsâyifl ve siyasete zarar gelmemek için
bu kadar israfat ile bol maafllar suretinde kuvvet temini-
ne kendilerini mecbur zannederek rüflvetler veriliyor;
milletin fakr-› hali nazara al›nm›yor. Elbette ve elbette ve
kat'î olarak, flimdi bu memleketteki ehl-i siyaset, garba
ve ecnebîye verdi¤i siyasî ve mânevî rüflvetin on mislini
âlem-i ‹slâm›n ileride cemahir-i müttefikas› hükmünde
olacak olan dört yüz milyon Müslüman kardefllere mem-
leket ve milletin ve bu devlet-i ‹slâmiyenin selâmeti için 
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hükümeti.
‹htilâl-i Kebir: Büyük Frans›z ‹hti-
lali.
israfat: israflar, lüzumsuz yere
harcamalar.
istibdat: idarede görülen her tür-
lü kanun d›fl› tazyik, bask›.
ittifak: fikir birli¤i, söz birli¤i.
kâfî: yeterli.
kanun-› esasî: ana prensipler,
anayasa.
kat’î: kesin, flüpheye ve tereddü-
de mahal b›rakmayan.
madem: de¤il mi ki.
mana: anlam.
manevî: manaya ait, maddî ol-
mayan.
medar: sebep, vesile.
menfaat: fayda.
meslek: gidifl, tutulan yol, sistem.
mezkûr: zikredilen, ad› geçen,
an›lan.
misillü: gibi, benzeri.
misl: kat; efl.
muannidane: inatç›l›kla, inatç›ya
yak›fl›r flekilde, inatç› bir flekilde.
muaraza: kavga, çekiflme.
muhafaza: koruma.
muvakkat: geçici.
mübarek: feyizli, bereketli.
nazar: bak›fl, dikkat.
politika: devlet ifllerini yürütme,
düzenleme ve devletleraras› ilifl-
kiler kurma sanat›, siyaset.
rüflvet: yasa d›fl› ücret.
sarf: harcama.
selâmet: salimlik, eminlik, kurtu-
lufl, korku ve endifleden uzak ol-
ma.
siyasî: siyasetle ilgili, siyasete ait.
suret: biçim, flekil, tarz.
temîn: sa¤lama.
terakkiyat: ilerlemeler, geliflme-
ler, yükselifller.
uhuvvet: kardefllik, din kardeflli-
¤i.
vahflî: yabanî, ürkütücü ve kor-
kunç olan.
zaafiyet: zay›fl›k, güçsüzlük, der-
mans›zl›k.
zalim: zulmeden, ac›mas›z ve
haks›z davranan.
zulm: haks›zl›k, eziyet, cefa, ifl-
kence.

acip: tuhaf, hayrette b›rakan.
adalet: her hak sahibine hak-
k›n›n tam ve eksiksiz verilme-
si, hakkaniyet, âdillik.
âlem-i ‹slâm: ‹slâm âlemi, ‹s-
lâm dünyas›.
asayifl: emniyet, kanun ve ni-
zam hakimiyetin sa¤lanmas›.
befler: insan, insanl›k.
cemahir-i müttefika: birbi-
riyle anlaflm›fl, ittifak etmifl
devletler, müttefik cumhuri-
yetler.
cereyan: ak›m, fikir, sanat ve-

ya siyaset hareketi.
devlet-i ‹slâmiye: ‹slâm devle-
ti.
ecdat: dedeler, büyük baba-
lar, atalar.
ecnebi: yabanc›, baflka mil-
letten olan.
ehemmiyet: önem, de¤er,
k›ymet.
ehemmiyetsiz: önemsiz.
ehl-i siyaset: ülkenin idare-
siyle meflgul olanlar, siyaset
adamlar›, politikac›lar.
emniyet-i umumîye: genel

güvenlik.
engizisyon: H›ristiyanl›ktan
uzaklaflan veya dinî esaslara
ayk›r› davranan kimseleri ce-
zaland›rmak için kurulan Ka-
tolik kilisesi mahkemeleri.
fakr-i hâl: fakirlik, yoksulluk.
garp: Bat›, Bat› ülkeleri.
hakikat: gerçek, do¤ru.
hâkimiyet: hâkim olufl, hük-
medifl, egemenlik.
hükmünde: de¤erinde, yerin-
de.
hükümet-i ‹slamiye: ‹slam
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gayet azîm bir bahflifl ve zarars›z rüflvet vermesi lâz›m ve
elzemdir.

‹flte o makbul, lâz›m ve çok menfaatli, caiz ve vacip
rüflvet ise, teavün-ü ‹slâm›n esas› ve hediyei Kur'ân’›n
semavî bir düsturu ve rab›tas› ve kudsî kanun-u esasîsi

olan @ Ék©«/ªnL $G pπrÑnëpH ƒoªp°ünàrYGnh @ lInƒrNpG ƒoæperDƒoªrdG ÉnªsfpG
1 rºoµoëj/Q nÖngrònJnh Gƒo∏n°ûrØnàna GƒoYnRÉnænJ n’nh@…'ôrNoG nQrRph lInQpRGnh oQpõnJ n’nh
kudsî, esasî kanunlar›n› düstur-u hareket etmektir.

Üçüncü Nokta, flimdilik tehir edildi.

Said Nursî

ìÕ

HÂfi‹YE: Kardefllerim, evvelce gördü¤ünüz fliddetli ihtar›n bir derece
ta¤yirine üç fley vesile oldu.

Birincisi: Nur kahraman› Hüsrev'in beyan›yla yirmi befl adliye mahke-
melerinin "Risale-i Nur'da suç yok" diye itiraflar›d›r.

‹kincisi: Nurun bir kahraman avukat›, "Ankara hükûmeti Said aleyhin-
de olmad›¤›ndan fliddetli kelimeler tâdil edilse münasiptir" demesidir.

Üçüncüsü: Katî haberlere göre Afyon Mahkemesi "Nurun alt› yüz bin
fedâkâr talebesi var" demesine binaen Malatya hâdisesi bahanesiyle hiç
olmazsa Nur Talebelerinden alt› yüz faal ve muktedir olanlar›n› mahke-
meye vermek plân› var iken, yaln›z on alt› adam› ve bundan yaln›z alt›
adama ve bundan birtek adam›n bir sene mahkûm edilmesi Nurcular
aleyhindeki zâlimâne tazyîkat hafifleflmesi ve def' olmas›n›n alâmetidir.
Onun için bir derece fliddetli kelimeler tâdil edildi.

azîm: büyük.
bahflifl: lütfedip verilen para, üc-
retten ayr› verilen para, hediye,
v.s.
caiz: yap›lmas› veya yap›lmama-
s›nda sak›nca olmayan, uygun.
düstur: kanun, kural, esas.
düstur-i hareket: hareket pren-
sibi, kural›.

elzem: daha (en, pek) lâz›m,
lüzumlu, gerekli.
gayet: son derece.
hediye-i Kur’âniye: Kur’ân’›n
hediyesi.
kanun-› esasî: ana prensipler,
anayasa.
kudsî: mukaddes, yüce.

makbul: kabul edilmifl, ge-
çerli.
menfaat: fayda.
nokta: konu ile ilgili bölüm.
rab›ta: münasebet, alâka,
ba¤.
rüflvet: ödün, taviz.
semavî: semaya ait, gökten

gelen.

teavün-i ‹slâm: ‹slâmî yar-
d›mlaflma.

te’hîr: erteleme, sonraya b›-
rakma.

vacip: dinî bak›mdan yap›l-
mas› flart olan, kesinlik bak›-
m›ndan farzdan sonra gelen.

1. Mü’minler kardefltirler. (Hucurât Suresi: 10.) Allah’›n dînine ve Kur’ân’a hep birlikte s›m s›k›
sar›l›n. (Âl-i ‹mrân Suresi: 103.) Hiçbir günahkâr baflkas›n›n günah›n› yüklenmez. (En’âm Su-
resi: 164.) ‹htilâfa düflmeyin; sonra cesâretiniz k›r›l›r, kuvvetiniz de elden gider. (Enfâl Sure-
si: 46.)
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Œ 2 9 1 œ
[Hazret-i Üstad›n Emirda¤›nda Santral Sabri, S›dd›k Sü-

leyman’a Arabî ‹flârât-ül-‹’câz’dan verdi¤i derstir.]

∫
oIƒn∏s°üdGnh nÚ/ªndÉn©rdG uÜnQ !oórªnërdnG

1 ÉkªpFGnO GkónHnG /¬pHÉnër°UnGnh /¬pd'G »'̀ ∏nYnh mósªnëoe Énfpóu«n°S »'`∏nY oΩnÓs°ùdGnh
‹flârâtü’l-‹’câz’›n birinci cüz’ü ki, tamam› yetmifl cüz

olacakt›. Fakat Risâle-i Nur mânevî bir tefsiri Kur'ânî ol-
du¤u için dedi: Bu zamanda bana daha lüzum var. Öte-
ki cüzler yerinde onlar yaz›ld›.

Evet, ‹flârâtü’l-‹’câz, umum Risâle-i Nur’un bir fihriste-
si, bir listesi ve o nur bahçesinin bir fidanl›¤› ve s›rr-› i’câ-
zü’l Kur'ân’›n bir menba› oldu¤u görünüyor. Gayet ince
ve derin oldu¤u için, flimdiye kadar âlimler pek az›n› an-
lam›fllard›. Fakat kimin eline geçmiflse, fevkalâde takdir
etmifl ve “emsalsiz” demifl. Dehfletli eski harp içinde, av-
c› hatt›nda, bazan da at üzerinde, îcazdaki i’câz›n en in-
ce münasebât›n› görmek ve onlarla tam meflgul olmak
ve koca dehfletli harbin tehlikesi onu müflevvefl etme-
mek ve incimad derecesindeki so¤ukta, avc› hatt›nda o
incecik i’câz münasebetlerini herfleyden daha ehemmi-
yetli görmek, Eski Said’in hakikaten hizmet-i Kur'âniye-
de harika bir fedakârl›¤›d›r. Hattâ Yeni Said’in otuz befl
senede, bu acip zamanda gazeteleri okumamak ve on
sene ‹kinci Harbi bilmemek, sormamak ve idam 
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girme.
Kur’ânî: Kur’an’a ait, Kur’an’dan
gelen.
manevî: manaya ait, maddî ol-
mayan.
menba: kaynak.
meflgul: u¤raflma, ilgilenme.
münasebat: münasebetler, ilgi-
ler, yak›nl›klar, ba¤lar, iliflkiler,
uygunluklar.
münasebet: ilgi, iliflki, münase-
bet.
müflevvefl: teflevvüfle u¤ram›fl,
düzensiz, karmakar›fl›k.
Risale-i Nur: Nur Risalesi, Bediüz-
zaman Said Nursî’nin eserlerinin
ad›.
s›rr-› i’caz: mucizeli¤i gösteren
s›rlar.
takdir: k›ymet verme, be¤enme.
tefsîr: Yorum, flerh.
umum: bütün, hepsi.

acip: tuhaf, hayrette b›rakan.
âlim: ilim ile u¤raflan, ilim
adam›.
Arabî: Arapça.
cüz: k›s›m, parça.
dehfletli: ürkütücü, korkunç.
ehemmiyetli: önemli.
emsalsiz: benzersiz.
fedakâr: kendini veya flahsî

menfaatlerini hiçe sayan, fe-
da eden.
fevkalâde: ola¤anüstü.
fihriste: katalog, liste.
gayet: son derece.
hakikaten: do¤rusu, gerçek-
ten.
hârika: ola¤anüstü.
harp: savafl.

Hazret-i Üstat: Üstat Hazret-
leri, Bediüzzaman Said Nursî.
hizmet-i Kur’âniye: Kur’an
hizmeti.
i’caz: mucizelik, insanlar›n
benzerini yapmaktan âciz
kald›klar› fleyi yapmak.
idam: ölüm.
incimat: donma, buz hâline

1. Rahmân ve Rahîm olan Allah’›n ad›yla.
Âlemlerin Rabbi olan Allah’a hamd olsun; Salât ve selâm ebediyen ve dâima Efendimiz Mu-
hammed’e, onun Âl ve Ashâb›na olsun.
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niyetiyle hapisli¤inde Kur'ân esrar›n› yazmaktan vazgeç-
memek ve bütün tehlikeleri hiçe saymaya nisbeten Eski
Said’in o acip vaziyetinde o dehfletlere ehemmiyet ver-
meden ‹flârâtü’l-‹’câz nüktelerini yazd›¤› zaman gösterdi-
¤i ilmî ve mânevî fedakârl›¤›n›, Yeni Said’in bu otuz se-
nedeki fedakârl›¤›ndan daha harika görüyoruz. 

Sân iyen: Bu ‹flârâtü’l-‹’câz’›n matbu nüshas›nda ha-
kikaten bir keramet var ki, tesadüf ihtimali yoktur. Onun
için, bir defa daha ayn› tarzda ve kerametli k›t’ada tab
etmek ve Arabistan’a ve Pakistan gibi yerlere gönder-
mek münasip görüldü. Fakat Eski Said, îcazdaki i’câz›
beyan etti¤i ve en ince münasebet-i belâ¤ati beyan› için-
de gayet ince ve k›sa, îcazl› cümleleri bir derece izah ve
Türkçeye tercüme etmek lâz›m geliyor.

‹flârâtü’l-‹’câz’›n harikalar›ndan birisi de budur ki:

Herbir âyetin sair âyetlere münasebât›n› ve her âyet-
teki cümlelerinin birbirine karfl› nisbetini ve nizam›n› ve
her cümledeki heyetlerin ve harflerin mânâ-y› maksuda
karfl› nisbetlerini ve teveccühlerini gösterip, âyetlerin
intizam›ndan ve cümlelerin nizam›ndan ve her cümlenin
heyetinin nazm›ndan bir lem’a-i i’câz göstermesidir.
Âdetâ bir saatin saniyeleri sayan mili ve dakikalar›
sayan yelkovan› ve saatleri sayan ibresi gibi, o naz›m-
daki nükteleri beyan ve ondaki hakikati burhanlarla
izah, hattâ bazan birtek harfte büyük bir hakikati ifade
etmesidir. Ve herbir âyetin hakikatini gayet i’câz ile ve
kat'î hüccetlerle ispat ediyor ki, flimdi yüz otuz risâlenin 

acip: tuhaf, hayrette b›rakan.
âdeta: sanki.
ayet: Kur’ân cümlesi.
beyan: anlatma, aç›klama.
bürhan: .
defa: kere, kez, yol.
dehflet: büyük korku hâli, kork-
ma, ürkme.
ehemmiyet: önem, de¤er, k›y-
met.
esrar: s›rlar, gizli hakikatler.
fedakâr: kendini veya flahsî men-
faatlerini hiçe sayan, feda eden.
gayet: son derece.
hakikat: gerçek, do¤ru.
hakikaten: do¤rusu, gerçekten.
hârika: ola¤anüstü.
heyet: kurul, komite.
heyet: flekil, biçim, görünüfl.
hüccet: delil.
ibre: .
icaz: az sözle çok mana ifade et-
me.
i’caz: mucizelik, insanlar›n benze-
rini yapmaktan âciz kald›klar› fle-
yi yapmak.
ihtimal: olabilirlik.
ilmî: ilim ile ilgili, ilme dair.
intizam: düzenlilik, düzgünlük.
ispat: kan›tlama, do¤rulama.
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izah: aç›klama, ayr›nt›lar› ile
anlatma.
kat’î: kesin, flüpheye ve te-
reddüde mahal b›rakmayan.
keramet: Allah’›n velî kulla-
r›nda görülen ola¤anüstü hâl-
ler veya tabiatüstü hâdiseler.
k›t’a: dörtlük, dört m›sradan
oluflan naz›m birimi.
lem’a-i i’caz: acze düflüren
par›lt›, mu’cizelik par›lt›s›.
mana-y› maksut: kastedilen
mana, istenilen anlam, isteni-
len mahiyet.

manevî: manaya ait, maddî
olmayan.
matbu: tab edilmifl, bas›lm›fl.
münasebat: münasebetler,
ilgiler, yak›nl›klar, ba¤lar, ilifl-
kiler, uygunluklar.
münasip: uygun.
naz›m: .
nazm: tertip etme, düzene,
koyma, dizme.
nispet: k›yaslama; oran, ölçü.
nispeten: nispetle, k›yaslaya-
rak.
nizam: düzen, düzgünlük;

kaide, kanun.
nükte: .
nükte: ince manal›, ancak
dikkatle anlafl›labilen mana
veya söz.
nüsha: suret.
sâir: di¤er, baflka, öteki.
saniyen: ikinci olarak.
tab: basma.
tarz: biçim, flekil.
tesadüf: rastlant›.
teveccüh: yönelme, sevgi, il-
gi.
vaziyet: durum.
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çekirdekleri ve hülâsalar› hükmündedirler. Ve cümlenin
ve cümledeki heyetlerin ve harflerin nüktelerini ve ifade
ettikleri z›mnî hükümlerini, bilâ istisna ilm-i belâgatin in-
ce kaideleriyle ve ilm-i nahvin ve sarf›n kaideleriyle ve
ilm-i mant›¤›n ve usul-i din ve sair ilimlerin kanunlar›yla
beyan eder. Hattâ, hurdebinî bir mânevî âletle, görün-
meyen incecik münasebât-› belâgati beyan ediyor ve
emarelerini gösteriyor. Ve Kur'ân’›n nazar› küllî olmas›n-
dan, bütün beyan edilen hak mânâlara ve nüktelere, el-
bette kudsî elfaz-› Kur'âniye z›mnî, remzî iflaret ve delâ-
let eder denilebilir.

Hüsrev, Sungur, Hayri, Sad›k,
Sabri, S›dd›k Süleyman

ìÕ
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beyan: anlatma, aç›klama.
bilâistisna: istisnas›z, ay›rt et-
meksizin.
delâlet: delil olma, gösterme;
alamet, iflaret.
emare: alâmet, belirti, niflan.
hurdebinî: gözle görülmeye-
cek derecede küçük, mikros-
kobik.
hülâsa: k›saca, özet.
ilm-i belâgat: belâgat ilmi.
ilm-i mant›k: mant›k ilmi,
do¤ru muhakeme ve do¤ru
düflüncenin esaslar›n› ve ka-

idelerini konu alan ilim.
ilm-i nahiv: konusu cümle ve
cümlenin yap›lar› olan Arap
dilbilgisi ilmi.
kaide: kural, esas, düstur.
kudsî: mukaddes, yüce.
küllî: umumî, genel.
mana: anlam.
manevî: manaya ait, maddî
olmayan.
münasebat-› belâgat: güzel
sözlerdeki uygunluklar, yerin-
de ve güzel bir flekilde ifade
edilen sözlerdeki münasiplik-

ler; güzel sözlerin birbirini ta-
mamlamalar›.

nazar: bak›fl, dikkat.

nükte: ince manal›, ancak
dikkatle anlafl›labilen mana
veya söz.

remzî: remizli, iflaretli olarak.

sâir: di¤er, baflka, öteki.

usulü’d-din: kelâm ilminin di-
¤er bir ad›.

z›mnî: üstü kapal›, dolay›s›yla
anlat›lan.
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Œ 2 9 2 œ

pΩGnônªrdG oänOÉnapG
(‹FADETÜ’L-MERAM)

páseÉn©pd kánÑr£oNnh pΩƒo∏o©rdG päÉnàr°Tpn’ Ék©peÉnL o¿'Grôo≤rdG n¿Énc Énªpd :o∫ƒobnG
pºr¡na røpe l≥pFnB’ lÒp°ùrØnJ o¬nd oπs°ünënànj n’ ,pQÉn°ürYn’rG uπoc »pa päÉn≤nÑs£dG
o¬oªr¡na rPpG, p¬pHnôr°ûnenh p¬pµn∏r°ùnªpd pÖt°ün©sàdG nøpe o¢üo∏rînj Énªs∏nb …pòsdG pOrônØrdG
.pQƒo¡rªoérdG o∫ƒoÑnbo¬njuón©oj r¿nG s’pG p¬r«ndpG pôr«n¨rdG oInƒrYnO o¬nd n¢ùr«nd o¬t°üoînj
o¿ƒoµnj n’nh,r§n≤na p¬p°ùrØnæpd oπnªn©rdG o¬nd ```` »u¡n°ûsàdÉpH n’ ```` o¬oWÉnÑræpàr°SGnh

.m É́nªrLpG o´rƒnf o¬nbuón°üoj r¿nG s’pEG pôr«n¨rdG »n∏nY káséoM
pánÄp°TÉsædnG ```` »'°VrƒnØrdG p™ranQnh ÉngpOGnôuWpGnh pΩÉnµrM'’rG pº«p¶rænàpd sóoHn’ Énªnµna
nøpe mán«pdÉnY mánÄr«ng pOƒoLoh røpe ```` ṕ ÉnªrLp’rG p∫ÉnªrgpG n™ne pôrµpØrdG pásjuôoM røpe
pOÉnªpàrYpGnh pΩƒoªo©rdG pás«pærepn’r rºp¡pàsjpôn¡r¶nªpH ```` nøj/òsdG nÚ/≤u≤nëoªrdG ABÉnªn∏o©rdG
pás«uéoMuôp°Snôn¡r¶ne n¿hoÒ/°ün«na,páseoÓrpd kás«pærªp°V kándÉnØnc n¿hoós∏n≤nànj ```` pQƒo¡rªoérdG
s’pG GkQƒoàr°SoOnh ÉkYrôn°T pOÉn¡pàrL/’rG oáné«pànf oÒp°ünJn’ …pòsdG p´ ÉnªrL/’rG
™rªnLnh p¿nGrôo≤rdG »pfÉn©ne p∞r°ûnµpd sóoHn’ n∂pdnònc pó«pîrªnJnh p¬p≤jpór°ünàpH
pán«u∏nénàoªrdnG ```` p¬p≤pFÉn≤nM pâ«pÑrãnJnh pÒp°SÉnØsàdG »pa pánbuônØnàoªrdG pøp°SÉnënªrdG
pABÉnªn∏o©rdG nøpe mán«pdÉnY mánÄr«ng p¢VÉn¡pàrfpG røpe ```` p¿ÉnesõdG uønØrdG p∞r°ûnµpH
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pásbpO n™ne rºo¡ndnh ,p¢UÉn°üpàrN/’rG p√ƒoLoh »pa nÚpØp∏nàrîoªrdG ,nÚp°üu°ünînàoªrdG
.p√pÒp°ùrØnàpd môrµpa pán©r°Soh môn¶nf

:pΩGnônªrdG oáné«pànf
mòpaÉnf mOÉn¡pàrLnh m∫ÉnY mABÉngnOGnP p¿'Grôo≤rdG oôu°ùnØoe n¿ƒoµnj r¿nG sóoHn’ o¬sfpG
røpe oóudnƒnàoªdG t…pƒnær©nªrdG o¢ürîs°ûdG s’pEG n¿'’rG nƒog Énenh .mán∏peÉnc mánjn’nhnh
oás°UÉnNnh Én¡pfohÉn©nJnh pQÉnµran’rG p≥oMnÓnJnh ÉngpóofÉn°ùnJnh pìGnhrQn’rG pêGnõpàrepG
.pánÄr«n¡rdG n∂r∏pJ pør«pH røpe Én¡pàs«pª«pªn°Unh Én¡p°UnÓNpGnh pÜƒo∏o≤rdG pôoaÉn¶nJnh
pOÉn¡pàrL/’rG oQÉnK'G …'ôojÉne GkÒ/ãnc zxπoµ/d n¢ùr«nd lºr≤oM uπoµr∏pd{uôp°ùpÑna
.ÉngoOGnôranG BÉn¡ræpe rân∏nN mánYÉnªnL røpe ,ÉngoDhBÉn«p°Vnh o√oQƒofnh ,pánjn’nƒrdG
mánÄr«ng pôogÉn¶nàpH pón°ür≤nªrdG Gnòn¡pd Ék¡uLnƒnàoenh Gkôp¶nàræoe oâræoc Énªnær«nH » ufnG sºoK
nípæo°S rPpG ```` mój/óne m¿ÉnenR røpe w»pdÉn«nN lánjÉnZ Gnò'g n¿Énc rónbnh ```` n∂/d'ònc
oârYnôn°nûa ,lánª«p¶nY lándnõrdnR nÜsôn≤nJ p´ƒoboƒrdG nπrÑnb u¢ùpërdG pπ«pÑnb røpe »pÑr∏n≤pd
mOó/«p«r≤nJ »/a ```` »/enÓnc »/a p¥nÓrZp’rGnh …/Qƒo°üobnh …/õrénY n™ne ````
p¢†r©nH p¿Én«nHnh p¬pªr¶nf »/a p¿'Grôo≤rdG pRÉnérYpG päGnQÉn°TpG røpe »/d nípæo°S Éne
Én¡pÑna Én¡n≤naGnh r¿pÉna .pÒ/°SÉnØsàdG oán©nLGnôoe »pd rôs°ùn«nànj rºndnh ,p¬p≤pFÉn≤nM

.s»n∏nY oInór¡o©rdÉna s’pGnh rânªr©pfnh
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pOÉn¡pérdG pán°†jpôna pABGnOnG nABÉnærKnG »pØna ..…'ôrÑoµrdG oáseÉs£dG p√pò'g rân©nbnƒna
pánjpOrhn’rG »pa »pd nì'’Éne oärós«nb pÜrônërdG u§nN »pa kán°Urôoa oärõn¡nàrfpG BÉnªs∏oc
BÉn¡pLÉn«pàrMpG r™nªna .pän’ÉnërdG p±nÓpàrNÉpH mánJphÉnØnàoe mäGnQÉnÑp©pH ∫ÉnÑpérdGnh
rPpG;nÉ¡p∏j/órÑnJnh ÉngpÒp«/r̈ nàpH »/Ñr∏nb »'°Vrônjn’ pìnÓr°Up’rGnh pí«për°üsàdG »ndpG
Én¡o°VpôrYnÉna ,n¿'’rG oónL ƒoJ n’ pás«uædG p¢Uoƒ∏oN røpe mándÉnM »/a ränôn¡nX
nôpØoX rƒnd ```` nÒ/°ün«pd rπnH ,pπj/õræsà∏pdlÒ/°ùrØnJ o¬sfpC’ n’ p∫ÉnªnµrdG pπrgnGpQÉn¶rfpCn’
»/brƒn°T »/ænbÉn°S rónbnh .pÒp°ùrØnàdG p√ƒoLoh p¢†r©nÑpd mònNrCÉne n´rƒnf ```` p∫ƒoÑn≤rdÉpH
.pΩGnhsódG »/∏nY »/fƒo©uén°T o√ƒoæn°ùrënàr°SG p¿pÉna ,»/brƒnW n¥rƒna nƒogÉne »/dpG

.o≥«parƒsàdG $G nøpenh
»p°SrQƒtædG oó«p©°nS

áª«¶Y ádõdR ´ƒbh ¢SQódGAÉæK ‘ GQGôeÉfÈNG óbh
ÈNG Éªc â©bƒa zá«eƒª©dG Üô◊G∆©Ã{

…ô¡e óªëe ≥«Ø°Tóªëe √õªM
KISA B‹R TERCÜMES‹D‹R

fiimdi, bundan k›rk bir sene evvel ve eski Harb-i
Umumînin az evvelinde bafllam›fl oldu¤u ‹flârâtü’l-
‹’câz’›n “‹fadetü’l-Meram”›nda diyor ki:

Madem Kur'ân-› Mu’cizi’l-Beyan ulûm-u hakikiyenin
envâ›na câmi ve umum as›rlarda umum tabakat-› befle-
riyeye müteveccih bir hutbe-i ezeliyedir. Elbette, birtek 
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enva: çeflitler, türler, neviler.
evvel: önce.
Harb-i Umumî: genel harp,
umumî savafl; 1914-1918 y›l-
lar› aras›nda cereyan eden Bi-
rinci Dünya Savafl›.
hutbe-i ezeliye: ezelî hutbe,
Kur’ân-› Kerim.
Kur’ân-› Mu’cizü’l-Beyan:
Aç›klamalar›yla, ak›llar› “ben-
zerini yapmak”tan aciz b›ra-

kan Kur’ân-› Kerim.
madem: de¤il mi ki.
müteveccih: dönük.
tabakat-› befleriye: sosyal s›-
n›flar.
ulûm-i hakikiye: gerçek ilim-
ler, kâinat, tabiat, ulûhiyet
hakk›nda teflbih ve mecazlar-
dan arî olan fleriat, tarikat,
marifet ve hakikat.
umum: bütün.
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ferdin fehmi, ona lây›k ve mükemmel bir tefsir yapamaz
ve mümkün olmuyor. Çünkü, bir fert, pek nadir olarak
kendi hususî meslek ve meflrebinin tesirinden kendi fik-
rini kurtarabilir. Onun hususî meflrebi tesir ettikçe, tam
tam›na hakikati sâfi olarak ifade edemez. Ferdin fehmi
ve mânâs› ona hast›r. O fert onu kabul eder; fakat bafl-
kalar›n› ona dâvet edemez. E¤er cumhur-u ulema onun
fehmini kabul ile baflkalara flümulünü gösterse, o vakit
baflkas›n› o mânâya davet edebilir ve hakikî tam tefsir
olabilir.

Hem ferdin ahkâmda istinbat› ve içtihad›nda—hevesi
kar›flmamak flart›yla—o kendi nefsi için amel edebilir,
fakat baflkalar›na hüccet tutamaz. Tâ bir nevi icma’ o
hükmü tasdik etsin. Nas›l ki, ahkâm-› fler’iyeyi tatbik ve
tanzim ve icra etmek ve hürriyet-i fikirden nefl’et eden
mânevî anarflili¤i kald›rmak için gayet lâz›md›r ki, ule-
ma-i muhakikînden bir heyet-i âliye bulunsun ki, o heyet
umumun emniyetine mazhariyetleriyle ve cumhur-u ule-
man›n onlara itimad›yla ümmet için bir nevi z›mnî kefa-
let ve dâvâ vekili hükmünde olmalar› cihetinde, icmâ-›
ümmet hüccetinin s›rr›na mazhar oluyorlar. O vakit içti-
had›n neticesi o icmâ ile fler’an düstur olabilir. Ve icmâ-
›n tasdik ve sikkesiyle umuma flâmil oluyor. Aynen onun
gibi lâz›md›r, Kur'ân’›n mânâlar›n›n keflfi ve tefsirlerde
ayr› ayr› mehasininin cem’i, hem zaman›n çalkamas›yla
ve fenlerin keflfiyle cilvelenen, tezahür eden Kur'ân’›n
hakikatlerinin tesbiti için elzemdir ki, muhakkikîn-i ule-
madan herbiri bir fende mütehass›s, genifl fikre, ince 
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âlimlerinin dinî bir konuda ayn›
sözü söylemeleri, bir konuda gö-
rüfl birli¤ine varmalar›.
icma-i ümmet: ayn› as›rda yafla-
m›fl olan ‹slâm âlimlerinden müç-
tehit olanlar›n, fleriat›n bir mese-
lesi hakk›nda verilen hükümde
birleflmeleri, dinî bir konuda söz
birli¤i etmeleri.
icra: yürütme, bir ifli yerine getir-
me.
içtihat: fikir, kanaat, görüfl aç›s›.
istinbat: bir söz veya iflten gizli
bir mana ç›karma.
itimat: dayanma, güvenme.
kefalet: mesuliyeti üzerine al-
mak.
keflif: gizli bir fleyi bulma, meyda-
na ç›karma.
lây›k: yak›flan, yarafl›r, yak›fl›r.
mana: anlam.
manevî: manaya ait, maddî ol-
mayan.
mazhar: nail  olma, flereflenme.
mazhariyet: nail olma, flereflen-
me.
mehasin: güzellikler, iyilikler.
meslek: gidifl, tutulan yol, sistem.
meflrep: gidifl, hareket tarz›, tav›r,
tutum, meslek.
muhakk›kîn-i ulemâ: hakikatleri
araflt›ran Müslüman âlimler.
mütehass›s: bir ilim dal›nda veya
bir meslekte derin bilgi sahibi
olan, uzman.
nadir: seyrek, az, ender bulunan.
neflet: meydana gelme, oluflma,
ç›kma.
nevi: çeflit.
sâfî: samimî, hâlis, saf.
s›r: gizli hakikat.
sikke: alâmet, niflan, turra.
flamil: içine alan, kapsay›c›.
flart: koflul.
fler’an: fleriata göre, fleriat bak›-
m›ndan, fleriatça.
flümul: içine alma, kapsam.
tanzim: düzenleme, s›ralama,
tertipleme.
tasdik: do¤rulama, onaylama.
tatbik: uydurma, uygulama.
tefsîr: Yorum, flerh.
tesir: etki.
tezahür: görünme, belirme, orta-
ya ç›kma.
ulema-y› muhakkikîn: gerçe¤i,
hakikati bulup araflt›ran âlimler.
ümmet: Müslümanlar›n tamam›;
bütün Müslümanlar.
z›mnî: üstü kapal›, dolay›s›yla an-
lat›lan.

ahkâm: dinî hükümler, emir-
ler.
ahkâm-› fler’iye: fler’î hü-
kümler, fleriat›n esas ve ka-
nunlar›.
amel: uygulama, meydana
ç›karma.
anarfli: hükümetsiz veya si-
yasî otoritesini kaybetmifl dü-
zensiz topluluk hâli.
cem: toplama, biriktirme.
cilve: tecelli, görüntü.

cumhur-u ulema: âlimlerin
ço¤unlu¤u.
düstur: kanun, kural, esas.
elzem: daha (en, pek) lâz›m,
lüzumlu, gerekli.
emniyet: güven, güvenilir.
fehm: anlay›fl.
fen: tecrübî, ispatla meydana
gelmifl ilimlere verilen genel
ad.
gayet: son derece.
hakikat: gerçek, do¤ru.

hakikî: gerçek.
heves: bir fleye karfl› duyulan
istek, arzu.
heyet-i âliye: üst kurul.
hususî: özel.
hüccet: delil.
hükmünde: de¤erinde, yerin-
de.
hüküm: dinî kaide, kural.
hürriyet-i fikir: fikir ve dü-
flünce hürriyeti.
icma: müçtehit olan ‹slâm
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nazara mâlik allâmelerden müteflekkil bir heyet bu vazi-
feye sahip ç›ks›n.

ELHASIL: Kur'ân’› tefsir edene lâz›m gelir ki, gayet âli
bir deha ve nüfuzlu derin bir içtihad ve bir nevi kuvve-i
kudsiye sahibi olmak gerektir. Bu zamanda öyle bir zat
ancak bir flahs-› mânevî olabilir ki, o flahs-› mânevî, çok
ruhlar›n imtizac›ndan ve tesanüdünden ve efkâr›n telâ-
hukundan ve birbirine yard›m›ndan ve kalblerin birbirine
in’ikâs›ndan ve ihlâs ve samimiyetlerinden, mezkûr bir
heyetten ç›kabilir. O heyetin bir ruh-u mânevîsi hükmü-
ne geçer.

Evet, “Mecmuunda bir hassa bulunur ki, ondaki her
fertte bulunmaz” düsturuyla, çok defa içtihad›n âsâr› ve
nur-u velâyetin hassalar› ve ziyas› bir cemaatte görünü-
yor. Halbuki, o cemaatin hangisine bak›lsa o hassa gö-
rünmüyor. Demek âmi adamlar›n ihlâsla tesanüdleri, bir
velâyet hassas›n› veriyor. ‹flte bu hakikate binaen, böyle
bir maksat için bir heyetin ç›kmas›na muntaz›r ve daima
bekliyordum. O ümit, küçüklü¤ümden beri gaye-i haya-
lim iken, birden hiss-i kablelvuku kabilinden kalbime bir
sünuhat oldu ki: Maddî ve mânevî iki zelzele-i azîme
yaklafl›yordu.(1) Ben de, acz ve kusurumla, sözlerimdeki 

(1) Evet, Üstad›m›z mükerreren Birinci Harb-i Umûmîden evvel çok de-
fa bize ulûm-u Arabiyeyi ders verdi¤i zaman, bize katî bir tarzda “Büyük
ve umûmi bir zelzele yaklafl›yor; haz›rlan›n›z. O zaman herkes benim gi-
bi mücerredlere g›pta edecekler” diye söylüyorlard›. Pek az zamanda,
onun mükerreren verdi¤i haber ayen ç›kt›.

Horhor’daki eski talebeleri nâm›na Medresetü’l- Vâizîn mezunlar›ndan
Mehmed Sâd›k, Sabri, Mehmed fiefik, Mehmed Mihrî, Hamza

acz: zay›fl›k, güçsüzlük.
âlî: yüce, yüksek, ulu.
allâme: pek çok konuda ihtisas
sahibi büyük bilgin, ilmî seviyesi
çok yüksek olan âlim, üstad-›
azam.
âmî: bilgisiz, cahil.
asar: eserler.
binaen: -den dolay›, bu sebep-
ten.
cemaat: topluluk, aralar›nda çe-
flitli ba¤lar bulunan insanlar top-
lulu¤u.
defa: kere, kez, yol.
deha: ola¤anüstü zeka sahibi ol-
ma.
düstur: kanun, kural, esas.
efkâr: düflünceler, fikirler, görüfl-
ler.
elhâs›l: has›l›, netice itibariyle, k›-
saca.
gaye-i hayal: hayal edilen gaye,
ideal.
gayet: son derece.
hakikat: gerçek, do¤ru.
hâssa: bir kimseye, ya da bir fle-
ye özel olan nitelik.
heyet: kurul, komite.
hiss-i kablelvuku: Bir fleyi vuku-
undan önce hissetme, bir hadise-
nin gerçekleflmesinden önce kal-
be do¤mas›.
hükmüne: yerine, de¤erine.
içtihat: din âlimlerinin fler’î esas-
lar dahilinde Kur’ân ve sünnete
uygun flekilde bir konuda fikir or-
taya koymalar›, hüküm vermele-
ri.
ihlâs: samimiyet, bir ameli baflka
bir karfl›l›k beklemeksizin, s›rf Al-
lah r›zas› için yapma.

634 | EM‹RDA⁄ LÂH‹KASI - II

imtizaç: bileflik hale gelme,
kaynaflma.
in’ikâs: aksetme, yans›ma.
kabil: tür, gibi.
kusur: eksiklik, noksan.
kuvve-i kudsiye: kudsî kuv-
vet, Allah’›n s›rlar›n›n kendi-
sinde gözüktü¤ü peygamber-
lerin, velîlerin kuvveti.
maddî: madde ile alâkal›.
maksat: kast, amaç, düflünce.
malik: sahip.
manevî: manaya ait, maddî
olmayan.

mezkûr: zikredilen, ad› ge-
çen, an›lan.
muntaz›r: bekleyen, gözeten.
müteflekkil: teflekkül etmifl,
flekillenmifl, flekillenen.
nevi: çeflit.
nur-u velayet: velayet nuru,
ayd›nl›¤›.
nüfuz: söz geçirme, hüküm
sahibi olma.
ruh-i manevî: manevî ruh.
sünuhat: sünuhlar, akla ge-
len, içe do¤an fleyler.
flahs-› manevî: manevî flah›s,

belli bir kifli olmay›p bir ce-
maatteb meydana gelen ma-
nevî flah›s.
tefsîr: Yorum, flerh.
telâhuk: birbirine kat›lma,
birbiri arkas›na gelip birlefl-
me.
tesanüt: dayan›flma, birbirine
dayanma ve destek olma.
vazife: görev.
velâyet: velîlik, ermifllik, Al-
lah dostlu¤u.
zat: kifli, flah›s.
ziya: ›fl›k, ayd›nl›k, nur.
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izahs›zl›k ve mu¤lâkl›k ile beraber Kur'ân’›n nazm›ndaki
i’câz›n iflârât›n› ve kalbimde tahattur eden nüktelerini
kaydedip kaleme almak ve âyât›n baz› imanî hakikatle-
rini yazmaya fliddetli bir ihtar-› gaybî hissettim.

Halbuki harpte acip bir vaziyette oldu¤umdan, tefsir-
lere müracaat etmek kabil olmad›. Kur'ân’dan baflka
merci yoktu. Ben de yazd›m. Yazd›klar›m tefsirlere mu-
vaf›k geldiyse, güzel bir nimet ve bir muvaffakiyet...
Yoksa, mesuliyet benim biçare fehmime aittir.

Ayn› zamanda zelzele-i kübra mahiyetinde olan mad-
dî Birinci Harb-i Umumî ve o zelzele-i azîmenin âhirle-
rinde o mezkûr heyetin yuvalar›n› tahrip eden mânevî
zelzele-i azîme meydana ç›kt› ki, öyle bir heyet-i âliye-i
ilmiyeye ve böyle bir vazife yapmak için bütün kap›lar
kapand›. Ben de o noksan fehmimle eski Harb-i Umu-
mîde fariza-i cihadda avc› hatt›nda ne kadar f›rsat bul-
dumsa kalbime tulû eden nükteleri yaz›yordum. Dereler-
de, da¤larda hücum ederken kaydederdim. Fakat o acip
ayr› ayr› hâletlerin tesiriyle çeflit çeflit olmas›ndan, tashih
ve ›slah edilmesine çok ihtiyaç varken, benim kalbim
tebdil ve ta¤yirine raz› olmad›. Çünkü, her dakika flehid
olmaya haz›rland›¤›m›z için bir niyet-i hâlise ile yaz›lm›fl
ki, o hâlet her vakit bulunmuyor. Ben de o yaz›lar›m›
tenzile bir tefsir olarak de¤il, belki tefsirin baz› vücuhu-
na bir nevi me’haz olarak, ehl-i kemal olan ulema-i mu-
hakkikinin enzar›na arz ediyorum. Hakikaten benim
flevkim, benim takatimin pek fevkinde bir noktaya sevk 
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mahiyet: durum, vaziyet.
manevî: manaya ait, maddî ol-
mayan.
mehaz: menba, bir fleyin asl›n›n
al›nd›¤› kaymak.
merci: merkez, kaynak, müraca-
at edilecek yer.
mes’uliyet: mes’ul olma hali, so-
rumluluk.
mezkûr: zikredilen, ad› geçen,
an›lan.
mu¤lâk: anlafl›lmaz, kar›fl›k, aç›k
olmayan, çaprafl›k söz.
muvaffak›yet: baflar›.
muvaf›k: yerinde, uygun, uyar,
münasip.
müracaat: baflvurma, dan›flma.
nazm: s›ra, tertip, düzen.
nevi: çeflit.
nimet: lütuf, ihsan, ba¤›fl.
niyet-i halise: samimi niyet.
nükte: ince manal›, ancak dikkat-
le anlafl›labilen mana veya söz.
raz›: hoflnut olma, kabul etme.
sevk: yöneltme, gönderme.
flehit: Allah’›n ve yüce dininin
ad›n› yüceltme u¤runda can›n› fe-
da ederek savaflta vurulup ölen
Müslüman.
flevk: fliddetli arzu, afl›r› istek ve
heves.
ta¤yir: baflkalaflt›rma, de¤ifltirme.
tahattur: hat›rlama, hat›ra getir-
me.
tahrip: harap etme, y›kma, boz-
ma.
takat: bir fleyi yapabilme, baflara-
bilme gücü, güç, kuvvet, derman.
tashih: düzeltme, yanl›fl›n› gider-
me.
tebdil: de¤ifltirme, dönüfltürme.
tefsîr: Yorum, flerh.
tenzil: k›ymetten düflürme, de-
¤erini indirme.
tulû: zihne gelme, kalbe do¤ma.
ulema-y› muhakkikîn: gerçe¤i,
hakikati bulup araflt›ran âlimler.
vazife: görev.
vaziyet: durum.
vücuh: vecihler, cihetler, yönler.
zelzele-i kübra: büyük zelzele,
en büyük zelzele.

acip: tuhaf, hayrette b›rakan.
ahir: sonu, son k›sm›.
arz: sunma.
ayat: Kur’ân ayetleri.
bîçare: çaresiz, zavall›.
ehl-i kemal: olgun ve de¤erli
kifliler, kemal sahibi olanlar.
enzar: bak›fllar, bakmalar, na-
zar etmeler.
fariza-i cihat: cihat farz›; din
u¤runda, Allah için çeflitli fle-
killerde savaflma farz›.
fehim: zeki, anlay›fll›, ak›ll›,
kavray›fll›.

fevkinde: üstünde.
hakikaten: do¤rusu, gerçek-
ten.
hâlet: hal, durum.
Harb-i Umumî: genel harp,
umumî savafl; 1914-1918 y›l-
lar› aras›nda cereyan eden Bi-
rinci Dünya Savafl›.
harp: savafl.
heyet: kurul, komite.
heyet-i âliye-i ilmiye: yük-
sek ilim heyeti.
›slah: iyi duruma getirme, iyi-
lefltirme, düzeltme.

i’caz: mucizelik, insanlar›n
benzerini yapmaktan âciz
kald›klar› fleyi yapmak.
ihtar-› gaybî: gaybî olarak
yap›lan hat›rlatma, uyar›.
imanî: imana dair olan, iman-
la ilgili.
iflarat: iflaretler, alâmetler,
belirtiler.
izah: aç›klama, ayr›nt›lar› ile
anlatma.
kabil: mümkün, ihtimal da-
iresinde.
maddî: madde ile alâkal›.
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etti. E¤er ehl-i tahkik istihsan etseler, beni devama ve
ileri gitmeye teflcî ve tergib ederler.

Said Nursî

ìÕ
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ehl-i tahkik: gerçe¤i araflt›-
ranlar, gerçe¤in peflinden gi-
denler.

istihsan: güzel bulma, be¤en-
me.
tergip: ra¤bet verme, istek-

lendirme.
teflci: cesaret verme, cesaret-
lendirme.

EMIRDAG 02.qxd  3/28/07  9:43 AM  Page 636



Œ 2 9 3 œ
∫

1 @ n¿Én«nÑrdG o¬nªs∏nY @ n¿Én°ùrfp’rG n≥n∏nN @ n¿'Grôo≤rdG nºs∏nY @ oø'ªrMsôdnG
nÚ/ªndÉn©r∏pd kánªrMnQ o¬n∏n°SrQnG …pòsdG mósªnëoe p¬u«pÑnf »'`∏nY nÚu∏n°üoe o√oónªrënæna
p≥pFÉn≤nëpd Én¡pJGnQÉn°TpGnh ÉngpRƒoeoôpH nán©peÉnérdG …'ôrÑoµrdG o¬nJnõpér©oe nπn©nLnh
káseÉnY p¬pd'G »'̀ ∏nYnh pøjuódG pΩrƒnj »'`dpG pQƒogtódG uône »'∏nY kán«pbÉnH päÉnæpFÉnµrdG

.kásaÉnc p¬pHÉnër°UnGnh
rºn∏r©na ;oór©nH ÉsenG

pRƒoeoQ røpe mán∏rªoL oÒ/°ùrØnJ päGnQÉn°Tp’rG p√pò'g røpe Énfnón°ür≤ne s¿nG :k’shnG
oôpgGsõdG oRÉnérYp’rG Énenh .p¬pªr¶nf røpe »s∏nénànj nRÉnérYp’rG s¿pC’ ;p¿'Grôo≤rdG pºr¶nf

.pºr¶sædG o¢ûr≤nf s’pG
nás«p∏r°Un’rG o√nôp°UÉnænYnh p¿'Grôo≤rdG nøpe nás«p°SÉn°Sn’rG nóp°UÉn≤nªrdG v¿pG :Ék«pfÉnKnh

nΩnOnG ƒoænH n¿Énc Ésªnd :o¬sfp’ ;oándGnón©rdGnh oôr°ûnërdGnh oIsƒoÑtædGnh oó«pMrƒsàdnG :lán©nHrQnG 
mInôpaÉn°S ,p√pOnÓpHnh »/°VÉnªrdG pánjpOrhnCG mán∏pMGnQ mán∏p°ùr∏n°ùnàoe mán∏paÉnbnh mÖrcnônc
,p∫ÉnÑr≤pàr°Sp’rG p≥pgGnƒn°T »'`dpG mánÑpgGnP ,pIÉn«nërdGnh pOƒoLoƒrdG pABGnôrën°U »/a
oºp¡r«ndpG o¬sLnƒnànJnh oäÉnÑn°SÉnæoªrdG oºp¡pH tõnàr¡nàna ,p¬pJÉsænL »'`dpG mán¡uLnƒnàoe
Ék≤p£rænàr°ùoe pánªrµpërdG søna pán≤r∏pîrdG oáneƒoµoM rân∏n°SrQnG o¬sfnCÉnc.oäÉnæpFÉnµrdG
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1. Rahmân ve Rahîm olan Allah’›n ad›yla.
O Rahmân ki, Kur’ân’› ö¤retti. ‹nsan› yaratt›; ona anlamay› ve anlatmay› ö¤retti. (Rahmân
Suresi: 1-4.)
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?n¿ƒo©nær°ünJÉne ?nørjnCG »'`dpG ?nørjnCG røpe ?nΩnO'G »pænH Énj pÜ rºo¡ræpe kÓpFBÉn°Snh
pør«nH røpe nΩÉnb rPpG ,oInQnhÉnëoªrdG Énªnær«nÑna ?rºoµoÑ«/£nN røne ?rºoµofÉn£r∏o°S røne
oóu«n°S ```` pºpFBGnõn©rdG »pdhoG pπo°StôdG nøpe oπp°SÉnen’rG p¬pdÉnãrenCÉnc ```` nΩnOnG »pænH
n∫Énbnh nºs∏n°Snh p¬r«n∏nY *G »s∏n°U u»pªp°TÉn¡rdG ¿lósªnëoe pôn°ûnÑrdG p´rƒnf 
oÅpénf päGnOƒoLrƒnªrdG nôp°TÉn©ne oørënf oánªrµpërdG Én¡tjnG :p¿nGrôo≤rdG p¿Én°ùp∏pH
pABÉn«p°V »'dpG ,p∫nRn’rG p¿Én£r∏o°S pInQróo≤pH pΩnón©rdG päÉnªo∏oX røpe nøjpRpQÉnH
røpe nøjpRÉnàrªoe pásjpQƒoerÉnªrdG pánØp°üpH Énærãp©oH nΩnOnG≈pænH nôp°TÉn©ne oørënfnh..pOƒoLoƒrdG
pônØs°ùdG pìÉnænL »'∏nY oørînfnh.pánfÉnen’rGpπrªnëpH päGnOƒoLrƒnªrdG ÉnæpfGnƒrNpG pør«nH
p∑oQGnónàpH n¿'’rG oπp̈ nàr°ûnfnh ,pásjpónHn’rG pInOÉn©s°ùdG »ndpG pôr°ûn◊rG p≥jpônW røpe
ÉnfnGnh ..ÉnæpdÉne o¢SrGnQ n»pg »pàsdG päGnOGnór©pàr°Sp’rG pán«/ªrænJnh pInOÉn©s°ùdG n∂r∏pJ
p¿Én£r∏t°ùdG n∂pd'P oΩnÓnc nƒognh pQƒo°ûræne rºoµnfhoO Én¡na .rºo¡oÑ«p£nNnh rºogoót«n°S
pán∏pÄr°Sn’r p√pò'g rønY oÖ«péoªrdGnh .pRÉnérYp’rG oásµp°S p¬r«n∏nY oC’r nCÓnànJ u»pdnRn’rG

,o¿n'Grôo≤dG s’pG n¢ùr«nd nÜGnƒs°üdG nÜGnƒnérdG 
.nás«p°SÉn°Sn’rG o√nôp°UÉnænY oán©nHrQn’rG p√pòng n¿Énc ..oÜÉnàpµrdG n∂pd'P

,p¬u∏oc »pa oán©nHrQn’rG oóp°UÉn≤nªrdG p√pò'g …nABGnônànJ Énªnµna
mΩnÓnc »/a Én¡pH oínªr∏oj rónb rπnH ,mInQƒo°S mInQƒo°S »pa »s∏nénànJ rónb n∂pdnònc
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pI'GrôpªrdÉnc mArõoLna mArõoL uπoc s¿ny’ ,mánªp∏nc mánªp∏nc »pa Én¡r«ndpG oõnerôoj rónb rπnH ,mΩnÓnc
.kÓp°ùr∏n°ùnàoe mArõoLna mArõoL »pa …'AGnônàj sπoµrdG s¿nG Énªnc ,GkópYÉn°ünàoe xxπoµa xπoµpd

pArõoérdG o∑Gnôpàr°TpG »pærYnG ```` o¬nàrµtædG p√pò'¡ndnh
?päÉs«pFrõoérdG …pP u»u∏oµrdÉnc o¢üsîn°ûoªrdG o¿'Grôo≤rdG o±uôn©oj ```` uπoµrdG n™ne

••••••••

TERCÜMES‹N‹N B‹R HULÂSASI

‹nsan› halk edip Kur'ân’› ona talim eden Zât-› Zülce-
lâlin Rahmân ismiyle tecellî-yi kübras›na, rahmetin te-
celliyat› adedince ona hamd ü senâ ederek ve Seyyidü’l-
befler Muhammed Aleyhissalâtü Vesselâm› Rahmeten
Lil’âlemîn gönderdi¤i o Resul-i Ekremine Risâletin se-
mereleri adedince ona, âl ve ashab›na salât ü selâm ve
hadsiz flükrediyoruz ki, onun mu’cize-i kübras› ve haka-
ik-› kâinat›n remizleri ve iflaretleri ile tamam›yla cem edi-
len Kur'ân-› Azîmüflflan as›rlar›n geçmesi ile dâim, bâkî
ve nev-i beflere mürflid, tâ k›yamete kadar beka vermifl.
Ve o Resul-i Ekremi onlara Üstad-› Azam eylemifl.

Emmâ ba’dü biliniz ki: Evvela bu yazaca¤›m›z iflârât
ve nüktelerdeki maksad›m›z Kur'ân’›n nazm›ndaki bir k›-
s›m remizlerinin tefsiridir. Çünkü, yedi nev’i i’câz›n en
incesi, fakat kuvvetli ve lâfzî fakat hakikatli i’câz,
Kur'ân’›n nazm›ndan tecelli ediyor. Evet, parlak i’câz el-
bette nazm›n nakfl›ndan ç›k›yor.
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nev: tür, çeflit.
nev’i befler: insano¤lu, insanlar.
Rahman: sonsuz merhamet sahi-
bi ve flefkatle bütün varl›klar› r›-
z›kland›ran Allah.
Rahmeten li’l-âlemîn: bütün
âlemlere rahmet olan, Hz. Mu-
hammed (a.s.m.).
remiz: iflaret, bir manay› ifade
eden veya bir manaya delalet
eden iflaret ve flekil.
Resul-i Ekrem: çok cömert, ke-
rîm olan peygamber, Hz. Muham-
med (a.s.m.).
risalet: elçilik, resullük, peygam-
ber olarak gönderilme.
salât ü selâm: dua ve selâm.
semere: meyve, güzel netice.
senâ: methetme, övme.
seyyidü’l-befler: ‹nsanlar›n efen-
disi, seyyidi; Hz. Muhammmed
(a.s.m.).
talim: ders verme, ö¤retme.
tecelli-i kübra: büyük belirti,
muazzam tecellî.
tecelliyat: tecelliler, görüntüler.
üstad-› âzam: en büyük üstad.
Zat-› Zülcelâl: sonsuz büyüklük
ve haflmet sahibi olan zat, Allah.

ashap: Sahabeler, Hz. Pey-
gamberi (a.s.m.) görmüfl ve
onunla konuflmufl olan Müs-
lüman kimseler.
ba’dü: hayli zaman geçtikten
sonra, neden sonra.
bâkî: ebedî, daimî, sürekli ve
kal›c› olan.
beka: bakîlik, ebedîlik, son-
suzluk.
cem: toplama, biriktirme.
daim: devam eden, devaml›,
sürekli.
emmâ: ama, ancak, lâkin, flu

kadar var ki.
evvelâ: öncelikle.
hadsiz: s›n›rs›z, sonsuz.
hakaik-› kâinat: yarat›lanlara
ait gerçekler.
halk: yaratma, yoktan var et-
me.
hamd: Allah’a karfl› flükran ve
memnuniyetini onu överek
bildirme.
hülâsa: özet.
i’caz: mucizelik, insanlar›n
benzerini yapmaktan âciz
kald›klar› fleyi yapmak.

iflarat: iflaretler, haber ver-
meler.
k›yamet: bütün kâinat›n Al-
lah taraf›ndan tayin edilen bir
vakitte y›k›l›p mahvolmas›.
Kur’ân-› Azîmüflflan: flan ve
flerefi yüce olan Kur’ân.
lâfzî: lâf›z olarak, lâfza ait, lâ-
f›zla ilgili.
mu’cize-i kübra: en büyük
mu’cize.
mürflit: irflat eden, do¤ru yo-
lu gösteren, rehber, k›lavuz.
nazm: s›ra, tertip, düzen.
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San iyen: Kur'ân’da esas maksatlar› ve anâs›r-› asli-
yesi dört hakikatt›r:

Tevhid, nübüvvet, haflir ve adalet’tir. Çünkü, vakta kâ-
inat sahras›nda benî-Âdem bir acip ve büyük bir kafile
ve sair taifeler beraber birbiri arkas›nda as›rlar üstünde
geçmifl zaman›n derelerinden, flehir ve meflherlerinden
sefer edip vücut ve hayat sahras›nda yürüyüflüyle istik-
balin yüksek da¤lar›na azimetle oradaki ba¤lar›na gözle-
ri müteveccih olmak cihetiyle hilâfet-i zemine mazhari-
yet noktas›nda ve sâir zîhayata tasarrufat› cihetinde rû-
yi zeminde ekser eflyan›n nev-i beflerle münasebat› ikti-
zas›yla heyecana gelmesinden kâinat dahi onlara yüzle-
rini çevirip nev-i beflerle ciddi alâkadar oluyor. Benî-
Âdem bir tek tâife iken yüz binler tâifelere kar›flmas›nda
kâinat zemin gibi onlara netice-i hilkat-i âlem noktas›n-
da bak›yor. Güya hilkat-i kâinat hukümeti, o hukümetin
zâb›ta memuru hükmünde fenn-i hikmeti, bir müstant›k
ve sorgucu olarak o misafir kafileye gönderip ondan su-
al edip soruyor ki:

“Ey benî-Âdem! Nereden geliyorsunuz ve nereye gi-
deceksiniz? Ve ne yapacaks›n›z? Ve herfleye kar›fl›yor ve
bazan kar›flt›r›yorsunuz. Sultan›n›z ve hatibiniz ve reisi-
niz ve ileri geleniniz kimdir? Tâ bana cevap versin.”

O muhavereler içinde birden kafile-i benî-Âdemden
Muhammedü’l-Hâflimî (Sallâllahü Aleyhi Vesellem), em-
salleri olan ulülazm peygamberler gibi fenn-i hikmete
karfl› kalkt›. Ve Kur'ân’›n lisan›yla dedi ki:

acip: tuhaf, hayrette b›rakan.
adalet: her hak sahibine hakk›n›n
tam ve eksiksiz verilmesi, hakka-
niyet, âdillik.
alâkadar: ilgili, iliflkili, münase-
betli, ba¤l›.
anas›r-› asliye: as›l, temel unsur-
lar.
azimet: gitme, gidifl.
benîâdem: Ademo¤ullar›, insan-
lar.
ciddî: gerçek olarak, hakikaten.
ekser: pek çok.
emsal: örnekler, benzerler.
fenn-i hikmet: felsefe ilmi.
güya: sanki.
haflr: k›yametten sonra bütün in-
sanlar›n bir yere toplanmalar›, Al-
lah’›n ölüleri diriltip mahflere ç›-
karmas›.
hatip: hitap eden, toplulu¤a karfl›
konuflan.
hilkat-i kâinat: kâinat›n yarat›l›fl›.
iktiza: gerek, lüzum.
istikbal: gelecek.
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kâinat: evren; yarat›lm›fl olan
fleylerin tamam›, bütün âlem-
ler.
mazhariyet: nail olma, fleref-
lenme.
meflher: teflhir yeri, sergi,
gösterme yeri.
Muhammedü’l-Haflimî: Hafli-
mio¤ullar›ndan olan Hz. Mu-
hammed (a.s.m.).
muhavere: konuflma, sohbet
etme.
münasebat: münasebetler,
ilgiler, yak›nl›klar, ba¤lar, ilifl-

kiler, uygunluklar.
müstantik: sorguya çeken,
sorgulayan, sorgu hâkimi.
müteveccih: dönük.
nakfl: iflleme, sanat, incelik.
netice-i hilkat-› âlem: âle-
min yarat›l›fl neticesi, gayesi.
nev’i befler: insano¤lu, insan-
lar.
nübüvvet: nebilik, peygam-
berlik, Allah elçili¤i.
reis: baflkan.
rûy-i zemin: yeryüzü.
sahra: büyük çöl, genifl saha.

saniyen: ikinci olarak.
sefer: yolculuk, seyahat.
sual: soru.
taife: tak›m, güruh.
tasarrufat: tasarruflar, idare
etmeler.
tecelli: belirme, bilinme, gö-
rünme.
tevhid: Allah’›n bir oldu¤una
inanma, birleme.
vücut: beden, varl›k.
zemin: yeryüzü.
zîhayat: hayat sahibi.
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“Ey müstant›k hikmet! Biz mevcudat kafilesi, adem
karanl›klar›ndan  Sultan-› Ezelinin kudretiyle ç›kt›k, ziya-
y› vücuda girdik. Varl›k nurunu bulduk. Herbir tâifemiz
bir vazifeye girdik. Ve biz benî-Âdem tâifesi ise, bir ema-
net-i kübra rütbesi ve hilâfet-i zemin vazifesiyle sâir mev-
cudat kardefllerimizin içinde imtiyazl› ve memuriyet s›fa-
t› ile bu meflher-i kâinata gönderilmifliz. Her vakitte yo-
la ç›kmaya müheyya bir vaziyetteyiz ve haflir yolu ile sa-
âdet-i ebediyenin kazanmas›n›n tedariki ile meflgulüz. Ve
bizim re’sü’l-mâlimiz olan istidatlar›m›z›n çekirdeklerini
sümbüllendirmeye, iman ve Kur'ân’la inkiflaf ettirmekle
ifltigal ediyoruz. ‹flte o kafilenin reisi ve hatîbi benim. ‹fl-
te elimdeki bu ferman›; mânevî ve maddî hava, bir tek
lisan gibi bütün kâinata o ferman›n her kelimesini bir
anda milyarlar yap›p iflittiriyor. ‹flte o menflur ferman,
Ezel ve Ebed Sultan›n›n kelâm›d›r. Ve emirleri ve konufl-
malar› oldu¤una delil-i kat’î, üstünde parlayan sikke-i fla-
hanesi ve turra-i sermediyesine bak, gör, git, söyle.”

Evet, en müflkil, en umumî ve bütün mevcudata soru-
lan bu üç-dört gayet acip suale tam do¤ru ve mükemmel
cevap veren yaln›z ve yaln›z Kur'ân-› Mucizü’l-Beyand›r

ki; bafl›nda 
1 p¬«pa nÖrjnQ n’ oÜÉnàpµrdG n∂pd'P ferman›yla ilân edil-

mifl.

Madem bafltan buraya kadar bir hakikati anlad›n.
Elbette bu hakikatten anlafl›l›yor ki, Kur'ân’›n anas›r-›
esasiyesi o dört hakikattir. Yani; “tevhid,” “nübüvvet,”
“haflir” ve “adalet”tir. ‹flte bu dört hakikat nas›l ki 
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istidat: kabiliyet, yetenek.
ifltigal: bir iflle u¤raflma, meflgul
olma.
kafile: birlikte yolculuk eden top-
luluk; zümre, f›rka.
kâinat: evren; yarat›lm›fl olan
fleylerin tamam›, bütün âlemler.
kelâm: ‹lâhî söz, ‹lâhî emir, vahiy.
kudret: güç, kuvvet, iktidar.
Kur’ân-› Mucizül Beyan: aç›kla-
malar›yla ak›llar› benzerlerini
yapmaktan aciz b›rakan Kur’an.
lisan: dil.
maddî: madde ile alâkal›.
madem: de¤il mi ki.
manevî: manaya ait, maddî ol-
mayan.
memuriyet: memurluk, memur
olma hâli.
menflur: neflrolunmufl, da¤›t›lm›fl,
yay›lm›fl, herkese ilân edilmifl.
mevcudat: mevcutlar, var olan
her fley, mahluklar.
müheyya: haz›r, haz›rlanm›fl,
amade.
müstantik: sorguya çeken, sor-
gulayan, sorgu hâkimi.
müflkül: güç, zor, çetin.
nübüvvet: nebilik, peygamberlik,
Allah elçili¤i.
reis: baflkan.
re’sü’l-mâl: ana para, sermaye.
rütbe: s›ra, derece, mertebe, pa-
ye.
saadet-i ebediye: sonu olmayan,
sonsuz mutluluk.
sâir: di¤er, baflka, öteki.
s›fat: vas›f, nitelik.
sikke-i flahane: padiflahl›k sikke-
si; padiflah›n kendine has iflareti,
niflan›.
sual: soru.
Sultan-› Ezelî: ezelî sultan; kud-
ret, kuvvet ve hükümranl›¤›n›n
bafllang›c› olmayan Allah.
taife: tak›m, güruh.
tedarik: sa¤lama, temin etme,
karfl›lama.
tevhid: Allah’›n bir oldu¤una
inanma, birleme.
umumî: genel.
vazife: görev.

acip: tuhaf, hayrette b›rakan.
adalet: her hak sahibine hak-
k›n›n tam ve eksiksiz verilme-
si, hakkaniyet, âdillik.
adem: yokluk, hiçlik.
anas›r-› esasiye: esas unsur-
lar, temel elementler.
benîâdem: Ademo¤ullar›, in-
sanlar.
delil-i kat’î: kesin delil.
ebed: sonu olmayan gelecek

zaman, sonsuzluk, daimîlik.
emanet-i kübra: büyük ema-
net, en büyük emanet.
ezel: bafllang›c› olmayan geç-
mifl zaman, öncesizlik.
ferman: emir, buyruk.
gayet: son derece.
hakikat: gerçek, esas.
haflr: k›yametten sonra bü-
tün insanlar›n bir yere toplan-
malar›, Allah’›n ölüleri diriltip

mahflere ç›karmas›.
hatip: hitap eden, toplulu¤a
karfl› konuflan.
hikmet: felsefe.
ilân: yayma, duyurma, bildir-
me.
iman: inanç, itikat.
imtiyaz: fark, ayr›cal›k, üs-
tünlük.
inkiflaf: ortaya ç›kma, gelifl-
me.

1. fiu yüce kitap ki, onda asla flüphe yoktur. (Bakara Suresi: 2)
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mecmu-u Kur'ân’da dört rükündür. Öyle de, o dört ma-
kas›d çok sûrelerin her birisinde bulunuyorlar. Her bir
sûre bir küçük Kur'ân olur. Belki çok cümlelerin içinde
de o dört maksada telmihen iflaretler var.

Belki bazan bir tek kelimede o dört esasa remizler var.
Çünkü, Kur'ân’›n eczalar› ve kelime ve âyetleri, mecmu-
una karfl› birer ayna hükmüne geçer, birbirinden in’ikas
eder. Güya Kur'ân müteselsilen âyet ve cümle ve kelime-
lerine o maksatlar›n nurunu veriyor. Aynada günefl gibi
bazan bir kelime, bir cümle; bir küçük Kur'ân’› gösterir.
‹flte Kur'ân’a mahsus bu nükte, yani cüz, küll gibi ayn›
maksad› göstermesi maksad›yla Kur'ân müflahhas bir
fert oldu¤u halde, çok efrad› bulunan bir küllî gibi ilm-i
mant›kça târif edilir. Demek Kur'ân’da bin Kur'ân’lar var
ki, flahs-› küllî olmufl. Hem öyle de lâz›m gelir. Çünkü,
hadsiz ve gayet muhtelif tâifelere ders oldu¤u için, ayn›
derste hadsiz o tâifeler adedince dersler bulunmak lâz›m
gelir.

SUAL: E¤er denilse: Bu dört maksad-› asliyeyi bize Bis-
millah ve Elhamdülillâh cümlesinde göster.

CEVAP: Deriz ki: Madem Bismillah Allah’›n abdlerine
bir ders olarak nâzil olmufl, elbette söylemek mânâs›nda

olan rπob kelimesi Bismillah içinde vard›r. ‹lm-i sarf ile,

mukadder tâbir edilir. ‹flte Bismillah’taki rπob takdiri, bütün 

abd: kul.
ayet: Kur’ân cümlesi.
bismillâh: Besmele, Allah nam›-
na, Allah için, Allah’›n ad› ve izni
ile.
cüz: k›s›m, parça, bölük.
ecza: cüz’ler, parçalar, k›s›mlar.
efrat: fertler.
elhamdülillâh: Allah’a hamd ol-
sun, hamd Allah’a aittir.
gayet: son derece.
güya: sanki.
hadsiz: s›n›rs›z, sonsuz.
hükmüne: yerine, de¤erine.
ilm-i mant›k: mant›k ilmi, do¤ru
muhakeme ve do¤ru düflüncenin
esaslar›n› ve kaidelerini konu
alan ilim.
ilm-i sarf: Arap dilbilgisi ve gra-
mer ilmi.
in’ikâs: aksetme, yans›ma.
küll: bütün, bir fleyin tamam›.
küllî: umumî, genel, bütün olan.
madem: de¤il mi ki.
makas›d: maksatlar, gayeler.
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maksat: kast, amaç, düflünce.
maksat-› aslî: as›l maksat ,
hakikî maksat, as›l gaye.
mana: anlam.
mecmu: bütün hepsi.
mecmu-› Kur’ân: Kur’ân’›n
tamam›.
muhtelif: türlü türlü, çeflitli.
mukadder: Allah taraf›ndan
ezelde takdir olunmufl.
müflahhas: somut, gözle gö-
rülebilir, elle tutulabilir hâlde-
ki.
müteselsilen: birbirinin pefli

s›ra, zincirleme olarak.
nazil: nüzul eden, inen.
nükte: ince manal›, ancak
dikkatle anlafl›labilen mana
veya söz.
remiz: bir manay› ifade eden
veya bir manaya delâlet
eden iflaret ve flekil.
rükn: esas, kaide, prensip.
sual: soru.
sure: Kur’ân-› Kerîm’in ayr›ld›-
¤› 114 bölümden her biri.
flahs-› küllî: birçok özelli¤in
tek bir kiflide toplanmas› du-

rumu, birçok hususu bünye-
sinde bulunduran flah›s.

tabir: yorum, yorumlama.

taife: bölük, tak›m, güruh, f›r-
ka.

takdir: Allah’›n takdiri, Al-
lah’›n ilmiyle belli bir düzen
vermesi.

tarif: bir fleyi bütün vas›flar›n›
içine alacak flekilde anlatma.

telmîhan: telmih suretiyle,
telmih yoluyla, telmih için,
imal› olarak.
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Kur'ân’daki rπob ,rπob (söyle, söyle) lâf›zlar›n›n esas› ve ana-

s›, bu Bismillah’taki rπob dür. 

Buna binaen rπob kelimesinde Risâlete iflaret oldu¤u gi-

bi, Bismillah’ta dahi Ulûhiyete remiz var ve pºr°ùpH deki Ü
nin takdimi, rπob ün besmelenin âhirinde mukadder olma-

s› hasr ve yaln›z mânâs›n› ifade etti¤inden tevhide iflaret
ediyor. Yani, yaln›z Onun ismiyle baflla ve medet al. 

Ve Rahman isminde adaletin nizam›na ve rahmetin
cilvelerine iflaret var. Çünkü, muhtelif, karmakar›fl›k
mevcudat, intizam› ile güzelleflmifl. Ve rahmetin cilvele-
rine mazhar olabilir.

Ve Rahîm’de haflre iflaret var. Çünkü, mânâs›nda
hem affetmek, hem rahmet ve flefkat etmek ve bu fâni
dünyada o dört mânâ hakikati ile umumî bir surette gö-
rünmedi¤inden elbette bir diyar-› âharda o mânâlar ta-
mam›yla tezahür edebilir. Hem rahmet ve flefkatin haki-
kati, dirilmemek üzere ölmekle kabil-i tevfik de¤ildir. De-
mek Rahîm’deki flefkat, parma¤›n› Cennete uzatm›fl
gösteriyor.

fiimdi 
1 pøjuódG pΩrƒnj p∂pdÉne @ nÚ/ªndÉn©rdG uÜnQ !oórªnërdnG e bak›-

n›z!
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me.
medet: inayet, yard›m, imdat.
mevcudat: mevcutlar, var olan
her fley, mahluklar.
muhtelif: türlü türlü, çeflitli.
mukadder: Allah taraf›ndan ezel-
de takdir olunmufl.
nizam: düzen, düzgünlük; kaide,
kanun.
Rahman: sonsuz merhamet sahi-
bi ve flefkatle bütün varl›klar› r›-
z›kland›ran Allah.
rahmet: Allah’›n kullar›n› esirge-
mesi, onlara maddî ve manevî ni-
metler vermesi.
remiz: iflaret, bir manay› ifade
eden veya bir manaya delalet
eden iflaret ve flekil.
risalet: elçilik, resullük, peygam-
ber olarak gönderilme.
flefkat: karfl›l›ks›z sevgi besleme,
içten ve karfl›l›ks›z merhamet.
tevhid: Allah’›n bir oldu¤una
inanma, birleme.
tezahür: görünme, belirme, orta-
ya ç›kma.
Ulûhiyet: ilahl›k, Allah’›n hakimi-
yeti ile kainattaki her fleyi kendi-
sine ibadet ve itaat ettirmesi.
umumî: genel.

adalet: her hak sahibine hak-
k›n›n tam ve eksiksiz verilme-
si, hakkaniyet, âdillik.
ahir: sonu, son k›sm›.
besmele: Bismillâhirrahmâ-
nirrahîm (Rahman ve Rahim
olan Allah’›n ad›yla.) cümlesi-
nin ad›.
binaen: -den dolay›, bu se-
bepten.

bismillâh: Besmele, Allah na-
m›na, Allah için, Allah’›n ad›
ve izni ile.
cilve: tecelli, görüntü.
diyar-› âhar: baflka, di¤er
memleket.
fânî: ölümlü, geçici.
hasr: yaln›z bir fleye veya ki-
fliye mahsus k›lma.
haflr: k›yametten sonra bü-

tün insanlar›n bir yere toplan-
malar›, Allah’›n ölüleri diriltip
mahflere ç›karmas›.
intizam: düzen, düzenlilik.
kabil-i tevfik: yard›m edilebi-
lir, mümkün olan bir yard›m
ve destek.
lâf›z: söz, kelime.
mana: anlam.
mazhar: nail  olma, flereflen-

1. Ezelden ebede her türlü hamd ve övgü, flükür ve minnet Âlemlerin Rabbi olan Allah’a
mahsustur. (Fâtiha Suresi: 2.) O hesap gününün sahibidir. (Fâtiha Suresi: 4.)

EMIRDAG 02.qxd  3/28/07  9:43 AM  Page 643



1 !oórªnërdnG da Ulûhiyetin zahir iflârât› var. Çünkü, bü-

tün hamd Allah’a mahsustur. Ulûhiyeti gösterdi¤i gibi,
tevhidi de gösteriyor.

Evet, ! deki lâm, ilm-i sarfça bir mânâs› ihtisas ve is-

tihkakt›r. oórªnërdnG deki elif, lâm bir mânâs› isti¤rakd›r. De-

mek bütün hamdler Allah’a mahsustur. Demek tevhidi,
kat’î ifade ediyor.

2 nÚ/ªndÉn©rdG uÜnQ lâfz›nda hem adalete, hem nübüvvete

iflaret var. Çünkü, on sekiz bin âlemin zerreden ve zer-
relerden, sineklerden tut, tâ bin defa zeminden büyük
seyyareler ve y›ld›zlara kadar gayet mükemmel bir mu-
vazene, bir intizam, bir mükemmel terbiye, gayet mü-
kemmel bir adâlet-i kübray› gösteriyor.

Nübüvvete iflareti ise: Madem nev-i beflerin f›trî kuv-
velerine sâir hayvanat gibi had konulmam›fl, ondan te-
cavüzat ç›km›fl. Hem insan; maddî oldu¤u gibi, mânevi-
yat cihetinde de bütün kâinatla alâkadar olmas›ndan,
hilkat-i kâinattaki hikmet-i âliye-i befleriyeti, nizam ve in-
tizam alt›nda olan çekirdek hükmünde olan istidadat›,
inkiflaf ettirmekle emanet-i kübrâ vazifesini yapmak ci-

hetiyle nübüvvet zarurîdir ki: nÚ/ªndÉn©rdG uÜnQ deki nÚ/ªndÉnY
içindeki yüksek makam›n› bulabilsin ve halife-i zemîn
olup melâikeye rüçhaniyetini gösterebilsin.

adalet: her hak sahibine hakk›n›n
tam ve eksiksiz verilmesi, hakka-
niyet, âdillik.
alâkadar: ilgili, iliflkili, münase-
betli, ba¤l›.
âlem: dünya, cihan.
befleriyet: beflerîlik, insanl›k.
emanet-i kübra: büyük emanet,
en büyük emanet.
f›trî: tabiî, do¤al.
gayet: son derece.
had: s›n›r.
halife-i zemin: yerin halifesi;
dünyadaki bütün varl›klar üzerin-
de tasarruf eden.
hamd: Allah’a karfl› flükran ve
memnuniyetini onu överek bil-
dirme.
hayvânât: hayvanlar.
hikmet-i âliye: yüce hikmet,
yüksek gaye.
hilkat-i kâinat: kâinat›n yarat›l›fl›.
hükmünde: de¤erinde, yerinde.
ihtisas: bilgi, hüner, marifet.
ilm-i sarf: Arap dilbilgisi ve gra-
mer ilmi.
inkiflaf: ortaya ç›kma, geliflme.
intizam: düzenlilik, düzgünlük.
istidadat: istidatlar, kabiliyetler,
yetenekler.
istihkak: hak etme, hak kazan-
ma, hakk› olma.
iflarat: iflaretler, alâmetler, belirti-
ler.
kâinat: evren; yarat›lm›fl olan
fleylerin tamam›, bütün âlemler.
kat’î: kesin, flüpheye ve tereddü-
de mahal b›rakmayan.
kuvve: kabiliyet, meleke, evsaf.
maddî: madde ile alâkal›.
maneviyat: mana alemine ait
olanlar, hisse ve inanca ait fleyler.
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melâike: melekler.
muvazene: denge, ölçü.
nev’i befler: insano¤lu, insan-
lar.
nizam: düzen, düzgünlük;
kaide, kanun.
nübüvvet: nebilik, peygam-
berlik, Allah elçili¤i.
rüçhaniyet: üstün olma hâli,
üstün olmakl›k.

seyyare: güneflin etraf›nda
belli bir e¤ri çizerek dolaflan
gezegen, y›ld›z.
tecavüzat: tecavüzler, sald›r›-
lar, sataflmalar.
terbiye: besleyip büyütme,
yetifltirme, e¤itme.
tevhid: Allah’›n bir oldu¤una
inanma, birleme.
Ulûhiyet: ilahl›k, Allah’›n ha-

kimiyeti ile kainattaki her fle-
yi kendisine ibadet ve itaat
ettirmesi.

zahir: aç›k, âflikar.

zarurî: mecburî, zorunlu, ister
istemez.

zemin: yeryüzü.

zerre: en küçük parça, mole-
kül, atom.

1. Hamd Allah’a mahsustur.
2. Âlemlerin Rabbi.
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Ve 
1 pøjuódG pΩrƒnj p∂pdÉne cümlesi ise, haflri tasrih ediyor.

Çünkü, pøjuódG pΩrƒnj yani, din günü ve ceza günü ve mâne-

viyat günü demek. Nas›l dünya; maddiyat ve maddî ha-
rekât›n ve amellerinin günüdür. Elbette o harekât›n ne-
ticelerini ve o hizmetlerinin ücretlerini ve o mâneviyat›n
semeratlar›n› belki o fâniyat ve zâilât›n bâkî ve daimî
eserlerini ve âlem-i misal sinemas›yla ve foto¤raf›yla al›-
nan umum o fâniyat ve zâillerin sahife-i amellerini gös-
terecek ve neflredecek bir gün gelecektir diye ifade edi-
yor.

Bismillah, elhamdülillâh cümleleri gibi Kur'ân’da ek-
seri yerlerinde böyle dört unsur-u esasiye içinde görüne-

bilir. Mesela: 
2 oônKrƒnµrdG n∑Énær«n£rYnG BÉsfpG bir sadef gibi bu dört ce-

vahir içindedir. Dikkat etsen görürsün. “Biz sana verdik
Kevser’i.” Yani, Zât-› Zülcelâlin seni nübüvvetle ve mad-
dî-manevî temin-i adâletle müflerref etti¤i gibi, Cennette
Kevser’i ihsan ediyor.

Ey sâil! Pek uzun hakikati k›sa kesip bu üç misali min-
val ve mekik yap; üstünde o münasebât ve iflârât› doku-
maya baflla. Biz de flimdi Bismillah’tan bafll›yoruz. ‹zah›,
tafsîli Risâle-i Nur ve Birinci Söz ve Besmele Lem’as›na
ve sâir Risâle-i Nur’daki Bismillah’›n hakikatlerine dair
hüccetlerine havale edip, yaln›z nazm itibar›yla küçük
bir îma ederiz. fiöyle ki:
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maddiyat: maddî ve cismanî fley-
ler, gözle görülüp elle tutulur
cinsten fleyler.
manevî: manaya ait, maddî ol-
mayan.
maneviyat: mana alemine ait
olanlar, hisse ve inanca ait fleyler.
mekik: durdu¤u yerde durmay›p
devaml› gidip gelen kimse.
minval: hareket tarz›, davran›fl,
usul, yol.
misal: örnek, nümune.
münasebat: münasebetler, ilgi-
ler, yak›nl›klar, ba¤lar, iliflkiler,
uygunluklar.
müflerref: flereflendirilmifl, kendi-
sine fleref verilmifl, yüceltilmifl;
flerefli, yüce.
nazm: s›ra, tertip, düzen.
nübüvvet: nebilik, peygamberlik,
Allah elçili¤i.
Risale-i Nur: Nur Risalesi, Bediüz-
zaman Said Nursî’nin eserlerinin
ad›.
sadef: sedef, inci kabu¤u.
sahife-i amel: amel sayfas›.
sâil: soran, isteyen.
semerat: semereler, meyveler.
tafsil: etrafl›ca bildirme, uzun
uzad›ya anlatma, aç›klama.
tasrih: aç›kça ifade ederek flüphe
ve tereddütleri silme.
temîn-i adalet: adaletin temini,
adaletin yerine getirilmesi, adale-
tin sa¤lanmas›.
umum: bütün, hepsi.
zail: sone eren, yok olan.
zailât: zail olan fleyler, sona eren,
devaml› olmayan fleyler.
Zat-› Zülcelâl: sonsuz büyüklük
ve haflmet sahibi olan zat, Allah.

âlem-i misal: görüntüler âle-
mi, dünyadaki ifllerin görün-
tülendi¤i ve gözlendi¤i, ruhla-
r›n bulundu¤u âlem.
amel: fiil, ifl, emek.
bâkî: daimi, sonsuz.
bismillâh: Besmele, Allah na-
m›na, Allah için, Allah’›n ad›
ve izni ile.
cevahir: cevherler, elmaslar,

k›ymetli tafllar.
daimî: sürekli, devaml›.
dair: alakal›, ilgili.
ekser: pek çok.
elhamdülillâh: Allah’a hamd
olsun, hamd Allah’a aittir.
faniyat: fanilik, ölümlülük.
harekât: hareketler, devinim-
ler.
havale: ›smarlama, b›rakma.

hüccet: delil.
ihsan: ba¤›fllama, ikram et-
me, lütuf.
ima: dolayl›, üstü kapal› ifade
etme.
iflarat: iflaretler, alâmetler,
belirtiler.
izah: aç›klama, ayr›nt›lar› ile
anlatma.
maddî: madde ile alâkal›.

1. Hesap gününün sahibi.
2. fiüphesiz ki Biz sana Kevseri verdik. (Kevser Suresi: 1.)
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Bismillah günefl gibidir. Baflkalar›n› tenvir etti¤i gibi,
kendini de gösteriyor. Her nefes ve her dakika ruhlar
ona hava ve su gibi muhtaç oldu¤undan onun hakikati-
ni herkesin ruhu hisseder. Kalb ve hayal bilmese de
ehemmiyeti yok. Onun için beyan ve tariften müsta¤ni-
dir.

Harfler ve cüzlerinden evvela Ü nin fenn-i sarfça bir

mânâs› istiânedir. Bir mânâ-y› örfîsi teberrük mânâs› ol-

mas›ndan bu Ü nin merci-i müteallik› kendi mânâs›n-

dan ç›kan oÚp©nàr°SnG ve oøsªn«nJnG fiillerine ba¤lan›yor. Veyahut

$G pºr°ùpH ’taki perdesinde rπob (söyle)’den ç›kan rCGnôrbpG (oku) fi-

iline bakar. Yani: “Ya Rabbi, ben senin isminin yard›m›y-
la ve onun bereketiyle okuyaca¤›m. Her fley senin kud-
retinle ve icad›nla ve tevfîkinle oldu¤u gibi, yaln›z ve yal-
n›z senin isminle bafll›yorum.”

Demek Bismillah’tan sonra rCGnôrbpG okumak lâfz›, âhirin-

de mukadder olmas›ndan hem ihlâs, hem tevhidi ifade
eder.

Ama ºr°SpG kelimesi ise: Biliniz ki, Zât-› Vâcibü’l-Vücu-

dun bin bir esmas›ndan bir k›sm›na “Esmâ-i Zâtiye” de-
nilir ki, her cihette, Zât-› Akdes’i gösterir. Onun ad› ve
onun ünvan›d›r. “Allah, Ehad, Samed, Vâcibü’l-Vücud”

ahir: sonu, son k›sm›.
beyan: anlatma, aç›klama.
bismillâh: Besmele, Allah nam›-
na, Allah için, Allah’›n ad› ve izni
ile.
Ehad: zat› tek olan Allah.
ehemmiyet: önem, de¤er, k›y-
met.
esmâ: adlar, isimler.
evvelâ: öncelikle.
fenn-i sarf: sarf bilgisi. Arapça
grameri ve kelime yap›lar›ndan
bahseder.
icat: vücuda getirme, getirilme,
yoktan var etme, ibda.
ihlâs: samimiyet, bir ameli baflka
bir karfl›l›k beklemeksizin, s›rf Al-
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lah r›zas› için yapma.
kudret: Allah’›n bütün varl›¤›
çevreleyen ezelî kuvveti.
mana: anlam.
mana-y› örfî: örfe ait mana;
bir fleyin halk aras›nda kulla-
n›lan manas›, halk aras›nda
yayg›n bir flekilde ifade edilen
mana.
muhtâc: gerek duyan.
mukadder: takdir olunmufl,
k›ymeti biçilmifl.
müsta¤ni: minnetsiz, ihtiyac›
olmayan, muhtaç bulunma-

yan.
Samed: Cenab-› Hakk’›n ‘her
fley kendisine muhtaç oldu¤u
halde, Kendisi hiç bir fleye
muhtaç olmayan’ manas›n-
daki ismi.
tarif: bir fleyi bütün vas›flar›n›
içine alacak flekilde anlatma.
teberrük: hediye, arma¤an.
tenvir: nurland›rma, ayd›nlat-
ma, ›fl›kland›rma.
tevfik: Allah’›n yard›m›, bafla-
r›l› k›lmas›.
tevhid: Allah’›n bir oldu¤una

inanma, birleme.
ünvan: ad, isim, lâkap.
Vacibü’l-Vücut: varl›¤› zarurî
ve zatî olan; varl›¤› baflkas›n›n
varl›¤›na ba¤l› de¤il, kendin-
den olup ezelî ve ebedî olan
Allah (c.c.).
Zat-› Akdes: en mukaddes
zat, her türlü kusur ve nok-
sandan uzak ve pak olan zat;
Allah.
Zat-› Vacibü’l-Vücut: varl›¤›
mutlaka gerekli olan zat, Ce-
nab-› Allah.
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gibi çok esmâ var. Bir k›sm›na da “Esmâ-i Fiiliye” tabir
edilir ki, çok nevileri var. Mesela, “Gaffar, Rezzak, Muh-
yî, Mümît, Mün’im, Muhsin.”

ìÕ

Œ 2 9 4 œ
o¬nfÉnërÑo°S /¬pªr°SÉpH

1 ÉkªpFGnO GkónHG o¬oJÉncnônHnh $G oánªrMnQnh rºoµr«n∏nY oΩnÓs°ùdnG
Aziz, s›dd›k kardefllerim,

Evve lâ : Hem geçmifl, hem gelecek, hem maddî,
hem mânevi bayramlar›n›z› ve mübarek gecelerinizi bü-
tün ruh u can›mla tebrik ve etti¤iniz ibadet ve dualar›n
makbuliyetini rahmet-i ‹lâhiyeden bütün ruh u can›m›zla
niyaz edip, isteyip, o mübarek dualara âmin deriz. 

San iyen: Hem çok defa mânevî, hem çok cihetler-
den ehemmiyetli iki suallerine mahrem cevap vermeye
mecbur oldum.

Birinci Sualleri: Niçin eskiden Hürriyetin bafl›nda siya-
setle hararetle meflgul oluyordun, bu k›rk seneye yak›n-
d›r ki bütün bütün terk ettin?

Elcevap: Siyaset-i befleriyenin en esasl› bir kanun-u
esasîsi olan, “Selâmet-i millet için fertler feda edilir. Ce-
maatin selâmeti için eflhas kurban edilir. Vatan için her-
fley feda edilir” diye, bütün nev-i beflerdeki flimdiye ka-
dar dehfletli cinayetler bu kanunun su-i istimalinden 
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pan, ba¤›flta bulunan Allah
Muhyî: ölüleri dirilten, hayat ve-
ren Allah.
mübarek: feyizli, bereketli.
Mümit: diriltip can verdi¤ini vakti
gelince öldüren Cenab-› Hak.
Mün’im: nimet veren, ikram
eden, Allah.
nev’i befler: insano¤lu, insanlar.
niyaz: Allah’a yalvarma ve yakar-
ma.
rahmet-i ‹lâhîye: Allah’›n sonsuz
rahmeti, ‹lâhî rahmet.
Rezzak: bütün yarat›lm›fllar›n r›z-
k›n› veren ve ihtiyaçlar›n› karfl›la-
yan Allah.
ruh u cân: ruh ve can; ruh ve
canla.
saniyen: ikinci olarak.
selâmet-i millet: milletin selâ-
meti, milletin kurtuluflu, esenli¤i.
s›dd›k: çok do¤ru, dürüst, hakk›
ve hakikati tereddütsüz kabulle-
nen.
sual: soru.
su-i istimal: bir fleyi kötüye kul-
lanma.
tabir: ifade etme, öyleme.

âmin: Yâ Rabbi! Öyle olsun,
kabul eyle!” anlam›nda dua-
n›n sonunda söylenir.
aziz: izzetli, muhterem, say-
g›n.
defa: kere, kez, yol.
dehfletli: ürkütücü, korkunç.
dua: Allah’a yalvarma, niyaz.
ehemmiyetli: önemli.
esmâ: adlar, isimler.

eflhas: flah›slar, kimseler.
evvelâ: öncelikle.
Gaffar: kullar›n günahlar›n›
çok affeden, örten, ba¤›flla-
yan, ba¤›fllamas› bol olan Al-
lah.
hararet: atefllilik, coflkunluk,
heyecanl›l›k.
kanun-› esasî: ana prensipler,
anayasa.

maddî: madde ile alâkal›.
mahrem: herkesçe bilinme-
mesi gereken, gizli.
makbuliyet: makbullük, be-
¤enilmifllik, geçerlilik.
manevî: manaya ait, maddî
olmayan.
meselâ: örne¤in.
meflgul: u¤raflma, ilgilenme.
Muhsin: ihsan eden, iyilik ya-

1. Allah’›n ad›yla. Onu her türlü kusur ve noksandan tenzih ederiz.
Allah’›n selâm›, rahmeti ve bereketi ebediyen ve dâimâ üzerinize olsun.

EMIRDAG 02.qxd  3/28/07  9:43 AM  Page 647



nefl’et etti¤ini kat’iyen bildim. Bu kanun-u esasî-yi befle-
riye, bir hadd-i muayyenesi olmad›¤› için çok su-i istima-
le yol açm›fl. ‹ki Harb-i Umumî, bu gaddar kanun-u esa-
sînin su-i istimalinden ç›k›p bin sene beflerin terakkiyat›-
n› zîr ü zeber etti¤i gibi, on câni yüzünden doksan mâ-
sumun mahv›na fetva verdi. Bir menfaat-i umumî perde-
si alt›nda flahsî garazlar, bir câni yüzünden bir kasabay›
harap etti. Risâle-i Nur bu hakikati baz› mecmua ve mü-
dafaatta ispat etti¤i için onlara havale ediyorum.

‹flte, befleriyet siyasetlerinin bu gaddar kanun-u esasî-
sine karfl›, Arfl-› Âzamdan gelen Kur'ân-› Mucizü’l-Be-
yandaki bu gelen kanun-u esasîyi buldum. O kanunu da
flu âyet ifade ediyor:

1 …'ôrNoG nQrRph lInQpRGnh oQpõnJ n’nh
ÉnªsfnÉnµna p¢VrQn’rG »pa mOÉn°ùnarhnG m¢ùrØnf pôr«n̈ pH Ék°ùrØnf nπnànb røne

2 Ék©«/ªnL n¢SÉsædG nπnànb
Yani, bu iki âyet, bu esas› ders veriyor ki: “Bir adam›n

cinayetiyle baflkalar mes’ul olmaz. Hem bir mâsum, r›-
zas› olmadan, bütün insana da feda edilmez—kendi ih-
tiyar›yla, kendi r›zas›yla kendini feda etse, o fedakârl›k
bir flehadettir ki, o baflka meseledir” diye, hakikî adalet-i
befleriyeyi te’sis ediyor. Bunun tafsilât›n› da Risâle-i
Nur’a havale ediyorum.

‹kinci sual: Sen eskiden flarktaki bedevî aflâirde seya-
hat etti¤in vakit, onlar› medeniyet ve terakkiyata çok 

Arfl-› Azam: en büyük arfl, Al-
lah’›n kat›, Cenab-› Hakk›n kudret
ve saltanat›n›n en büyük dairesi.
aflair: afliretler, kabileler, oymak-
lar.
ayet: Kur’ân cümlesi.
bedevî: iptidaî tarzda yaflayan,
medenî olmayan.
befler: insan, insanl›k.
befleriyet: beflerîlik, insanl›k.
cani: cinayet ifllemifl, kimse.
cinayet: adam öldürme, cana
k›yma, katl.
fedâ: u¤runa verme.
fedakâr: kendini veya flahsî men-
faatlerini hiçe sayan, feda eden.
fetva: ‹slam’da bir mesele hak-
k›nda dinî meselelere tam vâk›f
yetkili kimseler taraf›ndan verilen
fler’i hüküm.
gaddar: çok fazla zulüm ve hak-
s›zl›k eden.
garaz: kötü kas›t, düflmanca ni-
yet, kin.
hakikî: gerçek.
Harb-i Umumî: genel harp, dün-
ya savafl›.
havale: ›smarlama, b›rakma.
ihtiyar: irade, tercih.
kanun-› esasî: ana prensipler,
anayasa.
kat’iyen: katî olarak, kesin ola-
rak, kesinlikle.
Kur’ân-› Mucizül Beyan: aç›kla-
malar›yla ak›llar› benzerlerini
yapmaktan aciz b›rakan Kur’an.

masum: suçsuz, günahs›z,
saf, temiz.
medeniyet: medenîlik, flehir-
lilik, uygarl›k.
menfaat-i umumiye: herke-
sin faydas›na olan ifller.
mes’ul: sorumlu, yükümlü.
müdafaat: müdafaalar, sa-
vunmalar.

neflet: meydana gelme, olufl-
ma, ç›kma.
Risale-i Nur: Nur Risalesi, Be-
diüzzaman Said Nursî’nin
eserlerinin ad›.
sual: soru.
flahadet: flehitlik, flehit olma.
flahsî: flahsa, kifliye ait, husu-
sî.

flark: do¤u.

tafsilât: tafsiller, aç›klamalar,
izahlar.

terakkiyat: ilerlemeler, gelifl-
meler.

tesis: esas koyma.

zir ü zeber: altüst, karmaka-
r›fl›k, darmada¤›n.

1. Hiçbir günahkâr baflkas›n›n günah›n› yüklenmez. En’ân Suresi: 164.)
2. Kim bir cana k›ymam›fl veya yeryüzünde fesat ç›karmam›fl birisini öldürürse, bütün insan-

lar› öldürmüfl gibidir. (Mâide Suresi: 32.)
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teflvik ediyordun. Neden k›rk seneye yak›nd›r medeni-
yet-i hâz›radan “mim’siz” diyerek hayat-› içtimaiyeden
çekildin, inzivaya sokuldun?

Elcevap: Medeniyet-i hâz›ra-i garbiye, semavî kanun-u
esasîlere muhalif olarak hareket etti¤i için seyyiat› hase-
nat›na, hatâlar›, zararlar›, faydalar›na râcih geldi. Mede-
niyetteki maksud-u hakikî olan istirahat-i umumiye ve
saadet-i hayat-› dünyeviye bozuldu. ‹ktisat, kanaat yeri-
ne israf ve sefahet; ve sa’y ve hizmet yerine tembellik ve
istirahat meyli galebe çald›¤›ndan, biçare befleri hem ga-
yet fakir, hem gayet tembel eyledi. Semavî Kur'ân’›n ka-
nun-u esasîsi, 
1 Gƒoapôr°ùoJn’nh GƒoHnôr°Tnh Gƒo∏oc @ »'©n°SÉne s’EpG p¿Én°ùrfpÓr pd n¢ùr«nd ferman-

› esasîsiyle, “beflerin saadet-i hayatiyesi, iktisat ve sa’ye
gayrette oldu¤unu ve onunla beflerin havas, avâm taba-
kas› birbiriyle bar›flabilir” diye Risâle-i Nur bu esas› iza-
ha binaen, k›sa bir iki nükte söyleyece¤im:

Birincisi: Bedevîlikte befler üç dört fleye muhtaç olu-
yordu. O üç dört hâcât›n› tedarik etmeyen, on adette
ancak ikisiydi. fiimdiki garp medeniyet-i zâlime-i hâz›ra-
s›, su-i istimâlât ve israfat ve hevesat› tehyiç ve havâic-i
gayr-› zaruriyeyi, zarurî hâcatlar hükmüne getirip göre-
nek ve tiryakilik cihetiyle, flimdiki o medenî insan›n tam
muhtaç oldu¤u dört hâcât› yerine, yirmi fleye bu zaman-
da muhtaç oluyor. O yirmi hâcât› tam helâl bir tarzda te-
darik edecek, yirmiden ancak ikisi olabilir; on sekizi
muhtaç hükmünde kal›r. Demek, bu medeniyet-i hâz›ra 
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helâl: ‹slâmî ölçüler içinde kaza-
n›lm›fl fley.
hevesat: hevesler.
hizmet: u¤raflma, çal›flma.
hükmünde: de¤erinde, yerinde.
hükmüne: yerine, de¤erine.
iktisâd: tutum, biriktirme, art›r-
ma, tasarruf.
inziva: bir köfleye çekilme, tek
bafl›na yaflama, dünya ifllerinden
vaz geçme, dünyadan el-etek
çekme.
israf: gereksiz yere harcama, ihti-
yaçtan fazlas›n› harcama, savur-
ganl›k.
israfat: israflar, lüzumsuz yere
harcamalar.
istirahat: dinlenme, rahatlama.
istirahat-› umumiye: herkesin is-
tirahat›, rahat etmesi.
izah: aç›klama, ayr›nt›lar› ile an-
latma.
kanaat: elindeki ile yetinmek.
kanun-› esasî: ana prensipler,
anayasa.
maksud-› hakikî: gerçek maksat,
as›l istenen fley.
medenî: flehir veya kasabada
oturan, flehirli.
medeniyet-i hâz›ra: flimdiki me-
deniyet.
medeniyet-i hâz›ra-i garbiye:
Bat›n›n flimdiki medeniyeti.
medeniyet-i zalime-i hâz›ra:
flimdiki zalim medeniyet.
muhalif: z›t, ayk›r›.
muhtâc: gerek duyan.
racih: daha daha üstün, önce, di-
¤erinden üstün.
Risale-i Nur: Nur Risalesi, Bediüz-
zaman Said Nursî’nin eserlerinin
ad›.
saadet-i hayat-› dünyeviye:
dünya hayat›ndaki mutluluk.
saadet-i hayatiye: hayattaki
mutluluk.
sa’y: ifl, çal›flma, çabalama.
sefahat: yasak fleylere, zevk ve
e¤lenceye afl›r› derecede düflkün-
lük.
semavî: Allah taraf›ndan olan, ‹lâ-
hî.
seyyiat: seyyieler, fenal›klar, kö-
tülükler.
su-i istimal: bir fleyi kötüye kul-
lanma.
tedarik: sa¤lama, temin etme,
karfl›lama.
tehyîc: heyecanland›rma, heye-
cana getirme.
zarurî: zorunlu.

avam: halk›n büyük k›sm›,
umum, herkes; “havas”›n z›d-
d›.
bedevî: iptida-
î tarzda yaflayan, medenî ol-
mayan.
befler: insan, insanl›k.
bîçare: çaresiz, zavall›.
binaen: -den dolay›, bu se-
bepten.

ferman-› esasî: temel, as›l
emirler.
galebe: galip gelme, üstün-
lük.
garp: Bat›, Bat› ülkeleri.
gayet: son derece.
hâcât: hâcetler, ihtiyaçlar, ge-
rekli nesneler.
hasenat: iyi ameller, iyi ifller,
hay›rlar.

havâic-i gayr-i zaruriye: za-
rurî olmayan ihtiyaçlar, ge-
rekli olmayan ihtiyaçlar, ihti-
yaç olmad›¤› hâlde ihtiyaç
hâline gelmifl fleyler.
havas: ilerlemifl, ileri kimse-
ler, önde gelenler, üst tabaka,
seçkinler, zenginler s›n›f›.
hayat-› içtimaiye: sosyal ha-
yat, toplum hayat›.

1. ‹nsan için ancak çal›flt›¤›n›n karfl›l›¤› vard›r. (Necm Suresi: 39.) Yiyin, için, fakat israf etme-
yin. (A’râf Suresi: 31.)
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insan› çok fakir ediyor. O ihtiyaç cihetinde befleri zulme,
baflka haram kazanmaya sevk etmifl. Biçare avâm ve
havas tabakas›n› daima mübarezeye teflvik etmifl.
Kur'ân’›n kanun-u esasîsi olan “vücub-u zekât, hurmet-i
riba” vas›tas›yla avâm›n havassa karfl› itaatini ve havas-
s›n avâma karfl› flefkatini temin eden o kudsî kanunu b›-
rak›p burjuvalar› zulme, fukaralar› isyana sevk etmeye
mecbur etmifl. ‹stirahat-i befleriyeyi zîr ü zeber etti.

‹kinci nükte: Bu medeniyet-i hâz›ran›n harikalar›, be-
flere birer nimet-i Rabbaniye olmas›ndan, hakikî bir flü-
kür ve menfaat-i beflerde istimali iktiza etti¤i halde, flim-
di görüyoruz ki, ehemmiyetli bir k›s›m insan› tembelli¤e
ve sefahete ve sa’yi ve çal›flmay› b›rak›p istirahat içinde
hevesat› dinlemek meylini verdi¤i için, sa’yin flevkini k›-
r›yor. Ve kanaatsizlik ve iktisats›zl›k yoluyla sefahete, is-
rafa, zulme, harama sevk ediyor.

Meselâ, Risâle-i Nur’daki Nur Anahtar›n›n dedi¤i gibi,
radyo büyük bir nimet iken, maslahat-› befleriyeye sarf
edilmekle bir mânevî flükür iktiza etti¤i halde, beflte dör-
dü hevesata, lüzumsuz, mâlâyâni fleylere sarf edildi¤in-
den, tembelli¤e, radyo dinlemekle heveslenmeye sevk
edip sa’yin flevkini k›r›yor. Vazife-i hakikiyesini b›rak›yor.

Hattâ çok menfaatli olan bir k›s›m harika vesait, sa’y
ve amel ve hakikî maslahat-› ihtiyac-› befleriyeye istima-
li lâz›m gelirken, ben kendim gördüm, ondan bir ikisi za-
rurî ihtiyâcâta sarf edilmeye mukabil, ondan sekizi keyif,
hevesat, tenezzüh, tembelli¤e mecbur ediyor. Bu iki
cüz’î misale binler misaller var.

amel: fiil, ifl.
avam: halk›n büyük k›sm›,
umum, herkes; “havas”›n z›dd›.
befler: insan, insanl›k.
bîçare: çaresiz, zavall›.
burjuva: burjuvaya mensup olan,
orta tabakadan, Avrupa’da iflçi s›-
n›f› ile aristokrasi aras›ndaki s›n›f-
tan, tüccar ve sanayici s›n›f›.
cüz’î: küçük, az.
ehemmiyetli: önemli.
hakikî: gerçek.
haram: ‹slâmiyetçe yasaklanan
ifller.
hârika: her zaman rastlanmayan,
ola¤anüstü vas›flar tafl›yan ve
hayranl›k hissi uyand›ran, âdet ve
tabiat d›fl›nda olan fley.
havas: ilerlemifl, ileri kimseler,
önde gelenler, üst tabaka, seçkin-
ler, zenginler s›n›f›.
hevesat: hevesler.
hürmet-i riba: riban›n, yani fâizin
haram oluflu.
ihtiyacat: ihtiyaçlar, lüzumlu olan
fleyler.
iktisâd: tutum, biriktirme, art›r-
ma, tasarruf.
iktiza: gerek, lüzum.
israf: gereksiz yere harcama, ihti-
yaçtan fazlas›n› harcama, savur-
ganl›k.
istimâl: kullanma.
istirahat: dinlenme, rahatlama.
istirahat-› befleriye: insanl›¤›n
rahat›, huzuru.
itaat: söz dinleme, boyun e¤me,
emre uygun hareket etme.
kanaat: elindeki ile yetinmek.
kudsî: mukaddes, yüce.
malâyani: manas›z, faydas›z, bofl
(fley).
manevî: manaya ait, maddî ol-
mayan.
maslahat-› befleriye: insan›n fay-
das›na olan ifller, fleyler.
maslahat-› ihtiyacat-› befleriye:

650 | EM‹RDA⁄ LÂH‹KASI - II

insan›n ihtiyaçlar›na faydal›
olan fley.
medeniyet-i hâz›ra: flimdiki
medeniyet.
meselâ: örne¤in.
misal: örnek, nümune.
mukabil: karfl›l›k.
mübareze: çat›flma, kavga.
nimet: lütuf, ihsan, ba¤›fl.
nimet-i Rabbaniye: bütün
mahlûkat› idare ve terbiye
eden Allah’›n nimeti.
Risale-i Nur: Nur Risalesi, Be-
diüzzaman Said Nursî’nin

eserlerinin ad›.
sarf: harcama.
sa’y: ifl, çal›flma, çabalama.
sefahat: yasak fleylere, zevk
ve e¤lenceye afl›r› derecede
düflkünlük.
sefahet: zevk, e¤lence ve ya-
sak fleylere düflkünlük, sefih-
lik.
sevk: yöneltme.
flefkat: karfl›l›ks›z sevgi besle-
me, içten ve karfl›l›ks›z mer-
hamet.
flevk: fliddetli arzu, afl›r› istek

ve heves.
flükür: teflekkür.
tenezzüh: gezinti.
vazife-i hakikiye: hakikî ger-
çek vazife.
vesait: vas›talar.
vücub-i zekât: verilmesi Al-
lah taraf›ndan emredilmifl
olan zekât.
zarurî: zorunlu.
zir ü zeber: altüst, karmaka-
r›fl›k, darmada¤›n.
zulm: haks›zl›k, eziyet, cefa,
iflkence.
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Elhas›l: Medeniyet-i garbiye-i hâz›ra, semavî dinleri
tam dinlemedi¤i için, befleri hem fakir edip ihtiyacat› zi-
yadelefltirmifl. ‹ktisat ve kanaat esas›n› bozup israf ve
h›rs ve tamah› ziyadelefltirmeye, zulüm ve harama yol
açm›fl.

Hem befleri vesait-i sefahete teflvik etmekle, o biçare
muhtaç befleri tam tembelli¤e atm›fl, sa’y ve amelin flev-
kini k›r›yor. Hevesata, sefahete sevk edip ömrünü fayda-
s›z zayi ediyor.

Hem o muhtaç ve tembelleflmifl befleri, hasta etmifl.
Su-i istimal ve israfat ile yüz nevi hastal›¤›n sirayetine,
intiflar›na vesile olmufl. 

Hem üç fliddetli ihtiyaç ve meyl-i sefahet ve ölümü
her vakit hat›ra getiren kesretli hastal›klar ve dinsizlik ce-
reyanlar›n›n o medeniyetin içlerine yay›lmas›yla intibaha
gelip uyanm›fl beflerin gözü önünde ölümü idam-› ebedî
suretinde gösterip her vakit befleri tehdit ediyor, bir ne-
vi cehennem azâb› veriyor.

‹flte bu dehfletli musibet-i befleriyeye karfl› Kur'ân-›
Hakîmin dört yüz milyon talebesinin intibah›yla ve için-
de semavî, kudsî kanun-u esasîleriyle bin üç yüz sene
evvel gösterdi¤i gibi, yine bu dört yüz milyonun kendi
kudsî esasî kanunlar›yla beflerin bu üç dehfletli yaras›n›
tedavi etmesini; ve e¤er yak›nda k›yamet kopmazsa,
beflerin hem saadet-i hayat-› dünyeviyesini, hem sa-
adet-i hayat-› uhreviyesini kazand›raca¤›n›; ve ölümü,
idam-› ebedîden ç›kar›p âlem-i nura bir terhis tezkeresi 
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ra: flimdiki bat› medeniyeti.
meyl-i sefahet: sefahete duyu-
lan arzu, meyil.
musibet-i befleriye: insanlara ge-
len belâ ve musibetler.
nevi: çeflit.
saadet-i hayat-› dünyeviye:
dünya hayat›ndaki mutluluk.
sa’y: ifl, çal›flma, çabalama.
sefahat: e¤lence.
semavî: Allah taraf›ndan olan, ‹lâ-
hî.
sevk: yöneltme.
sirayet: bulaflma, geçme.
su-i istimal: bir fleyi kötüye kul-
lanma.
talebe: ö¤renci.
tamah: h›rs, aç gözlülük.
tehdit: korkutma, gözda¤› ver-
me.
terhis: izin verme, serbest b›rak-
ma, sal›verme.
tezkere: belge, pusula.
vesait-i sefahat: sefahet, zevk ve
e¤lence vas›talar›.
vesile: bahane, sebep.
zayi: elden ç›km›fl, zarar, ziyan.
zulüm: haks›zl›k, eziyet, iflkence.

âlem-i nur: nur âlemi, ayd›n-
l›k âlemi.
befler: insan, insanl›k.
bîçare: çaresiz, zavall›.
cereyan: ak›m, fikir, sanat ve-
ya siyaset hareketi.
dehfletli: ürkütücü, korkunç.
elhâs›l: has›l›, netice itibariy-
le, k›saca.
evvel: önce.
haram: ‹slâmiyetçe yasakla-
nan ifller.
hevesat: hevesler.
h›rs: açgözlülük, kanaatsizlik.

idam-› ebedî: dirilmemek
üzere yok olufl, ahiret inanc›
olmad›¤› için ölümü ebedî
yoklu¤a gitmek olarak gör-
me.
ihtiyacat: ihtiyaçlar, lüzumlu
olan fleyler.
intibah: uyan›fl.
intiflar: yay›nlanma, neflrol-
ma.
israf: gereksiz yere harcama,
ihtiyaçtan fazlas›n› harcama,
savurganl›k.
israfat: israflar, lüzumsuz ye-

re harcamalar.
kanaat: elindeki ile yetin-
mek.
kanun-u esasî: .
kesretli: çoklu¤u olan, çok
fazla.
k›yamet: bütün kâinat›n Al-
lah taraf›ndan tayin edilen bir
vakitte y›k›l›p mahvolmas›.
kudsî: mukaddes, yüce.
Kur’ân-› Hakîm: her ayet ve
suresinde say›s›z hikmet ve
faydalar bulunan Kur’ân.
medeniyet-i garbiye-i hâz›-
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göstermesini; ve ondan ç›kan medeniyetin mehasini,
seyyiat›na tam galebe edece¤ini; ve flimdiye kadar oldu-
¤u gibi dinin bir k›sm›n›, medeniyetin bir k›sm›n› kazan-
mak için rüflvet vermek de¤il, belki medeniyeti ona, o
semavî kanunlara bir hizmetkâr, bir yard›mc› edece¤ini,
Kur'ân-› Mu’cizi’l-Beyân›n iflârât ve rumuzundan anlafl›l-
d›¤› gibi, rahmet-i ‹lâhiyeden flimdiki uyanm›fl befler bek-
liyor, yalvar›yor, ar›yor.

1 »/bÉnÑrdGnƒog »/bÉnÑrdnG
Said Nursî

ìÕ

Œ 2 9 5 œ
/√pórªnëpH oíuÑn°ùoj s’pG mrÅn°T røpe r¿pGnh @ o¬nfÉnërÑo°S /¬pªr°SÉpH
2 ÉkªpFGnO GkónHG o¬oJÉncnônHnh $G oánªrMnQnh rºoµr«n∏nY oΩnÓs°ùdnG

Aziz, s›dd›k, fedakâr kardefllerim,

Çok yerlerden telgraf ve mektuplarla bayram tebrikle-
ri ald›¤›m ve çok hasta bulundu¤um için, vârislerim olan
Medresetü’z-Zehra erkânlar› benim bedelime hem ken-
dilerini, hem o has kardefllerimizin bayramlar›n› tebrik
etmekle beraber, âlem-i ‹slâm›n büyük bayram›n›n are-
fesi olan ve flimdilik Asya ve Afrika’da inkiflafa bafllayan
ve dört yüz milyon Müslüman› birbirine kardefl ve mad-
dî ve mânevî yard›mc› yapan ‹ttihad-› ‹slâm›n, yeni te-
flekkül eden ‹slâmî devletlerde tesise bafllamas›n›n ve 

âlem-i ‹slâm: ‹slâm âlemi, ‹slâm
dünyas›.
aziz: izzetli, muhterem, sayg›n.
befler: insan, insanl›k.
erkân: rükünler, esaslar, ileri ge-
lenler.
fedakâr: kendini veya flahsî men-
faatlerini hiçe sayan, feda eden.
galebe: galip gelme, üstünlük.
hizmetkâr: hizmet yapan kimse,
hizmetçi.
inkiflaf: ortaya ç›kma, geliflme.
‹slâmî: ‹slâm ile alâkal›, ‹slama
ait.
ittihad-› ‹slâm: ‹slâm birli¤i, Pa-
nislâmizm.

Kur’ân-› Mucizül Beyan:
aç›klamalar›yla ak›llar› ben-
zerlerini yapmaktan aciz b›ra-
kan Kur’an.
maddî: madde ile alâkal›.
manevî: manaya ait, maddî
olmayan.
Medresetüzzehra: Bediüzza-
man’›n do¤uda (Van) yap›l-

mas›n› idarecilere teklif etti¤i,
fen ilimleriyle din ilimlerinin
birlikte okutulmas›n› düflün-
dü¤ü üniversite.
mehasin: güzellikler, iyilikler.
rahmet-i ‹lâhîye: Allah’›n
sonsuz rahmeti, ‹lâhî rahmet.
rüflvet: ödün, taviz.
semavî: Allah taraf›ndan

olan, ‹lâhî.
seyyiat: seyyieler, fenal›klar,
kötülükler.
s›dd›k: çok do¤ru, dürüst,
hakk› ve hakikati tereddütsüz
kabullenen.
teflekkül: kurulma, oluflma,
flekillenme.
vâris: mirasç›.

1. Bâkî olan ancak Allah’t›r.
2. Allah’›n ad›yla. Onu her türlü kusur ve noksandan tenzih ederiz. Hiçbir fley yoktur ki Onu

övüp Onu tesbih etmesin. (‹srâ Suresi: 44.)
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Kur'ân-› Hakîmin kudsî kanunlar›n›n o yeni ‹slâmî dev-
letlerin kanun-u esasîsi olmas›ndan dolay› büyük bay-
ram-› ‹slâmiyeyi tebrik ve dinler içinde bütün ahkâm ve
hakikatlerini akla ve hüccetlere istinad ettiren Kur'ân-›
Hakîmin, zuhura gelen küfr-ü mutlak› tek bafl›yla k›rma-
s›na çok emareler görülmesi ve befler istikbalinin de, bu
gelen bayram›n› tebrikle beraber, Medresetü’z-Zehran›n
ve bütün Nur talebelerinin hem dahil, hem hariçte, hem
Arapça, hem Türkçe Nurlar›n neflriyat›na çal›flmalar›n›
ve dindar Demokratlar›n bir k›sm-› mühimmi Nurlar›n
serbestiyetine taraftar ç›kmalar›n› bütün ruh u can›m›zla
tebrik ediyoruz.

Bu sene hac›lar›n az olmas›na çok esbap varken, 180
binden ziyade hac›lar›n o kudsî farizay› ve dini ‹slâm›n
kudsî ve semavî kongresi hükmünde olan bu hacc-› ek-
beri büyük bir bayram›n arefesi noktas›nda olarak bütün
ruh u can›m›zla tebrik ediyoruz.

1 »/bÉnÑrdGnƒog »/bÉnÑrdnG
Hasta kardefliniz

Said Nursî

ìÕ
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birlikte okutulmas›n› düflündü¤ü
üniversite.
ruh u cân: ruh ve can; ruh ve
canla.
semavî: Allah taraf›ndan olan, ‹lâ-
hî.
serbestiyet: serbestlik, rahat ve
serbest olma hâli.
talebe: ö¤renci.
taraftar: tarafl›, bir taraf› destek-
leyen.
ziyade: çok, fazla.
zuhur: ortaya ç›kma.

ahkâm: dinî hükümler, emir-
ler.
arefe: bayramdan bir önceki
gün.
befler: insan, insanl›k.
dâhil: içeri, iç.
dindar: dinin emirlerini yeri-
ne getiren.
emare: alâmet, belirti, niflan.
esbap: sebepler, vas›talar.
fariza: farz, Allah’›n emri.

hariç: d›flar›da.
hüccet: delil.
hükmünde: de¤erinde, yerin-
de.
‹slâmî: ‹slâm ile alâkal›, ‹sla-
ma ait.
istikbal: gelecek zaman.
istinat: dayanak.
kanun-› esasî: ana prensipler,
anayasa.
kudsî: mukaddes, yüce.

Kur’ân-› Hakîm: her ayet ve
suresinde say›s›z hikmet ve
faydalar bulunan Kur’ân.
küfr-i mutlak: mutlak küfür,
hiç bir imanî hükmü, delili ka-
bul etmeme, kesin ve tam bir
inkar.
Medresetüzzehra: Bediüzza-
man’›n do¤uda (Van) yap›l-
mas›n› idarecilere teklif etti¤i,
fen ilimleriyle din ilimlerinin

1. Bâkî olan ancak Allah’t›r.
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Œ 2 9 6 œ

EM‹RDA⁄ININ MÂN‹DAR B‹R HÂTIRASI

Befl seneden beri teneffüs için Emirda¤›n›n etraf›nda
paytonla gezdi¤im zaman, garip bir tarzda, bir yafl›ndan
yedi yafl›na kadar küçücük çocuklar, valide ve pederleri-
ne karfl› gösterdikleri alâkadan ziyade bir ifltiyakla pay-
tonuma koflup elime sar›l›yorlard›. Hattâ bir iki defa
payton alt›na düflüp harika bir tarzda zarar görmeden
kurtuldular. Hattâ hiç beni görmeyen, bilmeyen bir ve
iki, üç yafl›nda çocuklar yal›n ayak dikenler içinde kofla
kofla paytona yetifliyorlar, büyük adamlar gibi temenna
edip “Elinizi öpelim” derlerdi. Bu hale hem ben, hem
kardefllerim ve görenler hayret ediyorduk. Bu hal bir
mahalleye mahsus de¤il; her tarafta hattâ köylerinde ay-
n› hal devam ediyordu. 

Beni aldatmayan bir hat›ra-i hakikatle benim ve arka-
dafllar›m›n kanaatimiz geldi ki, bu mâsum taifenin masu-
miyetleri cihetiyle, sevk-i f›trî denilen bir hiss-i kablelvu-
ku ile, Risâle-i Nur’un bu memlekette mâsum çocuklara
ve kendilerine çok menfaati olacak diye, ak›l ve fikirleri
derk etmedi¤i halde, o mâsumâne his ile Risâle-i Nur’un
mânâs› itibar›yla tercüman›na, annesine yalvarmas›n-
dan ziyade bir ifltiyakla kofluyorlard›. 

Biz de bir hiss-i kablelvuku ile hissediyoruz ki, ileride
bu küçük mâsum mahlûklarda büyük Nurcular ç›kacak. 
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alâka: ilgi, iliflki, yak›nl›k.
defa: kere, kez, yol.
derk: anlama, kavrama.
hâl: durum, vaziyet.
hiss-i kablelvuku: Bir fleyi
vukuundan önce hissetme,
bir hadisenin gerçekleflme-
sinden önce kalbe do¤mas›.
ifltiyak: afl›r› isteme, çok fazla
arzu etme.
ifltiyak: görece¤i gelme, özle-
me.
mana: anlam.

manidar: nükteli, ince mana-
l›.
masumâne: masumca, suç-
suz ve günahs›z bir flekilde.
masumiyet: masumluk, ka-
bahatsizlik, suçsuzluk.
menfaat: fayda.
Nurcu: Bedîüzzaman Said
Nursî’nin eserlerine ve fikirle-
rine taraftar olan, Risale-i
Nur’lar› okuyup neflreden
kimse.
peder: baba.

Risale-i Nur: Nur Risalesi, Be-
diüzzaman Said Nursî’nin
eserlerinin ad›.
sevk-› f›trî: sevk-i ‹lâhî, içgü-
dü.
taife: tak›m, güruh.
temennâ: eli a¤›za ve bafla
götürerek selâm verme.
teneffüs: soluklanma, rahat-
lama, dinlenme.
valide: ana, anne.
ziyade: çok, fazla.
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Ve ileride Nurun has flakirtleri olacak ki, bu vaziyeti gös-
teriyorlar.

Ben de bu nevi küçücük mâsumlar›, evlâd›m olmad›-
¤›ndan, evlâd-› mâneviye olarak dualar›ma umumen da-
hil ettim. Her sabah bunlar› da Nur talebeleriyle beraber
dualar›mda yâd ediyorum.

Hem onlardan bir yafl›ndaki mâsumu, k›rk yafl›ndaki
lâkayt bir adama tercih etmeye sebep, bunlar günahs›z
ve samimî bir alâka göstermesinden, elbette onlar›, sevk
eden bir hakikat var. Ben de o cihetten onlar›; büyükle-
re temenna etti¤im gibi, onlar›n temennalar›na ciddî
mukabele ediyorum. 

Hem mâsumiyetleri, hem ileride tam Nurcu olmalar›-
na binaen, dualar›n› kendi hakk›mda makbul olacak di-
ye onlara derdim: “Madem siz benim evlâd-› mânevi-
yem oldunuz. Ben de size dua ediyorum. Siz de günah›-
n›z olmad›¤› için, duan›z benim hakk›mda inflaallah
makbuldür. Siz de bana dua ediniz. Çünkü ziyade hasta-
y›m” derdim.

Ben ve benim yan›mdaki kardefllerimin kuvvetli bir ih-
timalle kanaatimiz geliyor ki, masonlar ve z›nd›klar›n
plân› ile bolflevizm tarz›nda gençleri terbiye etmek için
bir vakit baz› mektepler aç›ld›¤› ve sonra de¤iflen bu
mekteplerle gençleri ifsada çal›flt›klar›na mukabil, ‹slâmi-
yetin kahraman bayraktar› olan Türk milletinin mâsum
küçük yavrular›, nuranî bir intibah ve bir hiss-i kablelvu-
ku ile Nurlardan ders almalar›, gençlerin bafl›na gelen o 
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Nur: Risale-i Nur.
nuranî: nurlu, ›fl›kl›, parlak, mü-
nevver.
Nurcu: Bedîüzzaman Said Nur-
sî’nin eserlerine ve fikirlerine ta-
raftar olan, Risale-i Nur’lar› oku-
yup neflreden kimse.
samimî: içten, candan, gönülden.
flakirt: talebe, ö¤renci.
temennâ: eli a¤›za ve bafla götü-
rerek selâm verme.
terbiye: besleyip büyütme, yetifl-
tirme, e¤itme.
umumen: umumî olarak, bütün
olarak.
vaziyet: durum.
yâd: anma.
z›nd›k: Allah’a ve ahirete inan-
mayan, Allah’› inkâr eden, iman-
s›z, münkir.
ziyade: çok, fazla.

alâka: ilgi, iliflki, yak›nl›k.
bayraktar: bayrak tafl›yan,
alemdar.
binaen: -den dolay›, bu se-
bepten.
bolflevizm: Lenin taraf›ndan
gelifltirilen komünist nazariye
ve uygulama, ihtilâl yoluyla
proletarya iktidar› kurma ta-
raftarl›¤›, bolfleviklik.
ciddî: gerçek olarak, hakika-
ten.
dua: Allah’a yalvarma, niyaz.

evlât: çocuklar.
hakikat: gerçek, do¤ru.
hiss-i kablelvuku: Bir fleyi
vukuundan önce hissetme,
bir hadisenin gerçekleflme-
sinden önce kalbe do¤mas›.
ifsat: fesada u¤ratma, bozma,
kar›fl›kl›k ç›karma.
ihtimal: olabilirlik.
inflaallah: Allah izin verirse.
intibah: uyan›fl.
lâkayt: kay›ts›z, ilgisiz.
madem: de¤il mi ki.

makbul: kabul edilmifl, ge-
çerli.
mason: dünyevi maksatlarla
kurulmufl, s›k› bir dayan›flma-
y› esas alan komitac› teflkilâ-
t›n mensubu.
masumiyet: masumluk, ka-
bahatsizlik, suçsuzluk.
mektep: okul.
mukabele: karfl›l›k verme,
karfl›lama.
mukabil: karfl›l›k.
nevi: çeflit.
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belâya karfl› bir mukabeledir ki, inflaallah o yavrular›n
hem kendileri, hem gençler, mason ve z›nd›klar›n flerle-
rinden kurtulmas›na bir iflarettir ki, bu acip vaziyeti gös-
teriyorlar.

Said Nursî

ìÕ

Œ 2 9 7 œ
18.11.1951

p√pórªnëpH oíuÑn°ùoj s’pG rmÅn°T røpe r¿pGnh @ o¬nfÉnërÑo°S /¬pªr°SÉpH
1 ÉkªpFGnO GkónHG o¬oJÉncnônHnh $G oánªrMnQnh rºoµr«n∏nY oΩnÓs°ùdnG

Aziz, s›dd›k kardefllerim ve mânevî Medresetü’z-Zeh-
ran›n Nur flakirtleri,

Ben Isparta’ya geldi¤im vakit, Isparta’da ‹mam-Hatip
ve vâiz mektebinin aç›laca¤›n› haber ald›m. O mektebe
kay›t olacak talebelerin ekserisi Nurcu olmalar› münase-
betiyle o mektebin civar›nda gayr-› resmî bir surette bir
Nur medresesi aç›l›p, o mektebi bir nevi medrese-i Nu-
riye yapmak fikriyle bir hât›ra kalbime geldi. Bir iki gün
sonra, güya bir ders verece¤im diye etrafta flâyi olmas›y-
la, o dersimi dinlemek için rical ve nisâ kafilelerinin et-
raftan gelmeleriyle anlafl›ld› ki, böyle nim-resmî ve umu-
mî bir medrese-i Nuriye aç›lsa, o derece kalabal›k ve te-
hacüm olacak ki, kabil olmayacak. Afyon’da mahkeme-
ye gitti¤imiz vakitki gibi pek çok lüzumsuz içtimalar 

acip: tuhaf, hayrette b›rakan.
aziz: izzetli, muhterem, sayg›n.
belâ: musibet, s›k›nt›.
ekser: pek çok.
gayr-› resmî: resmî olmayan.
içtima: toplanma, bir araya gel-
me.
inflaallah: Allah izin verirse.
kabil: mümkün, ihtimal dairesin-
de.
manevî: manaya ait, maddî ol-
mayan.
medrese: Risale-i Nur okunan ve
ö¤rencilerin kalabilecekleri yer.
medrese-i Nuriye: nur medrese-
si; Risale-i Nur’lar›n okundu¤u
yerler.
Medresetüzzehra: Bediüzza-
man’›n do¤uda (Van) yap›lmas›n›
idarecilere teklif etti¤i, fen ilimle-
riyle din ilimlerinin birlikte oku-
tulmas›n› düflündü¤ü üniversite.
mektep: okul.
mukabele: karfl›l›k.
münasebet: vesile, -dan dolay›.
nevi: çeflit.
nisâ: kad›nlar.
Nur: Risale-i Nur.
Nurcu: Bedîüzzaman Said Nur-
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sî’nin eserlerine ve fikirlerine
taraftar olan, Risale-i Nur’lar›
okuyup neflreden kimse.

rical: erkekler.

s›dd›k: çok do¤ru, dürüst,
hakk› ve hakikati tereddütsüz
kabullenen.

flakirt: talebe, ö¤renci.
flayi: .
fler: kötülük.
tehacüm: üflüflme, h›zl›ca
toplanma.
umumî: genel.
vaiz: vaaz eden, ibadet yerle-

rinde dinin emir ve yasaklar›-
n› anlatarak nasihat eden din
görevlisi.

vaziyet: durum.

z›nd›k: Allah’a ve ahirete
inanmayan, Allah’› inkâr
eden, imans›z, münkir.

1. Allah’›n ad›yla. Onu her türlü kusur ve noksandan tenzih ederiz. Hiçbir fley yoktur ki Onu
övüp Onu tesbih etmesin. (‹srâ Suresi: 44.)
Allah’›n selâm›, rahmeti ve bereketi ebediyen ve dâimâ üzerinize olsun.
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olmak ihtimali bulundu¤undan, o hât›ra terk edildi, kal-
be bu ikinci hakikat ihtar edildi. Hakikat de fludur:

“Herbir adam e¤er hanesinde dört befl çoluk çocu¤u
bulunsa kendi hanesini bir küçük medrese-i Nuriyeye çe-
virsin. E¤er yoksa, yaln›z ise, çok alâkadar komflular›n-
dan üç-dört zat birleflsin ve bu heyet bulunduklar› hane-
yi küçük bir medrese-i Nuriye ittihaz etsin. Hiç olmazsa
iflleri ve vazifeleri olmad›¤› vakitlerde, befl on dakika da-
hi olsa Risâle-i Nur’u okumak veya dinlemek veya yaz-
mak cihetiyle bir miktar meflgul olsalar, hakikî talebe-i
ulûmun sevaplar›na ve flereflerine mazhar olduklar› gibi,
‹hlâs Risâlesinde yaz›lan befl nevi ibadete de mazhar
olurlar. Hakikî ilim talebeleri gibi, onlar›n maifletlerini te-
min hususundaki âdi muameleleri de bir nevi ibadet hük-
müne geçebilir” diye kalbe ihtar edildi. Ben de kardeflle-
rime beyan ediyorum.

1 »/bÉnÑrdGnƒog »/bÉnÑrdnG
Hasta Kardefliniz

Said Nursî

ìÕ
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adî: s›radan, her zamanki.
alâkadar: ilgili, iliflkili, müna-
sebetli, ba¤l›.
beyan: anlatma, aç›klama.
hakikî: gerçek.
hane: ev, mesken.
heyet: kurul, komite.
husus: mevzu, konu.
hükmüne: yerine, de¤erine.
ihtar: dikkat çekme, hat›rlat-

ma, uyar›.
ihtimal: olabilirlik.
ittihaz: edinme, kabul etme.
maiflet: geçim, geçinme.
mazhar: nail  olma, flereflen-
me.
medrese-i Nuriye: nur med-
resesi; Risale-i Nur’lar›n okun-
du¤u yerler.
meflgul: u¤raflma, ilgilenme.

muamele: davran›fl, birbiri ile
ifl görme.
nevi: çeflit.
Risale-i Nur: Nur Risalesi, Be-
diüzzaman Said Nursî’nin
eserlerinin ad›.
talebe-i ulûm: ilim tahsil
eden, ilimlerle u¤raflan ö¤ren-
ci.
zat: kifli, flah›s.

1. Bâkî olan ancak Allah’t›r.
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Œ 2 9 8 œ

@ o¬nfÉnërÑo°S /¬pªr°SÉpH
1 ÉkªpFGnO GkónHG o¬oJÉncnônHnh $G oánªrMnQnh rºoµr«n∏nY oΩnÓs°ùdnG 

29.11.1951
Eskiflehir

Azîz, s›ddîk kardefllerim,

Evve len : Bütün ruh u can›mla hizmet-i Kur'âniye ve
imâniyenizi tebrik ediyorum. Bu mektupta bir ince me-
seleyi meflveret sûretiyle reyinizi almak için gönderdik.
Münâsip midir? De¤ilse ›slâh edersiniz.

Sân iyen: Risâle-i Nur’da ispat edilmifl ki, insanlar›n
ayn-› zulümleri içinde kader-i ‹lâhî adâlet eder. Yani, in-
sanlar bâz› sebeple haks›z zulmeder, birisini hapse atar.
Fakat kader-i ‹lâhî ayn› hapiste baflka sebebe binâen
adâlet ediyor ki, hakiki bir suça binâen o hapisle onu
mahkûm ediyor.

‹flte, flimdi bu hakikati gösteren, bafl›ma gelen acîb bir
misâli fludur: Yirmi sekiz senedir müteaddit vilâyetlerde
ve mahkemelerde benim mes'uliyetime ve mahkûmiye-
time ve mahpusiyetim gibi zâlimâne iflkence ve cezalar›-
na gösterdikleri sebep, hiçbir emâresini bulmad›klar›
mevhum bir suçum fludur:

Diyorlar: “Said, dini siyasete âlet yapmak ister ve ya-
p›yor.” Halbuki bu dâvâlar›na otuz senelik musîbetli 

acip: tuhaf, hayrette b›rakan.
adalet: her hak sahibine hakk›n›n
tam ve eksiksiz verilmesi, düzen-
li ve dengeli olufl.
ayn-› zulüm: zulmün tâ kendisi,
her yönüyle zulüm.
aziz: izzetli, muhterem, sayg›n.
binaen: -den dolay›, bu sebep-
ten.
dava: iddia.
emare: alâmet, belirti, niflan.
evvelen: evvelâ, birinci, ilk ola-
rak.
hakikat: gerçek, do¤ru.
hakikî: gerçek.
hizmet-i Kur’âniye: Kur’an hiz-
meti.
›slah: iyi duruma getirme, iyilefl-
tirme, düzeltme.
ispat: delil ve flahit göstererek
do¤ruyu ortaya koyma, do¤ruyu
delillerle gösterme.
kader-i ‹lâhî: ‹lâhî kader, Allah’›n
kader kanunu.

mahkûm: hüküm giymifl, hü-
kümlü; mecbur, çaresiz.
mahkûmiyet: hüküm giyme,
hükümlülük.
mahpûsiyet: tutukluluk hâli.
mesele: konu.
mes’uliyet: mes’ul olma hali,
sorumluluk.
meflveret: müflavere, bir ko-
nu hakk›nda çeflitli ve ehil fla-

h›slardan fikir alma, dan›flma.
mevhum: hakikatte olma-
yan, vehim ve hayal ürünü
olan.
misal: benzer, örnek.
musibet: felaket, bela.
Münasip: uygun.
müteaddit: çok, bir çok.
rey: görüfl, düflünce.
ruh u cân: candan, gönülden.

saniyen: ikinci olarak.
s›dd›k: çok do¤ru, dürüst,
hakk› ve hakikati tereddütsüz
kabullenen.
suret: biçim, flekil, tarz.
vilayet: il.
zalîmâne: zulmedercesine,
zalimce.
zulm: haks›zl›k, eziyet, cefa,
iflkence.

1. Allah’›n ad›yla. Onu her türlü kusur ve noksandan tenzih ederiz. Allah’›n selâm›, rahmeti
ve bereketi ebediyen ve dâimâ üzerinize olsun.
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yeni hayat›mda ve otuz büyük mecmualar›mda bu suça
müsbet bir delil bulamad›lar. Halbuki böyle meselelerde
bir mahkeme mâdem bulmad› ve mes'ul edemedi. Bafl-
ka mahkemelerin mus›rrâne ayn› meseleyi esas tutmala-
r›, bütün bütün kanuna ve akla ve âdete muhâlif bir hâ-
lettir. Belki siyaseti dinsizli¤e âlet edenler k›sm›, kendile-
rine bir perde olarak bu ittiham› bizlere ediyorlar.

Bununla beraber, dine hizmet itibar›yla taallûk eden
eski altm›fl senelik hayat-› ilmiyem kat'î bir hüccet ve ya-
kîn bir delildir ki, bütün hayat›mda temas etti¤im siyase-
ti ve dünyay› ve bütün içtimaî cereyanlar› dine hizmet-
kâr ve âlet ve tâbi yapmak düsturuyla hareket etmiflim.
Mahkemelerde de hem dâvâ, hem ispat etmiflim ki, de-
¤il dini siyasete âlet yapmak, belki birtek hakikat-i imâ-
niyeyi dünya saltanat›na de¤ifltirmedi¤imi kat'î delillerle
ispat etti¤im halde, böyle yirmi vecihle hakikate muhâ-
lif ve divânecesine büyük makam›n›z› iflgal eden bir k›-
s›m adliye memurlar› ve siyasî adamlar bu acîb hurâfe
gibi meseleyi hakikat zannedip yirmi sekiz sene bana
zulmettiklerinin hakiki sebebini bugünlerde bildim. Se-
bebi bu ki:

Bu enâniyetli zamandaki hizmet-i imâniyede en bü-
yük tehlikem ve mânevî en büyük suçum ve cinayetim,
bu zamanda hizmet-i Kur'âniyemi flahs›ma ait maddî ve
mânevî terakkiyât›ma ve kemâlât›ma âlet yapmak imifl.
Cenâb-› Hakka hadsiz flükrediyorum ki, bu uzun zaman-
larda ihtiyâr›m haricinde hizmet-i imâniyemi, de¤il mad-
dî ve manevî terakkiyât›ma ve kemâlât›ma ve azaptan 
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rek do¤ruyu ortaya koyma, do¤-
ruyu delillerle gösterme.
iflgal: tutma.
ittiham: suç alt›nda bulu›nma,
töhmetli olma.
kat’î: kesin, flüpheye ve tereddü-
de mahal b›rakmayan.
kemalât: kemaller, olgunluklar,
mükemmellikler.
maddî: madde ile alakal›, cisma-
nî.
madem: ...den dolay›, böyle ise.
makam: büyük memuriyet, mev-
ki.
manevî: maddî olmayan, içe ait,
mana ile ilgili.
mecmua: “Risale-i Nur” parçala-
r›ndan her biri.
mesele: konu.
mes’ul: sorumlu, yükümlü.
muhalif: z›t, karfl›t, ayk›r›.
mus›rrâne: israr ve inatla, ›srarl›
bir flekilde.
müspet: pozitif, do¤rulu¤u delille
ispatlanm›fl.
siyasî: siyasetle u¤raflan, siyaset
adam›.
taallûk: alâkal›, münasebetli ol-
ma.
tâbi: bir fleye uyan.
terakkiyat: ilerlemeler, geliflme-
ler, yükselifller.
vecih: cihet, yön.
yakîn: kesin bilme, flüpheden
s›yr›larak son derece do¤ru ve
kuvvetli bilme.
zulm: haks›zl›k, eziyet, cefa, ifl-
kence.

acip: tuhaf, hayrette b›rakan.
âdeta: âdet oldu¤u üzere, her
zamanki gibi.
adliye: mahkeme, yarg›lama
iflleriyle u¤raflan daire.
azap: günahlara karfl› kabirde
ve ahirette çekilecek ceza.
cereyan: ak›m, fikir, sanat ve-
ya siyaset hareketi.
cinayet: bu derecede a¤›r
suç.
dava: takip edilen fikir, iddia.
delil: iz, niflan, emare.
divane: deli, akl› bafl›nda ol-

mayan.
düstur: kanun, kaide, kural,
prensip, esas.
enaniyet: kendini be¤enme,
bencillik, egoistlik.
hadsiz: s›n›rs›z, sonsuz.
hakikat: gerçek.
hakikat-› imaniye: imana ait
olan gerçek.
hakikî: gerçek.
hâlet: hâl, suret, keyfiyet.
hariç: bir fleyin d›fl›, d›flar›s›,
d›flta kalan.
hayat-› ilmiye: ilmî hayat,

ilimle ilgili çal›flmalardan olu-
flan hayat.
hizmet-i imaniye: iman hiz-
meti; Risale-i Nur’la hizmet.
hizmet-i Kur’âniye: Kur’ân’›n
hizmeti.
hizmetkâr: hizmet yapan
kimse, hizmetçi.
hurafe: sonradan uydurulan
söz, bat›l inan›fl.
hüccet: delil.
içtimaî: toplulu¤a ait, top-
lumla ilgili, toplumsal.
ispat: delil ve flahit göstere-
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ve Cehennemden kurtulmama ve hattâ saadet-i ebedi-
yeme vesîle yapmama, belki hiçbir maksada kat'iyen
âlet etmekli¤ime gayet kuvvetli, mânevî bir mâni görü-
yordum. Hayret, hayret içinde kal›yordum.

Acaba herkesin hoflland›¤› mânevî makamât› ve uhre-
vî saadetleri a’mâl-i sâliha ile onlar› kazanmak ve müte-
veccih olmak, hem meflrû, hem hiçbir cihet-i zarar› ol-
mad›¤› halde, niçin böyle ruhen men ediliyorum?

R›za-y› ‹lâhîden baflka vazife-i f›triye-i ilmiyenin sev-
kiyle yaln›z ve yaln›z imana hizmetin kendisi ayn-› ücret
bana gösterilmifl. Çünkü, flimdi bu zamanda hiçbir fleye
âlet ve tâbi olmayan ve her gayenin fevkinde olan haka-
ik-i imaniyeyi f›trî ubudiyetle muhtaçlara tesirli bir suret-
te bildirmenin bu dehfletli zamanda çâre-i yegânesi ve
iman› kurtaracak ve kat’î kanaat verecek, bu tarzda, ya-
ni hiçbir fleye âlet olmayan bir ders-i Kur'ânî lâz›md›r ki,
küfr-ü mutlak› ve mütemerrid ve inatç› dalâleti k›rs›n ve
herkese kanaat-i kat’iye verebilsin. Böyle bir derse, bu
zamanda bu flerait dahilinde hiçbir flahsî ve uhrevî ve
dünyevî, maddî ve mânevî birfleye âlet edilmedi¤ini bil-
mekle kat’î kanaat gelebilir. Yoksa, komitecilikten ve ce-
miyetçilikten tevellüd eden dehfletli dinsizlik flahsiyet-i
mâneviyesine karfl› mukabil ç›kan bir flahs›n en büyük
bir mertebe-i mâneviyesi de bulunsa, yine vesveseleri
bütün bütün izale edemez. Çünkü, imana girmek iste-
yen muannidin nefsi ve enesi diyebilir ki, “Bu kudsî fla-
h›s, dehâs›yla ve harika makam›yla bizi kand›rd›” diye
bir flüphesi kal›r.

a’mal-i saliha: salih ameller, Al-
lah’›n r›zas›na uygun yap›lm›fl iyi
ve hay›rl› ifller.
cemiyetçilik: cemiyet taraftarl›¤›,
particilik, grupçuluk.
cihet-i zarar: zararl› taraf, zararl›
yön.
çare-i yegâne: tek çare, tek ç›kar
yol.
dâhil: içinde, içeri girmifl.
dalâlet: dinsizlik, inançs›zl›k,.
deha: ola¤anüstü zeka sahibi ol-
ma.
dehfletli: ürkütücü, s›k›nt› verici.
ders-i Kur’ânî: Kur’ân dersi,
Kur’ân’a ait ders.
dünyevî: dünyaya ait.
ene: ben, benlik.
fevkinde: üstünde.
f›trî: tabiî, do¤al.
gayet: son derece.
hakaik-› imaniye: imana ait ha-
kikatler, imanî gerçekler.
hârika: ola¤anüstü vas›flar tafl›-
yan ve hayranl›k hissi uyand›ran.
izale: giderme, ortadan kald›rma.
kanaat: inanma, görüfl, fikir.
kanaat-› kat’iye: kesin kanaat,
var›lan kesin düflünce.
kat’î: kesin, flüpheye ve tereddü-
de mahal b›rakmayan.
kat’iyen: hiç bir zaman, asla.
komite: kötü bir maksat için top-
lanm›fl topluluk, cemiyet.
kudsî: mukaddes, yüce.
küfr-i mutlak: mutlak küfür, hiç
bir imanî hükmü, delili kabul et-
meme, kesin ve tam bir inkar.
maddî: madde ile alakal›, cisma-
nî.
makam: manevî mevki.
makamat: makamlar.
maksat: kastedilen, istenilen fley,
var›lmak istenen nokta, niyet,
meram.
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manevî: maddî olmayan, içe
ait, mana ile ilgili.
mâni: engel.
men: yasak etme, engelleme.
meflru: fleriata uygun, fleria-
t›n müsaade etti¤i fley.
muannit: inatç›, ayak dire-
yen.
mukabil: karfl›l›k.
mütemerrit: temerrüt eden,
inatç›, kötü fiilinde inatlaflan.
müteveccih: bir cihete dö-
nen, yönelen.
nefs: kötü vas›flar› kendisin-

de toplayan hay›rl› ifllerden
al›koyan güç.
r›za-y› ‹lâhî: Allah’›n r›zas›,
hoflnutlu¤u.
ruhen: ruh bak›m›ndan, ruh
yönünden, ruh olarak.
saadet: mutluluk.
saadet-i ebediye: sonu ol-
mayan, sonsuz mutluluk.
sevk: ulaflt›rma, yöneltme.
suret: biçim, flekil, tarz.
flahsî: flahsa, kifliye ait, husu-
sî.
flahsiyet-i maneviye: mane-

vî flahsiyet, manevî kiflilik.
flerait: flartlar.
tâbi: birinin arkas›ndan giden,
ona uyan, itaat eden.
tarz: biçim, flekil.
tevellüt: do¤ma, do¤um.
ubudiyet: kulluk.
uhrevî: ahirete dair, ahirete
ait.
vesile: arac›, vas›ta.
vesvese: flüphe, kuruntu, kal-
be gelen as›ls›z kötü ve sinsi
düflünce.
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Cenab-› Hakka flükür ki, yirmi sekiz sene dini siyase-
te âlet itham› alt›nda kader-i ‹lâhî bu zulm-ü beflerîde be-
nim ruhumu, ihtiyar›m haricinde, dini hiçbir flahsî fleyde
âlet etmemek için, beni, beflerin zâlimane eliyle ayn-›
adalet olarak tokatl›yor. Yani, “Sak›n, sak›n,” diye îkaz
ediyor. “‹man hakikatini kendi flahs›na âlet yapma—tâ
imana muhtaç olanlar anlas›nlar ki, yaln›z hakikat konu-
fluyor. Nefsin evhamlar›, fleytan›n desiseleri kalmas›n,
sussun.” 

Hakikaten Risâle-i Nur’un bahsetti¤i hakikatlerin ayn›
meâlinde milyonlar kitap o hakikatleri belî¤ane neflret-
tikleri halde ve binler hakikî âlimler ders vermeleriyle bu
memlekette dehfletli küfr-ü mutlak› tam durduramad›kla-
r› halde, Nurlar, mezkûr s›rra binaen bir cihette galebe
etti¤ini düflmanlar› dahi tasdik ederler.

Evet, küfr-ü mutlaka karfl›, bu a¤›r flerait içinde Nurlar
bu ifli görmüfl, meydandad›r. Demek Nurlar›n kuvveti bu
s›rr-› azîmden ileri geliyor.

Ben de bütün ruh u can›mla yirmi sekiz sene bu ifl-
kenceli musîbetlerime raz› oldum. Hakk›m› helâl ettim.
Âdil kadere de derim ki: Müstehak idim senin bu flefkat-
li tokatlar›na... Yoksa gayet meflrû, zarars›z, herkesin lil-
lâh için takip ettikleri mübarek mesle¤e girseydim, yani
maddî ve mânevî hislerimi bütün feda etmeseydim, hiz-
met-i imaniyede bu acip mânevî kuvveti kaybedecektim.
‹flte bu kuvvetin bir acip nümunesi baz› zatlar›n ki, ben
onlar›n ancak ednâ bir talebesi olabildi¤im halde, 
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lah’›n kader kanunu.
küfr-i mutlak: mutlak küfür, hiç
bir imanî hükmü, delili kabul et-
meme, kesin ve tam bir inkar.
lillâh: Allah için.
maddî: madde ile alakal›, cisma-
nî.
manevî: maddî olmayan, içe ait,
mana ile ilgili.
meal: mana, anlam, mefhum.
meslek: gidifl, tutulan yol, sistem.
meflru: fleriata uygun, fleriat›n
müsaade etti¤i fley.
mezkûr: zikredilen, ad› geçen,
an›lan.
musibet: felaket, bela.
mübarek: hay›rl›, mutlu, kutlu,
u¤urlu.
müstehakk: hak eden, hak et-
mifl.
nefs: flehvet, gazap, fazilet gibi
fleylerin kayna¤›.
neflr: herkese duyurma, yayma,
tamim.
Nur: Risale-i Nur eserlerinin her-
biri.
nümune: örnek, misal, örnek ola-
rak gösterilen.
raz›: r›za gösteren, kabul eden.
ruh u cân: candan, gönülden.
s›r: gizli hakikat.
s›rr-› azîm: büyük s›r.
flahsî: flahsa, kifliye ait, hususî.
flefkat: ac›yarak ve esirgeyerek
sevme, içten ve karfl›l›ks›z mer-
hamet.
flerait: flartlar.
flükür: Allah’›n verdi¤i nimetler
karfl›s›nda elhamdülillah deme,
Allah’a dil ile hamd etme.
talebe: ö¤renci.
tasdik: do¤rulama, onaylama.
zalîmâne: zulmedercesine, za-
limce.
zat: kifli, flah›s, fert.
zulm-i befler: insanlar›n yapt›¤›
zulüm.

acip: tuhaf, hayrette b›rakan.
âdil: adaletli olan, do¤ruluk
gösteren.
âlim: ilim ile u¤raflan, ilim
adam›.
ayn-› adalet: adaletin asl›,
adaletin tâ kendisi.
beli¤âne: beli¤cesine, düzgün
ve fasih olarak, belâgatli ola-
na yarafl›r tarzda.
befler: insan, insanl›k.
binaen: -den dolay›, bu se-
bepten.
cihet: flekil, yön, tarz.

dehfletli: ürkütücü, korkunç.
desise: hile, oyun, aldatmaca.
edna: en aça¤›, en basit, en
küçük.
evham: vehimler, zanlar, ku-
runtular.
fedâ: gözden ç›karma, u¤ru-
na verme.
galebe: galip gelme, üstün-
lük.
gayet: son derece.
hakikat: gerçek.
hakikaten: do¤rusu, gerçek-
ten.

hakikî: gerçek.
hariç: bir fleyin d›fl›, d›flar›s›,
d›flta kalan.
helâl: helâl etmek: haktan
vazgeçmek.
hizmet-i imaniye: iman hiz-
meti; Risale-i Nur’la hizmet.
ihtiyar: irade, tercih.
ikaz: uyar›.
itham: töhmetlendirme, suç-
lu görme.
kader: takdir, k›smet, kudret,
‹lâhî hüküm.
kader-i ‹lâhî: ‹lâhî kader, Al-
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onlar›n hakaik-i imaniyeye dair bir kitab›n› birisi oku-
mufl. Risâle-i Nur’un da bir sayfas›n› okumufl. Risâle-i
Nur’un bir sayfas›yla daha ziyade iman›n› kurtard›¤›n› ik-
rar etmifl.

1 »/bÉnÑrdGnƒog »/bÉnÑrdnG
Duan›za muhtaç kardefliniz

Said Nursî

ìÕ
Œ 2 9 9 œ

Üstad›m›z diyor ki:
Mahkemelerin tehirinde hay›r var. fiimdiye kadar Nu-

ra ve Nurculara verilen zahmetler, rahmetlere dönmesi
gösteriyor ki, bu tehirde de hay›rlar var ki, birisi bu ol-
mak ihtimali var:

Hariç âlem-i ‹slâmda Nurun ehemmiyetli tesire baflla-
mas› ve inkiflaf ve intiflar› ve buran›n siyasîleri Avrupa’ya
bir rüflvet olarak bir derece  Avrupalaflmak meylini gös-
termesi, hariçte zannedilmekle mahkemelerce Nurun
serbestiyet-i tâmmesi için karar vermek, hariç âlem-i ‹s-
lâmda Nurlar›n hakikî ihlâs›na böyle bir flüphe gelecekti
ki, ya Nurcular riyakârl›¤a mecbur olmufllar veyahut
böyle medenîleflmek fikrinde olanlara iliflmiyorlar, zaaf
gösteriyorlar diye, Nurun k›ymetine büyük zarar oldu¤u
için, bu  tehir o evhamlar› izale eder. Ve ispat ediyor ki,
otuz seneden beri ‹slâmiyetin fliar›na muhalif fleylere bafl
e¤miyorlar. 

âlem-i ‹slâm: ‹slâm âlemi, ‹slâm
dünyas›.
dair: alakal›, ilgili.
ehemmiyetli: önemli.
evham: vehimler, zanlar, kurun-
tular.
hakaik-› imaniye: imana ait ha-
kikatler, imanî gerçekler.
hakikî: gerçek.
hariç: d›fl memleket, yaflan›lan
ülkenin d›fl›ndaki ülke.
ihlâs: bir ifli, bir ameli, baflka bir
karfl›l›k beklemeksizin, s›rf Allah
r›zas› için yapma.
ihtimal: olabilirlik.
ikrar: saklamay›p aç›ktan söyle-
me. inanc›n›, fikrini aç›¤a vurma.
inkiflaf: ortaya ç›kma, geliflme.
intiflar: yay›lma, yayg›nlaflma,
neflrolunma.
ispat: do¤ruyu delillerle göster-
me.
izale: yok etme, ortadan kald›r-

ma.
k›ymet: de¤er.
medenî: uygar, modern.
meyil: bir tarafa do¤ru e¤il-
me, yönelme.
muhalif: z›t, karfl›t, ayk›r›.
Nur: Risale-i Nur.
Nurcu: Bedîüzzaman Said
Nursî’nin eserlerine ve fikirle-
rine taraftar olan, Risale-i
Nur’lar› okuyup neflreden

kimse.
rahmet: flefkat etmek, mer-
hamet etmek, esirgemek.
riyakâr: riya eden, iki yüzlü,
sahtekâr.
rüflvet: yetkili, görevli bir
kimseye, bir baflka kimse ta-
raf›ndan kanunlara ayk›r› fle-
kilde, bir ç›kar vadedilerek
veya sa¤lanarak her hangi bir
iflin yapt›r›lmas›; bu iflin yapt›-

r›lmas› için verilen para, mal,
v.s.

siyasî: siyasetle u¤raflan, si-
yaset adam›.

fliâr: iz, belirti, iflaret, niflan.

tesir: etki.

zaaf: irade zay›fl›¤›.

zahmet: s›k›nt›, eziyet, me-
flakkat.

ziyade: çok, fazla.

1. Bâkî olan ancak Allah’t›r.
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Œ 3 00 œ
1 o¬nfÉnërÑo°S /¬pªr°SÉpH

Üstad›m›z notalar hükmünde söyledi, 
biz de kaleme ald›k.

Bu sene bu iki mahkemenin mâhiyetini beyan etmek
lâz›m geldi. Buradaki mahkeme ise:

Elli sene evvel Süfyan ve flapka hakk›nda bir hadîse
mânâ vermiflim. Sonra mahkemeler bunu bir kumanda-
na tecavüzdür diye medâr-› bahis ettiler. Afyon Mahke-
mesi benim cezam›n fliddetine bir sebep, o tecavüzü, o
mânây› göstermifl. Halbuki, faraza yeni yazm›fl›m ve o
kumandan da sa¤d›r farz edilsin. Dininde ve rejiminde
mutaass›p ‹ngilizin hükmü alt›nda yüz milyon Müslü-
man, yüz senede ‹ngiliz’in hem rejimini, hem dinini in-
kâr etmifllerken, kanunen adliyeleri onlara o ciheti me-
dâr-› mes’uliyet yapmad›¤› halde, hem flimdi eski parti li-
derleri faraza o kumandan›n üçte biri de olsalar—belki
onun gibi birer kumandan idiler—benim o kumandana
hadis ile vurdu¤um tokat›n yirmi mislini, flimdiki ceride-
ler daha fliddetli olarak o liderlere, o eski kumandanlara
vurmaktad›rlar; medâr-› mes’uliyet tutulmuyorlar, ser-
best oluyorlar. Halbuki, elli sene evvel bir hadisin tafl›n›
atm›fl›m; yirmi sene sonra bir kumandan bafl›n› karfl› tut-
mufl, bafl› k›r›lm›fl. Ölmüfl gitmifl, alâkas› hükûmetten ve
dünyadan kesilmifl. Halbuki eski partinin liderleri
meb’us iken veya memur iken, hükümetle alâkalar› 
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misl: kat; efl.
mutaass›p: tassubu olan, kendi
taraf›n› afl›r›l›kla tutan.
parti: ayn› siyasî gaye etraf›nda
birleflenlerin meydana getirdi¤i
kurulufl, f›rka, hizip.
rejim: devletin flekli ve hükümet
tarz›.
Süfyan: ahir zamanda gelece¤i
ve ümmetin karanl›k günler ya-
flamas›na sebep olaca¤› sahih ha-
dislerde bildirilen dehfletli, dinsiz
ve münaf›k flah›s.
tecavüz: haddini aflma, söz ve
harekette ileri gitme.

adliye: mahkeme, yarg›lama
iflleriyle u¤raflan daire.
alâka: ilgi, iliflki. ba¤.
beyan: aç›klama, bildirme,
izah.
ceride: gazete.
cihet: görüfl, görüfl aç›s›.
evvel: önce.
faraza: farz edelim ki, öyle
sayal›m ki, söz gelifli.
farz: kabul.

hadis: Hz. Muhammed’e
(a.s.m.) ait söz, emir, fiil veya
Hz. Peygamberin onaylad›¤›
baflkas›na ait söz, ifl veya
davran›fl.
hükmünde: de¤erinde, yerin-
de.
hüküm: hakimiyet, hakim ol-
ma.
inkâr: reddetme, inanmama,
kabul ve tasdik etmeme.

kanunen: kanuna göre, ka-
nunca, kanuna uyarak, kanun
yolu ile.
mahiyet: bir fleyin asl›, esas›,
niteli¤i.
mebus: milletvekili.
medar-› bahis: söz konusu,
bahsetmeye sebep olan, ve-
sile olan.
medar-› mes’uliyet: sorum-
luluk sebebi.

1. Allah’›n ad›yla. Onu her türlü kusur ve noksandan tenzih ederiz. 
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oldu¤u halde onlara gelen tecavüz, Risâle-i Nur’un vur-
du¤u tokat›n on, belki yüz derece ziyade iken, serbest
cerideler intiflar ediyor.

Amma kitaplar hakk›nda müsaderenin mâhiyeti: Ri-
sâle-i Nur’un yüz otuz üç kitab›ndan birtek kitab›n bir iki
sayfas› o tokat› bahsetmifl. Bunun, dolay›s›yla yüz otuz
kitab› müsadere etmek; bir adam›n hatas›yla yüzotuz
adam› cezaland›rmak gibi bir acip gaddarâne zulüm ol-
mas› ve flimdi kütüphanelerde, kitapç›larda ve ellerde
gezen ve hususan vatan ve din aleyhinde dinsizlerin,
mülhidlerin, z›nd›klar›n, komünistlerin kitaplar›, hattâ
bafltan afla¤›ya kadar ‹slâmiyet aleyhindeki Doktor Du-
zi’nin kitab› baz› ellerde gezmesi gösteriyor ki, Risâle-i
Nur’a karfl› müsadere, yerden gö¤e kadar haks›z bir zu-
lümdür, bir gadirdir. 

Çünkü Risâle-i Nur, ekser âlem-i ‹slâm›n mühim mer-
kezlerinde, bu yirmi sekiz senede bu vatanda ulemalar›n
elinde gezdi¤i halde, hiçbir âlim, hiçbir filozof itiraz et-
memifl. Mahkemeler ve siyasiyunlar yaln›z bir tesettüre,
di¤eri de “Âhir zamanda bir kumandan bafl›na flapka
koyacak ve cebren giydirecek” gibi iki meseleye iliflmifl-
ler. Sonra da bu meseleler için, dört befl mahkeme, o
meseleler dahi dâhil oldu¤u ve beraat verildi¤i halde, o
bir iki sayfa için yirmi bin sayfay› mes’ul ve mahkûm et-
mek hükmünde Risâle-i Nur’u müsadere etmek, ayn› bu
misale benziyor:

Bir adam›n bir adama haks›z de¤il, belki hakl› taarru-
zu yüzünden ki, baflkalar› da onu medâr-› mes’uliyet 

acip: tuhaf, hayrette b›rakan.
ahir zaman: dünyan›n son zama-
n› ve son devresi, dünya hayat›-
n›n k›yamete yak›n son devresi.
âlem-i ‹slâm: ‹slâm âlemi, ‹slâm
dünyas›.
aleyh: karfl›, karfl›t.
âlim: ilim ile u¤raflan, ilim adam›.
amma: ama, lakin, ancak.
beraat: fiuçsuzlu¤un sabit olmas›.
cebren: cebirle, zorla, kuvvet kul-
lanarak, mecburî.
ceride: gazete.
dâhil: içeri, iç.
ekser: pek çok.
filozof: felsefe ile u¤raflan, filozof.
gaddarane: zalimce, gaddarca,
merhametsizce, haincesine.
gadir: zulüm, hainlik.
hususan: bilhassa, özellikle.
hükmünde: de¤erinde, yerinde.
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intiflar: yay›lma, yayg›nlafl-
ma, neflrolunma.
itiraz: kabul etmedi¤ini belir-
tip karfl› ç›kma.
komünist: bütün mallar›n or-
taklafla kullan›ld›¤› ve özel
mülkiyetin olmad›¤› iddias›n-
da bulunan düzen in mensu-
bu olan kimse.
mahiyet: bir fleyin asl›, esas›,
niteli¤i.
mahkûm: kendine hükmolu-
nan, hükümlü.
medar-› mes’uliyet: sorum-

luluk sebebi.
mesele: konu.
mes’ul: sorumlu, yükümlü.
misal: örnek, nümune.
mühim: önemli, ehemmiyet-
li.
mülhit: ‹slam dininden ayr›-
lan, Allah’› inkar eden, dinsiz,
imans›z.
müsadere: toplatma, elden
alma.
siyasiyyun: siyasîler, siyaset-
çiler, politikac›lar.
taarruz: sald›rma, sataflma,

iliflme.

tecavüz: sald›rma.

tesettür: örtünme, gösteril-
mesi dinen yasak olan k›s›m-
lar›n örtülmesi.

ulema: âlimler, bilginler, ilim
sahipleri.

z›nd›k: Allah’a ve ahirete
inanmayan, Allah’› inkâr
eden, imans›z, münkir.

ziyade: çok, fazla.

zulüm: haks›zl›k, eziyet, ifl-
kence.
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görmedi¤i ve befl mahkeme de cinayet saymad›¤› halde,
o mevhum suçla yirmi bin adam› suçlu yapmak gibi, yir-
mi bin Nur sayfalar›n› bir iki sayfa yüzünden müsadere
ve dört buçuk sene Afyon’da hapsetmek, o taarruzun
yüz mislinden daha ziyade bir hatâd›r, bir cinayettir ve
bu vatana da bir suikastt›r. 

Said Nursî

ìÕ
Œ 3 0 1 œ
o¬nfÉnërÑo°S /¬pªr°SÉpH

1 ÉkªpFGnO GkónHG o¬oJÉncnônHnh $G oánªrMnQnh rºoµr«n∏nY oΩnÓs°ùdnG
Aziz, s›dd›k kardefllerim,

Evve len : Cenab-› Hakka yüz bin flükür ediyoruz ki,
elli befl sene bir gaye-i hayalim ve hayat›m›n bir neticesi
olan Medresetü’z-Zehran›n mânevî hakikatini siz, Med-
resetü’z-Zehra erkânlar› tamam›yla gösteriyorsunuz.

San iyen: fiiddetli hastal›k ve sair sebeplerin tesiriy-
le ben Nurcu kardefllerimle konuflamad›¤›mdan ve o
musahabeden mahrum kald›¤›mdan, benim bedelime
sizler ve Risâle-i Nur’un Kur'ân medresesinde Yeni Sa-
id’e verdi¤i ders ve Eski Said’in de Hutbe-i fiâmiye ve
zeyilleri gibi hayat-› içtimaiye medresesinde ald›¤› ders-
leri ve konuflmalar›, bu biçare kardefliniz bedeline, müfl-
tak oldu¤um kardefllerimle benim yerimde konuflmalar›-
n› tevkil ediyorum. 
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misl: kat; efl.
musâhabe: sohbet etme, söylefl-
me, görüflme.
müsadere: toplatma, elden alma.
müfltak: arzulu, fazla istekli, iflti-
yak gösteren.
Nur: Risale-i Nur.
Nurcu: Bedîüzzaman Said Nur-
sî’nin eserlerine ve fikirlerine ta-
raftar olan, Risale-i Nur’lar› oku-
yup neflreden kimse.
sâir: di¤er, baflka, öteki.
saniyen: ikinci olarak.
s›dd›k: çok do¤ru, dürüst, hakk›
ve hakikati tereddütsüz kabulle-
nen.
flükür: Allah’›n verdi¤i nimetler
karfl›s›nda elhamdülillah deme,
Allah’a dil ile hamd etme.
taarruz: sald›rma, sataflma, ilifl-
me.
tevkil: vekil etme, edilme.
zeyl: ek, ilâve.
ziyade: çok, fazla.

aziz: izzetli, muhterem, say-
g›n.
bedel: bir fleyin yerine verilen
ve yerini tutan, de¤ifltirilen
fley.
bîçare: çaresiz, zavall›.
cinayet: bu derecede a¤›r
suç.
erkân: reisler, ileri gelenler.
evvelen: evvelâ, birinci, ilk

olarak.
gaye-i hayal: hayal edilen
gaye, ideal.
hakikat: gerçek, as›l, esas.
hayat-› içtimaiye: sosyal ha-
yat, toplum hayat›.
mahrum: bir fleye sahip ola-
mayan, yoksun.
manevî: manaya ait, maddî
olmayan.

medrese: ders okutulan yer.

Medresetüzzehra: Bediüzza-
man’›n do¤uda (Van) yap›l-
mas›n› idarecilere teklif etti¤i,
fen ilimleriyle din ilimlerinin
birlikte okutulmas›n› düflün-
dü¤ü üniversite.

mevhum: hakikatte olma-
yan, vehim ve hayal ürünü
olan.

1. Allah’›n ad›yla. Onu her türlü kusur ve noksandan tenzih ederiz. Allah’›n selâm›, rahmeti
ve bereketi ebediyen ve dâimâ üzerinize olsun.

EMIRDAG 02.qxd  3/28/07  9:43 AM  Page 665



Sa l i sen : Bir küçük medrese-i Nuriyeyi kendi hane-
sinde tesis edip kahraman Tahirî gibi bir has, hâlis Nur
nâflirini daire-i Nuriyeye veren Tahirî’nin merhum pede-
rinin vefat›n›, hem onun akrabas›n›, hem Isparta’y›,
hem Nur dairesini tâziye ediyorum. Cenab-› Hak Nurun
huruflar› adedince ruhuna rahmet eylesin. Âmin.

Rab ian: ‹nebolu, Zühretü’n-Nur’dan üç yüzü benim
hesab›ma tahsis etmifl. Ben de dedim: Yüz elli Isparta’ya
ve yüz elli bana gelsin. Bana gelmifl; size gelen ise, ile-
ride bana verece¤iniz Mektubat mecmuas›na mukabil ve
size borcum varsa hesap edersiniz.

Hâmisen: Irak taraf›nda, hususan Ba¤dat’taki Üs-
tad-› Âzam›n türbedar›na ve kardefllerime selâm›m› teb-
li¤ ve hayat›m müsaade ederse, bütün ruh u can›mla o
havaliye gitmek ifltiyak›m› bildirirsiniz.

1 »/bÉnÑrdGnƒog »/bÉnÑrdnG
Hasta Kardefliniz

Said Nursî

ìÕ
Œ 3 0 2 œ

2 o¬nfÉnërÑo°S /¬pªr°SÉpH
Aziz kardefllerim,

Eski Said’in matbu eski eserlerinden birisi elime geç-
ti. Merak ve dikkatle bakt›m. Bu gelen f›kra kalbe geldi.
Münasipse Mektubat âhirinde yaz›ls›n.

ahir: son.
âmin: Yâ Rabbi! Öyle olsun, ka-
bul eyle!” anlam›nda duan›n so-
nunda söylenir.
aziz: izzetli, muhterem, sayg›n.
Cenab-› Hak: Allah; do¤ru, ger-
çek, Hakk›n tâ kendisi olan, fleref
ve azamet sahibi yüce Allah.
daire-i Nuriye: nura ait daire, nur
dairesi.
f›kra: k›s›m, fas›l, bölüm.
halis: her amelini, yaln›z Allah r›-
zas› için iflleyen.
hamisen: beflinci.
hane: ev, mesken, beyt, ikamet
edilen yer.
havali: bölge.
huruf: harfler.
hususan: bilhassa, özellikle.
ifltiyak: afl›r› isteme, çok fazla ar-
zu etme.
matbu: tab edilmifl, bas›lm›fl.
mecmua: “Risale-i Nur” parçala-
r›ndan her biri.
medrese-i Nuriye: nur medrese-
si; Risale-i Nur’lar›n okundu¤u

yerler.
merhum: kendine rahmet
edilmifl.
mukabil: karfl›l›k.
münasip: uygun, yerinde.
müsaade: izin; elveriflli, uy-
gun olma durumu.
naflir: da¤›tan, yayan, neflre-
den, saçan, açan.
Nur: Risale-i Nur.

peder: baba.
rabian: dördüncü olarak.
rahmet: flefkat etmek, mer-
hamet etmek, esirgemek.
ruh u cân: candan, gönülden.
Salisen: üçüncü olarak.
selâm: bar›fl, rahatl›k, sela-
met ve esenlik dileme.
tahsis: has k›lma, ay›rma.
taziye: bafl sa¤l›¤› dileme, ya-

k›n› ölen kimseyi teselli etme.
tebli¤: ulaflt›rmak, bildirmek.
tesis: kurma, meydana getir-
me.
türbedar: türbede hizmet gö-
ren ve bekçilik yapan kimse,
türbe hizmetkâr›.
Üstad-› Âzam: en büyük üs-
tad; Abdulkadir-i Geylani.
vefat: ölüm.

1. Bâkî olan ancak Allah’t›r.
2. Allah’›n ad›yla. Onu her türlü kusur ve noksandan tenzih ederiz.
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Evve lâ : Hürriyetin üçüncü senesinde aflâirler aras›n-
da meflrutiyet-i meflruay› aflâire tam bildirmek ve kabul
ettirmek için Ertufl aflâiri içinde hususan Küdan ve Mam-
huran’a verdi¤i ders ve 1329’da Matbaa-i Ebüzziya’da
tab edilen, k›rk bir sene evvel tab edilmifl, fakat maatte-
essüf yirmi otuz seneden beri ar›yordum, bulamam›flt›m.
Bu defa birisi bir nüsha bulup bana göndermifl. Ben de
Eski Said kafas›n› al›p ve Yeni Said’in sünuhat›yla dik-
katle mütalâa ettim. Anlad›m ki, Eski Said acip bir hiss-i
kablelvuku ile, otuz k›rk sene sonra flimdi vukua gelen
vukuat-› maddiye ve mâneviyeyi hissetmifl. Ve bedevî
Ekrad aflâiri perdesi arkas›nda, bu zaman›n medenî per-
desini kendilerine maske yapan ve vatanperverlik per-
desi alt›nda dinsiz ve hakikî bedevî ve hakikî mürteci, ya-
ni, bu milleti, ‹slâmiyetten evvelki âdetlerine sevk eden
hainleri görmüfl gibi, onlarla konuflup bafllar›na vuruyor.

San iyen: O matbu eserin yüz beflinci sayfadan tâ
yüz dokuza kadar parçaya dikkatle bakt›m. O zamanda
aflâire ders verdi¤im o sualler ve cevaplar vaktinde, mü-
him bir veli içlerinde bulunuyormufl. Benim de haberim
yok. O makamda fliddetli itiraz etti. Dedi:

“Sen ifrat ediyorsun, hayali hakikat görüyorsun, bizi
de tahkir ediyorsun. Âhir zamand›r. Gittikçe daha fena-
laflacak.”

O vakit ona karfl› matbu kitapta böyle cevap vermifl:

Herkese dünya terakkî dünyas› olsun; yaln›z bizim
için mi tedennî dünyas›d›r? Öyle mi? ‹flte, ben de 
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mürteci: gerilik, geriye dönme
tarafl›s›, eski düzeni savunan, ge-
rici.
mütalâa: bir fleyi etrafl›ca düflün-
me, dikkatli okuma.
nüsha: birbirinin ayn› olan yaz›l›
metinlerden her biri.
saniyen: ikinci olarak.
sevk: yöneltme, gönderme.
sual: soru.
sünuhat: sünuhlar, akla gelen,
içe do¤an fleyler.
tab: kitap basma, kitap bask›s›,
bask›.
tahkir: hor görme, küçük görme.
tedenni: afla¤› düflme, daha kötü
bir dereceye düflme, alçalma, ge-
rileme.
terakki: yükselme, ilerleme.
vatanperverlik: yurtseverlik, va-
tan›n› sevme ve düflkün olma.
velî: Allah’›n sevgisine, himayesi-
ne kavuflmufl, ermifl kimseler, Al-
lah dostu, evliya.
vuku: olma, meydana gelme, or-
taya ç›kma, olufl.

acip: tuhaf, hayrette b›rakan.
âdet: görenek, usul, al›flkan-
l›k.
ahir zaman: dünyan›n son
zaman› ve son devresi, dünya
hayat›n›n k›yamete yak›n son
devresi.
aflair: afliretler, kabileler, oy-
maklar.
bedevî: iptida-
î tarzda yaflayan, medenî ol-
mayan.
evvel: önce.
evvelâ: öncelikle.

hain: h›yanet eden, arkadan
vuran.
hakikî: gerçek.
hiss-i kablelvuku: Bir fleyi
vukuundan önce hissetme,
bir hadisenin gerçekleflme-
sinden önce kalbe do¤mas›.
hususan: bilhassa, özellikle.
ifrat: afl›r›l›k, pek ileri gitme,
haddini aflma.
itiraz: kabul etmedi¤ini belir-
tip karfl› ç›kma.
maatteessüf: ne yaz›k ki,
üzülerek belirteyim ki.

makam: yer, durak.
manevî: manaya ait, maddî
olmayan.
maske: bir fleyin as›l mahiye-
tini gizlemek maksad›yla or-
taya konulan aldat›c› görü-
nüfl.
matbu: tab edilmifl, bas›lm›fl.
medenî: uygar, modern.
meflrutiyet-i meflrua: dine
uygun meflrutiyet, meflru
meclisle dayal› yönetim flekli.
mühim: önemli, ehemmiyet-
li.
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sizinle konuflmayaca¤›m. fiu tarafa dönüyorum; müstak-
beldeki insanlarla konuflaca¤›m:

Ey yüzden tâ üç yüz seneden sonraki yüksek asr›n ar-
kas›nda gizlenmifl, sâkitâne benim sözümü dinleyen ve
bir nazar-› hafiyy-i gaybî ile beni temâflâ eden Said,
Hamza, Ömer, Osman, Yusuf, Ahmed, v.s. Size hitap
ediyorum.

Tarih denilen mâzi derelerinden sizin yüksek istikbali-
nize uzanan telsiz telgrafla sizinle konufluyorum. Ne ya-
pay›m, acele ettim, k›flta geldim. Siz inflaallah cennet-
âsâ bir baharda gelirsiniz. fiimdi ekilen nur tohumlar› ze-
mininizde çiçek açacaklar. Sizden flunu rica ederim ki,
mâzi k›t’as›na geçmek için geldi¤iniz vakit mezar›ma u¤-
ray›n›z. O çiçeklerin birkaç tanesini, mezartafl› denilen,
kemiklerimi misafir eden topra¤›n kap›c›s›n›n bafl›na ta-
k›n›z. Yâni, ‹htiyar Risâlesinin On Üçüncü Ricas›nda be-
yan etti¤i gibi, Medresetü’z-Zehran›n mekteb-i iptidaîsi
ve Van’›n yekpare tafl› olan kalesinin alt›nda bulunan
Horhor medresemin vefat etmesi ve Anadolu’da bütün
medreselerin kapat›lmas›yla vefat etmelerine iflaret ede-
rek, umumunun bir mezar-› ekberi hükmünde olmas›na
bir alâmet olarak, o azametli mezara azametli Van Ka-
lesi mezartafl› olmufl. “Ey yüz sene sonra gelenler! fiu
kalenin bafl›nda bir medrese-i Nuriye çiçe¤ini yap›n›z.
Cismen dirilmemifl, fakat ruhen bâki ve genifl bir heyet-
te yaflayan Medresetü’z-Zehray› cismanî bir surette bina
ediniz” demektir. Zaten Eski Said ekser hayat› o medre-
senin hayaliyle gitmifl ve o matbu risâlenin 147’nci alâmet: belirti, iflaret, iz.

asr: yüzy›l, as›r.
azamet: büyüklük, ululuk, yüce-
lik.
bâkî: ebedî, daimî, sonu gelmez,
bitip tükenmez, ölmez, sonsuz.
beyan: aç›klama, bildirme, izah.
cennetâsâ: Cennet gibi.
cismanî: maddî ve cisimli olmak.
Cismen: cisim itibar›yla, cisim
olarak, vücutça, bedence.
ekser: en çok, daha ziyade.
heyet: bir toplulu¤u meydana
getiren kiflilerin bütünü, komite.
hitap: söz söyleme, toplulu¤a ve-
ya birisine karfl› konuflma.
hükmünde: de¤erinde, yerinde.
inflaallah: ‘Allah izin verirse’ ma-
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nas›nda kullan›lan bir dua.
istikbal: gelecek.
k›t’a: arazî, memleket, ülke.
matbu: tab edilmifl, bas›lm›fl.
mazi: geçmifl zaman.
medrese: ‹slâm dünyas›nda
düzenli ö¤retim kuruluflu,
mektep.
medrese-i Nuriye: nur med-
resesi; Risale-i Nur’lar›n okun-
du¤u yerler.
Medresetüzzehra: Bediüzza-
man’›n do¤uda (Van) yap›l-
mas›n› idarecilere teklif etti¤i,

fen ilimleriyle din ilimlerinin
birlikte okutulmas›n› düflün-
dü¤ü üniversite.
mekteb-i iptidaî: ilk mektep,
ilkokul.
mezar: kabir, ölünün gömül-
dü¤ü yer.
mezar-› ekber: çok büyük
mezar.
müstakbel: gelecek zaman,
istikbal.
nur: ilim.
risale: kitap.
ruhen: ruh bak›m›ndan, ruh

yönünden, ruh olarak.

sâkite: susan, ses ç›karma-
yan, sükut eden.

suret: biçim, flekil, tarz.

temâflâ: bakma, bak›p sey-
retme.

umum: bütün, hepsi.

vefat: ölme.

yekpare: tek parçadan mey-
dana gelen, tek parça, bütün,
parças›z, som.

zemin: yeryüzü.
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sayfadan tâ 157’nci sayfaya kadar Medresetü’z-Zehra-
n›n tesisine ve faydalar›na dair ehemmiyetli hakikatleri
yazm›fl. 

Bir fa’l-i hay›rd›r ki, yirmi befl senelik dehfletli ve med-
reseleri öldüren istibdad›n k›r›lmas›yla, Maarif Vekili
Tevfik, Van’da fiark Üniversitesi nam›nda Medresetü’z-
Zehray› infla etmesine karar vermesi ve ümidin haricin-
de Reis Celâl dahi mühim meseleler içinde Tevfik’in fik-
rine ifltirak etmesi, Eski Said’in k›rk sene evvelki sözü ve
ricas› do¤ru ç›kaca¤›n› gösteriyor.

fiimdi k›rk befl sene evvelki cevab›n›n izah›nda üç ha-
kikat beyan edilecek. 

B‹R‹NC‹S‹: Eski Said bir hiss-i kablelvuku ile iki acip ha-
diseyi hissetmifl, fakat rüya-y› sad›ka gibi tabire muhtaç
imifl. Nas›l bir k›rm›z› perde ile beyaz veya siyah birfleye
bak›l›rsa k›rm›z› görünür. O da siyaset-i ‹slâmiye perde-
siyle o hakikate bakm›fl. Hakikatin sureti bir derece flek-
lini de¤ifltirmifl. O haz›r büyük veli dahi o yanl›fl›n› görüp
o cihette fliddetle itiraz etmifl. ‹flte o hakikat iki k›s›md›r:

Birincisi: Bu Osmanl› ülkesinde büyük bir parlak nur
ç›kacak. Hattâ Hürriyetten evvel pek çok defa talebele-
re teselli vermek için, “Bir nur ç›kacak, gördü¤ümüz bü-
tün fenal›klara karfl› bu vatana saadet temin edecek” di-
yordu. ‹flte, k›rk sene sonra Risâle-i Nur o hakikati kör
gözlere dahi gösterdi. 
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nur: ayd›nl›k, par›lt›, parlakl›k, zi-
ya, ›fl›k, flule.
reis: baflkan.
rüya-y› sad›ka: do¤ru rüya, mak-
bul ve muteber kimselerin gör-
dükleri flekilde, dünyada hakikat-
lar› ç›kan sad›k rüya.
saadet: mutluluk.
siyaset-i ‹slâmiye: ‹slâma ait
olan, ‹slâmî siyaset.
suret: biçim, flekil, tarz.
tabir: yorum, yorumlama.
talebe: ö¤renci.
temîn: sa¤lama.
teselli: avutma, ac›s›n› dindirme.
tesis: kurma, meydana getirme.
ülke: bir devletin hükmü alt›nda
bulunan toprak, vatan.
velî: Allah’›n sevgisine, himayesi-
ne kavuflmufl, ermifl kimseler, Al-
lah dostu, evliya.

acip: tuhaf, hayrette b›rakan.
beyan: aç›klama, bildirme,
izah.
cihet: yön, görüfl aç›s›.
dair: alakal›, ilgili.
dehfletli: ürkütücü, korkunç.
ehemmiyetli: önemli.
evvel: önce.
fa’al-i hayr: hay›rl› ifl, hay›rl›
olufl.
hâdise: olay.
hakikat: gerçek, esas.
hariç: bir fleyin d›fl›nda kal-
ma.

hiss-i kablelvuku: Bir fleyi
vukuundan önce hissetme,
bir hadisenin gerçekleflme-
sinden önce kalbe do¤mas›.
infla: yapma, bina etme, kur-
ma.
istibdat: hak ve hukuku tan›-
mama, keyfî uygulama, zu-
lüm ve tahakküm.
ifltirak: kat›lma.
itiraz: kabul etmedi¤ini belir-
tip karfl› ç›kma.
izah: aç›klama, ayr›nt›lar› ile
anlatma.

Maarif Vekili: E¤itim bakan›.
medrese: ‹slâm dünyas›nda
düzenli ö¤retim kuruluflu,
mektep.
Medresetüzzehra: Bediüzza-
man’›n do¤uda (Van) yap›l-
mas›n› idarecilere teklif etti¤i,
fen ilimleriyle din ilimlerinin
birlikte okutulmas›n› düflün-
dü¤ü üniversite.
mesele: konu.
mühim: önemli, ehemmiyet-
li.
nam: ad, isim.
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‹flte Nurun zahiren, kemiyeten dar cihetine bakmaya-
rak, hakikat cihetinde keyfiyeten genifl ve fevkalâde
menfaatini hissetmesi suretiyle, hem de siyaset nazar›y-
la bütün memleket-i Osmaniyede olacak gibi ifade et-
mifl. O büyük veli, onun dar daireyi genifl tasavvurundan
ona itiraz etmifl. Hem o zat hakl›, hem Eski Said bir de-
rece hakl›d›r. Çünkü Risâle-i Nur iman› kurtarmas› cihe-
tiyle o dar dairesi madem hayat-› bâk›ye ve ebediyeyi
imanla kurtar›yor. Bir milyon talebesi bir milyar hük-
mündedir. Yani bir milyon de¤il, belki bin insan›n hayat-›
ebediyesini temine çal›flmak, bir milyar insan›n hayat-›
fâniye-i dünyeviye ve medeniyetine çal›flmaktan daha
k›ymettar ve mânen daha genifl olmas›, Eski Said’in o
rüya-y› sad›ka gibi olan hiss-i kablelvuku ile o dar daire-
yi bütün Osmanl› memleketini ihata edece¤ini görmüfl.
Belki, inflaallah, o görüfl, yüz sene sonra nurlar›n ekti¤i
tohumlar›n sümbüllenmesiyle aynen o genifl daire Nur
dairesi olacak, onun yanl›fl tâbirini sahih gösterecek.

‹kinci hakikat: K›rk sene evvel Eski Said bu matbu ki-
tabetlerinde, ‹flârâtü’l-‹’câz’›n bafltaki ifade-i meram›nda
ve sair eserlerinde mus›rrane ve mükerreren talebeleri-
ne diyordu ki: “Hem maddî, hem mânevî büyük bir zel-
zele-i içtimaî ve beflerî olacak. Benim dünya terkiyle in-
zivam› ve mücerret kalmam› g›pta edecekler” diyordu.
Hattâ Hürriyetin birinci senesinde ‹stanbul’da Câmiü’l-
Ezher’in Reis-i Ulemas› olan fieyh Bahid Hazretleri (r.h.)
‹stanbul’da Eski Said’e sordu:

Camiü’l-Ezher: M›s›r’daki Ezher
Üniversitenin ad›.
cihet: yön, sebep, vesile.
dünyevî: dünyaya ait.
ebediye: ebede mensup, zeval-
siz, sonu olmayan, sürekli, hiç son
bulmayacak flekilde süren.
evvel: önce.
fevkalâde: ola¤anüstü.
g›pta: imrenme.
hakikat: gerçek, bir fleyin asl›,
esas›.
hayat-› bak›ye: bakî olan, sonsuz
hayat, ahiret hayat›.
hayat-› ebediye: ebedî ve son-
suz hayat, ahiret hayat›.
hayat-› fânîye: fânî hayat; sonu
olan dünya hayat›.
hiss-i kablelvuku: Bir fleyi vuku-
undan önce hissetme, bir hadise-
nin gerçekleflmesinden önce kal-
be do¤mas›.
hükmünde: de¤erinde, yerinde.
ifade-i meram: dilek ve maksad›
ifade etme; kitaplara yaz›lan ön-
söz.
ihata: kuflatma, içine alma.
inflaallah: ‘Allah izin verirse’ ma-
nas›nda kullan›lan bir dua.
inziva: bir köfleye çekilme, tek
bafl›na yaflama, dünya ifllerinden
vaz geçme, dünyadan el-etek
çekme.
itiraz: kabul etmedi¤ini belirtip
karfl› ç›kma.
kemiyeten: say› itibariyle, say›ca.
keyfiyeten: keyfiyet yönünden,
nitelik ve özellik bak›m›ndan.
k›ymettar: k›ymetli, de¤erli.
kitabet: yaz› yazma, bir maddeyi
kaidelerine uygun flekilde kale-
me alma.
maddî: madde ile alakal›, cisma-
nî.
madem: ...den dolay›, böyle ise.
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manen: mana bak›m›ndan,
manaca.
manevî: manaya ait, maddî
olmayan.
matbu: tab edilmifl, bas›lm›fl.
medeniyet: bir toplulu¤un
hayat tarz›, bilgi seviyesi, sa-
nat gücü, maddî ve manevî
varl›¤› ile ilgili vas›flar›n tama-
m›.
menfaat: fayda.
mus›rrâne: israr ve inatla, ›s-
rarl› bir flekilde.
mücerret: evlenmemifl, be-

kâr.
mükerreren: mükerrer ola-
rak, tekrar olarak, tekrar be
tekrar.
nazar: düflünme, fikir, mülâ-
haza, niyet.
Nur: Risale-i Nur.
rüya-y› sad›ka: do¤ru rüya,
makbul ve muteber kimsele-
rin gördükleri flekilde, dünya-
da hakikatlar› ç›kan sad›k rü-
ya.
sahih: gerçek, do¤ru, flüphe-
siz, yalan olmayan, yanl›fl ol-

mayan.
sâir: di¤er, baflka, öteki.
suret: biçim, flekil, tarz.
tabir: yorum, yorumlama.
talebe: ö¤renci.
tasavvur: bir fleyi zihinde fle-
killendirme, tasarlama, kur-
ma.
temîn: sa¤lama.
velî: Allah’›n sevgisine, hima-
yesine kavuflmufl, ermifl kim-
seler, Allah dostu, evliya.
zahiren: görünüflte.
zat: kifli, flah›s, fert.
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pás«pFÉnHhoQrhn’rG pás«pfnónªrdGnh pás«pfÉnªrão©rdG pánjuôoërdG p√pòng u≥nM »/a o∫ƒo≤nJÉne
Said cevaben demifl:

Ékerƒnj oóp∏nàn°ùna pás«pFÉnHhoQrhnG mándrhnópH lán∏peÉnM nás«pfÉnªrão©rdG s¿pG
Éne Ékerƒnj oóp∏nàn°ùna pás«penÓr°Sp’rÉpH lán∏penÉM ÉnHhoQrhn’rGnh Éne

Yani, “Osmanl› hükûmetindeki hürriyete ne diyorsun
ve Avrupa hakk›nda fikrin nedir?”

O vakit Eski Said demifl: “Osmanl› hükûmeti Avrupa
ile hâmiledir; Avrupa gibi bir hükûmeti do¤uracak. Av-
rupa da ‹slâmiyete hâmiledir; o da bir ‹slâm devleti do-
¤uracak” fieyh Bahid’e söylemifl.

O allâme zat demifl: “Ben de tasdik ediyorum.” Bera-
berinde gelen hocalara dedi: “Ben bununla münazara
edip galebe edemem.”

Birinci tevellüdü gözümüzle gördük. Bir çeyrek as›r
Avrupa’dan daha dinden uzak...

‹kinci tevellüd de inflaallah yirmi otuz sene sonra ç›ka-
cak. Çok emarelerle, hem flarkta, hem garpta Avrupa
içinde bir ‹slâm devleti ç›kacak.

Üçüncü hakikat: Hem Eski Said, hem Yeni Said, hem
maddî, hem mânevî büyük bir hâdise Osmanl› memle-
ketinde büyük ve dehfletli ve tahribâtç› bir zelzele-i befle-
riye Osmanl› memleketinde olacak diye, hiss-i kable’l-
vuku' ile Eski Said mükerrer ve mus›rrâne haber veriyor-
du. Halbuki o his ile Nur meselesinin aksi ile gayet 
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aksi: ters, z›t.
allâme: ilmî seviyesi çok yük-
sek olan âlim.
asr: yüzy›l, as›r.
cevaben: cevap olarak, karfl›-
l›k fleklinde.
dehfletli: ürkütücü, korkunç.
emare: alâmet, belirti, niflan.
galebe: galip gelme, üstün-
lük.
garp: ülkemize göre Avrupa.
gayet: son derece.
hâdise: olay.
hakikat: gerçek, as›l, esas.

hiss-i kablelvuku: Bir fleyi
vukuundan önce hissetme,
bir hadisenin gerçekleflme-
sinden önce kalbe do¤mas›.
inflaallah: ‘Allah izin verirse’
manas›nda kullan›lan bir dua.
maddî: madde ile alakal›, cis-
manî.
manevî: manaya ait, maddî
olmayan.
mesele: konu.
mus›rrâne: israr ve inatla, ›s-
rarl› bir flekilde.
mükerrer: tekrarlanm›fl, tek-

rar olunmufl.

münazara: bir konu üzerinde
belli kurallara uyularak yap›-
lan tart›flma.

Nur: Risale-i Nur.

flark: Avrupa’ya nispeten As-
ya.

tahribat: tahripler, y›k›p boz-
malar.

tasdik: do¤rulama, onayla-
ma.

tevellüt: do¤ma, do¤um.

zat: kifli, flah›s, fert.
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genifl daireyi dar görmüfl. Zaman onu ‹kinci Harb-i
Umumî ile tam tasdik etti¤i halde, onun o çok genifl da-
ireyi Osmanl› memleketinde gördü¤ünü flöyle tâbir edi-
yor ki:

‹kinci Harb-i Umumî beflere etti¤i tahribât-› azîme
gerçi çok genifltir. Fakat hayat-› dünyeviyeye ve bekàs›z
medeniyete bakt›¤› cihetinde, Osmanl›daki tahribâta
nisbeten dard›r. Osmanl›daki mânevî zelzele hayat-› ebe-
diye ve saadet-i bâkiyenin zarar›na bir tahribât ve bir zel-
zele-i mâneviye-i ‹slâmiye mânen o ‹kinci Harb-i Umu-
mîden daha dehfletli olmas›ndan, Eski Said’in o sehvini
tashih ediyor ve rüyâ-i sâd›kas›n› tam tâbir ediyor ve o
hiss-i kable’l-vukuunu gözlere gösteriyor. Ve o mûteriz
ehl-i velâyeti zâhiren hakl›, fakat hakikaten Eski Said’in
o hissi daha hakl› oldu¤unu ispatla, o velî zât›n itiraz›n›
tam reddediyor.

Said Nursî

ìÕ
Œ 3 0 3 œ

p√pórªnëpH oíuÑn°ùoj s’pG mrÅn°T røpe r¿pGnh @ o¬nfÉnërÑo°S /¬pªr°SÉpH
1 ÉkªpFGnO GkónHG o¬oJÉncnônHnh $G oánªrMnQnh rºoµr«n∏nY oΩnÓs°ùdnG

Azîz, s›ddîk, mübarek kardefllerim,

Evve lâ : Medresetü’z-Zehrâ erkânlar›n›n arzular›yla
verilen bir dersin bir hulâsas›n› sizlere de söylemeyi mü-
nâsip gördük. O dersin mevzuu da, umum kâinat 

aziz: izzetli, muhterem, sayg›n.
beka: kal›c›l›k, devaml›l›k, sabit
olmak.
befler: insan, insanl›k.
cihet: yön, sebep, vesile.
dehfletli: ürkütücü, korkunç.
ehl-i velâyet: velî olanlar; eren-
ler, Allah’›n dostlu¤unu kazanan-
lar, velîlik s›fat›n› tafl›yanlar.
erkân: reisler, ileri gelenler.
evvelâ: öncelikle.
gerçi: her ne kadar.
hakikaten: do¤rusu, gerçekten.
Harb-i Umumî: genel harp, dün-
ya savafl›.
hayat-› dünyeviye: dünyaya ait
olan hayat.
hayat-› ebediye: ebedî ve son-
suz hayat, ahiret hayat›.
hiss-i kablelvuku: Bir fleyi vuku-
undan önce hissetme, bir hadise-
nin gerçekleflmesinden önce kal-
be do¤mas›.
hülâsa: k›saca, özet.
ispat: delil göstererek iddiay› sa¤-
lamlaflt›rma.
itiraz: kabul etmedi¤ini belirtip
karfl› ç›kma.
kâinat: evren; yarat›lm›fl olan
fleylerin tamam›, bütün âlemler.
manevî: manaya ait, maddî ol-
mayan.
medeniyet: medenîlik, flehirlilik,
uygarl›k.
Medresetüzzehra: Bediüzza-
man’›n do¤uda (Van) yap›lmas›n›
idarecilere teklif etti¤i, fen ilimle-
riyle din ilimlerinin birlikte oku-
tulmas›n› düflündü¤ü üniversite.
mevzu: konu.
muteriz: itiraz eden, karfl› ç›kan,
itirazc›.
mübarek: hay›rl›, mutlu, kutlu,
u¤urlu.
münasip: uygun.
nispeten: nispetle, k›yaslayarak.
rüya-y› sad›ka: do¤ru rüya, mak-

bul ve muteber kimselerin
gördükleri flekilde, dünyada
hakikatlar› ç›kan sad›k rüya.
saadet-i bâkiye: bâkî, sonsuz
bir saadet, sonsuz mutluluk.
sehv: yan›lma, hata.
s›dd›k: çok do¤ru, dürüst,
hakk› ve hakikati tereddütsüz
kabullenen.

tabir: yorum, yorumlama.
tahribat: tahripler, y›k›p boz-
malar.
tahribat-› azîme: büyük tah-
ribat, büyük y›k›mlar.
tasdik: do¤rulama, onayla-
ma.
tashih: düzeltme, yanl›fl›n› gi-
derme.

umum: bütün.

velî: Allah’›n sevgisine, hima-
yesine kavuflmufl, ermifl kim-
seler, Allah dostu, evliya.

zahiren: görünüflte.

zat: kifli, flah›s, fert.

zelzele: yer sars›nt›s›, dep-
rem.

1. Allah’›n ad›yla. Onu her türlü kusur ve noksandan tenzih ederiz. Hiçbir fley yoktur ki Onu
övüp Onu tesbih etmesin. (‹srâ Suresi: 44.)
Allah’›n selâm›, rahmeti ve bereketi ebediyen ve dâima üzerinize olsun.
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mevcudât› hesâb›na Mi'rac Gecesinde, Fahr-i Kâinat ve
Netice-i Hilkat-i Âlem Peygamber Aleyhissalâtü Vesse-
lâm, huzur-u ‹lâhîde nev-i beflerin, belki umum zîhayat,
belki umum mahlûkat nâm›na, selâm yerinde,

1 ! oäÉnÑu«s£dnG oäGnƒn∏s°üdnG oäÉncnQÉnÑoªrdnG oäÉs«pësàdnG demesi; ve

içinde bir küllî mânâ bulundu¤undan bütün ümmet her-
gün çok defa namazlar›nda zikretmesiyle; ve ehl-i iman
içinde, herbir mertebe sahibinin bir hissesi içinde bulun-
du¤u; ve bundan evvel Hüve Nüktesinin hâfliyesinde,
radyo vas›tas›yla hava unsurunun harika mu'cizât-› kud-
reti göstermesi cihetinde kalbe ihtar edildi ki:

“Bir ehl-i imân, ebedî bir saadette, dünya kadar bir
mülk-ü bâkîyi netice verecek bu k›sac›k ömr-ü dünyevî-
de etti¤i ibâdette bir küllî ibâdet, âdetâ kendi hususi dün-
yas›yla beraber ibâdet etmifl gibi, kendi hususi dünyas›
kadar bir mükâfât alaca¤› iflârât-› Kur'âniyeden anlafl›l›r”
diye, Hüccetü’z-Zehra’n›n ikinci makam›nda, ilm-i ‹lâhî

mebhasinde oäÉncnQÉnÑoªrdnG oäÉs«pësàdnG ilâ âhirenin küllî mânâ-

lar› ruhuma gelip, öylece teflehhüdde; oäÉs«pësàdnG derken,

birden hayalime hususi dünyam›n dört unsuru olan top-
rak, su, hava, nur unsurlar› dört küllî dil oldular. Herbir
dil, milyarlar, hattâ trilyonlar, katrilyonlar adedince 

! oäÉnÑu«s£dnG oäGnƒn∏s°üdnG oäÉncnQÉnÑoªrdnG oäÉs«pësàdnG kelimelerini li-

sân-› hal ile söylüyorlar; hayalen gördüm.
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ilm-i ‹lâhî: Allah’›n ilmi.
iflarat-› Kur’âniye: Kur’ân’›n ifla-
retleri.
küllî: umumî, genel.
lisan-› hâl: hâl dili, bir fleyin duru-
flu ve görünüflü ile bir mana ifade
etmesi.
mahlûkat: yarat›klar, Allah tara-
f›ndan yarat›lanlar.
makam: yer, durak.
mebhas: bir bahisle ilgili yaz›, k›-
s›m, bölüm.
mertebe: derece, basamak.
mevcudat: mevcutlar, var olan
her fley, mahluklar.
mu’cizat-› kudret: kudret mu’ci-
zeleri.
mükâfat: iyi bir ifl veya hizmet-
ten dolay› verilen fley, ödül.
mülk-i bâkî: daimî, kal›c› olan
mülk; daima tasarruf alt›nda bu-
lunan mülk.
nam: yerine, vekillik.
netice-i hilkat-› âlem: âlemin ya-
rat›l›fl neticesi, gayesi.
nev’i befler: insano¤lu, insan so-
yu; insanlar.
nur: ayd›nl›k, par›lt›, ›fl›k.
ömr-ü dünya: dünya hayat›, her
hangi bir canl›n›n dünyadaki ya-
flama süresi.
saadet: mutluluk.
selâm: bar›fl, rahatl›k, selamet ve
esenlik dileme.
teflehhüt: flahadet getirme, na-
mazda ‘tahiyyat’›n oturarak
okunmas›.
umum: bütün.
ümmet: Müslümanlar›n tamam›;
bütün Müslümanlar.
vas›ta: sebep, vesile.
zîhayat: hayat sahibi.
zikr: anma, an›lma, ad›n› anma,
hat›ra getirme, iyilikle anma.

âdeta: sanki.
Aleyhissalâtü Vesselâm: ‘sa-
lât ve selam onun üzerine ol-
sun’ anlam›nda Hz. Muham-
med’e dua.
cihet: yön, sebep, vesile.
ebedî: sonu olmayan, daimî,
sürekli.
ehl-i iman: inananlar, iman

sahipleri.
Fahr-› Kâinat: kâinat›n övün-
cü, kâinat›n kendisiyle övün-
dü¤ü zat olan Peygamberimiz
(a.s.m.).
hârika: ola¤anüstü.
hafliye: bir kitab›n sayfalar›-
n›n kenar›na veya alt›na yaz›-
lan aç›klay›c› yaz›, derkenar.

hayalen: hayalî bir flekilde.
hisse: pay, nasip, k›smet.
hususî: özel.
huzur-u ‹lâhî: Cenab-›
Hakk’›n huzuru.
ihtar: dikkatini çekme, hat›r-
latma, uyar›.
ilââhir: sona kadar, sonuna
kadar.

1. Bütün tahiyyeler, bütün mübârek fleyler, bütün salâvât ve duâlar ve bütün kelimât-› tay-
yibe Allah’a muhsustur. (Buharî, Ezan: 148, 150; Müslim, Salât: 56, 60, 62; ‹bn-i Mace, ‹kame:
24.)
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Bu unsurlardan toprak unsuru bir dil olarak, bütün zî-

hayatlar›n herbiri bir kelime-i zîhayat olup oäÉs«pësàdnG der-

ler. Çünkü, herbir avuç toprak ekser nebâtâta saks›l›k
edebilir ve menfle' olabilir bir vaziyettedir. O halde, her-
bir avuç toprakta, ya bütün beflerin meydana getirdikle-
ri bütün fabrikalar›n adedince mânevî küçücük mikyasta
fabrikalar herbir avuç toprakta bulunacak—bu ise had-
siz derecede imkâns›z—veyahut bir Kadîr-i Mutlak›n
hadsiz kudreti, nihayetsiz ilmi ve iradesiyle olacak. De-
mek toprak unsuru, bütün eczâs›yla ve zerrât›yla bu

mazhariyet için hadsiz ! oäÉs«pësàdnG der. Yani, “Ezelden

ebede kadar bütün zîhayatlar›n hayat hediyeleri Zât-›
Vâcibü’l-Vücuda hast›r.”

Sonra herkesin hususi dünyas›ndaki gibi, benim de
hususi dünyam›n ikinci unsuru olan su unsuru dahi, kül-
lî bir lisan olarak bütün zerrât›yla, hususan zîhayatlar›n
menfle'lerine ve yaflamalar›na hizmetleri noktalar›nda,

trilyonlar, katrilyonlar adedince oäÉncnQÉnÑoªrdnG kelime-i mü-

barekesini lisân-› hal ile kâinatta neflrediyor.

Çünkü, suyun katrelerinin gördü¤ü vazifeler, hususan
nutfelerin ve çekirdeklerin ve tohumlar›n intibâh›nda ve
uyan›p vazife-i f›triyelerine mazhar olmakta ve gayet
acîb ve güzel ve hârika o küçücük mahlûklar›n ve yavru-
lar›n büyük ve gayet intizaml› ve mükemmel vazifelere
mazhariyetlerini bütün zîfluura tebrik ile “Bârekâllah” 

acip: tuhaf, hayrette b›rakan.
barekallah: Allah mübarek etsin,
hay›rl› ve bereketli olsun.
befler: insan, insanl›k.
ebed: sonsuzluk, daimîlik.
ecza: cüz’ler, parçalar, k›s›mlar.
ekser: pek çok.
ezel: bafllang›c› olmayan geçmifl
zaman, öncesizlik.
gayet: son derece.
hadsiz: s›n›rs›z, sonsuz.
hârika: ola¤anüstü vas›flar tafl›-
yan ve hayranl›k hissi uyand›ran.
hususan: bilhassa, özellikle.
hususî: flahsî, zatî.
intibah: uyan›fl.
intizam: düzenlilik, düzgünlük.
irade: dileme, isteme, bir fleyi ya-
p›p yapmama konusunda için
olan iktidar, güç.
Kadîr-i Mutlak: hiç bir kay›t ve
flarta tâbi olmaks›z›n her fleye
gücü yeten sonsuz kudret sahibi,
Allah.
kâinat: evren; yarat›lm›fl olan
fleylerin tamam›, bütün âlemler.
katre: damla.
kelime-i mübareke: mübarek
kelime.
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kudret: güç, kuvvet, takat, ik-
tidar.
küllî: umumî, genel, bütün
olan.
lisan: dil.
lisan-› hâl: hâl dili, bir fleyin
duruflu ve görünüflü ile bir
mana ifade etmesi.
mahlûk: yarat›k, Allah tara-
f›ndan yarat›lm›fl olan.
manevî: manaya ait, maddî
olmayan.
mazhar: nail olma, flereflen-
me, ‹lahî tecellilerin göründü-

¤ü yer olma.
mazhariyet: manevî hallerin,
kefliflerin görünmesi, nail ol-
ma, flereflenme.
menfle: esas, kök, bir fleyin
ç›kt›¤›, neflet etti¤i yer, besle-
nip yetiflilen yer.
mikyas: nispet, derece, ölçü.
nebatat: bitkiler.
neflr: herkese duyurma, yay-
ma, tamim.
nihayetsiz: sonsuz, s›n›rs›z.
nutfe: döl suyu, meni.
unsur: madde, esas, birleflik

bir fleyi meydana getiren ele-
manlaradan her biri.

vazife: görev.

vazife-i f›triye: f›trî vazife,
yarat›l›fla ait vazife.

vaziyet: durum.

Zat-› Vacibü’l-Vücut: varl›¤›
mutlaka gerekli olan zat, Ce-
nab-› Allah.

zerrat: zerreler, çok ufak par-
çalar, moleküller, atomlar.

zîhayat: hayat sahibi.

zîfluur: fluurlu, fluur sahibi.
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dediren ve hadsiz “Bârekâllah, mâflaallah” dedirmeye
vesîle olmaya lây›k olan o mübareklerin o vaziyetleri, o
su unsurunun herbir zerresinin binler Eflâtun kadar ilmi
ve binler Hakîm-i Lokman kadar hikmeti ve iradesi bu-
lunmak lâz›md›r. Bu ise, suyun zerrât› adedince muhâl-
dir. Öyle ise, bir Kadîr-i Zülcelâlin ve bir  Rahmân-›  Ra-
hîmin hadsiz kudret ve rahmet ve hikmet ve iradesiyle o
mübareklerin, o hadsiz mu'cizâta mazhariyetleri cihetin-

de bütün o mübarekler adedince ! oäÉncnQÉnÑoªrdnG kelimesi-

ni külliyetiyle söylediklerinden, bütün mahlûkat nâm›na,
Mi'rac Gecesinde, Netice-i Hilkat-i Âlem olan Peygam-

berimiz Aleyhissalâtü Vesselâm, ! oäÉncnQÉnÑoªrdnG demifl. Ya-

ni, “Bütün bu medâr-› tebrik ve mâflaallah ve bârekâllah
dediren bütün hâletler ve san'atlar Zât-› Zülcelâlin kudre-

tine mahsus” oldu¤undan, bütün o hadsiz ! oäÉncnQÉnÑoªrdnG
’leri Cenâb-› Hakka huzuru ile hediye ediyor.

Sonra, herkesin hususi dünyas›ndaki hava unsuru da-
hi bir hüve kadar, herbir avuç havadaki herbir zerre,
mazhar olduklar› santrall›k, âhize ve nâkilelik vazifeleri
içinde bütün duâlar› ve salâvâtlar› ve ricalar› ve ibâdetle-

ri ifade eden ! oäGnƒn∏s°üdnG cümlesini lisân-› halleriyle

dedikleri için, hava unsuru küllî bir lisan olarak o hadsiz
kelimâtlar›n› katrilyonlar, belki kentrilyonlar adedince
söyleyerek Sâni'lerine, Hâl›klar›na takdim ettiklerinden,
onlar›n nâmlar›na o küllî mânâ ile Resûl-i Ekrem 
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maflaallah: Allah’›n istedi¤i gibi,
Allah’›n istedi¤i olur anlam›nda
hayret ve memnunluk ifade eden
bir ibare.
mazhar: nail olma, flereflenme,
‹lahî tecellilerin göründü¤ü yer ol-
ma.
mazhariyet: manevî hallerin, ke-
fliflerin görünmesi, nail olma, fle-
reflenme.
Miraç: Peygamberimiz Hz. Mu-
hammed (a.s.m.) Efendimizin, Re-
cep ay›n›n 27. gecesinde Cenab-›
Hakk›n huzuruna ruhen, cismen,
hâlen ç›kmas› mu’cizesi.
mu’cizat: mu’cizeler, Allah tara-
f›ndan verilip, yaln›z peygamber-
lerin gösterebilecekleri büyük
harika ifller.
muhal: imkans›z, olmas› müm-
kün olmayan.
mübarek: nutfe, çekirdek, to-
hum.
nâkile: nakleden.
nam: yerine, vekillik.
netice-i hilkat-› âlem: âlemin ya-
rat›l›fl neticesi, gayesi.
Rahman-› Rahîm: rahman ve Ra-
him olan Allah; dünya ve ahirette
yaratt›klar›na sonsuz rahmet, flef-
kat ve merhametiyle muamele
eden Allah.
rahmet: ac›ma, merhamet etme,
esirgeme, ba¤›fllama, flefkat gös-
terme.
Resul-i Ekrem: çok cömert, ke-
rîm olan peygamber, Hz. Muham-
med (a.s.m.).
salâvat: Hz. Muhammed’e rah-
met ve esenlik dileme, salât ve
selam etme.
Sâni: her fleyi sanatl› olarak yara-
tan Allah.
takdim: arz etme, sunma.
vazife: görev.
vaziyet: durum.
vesile: bahane, sebep.
Zat-› Zülcelâl: sonsuz büyüklük
ve haflmet sahibi olan zat, Allah.
zerrat: zerreler, atomlar.
zerre: en küçük parça, molekül,
atom.

ahize: al›c›, nakledici alet;
elektrik enerjisini mekanik
enerjiye dönüfltüren alet.

Aleyhissalâtü Vesselâm: ‘sa-
lât ve selam onun üzerine ol-
sun’ anlam›nda Hz. Muham-
med’e dua.

barekallah: Allah mübarek
etsin, hay›rl› ve bereketli ol-
sun.

Cenab-› Hak: Allah; do¤ru,
gerçek, Hakk›n tâ kendisi
olan, fleref ve azamet sahibi
yüce Allah.

cihet: yön, sebep, vesile.
hadsiz: s›n›rs›z, sonsuz.
hâlet: hal, durum.
Hâl›k: yoktan yaratan, her
fleyi yoktan var eden, yarat›-
c›; Allah.
hikmet: yüksek bilgi.
hususî: özel.
huzûr: gönül ferahl›¤›, kalp,
kafa rahatl›¤›, sükûnet, rahat.
irade: dileme, isteme, bir fleyi
yap›p yapmama konusunda
için olan iktidar, güç.
Kadîr-i Zülcelâl: sonsuz bü-

yüklük, haflmet ve kudret sa-
hibi, Allah.
kelimat: kelimeler, sözler.
kudret: güç, kuvvet, takat, ik-
tidar.
küllî: umumî, genel.
külliyet: bütünlük, bolluk,
çokluk.
lisan: konuflma dili.
lisan-› hâl: hâl dili, bir fleyin
duruflu ve görünüflü ile bir
mana ifade etmesi.
mahlûkat: yarat›klar, Allah
taraf›ndan yarat›lanlar.
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Aleyhissalâtü Vesselâm Cenâb-› Hakka ! oäGnƒn∏s°üdnG diye

takdim etmifltir. Yani, “Bütün duâlar ve ihtiyaçtan gelen
ricalar ve ni'metten ç›kan flükürler ve ibâdetler ve na-
mazlar, Hàl›k-› Külli fieye mahsustur.”

Çünkü Hüve Nüktesinin hâfliyesinde denildi¤i gibi, ya
hüve kadar bir avuç havan›n herbir zerresi, umum dille-
ri bilecek ve söyleyenlerin yerlerini görecek ve yak›n
uzak herfleyi iflitecek ve her flîveyi ve her harfin tarz›n›
tam bilecek ve çok iflleri beraber, flafl›rmadan görecek
bir kudret-i mutlaka ve irade-i tâmmeye mâlik olacak.
Bu ise hava zerreleri adedince muhâl olmas›ndan, elbet-
te ve elbette flüphesiz ve kat'î bir zaruretle, o zerrelerin
herbiri, Sâni-i Hakîmi bütün s›fât›yla gösterip flehâdet
eder. Âdeta küçük bir mikyasta, âlemin büyük flehâdeti
kadar flehâdetleri vard›r.

Demek, zerrât-› havaiye adedince salâvâtlar› ifade
eden, Mi'râc-› Ahmedîde Aleyhissalâtü Vesselâm 

! oäGnƒn∏s°üdnG denilmifltir. 

Sonra oäÉnÑu«s£dnG kelime-i tayyibe söylendi¤i vakit, bir-

den nâr ile nur unsuru, yani hararetli ve hararetsiz mad-
dî ve mânevî nur unsuru, bir küllî dil olarak hadsiz ve
nihayetsiz bir sûrette, lisân-› hal ile, hadsiz dillerle 

! oäÉnÑu«s£dnG diyor. Yani, “Bütün güzel sözler, güzel mâ-

nâlar, hârika güzel cemâller ve bütün kâinat›n yüzünde 

âdeta: sanki.
âlem: cihan, evren.
Aleyhissalâtü Vesselâm: ‘salât
ve selam onun üzerine olsun’ an-
lam›nda Hz. Muhammed’e dua.
cemal: güzellik, Cenab-› Hakk’›n
lütuf ve ihsan› ile tecellisi.
hadsiz: çok, pek çok.
hadsiz: s›n›rs›z, sonsuz.
Hâl›k-› Külli fiey: kâinatta mev-
cut olan her fleyin yarat›c›s›, Al-
lah.
hararet: s›cakl›k.
hârika: ola¤anüstü.
hafliye: bir kitab›n sayfalar›n›n
kenar›na veya alt›na yaz›lan aç›k-
lay›c› yaz›, derkenar.
kâinat: evren; yarat›lm›fl olan
fleylerin tamam›, bütün âlemler.
kat’î: kesin, flüpheye ve tereddü-
de mahal b›rakmayan.
kelime-i tayyibe: Allah ve Rasu-
lullah kelâm›, güzel ve hofl keli-
me.
kudret-i mutlaka: mutlak kud-
ret, sonsuz ve s›n›rs›z kudret.
küllî: umumî, genel.
lisan-› hâl: hâl dili, bir fleyin duru-
flu ve görünüflü ile bir mana ifade
etmesi.
maddî: madde ile alakal›, cisma-
nî.
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malik: sahip.
manevî: manaya ait, maddî
olmayan.
mikyas: nispet, derece, ölçü.
Mirac-› Ahmedî: Peygambe-
rimizin (a.s.m) Cenab-› Hakk’›n
huzuruna ruhen, cismen ve
hâlen ç›kmas› mucizesi.
muhal: imkans›z, olmas›
mümkün olmayan.
nâr: Od, atefl.
nihayetsiz: sonsuz, s›n›rs›z.
nimet: Allah’›n ba¤›fllad›¤›
maddî ve manevî lütuf ve ik-

ramlar.
nur: ayd›nl›k, par›lt›, parlakl›k,
ziya, ›fl›k, flule.
salâvat: Hz. Muhammed’e
rahmet ve esenlik dileme, sa-
lât ve selam etme.
Sâni-i Hakîm: hikmet sahibi
olan, her fleyi sanatla ve hik-
metle yaratan Allah.
s›fat: vas›f, nitelik.
suret: biçim, flekil, tarz.
flahadet: flahit olma, flahitlik,
tan›kl›k.
flive: söyleyifl, telâffuz.

flükür: Allah’›n nimetlerine
karfl› memnunluk gösterme,
gerek dil ile gerekse hal ile
Allah’› hamd etme.

takdim: arz etme, sunma.

tarz: üslûp, eda.

umum: bütün.

zaruret: zorunluluk, mecburi-
yet.

zerre: en küçük parça, mole-
kül, atom.

zerre-i havaiye: hava zerresi,
havadaki atomlar.
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cemâlleri görünen ezelî Esmâ-i Hüsnân›n cilveleri ve
baflta enbiyâlar, evliyâlar, asfiyâlar olarak bütün ehl-i
imân›n imânlar› ile kâinat›n ve mahlûkat›n görünen gü-
zellikleri ve ehl-i imân›n imânlar›ndan nefl'et eden güzel
sözler, hamdler, flükürler, tevhidler, tehliller, tesbihler,

tekbirler 
1 oÖu«s£dG oºp∏nµrdG oón©r°ünj p¬r«ndpG s›rr› ile Arfl-› Âzam tara-

f›na giden o kelimât-› tayyibeleri ve dünyan›n üç adet yü-
zünden gayet güzel olan esmâ-i ‹lâhiyeye âyinelik eden
birinci yüzündeki hadsiz güzellikler, tayyibeler; ve dünya-
n›n âhiret tarlas› olan ikinci yüzündeki hadsiz hasenâtlar,
hay›rlar ve mânevî meyveler ve güzellikler, tamam›yla,
Ezel-Ebed Sultan› Kadîr-i Zülcelâle mahsustur diye, nâr
ve nur unsurunun bu küllî dili ile bu küllî ubûdiyeti,
Ma'bud-u Zülcelâle takdim etmek mânâs›nda olarak,
Fahr-i Kâinat Aleyhissalâtü Vesselâm, umum mahlûkat

hesâb›na ! oäÉnÑu«s£dnG demifl. Çünkü maddî ve mânevî nur

unsuru, mazhar olduklar› vazifelerinin umumu hem be-
raber, hem ayr› ayr› Zât-› Vâcibü’l-Vücuda iflaret ve fle-
hâdet ettikleri milyarlar nümûneleri var.

Evet, nur ve nâr unsuru toprak, hava ve mâ unsurla-
r› gibi gayet kat'î ve bedihî ve zaruri bir sûrette o nümû-
nelerle gösteriyor ki, bütün esbab yaln›z bir perdedir.
Bütün icadlar ve tesirler Zât-› Kadîr-i Zülcelâlindir.
Çünkü, nur, aynen vücud ve hayat gibi, kudret-i ‹lâhiye-
nin perdesiz, bizzat mübâfleretine lây›k olmas›ndan, es-
bab-› zâhirî hiçbir cihette perde olmad›¤›ndan, vâhidiyet 
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Fahr-› Kâinat: kâinat›n övüncü,
kâinat›n kendisiyle övündü¤ü zat
olan Peygamberimiz (a.s.m.).
hamd: Allah’a karfl› flükran ve
memnuniyetini onu överek bil-
dirme.
hasenat: iyi ameller, iyi ifller, ha-
y›rlar.
hikmet: ‹lahî gaye, gizli sebep,
fayda.
ihatal›: kuflat›c›.
Kadîr-i Zülcelâl: sonsuz büyük-
lük, haflmet ve kudret sahibi, Al-
lah.
kudret: Allah’›n bütün varl›¤› çev-
releyen ezelî kuvveti.
kudret-i ‹lâhiye: Allah’›n kudreti,
Allah’›n kudretiyle yapt›¤› ifller, fi-
iller, tasarruflar.
kudsî: mukaddes, yüce.
küllî: umumî, genel.
Levh-i Mahfuz: korunmufl levha,
Allah’›n ezelî ilmiyle kâinatta ol-
mufl ve olacak fleylerin yaz›l› ol-
du¤u levha.
Mabud-› Zülcelâl: azamet, bü-
yüklük sahibi olan Allah.
maddî: madde ile alâkal›.
mahlûkat: yarat›klar, Allah tara-
f›ndan yarat›lanlar.
manevî: manaya ait, maddî ol-
mayan.
mazhar: nail olma, flereflenme,
‹lahî tecellilerin göründü¤ü yer ol-
ma.
muhal: imkans›z, olmas› müm-
kün olmayan.
mübafleret: bir ifle bafllama, girifl-
me, temas.
nâr: Od, atefl.
neflet: meydana gelme, oluflma,
ç›kma.
nur: ayd›nl›k, par›lt›, parlakl›k, zi-
ya, ›fl›k, flule.
s›r: gizli hakikat.
flahadet: flahit olma, flahitlik, ta-
n›kl›k.
fluursuz: idraksiz, bilgisiz.
flükür: Allah’›n nimetlerine karfl›
memnunluk gösterme, gerek dil
ile gerekse hal ile Allah’› hamd
etme.
takdim: arz etme, sunma.
tayyibe: iyi, güzel, hofl.
tehlil: Allah’dan baflka ilâh olma-
d›¤›n› ifade etme; lâ ilâhe illâllah
sözünü tekrarlama, lâ ilâhe illâl-
lah deme.
tetkik: dikkatle araflt›rma, incele-
me.
tevhid: Allah’›n bir oldu¤una
inanma, birleme.
vahidiyet: Cenab-› Hakk’›n isim
ve s›fatlar›n›n birli¤i ve kainat› ku-
flatmas›.
Zat-› Vacibü’l-Vücut: varl›¤› mut-
laka gerekli olan zat, Cenab-› Al-
lah.

ahiret: öbür dünya, ikinci ha-
yat.
Alîm-i Mutlak: sonsuz ve s›-
n›rs›z ilim sahibi Allah, hakikî
manada gerçek ilim sahibi
olan Allah.
Arfl-› Azam: en büyük arfl, Al-
lah’›n kat›, Cenab-› Hakk›n
kudret ve saltanat›n›n en bü-
yük dairesi.
âyine: ayna, mirat.
bedihî: delil ve ispata muhtaç

olamayacak derecede aç›k ve
ortada olan.
camit: ruhsuz, cans›z madde.
cemal: güzellik, Cenab-›
Hakk’›n lütuf ve ihsan› ile te-
cellisi.
ebed: sonu olmayan gelecek
zaman, sonsuzluk, daimîlik.
ehl-i iman: inananlar, iman
sahipleri.
enbiya: nebiler, peygamber-
ler.

esbab-› zahiriye: görünürde-
ki sebepler.
Esma-y› Hüsna: Allah’›n adla-
r›, Allah’›n doksan dokuz gü-
zel ismi.
esma-y› ‹lâhiye: Allah’›n
isimleri.
evliya: veliler, Allah dostlar›.
ezel: bafllang›c› olmayan geç-
mifl zaman, öncesizlik.
ezelî: ezel ile ilgili, öncesiz,
bafllang›çs›z.

1. Bütün güzel sözler Ona yükselir. (Fât›r Suresi: 10.)
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içinde ehadiyeti gösterir. Gayet cüz'î ve küçük bir vazife-
de, küllî ve genifl bir delil-i ehadiyete iflaret eder ki, Hü-
ve Nüktesi hâfliyeleriyle bunu gayet k›saca ispat ediyor.

‹flte milyarlar nümûnelerinden iki küçük nümûnesin-
den,

Birisi: Mânevî nurun, ilim sûretinde beflerin kafas›nda
cilvesinin bir cüz'îsi, t›rnak kadar kuvve-i hâf›zaya mâlik
bir adam›n kafas›nda, doksan kitab›n kelimât› yaz›lm›fl.
Ve üç ayda, her günde üç saat meflgul olarak, hâf›zas›-
n›n sahifesinin yaln›z o k›sm›n› ancak tamam edebilmifl.
Ayn› adam, seksen sene ömründe gördü¤ü ve iflitti¤i ve
merak›n› tahrik eden ve ona hofl gelen mânâlar› ve ke-
limeleri ve sûretleri ve savtlar›, o t›rnak kadar kuvve-i hâ-
f›zan›n sahifesinde, istedi¤i vakitte mürâcaat edip bir bü-
yük kütüphâne kadar bütün mahfuzât›n›n ayn› fleylerini
orada bütün istediklerini mevcut ve muntazam yaz›lm›fl
ve dizilmifl görüyor.

‹flte bu t›rnak kadar kuvve-i hâf›zan›n, bahr-i umman
gibi bir vüs'ati ve günefl gibi bir ihâtal› nuru ve bir ziyâ-i
mânevîsi ve zemin yüzü kadar genifl sahifeleri olmazsa
bu hal olamaz. Bu ise yüz binler derece muhâl muhâl
içinde ve imkâns›z oldu¤undan, elbette ve elbette bu kü-
çücük t›rnak kadar hâf›za, Levh-i Mahfuz bir sahife-i ka-
der ve kudreti olan Alîm-i Mutlak›n, ilim ve hikmet ve
kudretiyle, o Levh-i Mahfuzun bir nümûnesini beflerin
kafas›nda halk eylemesine kudsî bir flehâdet eder.

bahr-i umman: Hind Okyanusu.
befler: insan, insanl›k.
cilve: tecelli, görüntü.
cüz’î: k›ymetsiz, önemsiz, tefer-
ruat.
ehadiyet: Allah’›n her bir fleyde
birli¤inin tecelli etmesi, görünme-
si.
gayet: son derece.
haf›za: insanda hat›rlama hasse-
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si, bellek.
hafliye: bir kitab›n sayfalar›-
n›n kenar›na veya alt›na yaz›-
lan aç›klay›c› yaz›, derkenar.
ilim: bilgi, marifet.
ispat: delil göstererek iddiay›
sa¤lamlaflt›rma.
kelimat: kelimeler, sözler.
kuvve-i haf›za: haf›za gücü.

küllî: umumî, genel.
mahfuzat: ezberlenmifl fley-
ler.
malik: sahip.
manevî: manaya ait, maddî
olmayan.
muntazam: nizaml›, intizaml›,
düzenli ve düzgün biçimde.
müracaat: baflvurma, dan›fl-

ma.
nümune: örnek, misal, örnek
olarak gösterilen.
savt: ses, sadâ.
suret: resim, tasvir; foto¤raf.
tahrik: hareket ettirme, hare-
kete geçirme.
vazife: görev.
vüs’at: genifllik.
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‹kinci cüz'î ve küçücük bir nümûnesi: Elektriktir. Bir
adam, elektrik lâmbas›n›n acîb vaziyetini tetkik etmifl.
Bak›yor ki, yüzer dü¤melerdeki ve merkezlerdeki ve de-
mir ve ip tellerdeki zerreler ve maddeler câmid, fluursuz,
hareketsiz olduklar› halde, yaln›z gayet cüz'î bir temas
neticesinde, on kilometre yeri dolduran karanl›k derhal
gider ve yerini yar›m saniyede dolduran bir nur vücuda
gelir. Bu gözle görünen karanl›¤›n birden kaybolmas› ve
yine gözle görünen o zulmet kadar nurun vücuda gelme-
si elbette bir hayal de¤il.

Ya o temas eden câmid, fluursuz zerreler, hadsiz bir
kuvveti ve bir nuru kendilerinde tafl›makla beraber, bir-
den yüz kilometre yerlere elini uzat›p, karanl›¤› süpürüp,
temizleyip nurlar› dolduracak. Bu ise bütün fleytanlar ve
dinsizler, maddiyyunlar toplansalar, bunu bir sofestâîye
de kabul ettiremezler. (HAfi‹YE)
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HÂfi‹YE: Yaln›z aldatmak için bâz› derin ve ehemmiyetli hakikatlere bir
isim tak›p, güyâ o hakikat anlafl›lm›fl gibi âdilefltiriyorlar. Meselâ, “Bu
elektrik kuvveti imifl” deyip, o ince ve derin hakikati ehemmiyetsiz yap›p
âdi gösteriyorlar. Halbuki, kudretin o mu'cizesinin hikmetleri iki sahife ile
ancak ifade edildi¤i halde, birtek isim takmakla, o hakikati ve o küllî hik-
meti gizleyip, gayet küçük ve basit bir perdesini yerine ikame ederek, o
mu'cizeli eseri, kör kuvvete ve serseri tesadüfe ve mevhum tabiata isnad
edip, Ebû Cehil’den daha echel bir dereceye düflüyorlar.

‹flte, ‹rade-i ‹lâhiyenin nâmuslar›n›n ünvanlar› olan âdetullah kanunlar›-
n›n birisine befler, aczinden mahiyetini bilemedi¤i o kanunun mahiyetine
“elektrik” nâm›n› verip, tenvirdeki harika mu'cize-i kudreti âdilefltirmekle
ve mâlûm birfley imifl gibi “elektrik kuvveti” diye bir isim takmakla, bunun
gibi çok hârikulâde mu'cizât-› kudret-i ‹lâhiyeyi câhilâne âdilefltiriyorlar.

camit: ruhsuz, cans›z madde.
cüz’î: küçük, az.
hadsiz: s›n›rs›z, sonsuz.
maddiyyun: maddenin ezelî
ve ebedî oldu¤una, sonradan
yarat›lmam›fl bulundu¤una
inananlar, maddeye ba¤l› ka-
lanlar, maddeciler, materya-
listler.

nur: ayd›nl›k, par›lt›, parlakl›k,
ziya, ›fl›k, flule.
Sofestaî: Allah’› kabul etme-
mek için kâinat› ve kendi var-
l›¤›n› da inkâr eden.
fluursuz: idraksiz, bilgisiz.
zerre: en küçük parça, mole-
kül, atom.
zulmet: karanl›k.
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Veyahut bütün kâinata hükmü geçen ve bütün nurlar,
onun Nur isminden feyz alan ve Nuru’n-Nur ve Hâl›-
ku’n-Nur ve Müdebbiru’n-Nur olan Kadîr-i Zülcelâlin ve
Allâmü’l-Guyûbun ve Alîm-i Mutlak›n kudretiyle ve hik-
metiyle olacak. ‹flte bu iki nümûneye k›yasen hadsiz nü-
mûneler var.

‹flte ! oäÉnÑu«s£dnG bütün kâinattaki nurlar›, güzellikleri,

tayyibeleri ve kelimât-› tayyibeleri ve hay›rlar› ve kemâ-
lâtlar› Zât-› Zülcelâle nur unsuru diliyle, kâinat takdim et-
ti¤i gibi, netice-i hilkat-i kâinat ve sebeb-i hilkat-i âlem
olan Muhammed Aleyhissalâtü Vesselâm dahi, nâmlar›-
na mebus oldu¤u kâinattaki bütün mevcudât hesâb›na,

Mi'rac Gecesinde o küllî mânâ ile ! oäÉnÑu«s£dnG demifl.

Resûl-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm biadedi zerrâ-
ti’l-enâm bu dört kelimât-› cemîleyi selâm yerinde söyle-
dikten sonra—Risâle-i Nur’da izah edildi¤i gibi—Cenâb-›

Hak 
1 t»pÑsfÉn¡tjnG n∂r«n∏nY oΩnÓs°ùdnG demesiyle, bütün ümmeti öy-

le diyeceklerine iflaret ve mânevî emir ve ferman ve ka-
bul hükmünde mukabele etmifl. Birden Peygamber 
2 nÚ/ëpdÉs°üdG $GpOÉnÑpY »'`∏nYnh Énær«n∏nY oΩnÓs°ùdnG demekle, o kudsî se-

lâm› hem kendine, hem ümmetine, hem bütün kendin-
den evvelki emsâllerine tâmim edip, küllî ve umumi bir
selâm sûretinde gösterip, bütün mahlûkat›n mebusu ol-
mas› noktas›nda onlara da o selâm› teflmil etmifl.

Aleyhissalâtü Vesselâm: ‘salât
ve selam onun üzerine olsun’ an-
lam›nda Hz. Muhammed’e dua.
Alîm-i Mutlak: sonsuz ve s›n›rs›z
ilim sahibi Allah, hakikî manada
gerçek ilim sahibi olan Allah.
Allâmü’l-Guyûb: gayb› bilen, gö-
rünmeyen fleyleri bilen, Allah.
emsal: efller, benzerler.
evvel: önce.
ferman: emir, buyruk.
feyz: bolluk, bereket, verimlilik.
hadsiz: çok, pek çok.
hikmet: ‹lahî gaye, yüksek bilgi.
hükmünde: de¤erinde, yerinde.
hüküm: hakimiyet, hakim olma.
izah: aç›klama, ayr›nt›lar› ile an-
latma.
Kadîr-i Zülcelâl: sonsuz büyük-
lük, haflmet ve kudret sahibi, Al-
lah.
kâinat: evren; yarat›lm›fl olan
fleylerin tamam›, bütün âlemler.
kemalât: kemaller, olgunluklar,
mükemmellikler.
k›yasen: k›yas ederek, karfl›laflt›-
rarak.
kudret: güç, kuvvet, takat, ikti-
dar.
kudsî: mukaddes, yüce.
küllî: umumî, genel.
mahlûkat: yarat›klar, Allah tara-
f›ndan yarat›lanlar.
manevî: manaya ait, maddî ol-
mayan.
mebus: gönderilen, yollanan, elçi.
mevcudat: mevcutlar, var olan
her fley, mahluklar.
Miraç: Peygamberimiz Hz. Mu-
hammed (a.s.m.) Efendimizin, Re-
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cep ay›n›n 27. gecesinde Ce-
nab-› Hakk›n huzuruna ruhen,
cismen, hâlen ç›kmas› mu’ci-
zesi.
mukabele: karfl›l›k verme,
karfl›lama.
nam: yerine, vekillik.
nur: ayd›nl›k, par›lt›, parlakl›k,
ziya, ›fl›k, flule.
nümune: örnek.

Resul-i Ekrem: çok cömert,
kerîm olan peygamber, Hz.
Muhammed (a.s.m.).
sebeb-i hilkat-i âlem: âlemin
yarat›l›fl sebebi.
selâm: bar›fl, rahatl›k, sela-
met ve esenlik dileme.
suret: biçim, flekil, tarz.
takdim: arz etme, sunma.
tamim: umumilefltirme, yay-

ma, herkese duyurma.
tayyibe: iyi, güzel, hofl.
teflmil: genellefltirme, flümul-
lendirme.
umumî: genel.
ümmet: Müslümanlar›n ta-
mam›; bütün Müslümanlar.
Zat-› Zülcelâl: sonsuz büyük-
lük ve haflmet sahibi olan zat,
Allah.

1 Selâm üzerine olsun ey Peygamber!
2. Selâm bizim ve Allah’›n salih kullar›n›n üzerine olsun.
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Ümmeti ise her namazda 
1 t»pÑsfÉn¡tjnG n∂r«n∏nY oΩnÓs°ùdnG deme-

leri, o selâm-› ‹lâhîdeki emir ve fermana bir imtisâldir.
Hem ona karfl› bîat etmektir. Ve hergün bîat›n›, yani
memuriyetini kabul ve getirdi¤i fermanlara itaatlerini
tecdid ve tazelemektir. Hem, risâletini bir tebriktir.
Hem, umum âlem-i ‹slâm hergün bu kelime ile onun ge-
tirdi¤i saadet-i ebediye müjdesine karfl› bir teflekkürdür.

Evet, her insan, kendi vücudunun mahvolmas› ile mü-
teellim oldu¤u gibi, hânesinin harap olmas› ile de elem
çekiyor. Ve vatan›n›n bozulmas› ile gayet müteessir olu-
yor. Ahbâb›n›n firak ve vefât›yla derinden derine kalbi
ac›yor. Dünya kadar büyük, has ve hususi dünyas›n›n ze-
vâl ve firak ve âhirde tamamen mahvolmas›n› düflünme-
si, mânevî bir cehennem gibi ruhunu ve vicdan›n› yan-
d›r›yor.

‹flte, akl› bafl›nda herbir adam ruhsuz, kalbsiz, ak›ls›z
olmamak flart›yla bilecek ki, Muhammed-i Arabî Aley-
hissalâtü Vesselâm›n Mi'rac Gecesinde gözüyle gördü¤ü
saadet-i ebediyenin müjdesini ve ehl-i imân›n Cennette-
ki hayat-› bâkiyesinin beflâretini ve insan›n alâkadar ol-
du¤u sevdiklerinin mahvolmad›klar›n› ve onlar›n zevalle-
rinden sonra yine görüflmelerinin muhakkak olaca¤›n›n
gayet sürurlu, mânevî hediyesine karfl› umum âlem-i ‹s-

lâm hergün çok defa t»pÑsfÉn¡tjnG n∂r«n∏nY oΩnÓs°ùdnG dedi¤i gibi,

onun da getirdi¤i hediye-i mâneviyesiyle, hem kâinat sa-
hifeleri ve tabakalar› mektubât-› Samedâniye olmas›na, 
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kâinat: evren; yarat›lm›fl olan
fleylerin tamam›, bütün âlemler.
mahv: yok olma, ortadan kalk-
ma, batma.
manevî: manaya ait, maddî ol-
mayan.
mektubat-› Samedâniye: Same-
danî mektuplar; Cenab-› Hakk›n
isim ve s›fatlar›n› anlatan, Allah’›n
birli¤ini gösteren varl›klar.
memuriyet: vazifeli olma duru-
mu.
Miraç: Peygamberimiz Hz. Mu-
hammed (a.s.m.) Efendimizin, Re-
cep ay›n›n 27. gecesinde Cenab-›
Hakk›n huzuruna ruhen, cismen,
hâlen ç›kmas› mu’cizesi.
Muhammed-i Arabî: Araplar›n
içinden ç›kan Peygamberimiz
Muhammed (a.s.m.).
müteellim: elemli, kederli, hü-
zünlü, içi s›zlayan.
müteessir: teessüre kap›lan, hü-
zünlü, kederli, mahzun.
risalet: elçilik, resullük, peygam-
ber olarak gönderilme.
saadet-i ebediye: sonu olmayan,
sonsuz mutluluk.
selâm-› ‹lâhî: Allah’›n selâm›, Al-
lah’›n r›zas›n› kazanmak için
mü’minlerin birbirine etti¤i dua.
sürur: sevinç, mutluluk.
tecdîd: yenileme, tazeleme.
umum: bütün.
Ümmet: Müslümanlar›n tamam›;
bütün Müslümanlar.
vefat: ölüm.
vicdan: iyiyi kötüden, hayr› fler-
den ay›rt etmeye yard›mc› olan
ahlâkî duygu.
zeval: zail olma, sona erme, yok
olma.

Ahbap: dostlar.
ahir: son.
alâkadar: ilgili, iliflki.
âlem-i ‹slâm: ‹slâm âlemi, ‹s-
lâm dünyas›.
Aleyhissalâtü Vesselâm: ‘sa-
lât ve selam onun üzerine ol-
sun’ anlam›nda Hz. Muham-
med’e dua.
beflaret: müjde.
biat: birinin hakimli¤ini kabul

etme, hakimiyetini tasdik et-
me.
ehl-i iman: inananlar, iman
sahipleri.
elem: dert, üzüntü, maddî-
manevî ›zt›rap.
ferman: emir, buyruk.
firak: ayr›l›k, ayr›lma, hicran.
gayet: son derece.
hane: ev, mesken, beyt, ika-
met edilen yer.

hayat-› bak›ye: bakî olan,
sonsuz hayat, ahiret hayat›.
hediye-i maneviye: manevî
hediye.
hususî: flahsî, zatî.
imtisal: emre tamamen uy-
ma, gerekeni yapma, al›nan
emre boyun e¤me.
itaat: söz dinleme, boyun e¤-
me, emre uygun hareket et-
me.

1. Selam üzerine olsun ey Peygamber.
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hem mahlûkat›n hakiki k›ymetleri ve kemâlâtlar› onun
risâletiyle tezâhür etmesine mukabil, bütün mahlûkat

mânen t»pÑsfÉn¡tjnG n∂r«n∏nY oΩnÓs°ùdnG bu mezkûr hakikatin lisân›y-

la derler.

Ve ümmet mâbeyninde fleâir-i ‹slâmiyeden olan birbi-

rine rºoµr«n∏nY oΩnÓs°ùdnG demeleri sünnet olmas›, bu büyük ha-

kikatin fluâ› olmas›ndand›r.
1 »/bÉnÑrdGnƒog »/bÉnÑrdnG

Said Nursî
ìÕ

Œ 3 0 4 œ
@ o¬nfÉnërÑo°S /¬pªr°SÉpH

2 ÉkªpFGnO GkónHG o¬oJÉncnônHnh $G oánªrMnQnh rºoµr«n∏nY oΩnÓs°ùdnG
Azîz, s›ddîk kardefllerim,

Evve len : Seksen sene bir mânevî ömr-ü bâki kazan-
d›ran fluhûr-u selâsenizi ve mübarek kudsî gecelerinizi ve
Leyle-i Regàibinizi ve Leyle-i Mi'râc›n›z› ve Leyle-i Berâ-
etinizi ve Leyle-i Kadrinizi ruh u can›m›zla tebrik ve her-
bir Nurcunun mânevî kazançlar› ve duâlar› umum kar-
deflleri hakk›nda makbuliyetini rahmet-i ‹lâhiyeden rica
ve hizmet-i Nuriyede muvaffak›yetinizi tebrik ederiz.

Sân iyen: Tesemmüm vesîlesiyle nisyan-› mutlak
hastal›¤›n›n musîbeti, benim hakk›mda bir ni'met ve

aziz: izzetli, muhterem, sayg›n.
evvelen: evvelâ, birinci, ilk ola-
rak.
hakikat: gerçek, esas.
hakikî: gerçek.
hizmet-i Nûriye: Nur hizmeti, Ri-
sâle-i Nur için çal›flma.
kemalât: kemaller, olgunluklar,
mükemmellikler.
k›ymet: de¤er.
kudsî: mukaddes, yüce.
Leyle-i Berat: Berat Gecesi, fia-
ban ay›n›n 15. gecesi.
Leyle-i Kadir: Kadir Gecesi,
Kur’ân-› Kerîm’in dünya semas›na
nazil oldu¤u gece, Ramazan’›n 27.
gecesi.
Leyle-i Miraç: Miraç Gecesi, Hz.
Muhammed’in Miraca ç›kt›¤› ge-
ce, Recep ay›n›n 27. gecesi.
Leyle-i Regaip: Regaip Gecesi,
Recep ay›n›n ilk Cuma gecesi.
lisan: dil.
mabeyn: ara, münasebet, iliflki.
mahlûkat: yarat›klar, Allah tara-
f›ndan yarat›lanlar.
makbuliyet: makbullük, be¤enil-
mifllik, geçerlilik.
manen: mana bak›m›ndan, ma-
naca.
manevî: manaya ait, maddî ol-
mayan.
mezkûr: zikredilen, ad› geçen,
an›lan.
mukabil: karfl›l›k.
musibet: felaket, bela.
muvaffak›yet: baflarma, baflar›l›
olma.
mübarek: hay›rl›, mutlu, kutlu,
u¤urlu.
nimet: iyilik, lütuf, ihsan, ba¤›fl.
nisyan-› mutlak: mutlak nisyan;
tam unutulma, karanl›¤a, yoklu-
¤a, hiçli¤e mahkûm olma.
Nurcu: Bedîüzzaman Said Nur-
sî’nin eserlerine ve fikirlerine ta-
raftar olan, Risale-i Nur’lar› oku-
yup neflreden kimse.
ömr-ü bâkî: daimî, kal›c› hayat.
rahmet-i ‹lâhîye: Allah’›n sonsuz
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rahmeti, ‹lâhî rahmet.
risalet: elçilik, ‹lahî ilhamlar›n
kalbe gelmesi ve tebli¤ edil-
mesi.
ruh u cân: candan, gönülden.
saniyen: ikinci olarak.
s›dd›k: çok do¤ru, dürüst,
hakk› ve hakikati tereddütsüz
kabullenen.

sünnet: farz ibadetler d›fl›n-
da, Hz. Muhammed’in (a.s.m.)
yapmay› âdet edindi¤i iba-
detler.

fleair-i ‹slâmiye: ‹slâma ait
iflaretler, ‹slâma sembol ol-
mufl ifl ve ibadetler.

flua: ›fl›n, bir ›fl›k kayna¤›ndan
uzanan ›fl›k telleri.

fluhur-i selâse: Üç Aylar; Re-
cep, fiaban ve Ramazan.
tesemmüm: zehirlenme.
tezahür: görünme, belirme,
ortaya ç›kma.
umum: bütün.
ümmet: Müslümanlar›n ta-
mam›; bütün Müslümanlar.
vesile: bahane, sebep.

1. Bâkî olan ancak Allah’t›r. 
2. Allah’›n ad›yla. Onu her türlü kusur ve noksandan tenzih ederiz. Allah’›n selâm›, rahmeti

ve bereketi ebediyen ve dâima üzerinize olsun.
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merhamet hükmüne ve bâz› hakàikin keflfine bir anah-
tar oldu¤unu, bana çok ac›mamak için haber veriyorum.
Fakat yine duân›z› ruh u can›mla rica ediyorum.

Evet, flimdi Sirâcü’n-Nur bafl›ndaki münâcât› oku-
dum. Ülfet ve âdet ve yeknesakl›k perdeleri alt›nda çok
hârika hakikatler gizleniyor gördüm. Bilhassa ehl-i gaf-
let ve ehl-i tabiat ve felsefenin dinsiz k›sm› bu âdetullah
kanunlar›n›n perdesi alt›nda çok mu'cizât-› kudret-i ‹lâhi-
yeyi görmeyip, da¤ gibi bir hakikati, zerre gibi bir âdi es-
baba isnad eder, yükletir. Kadîr-i Mutlak›n herfleydeki
mârifet yolunu seddeder. Ondaki ni'metleri kör olup
görmeyerek, flükür ve hamd kap›s›n› kap›yorlar.

Meselâ, birtek kelimeyi ayn› anda milyon, belki milyar
kelime olarak, cilve-i kudret sahife-i havada istinsah et-

ti¤i gibi, 
1 oÖu«s£dG oºp∏nµrdG oón©r°ünj p¬r«ndpG âyetinin remziyle her ke-

lime-i tayyibe, bütün küre-i havada birden, âdetâ zaman-
s›z, kalem-i kudretle istinsah edildi¤i gibi mânevî ve
makbul hakikatlerin bir yazar-bozar tahtas› hükmünde
olan küre-i havada kudretin acîb bir mu'cizesinin zaman-›
Âdem’den beri ülfet perdesi alt›nda ehl-i gaflet nazar›n-
da sakland›¤› gibi; flimdi, radyo nâm› verdikleri ayn-› ha-
kikatle sabit olmufl ki, içinde hadsiz bir ilim ve hikmet ve
irade bulunan gayr-i mütenâhi bir kudret-i ezeliyenin cil-
vesi, her zerre-i havaîde hâz›r ve nâz›rd›r ki, hadsiz ayr›
ayr› kelimeler herbir zerre-i havaînin küçücük kula¤›na
girip incecik dilinden ç›kt›¤› halde kar›flm›yor, bozulmu-
yor, flafl›rm›yor.
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hârika: ola¤anüstü.
hikmet: ‹lahî gaye, gizli sebep,
fayda.
hükmünde: de¤erinde, yerinde.
hükmüne: yerine, de¤erine.
ilim: bilme, bilifl, bilgi; bir fleyin
do¤rusunu bilme.
irade: dileme, isteme, bir fleyi ya-
p›p yapmama konusunda için
olan iktidar, güç.
isnâd: dayanma, dayand›rma.
istinsah: nüshas›n› yazma, örne-
¤ini ç›karma, kopya etme.
Kadîr-i Mutlak: hiç bir kay›t ve
flarta tâbi olmaks›z›n her fleye
gücü yeten sonsuz kudret sahibi,
Allah.
kalem-i kudret: kudret kalemi,
Allah’›n güç ve kuvveti ile yarat-
mas›.
kelime-i tayyibe: güzel ve hofl
kelime.
keflif: gizli bir fleyi bulma, meyda-
na ç›karma.
kudret-i ezeliye: ezele ait kud-
ret, bafl›-sonu olmayan sonsuz
‹lâhî kudret, kuvvet.
küre-i hava: hava küresi, dünya-
y› kaplayan hava tabakas›, at-
mosfer.
makbul: kabul edilmifl olan, al›-
nan, reddedilmeyen.
manevî: manaya ait, maddî ol-
mayan.
marifet: bilme, ilim, danifl.
meselâ: misal olarak, flunun gibi,
söz gelifli, faraza.
mu’cizat-› kudret-i ‹lâhîye: Al-
lah’›n kudretinin mu’cizeleri.
mu’cize: benzerini yapmaktan
insanlar›n aciz kald›¤› fley.
münacat: dua.
nam: ad, isim.
nazar: düflünme, fikir, mülâhaza,
niyet.
naz›r: bir yüzü bir tarafa bakan,
yönelik.
remz: iflaret, iflaretle anlatma, is-
te¤ini iflaretle ifade etme.
ruh u cân: candan, gönülden.
sabit: ispat edilmifl, ispatlanm›fl.
sahife-i hava: hava sayfas›.
sedd: kapama, t›kama, engel ol-
ma.
flükür: nimet ve iyili¤in sahibini
tan›ma ve ona karfl› minnet duy-
ma.
Ülfet: al›flkanl›k hâline getirme,
huy edinme.
ülfet: al›flma, kaynaflma, dostluk.
yeknesak: tek düzen, de¤iflmez.
zaman-› Âdem: Hz. Âdem zama-
n›, insanl›¤›n ilk devresi.
zerre: en küçük parça, molekül,
atom.
zerre-i havaiye: hava zerresi, ha-
vadaki atomlar.

acip: tuhaf, hayrette b›rakan.
âdet: görenek, usul, al›flkan-
l›k.
âdeta: sanki.
âdetullah: Allah’›n tabiata
koydu¤u yarat›l›fla ait kanun-
lar.
adî: basit, baya¤›, s›radan.
ayn-› hakikat: hakikat›n asl›,
gerçe¤in tâ kendisi.
bilhassa: özellikle.

cilve: tecelli, görüntü.
cilve-i kudret: kudret ve
kuvvetin tecellisi, görüntüsü.
ehl-i gaflet: dünyaya dald›-
¤›ndan dolay› ahiretin fark›n-
da olmayan.
ehl-i tabiat: tabiatperestler,
tabiata tapanlar.
esbap: sebepler, vas›talar.
felsefe: madde ve hayat›
bafllang›ç ve gaye bak›m›n-

dan inceleyen ilim.
gayr-› mütenahi: sonsuz, so-
nu olmayan, nihayetsiz.
hadsiz: s›n›rs›z, sonsuz.
hakaik: hakikatler, do¤rular,
gerçekler.
hakikat: gerçek, do¤ru.
hakikat: gerçek, esas.
hamd: Allah’a karfl› flükran ve
memnuniyetini onu överek
bildirme.

1. Bütün güzel sözler Ona yükselir. (Fât›r Suresi: 10.)
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Demek bütün esbab toplansa, tek bir zerrenin bu va-
zife-i f›triyesindeki cilve-i kudret-i kudsiyeyi hiçbir cihet-
te yapamad›¤› ve bu her zerrenin hadsiz ince küçük ku-
la¤›nda ve dilinde gayet harika san'ata hiçbir cihette hiç-
bir parmak kar›flmad›¤› için, ehl-i dalâlet ve ehl-i gaflet
“ülfet, âdet, kanunluk, yeknesakl›k” perdesiyle saklay›p,
âdi bir isim tak›p, muvakkat kendilerini aldat›yorlar.

Meselâ, On Dördüncü Sözün Zeylinin hâfliyesinde de-
nildi¤i gibi, pekçok mu'cizâtl› bir usta, bir t›rnak kadar
bir odun parças›ndan yüz okka muhtelif taamlar›, yüz
arfl›n muhtelif kumafllar› yapsa, bir adam o odun parça-
s›n› gösterip dese, “Bu ifller tabiî ve tesadüfî olarak bun-
dan olmufl”; o ustan›n hârika san'atlar›n›, hünerlerini hi-
çe indirse, ne derece bir hamakat ve dalâlette bir hurâ-
fet ve hezeyan oldu¤u gibi; aynen öyle de, çam ve incir
a¤ac› gibi binler hârika san'atlar› tazammun eden bir
mu'cize-i kudreti, nohut gibi iki çekirde¤i gösterip,
“Bunlar bundan olmufl” demek; veya küre-i havay› bir
konferans meydan› ve zemin yüzünü bir dershâne ve bir
mekteb-i irfan hükmüne getiren ve hadsiz ni'metleri ta-
zammun eden ve hadsiz flükürlerle mukabele etmek lâ-
z›mken; ve beflerin saadet-i ebediyesindeki ihsanat-› ‹lâ-
hiyenin bir muaccel (HAfi‹YE) nümûnesi ve hiçbir flüpheyi
b›rakmayan ve do¤rudan do¤ruya hazîne-i rahmetten
ihsan edilen bir hediye-i Rahmâniyeye radyo nâm›n›
takmakla, bu elektrik ve havan›n temevvücât› nâm›n› 

HAfi‹YE: Bu kelimede büyük bir hakikat hazinesinin anahtar›na iflaret
var.

âdet: görenek, usul, al›flkanl›k.
adî: basit, baya¤›, s›radan.
arfl›n: yaklafl›k 68 cm’ye eflit olan
uzunluk ölçüsü.
befler: insan, insanl›k.
cihet: sebep, vesile, mucip, baha-
ne.
dalâlet: flaflk›nl›k.
ehl-i dalâlet: dalâlet ehli; yoldan
ç›kanlar, azg›n ve sapk›n kimse-
ler.
ehl-i gaflet: dünyaya dald›¤›ndan
dolay› ahiretin fark›nda olmayan.
esbap: sebepler, vas›talar.
gayet: son derece.
hadsiz: s›n›rs›z, sonsuz.
hamakat: ahmaks›zl›k, beyinsiz-
lik, budalal›k.
hârika: ola¤anüstü.
hafliye: bir kitab›n sayfalar›n›n
kenar›na veya alt›na yaz›lan aç›k-
lay›c› yaz›, derkenar.
hazine-i rahmet: rahmet hazine-
si.
hediye-i Rahmanî: sonsuz mer-
hamet ve flefkat sahibi olan Al-
lah’›n kullar›na hediye olarak ver-
di¤i nimetler.
hezeyan: saçmalama, abuk sa-
buk konuflma, herze.
hurafat: hurafeler, bât›l inan›fllar.
hükmüne: yerine, de¤erine.
hüner: marifet, bilgililik, ustal›k.
ihsan: verilen, ba¤›fllanan fley.
ihsanat-› ‹lâhiye: ‹lâhî ihsanlar;
Cenab-› Hakk›n mahlûkat›na ih-
san etti¤i bütün nimetler, ikram-
lar, hediyeler, ba¤›fllar.
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küre-i hava: hava küresi,
dünyay› kaplayan hava taba-
kas›, atmosfer.
mekteb-i irfan: ilim ve irfan
okulu, irfan yuvas›.
Meselâ: misal olarak, flunun
gibi, söz gelifli, faraza.
muaccel: tacil edilmifl, acele
olunmufl.
mu’cize: benzerini yapmak-
tan insanlar›n aciz kald›¤› fley.
mu’cize-i kudret: Cenab-›
Hakk›n kudretinin mu’cizesi.
muhtelif: çeflitli.

mukabele: karfl›l›k verme,
karfl›lama.
muvakkat: geçici.
nam: ad, isim.
nümune: örnek.
okka: dört yüz dirhemden
oluflan bir a¤›rl›k ölçüsü biri-
mi, 1283 gram.
saadet-i ebediye: sonu ol-
mayan, sonsuz mutluluk.
taam: yemek, yiyecek.
tabiî: tabiat› gere¤i olan, nor-
mal, al›fl›lm›fl, ola¤an.
tazammun: ihtiva etme, içine

alma, içinde bulundurma.
temevvücât: dalgalanmalar.
tesadüfî: tesadüfle ilgili, rast-
gele, tesadüf olarak.
ülfet: al›flma, kaynaflma,
dostluk.
vazife-i f›triye: f›trî vazife,
yarat›l›fla ait vazife.
yeknesak: tek düzen, de¤ifl-
mez.
zemin: yeryüzü.
zerre: en küçük parça, mole-
kül, atom.
zeyl: ek, ilâve.
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vermekle, o yüz bin ni'metlere küfran perdesini çekmek,
aynen o misâl gibi, maddiyyunlar›n ve ehl-i dalâletin
hadsiz bir divânelikleridir ki, hadsiz bir cinayet olup,
hadsiz bir azaba onlar› müstehak eder.

‹flte, kardefllerim, hakikaten bugün, Sirâcü’n-Nur’un
bafl›ndaki Münâcât› tashih niyetiyle okudum. Kuvve-i
hâf›zam tam söndü¤ü için, birden o münâcât›n hakikat-
lerine karfl›, güyâ seksen yafl›nda iken yeni dünyaya gel-
miflim gibi, birden ülfet ve âdetleri bilmiyor gibi, o mâ-
lûm âdetler perde olamad›. Kemâl-i flevk ile tam istifade
edip okudum. Pek hârika gördüm. Ve anlad›m ki, gizli
düflmanlar›m›z bir k›s›m resmî memurlar› aldat›p, Sirâ-
cü’n-Nur’un âhirini bahane ederek müsâderesine, yani
bafl›ndaki Münâcât›n intiflar etmemesine çal›flt›klar›na
kanaatim geldi. Rehber’deki Hüve Nüktesi gibi bu Mü-
nâcât da, Sirâcü’n-Nur’a dinsizler taraf›ndan hücumu-
nun bir sebebidir.

Sâ l i sen : Size bütün ruh u can›m›zla müjde veriyoruz
ki, Nurculardaki tam ihlâs ve hakiki sadâkat ve sars›lmaz
tesânüd vesîlesiyle, bafl›m›za gelen bütün musîbetler,
hizmet-i imâniyemiz noktas›nda büyük ni'metlere çevril-
mifl ve perde alt›nda hat›r ve hayale gelmeyen Nurun fü-
tuhâtlar› oluyor.

Meselâ, Isparta’dan buraya, yani ‹stanbul’a mahke-
meye gelmekli¤im için yüz banknot, otomobile mecbu-
riyetle verildi. Sizi temin ediyorum ki, yaln›z bu mesele-
de ve yaln›z Rehbere ait ve yaln›z benim flahs›ma ait 
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yarat›lmam›fl bulundu¤una ina-
nanlar, maddeye ba¤l› kalanlar,
maddeciler, materyalistler.
malûm: bilinen, bilinir olan.
mecburiyet: mecbur olma, zaru-
rîlik durumu, zorunluluk.
meselâ: misal olarak, flunun gibi,
söz gelifli, faraza.
mesele: konu.
misal: benzer, örnek.
musibet: felaket, bela.
münacat: dua.
müsadere: toplatma, elden alma.
müstahak: lây›k olunan, hak edi-
len fley.
Nur: Risale-i Nur.
Nurcu: Risale-i Nur’u okuyup
yaymaya çal›flan.
resmî: devletin olan, devlete ait,
devletle ilgili.
ruh u cân: candan, gönülden.
sadâkat: ba¤l›l›k, do¤ruluk.
salisen: üçüncü olarak.
tashih: düzeltme, yanl›fl›n› gider-
me.
tesanüt: dayan›flma, birbirine da-
yanma ve destek olma.
ülfet: al›flkanl›k hâline getirme,
huy edinme.
vesile: bahane, sebep.

âdet: görenek, usul, al›flkan-
l›k.
ahir: son.
azap: günahlara karfl› çekile-
cek ceza, eziyet, iflkence.
bahane: as›l sebebi gizlemek
için ileri sürülen uydurma se-
bep.
banknot: kâ¤›t bir lira.
cinayet: bu derecede a¤›r
suç.
divane: deli, akl› bafl›nda ol-
mayan.
ehl-i dalâlet: dalâlet ehli; yol-

dan ç›kanlar, azg›n ve sapk›n
kimseler.
fütuhat: fethetmek,yay›l-
mak.
güya: sanki.
hadsiz: s›n›rs›z, sonsuz.
hakikat: gerçek, as›l, esas.
hakikaten: do¤rusu, gerçek-
ten.
hakikî: gerçek, sahici.
hârika: ola¤anüstü.
hizmet-i imaniye: iman hiz-
meti; Risale-i Nur’la hizmet.
ihlâs: bir ifli, bir ameli, baflka

bir karfl›l›k beklemeksizin, s›rf
Allah r›zas› için yapma.
intiflar: yay›lma, yayg›nlafl-
ma, neflrolunma.
istifade: faydalanma, yarar-
lanma.
kanaat: inanma, görüfl, fikir.
kemal-i flevk: tam ve kusur-
suz bir istek.
kuvve-i haf›za: haf›za gücü.
küfran: iyilik bilmeme, görü-
len iyili¤i unutma, nankörlük.
maddiyyun: maddenin ezelî
ve ebedî oldu¤una, sonradan
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meydana gelen ve gelmeye bafllayan netice-i hizmete iki
bin banknot verseydim yine ucuz sayacakt›m. Umuma
ait neticeleri de buna k›yas edilsin.

1 »/bÉnÑrdGnƒog »/bÉnÑrdnG
Duan›za muhtaç hasta kardefliniz

Said Nursî

ìÕ

Œ 3 0 5 œ

NUR ÂLEM‹N‹N 
B‹R ANAHTARININ B‹R HÂfi‹YES‹

Bu Nur Anahtar›n›n radyo bahsine dair, iki üniversite-
li ile, birgün hareket etmekte olan, hiçbir telle ba¤l› bu-
lunmayan bir otomobilde bulunan radyo ile, uzakta bir
mevlid-i flerif dinliyorduk. O iki Nurcu üniversitelilere de-
dim: 

Nurda dahi, hayat, vücut gibi do¤rudan do¤ruya kud-
ret-i ‹lâhiyenin perdesiz tecellîsi bedahetle göründü¤üne
bir delil budur ki: fiimdi bu makinecikteki t›rnak kadar
bir hava, mânevî az bir nur, yaln›z bu mevlidden gelen
kelimeleri dinler, söyler de¤il, belki binler, milyonlar ke-
limeleri ayn› anda dinler, söyler ki, binler istasyondaki
ayr› ayr› kelimeleri flimdiki iflitti¤imiz kelimeler gibi iflitir
ve iflittirebilir, bize söyleyebilir. Demek en cüz’î, en küllî
olur.

686 | EM‹RDA⁄ LÂH‹KASI - II

bahis: konu.
banknot: kâ¤›t bir lira.
bedahet: aç›kl›k, aflikâr, ispa-
ta ihtiyaç olmayacak derece-
de aç›kl›k.
cüz’î: az, parçaya ait olan.
dair: alakal›, ilgili.
delil: iz, niflan, emare.
istasyon: vericileriyle birlikte,
radyo, televizyon tesisleri.
k›yas: karfl›laflt›rma, oranla-
ma.

kudret-i ‹lâhiye: Allah’›n
kudreti, Allah’›n kudretiyle
yapt›¤› ifller, fiiller, tasarruflar.
küllî: çok, büyük, çok miktar-
da.
manevî: manaya ait, maddî
olmayan.
mevlit: Süleyman Çelebi’nin
bu konudaki meflhur ve yay-
g›n eseri.
nur: ayd›nlatma, par›lt›; Ce-
nab-› Hakk’›n bütün kainat›

isim ve s›fatlar›yla ayd›nlat-
mas›.

Nur: ayd›nl›k, par›lt›, parlakl›k,
ziya, ›fl›k, flule.

Nurcu: Risale-i Nur’u okuyup
yaymaya çal›flan.

tecelli: aç›l›p belirme, aç›kça
ortaya ç›kma, ayd›nlanma.

umum: hep, herkes.

vücut: varl›k.

1. Bâkî olan ancak Allah’t›r.
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Hem o küçücük, parçac›k hava, küre-i hava kadar va-
zife görür. En küçük, en büyük küre-i hava kadar büyür.

E¤er cilve-i kudret-i Ezeliyeye verilmezse, öyle acip
bir hurafeli tezat olur ki, hiçbir hayale gelmez. Birfley
z›dd›na ink›lâb› muhal oldu¤undan, böyle binler derece
en cüz’î, z›dd› olan en küllî olmak; en küçük, en büyük
olmak; en câmid, câhil, fluursuz, âciz en muktedir, en di-
râyetli ve iradetli ve fluurlu olmak lâz›m gelir ki, yüzer te-
zad ve muhaller ve hurafetler içinde, emsali bulunmaz
bir hurafedir. Demek, bilbedâhe kudret-i Ezeliyenin bir
cilvesidir. Ve o cilveyi küre-i havada umumen temsil
eden bu gelen hadisi flerifin meâli gösteriyor. fiöyle ki:

Bir melâike var. K›rk bin bafl› var. Her bafl›nda, k›rk
bin dil var. Herbir dilde k›rk bin tesbihat yap›yor. 64 tril-
yon tesbihat ayn› anda söylüyor. Demek küre-i hava, bu
melâike gibidir. Yani, bu melâikenin tesbihat› adedince
her kelime-i tayyibe, hava sayfas›nda yaz›l›yor.

Küre-i hava diyor ki: “Bu hadis, benden veya bana
nezarete memur melekten haber veriyor. Çünkü, insan-
daki bütün konuflmalar ve sair bütün hadsiz sesler, kar›fl-
malar› içinde kar›flt›r›lmadan tam hurufat›yla ve söyle-
yenlerin fliveleriyle, mümtaz sesleriyle söylenmek göste-
rir ki, küllî bir fluurla yap›lan bu ifl yaln›z tek bir zerrenin
vazifesi, ne bana, yani küre-i havaya ve ne de bütün es-
baba vermesi hiçbir cihet-i imkân› yok. Demek her yer-
de hâz›r, nâz›r ehadiyet cilvesiyle ve içinde ihatal› bir ira-
de, muhit bir ilim bulunan bir kudret-i Ezeliyenin cilvesi-
dir. Buna milyonlar flahitlerinden birisi radyodur.” 
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hale geçme, de¤iflme, dönüflme.
iradet: irade, istek, dileme.
isti¤rap: garip bulmak, flafl›rmak
ve hayret etmek.
kaide: kural, esas, düstur.
kelime-i tayyibe: güzel ve hofl
kelime.
kudret: Allah’›n bütün varl›¤› çev-
releyen ezelî kuvveti.
kudret-i Ezeliye: ezele ait kud-
ret, bafl›-sonu olmayan sonsuz
‹lâhî kudret, kuvvet.
küre-i hava: hava küresi, dünya-
y› kaplayan hava tabakas›, at-
mosfer.
medar-› ibret: ibret sebebi, vesi-
lesi.
melâike: melek, melekler.
melâike: melekler.
meselâ: misal olarak, flunun gibi,
söz gelifli, faraza.
mu’cizat: mu’cizeler, Allah tara-
f›ndan verilip, yaln›z peygamber-
lerin gösterebilecekleri büyük
harika ifller.
mu’cizat: yarat›lm›fllar›n yap-
maktan aciz kald›klar› ola¤an üs-
tü fleyler.
muhal: imkans›z, olmas› müm-
kün olmayan.
muhit: ihata eden, etraf›n› çevi-
ren, kuflatan, saran.
muktedir: iktidarl›, gücü yeten.
mümtaz: ayr›cal›lkl›, seçkin.
nazar-› dikkat: dikkatli bakma,
dikkatli bak›fl.
naz›r: nezaret eden, bakan, göze-
ten.
neflr: herkese duyurma, yayma,
tamim.
nezaret: gözetme, bakma, kon-
trol etme.
r›zk: yiyecek, içecek fley, az›k.
sâir: di¤er, baflka, öteki.
flahit: .
flaflaa: gösterifl, debdebe, tanta-
na.
flive: söyleyifl, telâffuz.
fluur: bilinç.
fluursuz: idraksiz, bilgisiz.
taife: tak›m, güruh, familya.
temsil: birinin, bir toplulu¤un ve-
ya bir kuruluflun ad›na hareket
etme.
tesbihat: tesbihler, Cenab-› Hak-
k›n bütün noksan s›fatlardan
uzak ve bütün kemal s›fatlara sa-
hip oldu¤unu ifade eden sözler.
tezat: z›tl›k, ayk›r›l›k.
umumen: umumî olarak, bütün
olarak.
vahdaniyet: Allah’›n birli¤i ve
varl›¤›, Allah’›n bir oluflu.
vazife: görev.
zerre: en küçük parça, molekül,
atom.

âciz: eli yetmez, gücü yet-
mez, güçsüz.
âdet: tabiatta var olan kanun.
adî: basit, baya¤›, s›radan.
adiyat: her zaman olagelen,
al›fl›lm›fl, s›radan fleyler, basit
ifller.
bilbedahe: aç›ktan, aflikâr
olarak.
camit: ruhsuz, cans›z madde.
celp: elde etme, kendine çek-
me.
cihet-i imkân: mümkün ol-
ma yönü, imkân taraf›. bir fle-

yin olabirlirlik taraf›, yönü.
cilve: tecelli, görüntü.
cüz’iyat: ehemmiyetsiz, de-
¤ersiz, ufak tefek fleyler.
delil: iz, niflan, emare.
dirayetli: bilgili, kavray›fll›.
ehadiyet: Allah’›n her bir fley-
de birli¤inin tecelli etmesi,
görünmesi.
ehemmiyet: önem, de¤er,
k›ymet.
esbap: nedenler, sebepler,
vas›talar.
hadis-i flerif: Peygamberimiz-

den aktar›lan sözlerin genel
ad›.
hilkat-i insaniye: insan›n, in-
sanl›¤›n yarat›l›fl›.
hurafe: manas›z söz.
hurafe: sonradan uydurulan
söz, bat›l inan›fl.
huruc: ç›kma, d›flar› ç›kma, ç›-
k›fl.
hurufat: harfler.
iafle: geçindirme, besleme,
yedirip içirme.
ihatal›: kuflat›c›.
ink›lâp: birhalden di¤er bir

EMIRDAG 02.qxd  3/28/07  9:43 AM  Page 687



On Üçüncü Sözde hikmet-i Kur'âniye ile hikmeti fel-
sefeyi muvazene bahsinde denilmifl olan meselenin me-
âli budur ki:

Felsefe-i insaniye, gayet harikulâde mucizât-› kudret-i
‹lâhiyenin mucizât-› rahmeti üstüne âdiyat perdesi çeker.
O âdiyat alt›ndaki vahdaniyet delillerini ve o harika ni-
metlerini görmüyor, göstermiyor. Fakat âdetten huruç
etmifl hususî baz› cüz’iyât› görür, ehemmiyet verir.

Meselâ, hilkat-› insaniyedeki kudret mucizelerini gör-
müyor, ehemmiyet vermiyor. Fakat, kaideden ç›km›fl iki
bafll›, üç ayakl› bir insan› görüp, isti¤rab ve velvele-i hay-
retle nazar-› dikkati celb eder. Küllî, umumî mucizât›
âdet perdesinde saklar; cüz’î ve kanundan ç›km›fl ve ta-
ifesinden ayr›lm›fl maddeleri medâr-› ibret yapar.

Hem meselâ, hayvandan, insandan yavrular›n pek
harika, pek mucizatl›  iaflelerini âdi görüp ehemmiyet
vermiyor. Fakat bir vakit Amerika’da bir gazetenin nefl-
retti¤i gibi, taifesinden ç›km›fl, milletinden ayr›lm›fl, de-
nizin dibine girmifl bir böce¤in, bir yeflil yaprak r›z›k ola-
rak a¤z›na verilmesini gören bal›kç›lar a¤lam›fllar; flâflaa
ile ilân etmifller. 

Halbuki; en cüz’î bir yavruda, memedeki âb-› kevser
gibi r›zk›nda, onun gibi binler mucizât-› rahmet ve ihsan
var. Felsefe-i befleriye görmüyor ki flükretsin, o Rahmâ-
nür-Rahîmi tan›s›n, flükürle mukabele etsin.

‹flte, hikmet-i Kur'âniye, o âdiyat perdesini y›rtar. O
küllî, umumî harika mucizeleri ve fevkalâde nimetleri 

âb-› kevser: Cennetteki sulardan
biri; Kevser suyu.
âdet perdesi: gelenek,görenek
ve al›flkanl›klar›n gerçe¤i gizleme-
si durumu .
âdet: al›flkanl›k, gelenek, görenek
.
âdi: basit, s›radan.
adiyat: her zaman olagelen, al›-
fl›lm›fl, s›radan fleyler, basit ifller.
bahis: konu, mesele.
celp etmek: çekmek, getirmek.
cüz’î: küçük, parça.
cüz’iyat: küçük parçalar.
ehemmiyet: önem, de¤er.
fevkalâde: çok güzel, çok iyi, çok
üstün.
gayet: son derece.
hârika: ola¤anüstü.
harikulâde: ola¤anüstü.
hikmet-i felsefe: felsefe ilmi.
hikmet-i Kur’âniye: Kur’ân’a
mahsus hikmet, Kur’ân’›n hikme-
ti.
hilkat-i insaniye: insanl›¤›n yara-
t›l›fl› .
huruç etmek: ç›kma, ç›k›fl .
hususî: özel.
iafle: yiyecek, r›z›k, hayat› devam
ettiren fley.
ihsan: ba¤›fllama, ikram etme, lü-
tuf.
isti¤rap: yad›rgama, garip karfl›la-
ma .
kaideden ç›kmak: kurala ba¤l›
olmama.
kudret mucizeleri: Allah’›n kud-
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reti ile yaratt›klar›.
küllî: umumî, genel.
meal: mana, anlam, mefhum.
medar-› ibret: düflündürücü
ibret al›nmas› gerekilen.
meselâ: misal olarak, söz ge-
lifli, flunun gibi 
mesele: konu.
mu’cizat: insan›n yapmaktan
aciz kald›¤› fleyler.
mu’cizatl›: insan› aciz b›rakan
harukulade yap›da.
mucizat-› rahmet: Rahmet
mucizesi

mu’cize: benzerini yapmak-
tan insanlar›n aciz kald›¤› fley.
mukabele: karfl›l›k verme,
karfl›lama.
muvazene: ölçü, k›yas, mu-
kayese.
nazar-› dikkat: dikkatli bak›fl,
ilgilenme
neflretmek: yaymak
Rahmanürrahim: çok flefkat-
li, çok merhametli olan Allah.
r›z›k: hayat›n devam› için Ce-
nab-› Hak taraf›ndan verilen-
ler yiyecek, içecek fley, az›k.

flaflaa: debdebe, parlakl›k,
gösterifl
flükür: Allah’›n nimetlerine
karfl› memnunluk gösterme,
gerek dil ile gerekse hal ile
Allah’› hamd etme.
taife: cins, kavim, kabile.
umumî: umuma ait, umumla
ilgili, herkesle alâkal›, herkese
ait.
vahdaniyet: yarat›l›flta birlik,
yaratan›n bir oluflu
velvele-i hayret: flaflk›nl›k
belirtisi
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beflere ders verir, Allah’› tan›tt›r›r. Küllî flükür nam›na
ubudiyete sevk eder.

‹flte, felsefe-i befleriyenin en acip, en antika hatâs›n-
dan birisi de fludur ki: Cüz-ü ihtiyarîsi ve iradesi, en za-
hir ve küçük fiili olan “söylemeye” kâfi gelmiyor, icad
edemiyor. Yaln›z havay› harflerin mahrecine sokuyor.
Bu cüz’î kesb ile, Cenab-› Hak, onun o kesbine binaen
o kelimat› halk eder, havaya da binler nüsha yazar. Bu
kadar icattan insan›n eli k›sa oldu¤u halde, bütün esbab-
› kâinat âciz kald›klar› bir harika küllî mucizât-› kudrete
“befler icad›” nam›n› vermek ne kadar büyük bir hatâ ol-
du¤unu, zerre kadar fluuru bulunan anlar.

‹flte, bunun bir misali, yüz bin harikalar› tazammun
eden bir kanun-u ‹lâhîyi, beflerin istifadesine vesile ol-
mak için bir keflfiyat, yani fiilî dualar›na bir nevî kabul
hükmünde bir ilham-› ‹lâhî ile keflf olan radyo ile, befler
istifadesine vesile olan biçare, âciz-i mutlak bir insana,
“Hah! Radyoyu filân keflflaf icad etti ve elektrik kuvveti-
ni buldu. Ve baz› keflflaflar da, beflerin kafas›n› okumak
için bir madde icad etmeye çal›fl›yorlar!” 

Evet, Cenab-› Hak bu kâinat›, insana lâz›m ve lây›k
her fleyi içinde halk etmifl bir misafirhanedir; ziyafetler
nevinde baz› zaman ve as›rlarda gizli kalm›fl nimetlerini
dua-y› fiilî olan telâhuk-u efkârdan ileri gelen taharriyat
neticesinde ellerine ihsan eder. Buna karfl› flükretmek lâ-
z›m gelirken, bir küfran-› nimet nevinden, âdi, âciz bir
insan›n icad›, hüneri nazar›yla bak›p, sonra o küllî bir 
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irade: dileme, isteme, bir fleyi ya-
p›p yapmama konusunda için
olan iktidar, güç.
istifade: faydalanma, yararlan-
ma.
kâfî: yeter, elverir.
kâinat: evren; yarat›lm›fl olan
fleylerin tamam›, bütün âlemler.
kanun-› ‹lâhî: ‹lâhî irade, ‹lâhî ka-
nun.
kesb: çal›fl›p, kazanma.
keflfiyat: keflifler, Allah’›n ilham
etmesiyle gösterilen gaybla ilgili
s›rlar.
keflif: bulma, meydana ç›karma.
keflflaf: keflfeden, gizli bir fleyi
meydana ç›karan.
küfran-› nimet: nimete karfl›
nankörlük etme, Cenab-› Hakk›n
ihsan etti¤i nimetleri bilmemek,
hürmetsizlikte bulunmak, nimet-
lere flükürsüzlük.
küllî: umumî, genel.
mahreç: a¤›zdan ses ve harflerin
ç›kt›¤› yer, bo¤umlama yeri.
misâfirhâne: misafirlerin kald›¤›
ev, geçici bekleme yeri.
misal: efl, benzer.
mu’cizat-› kudret: kudret mu’ci-
zeleri.
nam: ad, yerine, vekillik.
nazar: bak›fl; düflünce, fikir.
nev: çeflit, tür.
nevi: çeflit.
nüsha: birbirinin ayn› olan yaz›l›
metinlerden her biri.
sevk: ulaflt›rma, yöneltme.
fluur: bilinç.
flükür: Allah’›n nimetlerine karfl›
memnunluk gösterme, gerek dil
ile gerekse hal ile Allah’› hamd
etme.
taharriyat: araflt›rmalar, arama-
lar, incelemeler, tahkik etmeler.
tazammun: ihtiva etme, içine al-
ma, içinde bulundurma.
telâhuk-› efkâr: fikirlerin birbiri
pefline gelip birleflmesi, kat›lafl-
mas›, birbirine eklenmesi.
ubudiyet: kulluk.
vesile: arac›, vas›ta.
zahir: görünen, görünücü.
zerre: en küçük parça, molekül,
atom.
ziyafet: ikram için verilen yemek,
yemekli davet, flölen.

acip: tuhaf, hayrette b›rakan.
âciz: zay›f, güçsüz, zavall›.
âciz-i mutlak: tam âciz, her
bak›mdan güçsüz, zay›f.
adî: basit, baya¤›, s›radan.
antika: genele, ola¤ana, gele-
ne¤e ayk›r›, acayip, tuhaf.
asr: yüzy›l, as›r.
befler: insan, insanl›k.
bîçare: çaresiz, zavall›.
binaen: -den dolay›, bu se-
bepten.
cüz-i ihtiyarî: Cenab-› Hak ta-
raf›ndan insana verilen arzu

serbestli¤i; diledi¤i gibi hare-
ket edebilme kuvveti; cüz’î
irade.
cüz’î: az, parçaya ait olan,
pek az.
dua-y› fiilî: fiilî dua; istenilen
bir fleyin meydana gelmesi
için lâz›m gelen flartlar› ve se-
bepleri yerine getirme.
fiil: ifl, olufl, davran›fl, hareket.
fiilî: fiille ilgili, gerçekten yap›-
lan ifl.
filân: ismi belli olmayan, söy-
lenmek istenmeyen veya

söylenmesi lüzumlu bulun-
mayan özel ismin yerini tutar.
halk: yaratma, yarat›fl.
hârika: ola¤anüstü.
hükmünde: de¤erinde, yerin-
de.
hüner: marifet, bilgililik, usta-
l›k, maharet.
icat: vücuda getirme, yoktan
var etme.
ihsan: verilen, ba¤›fllanan
fley.
ilham-› ‹lâhî: Allah taraf›ndan
kalbe indirilen ilham.
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fluur ve ilim ve irade ve rahmet ve ihsan›n neticesi olan
o harikalar› unutturup, yaln›z ince bir perdesini gösterip,
fluursuz tesadüfe, tabiata ve câmid maddelere havale
edip, ahsen-i takvimde olan insaniyetin mahiyetine z›t
bir cehl-i mutlak kap›s›n› açmakt›r. Öyleyse 
1 lópMGnh o¬sfnG »'̀ ∏nY t∫oónJ lánj'G o¬nd mrÅn°T uπoc »/anh düsturuyla, mahlûka-

ta mânâ-y› harfiyle bakmak elzemdir ki, insan, insan ol-
sun. 

2 oº«/µnërdG oº«/∏n©rdG nârfnG n∂sfpG BÉnænàrªs∏nYÉnes’pG BÉnænd nºr∏pYn’ n∂nfÉnërÑo°S
ìÕ

ahsen-i takvim: Cenab-› Hakk›n
her fleyi en mükemmel ve güzel
biçimde yaratmas›.
camit: ruhsuz, cans›z.
cehl-i mutlak: kara cahillik, afl›r›
derecede bilgisizlik, sonsuz ceha-
let.
düstur: kanun, kaide, kural, pren-
sip, esas.
elzem: daha (en, pek) lâz›m, lü-
zumlu, gerekli.
hârika: ola¤anüstü.
havale: bir fleyi baflkas›n›n üstü-
ne b›rakma.
ihsan: verilen, ba¤›fllanan fley.
ilim: bilme, bilifl, bilgi; bir fleyin
do¤rusunu bilme.
insaniyet: insanl›k, insanl›k mahi-
yeti.

690 | EM‹RDA⁄ LÂH‹KASI - II

irade: dileme, isteme, bir fleyi
yap›p yapmama konusunda
için olan iktidar, güç.
mahiyet: bir fleyin asl›, esas›,
tabiat›, niteli¤i.
mahlûkat: yarat›klar, Allah
taraf›ndan yarat›lanlar.
mana-y› harfî: bir fleyin ken-

disini de¤il de sanatkâr›n›, us-
tas›n›, sahibini bilip tan›tan
mana.

rahmet: ac›ma, merhamet
etme, esirgeme, ba¤›fllama,
flefkat gösterme.

fluur: bilinç; bir fleyin incelik-
lerini iyice idrak etme, anla-

y›fl.
fluursuz: idraksiz, bilgisiz.
tabiat: Allah’›n kâinata koy-
du¤u, kâinat›n düzenini de-
vam ettiren kanun.
tesadüf: rastgelme, rastlant›;
önceden bilinmeyeni, hesap-
lanmayan karfl›laflma.

1. Herfleyde Onun birli¤ine delil olan bir alâmet vard›r. (‹bnü’l-Mu’tez isimli Arap flâirine âit bir
m›srâ.)

2. Seni her türlü noksandan tenzih ederiz. Senin bize ö¤retti¤inden baflka bizin hiçbir bilgi-
miz yoktur. Sen herfleyi hakk›yla bilir, her ifli hikmetle yapars›n. (Bakara Suresi: 32.)
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Œ 3 0 6 œ

/√pórªnëpH oíuÑn°ùoj s’pG mrÅn°T røpe r¿pGnh @ o¬nfÉnërÑo°S /¬pªr°SÉpH
1 ÉkªpFGnO GkónHG o¬oJÉncnônHnh $G oánªrMnQnh rºoµr«n∏nY oΩnÓs°ùdnG

2 oÚ/©nàr°ùnf /¬pHnh
Azîz, s›ddîk kardefllerim,

Evvelâ, bugünlerde Sûre-i Ankebût’ta,

päƒoÑnµnæn©rdG pπn°ùnªnc nABÉn«pdrhnG $G p¿hoO røpe GhoònësJG nøj/òsdG oπnãne
3 n¿ƒoªn∏r©nj GƒofÉncrƒnd päƒoÑnµræn©rdG oâr«nÑnd päƒo«oÑrdG nøngrhnG s¿pGnh Ékàr«nH ränònîsJpG
âyetini okurken birden fliddetli bir vehim geldi ki: “En
zay›f hâne örümce¤in hânesidir. Allah’a flerik yapanlar,
farazâ bilseler, yani imâna gelmeyen Kureyfl rüesâlar›
e¤er bilseler...” mânâs›nda olan bu âyetin belâgatine
münâsip bir vaziyet görülmedi.

Birden, ayn› zamanda Zülfikar Mu'cizât-› Ahmediye’yi
tashih için açt›m. Birden flu sat›rlar nazar›ma iliflti:

“Birinci hâdise: Mânevî tevâtür derecesinde bir flöh-
retle Resûl-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm, Ebû Bekir-i
S›ddîk ile küffâr›n tazyikinden kurtulmak için tahassun
ettikleri Gar-› Hira’n›n kap›s›nda iki nöbetçi gibi iki gü-
vercinin gelip beklemeleri ve örümcek dahi perdedâr gi-
bi hârika bir tarzda kal›n bir a¤ ile ma¤ara kap›s›n› ört-
mesidir.
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met edilen yer.
hârika: ola¤anüstü.
Kureyfl: kökü Hz. ‹brahim’e daya-
nan Peygamberimiz Hz. Muham-
med’in mensup oldu¤u meflhur
Arap kabilesi.
küffar: kâfirler, hak dini, ‹slâmi-
yeti inkâr edenler.
manevî: manaya ait, maddî ol-
mayan.
münasip: uygun, yerinde.
nazar: bak›fl; düflünce, fikir.
perdedar: bir fleyin görünüp bi-
linmesine engel ve perde olan
kimse.
Resul-i Ekrem: çok cömert, ke-
rîm olan peygamber, Hz. Muham-
med (a.s.m.).
rüesa: reisler, baflkanlar.
s›dd›k: çok do¤ru, dürüst, hakk›
ve hakikati tereddütsüz kabulle-
nen.
flerik: ortak.
tahassun: s›¤›nma.
tarz: biçim, flekil.
tashih: düzeltme, yanl›fl›n› gider-
me.
tazyik: s›k›nt› verme, bask› yap-
ma.
tevatür: bir hadis-i flerif’in, yalan
söylemelerini akl›n kabulleneme-
yece¤i kadar say› ve sa¤laml›kta-
ki bir topluluk taraf›ndan aktar›l-
mas›, rivayet edilmesi.
vaziyet: durum.
vehim: yanl›fl ve esass›z düflünce.

Aleyhissalâtü Vesselâm: ‘sa-
lât ve selam onun üzerine ol-
sun’ anlam›nda Hz. Muham-
med’e dua.

ayet: Kur’an’›n her bir cümle-
si.

belâgat: söz ve yaz›da sanat-
l› ve tesirli ifade; bir fleyde
sakl› bulunan derin anlam.

evvelâ: öncelikle.

faraza: farz edelim ki, öyle
sayal›m ki, söz gelifli.

Gar-› Hira: Hz. Muhammed’in
(asm) Hz. Ebu Bekir ile Mek-
ke’den Medine’ye hicretinde
s›¤›nd›¤› ma¤ara.

hâdise: olay.

hane: ev, mesken, beyt, ika-

1. Allah’›n ad›yla. Onu her türlü kusur ve noksandan tenzih ederiz. Hiçbir fley yoktur ki Onu
övüp Onu tesbih etmesin. (‹srâ Suresi: 44.)
Allah'›n selâm›, rahmeti ve bereketi ebediyen ve dâima üzerinize olsun.

2. Ve ancak Ondan yard›m dileriz. 
3. Allah’tan baflka dostlar edinenlerin hali, kendisine a¤ ören örümce¤e benzer. Halbuki ev-

lerni en çürü¤ü örümcek yuvas›d›r- e¤er biçilmifl olsalard›. (Ankebût Suresi: 41.)
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“Hattâ rüesâ-i Kureyfl’ten, Resûl-i Ekrem Aleyhissalâ-
tü Vesselâm›n eliyle Gazve-i Bedir’de öldürülen Übeyy
ibni Halef, ma¤araya bakm›fl. Arkadafllar› demifller:
‘Ma¤araya girelim.’

“O demifl: ‘Nas›l girelim? Burada bir a¤ görüyorum
ki, Muhammed (a.s.m.) tevellüd etmeden bu a¤ yap›lm›fl
gibidir.’ ”

Birden, bu âyet-i kerîmenin iki harfinde yani rƒnd harf-

lerinde bir mucize gördüm ki, benim vehmim yerine
yüksek bir lem’a-i i’câz bildim. fiöyle ki:

Sûre-i Ankebût Mekke’de nazil oldu¤u için, Kureyfl’in
imana gelmeyen reisleri Peygambere (a.s.m.) suikast
edeceklerini ve o suikast›n içinde en zay›f ve en küçük
bir hayvan olan bir örümcek o reislerin o fliddetli hü-
cumlar›na karfl› mukabele edip galebe edecek. Yani
örümce¤in hanesi olan a¤ en zay›f bir perde iken, o kuv-
vetli reisleri ma¤lûp edece¤ini göstermekle âyet diyor ki:

“En zay›f bir hayvana ma¤lûp olacaklar›n› faraza bil-
seydiler, bu cinayete ve bu suikasta teflebbüs etmeyecek-
lerdi.” 

‹flte 
1 n∂pfnónÑpH n∂«uénæof nΩrƒn«rdnG âyetinde bir kelime ile bir

mucize-i tarihiye gösterildi¤i gibi (HAfi‹YE) Mekke’de nazil 

HÂfi‹YE: Mu'cizât-› Kur'âniyede ∂pfnónÑpH n∂«uénæof nΩrƒn«rdnG âyetiyle gark olan Fi-

ravuna der: "Bugün gark olan cesedine necat verece¤im" demesiyle
umum firavunlar›n tenâsüh fikrine binâen cenazelerini mumyalamak ile

Aleyhissalâtü Vesselâm: ‘salât
ve selam onun üzerine olsun’ an-
lam›nda Hz. Muhammed’e dua.
ayet: Kur’an’›n her bir cümlesi.
ayet-i kerîme: Kur’ân’›n ayeti;
azamet ve flerefi olan ayet.
cinayet: bu derecede a¤›r suç.
faraza: farz edelim ki, öyle saya-
l›m ki, söz gelifli.
galebe: galip gelme, üstünlük.
Gazve-i Bedir: Bedir Gazvesi;
Müslümanlar ile müflrikler aras›n-

da Bedir kuyusu civar›nda ge-
çen, ‹slâm tarihinin ilk fliddet-
li savafl›.
hane: ev, mesken, beyt, ika-
met edilen yer.
Kureyfl: kökü Hz. ‹brahim’e
dayanan Peygamberimiz Hz.
Muhammed’in mensup oldu-
¤u meflhur Arap kabilesi.

lem’a-i i’caz: acze düflüren
par›lt›, mu’cizelik par›lt›s›.
ma¤lup: yenilme, kendisine
galip gelinmifl.
mu’cize: benzerini yapmak-
tan insanlar›n aciz kald›¤› fley.
mukabele: karfl›l›k verme,
karfl›lama.
nazil: nüzul eden, inen.

Resul-i Ekrem: çok cömert,
kerîm olan peygamber, Hz.
Muhammed (a.s.m.).
rüesâ-y› Kureyfl: Kureyfl reis-
leri, Kureyfl’in ileri gelenleri.
teflebbüs: giriflim, bir ifli yap-
mak için harekete geçme.
tevellüt: do¤ma, do¤um.
vehim: kuruntu.

1. Bugün senin cesedini kurtaraca¤›z. (Yunus Suresi: 92.)

692 | EM‹RDA⁄ LÂH‹KASI - II

EMIRDAG 02.qxd  3/28/07  9:43 AM  Page 692



olan bu sûrenin de, bu n¿ƒoªn∏r©nj GƒofÉnc rƒnd âyetinde görülen

remizle Gar-› Hira hâdisesinde harika bir h›fz-› ‹lâhîye ve
ihbar-› gaybî neviden bir mucize-i Nebeviyeye iflaretle bir
lem’a-y› i’câz gösterip o sûreye “Ankebût” nam› vermek
ve onun ehemmiyetsiz a¤›na ehemmiyet vermek tam
yerinde olup, bu âyete gelen flüphe ve evhamlar› esas›y-
la reddetti¤ini gördüm. Cenab-› Hakka hadsiz flükrettim
ki, Kur'ân’›n sûrelerinde ve âyetlerinde, hattâ cümlele-
rinde ve kelimelerinde de i’câz lem’alar› oldu¤u gibi,
harflerinde de vard›r bildim.

1 »/bÉnÑrdGnƒog »/bÉnÑrdnG
Hasta kardefliniz

Said Nursî

ìÕ
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mu’cize-i Nebeviye: Peygambe-
re ait mu’cizesi.
nam: ad.
nevi: çeflit.
remiz: iflaret, bir manay› ifade
eden veya bir manaya delalet
eden iflaret ve flekil.
sure: Kur’ân-› Kerîm’in ayr›ld›¤›
114 bölümden her biri.
flükür: Allah’›n nimetlerine karfl›
memnunluk gösterme, gerek dil
ile gerekse hal ile Allah’› hamd
etme.

ankebut: örümcek.
ayet: Kur’an’›n her bir cümle-
si.
ehemmiyet: önem, de¤er,
k›ymet.
ehemmiyetsiz: önemsiz.
evham: vehimler, zanlar, ku-
runtular.

Gar-› Hira: Hz. Muhammed’in
(asm) Hz. Ebu Bekir ile Mek-
ke’den Medine’ye hicretinde
s›¤›nd›¤› ma¤ara.
hâdise: olay.
hadsiz: s›n›rs›z, sonsuz.
hârika: ola¤anüstü.
h›fz-› ‹lâhî: Allah’›n korumas›.

icaz: sözü k›sa söyleme, k›sa
fakat yeterli ifade etme.
ihbar-› gaybî: gayba ait ha-
ber, geçmifl veya gelecek za-
mana ait haber.
lem’a: par›lt›.
lem’a-i i’caz: acze düflüren
par›lt›, mu’cizelik par›lt›s›.

1. Bâkî olan ancak Allah’t›r.

mâzîden al›p müstakbeldeki ensâl-i âtînin temâflâgâh›na göndermek olan
mevtâlûd, ibretnümâ bir düstur-u hayatiyelerini ifade etmekle beraber flu
asr-› âhirde o gark olan Firavunun ayn› cesedi olarak keflfolunan bir be-
den o mahall-i gark denizinden sahile at›ld›¤› gibi —zaman›n denizinden
as›rlar›n mevcelerinin üstünde flu as›r sahiline at›laca¤› mu'cizâne bir ifla-
ret-i gaybiye ifade eder. (HAfi‹YEN‹N HAfi‹YES‹)

HÂfi‹YEN‹N HÂfi‹YES‹: Bu as›rda ecnebîler ayn› Firavunun cesedini
bulmufllar. Müzehânelerine götürdükleri cerîdelerle neflredilmifltir.
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Œ 3 0 7 œ
@ o¬nfÉnërÑo°S /¬pªr°SÉpH

1 ÉkªpFGnO GkónHG o¬oJÉncnônHnh $G oánªrMnQnh rºoµr«n∏nY oΩnÓs°ùdnG 
Aziz, s›dd›k, sars›lmaz, sebatkâr, fedakâr kardefllerim,

Evve lâ :
2 môr°ûnY m∫Én«ndnh @ pôrénØrdGnh senas›na mazhar o

gecelerinizi ve bayram›n›z› ruh u can›mla tebrik ederim.
Ve fliddetli hastal›¤›m›n flifas›na dualar›n›z› isterim.

San iyen: Nurlar›n parlak fütuhat›na bir derece mü-
manaat fikriyle, gizli dinsizler bir k›s›m resmî memurlar›
âlet ederek keyfî kanunlarla ilifliyorlar. Ve has Nurcula-
r›n az bir k›sm›na fütur vermek için çal›fl›yorlar. Ezcüm-
le, bu mübarek günlerde ‹stanbul’dan Rehber hakk›nda
dinsizlik damar›yla yaz›lan (HAfi‹YE) ehl-i vukuf raporunu
bana gönderdiler. Ben fliddetli ve semli hastal›¤›m için,
onlara cevap vermesini sizlere havale ediyorum.

On iki sene evvel yaz›lan ve aflar ve beraatlar gören
ve befl mahkemenin eline geçip iliflilmeyen ve iade edi-
len ve on bin adama, hususan gençlere zarars›z menfa-
at veren ve zeyilleriyle beraber büyük müdafaat›mda bu
vatana büyük faydas› ispat edilen bu eser hakk›nda Med-
resetü’z-Zehra ve flubeleri o ehl-i vukufu susturmak ve
kanun nam›na tam kanunsuzluk ettiklerini ve adliyede
adalet hesab›na dehfletli zulüm ettiklerini ve Rehber 

HÂfi‹YE: Size berâ-i mâlûmât bilâhare gönderilecektir.

adalet: her hak sahibine hakk›n›n
tam ve eksiksiz verilmesi, düzen-
li ve dengeli olufl.
adliye: mahkeme, yarg›lama iflle-
riyle u¤raflan daire.
aziz: izzetli, muhterem, sayg›n.
beraat: fiuçsuzlu¤un sabit olmas›.
dehfletli: ürkütücü, korkunç.
ehl-i vukuf: mahkemenin tayin
etti¤i “bilir kifli”ler.
evvel: önce.
evvelâ: öncelikle.
ezcümle: bu cümleden olarak.
fedakâr: kendini veya flahsî men-
faatlerini hiçe sayan, feda eden.
fütuhat: fethetmek,yay›lmak.
fütur: zay›fl›k, gevfleklik, usanç.
havale: bir fleyi baflkas›n›n üstü-
ne b›rakma.
hususan: bilhassa, özellikle.
iade: geri verme.
ispat: do¤ruyu delillerle göster-
me.
keyfî: kanuna uymayarak, keyfe,
arzuya ba¤l›.
mazhar: nail  olma, flereflenme.
Medresetüzzehra: Bediüzza-
man’n›n Do¤uda kurulmas›n› arzu
etti¤i üniversitenin bir manada
ayn› ifllevi gören “Risale-i Nur”
hizmetine vedi¤i isim.
menfaat: fayda.
mübarek: hay›rl›, mutlu, kutlu,
u¤urlu.
müdafaat: müdafaalar, savun-
malar.
mümanaat: mani olma, engelle-

me.
nam: yerine, vekillik.
Nurcu: Bedîüzzaman Said
Nursî’nin eserlerine ve fikirle-
rine taraftar olan, Risale-i
Nur’lar› okuyup neflreden
kimse.
resmî: devletin olan, devlete
ait, devletle ilgili.

ruh u cân: candan, gönülden.
saniyen: ikinci olarak.
sebatkâr: sebat eden, sözün-
de ve karar›nda duran, vaz-
geçmeyen, sebatl›.
semli: zehirli.
senâ: methetme, övme.
s›dd›k: çok do¤ru, dürüst,
hakk› ve hakikati tereddütsüz

kabullenen.
flifa: bedenî ve ruhî bir hasta-
l›¤›n son bulmas›, sa¤l›¤›na
kavuflma.
flube: bir bütünün bölündü¤ü
ikinci derece parçalardan her
biri.
zeyl: ek, ilâve.
zulüm: haks›zl›k.

1. Allah’›n ad›yla. Onu her türlü kusur ve noksandan tenzih ederiz. Allah’›n selâm›, rahmeti
ve bereketi ebediyen ve dâima üzerinize olsun. 

2. Yenim olsun fecre. Ve on geceye. (Fecr Suresi: 1-2.)
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hakk›nda “Dini siyasete âlet etmek var” demelerine mu-
kabil, o vukufsuz ehl-i vukuf siyaseti ve adlî vazifelerini
dinsizli¤e âlet etmek istediklerini delillerle göstermek va-
zifesini o Nurcu kardefllere havale ediyorum.

1 »/bÉnÑrdGnƒog »/bÉnÑrdnG
Hasta kardefliniz

Said Nursî

ìÕ

Œ 3 0 8 œ

EHL-‹ VUKUF RAPORUNA HAF‹F B‹R ‹T‹RAZ TARZINDA

HAK‹KAT-I HAL‹ BEYAN ETMEKT‹R

“Dinî hissiyat› siyasete âlet ediyorum” diye ithamlar›-
na karfl› deriz:

Bütün hayat›m› ve beni tan›yanlar› iflhad ediyorum ki,
de¤il dini siyasete âlet, belki siyasî oldu¤um zamanda
dahi, bütün kuvvetimle siyasetleri dine âlet ve tâbi yap-
maya çal›flt›¤›m›, bütün tarihi hayat›m ve dostlar›m fle-
hadet ettikleri gibi, Hürriyetin bafl›nda, fleriat isteyenleri
ast›klar› bir zamanda, Hareket Ordusunun dehfletli di-
van-› harb-i örfîsinde, ayn› günde on befl adam as›ld›¤›
bir zamanda, Divan-› Harb-i Örfî reisi ve âzâlar› dediler
ki: “Sen mürtecisin, fleriat istemiflsin” sözlerine mukabil
demifl:
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reis: baflkan.
siyasî: siyasetle u¤raflan, siyaset
adam›.
flahadet: flahit olma, flahitlik, ta-
n›kl›k.
fleriat: ayet ve hadislerle, k›yas,
icma-i ümmet ve büyük mezhep
imamlar›n›n içtihatlar› üzerine
kurulan islâm dini kurallar›, ‹slâm
fleriat›, fler’-i flerif.
tâbi: birinin arkas›ndan giden,
ona uyan.
vazife: görev.
vukuf: anlama, bilme, haberli ol-
ma.

adlî: adaletle ilgili.
aza: üye.
beyan: aç›klama, bildirme,
izah.
dehfletli: ürkütücü, korkunç.
delil: bir davay› ispata yara-
yan fley, burhan.
divan-› harb-i örfî: ‹ttihat ve
Terakki hükümeti zaman›nda
31 Mart Olay›ndan sonra ku-
rulan ve oldukça sert kararlar

alan s›k›yönetim mahkemesi.
ehl-i vukuf: mahkemenin ta-
yin etti¤i “bilir kifli”ler.
hakikat-› hâl: durumun ger-
çek yönü, iflin asl›.
havale: bir fleyi baflkas›n›n
üstüne b›rakma.
iflhat: bir dava hakk›nda delil
olarak flahit gösterme.
itham: töhmetlendirme, suç-
lu görme.

itiraz: kabul etmedi¤ini belir-
tip karfl› ç›kma.
mukabil: karfl›l›k.
mürteci: gerilik, geriye dön-
me tarafl›s›, eski düzeni savu-
nan, gerici.
Nurcu: Bedîüzzaman Said
Nursî’nin eserlerine ve fikirle-
rine taraftar olan, Risale-i
Nur’lar› okuyup neflreden
kimse.

1. Bâkî olan ancak Allah’t›r.
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“fieriat›n birtek meselesine ruhumu feda etmeye ha-
z›r›m. E¤er Meflrutiyet bir f›rkan›n istibdad›ndan ibaret
ve hilâf-› fleriat hareket ise, bütün dünya flahid olsun ki
ben mürteciyim” diyen bir adam, idama befl para ehem-
miyet vermeyen ve dünyas›n›, herfleyini fleriata feda
eden, hiç mümkün müdür ki, dini, fleriat› birfleye ve bir
siyasete âlet yaps›n. Buna ihtimal veren sofestaî olamaz.

Hem bir mâsumun hat›r›, bu vatanda on zalim gad-
darlara siyaset yoluyla iliflmek büyük bir hatâ bilen, on
zalim cinayetkâr ve kendine iflkence edenlere karfl› mu-
kabele etmeyen, hattâ beddua da etmeyen bir adam ve
âsâyifle iliflmemek hayat›na bir düstur yapan bir adam›,
dini siyasete ve dolay›s›yla asayifle dokunur mânâs›nda
ittiham etmek, elbette dehfletli bir garazla ittiham eder.
Yirmi sekiz senede emsalsiz ihanetler, iflkenceler, azap-
lar verildi¤i halde, mahkemelerin tahkikat›yla, yüz binler
fedakâr dostlar› varken, alt› vilâyetin ve alt› mahkeme-
nin tahkikat›yla bir vukuat talebesinde bulunmayan bir
adam âsâyifle, ya vatana, siyasete zarar› var diyen, elbet-
te yerden gö¤e kadar haks›zd›r.

Zannetmesinler ki, ben bu zalimâne ithamlara karfl›
kendimi mes’uliyetten veya mahkûmiyetten kurtarmak
içindir. Sizi temin ediyorum ki, beni tam bilen dostlar›m
da tasdik ediyorlar ki, bu yirmi sekiz senede, ölüm ha-
yattan ziyade bana faydal› ve kabir on defa bana hapis-
ten ziyade medâr-› rahat ve hapis on defa bu çeflit ser-
bestiyetten daha istirahatime faydal› oldu¤unu kat’iyen 

asayifl: kanun ve nizam hakimi-
yetinin sa¤lanmas›.
azap: büyük s›k›nt›, fliddetli ac›.
beddua: bir kimsenin kötü olma-
s› için dua, kötü dua.
cinayetkâr: cinayet iflleyen.
dehfletli: ürkütücü, korkunç.
düstur: kanun, kaide, kural, pren-
sip, esas.
ehemmiyet: önem, de¤er, k›y-
met.
emsalsiz: benzersiz.
fedâ: gözden ç›karma, u¤runa
verme.
fedakâr: kendini veya flahsî men-
faatlerini hiçe sayan, feda eden.
f›rka: cemaat, cemiyet.
gaddar: çok fazla zulüm ve hak-
s›zl›k eden.
garaz: kötü kas›t, düflmanca ni-
yet, kin.
ibaret: meydana gelen, oluflan.
ihanet: hainlik, kötülük etme.
ihtimal: olabilirlik.
istibdat: hak ve hukuku tan›ma-
ma, keyfî uygulama, zulüm ve ta-
hakküm.
istirahat: dinlenme, rahatlama.
iflkence: bir kimseye verilen
maddî-manevî s›k›nt›, eziyet.
itham: suç isnat etme, suçlama.
itham: töhmetlendirme, suçlu
görme.
kat’iyen: katî olarak, kesin ola-
rak, kesinlikle.
mahkûmiyet: hüküm giyme, hü-
kümlülük.
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masum: suçsuz, günahs›z,
saf, temiz.
medar-› rahat: rahatlama se-
bebi.
mesele: konu.
mes’uliyet: mes’ul olma hali,
sorumluluk.
Meflrutiyet: Osmanl›larda
1876 Anayasas›yla bafllayan,
1908 de¤iflikli¤iyle devam
eden hukukî ve siyasî döne-
me verilen ad.
mukabele: karfl›l›k verme,
karfl›lama.

mürteci: irtica eden, geriye
dönen, geri dönücü.
ruh: can.
serbestiyet: serbestlik, rahat
ve serbest olma hâli.
Sofestaî: Allah’› kabul etme-
mek için kâinat› ve kendi var-
l›¤›n› da inkâr eden.
fleriat: Allah’›n emri, ‹lâhî ka-
nun.
tahkikat: araflt›rmalar, sorufl-
turmalar.
talebe: ö¤renci.
tasdik: do¤rulama, onayla-

ma.
temîn: flüpheyi giderme, sa¤-
lamlaflt›rma.
vilayet: il.
vukuat: vuku bulan fleyler,
hadiseler, olaylar.
zalim: zulmeden, ac›mas›z ve
haks›z davranan.
zalîmâne: zulmedercesine,
zalimce.
Zan: sanma, kesin olarak bil-
meksizin kuvvetli ihtimalle
hükmetme.
ziyade: çok, fazla.
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kanaatim var. E¤er baz› dostlar›m mahzun olmasayd›,
ben daimî hapiste kalacakt›m. 

E¤er fler’an intihar caiz olsayd›, elbette Rusun Baflku-
mandan›n›n ve ‹stanbul’u iflgal eden ‹tilâfç›lar›n Baflku-
mandanlar›n›n kendi idam etmek vaziyetlerine ve divan-›
riyasette elli meb’usun huzurunda ilk Reisicumhurun flid-
detli hiddetine karfl› tezellüle tenezzül etmeyen bir
adam, elbette pek çok defa bir âdi jandarma ve gardiya-
n›n ve âdi bir memurun tahkirkârâne ihanetleri ve iftira-
lar› ve tazipleri ve a¤›r tâcizlerini gören adama, elbette
ölüm yüz defa hayattan daha ziyade ona hofl gelir.

Madem Rehberi bahane edip, böyle hiç hat›ra ve ha-
yale gelmeyen bir evhamla ittiham ediliyorum. Ben ve
kardefllerim Rehberin hakikatiyle, hem iman›m›z›, hem
ahlâk›m›z› tehlikeden kurtard›¤›m›z için deriz ki:

Rehber on befl sene evvel telif edilmifl, üç defa tab ile
binler nüshas› ve el yaz›s›yla on binler nüshas› bu vatan-
da ifltiyakla okunmak suretinde intiflar etti¤i halde, yüz
bin adam okuyucu hiç kimseden muvaf›k, muhalif, din-
dar, dinsizden hiçbirisi dememifl, “Ondan zarar gördük”
veya “Vatan ve millete zarar› var” iflitmedik. Öyle bir za-
rar olsayd›, bu ehemmiyetli bir mesele oldu¤u için inti-
flar edecekti. Halbuki bundan yüz bine yak›n flahit gös-
teririz ki, “Biz ondan iman›m›z› kurtard›k, seciye-i milli-
yemizi onunla düzelttik, istifade ettik” diye yüz bin flahit
bu dâvâm›za lüzum olsa gösterece¤iz. 
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mesele: konu.
muhalif: z›t, karfl›t.
muvaf›k: tarafl›.
nüsha: birbirinin ayn› olan yaz›l›
metinlerden her biri.
reisicumhur: halk›n reisi, cum-
hurbaflkan›.
seciye-i milliye: millî seciye, mil-
lî karakter; her milletin kendine
has olan huy ve karakteri.
suret: biçim, flekil, tarz.
fler’an: fleriata göre, fleriat bak›-
m›ndan, fleriatça.
tab: kitap basma.
taciz: rahats›z etme, huzursuz k›l-
ma, s›kma.
tahkir: hakaret etme, küçük gör-
me, fleref ve haysiyetini incitme.
tazip: azap çektirme, eziyet et-
me, s›k›nt› verme.
telif: yaz›lm›fl, ortaya konulmufl
eser.
tenezzül: kendine ayk›r› düflen
bir ifli veya durumu kabul etme,
alçalma.
tezellül: alçalma, küçülme.
vaziyet: durum.
ziyade: çok, fazla.

adî: basit, baya¤›, s›radan.
bahane: as›l sebebi gizlemek
için ileri sürülen uydurma se-
bep.
caiz: yap›lmas› veya yap›lma-
mas›nda sak›nca olmayan,
uygun.
daimî: sürekli, devaml›.
dava: takip edilen fikir, iddia,
ülkü.
dindar: dinin emirlerini yeri-
ne getiren.
divan-› riyaset: reislik, bafl-
kanl›k makam›.

evham: vehimler, zanlar, ku-
runtular.
evvel: önce.
gardiyan: nöbetçi, hapishane
bekçisi.
hakikat: gerçek.
hiddet: öfke, k›zg›nl›k.
iftira: fluçsuza fluç yükleme.
ihanet: hainlik, kötülük etme.
intihar: bir kimsenin çeflitli
sebeplerin etkisi ile kendini
öldürmesi.
intiflar: yay›lma, yayg›nlafl-
ma, neflrolunma.

istifade: faydalanma, yarar-
lanma.
iflgal: bir yeri, yeni bir ülkeyi
ele geçirme, istilâ, zapt.
ifltiyak: afl›r› isteme, çok fazla
arzu etme.
itham: suç isnat etme, suçla-
ma.
kanaat: inanma, görüfl, fikir.
madem: ...den dolay›, böyle
ise.
mahzun: hüzünlü, kederli,
üzüntülü.
mebus: milletvekili.

EMIRDAG 02.qxd  3/28/07  9:43 AM  Page 697



Acaba bir adam›n on hasenesi olsa, bir küçük yanl›fl
nazara al›nmad›¤› halde, böyle yüz bin hasene ve fayda
sahibi bir eserin vehmî, as›ls›z bir kusur tevehhümüyle
medâr-› mes’uliyet olabilir mi? Hiç, dünyada hayat-› içti-
maiyeye temas eden hiçbir kanun böyle bir hâle suç di-
yebilir mi?

O eseri tetkik eden ulûm-u ‹slâmiye ve diniyeye mâlik
olmayan ehl-i vukufun suç unsuru diye gösterdikleri:

• B‹R‹NC‹S‹: “Lâikli¤e ayk›r›d›r, dini siyasete âlet edi-
yor.” 

Halbuki, müellifi otuz befl seneden beri siyaseti terk
edip bir gazeteyi okumam›fl ve flakirtlerine de “Siyasetle
meflgul olmay›n›z” daima demesi, bu suç unsurunu ta-
mam›yla keser.

• ‹K‹NC‹S‹: “Dinî tedrisata taraftar olmak” bir suç gös-
terilmifl.

Buna karfl› deriz: Dünyada buna suç diyen hiçbir ehl-i
iman bulunmaz. Hususan hapisteki olanlar içindeki bi-
çarelere teselli suretinde ders vermifl. Tedrisata taraftar-
l›¤›n› o zaman söylemifl. Bu ise, o cümleyi de, bütün bü-
tün mânâs›z oldu¤unu gösterir. Hattâ hapisteki üç yüz
adam›n az bir zamanda Risâle-i Nur’la ›slah olmas›, ci-
nayetlerden tevbe ederek ve bütün onlar namaz k›lma-
lar›, alâkadar memurlar›n nazar-› dikkatlerini celb etmifl.
O memurlar bir k›sm› demifller: 

alâkadar: ilgili, iliflki.
bîçare: çaresiz, zavall›.
celp: çekme, çekifl, kendine çek-
mek.
cinayet: bu derecede a¤›r suç.
ehl-i iman: inananlar, iman sa-
hipleri.
ehl-i vukuf: mahkemenin tayin
etti¤i “bilir kifli”ler.
hâle: vaziyet, durum.
hasene: hay›rl› amel, Allah r›zas›-
na uygun ifl.
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hayat-› içtimaiye: sosyal ha-
yat, toplum hayat›.
hususan: bilhassa, özellikle.
›slah: iyi duruma getirme, iyi-
lefltirme, düzeltme.
kusur: eksiklik, noksan.
malik: sahip.
medar-› mes’uliyet: sorum-
luluk sebebi.
müellif: eser telif eden, ya-
zan.
nazar: dikkat.

nazar-› dikkat: dikkatli bak-
ma, dikkatli bak›fl.
suret: biçim, flekil, tarz.
flakirt: talebe, ö¤renci.
taraftar: benimseyen, iste-
yen.
tedrîsât: ö¤retim.
teselli: avutma, ac›s›n› dindir-
me.
tetkik: dikkatle araflt›rma, in-
celeme.
tevbe: günah ifllemekten ve

kötülük yapmaktan vaz geç-
me.

tevehhüm: as›ls›z düflünme.

ulûm-i ‹slâmiye: ‹slâmî ilim-
ler.

unsur: madde, esas, kök.

vehmî: vehimle ilgili, asl›nda
var olmad›¤› halde varm›fl gi-
bi görülen her hangi bir fleye
ait.
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“On befl sene hapiste kalmas›n›n faydas› kadar, on
befl hafta Risâle-i Nur fayda vermifl.” Bunu hapisteki
Rehberi yazana söylemifller. 

Müellifi de demifl:

Yüz otuz kitaptan ibaret olan Risâle-i Nur ve onun kü-
çük bir parças› olan Rehberi, tamam›yla olmasa da oku-
yan adam, elbette on befl sene hapisteki cezadan, med-
resede ders okumak kadar istifade eder, ›slah-› hal eder,
fenal›klardan tevbe eder. Acaba böyle bir temenni, bir
teflvik ve beni hapse sokanlar da tasdik ettikleri halde
suç olabilir mi?

• ÜÇÜNCÜSÜ: “Tesettür ve terbiye-i ‹slâmiye taraftar›-
d›r” diye suç göstermifl.

Bu ise, hem Eskiflehir, hem Denizli, hem Afyon’da,
hem Afyon’un mahkemesinin kararnâmesinde de nefl-
redildi¤i gibi, on befl sene evvel Eskiflehir’de tesettür ta-
raftarl›¤›m için mahkeme bana iliflmifl. Ben de hem
mahkemeye, hem Mahkeme-i Temyize bu cevab› vermi-
flim:

“Bin üç yüz elli senede ve her as›rda üç yüz elli mil-
yon Müslümanlar›n kudsî bir düstur-u hayat-› içtimaîsi ve
üç yüz elli bin tefsirin mânâlar›n›n ittifaklar›na iktidâen
ve bin üç yüz elli senede geçmifl ecdatlar›m›z›n itikadla-
r›na ittibâen tesettür hakk›ndaki bir âyet-i kerîmeyi tefsir
eden bir adam› ittiham eden, elbette zemin yüzünde
adâlet varsa, bu ittiham› fliddetle reddeder ve o ittihama
göre hüküm verilse, nakz ve reddedecek.”
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müellif: eser telif eden, yazan.
nakz: hükmü kabul etmeme yok
sayma.
neflr: herkese duyurma, yayma,
tamim.
tasdik: do¤rulama, onaylama.
tefsîr: Kur’ân-› Kerîm’i aç›klamak
maksad›yla yaz›lan kitap.
temenni: olmas›n› veya olmama-
s›n› isteme; dilek, istek, arzu.
terbiye-i ‹slâmiye: ‹slâmî terbi-
ye.
tesettür: örtünme, gösterilmesi
dinen yasak olan k›s›mlar›n örtül-
mesi.
tevbe: günah ifllemekten ve kö-
tülük yapmaktan vaz geçme.
zemin: yer.

adalet: her hak sahibine hak-
k›n›n tam ve eksiksiz verilme-
si, hakkaniyet, âdillik.
asr: yüzy›l, as›r.
ayet-i kerîme: Kur’ân’›n aye-
ti; azamet ve flerefi olan ayet.
ecdat: dedeler, büyük baba-
lar, atalar.
evvel: önce.
hüküm: emir, bir konu hak-
k›nda verilen karar.
›slah-› hâl: kendi hâlini ›slah

etme, düzeltme.
ibaret: meydana gelen, olu-
flan.
iktidaen: uyarak, tâbi olarak.
istifade: faydalanma, yarar-
lanma.
itikat: bir inanca, bir fikre
ba¤lanma, inanma.
ittibaen: ittiba ederek, tabi
olarak, uyarak.
ittifak: fikir birli¤i, söz birli¤i.
ittiham: suç alt›nda bulu›n-

ma, töhmetli olma.
kararname: sorgu hakiminin
haz›rlad›¤›, suçlamaya veya
aklamaya dair resmi yaz›.
kudsî: mukaddes, yüce.
Mahkeme-i Temyiz: temyiz
mahkemesi, mahkeme karar-
lar›n›n yolunda verilip veril-
medi¤ini tetkik etmekle gö-
revli makam, yarg›tay.
medrese: e¤itim ve ö¤retim
kurumu.
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Bu âyet-i kerîmenin tesettür emri kad›nlara büyük bir
merhamet oldu¤unu ve kad›nlar› sefâletten kurtard›¤›n›,
Risâle-i Nur kat'î ispat etti¤i gibi, Sebilürreflad’›n 115.
say›s›ndaki “Ehl-i ‹mân Âhiret Hemflîrelerime” ünvân›
olan bir makalem ispat eder.

• DÖRDÜNCÜSÜ: “fiahsî nüfuz temin etmek” bir suç un-
suru gösterilmifl. Sebebi de “Risâle-i Nur’un flahs-› mâ-
nevîsi nâm›na konufluyorum” demesi ve “Kalbe ihtar
edildi,” “Hat›r›ma geldi,” “Kalbime geldi,” “Risâle-i Nur
hem mektep, hem medrese, hem tekke fâidesini veri-
yormufl”; ehl-i vukuf bu cümleyi medâr-› ittiham etmifl.

Cevaben deriz: Bir adam kabir kap›s›nda, seksenden
geçmifl, k›rk seneden beri kendisini inzivâya al›flt›rm›fl,
yirmi sekiz seneden beri tecrid-i mutlak ve hapis ve ne-
fiy içinde bütün bütün dünyadan küsmüfl; otuz befl sene
gazeteleri okumam›fl, dinlememifl. Mukabelesiz ömrün-
de hediye kabul etmemifl, en yak›n akrabas›ndan, hattâ
kardeflinden hiç mukabelesiz birfley kabul etmemifl. Hür-
metten, teveccüh-ü nâstan kaçmak için, halklarla görüfl-
memek için zaruret olmadan kendine düstur yapm›fl. Ve
bütün dostlar›n medihlerini kendi flahs›na almayarak, ya
Nurcular›n heyetine, ya Risâle-i Nur’un flahs-› mânevîsi-
ne havale etmifl. Ve dermifl:

“Ben lây›k de¤ilim. Haddim de de¤il. Ben bir hizmet-
kâr›m; çekirdek gibi çürüdüm, gittim. Risâle-i Nur ise,
Kur'ân-› Hakîmin tefsiridir, mânâs›d›r.”

ahiret: öbür dünya, ikinci hayat.
ayet-i kerîme: Kur’ân’›n ayeti;
azamet ve flerefi olan ayet.
cevaben: cevap olarak, karfl›l›k
fleklinde.
düstur: kaide, esas, prensip.
ehl-i iman: inananlar, iman sa-
hipleri.
ehl-i vukuf: mahkemenin tayin
etti¤i “bilir kifli”ler.
havale: bir fleyi baflkas›n›n üstü-
ne b›rakma.
hemflire: k›z kardefl, bac›.
heyet: kurul, topluluk; birlik tefl-
kil eden flah›s ve fleylerin tama-
m›.
hizmetkâr: hizmet yapan kimse,
hizmetçi.
hürmet: riayet, ihtiram, sayg›.
ihtar: dikkat çekme, hat›rlatma,
uyar›.
inziva: bir köfleye çekilme, tek
bafl›na yaflama, dünya ifllerinden
vaz geçme, dünyadan el-etek
çekme.
ispat: delil göstererek iddiay› sa¤-
lamlaflt›rma.
kat’î: kesin, flüpheye ve tereddü-
de mahal b›rakmayan.
Kur’ân-› Hakîm: her ayet ve su-
resinde say›s›z hikmet ve fayda-
lar bulunan Kur’ân.
medar-› ittiham: suçlanma sebe-
bi.
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medih: övmek.
medrese: yüksek mektep,
üniversite.
mektep: okul.
mukabele: karfl›l›k.
nam: yerine, vekillik.
nefiy: sürme, sürgün etme,
cezaland›rarak baflka bir yer-
de ikamet etmeye mecbur
etme; sürgün.
Nurcu: Bedîüzzaman Said
Nursî’nin eserlerine ve fikirle-
rine taraftar olan, Risale-i
Nur’lar› okuyup neflreden

kimse.
nüfuz: itibar, yetki.
sefalet: sefillik, süflîlik, hakir-
lik, afla¤›l›k, düflkünlük.
flahs-› manevî: bir cemaatin
meydana getirdi¤i manevî
flahsiyet (kiflilik).
flahsî: flahsa, kifliye ait, husu-
sî.
tecrîd-î mutlak: hiç kimseyle
görüflememek, tam bir yal-
n›zl›k.
tefsîr: Kur’ân’›n mana bak›-
m›ndan izah›, Kur’ân’›n flerhi.

tekke: Tarikat mensuplar›n›n
zikir ve ibadet ettikleri; flartla-
r›na uygun yaflad›klar› yer.
temîn: elde etme.
tesettür: örtünme, gösteril-
mesi dinen yasak olan k›s›m-
lar›n örtülmesi.
teveccüh-i nas: insanlar›n il-
gisi, insanlar›n insana vermifl
olduklar› de¤er.
ünvan: kitap, dergi, yaz› veya
makale bafll›¤›.
zaruret: zorunluluk, mecburi-
yet.
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Hemen herkesin dedi¤i gibi “Hat›r›ma geldi,” yahut
“Fikrime geldi,” yahut “Fikrime ihtar edildi” gibi tâbirle-
ri herkes istimâl ediyor. Benim de bunu söylemekten
maksad›m bu ki: “Benim hünerim, benim zekâm de¤il;
sünûhat kabîlinden” demektir. Bu da herkesin dedi¤i gi-
bi bir sözdür. E¤er vukufsuz ehl-i vukufun verdi¤i mânâ
ilhâm da olsa, hayvanâttan tut, tâ melâikelere, tâ insan-
lara, tâ herkese bir nevi ilhâma ve sünûhata mazhar ol-
duklar›, ehl-i fen ve ehl-i ilim  ittifak etmifller. Buna suç
diyen, ilim ve fenni inkâr etmek lâz›m gelir.

• BEfi‹NC‹S‹: “Müellif, câzibedar bir fitnenin esiri olmak
ihtimâli olan bir nesli, Risâle-i Nur’dan medet umanlara
verdi¤i cevaplarla kurtaraca¤›na kànidir.” Ehl-i vukuf bu
cümleyi de medâr-› ittiham etmifller. “Yüz bin flâhitle is-
pat edilen ve meydana gelen zâhir bir hakikati kanaat
ettim” demesini medâr-› suç yapmak ne derece mânâs›z
oldu¤unu, dikkat eden anlar.

• ALTINCISI: “Siyasiyyun, içtimaiyyun, ahlâkiyyunlar›n
kulaklar› ç›nlas›n!” demesini bir suç mevzuu göstermifl-
ler. Halbuki gençleri tehlikelerden kurtarmak için k›sa ve
rahat bir çareyi keflfetti¤ini, “Siyasiyyun, ahlâkiyyun da
bunu terviç etsinler” mânâs›nda demifl: “Kulaklar› ç›nla-
s›n!” Buna suç diyen, insaniyet itibar›yla çok suçlu ol-
mak gerektir.

• YED‹NC‹S‹: “Fitneyi atefllendiren ve tâlim eden irtidat-
kâr bir flahs-› mânevînin mevcud oldu¤unu ve bu mâne-
vî flahs›n hayaline göründü¤ünü söylemekte, fakat kim 
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kabîl: bu türlü, bu çeflit, bu cins.
kanaat: inanma.
kani: kanm›fl, inanm›fl, tatmin ol-
mufl.
keflif: bulma, meydana ç›karma.
manevî: manaya ait, maddî ol-
mayan.
mazhar: nail olma, flereflenme,
kavuflma; nail olmufl, eriflmifl, ka-
vuflmufl.
medar-› ittiham: suçlanma sebe-
bi.
medet: inayet, yard›m, imdat.
melâike: melek, melekler.
mevzu: konu.
müellif: eser telif eden, yazan.
nesl: kuflak, nesil.
nevi: çeflit.
siyasiyyun: siyasîler, siyasetçiler,
politikac›lar.
sünuhat: sünuhlar, akla gelen,
içe do¤an fleyler.
sünuhat: sünuhlar, akla, hat›ra
gelen, hat›rlanan fleyler.
flahs-› manevî: bir cemaatin
meydana getirdi¤i manevî flahsi-
yet (kiflilik).
tabir: ifade, söz.
talim: e¤itim, yetifltirme, ö¤ret-
me.
terviç: bir fikri tutma, destekle-
me.
umman: istedi¤i fleyin gerçeklefl-
mesini beklemek.
vukuf: anlama, bilme, haberli ol-
ma.
zahir: aç›k, görünür.

ahlâkiyyun: ahlakç›lar, ahlak
ilmi ile u¤raflanlar.
cazibedar: çekici, cazibeli.
ehl-i fen: fen ilimleri ile u¤ra-
flanlar.
ehl-i ilim: ilim sahipleri, ilim
adamlar›.
ehl-i vukuf: mahkemenin ta-
yin etti¤i “bilir kifli”ler.
esir: tutsak.
fen: tecrübî, ispatla meydana
gelmifl ilimlere verilen genel
ad.
fitne: kar›fl›kl›k, bozgunculuk,

azg›nl›k.
hakikat: gerçek.
hüner: marifet, bilgililik, usta-
l›k.
içtimaiyyun: toplum bilimci-
ler, sosyologlar.
ihtar: dikkat çekme, hat›rlat-
ma, uyar›.
ihtimal: olabilirlik, bir fleyin
olabilmesi mümkün olma,
gerçekleflebilirlik.
ilham: içe, gönüle do¤ma,
kalbe gelme, gönle do¤an
fley.

ilim: bilme, bilgi.
inkâr: reddetme, inanmama,
kabul ve tasdik etmeme.
insaniyet: insanl›k mahiyeti,
insan olma hâli, insana yak›fl›r
davran›fl.
irtidatkâr: irtidat edici, din-
den ç›kan, dini terk eden.
ispat: delil göstererek iddiay›
sa¤lamlaflt›rma.
istimâl: kullanma.
ittifak: bir konuda, ortak bir
gayede anlaflma, fikir birli¤i
etme, uyuflma, ba¤daflma.
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oldu¤unu bildirmemektedir.” Ehl-i vukuf medâr-› ittiham
etmifller. Acaba dünyada insî ve cinnî fleytanlar hiç bofl
dururlar m›? Onlar›n dâima fenal›klar› yapmak ve yap-
t›rmakla meflgul olduklar›ndan, bu vukufsuz ehl-i vukuf
hiç bilmemifller mi ki, mânâs›z ilifliyorlar? Mâdem “mâ-
nevî” demifl, mâdem kim oldu¤unu bildirmemifl, dünya-
da hiçbir mahkeme böyle mânevî bir adama, yani “Bir
fleytana hakaret ettin” diye “Seni mahkemeye verece-
¤iz” diyen, elbette sözüne zerre miktar ehemmiyet veril-
mez bir hezeyan hükmündedir.

• SEK‹Z‹NC‹S‹: “Do¤rudan do¤ruya Kur'ân-› Mu'cizü’l-
Beyân›n i'câz-› mânevîsinden süzülen ve ç›kan ve tevel-
lüd eden Risâle-i Nur esaslar›na dayand›¤› müellif tara-
f›ndan mükerreren ve mus›rrâne beyân ve iddia edil-
mekte ve böylece propaganda dinî delillere, telkinlere is-
tinad etti¤ini söylemekle” suç unsuru gösterilmektedir.

Bunu, bütün Risâle-i Nur’u okuyanlar›n tasdikiyle, hu-
susan meflhur M›s›r, fiam, Ba¤dat, Pakistan ve Diyanet
Riyasetinin dairesinin ulemâs› tasdikle, “Risâle-i Nur
do¤rudan do¤ruya hakiki bir tefsir-i Kur'ânîdir ve
Kur'ân’›n mal› ve lemeât›d›r” dedikleri halde, bu cümle-
yi medâr-› suç yapanlardan mahkeme-i kübrâ-i haflirde
bu hatâs›n›n sebebi sorulacak.

1 oπ«/cnƒrdG nºr©pfnh *GÉnæoÑr°ùnM
Hasta

Said Nursî
ìÕ

beyan: aç›klama, bildirme, izah.
cinnî: cin taifesinden olan.
delil: bir davay›, meseleyi ispata
yarayan fley, bürhan, beyyine.
Diyanet Riyaseti: Diyanet ‹flleri
Baflkanl›¤›.
ehemmiyet: önem, de¤er, k›y-
met.
ehl-i vukuf: mahkemenin tayin
etti¤i “bilir kifli”ler.
hakaret: hakirlik, hor görme, in-
citme, küçük düflürme.
hakikî: gerçek.
hezeyan: saçmalama, herze.
hususan: bilhassa, özellikle.
hükmünde: de¤erinde, yerinde.
i’caz-› manevî: manen mucize
olufl.
iddia: bir fikri ›srarla savunma,
dava etme.
insî: insan cinsinden.
istinat: dayanma, güvenme; delil
olarak kabul etme.
Kur’ân-› Mucizül Beyan: aç›kla-
malar›yla ak›llar› benzerlerini
yapmaktan aciz b›rakan Kur’an.
lemeat: lem’alar, par›lt›lar, parla-
y›fllar.
madem: ...den dolay›, böyle ise.
mahkeme-i kübra-i haflir: haflrin
en büyük mahkemesi, öldükten

sonra bütün insanlar›n dirilti-
lerek Allah huzurunda hesa-
ba çekilece¤i en büyük mah-
keme.
manevî: manaya ait, maddî
olmayan.
medar-› ittiham: suçlanma
sebebi.
mus›rrâne: israr ve inatla, ›s-
rarl› bir flekilde.
müellif: eser telif eden, ya-

zan.
mükerreren: mükerrer ola-
rak, tekrar olarak, tekrar be
tekrar.
propaganda: bir inanç, dü-
flünce, doktrin v.b. ni baflkala-
r›na tan›tmak, benimsetmek
amac›n› güden ve çeflitli vas›-
talarla yap›lan faaliyet.
tasdik: do¤rulama, onayla-
ma.

tefsir-i Kur’ânî: Kur’ân tefsiri,
Kur’ân’›n aç›klamas›.
telkin: fikir afl›lama, zihinde
yer ettirme.
tevellüt: do¤ma, do¤um.
ulema: âlimler, bilginler, ilim
sahipleri.
vukuf: anlama, bilme, haber-
li olma.
zerre: en küçük parça, mole-
kül, atom.

1. Allah bize yeter; O ne güzel vekildir. (Âl-i ‹mrân Suresi: 173)
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Œ 3 0 9 œ
1952’de ‹stanbul’da görülen Gençlik Rehberi mahke-

mesine, ehl-i vukufa cevaben verilen itiraznamedir.

Birinci A¤›r Ceza Mahkemesine,

Risâle-i Nur eczalar›ndan Gençlik Rehberi’nin tab’› ve
intiflar› münasebetiyle müellifi Bediüzzaman Said Nur-
sî’nin mahkemeye verildi¤ini ve Gençlik Rehberi’nin
mahiyetini tetkik için, bilirkifli nam›yla hakikatleri tama-
men tahrif ederek dinsiz ve ‹slâmiyet düflmanlar› mahi-
yetinde mütalâa edip suç mevzuu ç›karan ehl-i vukufun
raporunu okuduk.

130 parçadan müteflekkil iman, ilim ve fazilet hazine-
si hükmündeki Risâle-i Nur Külliyat›ndan bu Gençlik
Rehberi bir cüz’ü olmas› ve Risâle-i Nur’daki yüksek ha-
kikatlere ruh ve canlar›yla ba¤lanarak o eserler hazine-
sini bu milletin maddî-mânevî hayat›nda bir saadet reh-
beri oldu¤unu ispat edip bildi¤imizden, Rehberin aley-
hindeki o bilirkifli isnadlar›n› red ve ehl-i vukufun vukuf-
suzluklar›n› bütün kuvvetimizle yüzlerine çarparak ilân
ve ispat ediyoruz. Ve mahkeme heyetine arz ediyoruz
ki:

Verilen ehl-i vukuf raporu, vatan ve milletin hayat›na,
tarihine, an’anesine, mukaddesat›na, kanununa tama-
men yabanc›, hâlihaz›r kanunlara iftira eden, hükûmeti
tahkir eden, bin y›ll›k bu milletin tarihini tezyif ile bütün
bir millet ecdad›n› tahkir eden ve bugün bu vatanda 
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raz dilekçesi.
maddî: madde ile alakal›, cisma-
nî.
mahiyet: bir fleyin asl›, esas›, ni-
teli¤i.
manevî: manaya ait, maddî ol-
mayan.
mevzu: konu.
mukaddesat: mukaddes, kutsal,
temiz ve yüce olan fleyler.
müellif: eser telif eden, yazan.
münasebet: vesile, -dan dolay›.
mütalâa: düflünce, rey, mülâha-
za.
müteflekkil: meydana gelmifl,
kurulmufl.
nam: ad, isim.
red: kabul etmeme.
ruh u cân: candan, gönülden.
saadet: mutluluk.
tab: kitap basma, kitap bask›s›,
bask›.
tahkir: hakaret etme, küçük gör-
me, fleref ve haysiyetini incitme.
tahrif: bir metni ilâve ve ç›kar-
malarla, farkl› manaya gelecek
flekle sokma.
tetkik: dikkatle araflt›rma, incele-
me.
tezyif: e¤lenme, alaya alma, alay
etme.
vukuf: anlama, bilme, haberli ol-
ma.

aleyh: karfl›, karfl›t.
an’ane: âdet, örf, gelenek,
nesilden nesile aktar›lagelen
fleyler.
arz: sunma, bildirme.
cevaben: cevap olarak, karfl›-
l›k fleklinde.
cüz: k›s›m, parça.
ecdat: dedeler, büyük baba-
lar, atalar.
ecza: cüz’ler, parçalar, k›s›m-
lar.
ehl-i vukuf: mahkemenin ta-
yin etti¤i “bilir kifli”ler.

fazilet: de¤er, meziyet, iman
ve irfan itibariyle olan yüksek
derece.
hakikat: gerçek, as›l, esas.
hâl-i hâz›r: flimdiki zaman,
hâl.
hazine: zengin ve de¤erli
kaynak.
heyet: kurul, komite.
hükmünde: de¤erinde, yerin-
de.
iftira: fluçsuza fluç yükleme.
ilân: yayma, duyurma, bildir-
me.

ilim: kâinat içinde meydana
gelen olaylar›n sebep, olufl,
sonuç ve tesirleri konusunda,
akl›n ölçüleri çerçevesinde
tahsil ve tecrübe ile edinilen
do¤ru bilgi, bilim.
iman: inanç, itikat.
intiflar: yay›lma, da¤›lma,
neflrolunma.
isnâd: bir fleyi bir kimseye ait
gösterme.
ispat: delil göstererek iddiay›
sa¤lamlaflt›rma.
itirazname: itiraz kâ¤›d›, iti-
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yaflayan yirmi milyon kardefllerimizin mâneviyat›na ta-
arruz eden bir suikast›n örne¤idir. Mahkeme-i adalet bu-
nu nazar-› itibara almas› gayr-› mümkündür.

‹flte biz de, bilirkifli ismini al›p bu suikast vesikas›n› im-
za edenlere soruyoruz:

Bu millet, hâflâ, dinsiz midir? Bu millet yüzy›llar bo-
yunca dinden ve imandan—hâflâ—mahrum bir vaziyet-
te en sefih millet midir? Bu millet ve bu milletin parlak
tarihini alt›nla yald›zlayan bir ecdad, bütün hayatlar›n›
dünyaya sefahet ve dalâlet da¤›tan küfür yolu üzerinde
mi yürümüfller? ‹stanbul’u fetihle dünya hayat›nda yeni
bir devir açan, flarka garba Kur'ân’›n bayraktarl›¤› vazi-
fesiyle nur-u hidayet, ilim ve fazilet saçan, Avrupa’ya ha-
kikî medeniyeti ders veren ve ‹slâmî medeniyetin ziya-
s›yla befleriyeti ayd›nlatan ve kos koca bir tarih, onlar›n
kahramanl›¤›yla dolu olan Y›ld›r›m’lar, Fatih’ler, Se-
lim’ler ve Süleyman’lar ve onlar›n mensup oldu¤u bir
millet, yazd›¤›n›n tamamen aksine olarak, mâneviyat›
sönmüfl, dinden haberi yok, ‹slâmiyeti neflreden baflka
millet, o kumandanlar baflka bir milletin tarihinde, tarih
yalan söylüyor, Türkler ‹slâmiyetin kahraman› olarak
Kur'ân’›n bayraktarl›¤›n› bütün milletler üstünde bir fleref
tac› olarak tafl›d›klar› yaland›r, öyle mi?

Veyahut bu millet, hakikat-i ‹slâmiyeden ald›¤› bir
dersle kad›nlar›n› ve k›zlar›n› âdâb-› Kur'âniye ziynetiyle
ziynetlendirip kad›nl›¤›n haysiyet ve flerefini muhafaza
ederek onlar›n âdi ve k›ymetsiz olmalar›na mâni oldu¤u, 

adî: baya¤›, afla¤›, de¤ersiz.
bayraktar: bayrak tafl›yan, alem-
dar.
befleriyet: insanl›k, insanlar.
dalâlet: dinsizlik, inançs›zl›k,.
ecdat: dedeler, büyük babalar,
atalar.
fazilet: de¤er, meziyet, iman ve
irfan itibariyle olan yüksek dere-
ce.
fetih: kuflatma, ele geçirme, zap-
tetme.
garp: ülkemize göre Avrupa.
gayr-› mümkün: mümkün olma-
yan, imkâns›z.
hakikat-› ‹slâmiye: ‹slâmiyete ait
hakikat.
hakikî: gerçek.
hâflâ: asla, katiyen, öyle de¤il, Al-
lah göstermesin.
haysiyet: fleref, onur, itibar.
ilim: marifet, vukuf.
‹slâmî: ‹slâm dinine mensup, ‹s-
lâm ile alâkal›, ‹slâma ait.
k›ymet: de¤er.
küfür: imans›zl›k, dinsizlik.
mahkeme-i adalet: adalet mah-
kemesi, hakka riayet edilen mah-
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keme, do¤rulu¤un benimse-
nip uyguland›¤› yer.
mahrum: bir fleye sahip ola-
mayan, yoksun.
maneviyat: mana alemine
ait olanlar, hisse ve inanca ait
fleyler.
mâni: engel.
medeniyet: medenîlik, flehir-
lilik, uygarl›k.
mensup: bir fleye veya kim-
seye alâkas› bulunan, ba¤l›
olan.
muhafaza: koruma.

nazar-› itibar: dikkate alma,
dikkate de¤er gören bak›fl.
neflr: da¤›tma, yayma, saç-
ma, serpme.
nur-u hidayet: hidayet nuru.
sefahat: yasak fleylere, zevk
ve e¤lenceye afl›r› derecede
düflkünlük.
sefih: fayday› ve zarar› ay›r-
detme yetene¤inden mah-
rum, beyinsiz.
flark: Avrupa’ya nispeten As-
ya.
fleref: övünülecek, iftihar edi-

lecek fley.
taarruz: sald›rma, sataflma,
iliflme.
tac: taç; hükümdarl›k sembo-
lü olarak bafla tak›lan de¤erli
tafllarla süslü bafll›k; hüküm-
dar bafll›¤›.
vazife: görev.
vaziyet: durum.
vesika: belge.
yald›z: bu madde ile eflyalara
yap›lan süs.
ziya: ›fl›k, ayd›nl›k, nur.
ziynet: süs.
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yalan! Uzun as›rlarda ‹slâm-Türk kahramanlar› nam›yla
mâruf olmufl ve ahlâk ve namusun, haysiyet ve flerefin
kemâline yetiflmifl bildi¤imiz ve iftihar etti¤imiz ecdad›-
m›z, annelerimiz, bizim iftihar›m›z›n aksine olarak emr-i
Kur'ân’a ittibâ etmemifller, güzelli¤in hakikatini terbiyei
‹slâmiye dairesinde âdab-› Kur'âniye ziynetiyle ziynetlen-
mek de¤il, vücutlar›n› ç›plak olarak teflhir etmekte bil-
mifller, öyle mi?

Ey ehl-i insaf ve ey tarihiyle, mukaddesat›yla kahra-
man ve mübarek ecdad›yla iftihar eden nesli hâz›r! Ge-
liniz, görünüz. Tarihinizi ve ‹slâmiyetinizi tahkir eden bir
suikast vesikas›n› yazan ve imza edenlere, hayat›n›z›n
hayat›, ruhunuzun ruhu bildi¤iniz ‹slâmiyetiniz nam›na
ve kâinat› on dört as›r ›fl›kland›ran ve kudsî ve ‹lâhî düs-
turlar›yla bin seneden beri milyonlar ecdad›n›z› nurland›-
ran ve ebedî saadete sevk eden Kur'ân’›n›z nam›na ve o
düstur-u Kur'ân’a ittibâ eden yüzer milyon ecdad›n›z na-
m›na, ahlâk-› hasene ve namus muhafazas› yolunda ‹s-
lâmî terbiyenin ziyas›yla nurlanan ve terbiye alan ve ka-
d›nl›¤›n hakikî mânâs›n› ve hakikî güzelli¤ini yaflay›flla-
r›yla ve giyiniflleriyle ve hayatlar›yla gösteren annelerini-
zin ve ninelerinizin ve hemflirelerinizin nam›na o müfte-
rilere, o tezyif ve tahkir savuranlara teessüfünüzü, tekdi-
rinizi ve reddinizi bildiriniz.

‹flte o müfteriler, yafl› sekseni bulmufl, zehirlerden flid-
detli hasta, dinî hizmetinden dolay› ömrü hapishaneler-
de çürütülmüfl bir ‹slâm kahraman›n›z, flimdi bütün mü-
nevverlerin ve çok ediplerin ve terbiyecilerin vatan ve 
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nam: ün, flöhret, flan.
namus: edep, hayâ, ahlâk, do¤ru-
luk gibi faziletlerin sonucu olan
ve yüksek de¤er tafl›yan haslet.
nesil: kuflak, nesil.
nur: ayd›nlatma, par›lt›; Cenab-›
Hakk’›n bütün kainat› isim ve s›-
fatlar›yla ayd›nlatmas›.
red: reddetme, kabul etmeme.
ruh: hayat ve canl›l›k veren fley.
saadet: mutluluk.
sevk: ulaflt›rma, yöneltme.
fleref: manevî büyüklük, yücelik,
övünilecek fley.
tahkir: hakaret etme, küçük gör-
me, fleref ve haysiyetini incitme.
teessüf: üzülme, eseflenme, bir
fleyin tesirini hissetme, ac› duy-
ma.
tekdir: azarlama, azar, uyarma,
ç›k›flma, îkaz.
terbiye: e¤itim.
terbiye: iyi ahlâk, nezaket, görgü.
terbiye-i ‹slâmiye: ‹slâmî terbi-
ye.
teflhir: gösterme, sergileme.
tezyif: e¤lenme, alaya alma, alay
etme.
vesika: belge.
ziya: ›fl›k, ayd›nl›k, nur.
ziynet: süs.

ahlâk-› hasene: güzel ahlâk,
güzel huy.
asr: yüzy›l, as›r.
düstur: kanun, kaide, kural,
prensip, esas.
düstur-i Kur’ân: Kur’ân’›n
prensibi, düsturu.
ebedî: sonu olmayan, daimî,
sürekli.
ecdat: dedeler, büyük baba-
lar, atalar.
edib: edebiyatç›, edebiyatla
meflgul olan.
ehl-i insaf: insaf sahipleri,

merhametli olanlar, orta yolu
tutanlar.
hakikat: gerçek, as›l, esas.
hakikî: gerçek.
haysiyet: fleref, onur, itibar.
hemflire: k›z kardefl, bac›.
iftihar: gurur, övünme.
‹lâhî: Allah’la ilgili, Cenab-›
Hakka dair.
‹slâmî: ‹slâma uygun.
ittiba: tabi olma, uyma, itaat
etme.
kâinat: evren; yarat›lm›fl olan
fleylerin tamam›, bütün âlem-

ler.
kemal: olgunluk, fazilet.
kudsî: mukaddes, yüce.
maruf: ünlü, meflhur.
muhafaza: koruma, saklama,
h›fzetme.
mukaddesat: mukaddes,
kutsal, temiz ve yüce olan
fleyler.
mübarek: hay›rl›, mutlu, kut-
lu, u¤urlu.
müfteri: iftira atan, iftirac›.
münevver: bilgili, kültürlü
kimse, ayd›n.
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milletperverlerin flikâyet ettikleri ahlâks›zl›¤›n ve fuhufl
tehlikesinden muhafaza için gençlere iyi ahlâk, yüksek
namus, iman ve fazilet dersi veren, vatana millete bir uz-
vu nâfi hâline gelmelerini temin eden, adalet ve âsâyifl
lehinde en birinci kuvvet olarak memleket ve milletin sa-
adetine hizmet eden Gençlik Rehberi adl› eserinin mü-
saderesine ve müellif-i muhtereminin mahkûmiyetine
sebep olmak için diyorlar:

“Bediüzzaman tesettür taraftar›d›r. Kad›nlar›n yar›
ç›plak, aç›k dolaflmalar›na, ‹slâmiyete karfl› muharebede
fleytan kumandas›na verilen f›rkalar olarak tasvir etmek-
te, kad›nlar›n bugünkü içtimaî hayatta aç›k bacak ve ya-
r›m ç›plak giyinmelerini günah saymakta, Bediüzzaman
halihaz›r bu aç›k, yar›m ç›plak giyiniflleri evlenmelere
mâni olup fuhfla teflvik edici mahiyetinde görmektedir.
Ve yine Bediüzzaman’a göre, kad›n› güzellefltiren fley ve
kad›n›n hakikî ve daimî güzelli¤i içtimaî hayatta yer alan
süslenmek, vücutlar›n› teflhir etmek olmay›p, terbiye-i ‹s-
lâmiye dairesinde âdâb-› Kur'âniye ziynetidir. Bediüzza-
man dinî tedrisat taraftar›d›r. Risâle-i Nur ad› verdi¤i di-
nî tedrisat sayesinde mahkûmlar›n on befl haftada ›slah
olacaklar›n›—ki, Denizli ve Afyon hapishaneleri, adliye-
nin, gardiyan ve müdürlerin flehadetiyle sabittir—söyle-
mektedir. Bediüzzaman, câzibedar bir fitneye esir olan
gençlerin din hakikatleriyle ve Nurun imanî dersleriyle
kurtulacaklar›na kanidir.” 

‹flte “Bu fikirleriyle suçludur, kanunen mahkûm edil-
mesi lâz›md›r” diyorlar. ‹flte bunlar güya ehl-i vukuf 

adalet: düzenli ve dengeli dav-
ranma.
asayifl: emniyet, kanun ve nizam
hakimiyetin sa¤lanmas›.
Bediüzzaman: zaman›n, ça¤›n
eflsiz güzelli¤i.
cazibedar: çekici, cazibeli.
daimî: sürekli, devaml›.
ehl-i vukuf: mahkemenin tayin
etti¤i “bilir kifli”ler.
esir: tutsak.
fazilet: de¤er, meziyet, iman ve
irfan itibariyle olan yüksek dere-
ce.
f›rka: topluluk, grup, cemaat.
fitne: azg›nl›k, bafltan ç›karma,
azd›rma.
fuhufl: kötülük, namusa ayk›r›
hareket, zina, gayr-› meflru cinsî
münasebet.
gardiyan: nöbetçi, hapishane
bekçisi.
güya: sanki, sözde.
hakikat: gerçek, as›l, esas.
hakikî: gerçek.
›slah: iyi duruma getirme, iyilefl-
tirme, düzeltme.
içtimaî: toplulu¤a ait, toplumla il-
gili, toplumsal.
iman: inanç, itikat.
imanî: imana dair olan, imanla il-
gili.
kani: kanm›fl, inanm›fl, tatmin ol-
mufl.
kanunen: kanuna göre, kanunca,
kanuna uyarak, kanun yolu ile.
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leh: onun taraf›na, ondan ya-
na, birinin faydas› için yap›lan
hareket.
mahiyet: bir fleyin asl›, esas›,
tabiat›, niteli¤i.
mahkûm: bir mahkemece
hüküm giymifl, hükümlü.
mahkûmiyet: hüküm giyme,
hükümlülük.
mâni: engel.
milletperver: milletini seven.
muhafaza: koruma.
muharebe: savaflma, savafl.
müellif-i muhterem: muhte-

rem müellif, sayg›de¤er ya-
zar.
müsadere: toplatma, elden
alma.
namus: edep, hayâ, ahlâk,
do¤ruluk gibi faziletlerin so-
nucu olan ve yüksek de¤er
tafl›yan haslet.
Nur: Risale-i Nur.
saadet: mutluluk.
sabit: ispat edilmifl, ispatlan-
m›fl.
flahadet: flahit olma, flahitlik,
tan›kl›k.

tasvir: bir fleyi yaz›yla veya
baflka ifade tarzlar›yla anlat-
ma.
tedrîsât: ö¤retim.
temîn: elde etme.
terbiye-i ‹slâmiye: ‹slâmî ter-
biye.
tesettür: örtünme, gösteril-
mesi dinen yasak olan k›s›m-
lar›n örtülmesi.
teflhir: gösterme, sergileme.
uzv-i nafi: faydal› uzuv, or-
gan.
ziynet: süs.
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nam›nda memleket gençli¤ine adalet ve hak ve hürriyet
derslerini verecek profesörler veya hukuk doçentleridir!

‹flte, ey adalet-i hakikiyenin mümessilleri s›fat›yla hu-
kuk-u umumiyeyi ve haysiyet-i milliyeyi muhafaza eden
hâkimler! Gençlik Rehberi’nin imanî dersleri ve ahlâkî
telkinleri, bu ehl-i vukuf raporundaki gibi bir suç mevzuu
olarak kabul ediliyorsa, bu müellifi bu büyük hizmetin-
den dolay› mes’ul tutuluyorsa, e¤er öyleyse, o zaman
yukar›da arz etti¤imiz bu millete, bin y›ll›k tarihine,
an’anesine idarî ve örfî kanunlar›na, bu milletin ebedî
medâr-› iftihar› olmufl mukaddes dinine, mukaddes ‹slâ-
miyet hakikatlerine, kudsî Kur'ân derslerine ve o kudsî
hakikatlere sar›larak ‹slâmî medeniyeti kemâl-i flâflaa ile
dünyaya ilân eden bir aziz ecdada ve onlar›n haysiyeti-
ne, hukukuna, mâneviyat›na savrulan tahkir ve tezyifle-
ri, indirilen darbeleri ve söylenen i¤renç iftiralar› kabul
etmeniz lâz›md›r. Bu büyük, mânevî cinayetleri hofl gö-
rüp kabul etmekle, ismî ehl-i vukuflar›n, suç isnad ettik-
leri Gençlik Rehberi suç say›labilir. Ve ancak o cihetle
müellifi mahkûm ve Rehberi neflreden talebeleri muaha-
ze olunabilir. Yoksa, adalet-i kanun ve hürriyet-i fikir ve
vicdan düsturuyla mahkûmiyeti ve muhakemesi müm-
kün de¤ildir. Hürriyet-i fikir ve hürriyet-i vicdan düsturu-
nu en genifl mânâs›yla tatbik eden cumhuriyet idaresinin
demokrasi kanunlar›yla asla kabil-i telif de¤ildir.

E¤er “Gençlik Rehberi’nin intiflar›yla dinî terbiyeyi
ders veriyor; bu ise lâikli¤e ayk›r›d›r” diye ittiham olunu-
yorsa, o halde lâikli¤in mânâs› nedir? Biz de soruyoruz. 
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iftira: fluçsuza fluç yükleme.
ilân: yayma, duyurma, bildirme.
imanî: imana dair olan, imanla il-
gili.
intiflar: yay›lma, da¤›lma, neflro-
lunma.
‹slâmî: ‹slâm ile alâkal›, ‹slama
ait.
ismî: isme mensup, isimle alâka-
l›.
isnâd: dayand›rma.
itham: töhmetlendirme, suçlu
görme.
kabil-i telif: uzlaflt›r›labilir ve
ba¤daflt›rabilir olan, münasiplik.
kemal-i flaflaa: gösteriflin son de-
recesi, tam parlakl›k.
kudsî: mukaddes, yüce.
lâiklik: din ve devlet ifllerini birbi-
rinden ay›ran, her türlü inanç sa-
hibine karfl› tarafs›z olarak din ve
vicdan hürriyetini sa¤layan sis-
tem, lâisizm.
mahkûm: bir mahkemece hü-
küm giymifl, hükümlü.
mahkûmiyet: hüküm giyme, hü-
kümlülük.
manevî: manaya ait, maddî ol-
mayan.
maneviyat: mana alemine ait
olanlar, hisse ve inanca ait fleyler.
medar-› iftihar: iftihar sebebi,
övünme sebebi.
medeniyet: ilim, teknik, sanayi
ve ticaretin nimetlerinden gerçek
anlamda yararlanarak, bolluk, gü-
venlik ve rahatl›k içinde yaflay›fl.
mes’ul: sorumlu, yükümlü.
mevzu: konu.
muaheze: tenkit, itiraz, k›nama,
tariz.
muhafaza: koruma.
muhakeme: bir dava ile ilgili ta-
raflar›n hakim huzuruna ç›kmala-
r›, duruflma.
mukaddes: takdis edilmifl, kutsal,
aziz, temiz.
müellif: eser telif eden, yazan.
mümessil: temsil eden, temsilci.
nam: ad, isim.
neflr: kitap basma, ç›karma; her-
kese duyurma, yayma.
örfî: örf ve âdetle ilgili.
s›fat: ünvan.
tahkir: hakaret etme, küçük gör-
me, fleref ve haysiyetini incitme.
talebe: ö¤renci.
tatbik: kanunu veya maddeyi
uygulama.
telkin: fikir afl›lama, ö¤üt verme,
zihinde yer ettirme, kula¤›na
koyma.
tezyif: e¤lenme, alaya alma, alay
etme.
vicdan: iyiyi kötüden, hayr› fler-
den ay›rt etmeye yard›mc› olan
ahlâkî duygu.

adalet: her hak sahibine hak-
k›n›n tam ve eksiksiz verilme-
si, hakkaniyet, âdillik.
adalet-i hakikiye: hakikî
adalet, gerçek adalet.
ahlâkî: ahlakla ilgili, ahlaka
ait.
an’ane: âdet, örf, gelenek,
nesilden nesile aktar›lagelen
fleyler.
aziz: izzetli, muhterem, say-
g›n.
cinayet: bu derecede a¤›r
suç.

cumhuriyet: siyasî mekaniz-
mas› seçimle kurulan, adalet
ve hukukun üstünlü¤üyle te-
mel hak ve hürriyetleri sa¤la-
may› amaçlayan idare flekli.
demokrasi: halk hakimiyeti-
ne dayanan, temel hak ve
hürriyetleri, eflitli¤i sa¤layan
yönetim.
düstur: kanun, kaide, kural,
prensip, esas.
ebedî: sonu olmayan, daimî,
sürekli.
ecdat: dedeler, büyük baba-

lar, atalar.
ehl-i vukuf: mahkemenin ta-
yin etti¤i “bilir kifli”ler.
haysiyet: fleref, onur, itibar.
hukûk-› umumiye: toplu-
mun bütün fertlerinin sahip
oldu¤u haklar.
hürriyet-i fikir: fikir ve dü-
flünce hürriyeti.
hürriyet-i vicdan: vicdan
hürriyeti.
idare: yönetim, memleket ifl-
lerinin yürütülmesi.
idarî: yönetim bak›m›ndan.
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Lâiklik ‹slâmiyet düflmanl›¤› m›d›r? Lâiklik dinsizlik mi-
dir? Lâiklik, dinsizli¤i kendilerine bir din ittihaz edenle-
rin dine taarruz hürriyeti midir? Lâiklik, din hakikatleri-
ni beyan edenlerin, imanî dersleri neflredenlerin a¤›zla-
r›na kilit, ellerine kelepçe vuran bir istibdad-› mutlak düs-
turu mudur?

Lâiklik, bir vicdan ve fikir hürriyeti oldu¤una göre,
dinsizler ve din düflmanlar›, ‹slâmiyet aleyhinde her çe-
flit hücumlar›, taarruzlar› yapar, anarflik fikirlerini o hür-
riyet-i vicdan ve fikir bahanesiyle neflreder de, fakat bir
‹slâm âlimi o hürriyet-i fikir düsturuna istinaden bin y›l-
dan beri ‹slâmiyetin serdar› olmufl bir millet içinde ve o
milletin bin y›ll›k an’anesine, kanunlar›na ittibâ ederek
ve yine o milletin saâdeti u¤runda, ahlâk ve namusun
muhafazas› yolunda dinî bir ders beyan etmesi lâikli¤e
ayk›r›d›r diye suçlu gösterilir, devletin nizamlar›n› dinî
inançlara uydurmak istiyor diye mahkür gösterilir. Biz
böyle bir gayr-› mümkünün, mümkün olmas›na ihtimal
vermiyoruz. Adaletin buna müsaade etmeyece¤ini flüp-
hesiz biliyoruz. 

Hakikat-i halde, geçen mahkemelerin beraatler vere-
rek tamamen iade ettikleri Risâle-i Nur’un 130 parça-
s›ndan bir parças› olan Gençlik Rehberi, vatan ve mille-
tin saadetinde en birinci vesilelerden birisidir. O eserleri
okuyup, onlar›n dersleriyle sefahet ve dalâletin girdapla-
r›ndan kurtulduklar›n› mahkemelerde söyleyen yüzler
Nur talebeleri ve flimdi bizzat o eserlerle vatan ve mille-
te nâfi bir uzuv haline geldiklerini hayatlariyle ve 

adalet: her hak sahibine hakk›n›n
tam ve eksiksiz verilmesi, hakka-
niyet, âdillik.
aleyh: ona karfl›, onun üzerine.
âlim: ilim ile u¤raflan, ilim adam›.
an’ane: âdet, örf, gelenek, nesil-
den nesile aktar›lagelen fleyler.
anarfli: her türlü düzen ve otori-
teye karfl› koyarak kar›fl›kl›¤›
meydana getirme durumu.
bahane: as›l sebebi gizlemek için
ileri sürülen uydurma sebep.
beraat: fiuçsuzlu¤un sabit olmas›.
beyan: aç›klama, bildirme, izah.
bizzat: kendisi, kendi, flahsen.
dalâlet: dinsizlik, inançs›zl›k,.
düstur: kanun, kaide, kural, pren-
sip, esas.
gayr-› mümkün: mümkün olma-
yan, imkâns›z.
girdap: çok tehlikeli, içinden ç›k›l-
mas› zor hâl.
hakikat: gerçek.
hakikat-› hâl: durumun gerçek
yönü, iflin asl›.
hürriyet-i fikir: fikir ve düflünce
hürriyeti.
hürriyet-i vicdan: vicdan hürri-
yeti.
iade: geri verme.
ihtimal: belki, olabilir.
imanî: imana dair olan, imanla il-
gili.
istibdat-› mutlak: hiç bir hak ve
hürriyeti tan›mayan tam bask›,
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tam diktatörlük.
istinaden: istinat ederek, da-
yanarak.
ittiba: tabi olma, uyma, itaat
etme.
ittihaz: edinme, kabul etme.
kelepçe: tutuklular›n kaçma-
s›n› önlemek için bileklerine
tak›lan demir halka, kelepçe.
lâiklik: din ve devlet ifllerini
birbirinden ay›ran, her türlü
inanç sahibine karfl› tarafs›z
olarak din ve vicdan hürriye-
tini sa¤layan sistem, lâisizm.

mahkur: hakir, afla¤›l›k.
muhafaza: koruma, saklama,
h›fzetme.
müsaade: izin.
nafi: faydal›.
namus: edep, hayâ, ahlâk,
do¤ruluk gibi faziletlerin so-
nucu olan ve yüksek de¤er
tafl›yan haslet.
neflr: kitap basma, ç›karma;
herkese duyurma, yayma.
nizam: devlet taraf›ndan ko-
nulan kaideler, kanunlar.
Nur: Risale-i Nur.

saadet: mutluluk.
sefahat: yasak fleylere, zevk
ve e¤lenceye afl›r› derecede
düflkünlük.
serdar: asker bafl›, bafl ku-
mandan, komutan.
taarruz: sald›rma, sataflma,
iliflme.
talebe: ö¤renci.
uzuv: bir toplulu¤u, bir bütü-
nü meydana getiren üyeler-
den her biri.
vesile: bahane, sebep.
vicdan: din, inanç.
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hizmetleriyle ispat eden binler Türk gençleri bizler, o
as›ls›z isnadlar›, o müfterilerin yüzlerine çarp›yoruz.

Hakikaten ne kadar ac›d›r ki, âsâyiflin teminine, ahlâ-
k›n muhafazas›na vesile olmufl, adliyeye ve zab›taya bin-
ler faydas› bulunmufl bir eser, bugün hakikatin tamamen
aksine olarak suçlu gösterilip zararl› tevehhüm edilmek
isteniyor. Art›k bu kadar bedihî bir z›ddiyet karfl›s›nda in-
saf ve vicdan sahiplerinin vicdanlar›na ve insaflar›na ha-
vale edip Üstad›m›z hakk›nda o ehl-i vukufun “Dini siya-
sete âlet ediyor” demelerine mukabil biz de diyoruz: O
ehl-i vukuf, adliyeyi dinsizli¤e âlet ediyor.

Bilirkifli raporunda bir isnad da, “Müellif, Risâle-i Nur
flahs-› mânevîsi nam›na konuflmaktad›r.” “Kalbe ihtar
edildi,” “Leyle-i Kadirde kalbe gelen bir mesele-i mü-
himme” gibi baz› cümleleri ele alarak, bununla flahsî nü-
fuz temin etmek maksad›n›n müellifte bulundu¤udur.

Bu kadar as›ls›z ve mânâs›z bir isnad karfl›s›nda insan,
o bilirkifli nam›n› alanlar›n bilirkifli mahiyetinden tama-
men uzak olduklar›na hükmedip, o cehaletleri ve o vu-
kufsuzluklar› karfl›s›nda hayrette kal›yor. Hiç olmazsa,
ehl-i vukuf, hürmeten bu ciheti dikkatle mütalâa etseydi-
ler, kendileri bu derece cehalet deresine at›lmaktan bel-
ki bir derece kurtulurlard›. Bu as›ls›z isnada karfl› evvelâ
bütün Risâlei Nur eserleri ve mektuplar› ve Üstad›m›z›n
bütün hayat› en kat’î delildir ki, o aziz zat bütün gayreti-
ni, bütün hizmetini hak u¤runda ve yaln›z hak için yap-
m›fl ve yaln›z Hakk›n hat›r› için konuflmufl. O suretâ ehl-i
vukuf, Nur Külliyat›ndan yaln›z küçük bir cüz’ünü 
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Kur’ân-› Kerîm’in dünya semas›na
nazil oldu¤u gece, Ramazan’›n 27.
gecesi.
mahiyet: bir fleyin asl›, esas›, ni-
teli¤i.
maksat: kastedilen fley; gaye.
mesele-i mühimme: mühim,
önemli mesele.
muhafaza: koruma, saklama, h›f-
zetme.
mukabil: karfl›l›k.
müellif: eser telif eden, yazan.
müfteri: iftira atan, iftirac›.
mütalâa: bir fleyi etrafl›ca düflün-
me, tetkik etme.
nam: yerine, vekillik.
Nur: Risale-i Nur.
nüfuz: itibar, yetki.
sureta: görünüflte, görünüfl ola-
rak.
flahs-› manevî: bir cemaatin
meydana getirdi¤i manevî flahsi-
yet (kiflilik).
flahsî: flahsa, kifliye ait, hususî.
temîn: güvenlik, emniyet hissi
verme, flüphe ve korkuyu gider-
me.
tevehhüm: as›ls›z düflünme.
vesile: bahane, sebep.
vicdan: iyiyi kötüden, hayr› fler-
den ay›rt etmeye yard›mc› olan
ahlâkî duygu.
vukuf: anlama, bilme, haberli ol-
ma.
zab›ta: flehir güvenli¤ini sa¤la-
makla vazifeli bulunan idare, po-
lis.
zat: kifli, flah›s, fert.
z›ddiyet: birbirine muhalif, z›t ol-
ma hali.

adliye: mahkeme, yarg›lama
iflleriyle u¤raflan daire.
asayifl: rahat huzur, korku ve
endifleden uzak olma.
aziz: izzetli, muhterem, say-
g›n.
bedihî: delil ve ispata muhtaç
olamayacak derecede aç›k ve
ortada olan.
cehalet: cahillik, ilimden yok-
sun olma, ‹lahî hakikatlerden
habersiz olma.
cihet: görüfl, görüfl aç›s›.
cüz: k›s›m, parça.

delil: flahit, belge, tan›k.
ehl-i vukuf: mahkemenin ta-
yin etti¤i “bilir kifli”ler.
evvelâ: öncelikle.
hakikat: gerçek, as›l, esas.
hakikaten: hakikat olarak,
do¤rusu, gerçekten.
havale: bir fleyi baflkas›n›n
üstüne b›rakma.
hüküm: karar, emir, bir konu,
ifl veya kimse hakk›nda veri-
len karar.
hürmeten: hürmet olsun di-
ye; hürmet, sayg› ve ikram

maksad›yla.
ihtar: hat›rlatma, bir konuda
hat›rlatma yapma.
isnâd: dayand›rma, mal et-
me, bir fleyi bir kimseye ait
gösterme.
ispat: delil göstererek iddiay›
sa¤lamlaflt›rma.
kat’î: kesin, flüpheye ve te-
reddüde mahal b›rakmayan.
külliyat: bir ilim dal›nda veya
bir konuda yaz›lm›fl bütün
eserler.
Leyle-i Kadir: Kadir Gecesi,
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okumakla ve dinsizlikte taassup göstererek illâ ki bir suç
isnad edebilmek için bu iftiray› savurmufllar. Halbuki, o
aziz zat, Risâle-i Nur dersini izah ederken diyor: “En bü-
yük dersimiz, acz, fakr, flefkat ve tefekkürdür.”

Hakikat-i halde o aziz zat, büyük ve küllî hizmetleriy-
le, en câniyane iflkencelere sab›r ve tahammül ederek,
mücahede-i mâneviyesinde devam edip küfür ve dalâle-
tin bîaman hücumlar›n›, maddiyun ve tabiiyyunun küfrî
mesleklerini Kur'ân-› Hakîmin hakaik-i imaniyesinden
ald›¤› Nur hakikatleriyle parçalayarak ve o Nurun 130
risâlesinin yüz binler nüshalar›n›, imanî dersleriyle ona
minnettar kalan yüz binler müfltak talebeleriyle her tara-
fa neflreden; dinsizli¤in, bilhassa komünistli¤in bu vatan-
daki hücumuna mâni olan iman hakikatlerini en kat’î
delil ve burhanlarla ispat ederek küfür ve dalâletin bât›l
mesleklerini Kur'ân’›n elmas k›l›c› hükmündeki iman-›
billâh ve vahdaniyet-i ‹lâhiye hüccetleriyle parça parça
eden; ve o Nur eserleri flimdi âlem-i ‹slâm›n büyük mer-
kezlerinde kemâl-i takdir ve istihsanla neflredilen; ve ge-
çen sene Türkiye’yi ziyarete gelen Pakistanl› bir vekil,
k›rk-elli üniversite talebesine,

“Kardefllerim, ben âlem-i ‹slâmda arad›¤›m› Türki-
ye’de buldum. Bediüzzaman yaln›z sizin de¤il; o bütün
âlem-i ‹slâm›nd›r. Ve yak›n bir zamanda bütün ‹slâm âle-
mi onu anlayacakt›r. Siz bu Nur eserlerine dikkatle ba-
k›n. Ben bunu doksan milyon ‹slâmlar içinde neflredece-
¤im. Benim âlem-i ‹slâm hakk›nda pek çok endiflelerim
ve Üstada pek çok soracaklar›m vard›. Bir saat kadar 

acz: zay›fl›k, güçsüzlük.
âlem: dünya.
âlem-i ‹slâm: ‹slâm âlemi, ‹slâm
dünyas›.
aziz: izzetli, muhterem, sayg›n.
bat›l: dinde yeri olmayan, dinî
hükümlere z›t.
Bediüzzaman: zaman›n, ça¤›n
eflsiz güzelli¤i.
bîaman: amans›z, ac›maz, mar-
hametsiz.
bürhan: delil, ispat, hüccet.
caniyâne: cani gibi, canice, cani-
cesine.
dalâlet: dinsizlik, inançs›zl›k,.
fakr: fakirlik, yoksulluk; varl›ktan
geçme, yaln›z Allah’a muhtaç ol-
ma.
hakaik-› imaniye: imana ait ha-
kikatler, imanî gerçekler.
hakikat: gerçek, as›l, esas.
hakikat-› hâl: durumun gerçek
yönü, iflin asl›.
hüccet: delil.
hücûm: sald›rma.
hükmünde: de¤erinde, yerinde.
iftira: fluçsuza fluç yükleme.
illâ: mutlaka, muhakkak, ne olur-
sa olsun.
iman: inanç, itikat.
iman-› billâh: Allah’a inanma, Al-
lah’›, onun kâinatta tecelli eden
bütün s›fat ve isimleriyle beraber
kabul ederek Ona inanma.
imanî: imana dair olan, imanla il-
gili.
isnâd: dayand›rma, mal etme, bir
fleyi bir kimseye ait gösterme.
ispat: delil göstererek iddiay› sa¤-
lamlaflt›rma.
istihsan: güzel bulma, be¤enme.
iflkence: bir kimseye verilen
maddî-manevî s›k›nt›, eziyet.
izah: aç›klama, ayr›nt›lar› ile an-
latma.
kat’î: kesin, flüpheye ve tereddü-
de mahal b›rakmayan.
kemal-i takdir: takdirin en mü-
kemmeli.
komünist: bütün mallar›n ortak-
lafla kullan›ld›¤› ve özel mülkiye-
tin olmad›¤› iddias›nda bulunan
düzen in mensubu olan kimse.
Kur’ân-› Hakîm: her ayet ve su-
resinde say›s›z hikmet ve fayda-
lar bulunan Kur’ân.
küfrî: küfürle ilgili, Allah’› inkarla
alâkal›.
küfür: Allah’›n varl›¤›na, birli¤ine
inanmama, Ona yak›flmayacak s›-
fatlar yükleme.
küfür: imans›zl›k, dinsizlik.
küllî: bütüne ait olan, umumî, ge-
nel.
maddiyyun: maddenin ezelî ve
ebedî oldu¤una, sonradan yarat›l-
mam›fl bulundu¤una inananlar,
maddeye ba¤l› kalanlar, madde-
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ciler, materyalistler.
mâni: engel.
meslek: tutulan yol, sülûk
edilen yer.
minnettar: bir iyili¤e karfl› te-
flekkür duygusu içinde olan.
mücahede-i maneviye: ma-
nevî olarak yap›lan cihat.
müfltak: arzulu, fazla istekli,
ifltiyak gösteren.
neflr: kitap basma, ç›karma;
herkese duyurma, yayma.
Nur: Risale-i Nur.
nüsha: birbirinin ayn› olan

yaz›l› metinlerden her biri.
risale: Küçük kitap; Risale-i
Nur kitaplar›ndan herbiri.
sab›r: dayanma, katlanma,
zorluklara dayanma gücü.
flefkat: ac›yarak ve esirgeye-
rek sevme, içten ve karfl›l›ks›z
merhamet.
taassup: afl›r› ba¤l›l›k, afl›r› ta-
raftarl›k, fanatizm.
tabiiyyun: tabiatç›lar, mater-
yalistler, tabiata tapanlar.
tahammül: zora dayanma,
kötü ve güç durumlara karfl›

koyabilme, katlanma.

talebe: ö¤renci.

tefekkür: derin düflünme; efl-
yan›n hakikatini, yarat›c›n›n
s›rlar›n›  kavramak ve ibret al-
mak için zihnen ve kalben
düflünme.

üstat: bir ilim veya sanatta
üstün olan kimse.

vahdaniyet-i ‹lâhiye: ‹lâhî
birlik, Allah’›n bir, tek olmas›.

vekil: naz›r, bakan.

zat: kifli, flah›s, fert.
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yan›nda yaln›z onu dinlemekle bütün endiflelerim zâil
olup bütün suallerime cevap ald›ktan sonra, flimdi Pakis-
tan’a âlem-i ‹slâm›n mukadderat› hakk›nda büyük müj-
delerle gidiyorum.

“Ben Türk ve ‹slâm tarihini tetkik ettim. Evet, çok
kahramanlar, çok ‹slâm fedaileri ve çok vatanperverler
gelmifller. Hepsi büyük fedakârl›k ve kahramanl›kla mil-
lete, vatana hizmet etmifller. Fakat o hizmetlerinin neti-
cesinde lây›k olduklar› mükâfat onlara verilmifl. Herbiri-
si birer mükâfata mazhar olmufllar. Fakat bugün Üstad,
yirmi küsur seneden beri bu milletin saadet-i dünyeviye-
si ve uhreviyesi için, târife imkân olmayan zulüm ve ifl-
kenceler içerisinde iflte bu eserleri telif ve neflrederek, bu
millet içerisinde, din aleyhindeki cereyanlar›n intiflar›na
mâni olan Bediüzzaman’›n evinde bugün bir lâmbas› bi-
le yok. ‹flte o herfleyi terk ederek yaln›z ve yaln›z dine
hizmet için çal›flm›flt›r. Elbette âlem-i ‹slâm yak›nda böy-
le bir zat› eserleriyle tan›yacakt›r” diye Ali Ekber fiah gi-
bi bir ‹slâm âlimi ve mütefekkirinin takdir ve tahsinine
mazhar olan; ve flimdi Demokrat milletvekillerinden ba-
z›lar›, “Bediüzzaman’›n Nur risâlelerini okuyan, ders
alan ve o eserleri neflreden Nur talebeleri bu hizmetle-
riyle bu memlekette komünistli¤in yay›lmas›na sed oldu-
lar. Madem hükûmetimiz komünizmin aleyhindedir. Öy-
leyse, Nurculara o hizmetlerinden dolay› minnettard›r”
diye milletvekillerince dahi hizmeti takdir edilen; ve se-
râpâ bütün Risâle-i Nur eczalar› her bir nüshas›, binler
kelime ve cümleleriyle o zat›n mahiyetine, hizmetine, 
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mükâfat: iyi bir ifl, hizmet veya
baflar›dan ötürü verilen fley, ödül.
mütefekkir: insanl›¤›n ve müslü-
manlar›n problemlerini ve çarele-
rini çok düflünen âlim kifli.
neflr: herkese duyurma, yayma,
tamim.
Nur: Risale-i Nur.
Nurcu: Risale-i Nur’u okuyup
yaymaya çal›flan.
nüsha: birbirinin ayn› olan yaz›l›
metinlerden her biri.
saadet-i dünyeviye: dünya ile il-
gili saadet, dünya hayat›ndaki
mutluluk, dünya saadeti.
serapa: tamamen, bütünüyle.
set: mani, perde, engel.
sual: soru.
tahsin: be¤enme, güzel bulma.
takdir: bir fleyin de¤erini, k›yme-
tini, lüzumunu anlama.
talebe: ö¤renci.
tarif: bir kavram› kelimelerle ifa-
de etme.
telif: eser yazma.
tetkik: dikkatle araflt›rma, incele-
me.
uhreviye: ahirete dair, ahirete
ait.
üstat: ö¤retici; muallim, ö¤ret-
men, usta, sanatkâr.
vatanperver: yurtsever, vatan›na
düflkün, vatan›n› seven kimse.
zail: sone eren, yok olan.
zat: kifli, flah›s, fert.
zulüm: haks›zl›k, eziyet, iflkence.

âlem-i ‹slâm: ‹slâm âlemi, ‹s-
lâm dünyas›.
aleyh: karfl›, karfl›t.
aleyh: ona karfl›, onun üzeri-
ne.
âlim: ilim ile u¤raflan, ilim
adam›.
cereyan: fikir, sanat, siyaset
hareketi.
ecza: cüz’ler, parçalar, k›s›m-
lar.
endifle: kayg›.
fedaî: can›n› esirgemeyen,
mühim bir maksat u¤runa ca-

n›n› vermeye haz›r bulunan.
fedakâr: kendini veya flahsî
menfaatlerini hiçe sayan, fe-
da eden.
imkân: mümkün olma, olabi-
lirlik.
intiflar: yay›lma, da¤›lma,
neflrolunma.
komünist: bütün mallar›n or-
taklafla kullan›ld›¤› ve özel
mülkiyetin olmad›¤› iddias›n-
da bulunan düzen in mensu-
bu olan kimse.
komünizm: böyle bir düze-

nin kurulmas›n› amaçlayan
siyasî, ekonomik ve toplum-
sal doktrin.
madem: ...den dolay›, böyle
ise.
mahiyet: bir fleyin asl›, esas›,
tabiat›, niteli¤i.
mâni: engel.
mazhar: nail  olma, flereflen-
me.
minnettar: bir iyili¤e karfl› te-
flekkür duygusu içinde olan.
mukadderat: gelece¤in flekil-
lendirilmesi.
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yirmi befl y›ll›k faaliyetine ve neflriyat›n›n küllî faydalar›-
na flehadet ve iflaret ettikleri bir zat; evet, iflte o acz ve
fakr dersini kendisine meslek edinen ve talebelerine ders
veren bir zat, hakikat-i halde yukar›da bir derece arz et-
ti¤imiz o küllî hizmetlerinin neticesinde talebelerinin ve
bütün ehl-i iman›n en büyük medh ü senâlar›na, hürmet
ve muhabbetlerine en lây›k, en elyak ve kabul etmesi
hakk› iken, bilâkis o aziz zat, kendisini ziyarete gelenle-
re ve Risâle-i Nur eserlerini okuyup o eserleri ilim ve
iman hakikatleri dersinde, asr›n bütün ilim ve ispatlar›
üstünde görerek hayran kalanlar›n en samimî hürmet ve
senâlar›ndan mütemadiyen kaç›nm›fl ve müteaddit mek-
tuplar›nda, “Ben de sizin bu ders-i Kur'âniyede bir ders
arkadafl›n›z›m. Ben en ziyade muhtaç ve fakir oldu¤um-
dan bu kudsî hakikatler en evvel bana ihsan edilmifltir.
Ben makam sahibi de¤ilim. Ben kendimi be¤enmiyo-
rum. Beni be¤enenleri de be¤enmiyorum. Kardefllerim,
sizi bütün bütün kaç›rmamak için nefsimin gizli çok ku-
surlar›n› söylemiyorum” diye kendisine yap›lan medihle-
ri ve hürmetleri reddetmifl. Ve gaye-i hayat›n› yaln›z ha-
kaik-i imaniyenin neflrine hizmet bilmifl. Dünyevî bütün
menfaatleri o hizmeti u¤runda feda etmifl.

Ve iflte bütün hayat› bilâ istisna bu feragate ve bu ha-
kikate flehadet eden bir zata, en haks›zlar›n dahi yapa-
mayacaklar› bir isnad› bu ehl-i vukuf isimli kimseler yap-
m›fllar. Hattâ “Leyle-i Kadirde ‹htar Edilen Bir Mesele-i
Mühimme” diye Rehberdeki çok mühim bir hakikate
nazar etmeyerek, bu “ihtar” kelimesinden de flahsî 

acz: zay›fl›k, güçsüzlük.
arz: sunma, bildirme.
asr: yüzy›l, as›r.
aziz: izzetli, muhterem, sayg›n.
bilâistisna: istisnas›z, ay›rt et-
meksizin.
bilâkis: aksine, tersine.
ders-i Kur’âniye: Kur’ân dersi,
Kur’ân’a ait ders.
dünyevî: dünyaya ait.
ehl-i iman: inananlar, iman sa-
hipleri.
ehl-i vukuf: mahkemenin tayin
etti¤i “bilir kifli”ler.
elyak: daha (en) lay›k olan.
evvel: önce.
fakr: fakirlik, yoksulluk; varl›ktan
geçme, yaln›z Allah’a muhtaç ol-
ma.
fedâ: gözden ç›karma, u¤runa
verme.
ferâgat: hakk›ndan isteyerek
vazgeçme.
gaye-i hayat: hayat›n gayesi, ha-
yat›n amac›.
hakaik-› imaniye: imana ait ha-
kikatler, imanî gerçekler.
hakikat: gerçek, as›l, esas.
hakikat-› hâl: durumun gerçek
yönü, iflin asl›.
hürmet: riayet, ihtiram.
ihsan: verilen, ba¤›fllanan fley.
ihtar: dikkat çekme, hat›rlatma,
uyar›.
ilim: bilme, bilifl, bilgi; bir fleyin
do¤rusunu bilme.
iman: inanma, inanç, itikat, tas-
dik.
isnâd: dayand›rma, mal etme, bir
fleyi bir kimseye ait gösterme.
ispat: delil, bürhan, flahit, tan›k,
kan›t.
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kudsî: mukaddes, yüce.
küllî: bütün olan, tümel.
Leyle-i Kadir: Kadir Gecesi,
Kur’ân-› Kerîm’in dünya se-
mas›na nazil oldu¤u gece, Ra-
mazan’›n 27. gecesi.
makam: manevî mevki.
medh ü sena: methedip öv-
mek.
medih: övmek.
menfaat: fayda.
mesele-i mühimme: mühim,
önemli mesele.
meslek: gidifl, tutulan yol, sis-

tem.
muhabbet: ülfet, sevgi, sev-
me, dostluk.
mühim: önemli, ehemmiyet-
li.
müteaddit: çok, bir çok.
mütemadiyen: sürekli ola-
rak, devaml›.
nazar: bak›fl, dikkat.
nefs: kiflinin kendisi, iyili¤e de
kötülü¤e de meyli olan duy-
gu.
neflr: herkese duyurma, yay-
ma, tamim.

neflriyat: yay›mlanm›fl fleyler,
bas›l›p da¤›t›lan yaz›lar, eser-
ler, makaleler.

samimî: içten, candan, gönül-
den.

senâ: methetme, övme.

flahadet: flahit olma, flahitlik,
tan›kl›k.

flahsî: flahsa, kifliye ait, husu-
sî.

talebe: ö¤renci.

zat: kifli, flah›s, fert.

ziyade: çok, fazla.
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nüfuz temin etti¤ine bir delil göstermifller. Halbuki, bu
ihtar kelimesi, o yüksek hakikatlerin ehemmiyetine öyle
bir flümulü var ki, ancak o hakikati okumak lâz›md›r. ‹fl-
te, o parça, ikinci Harb-i Umumînin sonunda nev-i be-
flerin dehfletli zulümleri ve tahribatlar› neticesindeki deh-
fletli meyusiyetleriyle dehfletli vicdan azaplar›n› ve dünya
hayat›n›n bütün bütün fâni ve muvakkat olmas› ve me-
deniyet fantaziyelerinin uyutucu ve aldat›c› oldu¤unun
umuma görünmesiyle, f›trat-› befleriyedeki yüksek istida-
dat›n dehfletli yaralanmas›n› ve Kur'ân’›n elmas k›l›c› al-
t›nda gaflet ve dalâletin parçaland›¤›n› ve bu sebeple
dünya hayat›n›n geçici ve muvakkat olmas›ndan, befleri-
yet, hayat-› bâkiyeyi arayaca¤›n› ve ebedî hayat› ve dâ-
imî saadeti ancak Kur'ân’›n müjde verdi¤ini ispat ile pek
parlak izahtan sonra diyor:

“Elbette, nev-i befler bütün bütün akl›n› kaybetmezse,
maddî veya mânevî bir k›yamet bafllar›na kopmazsa, ‹s-
veç, Norveç, Finlandiya ve ‹ngiltere’nin Kur'ân’› kabul
etmeye çal›flan meflhur hatipleri ve Amerika’n›n din-i
hakk› arayan ehemmiyetli cemiyeti gibi, rû-yi zeminin
genifl k›t’alar› ve büyük hükûmetleri, Kur'ân-› Mucizü’l-
Beyân› arayacaklar ve hakikatlerini anlad›ktan sonra bü-
tün ruhu canlar›yla sar›lacaklar. Çünkü bu hakikat nok-
tas›nda kat’iyen Kur'ân’›n misli yoktur ve olamaz. Ve
hiçbir fley bu mucize-i ekberin yerini tutamaz.” 

Ey muhterem hâkimler,

Yaln›z son cümlesini nümune olarak size arz etti¤imiz
bu ehemmiyetli f›kran›n bafl›nda yaz›lan ihtar kelimesi 
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k›t’a: yer yüzündeki yedi büyük
kara parças›ndan her biri, ana ka-
ra.
k›yamet: bütün kâinat›n Allah ta-
raf›ndan tayin edilen bir vakitte
y›k›l›p mahvolmas›.
Kur’ân-› Mucizül Beyan: aç›kla-
malar›yla ak›llar› benzerlerini
yapmaktan aciz b›rakan Kur’an.
maddî: madde ile alakal›, cisma-
nî.
manevî: manaya ait, maddî ol-
mayan.
medeniyet: medenîlik, flehirlilik,
uygarl›k.
me’yusiyet: ümitsizlik.
misl: benzer, efl, naz›r, t›pk›s›.
mu’cize-i ekber: en büyük mu’ci-
ze.
muhterem: sayg› de¤er, hürmete
lay›k, sayg›n.
muvakkat: geçici.
nev’i befler: insano¤lu, insan so-
yu; insanlar.
nüfuz: itibar, yetki.
nümune: örnek, misal, örnek ola-
rak gösterilen.
ruh u cân: candan, gönülden.
rûy-i zemin: yeryüzü.
saadet: mutluluk.
flümul: içine alma, kaplama, iha-
ta etme.
tahribat: tahripler, y›k›p bozma-
lar.
temîn: elde etme.
umum: hep, herkes.
vicdan: iyiyi kötüden, hayr› fler-
den ay›rt etmeye yard›mc› olan
ahlâkî duygu.
zulüm: haks›zl›k, eziyet, iflkence.

arz: sunma.
azap: eziyet, iflkence; büyük
s›k›nt›, fliddetli ac›.
befleriyet: insanl›k, insanlar.
cemiyet: manevî birlik teflkil
eden cemaat.
daimî: sürekli, devaml›.
dalâlet: dinsizlik, inançs›zl›k,.
dehfletli: ürkütücü, korkunç.
delil: iz, niflan, emare.
din-i hak: hak din, ‹slâmiyet.
ebedî: sonu olmayan, daimî,
sürekli.
ehemmiyet: önem, de¤er,

k›ymet.
elmas: çok k›ymetli bir mü-
cevher.
fanteziye: yalandan gösterifl,
görünüflte lüks ve zinet.
f›kra: k›s›m, fas›l, bölüm.
f›trat-› befleriye: insan›n ya-
rat›l›fl›, insan›n tabiat›.
gaflet: Allah’tan uzaklafl›p
nefsinin arzular›na dalmak.
hakikat: gerçek.
Harb-i Umumî: genel harp,
dünya savafl›.
hatip: hitap eden, toplulu¤a

kanuflan; müsbet düflünceli
ilim adamlar›.
hayat-› bak›ye: bakî olan,
sonsuz hayat, ahiret hayat›.
ihtar: dikkat çekme, hat›rlat-
ma, uyar›.
ispat: delil göstererek iddiay›
sa¤lamlaflt›rma.
istidadat: istidatlar, kabiliyet-
ler, yetenekler.
izah: aç›klama, ayr›nt›lar› ile
anlatma.
kat’iyen: katî olarak, kesin
olarak, kesinlikle.
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bir suça mesned olabilir mi? Bu yaz› flahsî bir nüfuz te-
mini için mi yaz›lm›fl? Yoksa nev-i beflerin Kur'ân haki-
katlerini aramaya bafllad›¤›n› beyan ile istikbalde
Kur'ân’›n befleriyete hâkim olaca¤›n› m› haber veriyor
ve ispat ediyor? Bu hususu yüksek takdirinize havale
ediyoruz.

Evet, Risâle-i Nur müellifi, Kur'ân’›n dersinden ald›¤›
ve ayn-› hakikat olan bu ihtarlar› beyan etmesi, beyan ve
ispat etti¤i derslerin ve mevzular›n hakkaniyetine bir
hüccet içindir. Evet, ayn-› hak ve hakikat oldu¤unu dik-
katle bakanlar görebilirler. Ve bir derya-y› iman ve bir
hazine-i tevhid ve bir umman-› hikmet halinde coflan bir
harikan›n, istikbalin nesillerinde ve milyonlar kalb ve gö-
nüllerde nas›l kemâl-i flâflaa ile yaflayaca¤›n› ve alk›fllana-
ca¤›n› hissedebilirler. Ve Türk milletinin bin y›ll›k kudsî
mefahir-i milliyesine mümasil, yine Türk milletinin dün-
yaya örnek olmufl kahraman ecdad›n›n yerinde ‹slâmi-
yet hakikatlerine sar›larak yine Kur'ân’›n bayraktarl›¤›
vazifesiyle istikbalin k›t’alar›nda hâkim-i mânevî olaca¤›-
n› hissedebilirler.

Bu çok yüksek ve çok ehemmiyeli hakikatleri tam an-
layabilmek için, Bediüzzaman’›n bundan k›rk sene evvel
1327’de fiam’da, Câmiü’l-Emevîde, içinde yüz ehl-i ilim
bulunan on bin kiflilik bir cemaate hitaben irad buyur-
duklar› Hutbe-i fiamiye eserini okumak lâz›md›r. fiimdi
o eserin tercümesini yapmak lütfunda bulunan o aziz
zat, o zamanda periflan ve esaret alt›nda bulunan ‹slâm
âlemine pek azîm müjdelerle, medeniyetin seyyiat› 

âlem: dünya.
ayn-› hak: hakk›n, gerçe¤in tâ
kendisi.
ayn-› hakikat: hakikat›n asl›, ger-
çe¤in tâ kendisi.
azîm: büyük.
aziz: izzetli, muhterem, sayg›n.
befleriyet: insanl›k, insanlar.
beyan: aç›klama, bildirme, izah.
Cami-i Emevî: fiam’daki Emeviye
Camii.
cemaat: topluluk, bir yere top-
lanm›fl insanlar, tak›m, bölük.
derya-i iman: iman denizi.
ecdat: dedeler, büyük babalar,
atalar.
ehemmiyetli: önemli.
ehl-i ilim: ilim sahipleri, ilim
adamlar›.
esaret: esirlik, tutsakl›k, hüküm
alt›nda bulunma.
evvel: önce.
hakikat: gerçek, as›l, esas.
hâkim: herfleye hükmeden ve
her bir fleyi hükmü alt›nda tutan.
hakkaniyet: hak ve adâlete uy-
gunluk.
hârika: ola¤anüstü vas›flar tafl›-
yan ve hayranl›k hissi uyand›ran.
havale: bir fleyi baflkas›n›n üstü-
ne b›rakma.
hazine-i tevhit: tevhit hazinesi,
Allah’›n birli¤inin hazinesi.
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hitaben: hitap ederek, söyle-
yerek.
husus: mevzu, konu.
hüccet: delil.
ihtar: dikkat çekme, hat›rlat-
ma, uyar›.
irad: söyleme.
ispat: sa¤lam ve dayan›kl›
hale getirme; do¤ruyu delil-
lerle gösterme.
istikbal: gelecek.
kemal-i flaflaa: gösteriflin son
derecesi, tam parlakl›k.
k›t’a: yer yüzündeki yedi bü-

yük kara parças›ndan her biri,
ana kara.
kudsî: mukaddes, yüce.
lütuf: ikram ve yard›mda bu-
lunma.
mefahir-i milliye: millî fleref-
ler, millî iftihar vesileleri.
mesnet: dayan›lacak fley, da-
yanak, dayan›lan.
mevzu: konu.
müellif: eser telif eden, ya-
zan.
mümasil: benzeyen, benzer,
and›ran.

nesil: kuflak, nesil.
nev’i befler: insano¤lu, insan-
lar.
nüfuz: itibar, yetki.
seyyiat: seyyieler, fenal›klar,
kötülükler.
flahsî: flahsa, kifliye ait, husu-
sî.
takdir: be¤enme.
temîn: elde etme.
umman-› hikmet: hikmet
deryas›, hikmet okyanusu.
vazife: görev.
zat: kifli, flah›s, fert.
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hasenesine galip gelmesine mukabil, istikbalde ‹slâmiye-
tin kuvvetiyle medeniyetin mehasini galebe ederek
flems-i ‹slâmiyetin büyük milletler ve k›t’alar üzerinde hâ-
kim olaca¤›n› beyan ve ispat ederek haber veriyor.

Mâdem o ehl-i vukuf ismini alanlar, “kalbe ihtar edi-
len bir mesele” cümlesinde hakikate nüfuz edemeyerek
yanl›fl mânâ ç›karm›fllar. 1327’den, tâ 1371 senesinden
sonraki âlem-i ‹slâm›n mukadderat›na nazar eden Hut-
be-i fiamiye’deki hakikatler dahi, bilirkiflilerin yanl›fl an-
lad›klar› veya yanl›fl mânâ verdikleri bu “ihtar” kelimesi-
nin hakikatini ve genifl mânâs›n› çok yüksek bir hakikat
halinde gösterdi¤inden, Hutbe-i fiamiye eserinin tercü-
mesini mahkemeye arz ediyoruz. Ve yaln›z burada, eser-
de ispat edilen meselelerin âhirinde zikredilen birkaç
cümleyi yazarak takdim ediyoruz:

“Evet, ben kendi hesab›ma ald›¤›m dersime binaen,
ey ‹slâm cemaati, müjde veriyorum ki: fiimdiki âlem-i ‹s-
lâm›n saadet-i dünyeviyesi, bâhusus Osmanl›lar›n saade-
ti ve bilhassa ‹slâm›n terakkisi ve onlar›n uyanmas› ve in-
tibah› ile olan Arab›n saadetinin fecr-i sâd›k›n›n emare-
leri inkiflafa bafll›yor. Ve saadet güneflinin de ç›kmas› ya-
k›nlaflm›fl. Ben dünyaya iflittirecek bir derecede kanaat-i
kat’iyemle derim: ‹stikbal yaln›z ve yaln›z ‹slâmiyetin ola-
cak ve hâkim, hakaik-i Kur'âniye ve imaniye olacak. Öy-
leyse, flimdiki kader-i ‹lâhî ve k›smetimize raz› olmal›y›z
ki, bize parlak istikbal, ecnebîlere müflevvefl bir mâzi
düflmüfl.”
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sa¤lamlaflt›rma.
istikbal: gelecek zaman.
istikbal: gelecek.
kader-i ‹lâhî: ‹lâhî kader, Allah’›n
kader kanunu.
kanaat-› kat’iye: kesin kanaat,
var›lan kesin düflünce.
k›smet: talih, nasip, kader.
k›t’a: yer yüzündeki yedi büyük
kara parças›ndan her biri, ana ka-
ra.
madem: ...den dolay›, böyle ise.
mazi: geçmifl zaman.
mehasin: güzellikler, iyilikler.
mesele: konu.
mukabil: karfl›l›k.
mukadderat: gelece¤in flekillen-
dirilmesi.
müflevvefl: teflevvüfle u¤ram›fl,
düzensiz, karmakar›fl›k.
nazar: bak›fl, fikir.
nüfuz: içe geçme, iflleme.
raz›: r›za gösteren, hoflnut olan.
saadet: mutluluk.
saadet-i dünyeviye: dünya ile il-
gili saadet, dünya hayat›ndaki
mutluluk, dünya saadeti.
flems-i ‹slâmiyet: ‹slâmiyet gü-
nefli.
takdim: arz etme, sunma.
terakki: yükselme, ilerleme.
zikr: anma, bildirme.

ahir: son.
âlem-i ‹slâm: ‹slâm âlemi, ‹s-
lâm dünyas›.
arz: sunma, bildirme.
bahusus: hususiyetle, en çok,
hele.
beyan: aç›klama, bildirme,
izah.
bilhassa: özellikle.
binaen: -den dolay›, bu se-
bepten.
cemaat: topluluk, aralar›nda
çeflitli ba¤lar bulunan insanlar
toplulu¤u.

ecnebi: yabanc›, baflka mil-
letten olan.
ehl-i vukuf: mahkemenin ta-
yin etti¤i “bilir kifli”ler.
emare: alâmet, belirti, niflan.
fecr-i sad›k: gerçek ayd›nl›k,
sabaha karfl› do¤u ufkunda
yay›lmaya bafllayan beyaz
ayd›nl›k.
galebe: galip gelme, üstün-
lük.
hakaik-› Kur’âniye: Kur’ân
ait olan ve ondan gelen ger-
çekler.

hakikat: gerçek, esas.
hâkim: herfleye hükmeden
ve her bir fleyi hükmü alt›nda
tutan.
hâkim: hükmeden, üstün
olan.
hasene: hay›rl› amel, Allah r›-
zas›na uygun ifl.
ihtar: dikkat çekme, hat›rlat-
ma, uyar›.
inkiflaf: ortaya ç›kma, keflfo-
lunma.
intibah: uyan›fl.
ispat: delil göstererek iddiay›
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“E¤er biz ahlâk-› ‹slâmiyenin ve hakaik-i imaniyenin
kemalât›n› ef’âlimizle izhar etsek, sair dinlerin tâbileri el-
bette cemaatlerle ‹slâmiyete girecekler. Belki, küre-i ar-
z›n baz› k›t’alar› ve devletleri de ‹slâmiyete dehalet ede-
cekler.”

“Ey bu Câmiü’l-Emevîdeki kardefllerim gibi âlem-i ‹s-
lâm›n câmi-i kebirinde olan kardefllerim! Siz de ibret al›-
n›z. Bu k›rk befl senedeki hâdisattan ibret al›n›z. Tam ak-
l›n›z› bafl›n›za al›n›z. Ey mütefekkir ve ak›l sahibi ve ken-
dini münevver telâkki edenler! Hâs›l-› kelâm, biz Kur'ân
flakirtleri olan Müslümanlar, burhana tâbi oluyoruz, ak›l
ve fikir ve kalbimizle hakaik-› imaniyeye giriyoruz. Bafl-
ka dinlerin tâbileri gibi ruhban› taklit için burhan› b›rak-
m›yoruz. Onun için ak›l ve ilim ve fen hükmetti¤i istik-
balde, elbette burhan-› aklîye istinad eden ve bütün hü-
kümlerini akla tesbit ettiren Kur'ân hükmedecek.”

“Evet, flimdi olmasa da otuz k›rk sene sonra fen ve
hakikî mârifet ve medeniyetin mehasini o üç kuvveti
tam techiz edip, cihazat›n› verip o dokuz mânileri ma¤-
lûp edip da¤›tmak için taharrî-i hakikat meyelân›n› ve in-
saf ve muhabbet-i insaniyeyi o dokuz düflman taifesinin
cephesine göndermifl. ‹nflaallah yar›m as›r sonra onlar›
darma da¤›n edecek.” 

“‹flte Amerika ve Avrupa tarlalar› böyle dâhi muhak-
kikleri (Mister Carlyle ve Bismarck gibi) mahsûlât verme-
sine istinaden, ben de bütün kanaatimle derim: Avrupa 

ahlâk-› ‹slâmiye: ‹slâm ahlâk›.
âlem-i ‹slâm: ‹slâm âlemi, ‹slâm
dünyas›.
asr: yüzy›l, as›r.
bürhan: delil, ispat, hüccet.
bürhan-› aklî: aklî deliller, akla
dayanan hüccetler, ispatlar, akla
uygun deliller.
Cami-i Emevî: fiam’daki Emeviye
Camii.
cami-i kebir: büyük cami.
cemaat: topluluk, aralar›nda çe-
flitli ba¤lar bulunan insanlar top-
lulu¤u.
cihazat: cihazlar, uzuvlar, organ-
lar.
dâhî: son derece zeki, anlay›fll›,
deha sahibi.
dehalet: s›¤›nmak, yard›m iste-
yifl, birinin himaye ve merhame-
rine s›¤›nma.
ef’al: fiiller, ifller.
fen: tecrübî, ispatla meydana gel-
mifl ilimlere verilen genel ad.
hâdisat: hadiseler, olaylar.
hakaik-› imaniye: imana ait ha-
kikatler, imanî gerçekler.
hakikî: gerçek.
hâs›l-› kelâm: sözün k›sas›.
hüküm: hakimiyet, nüfuz, ku-
manda.
ibret: bir durumdan veya olay-
dan ders alma, ders ç›karma.
ilim: bilme, bilifl, bilgi; bir fleyin
do¤rusunu bilme.
inflaallah: ‘Allah izin verirse’ ma-
nas›nda kullan›lan bir dua.
istikbal: gelecek zaman.
istinaden: istinat ederek, daya-
narak.
istinat: dayanma, güvenme.
izhar: gösterme, aç›¤a vurma.
kanaat: inanma, görüfl, fikir.
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kemalât: kemaller, olgunluk-
lar, mükemmellikler.
k›t’a: yer yüzündeki yedi bü-
yük kara parças›ndan her biri,
ana kara.
küre-i arz: yer küre, dünya.
ma¤lup: yenilme, kendisine
galip gelinmifl.
mahsulât: meydana gelen,
elde edilen fleyler; meyveler,
ürünler.
mâni: engel.
marifet: bilme, derin bilgi.
mehasin: güzellikler, iyilikler.

meyelân: taraftarl›k.
muhabbet-i insaniyet: in-
sanl›k sevgisi.
muhakkik: tahkik eden, ger-
çe¤i araflt›r›p bulan, bir fleyin
iç yüzünü inceleyerek vak›f
olan.
münevver: bilgili, kültürlü
kimse, ayd›n.
mütefekkir: insanl›¤›n ve
müslümanlar›n problemlerini
ve çarelerini çok düflünen
âlim kifli.
ruhban: rahipler, papazlar.

sâir: di¤er, baflka, öteki.
flakirt: talebe, ö¤renci.
tâbi: boyun e¤en, uyan, itaat
eden.
taharri-i hakikat: hakikati
araflt›rma, do¤ruyu arama,
araflt›rma,.
taife: cemaat, topluluk.
taklit: birinin davran›fl ve iflle-
rinin flekil ve biçim olarak ay-
n›n› yapma.
techîz: cihazlama, donatma,
haz›rlama.
telâkki: kabul etme, alma.
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ve Amerika ‹slâmiyetle hâmiledir. Günün birinde bir ‹s-
lâmî devlet do¤uracak.”

“Hem de ‹slâmiyet güneflinin tutulmas›na (inkisaf›na)
ve befleri tenvir etmesine mümânaat eden perdeler aç›l-
maya bafllam›fllar. O mümânaat edenler çekilmeye bafl-
l›yorlar. K›rk befl sene evvel o fecrin emaresi göründü.
’71’de fecr-i sad›k› bafllad› veya bafllayacak.”

“Ey Câmi-i Emevîde kardefllerim! Ve yar›m as›r son-
raki âlem-i ‹slâm camiindeki ihvanlar›m! Bafltan buraya
kadar olan mukaddemeler netice vermiyor mu ki: ‹stik-
balin k›t’alar›nda hakikî ve mânevî hâkim ve befleri, dün-
yevî ve uhrevî saadete sevk edecek yaln›z ‹slâmiyettir ve
‹slâmiyete ink›lâp etmifl ve tahrifattan ve hurafattan s›y-
r›lacak ‹sevîlerin hakikî dinidir ki, Kur'ân’a tâbi olur, itti-
fak eder.”

Muhterem heyet-i hâkime,

Risâle-i Nur müellifi aleyhindeki bütün iftiralara ve is-
nadlara karfl› hukukî en kat’î cevap olarak üç mahkeme-
nin ve üç ehl-i vukuflar›n tetkikten sonra eserleri iade et-
meleridir.

Hem Üstad›m›z›n yirmi yedi senelik hayat› ve 130
parça kitab› ve mektuplar›, üç mahkeme ve hükûmet
memurlar› taraf›ndan tam tetkik edildi¤i ve aleyhinde ça-
l›flan zâlim, mürted ve münaf›klara karfl› mecbur oldu¤u,
hattâ idam› için gizli emir verildi¤i halde, dini siyasete
âlet etti¤ine dair en ufak bir emare bulamamalar›, dini 
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‹sevî: Hz. ‹sa’n›n dininden olanlar.
‹slâmî: ‹slâma uygun.
isnâd: dayand›rma, mal etme, bir
fleyi bir kimseye ait gösterme.
istikbal: gelecek zaman.
ittifak: ortak bir gayede anlaflma,
birleflme.
kat’î: kesin, flüpheye ve tereddü-
de mahal b›rakmayan.
k›t’a: yer yüzündeki yedi büyük
kara parças›ndan her biri, ana ka-
ra.
manevî: manaya ait, maddî ol-
mayan.
muhterem: sayg› de¤er, hürmete
lay›k, sayg›n.
mukaddeme: bafllang›ç, girifl.
müellif: eser telif eden, yazan.
mümanaat: mani olma, engelle-
me.
münaf›k: nifak sokan, arabozucu;
kalbinde küfrü gizledi¤i halde
Müslüman görünen.
mürtet: irtidat eden, ‹slâm dinini
b›rakarak eski dinine veya baflka
bir dine geçmifl olan, din de¤iflti-
ren.
saadet: mutluluk.
sevk: ulaflt›rma, yöneltme.
tâbi: birinin arkas›ndan giden,
ona uyan, baflka bir kimsenin te-
siri alt›nda olan.
tahrifat: tahrifler, bir fleyin asl›n›
bozmalar, de¤ifltirmeler.
tenvir: nurland›rma, ayd›nlatma,
›fl›kland›rma.
tetkik: dikkatle araflt›rma, incele-
me.
uhrevî: ahirete dair, ahirete ait.
zalim: zulmeden, ac›mas›z ve
haks›z davranan.

âlem-i ‹slâm: ‹slâm âlemi, ‹s-
lâm dünyas›.
aleyh: karfl›, karfl›t.
asr: yüzy›l, as›r.
befler: insan, insanl›k.
Cami-i Emevî: fiam’daki Eme-
viye Camii.
dair: alakal›, ilgili.
dünyevî: dünyaya ait.
ehl-i vukuf: mahkemenin ta-
yin etti¤i “bilir kifli”ler.
emare: alâmet, belirti, niflan.
evvel: önce.
fecr: sabah namaz› vakti, sa-

baha karfl› günefl do¤madan
önce ufkun do¤usu taraf›n-
dan görünen ayd›nl›¤›.
fecr-i sad›k: gerçek ayd›nl›k,
sabaha karfl› do¤u ufkunda
yay›lmaya bafllayan beyaz
ayd›nl›k.
hakikî: gerçek.
hakikî: gerçek.
hâkim: her fleye hükmeden,
her fleyi hükmü alt›nda tutan,
her fleye galip olan Allah.
hâmile: gebe (kad›n), yüklü.
heyet-i hâkime: hâkimler

heyeti, hakimler kurulu.
hukukî: hukuka uygun.
hurafat: hurafeler, bât›l ina-
n›fllar.
iade: geri verme.
iftira: fluçsuza fluç yükleme.
ihvan: sad›k, samimî, candan
dostlar, arkadafllar.
ink›lâp: birhalden di¤er bir
hale geçme, de¤iflme, dönüfl-
me.
inkiflaf: aç›lma, ortaya ç›kma,
görülme, aç›¤a ç›kma, mey-
dana ç›kma.
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siyasete âlet etmedi¤ini kat’î ispat ediyor. Hayat›n› ya-
k›ndan tan›yan biz Nur flakirtleri ise, bu fevkalâde hâle
karfl› hayranl›k duymakta ve Risâle-i Nur dairesindeki
hakikî ihlâsa bir delil saymaktay›z.

Bu itibarla onu baz› iftiralarla çürütmek isteyen, vatan
ve milletin saadeti lehindeki hizmetlerinin aleyhindeki
gizli, zâlim düflmanlar›n›n plânlar›n› âdilâne karar›n›zla
mahvedece¤inizi ve müfterilerin yanl›fl isnadlar›n› yüzle-
rine çarpaca¤›n›z› adalet ve vicdan›n›zdan bekler, hür-
metlerimizi takdim ederiz.

Eskiflehir Nur Talebelerinden
Yaflar, Osman Toprak, Ahmed,

Osman, Ceylân, fiükrü,
Bayram, Sungur, Hüsnü

ìÕ

Œ 3 1 0 œ

HEYET-‹ SIHH‹YEYE

On befl sene evvel Rehberin bafl›nda yaz›ld›¤› gibi, bâ-
z› gençler kendilerinin hayat-› dünyeviye ve uhreviyesini
muhafaza için yan›ma geldiler. Ben de onlara lillâh için
o Rehber dersini verdim.

O risâle, bir iki hâfliye müstesnâ, hem Isparta hü-
kûmeti, hem Denizli Mahkemesinde, hem Ankara’n›n
a¤›r ceza ve Temyiz Mahkemesinin iki sene ellerinde
kalmas› neticesinde berâet kazanmas› ve tamamen adalet: her hak sahibine hakk›n›n

tam ve eksiksiz verilmesi, hakka-
niyet, âdillik.
âdilâne: adaletli olana yak›fl›r bir
surette, do¤rulukla, âdilcesine.
aleyh: karfl›, karfl›t.
beraat: fiuçsuzlu¤un sabit olmas›.
delil: iz, niflan, emare.
evvel: önce.
fevkalâde: ola¤anüstü.
hakikî: gerçek.
hâle: vaziyet, durum.
hafliye: bir kitab›n sayfalar›n›n
kenar›na veya alt›na yaz›lan aç›k-
lay›c› yaz›, derkenar.
hayat-› dünyeviye: dünyaya ait
olan hayat.
Heyet-i S›hhiye: sa¤l›k kurulu.
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hürmet: sayg›.
iftira: fluçsuza fluç yükleme.
ihlâs: bir ifli, bir ameli, baflka
bir karfl›l›k beklemeksizin, s›rf
Allah r›zas› için yapma.
isnâd: bir fleyi bir kimseye ait
gösterme.
ispat: delil göstererek iddiay›
sa¤lamlaflt›rma.
itibar: üzerinde durma,
ehemmiyet verme, ehemmi-
yet, önem.
kat’î: kesin, flüpheye ve te-
reddüde mahal b›rakmayan.

leh: onun taraf›na, ondan ya-
na, birinin faydas› için yap›lan
hareket.
lillâh: Allah için.
mahv: yok, etme, ortadan
kald›rma, harap etme, peri-
flan etme.
muhafaza: koruma.
müfteri: iftira atan, iftirac›.
müstesna: ayr› tutularak, ha-
riç, ayr›k.
Nur: Risale-i Nur.
risale: kitap; Risale-i Nur.
saadet: mutluluk.

flakirt: talebe, ö¤renci.

takdim: arz etme, sunma.

talebe: ö¤renci.

temyiz: bir davan›n karar›n›n
bir üst mahkeme taraf›ndan
tekrar incelenmesi.

uhreviye: ahirete dair, ahire-
te ait.

vicdan: iyiyi kötüden, hayr›
flerden ay›rt etmeye yard›mc›
olan ahlâkî duygu.

zalim: zulmeden, ac›mas›z ve
haks›z davranan.
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Risâle-i Nur Külliyat›, Rehber de içinde oldu¤u halde iâ-
de edilmesi ve bir nüshas› Ankara Emniyet Müdürünün
eline geçmesi ile, Rehberin bafl›nda yaz›ld›¤› gibi, birtek
kelimesine iliflmesi ile âhirinde gelen cümleyi okuyunca
hakikati anlamas› ve intiflâr›na mâni olmamas›, hem
binlerce nüsha intiflar etti¤i halde hiçbir yerde bir zarar,
bir itiraz görülmemesi, hattâ Mersin’in Tarsus kazas›nda
birkaç Nur kitaplar›n› müsâdere ederek Gençlik Rehbe-
ri de içinde oldu¤u halde Ankara’ya gönderilip tetkik et-
tirildikten sonra, vilâyetin emriyle tamamen serbesttir
diye resmî vesîka vermeleri ve ‹stanbul’da tâb' edildi¤i
zamanda kanunen befl alt› makama gönderildi¤i ve elle-
rinde befl alt› ay kald›¤› halde iliflmemeleri, Rehberin
ehemmiyetini ve kanunen dahi serbest oldu¤unu ispat
ediyor.

Sonra binden fazla gençler Ankara ve sâir vilâyetlerin
mekteplerinde ondan vatan, millet, ahlâk cihetinde isti-
fade ettikleri ve hiç kimse zarar görmedi¤i halde, birden
hiçbir medâr-› mes'uliyet olmayan bir iki kelimeye yanl›fl
mânâ vermek, meselâ “Gençlik Rehberi” nâm›n› ver-
mekle bir suç mevzuu yapm›fllar.

Biri de müellifi tâb' etmemifl, kendi bîçare hasta yata-
¤›nda iken, gençler tâb' ettikleri halde, flahsî nüfuz temi-
ni için yaz›lm›fl diye suç mevzuu yap›p, tâb' edene de¤il
de, müellifini a¤›r cezaya vermek, hem zorla oraya celb
etmek, halbuki on befl sene evvel yaz›lm›fl ve af kanunu
ve mürûr-u zaman›, hem berâeti görmüfl, öyle ise bütün 
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nüsha: birbirinin ayn› olan yaz›l›
metinlerden her biri.
resmî: devlet ad›na olan.
Risale-i Nur Külliyat›: Bediüzza-
man Said Nursî’nin yüz otuz par-
ça risaleden oluflan külliyat›.
sâir: di¤er, baflka, öteki.
flahsî: flahsa, kifliye ait, hususî.
tab: kitap basma, kitap bask›s›,
bask›.
temîn: elde etme.
tetkik: dikkatle araflt›rma, incele-
me.
vesika: belge.
vilayet: il.

ahir: son.
beraat: fiuçsuzlu¤un sabit ol-
mas›.
bîçare: çaresiz, zavall›.
celp: elde etme, kendine çek-
me.
cihet: yön, sebep, vesile.
ehemmiyet: önem, de¤er,
k›ymet.
evvel: önce.
hakikat: gerçek.
iade: geri verme.
intiflar: yay›lma, da¤›lma,
neflrolunma.

ispat: delil göstererek iddiay›
sa¤lamlaflt›rma.
istifade: faydalanma, yarar-
lanma.
itiraz: kabul etmedi¤ini belir-
tip karfl› ç›kma.
kanunen: kanuna göre, ka-
nunca, kanuna uyarak, kanun
yolu ile.
makam: memuriyet, memur-
luk yeri.
mâni: engel.
medar-› mes’uliyet: sorum-
luluk sebebi.

mektep: okul.
meselâ: misal olarak, flunun
gibi, söz gelifli, faraza.
mevzu: konu.
müellif: eser telif eden, ya-
zan.
mürur-› zaman: zaman›n
geçmesi, zaman afl›m›; za-
manla.
müsadere: toplatma, elden
alma.
nam: ad, isim.
Nur: Risale-i Nur.
nüfuz: itibar, yetki.
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bütün kanunsuz olarak bir garaza binâen müellifine bu
kadar mus›rrâne ilifliyorlar.

Ben de diyorum ki:

On vecihle kanunsuz, bu kadar mus›rrâne, hastal›¤›m
zamanda iktidar›m harici beni mahkemeye vermenin se-
bebi, Rehberin vatana, millete, âsâyifle pek büyük fayda-
s› oldu¤u için, anarflîlik ve dinsizlik hesâb›na ilifliyorlar
diye ihtimal veriyorum. 

fiimdi bu kanun nâm›na garazkârâne kanunsuzluk he-
sâb›na beni cebren, zorla ‹stanbul’a Mahkemeye sevk
etmekte, benim çok ihtiyarl›k, zaafiyetim ve zehirli  flid-
detli hastal›¤›m kat'iyen t›bben, fennen mâzeret-i kat'î ol-
du¤u gibi, dört defa o noktadan rapor al›p onlara gön-
derdi¤imiz halde, yine ›srarla beni zorlamakta oldukla-
r›ndan, pek fliddetli ruhuma dokunmufl. Daha benim
mahkeme ve idare huzurunda konuflmak iktidar›m hari-
cindedir. Konuflsam da vatan, millet ve âsâyifle zarar
vermek fikriyle çal›flan ve beni hilâf-› kanun muhâkeme
edenlerin yüzüne vurmaya mecbur olaca¤›m. Daha bu
kadar zulme tahammül edemeyece¤im. Bu ise ehemmi-
yetli baflka bir nevi hastal›kt›r. Hem vatana bu mânevî
hastal›k zarar vermek ihtimali var.

fiimdi heyet-i s›hhiyeden ricam, beni tan›yanlar ve be-
nimle yak›ndan alâkadar olanlar ve hizmet edenler bili-
yorlar ki, gizli düflmanlar›m müteaddit defad›r beni ze-
hirliyorlar. Tegaddî edemiyorum. Hattâ hizmetçimle befl
dakikadan fazla konuflam›yorum.

alâkadar: ilgili, iliflki.
anarfli: her türlü düzen ve otori-
teye karfl› koyarak kar›fl›kl›¤›
meydana getirme durumu.
asayifl: emniyet, kanun ve nizam
hakimiyetin sa¤lanmas›.
binaen: -den dolay›, bu sebep-
ten.
cebren: cebirle, zorla, kuvvet kul-
lanarak, mecburî.
ehemmiyetli: önemli.
fennen: fence, fenne uygun ola-
rak, fen vas›tas› ile.
garaz: kötü kas›t, düflmanca ni-
yet, kin.
garazkârane: garez ve düflmanl›-
¤a kap›larak, garazkârl›kla, düfl-
mancas›na.
haricî: d›fla ait, d›flar› ile ilgili.
hariç: bir fleyin d›fl›, d›flar›s›, d›flta
kalan.
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heyet-i s›hhiye: sa¤l›k kuru-
lu.
hilâf-› kanun: kanuna ters,
kanun d›fl›.
idare: memleket ifllerinin yü-
rütülmesi, çekip çevirilmesi.
ihtimal: olabilirlik.
iktidar: güç yetme, bir ifli ger-
çeklefltirmek için gereken
kuvvet.
kat’iyen: katî olarak, kesin
olarak, kesinlikle.
manevî: manaya ait, maddî
olmayan.

muhakeme: ak›l yürütüp
do¤ru netice elde edebilme,
tartma, de¤erlendirme, yarg›-
lama.
mus›rrâne: israr ve inatla, ›s-
rarl› bir flekilde.
müellif: eser telif eden, ya-
zan.
müteaddit: çeflitli, bir çok.
nam: yerine, vekillik.
nevi: çeflit.
ruh: insandaki canl›l›¤›n ve di-
rili¤in, iradeyle ilgili ve irade
d›fl› hareketlerin ve idrak ka-

biliyetinin kayna¤›, nefs.

sevk: yollama, ulaflt›rma.

tahammül: zora dayanma,
kötü ve güç durumlara karfl›
koyabilme, katlanma.

tegaddi: beslenme, g›dalan-
ma.

t›bben: t›bbî olarak, t›p cihe-
tiyle, t›p yönünden.

vecih: cihet, yön.

zaafiyet: zay›fl›k, güçsüzlük,
dermans›zl›k.

zulm: haks›zl›k, eziyet.
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Hem bafl›mda fliddetli ve devaml› nezle ve bir gözüm
o nezleden a¤r›yor ve ak›yor. Müzmin kulunç ve fliddet-
li sanc› ile hastay›m.

Hem yirmi sekiz sene gurbette kald›¤›mdan ve baflka-
lar›n›n muâvenetini kabul etmedi¤imden, pek zarurette
yaflad›¤›m için zaafiyet fazlad›r. Hattâ zorla merdiven-
den ç›k›yorum. Zaruret-i kat'î olmazsa befl dakika konu-
flam›yorum, yoruluyorum.

Ben sâb›k mahkemelerde hem Risâle-i Nur, hem Ri-
sâle-i Nur Talebeleri için tahammül ediyordum. Ve tam
hakikati izhâr etmiyordum. Bir derece zulümlerine ta-
hammül edip haks›zl›klar›n› yüzlerine vurmuyordum. Tâ
mâsumlara, âsâyifle zarar gelmesin diye sab›r ve her ne-
vi zulüm ve iflkencelere tahammül ediyordum.

fiimdi ise Risâle-i Nur’a âlem-i ‹slâm sahip ç›kt›. Nur
Talebeleri de benim müsâmahama ve düflmanlar›ma ilifl-
memekli¤ime ve zulümlerine sükût etmeme ihtiyaçlar›
kalmad›. Onun için benim damar›ma pek fliddetli doku-
nuldu¤unda, irade ve ihtiyâr›m haricinde karfl›ma ç›kan
gizli düflmanlar›m›n bana zararlar›na vesîle olan, beni
cezaland›rmaya çal›flanlara hakikati ç›plak olarak böyle
söyleyece¤im. (Sükût… fiimdi izhâr edilmeyecek.)

Mâdem hakikat böyledir. Heyet-i s›hhiye benim hem
maddî, hem mânevî, hem sinir, hem kalb, hem nezleli
bafl hastal›klar›m, hem kulunç ve sanc› ve mahkemeler-
de konuflma iktidars›zl›¤› ve hem mâdem resmen vekil-
lerim oradad›rlar, hem tâb' edenler de oradad›rlar; 
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bir flekilde.
sab›k: eski, bir evvelki.
sab›r: dayanma, katlanma, zor-
luklara dayanma gücü.
sanc›: iç organlarda batar veya
saplan›r gibi duyulan, nöbetlerle
azal›p ço¤alan a¤r›, s›z›.
sükût: susma, sessiz kalma.
tab: kitap basma, kitap bask›s›,
bask›.
tahammül: zora dayanma, kötü
ve güç durumlara karfl› koyabil-
me, katlanma.
talebe: ö¤renci.
vesile: arac›, vas›ta.
zaafiyet: zay›fl›k, güçsüzlük, der-
mans›zl›k.
zaruret: muhtaçl›k, fliddetli ihti-
yaç içinde olma.
zaruret-i kat’iye: kat’î zaruret;
kesin ihtiyaç, kat’î zorunluluk.
zulüm: haks›zl›k, eziyet, iflkence.

âlem-i ‹slâm: ‹slâm âlemi, ‹s-
lâm dünyas›.
asayifl: emniyet, kanun ve ni-
zam hakimiyetin sa¤lanmas›.
gurbet: yabanc› memleket,
yabanc› yer, vatan d›fl›, do¤up
büyünülen ülke, flehir, köy d›-
fl›nda kalan yerler, yâd el.
hakikat: gerçek.
heyet-i s›hhiye: sa¤l›k kuru-
lu.
ihtiyar: irade, tercih.
iktidar: güç yetme, bir ifli ger-
çeklefltirmek için gereken

kuvvet.
irade: dileme, isteme, bir fleyi
yap›p yapmama konusunda
için olan iktidar, güç.
iflkence: bir kimseye verilen
maddî-manevî s›k›nt›, eziyet.
izhar: gösterme, aç›¤a vurma.
kulunç: fliddetli a¤r› veren bir
hastal›k (özellikle omuz a¤r›-
s›).
maddî: madde ile alakal›, cis-
manî.
madem: ...den dolay›, böyle
ise.

manevî: manaya ait, maddî
olmayan.
masum: suçsuz, günahs›z,
saf, temiz.
muavenet: yard›m, yard›m-
laflma.
müsamaha: göz yumma, hofl
görme, görmezlikten gelme,
tolerans.
müzmin: eskiyerek yerleflmifl
hastal›k, süreklileflmifl, kronik.
nevi: çeflit.
Nur: Risale-i Nur.
resmen: resmî  olarak, resmî
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istinâbe sûretiyle ifademin al›nmas› için fennî ve tehlike-
li hastal›¤› var fleklinde rapor verilmesini rica ederim.

Emirda¤’›nda
Said Nursî

ìÕ

Œ 3 1 1 œ

Azîz ve mübarek müflfik Üstad›m,

Bu arîzam› Nurla alâkadar ve hac refiklerimdem Ka-
rakoçanl› Hac› Sabri kardeflimle takdim ediyorum.

Evve lâ : Mübarek ellerinizi kemâl-i ihtiramla takbil
eder, bu âciz ve pürtaksir kardefliniz ve talebenizi müste-
cab ve mübarek duân›zda dahil buyurman›z› istirham ey-
lerim.

Sân iyen: Hac› Sabri kardeflinizi ve di¤er yeni alâka-
darlar› da duâlar›n›za dahil buyurman›z› rica ederim.

Sâ l i sen : Kardeflim Hüsrev gerek zât-› âlîlerinin, ge-
rekse di¤er kardefllerinin mektuplar›n› emirlerinize atfen
göndermekte devam etti¤i için, lillâhilhamd, vaziyetten
haberdar bulunuyoruz.

Râb ian: Gerek Hüsrev kardeflimin ve gerek Cey-
lân’›n gönderdikleri eserleri kardefllere verdim ve para-
s›n› kendilerine gönderdim. Urfa’dan biraz daha iste-
dim. Gelince inflaallah onlar› da talebelere verece¤im.
Eserlerden bir tak›m›n› Hac› Sabri alm›flt›r.

alâkadar: ilgili, iliflkili, münase-
betli, ba¤l›.
ariza: isteklerini arz etme, dile
getirme, alttan üste takdim edi-
len yaz› veya mektup.
atfen: at›f olarak, birisinin ad›na,
birisine yükleyerek.
aziz: izzetli, muhterem, sayg›n.
dahil: içine alma, sokma.
dua: Allah’a yalvarma, niyaz.
evvelâ: öncelikle.
fennî: fenne mensup, fenle ilgili
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olan.
haberdar: haberli, bilgili.
hac: ‹slâm›n befl flart›ndan
Hac ibadeti.
inflaallah: Allah izin verirse.
istinâbe: davan›n görülmekte
oldu¤u mahkemeye gönderil-
mek üzere baflka bir yerde
bulunan bir flahitin oradaki
mahkeme taraf›ndan ifadesi-
nin al›nmas›.
istirham: isteme, rica etmek.

kemal-i ihtiram: sayg› ve
hürmetin son derecesi, tam
ve mükemmel hürmet gör-
me.
lillâhilhamd: Allah’a hamdol-
sun ki!.
mübarek: feyizli, bereketli.
müstecap: duas›) Allah tara-
f›ndan kabul edilen.
müflfik: flefkatli, merhametli,
sevgi ve ilgi gösteren.
Nur: Risale-i Nur.

pürtaksir: çok k›sa, eksik, ku-
surlu.
rabian: dördüncü olarak.
refik: arkadafl, yoldafl.
salisen: üçüncü olarak.
saniyen: ikinci olarak.
suret: biçim, tarz.
takbîl: öpme.
takdim: arz etme, sunma.
talebe: ö¤renci.
vaziyet: durum.
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Hâmisen: Reisicumhurun nutkundan gelen müjdeli
istihrâc›n tahakkuk etmesini eltâf-› ‹lâhiyeden niyaz ede-
riz.

Sâd i sen: Nurun neflri ve fütuhât› için Rahîm ve Ke-
rîm Rabbimiz muvaffak buyurdu¤u nisbette istihdâm›-
m›z, lillâhilhamd devam ediyor.

Akflamlar› Nurlu cemaatten mürekkep fakirhânemize
gelen cemaate tedrisât-› Nuriyede devam olunuyor.

Malatya seyahatimde oradaki alâkadarlar›n çal›flma
tarzlar›n› söyledim. Büyük Do¤ucular›n bu fakiri kendi
zümrelerine katmak hususundaki tekliflerine, “Büyük
Do¤uculuk siyasî bir teflekkül müdür?” diye sordum.
“Evet” dedikleri için, “Sizin yaln›z imânî ve Kur'ânî me-
sâildeki müflküllerinizi ve izah›n› arzu etti¤iniz noktalar›
Risâle-i Nur’un yard›m›yla halle çal›fl›r›m. Benim mesle-
¤im, ihtiyâr ve fluurum taallûk etmeden Risâle-i Nur da-
iresinde istihdamdan ibârettir. ‹mân ve Kur'ân meselele-
rinize hemfikrinizim. Fakat siyasetle ifltigal edemem”
meâlinde cevap verdim. Yaln›z bu zümreden Nurlarla
alâkadar olanlar var. Onlar›n el ele vererek, hem eserle-
ri okumalar›n› ve anlayamad›klar› yerleri sormalar›n›,
Kur'ânî hatt› ö¤renmeye gayret etmelerini rica ettim.
Malatya, Urfa, Antep’tekileri eserleri edinmeye ve alâ-
kalar›n› artt›rmaya âcizâne yaz›lar›mla teflvik etmekte-
yim. fiimdilik mesâil-i Nuriyem böyledir.

Cenâb-› Hakka nihayetsiz hamd ve flükür olsun ki, he-
saps›z kusurlar›mla beraber bu Kur'ânî ve imânî 
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Kerîm: ihsan ve ikram› bol olan
Allah.
Kur’ânî: Kur’ân’a uygun, Kur’ân’a
ait.
lillâhilhamd: Allah’a hamdolsun
ki!.
meal: mana, anlam, mefhum.
mesail: meseleler.
mesail-i Nuriye: Risale-i Nur’a ait
meseleler.
mesele: konu.
meslek: gidifl, tutulan yol, sistem.
muvaffak: baflarm›fl, baflar›l›.
mürekkep: den oluflmufl, -den
olma.
müflkül: güçlük, zorluk.
neflr: yay›m, yay›n.
nihayetsiz: sonsuz, s›n›rs›z.
niyaz: yalvarma, yakarma.
Nur: Risale-i Nur eserleri.
nutuk: söz, konuflma, hitap.
Rab: besleyen, yetifltiren, verdi¤i
nimetlerle mahlûkat› ›slah ve ter-
biye eden Allah.
Rahîm: merhamet eden, çok
merhametli olan, esirgeyen, ko-
ruyan, ac›yan Allah.
reisicumhur: halk›n reisi, cum-
hurbaflkan›.
Risale-i Nur: Nur Risalesi, Bediüz-
zaman Said Nursî’nin eserlerinin
ad›.
sadisen: alt›nc› olarak.
siyasî: siyasetle ilgili, siyasete ait.
fluur: ak›l, bilinç.
flükür: teflekkür.
taallûk: alâkal›, münasebetli ol-
ma.
tahakkuk: gerçekleflme, meyda-
na gelme, olma.
tarz: biçim, flekil.
teklif: öneri.
teflekkül: kurulufl,örgüt.
zümre: cemaat, topluluk.

âcizâne: alçak gönüllülükle.
alâka: ilgi, iliflki, yak›nl›k.
alâkadar: ilgili.
arzu: isteme.
cemaat: topluluk.
Cenab-› Hak: Allah; do¤ru,
gerçek, Hakk›n tâ kendisi
olan, fleref ve azamet sahibi
yüce Allah.
fakirhane: tevazu ifadesi ola-
rak kendisinden bahseden
kimsenin evi.

fütuhat: zaferler, fetihler, ga-
libiyetler.
hâl: çözme, çözüme ulaflt›r-
ma.
hamd: teflekkür, flükran.
hamisen: beflinci olarak, be-
flincisi, beflinci derece.
hât: yaz›.
hesaps›z: s›n›rs›z, sonsuz.
husus: mevzu, konu.
ibaret: meydana gelen, olu-
flan, müteflekkil.

ihtiyar: irade, tercih.
iman: inanç, itikat.
imanî: imana dair olan, iman-
la ilgili.
istihdam: bir hizmette kul-
lanma, çal›flt›rma.
istihraç: mana, anlam ç›kar-
ma.
ifltigal: bir iflle u¤raflma, mefl-
gul olma.
izah: aç›klama, ayr›nt›lar› ile
anlatma.
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hizmette istihdâma lây›k görmüfltür. Elbette, mübarek ve
müflfik Üstad›m›n duâlar› bereketiyle zümre-i Nuriyenin
âciz bir ferdi olmakta devam ve öylece Livâü’l-Hamd-i
Aleyhissalâtü Vesselâm taht›nda toplananlardan olurum.

Tekrar tekrar mübarek ellerinizi kemâl-i tâzimle takbil
eyler, alâkadar kardefllerimin de selâm, duâ ve ihtiram-
lar›n› arz ederim. Muhitinizdeki maddeten ve mânen ya-
k›n bütün arkadafllara arz ve ihtiram eylerim. Erhamür-
râhimîn olan Rabbimizden dâimî niyaz›m, azîz, muhte-
rem ve müflfik Üstad›mdan ebediyen râz› olsun ve bütün
maksad›n› hâs›l eylesin. Âmin.

1 »/bÉnÑrdGnƒog »/bÉnÑrdnG
El-hubbu fillâh

muhibb-i muhlisiniz
Hulûsi

ìÕ

Œ 3 1 2 œ
Çok sevgili, müflfik Üstad›m Efendim Hazretleri,

Evve lâ : Hem mübarek leyâli-i aflerenizi, hem kudsî
bayram›n›z› ruh u can›mla tebrik eder, arz-› hürmetle-
rimle Nur neflreden ellerinizden öper, kusurat›m›n aff›n›
istirham ederim.

Sân iyen: Bu günahkâr âdi, âciz, kusurlu, liyâkatsiz,
miskin, tenbel talebenizi Risâle-i Nur’un hakàik-›
kudsiye-i imâniye ve Kur'âniyesine ve sevgili Üstad›n 

adî: baya¤›, afla¤›, de¤ersiz.
alâkadar: ilgili.
Aleyhissalâtü Vesselâm: Salât
ve selâm onun üzerine olsun.
âmin: Yâ Rabbi! Öyle olsun, ka-
bul eyle!” anlam›nda duan›n so-
nunda söylenir.
arz: sunma, bildirme.
arz-› hürmet: hürmet, sayg› gös-
terme, sayg› duydu¤unu bildir-
me.
aziz: izzetli, muhterem, sayg›n.
daimî: sürekli, devaml›.
dua: Allah’a yalvarma, niyaz.
ebediyen: ebedî olarak, sonsuza
kadar.
el-hubbu fillâh: Allah için sev-
mek.
erhamü’r-râhimîn: merhamet
edenlerin en merhametlisi olan
Allah.
evvelâ: öncelikle.
günahkâr: günahl›, günah iflle-
mifl.
hakaik-› kutsiye-i imaniye: ima-
n›n mukaddes ve kutsal hakikat-
leri.
hâs›l: meydana gelme, ortaya
ç›kma.
hizmet: görev, vazife.
ihtiram: hürmet etme, sayg› gös-
terme.
istihdam: bir hizmette kullanma,
çal›flt›rma.
istirham: isteme, rica etmek.
kudsî: mukaddes, yüce.
kusûrat: kusurlar, noksanl›klar,
eksiklikler, özürler.
lây›k: uygun, yak›fl›r, münasip.
leyali-i aflere: on mübarek gece.
livâü’l-hamd: Hz. Peygamberin
(a.s.m.) bayra¤›, k›yametten sonra
Müslümanlar›n alt›nda toplana-
caklar› sancak.
liyakat: lây›k olma, de¤erlilik, ya-
rarl›l›k, uygunluk.

maddeten: madde ve cisim
olarak.
maksat: istek, talep.
manen: mana bak›m›ndan,
manaca.
miskin: uyufluk, tembel, ha-
reketsiz, zavall›.
muhit: yöre, çevre.
muhterem: sayg› de¤er, hür-
mete lay›k, sayg›n.
mübarek: feyizli, bereketli.

müflfik: flefkatli, merhametli,
sevgi ve ilgi gösteren.
neflr: yay›m, yay›n.
niyaz: yalvarma, yakarma.
Nur: Risale-i Nur.
Rab: besleyen, yetifltiren,
verdi¤i nimetlerle mahlûkat›
›slah ve terbiye eden Allah.
raz›: r›za gösteren, hoflnut
olan.
Risale-i Nur: Nur Risalesi, Be-

diüzzaman Said Nursî’nin
eserlerinin ad›.

ruh u cân: ruh ve can; ruh ve
canla.

saniyen: ikinci olarak.

selâm: bar›fl, rahatl›k, sela-
met ve esenlik dileme.

taht: alt.

takbîl: öpme.

talebe: ö¤renci.

1. Bâkî olan ancak Allah’t›r.
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terbiye-i mâneviye ve maddiyesine mazhar buyuran Ce-
nâb-› Erhamürrâhimîne hadsiz flükrediyorum. Elhamdü
lillâh, hâza min fadli Rabbî.

Sevgili Üstad›m,

Terbiye-i mâneviyenizin âsâr›n› her vakit bize ihsâs
eden Rabb-i Rahîmime ne kadar flükretsem yine azd›r.
Tahdîs-i ni'met olmak üzere flunu da arz etmek isterim
ki, hastal›¤›mdan müfltekî de¤ilim. Çünkü, lillâhilhamd,
nur-u ayn›m ve sürûr-u ruhum ve g›dâ-i kalbim olan Ri-
sâle-i Nur’un hakikatlerini bilfiil ve bittecrübe ders alma-
ma sebep oldu.

Hem hakikaten ömrü k›rk›nc› sene-i devriyesinde
müthifl bir tarzdaki maddî ve mânevî hastal›klar›ma her-
bir ricas›nda ruha ve kalbe binler nur-u tevhidi ve ziyâ-i
tesellîyi serpen ‹htiyarlar Risâlesi, hem herbir devâs›nda
bînihaye flifâ-i mânevî bulunan Hastalar Risâlesi, hem
on bir kelime-i kudsiye-i tevhidiyenin pek hârika ve em-
sâlsiz bir tarzda t›ls›mlar›n› keflfeden ve herbir cümlesin-
den nur-u tevhid f›flk›ran Yirminci Mektub, hem hakàik-›
imâniyenin en son ve en müflkül ve en derin ve bütün fi-
lozoflar›, hattâ hükemâ-i ‹slâmiyeyi dahi hayrette b›ra-
kan çok mühim muammâlar› halleden Yirmi Dördüncü
Mektub, hem kalbin bütün mânevî yaralar›na kudsî bir
tiryak olan On Yedinci Söz ve emsâli risâleler pek hâri-
ka bir tarzda imdad›ma yetiflti ve tedâviye bafllad›.

Ve bana flöyle bir kanaat-i kat'iye verdi ki: Güyâ
Risâle-i Nur, ezcümle mezkûr risâleleri hem ben, hem 
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kudsî: mukaddes, yüce.
lillâhilhamd: Allah’a hamdolsun
ki!.
maddî: madde ile alâkal›.
manevî: manaya ait, maddî ol-
mayan.
mazhar: nail  olma, flereflenme.
mezkûr: zikredilen, ad› geçen,
an›lan.
muamma: anlafl›lmaz, çözülmesi
güç ifl, anlam› gizli ve güç anlafl›l›r
söz.
mühim: önemli, ehemmiyetli.
müflkül: güç, zor, çetin.
müflteki: flikâyet eden, flikâyetçi,
yak›nan.
müthifl: dehflet veren, ürküten,
dehfletli, korkunç.
nur-u ayn: göz nuru.
nur-u tevhid: tevhit nuru, birlik
nuru; Allah’›n birli¤indeki ayd›n-
l›k, Allah’›n birli¤ini günefl gibi
gösteren nur.
Rabb-i Rahîm: flefkat ve merha-
met sahibi olan Cenab-› Hak.
risale: kitap, kitapç›k.
Risale-i Nur: Nur Risalesi, Bediüz-
zaman Said Nursî’nin eserlerinin
ad›.
sürur-› ruhî: ruha ait, ruhla ilgili
rahatl›k ve sevinç.
flükür: teflekkür.
tahdîs-i nimet: Cenab-› Hakka
karfl› flükrünü eda etme ve teflek-
kür etme maksad›yla kavufltu¤u
nimeti baflkalar›na anlatma.
tarz: biçim, flekil.
tedâvî: iyilefltirme, flifaland›rma.
tevhid: Allah’›n bir oldu¤una
inanma, birleme.
t›ls›m: herkesin bilip çözemedi¤i
gizli s›r.
tiryak: en iyi çare, bafl ilâç.

arz: sunma, bildirme.
asar: eserler.
bilfiil: bizzat kendi çal›flmas›
ile, kendi yaparak.
bînihaye: sonsuz, nihayetsiz,
ebedî, tükenmez.
Cenab-› Erhamürrâhimîn:
inayet ve rahmet, yard›m ve
lütuf sahiplerinin en merha-
metlisi olan, fleref ve azamet
sahibi olan yüce Allah (c.c.).
deva: ilaç, çare.
elhamdülillâh: Allah’a hamd
olsun, hamd Allah’a aittir.

emsal: örnekler, benzerler.
emsalsiz: benzersiz.
ezcümle: bu cümleden ola-
rak.
filozof: felsefe ile u¤raflan, fi-
lozof.
güya: söyleyen, konuflan.
hadsiz: s›n›rs›z, sonsuz.
hakaik-› imaniye: imana ait
hakikatler, imanî gerçekler.
hakikat: gerçek.
hakikaten: do¤rusu, gerçek-
ten.
hâl: çözme, çözüme ulaflt›r-

ma.
hârika: ola¤anüstü.
haza min fadli Rabbî: Bu,
Rabb’imin fazl›ndand›r.
hükema-i ‹slâmiye: ‹slam fi-
lozoflar›.
ihsas: hissetirme, sezdirme.
imdat: yard›m.
kanaat-› kat’iye: kesin kana-
at, var›lan kesin düflünce.
kelime-i kudsiye: yüce, kud-
sî söz.
keflif: gizli bir fleyi bulma,
meydana ç›karma.
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hastal›k münâsebetiyle yan›ma gelenler ders als›nlar di-
ye, rahmet-i ‹lâhiye taraf›ndan hastaland›r›lm›fl›m.

Evet, sanki sevgili, müflfik Üstad›m›z ‹htiyarlar Risâle-
sini gençlere, Hastalar Risâlesini s›hhatte olanlara yaz-
m›fl.

Sâ l i sen : Orada bulunan ve sevgili Üstad›m›z›n k›y-
mettar hizmetinde bulunan muhterem arkadafllar›m›za,
hem birer birer selâm, hem bayramlar›n› tebrik ederim.
Sevgili Üstad›m›z›n ellerinden, kardefllerimizin gözlerin-
den öperim.

1 »/bÉnÑrdGnƒog »/bÉnÑrdnG
Çok kusurlu ve hasta talebeniz 

Mehmed Feyzi

ìÕ

Œ 3 1 3 œ
2 o¬nfÉnërÑo°S /¬pªr°SÉpH

Azîz, s›ddîk kardefllerim,

Bir zât, uzunca bir mektup yeni hurufla bana yazm›fl,
kendisinin kim oldu¤unu bildirmemifl. Üç noktada flüp-
he edip bir nevi itiraz gibi yanl›fl mânâ verdi¤i için güyâ
bizi ikaz ediyor. Meflrebimiz münâkafla ve münâzara
olmad›¤›ndan ve kusurumuzu hakiki olarak gösteren-
lerden memnun oldu¤umuzdan, bu meçhûl zât›n 

aziz: izzetli, muhterem, sayg›n.
güya: sanki.
hakikî: gerçek.
hizmet: görev, vazife.
huruf: harfler.
ikaz: uyar›.
itiraz: direnme, karfl› koyma.
k›ymettar: k›ymetli, de¤erli.
kusur: eksiklik, noksan.
mana: anlam.
meçhul: bilinmeyen, hakk›nda
bilgi olmayan.

meflrep: yarat›l›fl, tabiat, huy,
mizaç, ahlâk.
muhterem: sayg› de¤er, hür-
mete lay›k, sayg›n.
münakafla: tart›flma.
münasebet: vesile, alâka,
ba¤.
münazara: bir konu üzerinde

belli kurallara uyularak yap›-
lan tart›flma.
müflfik: flefkatli, merhametli,
sevgi ve ilgi gösteren.
nevi: çeflit.
rahmet-i ‹lâhîye: Allah’›n
sonsuz rahmeti, ‹lâhî rahmet.
salisen: üçüncü olarak.

selâm: bar›fl, rahatl›k, sela-
met ve esenlik dileme.
s›dd›k: çok do¤ru, dürüst,
hakk› ve hakikati tereddütsüz
kabullenen.
s›hhat: sa¤l›k, esenlik.
talebe: ö¤renci.
zat: kifli, flah›s.

1. Bâkî olan ancak Allah’t›r.
2. Allah’›n ad›yla. Onu her türlü kusur ve noksandan tenzih ederiz. 
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mektubunda üç esas›n hakikatini gösterip yanl›fl›n› tas-
hih etmek istedim.

Birinci esas: Risâle-i Nur’un üstad› ve me'haz› ve Sa-
id’in de çok zamandan beri bir virdi olan bâz› âyetler, bir
hizb-i Kur'ânî sûretinde bir k›s›m talebelerin arzular›yla
kaleme al›nm›fl. Sonra da tâb' edilmifl. Ve dört befl mah-
kemenin de gösterdi¤i ehl-i vukuf ulemâlar› ve hattâ Di-
yanet Riyaseti dairesi ve ‹stanbul’un fetvâ dairesindeki
Tetkik-i Kütüb-ü Diniye Heyetinden hiçbir âlim ve ehl-i
vukuf ulemâlar› itiraz etmemifller. Belki takdir edip tah-
sin etmifller. Çünkü baflta Sahâbeler ve matbû Mecmu-
atü’l-Ahzab’da bulunan Hazret-i Üsâme Rad›yallâhü
Anh hizb-i Kur'ânîsi ki, herbir günde bir k›sm›n› oku-
makla taksim edilmifltir. Ve ayn› kitapta ve Mecmuatü’l-
Ahzab’›n ayn› cildinde ‹mam-› Gazalî’nin (r.a.) bir hizb-i
Kur'ânîsi ve çok ehl-i velâyetin kendi meflreblerine mu-
vâf›k bâz› sûreleri ve âyetleri bir hizb-i mahsus-u Kur'ânî
yapt›klar› meydandad›r.

On sene evvel flehîden vefat eden Merhum Hâf›z Ali
gibi Nurun kahramanlar›ndan benim hususî virdimi ve
Risâle-i Nur’un üstadlar› ve menbalar› olan mühim âyet-
leri cem etmek istediler. Sonra onlara gönderdim. On-
lar da tab ettirdiler. Çünkü, herkes her vakit bütün
Kur'ân’› okumaya vakit bulam›yor. Fakat böyle bir hizb-i
Kur'ânî eline geçse her vakit istifade edebilir fikriyle,
hem sevaplar› çok ziyade olan âyetler ve sûreler, içinde
yaz›lm›fl. Zaten Kur'ân-› Hakîmin bir mucizesi fludur ki,
ehl-i hakikatten ve kemâlâttan herbir meslek sahibi, 
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Kur’ân-› Hakîm: her ayet ve su-
resinde say›s›z hikmet ve fayda-
lar bulunan Kur’ân.
matbu: tab edilmifl, bas›lm›fl.
Mecmuatü’l-Ahzâb: fieyh Ahmet
Ziyaeddin Gümüflhanevî’nin üç
ciltlik dua kitab›.
mehaz: menba, bir fleyin asl›n›n
al›nd›¤› kaymak.
menba: kaynak.
merhum: rahmete kavuflmufl, öl-
müfl, ölü.
meslek: gidifl, tutulan yol, sistem.
meflrep: gidifl, hareket tarz›, tav›r,
tutum, meslek.
mu’cize: benzerini yapmaktan
insanlar›n aciz kald›¤› fley.
muvaf›k: yerinde, uygun, uyar,
münasip.
mühim: önemli, ehemmiyetli.
Nur: Risale-i Nur.
Risale-i Nur: Nur Risalesi, Bediüz-
zaman Said Nursî’nin eserlerinin
ad›.
riyaset: reislik, baflkanl›k.
Sahabe: Peygamberimiz Hz. Mu-
hammed’in mübarek yüzünü
görmekle flereflenen ve onun
sohbetlerine kat›lan mü’min kim-
se.
sure: Kur’ân-› Kerîm’in ayr›ld›¤›
114 bölümden her biri.
suret: biçim, flekil, tarz.
flehit: Allah’›n ve yüce dininin
ad›n› yüceltme u¤runda can›n› fe-
da ederek savaflta vurulup ölen
Müslüman.
tab: basma.
tahsin: be¤enme, güzel bulma.
takdir: k›ymet verme, be¤enme.
taksim: bölme, paylaflt›rma.
talebe: ö¤renci.
tashih: düzeltme, yanl›fl›n› gider-
me.
ulema: âlimler, bilginler, ilim sa-
hipleri.
üstat: ö¤retici, ö¤retmen.
vefat: ölen, ölüm, ölü.
vird: belli zamanlarda okunmas›
manevî bir vazife olarak kabul
edilen Kur’ân cüzleri, Esma-y›
Hüsna ve dualar.
ziyade: çok, fazla.

âlim: ilim ile u¤raflan, ilim
adam›.
arzu: isteme.
ayet: Kur’ân cümlesi.
cem: toplama, biriktirme.
diyanet: din iflleri ile ilgilenen
kurulufl, teflkilat.
ehl-i hakikat: hakikati arzu-
layanlar, gerçe¤i bulup onun
peflinden gidenler; Allah ada-
m›.
ehl-i velâyet: velî olanlar;

erenler, Allah’›n dostlu¤unu
kazananlar, velîlik s›fat›n› ta-
fl›yanlar.
ehl-i vukuf: bir mesele hak-
k›nda bilgi ve yetki sahibi
olanlar.
evvel: önce.
fetva: ‹slam’da bir mesele
hakk›nda dinî meselelere tam
vâk›f yetkili kimseler taraf›n-
dan verilen fler’i hüküm.
hizb-i Kur’ânî: Kur’ân ayetle-

rinden bir k›sm›n›n bir araya
getirilmifl hâli.
hizb-i mahsus-i Kur’ânî:
Kur’ân’dan seçilen özel bö-
lümlerin bir araya getirilmifl
hâli.
hususî: özel.
istifade: faydalanma, yarar-
lanma.
itiraz: direnme, karfl› koyma.
kemalât: kemaller, olgunluk-
lar, mükemmellikler.
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meflrebine muvaf›k, Kur'ân’da bir Kur'ân’›n›, bir hizb-i
mahsusunu, bir üstad›n› bulur. Güya tek bir Kur'ân’da
binler Kur'ân var. Bu mucizenin s›rr› fludur ki:

Kur'ân-› Hakîmin âyetlerinin ve kelâmlar›n›n münase-
betleri yaln›z beraber olanlara de¤il, belki pek çok âyet-
lere ve kelâmlara ve kelimelere münasebeti var, bak›yor.
‹flaratü’l-‹’câz tefsir-i Nuriyede bu s›r bir derece gösteril-
mifl. Demek baflka kelâmlara benzemez. Herbir âyet,
binler âyetlere bakar birer yüzü ve gözü var.

Bu vaziyet-i Kur'âniye çok hakaike medard›rlar. Ehl-i
tarikat ve ehl-i hakikat›n herbir k›sm› kendi mesle¤ine
göre o küllî Kur'ân içinde bir mahsus hizibleri var.

‹flte Risâle-i Nur’un Hizb-i Kur'ânîsi de o neviden biri-
sidir. Bunu böyle neflretmek için evliyadan olan merhum
Hâf›z Ali bunun tab’›n› acele etmek istedi. Çünkü, ta-
mam-› Kur'ân’›n Risâle-i Nur’un keflfiyat›yla hatt›nda bir
nevi mucize-i tevafuk›yye bulunmas›ndan, onu tab edip
bast›rmak için bu hizb-i Kur'ânîyi bir mukaddemesi, bir
müjdecisi olarak bast›rd›lar.

Evet, flimdiki Hüsrev’in kalemiyle yaz›lan ve pek hari-
ka olan ve tevafuk cihetinde mucizatl› olan Kur'ân’›m›-
z›n on befl seneden beri tab’›na çal›fl›yoruz. Ve fakat ek-
ser Nurcular fakirü’l-hal oldu¤undan ve foto¤rafla tab’›
lâz›m geldi¤inden ve yirmi befl bin banknot masraf lâz›m
olmas›ndan, Hizb-i Kur'ân›m›z mukaddeme olarak, da-
ha evvel bu mucizeli Kur'ân’›m›z›n bir müjdecisi olarak
tab edildi. ‹flte bu mu'cizeli Kur'ân’›m›z›, hem Diyanet 

ayet: Kur’ân cümlesi.
banknot: ka¤›t bir lira.
cihet: yön.
diyanet: din iflleri ile ilgilenen ku-
rulufl, teflkilat.
ehl-i hakikat: hakikati arzula-
yanlar, gerçe¤i bulup onun peflin-
den gidenler; Allah adam›.
ehl-i tarikat: tarikat ehli, kalbini
dünyan›n fani ifllerinden ay›r›p,
Allah sevgisi ile ba¤layan kimse-
ler.
ekser: pek çok.
evliya: veliler, Allah dostlar›.
evvel: önce.
fakirülhâl: muhtaç ve fakirlik
içinde olma.
güya: sanki.
hakaik: hakikatler, do¤rular, ger-
çekler.
hârika: ola¤anüstü.
hizb: bir bütünden ayr›lan parça,
k›s›m.
hizb-i Kur’ânî: Kur’ân ayetlerin-
den bir k›sm›n›n bir araya getiril-
mifl hâli.
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kelâm: söz, laf›z.
keflfiyat: keflifler, Allah’›n il-
ham etmesiyle gösterilen
gaybla ilgili s›rlar.
Kur’ân-› Hakîm: her ayet ve
suresinde say›s›z hikmet ve
faydalar bulunan Kur’ân.
küllî: umumî, genel, bütün
olan.
masraf: harcama.
medar: dayanak noktas›, se-
bep, vesile.
merhum: rahmete kavufl-
mufl, ölmüfl, ölü.

meflrep: yarat›l›fl, tabiat, huy,
mizaç, ahlâk.
mu’cizat: mu’cizeler, Allah ta-
raf›ndan verilip, yaln›z pey-
gamberlerin gösterebilecek-
leri büyük harika ifller.
mu’cize-i tevafuk›ye: teva-
fuktaki mu’cize, birbirine uy-
gunluktaki mu’cizeler.
mukaddeme: bafllang›ç.
muvaf›k: yerinde, uygun,
uyar, münasip.
münasebet: ilgi, iliflki, ba¤.
neflr: yay›m, yay›n.

nevi: çeflit.

Nurcu: Bedîüzzaman Said
Nursî’nin eserlerine ve fikirle-
rine taraftar olan, Risale-i
Nur’lar› okuyup neflreden
kimse.

Risale-i Nur: Nur Risalesi, Be-
diüzzaman Said Nursî’nin
eserlerinin ad›.

s›r: gizli mana, ç›kan anlam.

tab: basma.

tevafuk: uyma, uygunluk,
birbirine denk gelme.
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Riyaseti tetkik etmifl, çok be¤enmifl; hem ‹stanbul’daki
fetva dairesindeki tetkik-i mesâhif ulemas› gayet güzel
görmüfl. Gayet güzelce tetkik edip musahhah olarak bi-
ze iade etmifl. ‹nflaallah yak›nda bu Kur'ân’›m›z bas›larak
bir hediye-i Nuriye olarak âlem-i ‹slâma neflredilecektir.

O kendini bildirmeyen zat›n flüphe etti¤i,

‹kinci mesele: Pek çok Nurcular›n haddimden yüz de-
rece ziyade hüsn-ü zanlar›yla benden zannetti¤i medâr-›
iftihar s›fatlar›, yüz defa onlar›n hat›rlar›n› k›r›p reddet-
miflim. Fakat yirmi sekiz sene siyasetçiler Risâle-i
Nur’un s›rf imanî ve uhrevî mesle¤ini flimdiki medenîlefl-
mek fikirlerine müsait görmediklerinden, yirmi sekiz se-
nedir hapislerle, mahkemelerle, tarassutlarla, as›ls›z is-
natlarla Nurcular› ürkütmekle ve beni çürütmek cihetiy-
le Risâle-i Nur’u neflrettirmemek için emsalsiz bir vazi-
yete düflmüfltüm. Yar›m ümmî ve ittiham alt›nda ve Nur
flakirtlerini bütün bütün kaç›rmamak için, bana karfl›
medhi, flahs›mdan reddedip medhiniz Nurlara ait olabi-
lir. Ve gördü¤ünüz meziyetler benim de¤il, Risâle-i
Nur’undur. O da Kur'ân-› Hakîmin bir hakikatinin bir
tefsiridir. Ve her as›rda dine ve imana tam hizmet eden
müceddidler geldikleri gibi, bu acip ve komitecilik ve
flahs-› mânevî-i dalâletin tecavüzü zaman›nda bir flahs-›
mânevî müceddid olmak lâz›m gelir. Eski zamana ben-
zemez. fiah›s ne kadar da harika olsa, flahs-› mânevîye
karfl› ma¤lûp olmak kabildir. Risâle-i Nur’un o cihette bir
nevi müceddid olmas› kaviyyen muhtemel oldu¤undan,
o s›fatlar—hâflâ—benim haddim de¤il; belki mükerrer 

EM‹RDA⁄ LÂH‹KASI - II | 729

meth: övme.
meziyet: k›ymetli özellik.
muhtemel: ihtimal dahilinde,
olabilir.
musahhah: tashih edilmifl, düzel-
tilmifl, yanl›fls›z.
müceddit: hadis-i flerifle, her as›r
bafl›nda gelece¤i müjdelenen di-
nin yüksek hizmetkâr›; dine yeni
bir tarzla yaklaflan, asr›n flartlar›-
na göre ve ortaya at›lan yeni flüp-
he ve taarruzlara karfl› dini yo-
rumlay›p kuvvetlendiren büyük
âlim.
mükerrer: tekrarlanm›fl, tekrar
olunmufl.
müsait: uygun, münasip.
neflr: yay›m, yay›n.
nevi: çeflit.
Nur: Risale-i Nur.
Nurcu: Bedîüzzaman Said Nur-
sî’nin eserlerine ve fikirlerine ta-
raftar olan, Risale-i Nur’lar› oku-
yup neflreden kimse.
Risale-i Nur: Nur Risalesi, Bediüz-
zaman Said Nursî’nin eserlerinin
ad›.
riyaset: reislik, baflkanl›k.
s›fat: vas›f, nitelik.
flahs-› manevî: manevî flah›s,
belli bir kifli olmay›p bir cemaat-
teb meydana gelen manevî flah›s.
flahs-› manevî-i dalâlet: küfür ve
dalâleti manen temsil eden ma-
nevî flah›s.
flakirt: talebe, ö¤renci.
tarassut: gözetme, göz alt›nda
tutma.
tecavüz: sald›rma, s›n›r›n› aflma.
tefsîr: Yorum, flerh.
tetkik: dikkatle araflt›rma, incele-
me.
uhrevî: ahirete dair, ahirete ait.
ulema: âlimler, bilginler, ilim sa-
hipleri.
ümmî: okuma yazmas› olmayan,
okumam›fl.
vaziyet: durum.
zat: kifli, flah›s.
ziyade: çok, fazla.

acip: tuhaf, hayrette b›rakan.
âlem-i ‹slâm: ‹slâm âlemi, ‹s-
lâm dünyas›.
cihet: yön.
defa: kere, kez, yol.
emsalsiz: benzersiz.
fetva: ‹slam’da bir mesele
hakk›nda dinî meselelere tam
vâk›f yetkili kimseler taraf›n-
dan verilen fler’i hüküm.
gayet: son derece.
hakikat: gerçek.
hârika: ola¤anüstü.
hâflâ: asla, katiyen, hiç bir va-

kit.
hizmet: görev, vazife.
hüsn-i zan: iyi zan, güzel ka-
naat.
iade: geri verme.
iman: inanç, itikat.
imanî: imana dair olan, iman-
la ilgili.
inflaallah: Allah izin verirse.
isnâd: dayand›rma, mal et-
me, bir fleyi bir kimseye ait
gösterme.
itham: töhmetlendirme, suç-
lu görme.

kabil: mümkün, ihtimal da-
iresinde.
kaviyyen: kesin olarak, ke-
sinlikle, kuvvetle, katî olarak,
flüphesiz.
komite: kötü bir maksat için
toplanm›fl topluluk, cemiyet.
Kur’ân-› Hakîm: her ayet ve
suresinde say›s›z hikmet ve
faydalar bulunan Kur’ân.
medar-› iftihar: iftihar sebe-
bi, övünme sebebi.
medenî: uygar, modern.
mesele: konu.
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yazd›¤›m gibi, benim hayat›m Risâle-i Nur’a bir nevi çe-
kirdek olabilir. Kur'ân’›n feyziyle, Cenab-› Hakk›n ihsa-
n›yla o çekirdekten Risâle-i Nur’un meyvedar, k›ymettar
bir a¤aç hükmüne icad-› ‹lâhî ile geçmesidir. Ben bir çe-
kirdektim, çürüdüm, gittim. Bütün k›ymet Kur'ân-› Ha-
kîmin mânâs› ve hakikatli tefsiri olan Risâle-i Nur’a ait-
tir.

Kendini bildirmeyen zat›n,

Üçüncü flüphesi: Büyük Cihad’›n ve Sebilürreflad’›n
neflretti¤i gibi, ben ilân etmiflim ki, dine, imana hizmeti
ve Risâle-i Nur’u de¤il dünya siyasetine, belki kemâlât-›
mâneviyeye ve makamat-› âliyeye âlet edemedi¤im gibi,
herkesin hofl gördü¤ü saadet-i uhreviye ve Cehennem-
den kurtulmaya vesile etmemek ve yaln›z emr-i ‹lâhî ve
r›za-y› ‹lâhîden baflka hiçbirfleye âlet etmemek bu za-
manda Nurun hakikî kuvveti olan s›rr-› ihlâs-› hakikîyi
muhafaza etmeye beni mecbur etmifl ki, S›dd›k-› Ekber
(r.a.) dedi¤i olan, “Mü’minler Cehenneme gitmemek
için Allah’tan isterim, benim vücudum Cehennemde bü-
yüsün ki, onlar›n yerine azap çeksin” diye söyledi¤i kud-
sî fedakârl›¤›n›n bir zerresini ben de kendime kazand›r-
mak için, “‹man ile Cehennemden birkaç adam›n kur-
tulmalar› için Cehenneme girmeyi kabul ederim” demi-
flim. Zaten ibadet, Cennete girmek ve Cehennemden
kurtulmak için k›l›nmaz; bozulur. Belki r›zâ-y› ‹lâhî ve
emr-i Rabbanî için yap›l›r. 

Yine Hizb-i Kur'ân’›m›z›n bahsine döneriz:
azap: eziyet, iflkence; büyük s›-
k›nt›, fliddetli ac›.
bahis: konu.
Cenab-› Hak: Allah; do¤ru, ger-
çek, Hakk›n tâ kendisi olan, fleref
ve azamet sahibi yüce Allah.
emr-i ‹lâhî: Allah’›n emri.
emr-i Rabbanî: Allah’›n emri.
fedakâr: kendini veya flahsî men-
faatlerini hiçe sayan, feda eden.
feyz: bolluk, bereket, verimlilik.
hakikat: gerçek, do¤ru.
hakikî: gerçek.
hizb-i Kur’ân: Kur’ân ayetlerin-
den bir k›sm›n›n bir araya getiril-
mifl hâli.
hizmet: görev, vazife.
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hükmüne: yerine, de¤erine.
ihlâs-› hakikî: gerçek ihlâs,
samimiyet.
ihsan: ba¤›fllama, ikram et-
me, lütuf.
ilân: yayma, duyurma, bildir-
me.
iman: inanç, itikat.
kemalât-› maneviye: manevî
güzellik ve mükemmelikler.
k›ymet: de¤er.
k›ymettar: k›ymetli, de¤erli.
kudsî: mukaddes, yüce.
Kur’ân-› Hakîm: her ayet ve

suresinde say›s›z hikmet ve
faydalar bulunan Kur’ân.
makamat-› âliye: yüce ma-
kamlar, yüce mevkiler.
mana: anlam.
meyvedar: meyveli, yemiflli.
muhafaza: koruma.
mü’min: iman eden, inanan.
neflr: yay›m, yay›n.
nevi: çeflit.
Nur: Risale-i Nur.
r›za-y› ‹lâhî: Allah’›n r›zas›,
hoflnutlu¤u.
Risale-i Nur: Nur Risalesi, Be-

diüzzaman Said Nursî’nin
eserlerinin ad›.
saadet-i uhreviye: ahiretle il-
gili saadet, ahiretteki mutlu-
luk.
S›dd›k-› Ekber: en büyük
do¤rulay›c›; Hz. Ebu Bekir
(r.a.).
s›rr-› ihlâs: ihlâs s›rr›.
tefsîr: Yorum, flerh.
vesile: bahane, sebep.
zat: kifli, flah›s.
zerre: en küçük parça, mole-
kül, atom.
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Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm›n büyük bir ku-
mandan› olan Hazret-i Üsame Rad›yallahü Anh, bir gün
“hamd”e ait, bir gün “isti¤far”a ait âyetler, bir gün “tes-
bih”e ait, bir gün “tevekkül”e, bir gün de “selâm” lâfz›-
na, bir gün de “tevhid” ve “Lâ ilâhe illâ Hû”ya ait, bir
gün de “Rab” kelimesine ait bütün Kur'ân’dan mütefer-
rik sûrelerden bir hizb-i Kur'ânî ç›karm›fl, kendine bir
vird eylemifl. Demek böyle hizblere izn-i Peygamberî
(Aleyhissalâtü Vesselâm) var.

Hem bizim hizb-i Kur'ân’›m›z iman hakikatlerine dair
âyetleri, hususan sûreler bafllar›ndaki âyetleri cem etti-

¤inden, bafllar›nda 
1 ∫ yaz›lm›fl. Bu hizb,

tamam-› Kur'ân’›  okumaya büyük bir flevk verir, noksa-
niyet vermez. Hem yirmi günde okunacak arzu edilen
baz› imanî âyetler bir iki günde bu hizipte okundu¤un-
dan, bir zaman bütün sûrelerin bafl›nda bir k›s›m âyetle-
riyle beraber, Risâle-i Nur’un esaslar› olan baz› âyât-›
imaniyeyi kendime vird eylemifltim. Sonra bir hizb sure-
tine girdi. 

O meçhul zat, izzet-i ilmiyeyi firavuncuklara karfl› mu-
hafazam› bir enâniyet tevehhüm etmifl. Nur talebeleri-
nin hakk›mda hüsn-ü zanlar›n› bütün bütün k›rmad›¤›m›
bir benlik tahayyül etmifl. Ve iman hakikatlerine dair be-
yanat›ma talebelerin tam itimat ve kanaatlerini temin et-
mek fikriyle ehl-i velâyetin ve baz› âyât›n kat’î kanaat et-
ti¤im bine yak›n emarat ve iflaretlerinin izhar›na mecbur 
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iman: inanç, itikat.
imanî: imana dair olan, imanla il-
gili.
isti¤far: tevbe etme, Allah’tan
günahlar›n›n ba¤›fllanmas›n› iste-
me.
itimat: dayanma, güvenme.
izhar: gösterme, aç›¤a vurma.
izzet-i ilmiye: ilmin izzeti, ilmin
gerektirdi¤i a¤›rbafll›l›k.
kanaat: inanma.
kat’î: kesin, flüpheye ve tereddü-
de mahal b›rakmayan.
kumandan: komutan.
meçhul: bilinmeyen, hakk›nda
bilgi olmayan.
muhafaza: koruma, saklama, h›f-
zetme.
müteferrik: çeflitli.
noksaniyet: eksiklik, noksanl›k.
Nur: Risale-i Nur.
Rab: besleyen, yetifltiren, verdi¤i
nimetlerle mahlûkat› ›slah ve ter-
biye eden Allah.
rad›yallahü anh: Allah ondan ra-
z› olsun.
Resul-i Ekrem: çok cömert, ke-
rîm olan peygamber, Hz. Muham-
med (a.s.m.).
Risale-i Nur: Nur Risalesi, Bediüz-
zaman Said Nursî’nin eserlerinin
ad›.
selâm: bar›fl, rahatl›k, selamet ve
esenlik dileme.
sure: Kur’ân-› Kerîm’in ayr›ld›¤›
114 bölümden her biri.
suret: biçim, flekil, tarz.
flevk: fliddetli arzu, afl›r› istek ve
heves.
tahayyül: hayale getirme, haya-
linde canland›rma.
talebe: ö¤renci.
temîn: sa¤lama.
tesbih: Allah’› bütün kusur ve
noksan s›fatlardan uzak tutma,
Cenab-› Hakk’› flan›na lay›k ifade-
lerle anma.
tevehhüm: vehmine kap›lmak,
öyle zannetmek.
tevekkül: Allah’a dayanma ve
güvenme, gücünün yetmedi¤i
yerde Allah’tan bekleme.
tevhid: Allah’›n bir oldu¤una
inanma, birleme.
vird: belli zamanlarda okunmas›
manevî bir vazife olarak kabul
edilen Kur’ân cüzleri, Esma-y›
Hüsna ve dualar.
zat: kifli, flah›s.

Aleyhissalâtü Vesselâm: Sa-
lât ve selâm onun üzerine ol-
sun.
arzu: istek, heves, niyet.
ayat: Kur’ân ayetleri.
ayat-› imaniye: iman ayetle-
ri, imandan bahseden ayetler.
ayet: Kur’ân cümlesi.
beyanat: aç›klamalar, izahlar.
cem: toplama, biriktirme.
dair: alakal›, ilgili.

ehl-i velâyet: velî olanlar;
erenler, Allah’›n dostlu¤unu
kazananlar, velîlik s›fat›n› ta-
fl›yanlar.
emârât: emareler, alemetler,
niflanlar.
enaniyet: kendini be¤enme,
bencillik, egoistlik.
firavun: zalim, merhametsiz,
imans›z.
hakikat: gerçek.

hamd: Allah’a karfl› flükran ve
memnuniyetini onu överek
bildirme.
hizb: bir bütünden ayr›lan
parça, k›s›m.
hizb-i Kur’ân: Kur’ân ayetle-
rinden bir k›sm›n›n bir araya
getirilmifl hâli.
hususan: bilhassa, özellikle.
hüsn-i zan: iyi zan, güzel ka-
naat.

1. Rahman ve Rahîm olan Allah'›n ad›yla.
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oldu¤um için bir k›sm›n› has kardefllerime beyan etme-
mi bir nevi hodfuruflluk zannetmifl.

Evet, bu zamanda dinsizlik hesab›na, benlikleri fira-
vunlaflm›fl derecede ve imana ve Risâle-i Nur’a hücum-
lar› zaman›nda onlara karfl› tedafü vaziyetimizde tevazu
ve mahviyet göstermek büyük bir cinayet ve h›yanettir.
Ve o tevazu, tezellül hükmünde bir ahlâk-› rezile olur.
Onlara karfl› izzet-i diniyeyi ve flerafet-i ilmiyeyi muhafa-
za etmek için kahramancas›na bir sebat, bir kuvve-i mâ-
neviyeyi göstermek, acaba hiçbir vecihle hodfuruflluk
olur mu? Hiçbir flöhretperestlik ve enâniyet olur mu ki,
o zat öyle tevehhüm etmifl.

Hem Risâle-i Nur’a muhtaç ve iman›n› kuvvetlendir-
mek ve kurtarmak için Nurlar› arayanlara karfl›—ki, on-
da üçü veya dördü flahs›ma bakmay›p Nurdaki kat’î hüc-
cetlerle iktifa etti¤i gibi, befl alt› tane hüccetlerin k›yme-
tini bilmedi¤i için benim flahs›ma bakar—“Acaba bizi
kand›rd› m›, yoksa hakikat m› söylüyor?” diye flahs›ma
karfl› hüsn-ü zanlar›n› k›rmamaya mecbur oldu¤umdan,
flahs›m›n gizli fenal›klar›na perde çekmek bir enâniyet
olur mu?

1 »uHnQ nºpMnQÉne s’pG pAyƒt°ùdÉpH lInQÉsen’n n¢ùrØsædG s¿pG »/°ùrØnf oÇuônHoG BÉnenh
âyet-i kerimesinin s›rr›yla nefs-i emmareme itimad ede-
mem. Nefis kusursuz olmaz. Fakat flimdi bu zamanda ej-
derhalar, ifritler hükmünde dinsizlik komitelerinin hü-
cumlar› ve tahribatlar› zaman›nda, müdafaamda, 

ahlâk-› rezile: rezil ahlâk, alçak
ve kötü ahlâk.
ayet-i kerîme: Kur’ân’›n ayeti;
azamet ve flerefi olan ayet.
beyan: anlatma, aç›klama.
cinayet: adam öldürme, cana
k›yma, katl.
ejderha: y›lan fleklinde tasvir edi-
len korkunç ve hayalî bir hayvan.
enaniyet: kendini be¤enme,
bencillik, egoistlik.
firavun: zalim, merhametsiz,
imans›z.
hakikat: gerçek, do¤ru.
h›yanet: hainlik, kendine olan
güveni kötüye kullanma.
hodfürufl: kendini be¤endirmeye
çal›flan, övünen.
hüccet: delil.
hükmünde: de¤erinde, yerinde.
hüsn-i zan: iyi zan, güzel kanaat.
ifrit: korkunç ve zararl› cin.
iktifa: yeterli bulma, kâfi görme.
iman: inanç, itikat.
itimat: dayanma, güvenme.
izzet-i diniye: dinin gerektirdi¤i
haysiyet, yücelik.
kat’î: kesin, flüpheye ve tereddü-
de mahal b›rakmayan.
k›ymet: de¤er.
komite: kötü bir maksat için top-
lanm›fl topluluk, cemiyet.
kuvve-i manevîye: manevî güç,
moral.
mahviyet: alçak gönüllülük, ken-
dini de¤ersiz gösterme.

muhafaza: koruma.
muhtâc: gerek duyan.
müdafaa: savunma, koruma.
nefs-i emmare: insana kötü
ve günah ifllerin yap›lmas›n›
emreden nefis.
nevi: çeflit.
Nur: Risale-i Nur eserleri.
Risale-i Nur: Nur Risalesi, Be-
diüzzaman Said Nursî’nin

eserlerinin ad›.
sebat: sabit durma, kararl›l›k.
s›r: gizli mana, ç›kan anlam.
flerafet-i ilmiye: ilmin kazan-
d›rd›¤› flerefler.
flöhretperest: flöhret düflkü-
nü.
tahribat: tahripler, y›k›p boz-
malar.
tedâfü: kendini koruma, mü-

dafaa, savunma.
tevazu: alçak gönüllülük, bir
kimsenin baflkalar›n› kendin-
den küçük görmemesi.
tevehhüm: vehmine kap›l-
mak, öyle zannetmek.
tezellül: alçalma, küçülme.
vaziyet: durum.
vecih: cihet, yön.
zat: kifli, flah›s.

1. Ben nefsimi temize de ç›karmam. Çünkü nefis dâimâ kötülü¤e sevk eder- ancak Rabim
rahmet ederse o baflka… (Yûsuf Suresi: 53.)
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bende görünen o sinek kanad› kadar kusurlar› görmek,
o hücum edenlere bir yard›m hükmüne geçmektir. Ve
on adet muhtaçlardan befl alt› biçareyi Nurun ilâçlar›n-
dan mahrum etmektir. Bu nokta için ben kendi kuvveti-
me, meziyetime hiç itimad etmeyerek, yaln›z hakikat-i
Kur'âniye ve onun tefsiri olan hakaik-i imaniyedeki kuv-
vete istinaden dünyaya ilân ediyorum ki, bütün dinsizler
toplansalar, ben onlara karfl› çekinmeyerek meydan
okuyorum. Ve bafl›m› e¤miyorum. Ve izzet-i ilmiyeyi k›r-
m›yorum. E¤er bu bir benlik ise, o hiçbir cihetle bana ait
de¤il ve benlik olamaz, salâbet-i imaniye olur.

Zaten ben nas›l tabiat›, icad itibar›yla inkâr ediyorum.
Ve Risâle-i Nur bunu kat’î ispat etmifl. Öyle de, befleri
gurura, enâniyete, firavunlu¤a sevk eden iktidar› da, ta-
biat gibi inkâr ediyorum. Yaln›z beflerin duas›, bir fiilî
dua nevinde samimî bir ihtiyaç ile cüz’î kesbi, bir mak-
bul dua hükmüne geçer. Onu da Cenab-› Hak kabul
eder, keflfiyat nam›ndaki beflere lâz›m olan harikalar› ih-
san eder diye kat’î delillerle ilm-i usulü’d-dinin ulemas›,
kader ve cüz-ü ihtiyarî bahsinde ispat ettikleri gibi; ben
de aynelyakîn derecesinde kat’î kanaatle, feyz-i Kur'ânî
ile, Risâle-i Nur’un hüccetleriyle evvelâ kendi nefsimde,
sonra herkesteki benlik ve iktidar›n icad ve ihsan ve tev-
fik-i ‹lâhînin yaln›z bir perdesi olduklar›n› kat’î bildi¤im
için, Nurlara ve kardefllerime ilân etmiflim ki, ben bir çe-
kirdektim. Çürüdüm. Acz ve ihtiyaç ve samimî istemek
ve fiilî dua etmek neticesinde, Cenab-› Erhamürrahimîn,
Risâle-i Nur’u o çekirdekten halk edip ihsan etmifl. 
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hüccet: delil.
hükmüne: yerine, de¤erine.
icat: vücuda getirme, getirilme,
yoktan var etme, ibda.
ihsan: ba¤›fllama, ikram etme, lü-
tuf.
ktidar: güç, idareyi elinde bulun-
durma.
ilân: yayma, duyurma, bildirme.
ilm-i usûlüddin: kelâm ilmi, Ce-
nab-› Hakk›n zat ve s›fatlar›ndan,
nübüvvet, haflir, kader gibi imana
ait meselelerden ‹slâmî esaslar
dairesinde delil ve bürhana daya-
l› olarak bahseden ilim.
inkâr: reddetme, inanmama, ka-
bul ve tasdik etmeme.
ispat: kan›tlama, do¤rulama.
istinaden: istinat ederek, daya-
narak.
itimat: dayanma, güvenme.
izzet-i ilmiye: ilmin izzeti, ilmin
gerektirdi¤i a¤›rbafll›l›k.
kader: ‹lahî hüküm; Cenab-›
Hakk’›n takdir ve tayin etmesi.
kanaat: inanç.
kat’î: kesin, flüpheye ve tereddü-
de mahal b›rakmayan.
kesb: çal›flarak elde etme, çal›fla-
rak kazanma.
keflfiyat: keflifler, Allah’›n ilham
etmesiyle gösterilen gaybla ilgili
s›rlar.
mahrum: yoksun.
makbul: kabul edilmifl, geçerli.
meziyet: k›ymetli özellik.
muhtâc: gerek duyan.
nam: ad.
nefs: kötü vas›flar› kendisinde
toplayan hay›rl› ifllerden al›koyan
güç.
nev: tür, çeflit.
nokta: konu ile ilgili bölüm.
Nur: Risale-i Nur eserleri.
Risale-i Nur: Nur Risalesi, Bediüz-
zaman Said Nursî’nin eserlerinin
ad›.
salâbet-i imaniye: iman›n kazan-
d›rd›¤› ve gerektirdi¤i sa¤laml›k,
cesaret, flecaat.
samimî: içten, candan, gönülden.
sevk: yöneltme, gönderme.
tabiat: yarat›lm›fl fleylerde mev-
cut olan kuvvet.
tefsîr: Yorum, flerh.
tevfik-› ‹lâhî: Cenab-› Hakk›n in-
san› do¤ru yola lütfu ile sevk  et-
mesi, baflar›l› k›lmas›.
ulema: âlimler, bilginler, ilim sa-
hipleri.

acz: zay›fl›k, güçsüzlük.
aynelyakîn: gözle görür dere-
cede inanma; bir fleyi görerek
ve seyrederek bilme.
befler: insan, insanl›k.
bîçare: çaresiz, zavall›.
Cenab-› Erhamürrâhimîn:
inayet ve rahmet, yard›m ve
lütuf sahiplerinin en merha-
metlisi olan, fleref ve azamet
sahibi olan yüce Allah (c.c.).
Cenab-› Hak: Allah; do¤ru,
gerçek, Hakk›n tâ kendisi
olan, fleref ve azamet sahibi

yüce Allah.
cihet: yön, sebep, vesile.
cüz-i ihtiyarî: Cenab-› Hak ta-
raf›ndan insana verilen arzu
serbestli¤i; diledi¤i gibi hare-
ket edebilme kuvveti; cüz’î
irade.
cüz’î: küçük, az.
delil: kan›t, tan›k, burhan.
dua: Allah’a yalvarma, niyaz.
enaniyet: kendini be¤enme,
bencillik, egoistlik.
evvelâ: öncelikle.
feyz-i Kur’ân: Kur’ân’›n feyzi,

Kur’ân’›n verdi¤i ilham, bere-
ket ve ilim bollu¤u.
fiilî: fiille ilgili, gerçekten yap›-
lan ifl.
firavun: zalim, merhametsiz,
imans›z.
hakaik-› imaniye: imana ait
hakikatler, imanî gerçekler.
hakikat-› Kur’âniye:
Kur’ân’›n hakikat›, Kur’ân’›n
ifade etti¤i gerçek.
halk: yaratma, yoktan var et-
me.
hârika: ola¤anüstü.
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Nurun mektubat›ndaki bütün medâr-› medih f›kralar o
nuranî a¤aca aittir. Benim hissem, kat’iyen, hiçbir cihet-
te fahir olamaz. Belki, yaln›z ve yaln›z flükürdür. Öyley-
se kâinat adedince eflflükrü lillâh, elhamdülillâh...

1 »/bÉnÑrdGnƒog »/bÉnÑrdnG
Said Nursî

ìÕ

Œ 3 1 4 œ
@ o¬nfÉnërÑo°S /¬pªr°SÉpH

2 ÉkªpFGnO GkónHG o¬oJÉncnônHnh $G oánªrMnQnh rºoµr«n∏nY oΩnÓs°ùdnG 
Aziz, s›dd›k kardefllerim,

Ev ve l en : Çok emarelerle ve baz› hadiselerle
kat’iyen tahakkuk etmifl ki, Nurun has talebelerinden
baz›lar›n›n bir zay›f damar›n› bulup hizmet-i Nuriyeden
vazgeçirmek veya zay›flaflt›rmak için Nurun ve Nur tale-
belerinin düflmanlar›n›n çok plânlar› var. Medâr-› ibret
bir iki nümuneyi beyan ediyoruz:

Birinci nümunesi: Nurlarla fliddetli alâkas› bulunan
birkaç has kardeflimizin nazar›n›, fikrini baflka tarafa
çevirmek veya zevkli ve ruhanî bir meflreple meflgul edip
hizmet-i imaniyeye karfl› zay›flaflt›rmak için, baz› flah›s-
lar ispritizma denilen, ölülerle muhabere nam› alt›nda
cinnîlerle muhabere etmek gibi, hattâ baz› büyük 

alâka: ilgi, iliflki, yak›nl›k.
aziz: izzetli, muhterem, sayg›n.
beyan: anlatma, aç›klama.
cihet: yön.
cinnî: cin taifesinden olan.
elhamdülillâh: Allah’a hamd ol-
sun, hamd Allah’a aittir.
emare: alâmet, belirti, niflan.
eflflükrülillah: flükür Allah içindir.
evvelen: evvelâ, birinci, ilk ola-
rak.
fahir: ö¤ünme, iftihar.
f›kra: parça, mektup, bölüm.
hâdise: olay.
hisse: pay, nasip.
hizmet: görev, vazife.
hizmet-i imaniye: iman ve
Kur’an hakikatlerinin ikna edici
ve ilmî delillerle anlafl›lmas›na
hizmet etme.
hizmet-i Nûriye: Nur hizmeti, Ri-
sâle-i Nur için çal›flma.
ispirtizma: ölülerin ruhlar›yla ba-
z› flartlar alt›nda haberleflmenin
mümkün bulundu¤una inanan
görüfl ve bu maksatla yap›lan fa-
aliyet.
kâinat: evren; yarat›lm›fl olan

fleylerin tamam›, bütün âlem-
ler.
kat’iyen: katî olarak, kesin
olarak, kesinlikle.
medar-› ibret: ibret sebebi,
vesilesi.
medar-› medih: övgü sebebi.
meflgul: u¤raflma, ilgilenme.
meflrep: yarat›l›fl, tabiat, huy,

mizaç, ahlâk.
muhabere: haberleflme.
nam: ad.
nazar: bak›fl, dikkat.
Nur: Risale-i Nur.
nuranî: nurlu, ›fl›kl›, parlak,
münevver.
nümune: örnek.
ruhanî: ruha ait, ruh ile ilgili.

s›dd›k: çok do¤ru, dürüst,
hakk› ve hakikati tereddütsüz
kabullenen.
flükür: görülen bir iyili¤e kar-
fl› hoflnutluk ve memnunluk
ifade etme, teflekkür.
tahakkuk: gerçekleflme, ke-
sinleflme.
talebe: ö¤renci.

1. Bâkî olan ancak Allah’t›r. 
2. Allah’›n ad›yla. Onu her türlü kusur ve noksandan tenzih ederiz. Allah’›n selâm›, rahmeti

ve bereketi ebediyen ve dâima üzerinize olsun.
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evliyalarla, hattâ peygamberlerle güya bir nevi konufl-
mak gibi, eski zamanda “kâhinlik” denilen, flimdi de
“medyumluk” nam› verilen bu mesele ile baz› kardeflle-
rimizi meflgul ediyorlar.

Halbuki, bu mesele felsefeden ve ecnebîden geldi¤i
için, ehl-i imana çok zararlar› olabilir. Ve çok su-i istima-
lâta menfle olmakla beraber, içinde bir do¤ru olsa on ya-
lan kar›fl›yor. Çünkü, do¤ruyu ve yalan› tefrik edecek bir
mehenk, bir mikyas olmad›¤›ndan, ervah-› habîse ve
fleytana yard›m eden cinnîlerin bu vesileyle, hem onun-
la meflgul olan›n kalbine ve hem de ‹slâmiyete zarar ver-
mek ihtimali var. Çünkü, mâneviyat nam›na hakaik-i ‹s-
lâmiyeye ve akide-i umumiyeye muhalif ihbarat oluyor.
Ervâh-› habîse iken, kendilerini ervah-› tayyibe zannetti-
rip, belki kendilerine baz› büyük veliler nam›n› verip, ‹s-
lâmiyetin esasat›na muhalif sözlerle zarar vermeye çal›-
flabilirler. Hakikati ta¤yir edip, safdilleri tam aldatabilirler.

Meselâ, nas›l ki günefl, bir küçük cam parças›nda zi-
yas›yla, hararetiyle, flekliyle görünüyor. Fakat o küçücük
cam›n içindeki güneflin o küçücük timsali, kendi nam›na
e¤er konuflsa ve dese, “Benim ziyam dünyay› istilâ edi-
yor. Benim hararetim herfleyi ›s›t›yor. Ve küre-i arzdan
bir milyon defadan daha büyü¤üm” dese, ne derece hi-
lâf-› hakikat oldu¤u anlafl›l›r.

Aynen bu misal gibi, bir peygamber, günefl gibi haki-
kî makam›nda iken, o ispritizman›n veyahut medyumlu-
¤un cam parças› hükmündeki istidad›na göre bir 
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makam: yer, mevki.
maneviyat: moral kuvveti, yürek
gücü.
medyum: ruhlar aras›nda arac›l›k
etti¤ine ve gelece¤i bildi¤ine ina-
n›lan kimse.
mehenk: ölçü, ayar.
menfle: esas, kaynak.
meselâ: örne¤in.
mesele: konu.
meflgul: u¤raflma, ilgilenme.
mikyas: ölçü aleti, ölçek.
misal: örnek.
muhalif: z›t, ayk›r›.
nam: ad.
nam: ad›na, yerine.
nevi: çeflit.
peygamber: Allah taraf›ndan ha-
ber getirerek ‹lahî emir ve yasak-
lar› insanlara tebli¤ eden elçi, ne-
bi.
safdil: saf gönüllü, temiz kalpli.
su-i istimâlât: kötü kullanmalar.
ta¤yir: baflkalaflt›rma, de¤ifltirme.
tefrik: birbirinden ay›rma, ayr›
tutma.
timsal: resim, suret, flekil.
velî: Allah’›n sevgisine, himayesi-
ne kavuflmufl, ermifl kimseler, Al-
lah dostu, evliya.
vesile: bahane, sebep.
zan: sanma, kesin olarak bilmek-
sizin kuvvetli ihtimalle hükmet-
me.
ziya: ›fl›k, ayd›nl›k, nur.

cinnî: cin taifesinden olan.
defa: kere, kez, yol.
ecnebi: yabanc›, baflka mil-
letten olan.
ehl-i iman: inananlar, iman
sahipleri.
ervah-› habise: habis, kötü
ruhlar; Allah’a isyan eden,
itaati sevmeyen anarflist ruh-
lar.
ervah-› tayyibe: iyi ruhlar.
esâsât: esaslar, kökler, te-
meller.
evliya: veliler, Allah dostlar›.

felsefe: madde ve hayat›
bafllang›ç ve gaye bak›m›n-
dan inceleyen ilim.
güya: sanki.
hakaik-› ‹slâmiye: ‹slâmiye-
tin gerçekleri, ‹slâma ait haki-
katler.
hakikat: gerçek.
hakikî: gerçek.
hararet: s›cakl›k.
hilâf-› hakikat: gerçe¤e ve
hakikate z›t, ayk›r›.
hüküm: yerine geçme, say›l-
ma.

ihbarat: ihbarlar, bildirmeler,
haber vermeler.
ihtimal: olabilirlik, olas›l›k.
ispirtizma: ölülerin ruhlar›yla
baz› flartlar alt›nda haberlefl-
menin mümkün bulundu¤u-
na inanan görüfl ve bu mak-
satla yap›lan faaliyet.
istidat: kabiliyet, yetenek.
istilâ: kaplama, yay›lma.
kâhin: gaipten haber vermek
iddias›nda bulunan kimse,
falc›.
küre-i arz: yer küre, dünya.
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cilvesinin tezahürü, o hakikat nam›na konuflamaz. E¤er
konuflsa, yüz derece muhalif olur. ‹spritizman›n veya
medyumlu¤un o mazhardaki cüz’î cilvesi, vahyin mazha-
r› olan o mânevî güneflin kudsî mahiyetine hiçbir cihet-
le k›yas olamaz. Çünkü, esfel-i sâfilîndeki bir cam parça-
s›, mânen alâ-y› illiyyînde olan o mânevî güneflin haki-
katini yan›na getiremez. Getirmeye çal›flmak da hür-
metsizlikten baflka birfley de¤ildir. Ancak onun makam›-
na karîb olmak için, Celâleddin-i Süyûtî ve bir k›s›m ev-
liyalar gibi seyr ü sülûk ile terakki ederek o mânevî gü-
neflin sohbetine mazhar olunur. Fakat böyle terakki, Ri-
sâle-i Nur’un ispat etti¤i gibi, peygamberin velâyetiyle
bir nevi sohbeti, kendi derecelerine göre ve kendi isti-
datlar› derecesinde olur. Fakat nübüvvet hakikati velâ-
yetten ne derece yüksek ise, ispritizma vas›tas›yla veya-
hut terakkiyat-› ruhiye cihetiyle mazhar olunan sohbet
ve muhabere dahi hiçbir cihette hakikî peygamberle
muhabereye yetiflemeyece¤inden, yeni ahkâm-› fler’iye-
ye medâr› ahkâm olamaz. 

Evet, dinden gelmeyen, belki felsefenin hassasiyetin-
den gelen celb-i ervah da, hem hilâf› hakikat, hem hilâf-
› edep bir harekettir. Çünkü a’lâ-y› illiyyînde ve kudsî
makamlarda olanlar› esfel-i sâfilîn hükmündeki masas›-
na ve yalanlar›n yeri olan oyuncak tahtas›na getirmek
tam bir ihanettir ve bir hürmetsizliktir. Âdetâ bir padifla-
h› kulübeci¤ine ça¤›r›p getirmek gibidir. Belki ayn-›
hakikat ve edep ve hürmet ve istifade odur ki, Celâled-
din-i Süyûtî, Celâleddin-i Rumî ve ‹mam-› Rabbânî gibi 

âdeta: sanki.
ahkâm-› fler’iye: fler’î hükümler,
fleriat›n esas ve kanunlar›.
âlây›illiyyin: Cennetin en yüksek
derecesi.
ayn-› hakikat: hakikat›n asl›, ger-
çe¤in tâ kendisi.
celb-i ervah: ruhlar›n celbi, ruhla-
r› çekmek, ruh ça¤›rmak.
cihet: yön, sebep, vesile.
cilve: tecelli, görüntü.
cüz’î: küçük, az.
edep: terbiye, güzel ahlak.
esfel-i safilîn: afla¤›lar›n en afla¤›-
s›, Cehennemin en afla¤› tabakas›.
evliya: veliler, Allah dostlar›.
felsefe: madde ve hayat› bafllan-
g›ç ve gaye bak›m›ndan incele-
yen ilim.
hakikat: gerçek, do¤ru.
hakikî: gerçek.
hassasiyet: hassasl›k, duygulu ol-
ma, duygusall›k.
hilâf-› edep: edep d›fl›.
hilâf-› hakikat: gerçe¤e ve haki-
kate z›t, ayk›r›.
hüküm: yerine geçme, say›lma.
hürmet: sayg›.
hürmet: fleref; sayg›.
ihanet: h›yanet, arkadan vurma.
ispat: kan›tlama, do¤rulama.
ispirtizma: ölülerin ruhlar›yla ba-
z› flartlar alt›nda haberleflmenin
mümkün bulundu¤una inanan
görüfl ve bu maksatla yap›lan fa-
aliyet.
istidat: kabiliyet, yetenek.
istifade: faydalanma, yararlan-
ma.
karip: yak›n.
k›yas: karfl›laflt›rma, oranlama.
kudsî: mukaddes, yüce.
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mahiyet: durum, vaziyet.
makam: yer, mevki.
manen: mana bak›m›ndan,
manaca.
manevî: manaya ait, maddî
olmayan.
mazhar: ‹lahî tecellilerin gö-
ründü¤ü yer.
medar-› ahkâm: hüküm geti-
ren, hüküm koymaya sebep
olan.
medyum: ruhlar aras›nda
arac›l›k etti¤ine ve gelece¤i
bildi¤ine inan›lan kimse.

muhabere: haberleflme.
muhalif: z›t, ayk›r›.
nam: ad›na, yerine.
nevi: çeflit.
nübüvvet: nebilik, peygam-
berlik, Allah elçili¤i.
peygamber: Allah taraf›ndan
haber getirerek ‹lahî emir ve
yasaklar› insanlara tebli¤
eden elçi, nebi.
Risale-i Nur: Nur Risalesi, Be-
diüzzaman Said Nursî’nin
eserlerinin ad›.
seyr ü sülûk: bir terbiye yo-

luna girip devam etme.
terakki: yükselme, ilerleme.
terakkiyat-› ruhiye: ruhla il-
gili ilerlemeler, ruhen yüksel-
meler.
tezahür: görünme, belirme,
ortaya ç›kma.
vahy: Cenab-› Hakk›n diledi¤i
hükümleri, s›rlar› ve hakikat-
leri peygamberlere bildirme-
si.
vas›ta: vesile, neden, arac›.
velâyet: velîlik, ermifllik, Al-
lah dostlu¤u.
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zatlar›n seyr ü sülûk-u ruhanîleri gibi seyr ü sülûk ile yük-
selerek o kudsî zatlara yanaflmak ve istifade etmektir.

Rüya-y› sad›kada ervâh-› habîse ve fleytan, peygam-
ber suretinde temessül edemez. Fakat celb-i ervahta, er-
vah-› habîse, belki peygamberin lisanen ismini kendine
tak›p, Sünnet-i Seniyeye ve ahkâm› fler’iyeye muhalif
olarak konuflabilir. E¤er bu konuflmas› fleriat›n ahkâm›na
ve Sünnet-i Seniyeye muhalif ise, tam delildir ki, o ko-
nuflan ervâh-› tayyibe de¤ildir. Mü’min ve müslüman cin-
nî de de¤ildir. Ervah-› habîsedir; bu flekilde taklit ediyor.

San iyen: fiimdi Nur talebeleri böyle meselelerde
derse muhtaç de¤ildirler. Risâle-i Nur herfleyin hakikati-
ni beyan etmifl, baflka izahata ihtiyaç b›rakmam›fl. Risâ-
le-i Nur onlara kâfidir. Fakat Nur talebesi olmayanlar›n
ayn› muhaberede, ahkâm-› fleriat ve Sünnet-i Seniye
esasat›na muhalif telkinat› dinlememeleri lâz›m ve el-
zemdir. Yoksa büyük hatâ olur.

B‹R ‹HTAR: Bu mektuptaki ruhlarla muhabere mese-
lesine karfl› edilen fliddetli tenkit, ecnebîden, fen ve fel-
sefeden ve manyetizma ve ispritizmadan gelen ve mâ-
nevî bir flekli giyen bir meflrebe karfl›d›r. Yoksa ‹slâmiyet-
ten ve tasavvuf ve ehl-i tarikattan gelen ve bir derece
ruhlarla muhabereye benzeyen ve nâehillerin girmesiyle
bir derece su-i istimal edilen ve pek az olan bir k›s›m so-
fular›n sofîli¤ine karfl› de¤ildir. Gerçi onlarda da bir ci-
hette baz›lara zarar olabilir. Fakat öteki gibi hiçbir cihet-
te aldat›c› de¤il ve ‹slâmiyete hiçbir cihette zarar niyeti 
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menin mümkün bulundu¤una
inanan görüfl ve bu maksatla ya-
p›lan faaliyet.
istifade: faydalanma, yararlan-
ma.
istimâl: kullanma.
izahat: izahlar, aç›klamalar.
kâfî: yeterli.
kudsî: mukaddes, yüce.
lisanen: sözle, flifahen, a¤›zdan
konuflarak.
manevî: manaya ait, maddî ol-
mayan.
manyetizma: telkin ve hipnoz
yolu ile birini tesir alt›na alma.
mesele: konu.
meflrep: yarat›l›fl, tabiat, huy, mi-
zaç, ahlâk.
muhabere: haberleflme.
muhalif: z›t, ayk›r›.
muhtâc: gerek duyan.
mü’min: iman eden, inanan.
naehil: ehil olmayan, ehliyetsiz,
beceriksiz.
niyet: düflünce, kast.
Nur: Risale-i Nur.
peygamber: Hazret-i Muham-
med.
Risale-i Nur: Nur Risalesi, Bediüz-
zaman Said Nursî’nin eserlerinin
ad›.
ruhanî: ruha ait, ruh ile ilgili.
rüya-y› sad›ka: do¤ru rüya, mak-
bul ve muteber kimselerin gör-
dükleri flekilde, dünyada hakikat-
lar› ç›kan sad›k rüya.
saniyen: ikinci olarak.
seyr ü sülûk: bir terbiye yoluna
girip devam etme.
sofu: dinin buyruk ve yasaklar›na
bütünüyle uyan kimse.
su-i istimal: bir fleyi kötüye kul-
lanma.
suret: biçim, tarz, görünüfl.
Sünnet-i Seniye: Hz. Muham-
med’in (a.s.m.) yüce sünneti; yük-
sek hâl, söz, tav›r ve tasvipleri.
fleriat: ‹slâm dini ve prensipleri.
taklit: birinin davran›fl ve ifllerinin
flekil ve biçim olarak ayn›n› yap-
ma.
talebe: ö¤renci.
tasavvuf: ‹slamiyetin temel
prensiplerine dayanarak, nefsi
dünya alakalar›ndan ve sevgisin-
den kesip Allah’a ulaflma yolun-
daki kalbe, ahlaka, nefse, ruha
marifete, makama vebât›na ait
bilgiler; Allah’a ulaflma bilgi ve
yaklafl›m›.
telkÎnât: telkinler, fikir afl›lama-
lar.
temessül: bir flekil ve surete gir-
me, cisimlenme.
tenkit: elefltirme.
zat: flahsiyet.

ahkâm: dinî hükümler, emir-
ler.
ahkâm-› fleriat: fleriat›n hü-
kümleri, fleriat›n hüküm ve
kaideleri.
ahkâm-› fler’iye: fler’î hü-
kümler, fleriat›n esas ve ka-
nunlar›.
beyan: anlatma, aç›klama.
celb-i ervah: ruhlar›n celbi,
ruhlar› çekmek, ruh ça¤›r-
mak.
cihet: yön.
cinnî: cin taifesinden olan.

delil: kan›t, tan›k, burhan.
ecnebi: yabanc›, baflka mil-
letten olan.
ehl-i tarikat: tarikat ehli, kal-
bini dünyan›n fani ifllerinden
ay›r›p, Allah sevgisi ile ba¤la-
yan kimseler.
elzem: daha (en, pek) lâz›m,
lüzumlu, gerekli.
ervah-› habise: habis, kötü
ruhlar; Allah’a isyan eden,
itaati sevmeyen anarflist ruh-
lar.
ervah-› tayyibe: iyi ruhlar.

esâsât: esaslar, kökler, te-
meller.
felsefe: madde ve hayat›
bafllang›ç ve gaye bak›m›n-
dan inceleyen ilim.
fen: tecrübî, ispatla meydana
gelmifl ilimlere verilen genel
ad.
gerçi: her ne kadar.
hakikat: gerçek.
ihtar: dikkat çekme, hat›rlat-
ma, uyar›.
ispirtizma: ölülerin ruhlar›yla
baz› flartlar alt›nda haberlefl-
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yok. Hem o ecnebîden gelen meflrep ise, hem tarikat ve
hem ‹slâmiyet aleyhinde oldu¤u gibi, o sofular›n mesle-
¤ini de sukut ettirmeye çal›fl›yor, ve âdilefltiriyor. Ehl-i ta-
savvufun zay›f ve tam sünneti yerine getirmeyen k›sm›
dikkat etsinler, kendilerini onlara benzetmesinler.

Said Nursî

ìÕ
Œ 3 1 5 œ

Mahkeme Reisine,

Pek çok uzun ve mazlumâne macera-y› hayat›ma da-
ir flu gayet k›sa ifademi dinlemenizi rica ediyorum. Yir-
mi sekiz sene emsalsiz ihanetlerin, tarassutlar›n, hapis-
lerin ileri sürdükleri sebeplerinden,

B‹R‹NC‹S‹: Beni “Rejimin aleyhindedir” diye ittiham et-
mifller. Buna cevaben deriz ki:

Her hükûmette muhalifler bulunur. Âsâyifle, emniyete
iliflmemek flart›yla herkes vicdan›yla, kalbiyle kabul etti-
¤i bir metodu, bir fikri ile mes’ul olamaz. Çünkü dinin-
de en mutaass›p ve cebbar bir hükûmet olan ‹ngilizlerin
yüz sene hâkimiyeti alt›nda bulunan yüz milyondan ziya-
de Müslümanlar, ‹ngilizlerin küfrî rejimlerini Kur'ân ile
reddettikleri ve kabul etmedikleri halde, ‹ngiliz mahke-
meleri flimdiye kadar onlara o cihette iliflmemifltir. Hem
bu millette ve bu hükûmet-i ‹slâmiye içinde eskiden beri
bulunan Yahudiler ve Nasranîler, bu milletin dinine ve
kudsî rejimlerine muhalif ve z›t ve muteriz olduklar› 

adî: baya¤›, afla¤›, de¤ersiz.
aleyh: karfl›, karfl›t.
asayifl: emniyet, kanun ve nizam
hakimiyetin sa¤lanmas›.
cebbar: zorba, zorlay›c›, cebre-
den, zor kullanan.
cevaben: cevap olarak, karfl›l›k
fleklinde.
cihet: yön.
dair: alakal›, ilgili.
ecnebi: yabanc›, baflka milletten
olan.
ehl-i tasavvuf: tasavvuf ehli, kal-
bini dünyan›n geçici heveslerin-
den ar›nd›r›p Allah sevgisiyle ya-
flayan kimseler.
emniyet: güvenlik.
emsalsiz: benzersiz.
gayet: son derece.
hâkimiyet: hâkim olufl, hükme-
difl, egemenlik.
hükümet-i ‹slamiye: ‹slam hükü-
meti.
ihanet: h›yanet, arkadan vurma.
itham: töhmetlendirme, suçlu
görme.
kudsî: mukaddes, yüce.

738 | EM‹RDA⁄ LÂH‹KASI - II

küfrî: küfürle ilgili, Allah’› in-
karla alâkal›.
macera-y› hayat: hayat ma-
ceras›, hayat serüveni, haya-
t›n seyri.
mazlumane: mazlumca, zul-
me u¤ram›fl flekilde.
meslek: gidifl, tutulan yol, sis-
tem.
mes’ul: sorumlu, yükümlü.
meflrep: yarat›l›fl, tabiat, huy,
mizaç, ahlâk.
metot: yol, sistem.
muhalif: muhalefet eden, bir

fiil ve düflünceye karfl› z›t dü-
flüncede bulunan.
mutaass›p: eski adet ve gele-
neklerine afl›r› ba¤l› olup, ye-
nilik kabul etmeyen.
muteriz: itiraz eden, karfl› ç›-
kan, itirazc›.
Nasranî: ‹sevî, Hristiyan.
reis: baflkan.
rejim: devletin flekli ve hükü-
met tarz›.
sükût: de¤erden düflme, de-
¤erini yitirme; susma.
sünnet: Peygamberimizin hal

ve hareketleri.
flart: koflul.
tarassut: gözetme, göz alt›n-
da tutma.
tarikat: Allah’a ulaflmak için
fleyhin gözetiminde müridin
takip edece¤i terbiye usul ve
yolu.
vicdan: insan›n içindeki, iyiyi
kötüden ay›rabilen, iyilik et-
mekten lezzet duyan ve kö-
tülükten elem alan manevî
his.
ziyade: çok, fazla.
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halde, hiçbir zaman mahkeme, kanunlar›yla onlara o ci-
hette iliflmemifltir.

Hem Hazret-i Ömer (r.a.) hilâfeti zaman›nda bir âdi
H›ristiyanla mahkemede beraber muhakeme olmufllar.
Halbuki o âdi H›ristiyan, Müslümanlar›n hem mukaddes
rejimlerine, hem dinlerine, hem kanunlar›na muhalif
iken, o mahkemede onun hali nazara al›nmamas› gös-
teriyor ki, mahkeme hiçbir cereyana âlet olamaz, hiçbir
tarafgirlik içine giremez ki, Halife-i Rû-yi Zemin, âdi bir
kâfirle muhakeme olmufllar.

‹flte, ben de yüzer âyât-› Kur'âniyeye istinaden
Kur'ân’›n kudsî kanunlar›n›n yerine, medeniyetin bozuk
k›sm›ndan anarflilik hesab›na ve bir nevi bolfleviklik na-
m›na istibdad-› mutlak mânâs›nda Cumhuriyetteki hürri-
yet perdesi alt›nda dindarlar hakk›nda efledd-i zulme âlet
olabilen muvakkat bir rejime, de¤il yaln›z ben, belki bü-
tün ehl-i vicdan muhaliftir. Hem muhalefet, hiçbir hükû-
mette bir suç say›lm›yor.

‹K‹NC‹S‹: Âsâyifli bozmak, emniyeti ihlâl etmek ihtima-
li bahanesiyle otuz sene cezay› bana çektirdiler. Buna
cevaben deriz ki:

Mahkemenin tahkikat›yla hem befl yüz bin fedakâr
Nur talebeleri bulundu¤u halde, hem yirmi sekiz sene
zarf›nda bu kadar zâlimâne ihanetlere mâruz oldu¤umuz
halde, Nurcularla alâkadar olan alt› vilâyet, alt› mahke-
me hiçbir vukuat›n› kaydedememeleri, gösterememeleri
ispat ediyor ki, Nurcular âsâyiflin muhaf›zlar›d›rlar. ‹man 
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ispat: kan›tlama, do¤rulama.
istibdat-› mutlak: hiç bir hak ve
hürriyeti tan›mayan tam bask›,
tam diktatörlük.
istinaden: istinat ederek, daya-
narak.
kafir: Allah’› ve ‹slamiyeti inkar
eden, dinsiz.
kudsî: mukaddes, yüce.
mana: anlam.
maruz: u¤ramak, etkilenmek.
muhâf›z: koruyucu, bekçi.
muhakeme: duruflma.
muhalefet: uygun olmama, ayr›-
l›k; z›tl›k.
muhalif: z›t, karfl›t, ayk›r›.
mukaddes: takdis edilmifl, kutsal,
aziz, temiz.
muvakkat: geçici.
nam: ad.
nazar: dikkat.
nevi: çeflit.
Nur: Risale-i Nur.
Nurcu: Bedîüzzaman Said Nur-
sî’nin eserlerine ve fikirlerine ta-
raftar olan, Risale-i Nur’lar› oku-
yup neflreden kimse.
rejim: devletin flekli ve hükümet
tarz›.
tahkikat: araflt›rmalar, sorufltur-
malar.
talebe: ö¤renci.
tarafgir: bir taraf› tutan, tarafl›.
vilayet: il.
vukuat: vuku bulan fleyler, hadi-
seler, olaylar.
zalim: zulmeden, ac›mas›z ve
haks›z davranan.
zarf›nda: süresince.

adî: s›radan, her zamanki.
alâkadar: ilgili, iliflki.
anarfli: her türlü düzen ve
otoriteye karfl› koyarak kar›-
fl›kl›¤› meydana getirme du-
rumu.
asayifl: emniyet, kanun ve ni-
zam hakimiyetin sa¤lanmas›.
ayat-› Kur’âniye: Kur’ân’›n
ayetleri.
bahane: as›l sebebi gizlemek
için ileri sürülen uydurma se-
bep.
Bolfleviklik: Rus komünizmi

taraftarl›¤›.
cereyan: ak›m, fikir, sanat ve-
ya siyaset hareketi.
cevaben: cevap olarak, karfl›-
l›k fleklinde.
cumhuriyet: siyasî mekaniz-
mas› seçimle kurulan, adalet
ve hukukun üstünlü¤üyle te-
mel hak ve hürriyetleri sa¤la-
may› amaçlayan idare flekli.
dindar: dinin emirlerini yeri-
ne getiren.
ehl-i vicdan: vicdan ve mer-
hamet sahibi olanlar.

efledd-i zulüm: zulmün en
fliddetlisi.
fedakâr: kendini veya flahsî
menfaatlerini hiçe sayan, fe-
da eden.
halife-i ruy-i zemin: yeryü-
zünün halifesi.
hilâfet: halifelik, ‹slam devlet
reisli¤i.
ihanet: h›yanet, arkadan vur-
ma.
ihlâl: bozma, zarar verme.
ihtimal: olabilirlik, olas›l›k.
iman: inanç, itikat.
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dersiyle herkesin kafas›nda bir yasakç›y› b›rak›yorlar.
Âsâyifli muhafaza ediyorlar. Ve üç vilâyetin insafl› zab›-
talar› bunu tasdik etmifller.

ÜÇÜNCÜSÜ: “Dini siyasete âlet yapmak istiyor” diye
beni suçlu yap›yorlar. Sebilürreflad’›n 116. say›s›ndaki
“Hakikat Konufluyor” nam›ndaki makalem buna kat’î
bir cevapt›r. O makalenin k›saca hülâsas› fludur:

Elcevap: Bütün dünyas›n›, hattâ lüzum olsa kendi
flahsî âhiretini dine feda etmeye bütün hayat› flehadet
eden ve otuz befl seneden beri siyaseti terk eden ve befl
mahkeme bu meseleye dair kat’î delil bulamad›¤› halde
seksen yafl›n› geçmifl, kabir kap›s›nda, hem dünyada
hiçbir fleye mâlik olmayan bir adam hakk›nda “dini siya-
sete âlet yap›yor” diyenler, yerden gö¤e kadar haks›zd›r-
lar, insafs›zd›rlar. Hem bu iftiralar›yla beraber, o adam
hakk›nda güya âsâyifli ve emniyeti ihlâl etmek istiyor, di-
yorlar. Halbuki o adam›n Kur'ân-› Hakîmden ald›¤› ha-
kikat dersi ve talebelerine verdi¤i ders fludur:

Bir hanede veya bir gemide birtek mâsum, on câni
bulunsa, adalet-i Kur'âniye o mâsumun hakk›na zarar
vermemek için, o haneyi yakmas›n› ve o gemiyi bat›r-
mas›n› men etti¤i halde, dokuz mâsumu birtek câni yü-
zünden mahvetmek suretinde o haneyi yakmak ve o ge-
miyi bat›rmak, en azîm bir zulüm, bir h›yanet, bir gadir
oldu¤undan, dahilî âsâyifli ihlâl suretinde, yüzde on cani
yüzünden doksan masumu tehlike ve zararlara sokmak,
adalet-i ‹lâhiye ve hakikat-i Kur'âniye ile fliddetle men
edildi¤i için, biz bütün kuvvetimizle, o ders-i Kur'ânî 

adalet-i ‹lâhîye: Allah’›n adaleti,
‹lâhî adalet.
ahiret: öbür dünya, öteki dünya,
k›yametten sonra kurulacak olan
âlem.
asayifl: emniyet, kanun ve nizam
hakimiyetin sa¤lanmas›.
azîm: büyük.
cani: cinayet ifllemifl, kimse.
dahilî: içe ait, içe dönük, iç ile il-
gili.
dair: alakal›, ilgili.
delil: kan›t, tan›k, burhan.
ders-i Kur’ânî: Kur’ân dersi,
Kur’ân’a ait ders.
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fedâ: u¤runa verme.
gadir: zulüm, hainlik.
güya: sanki.
hakikat: gerçek.
hakikat-› Kur’âniye:
Kur’ân’›n hakikat›, Kur’ân’›n
ifade etti¤i gerçek.
h›yanet: hainlik, kendine
olan güveni kötüye kullanma.
hülâsa: özet.
iftira: asl› olmadan birine suç
yükleme, olmayan bir suçu
baflkas›na yükleme.
ihlâl: bozma, zarar verme.

kat’î: kesin, flüpheye ve te-
reddüde mahal b›rakmayan.
Kur’ân-› Hakîm: her ayet ve
suresinde say›s›z hikmet ve
faydalar bulunan Kur’ân.
mahv: yok etme, ortadan
kald›rma.
malik: sahip.
masum: suçsuz, kabahatsiz,
günahs›z.
men: yasak etme, engelleme.
mesele: konu.
muhafaza: koruma.
nam: ad.

suret: biçim, flekil, tarz.
flahadet: flahit olma, flahitlik,
tan›kl›k.
flahsî: flahsa, kifliye ait, husu-
sî.
talebe: ö¤renci.
tasdik: do¤rulama, onayla-
ma.
vilayet: il.
zab›ta: flehir güvenli¤ini sa¤-
lamakla vazifeli bulunan ida-
re, polis.
zulüm: haks›zl›k, eziyet, ifl-
kence.
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itibar›yla, âsâyifli muhafazaya kendimizi dinen mecbur
biliyoruz.

Bu üç dört madde ile bizi ittiham edenler ve lüzumsuz,
mahkemeleri bizimle meflgul eden gizli düflmanlar›m›z,
flüphe yoktur ki, onlar ya siyaseti dinsizli¤e âlet etmek
istiyorlar veya komünist perdesi alt›nda bu mübarek va-
tanda, bilerek veya bilmeyerek anarflili¤i yerlefltirmek is-
tiyorlar. Çünkü, bir Müslüman ‹slâmiyet dairesinden ç›k-
sa, mürted ve anarflist olur, hayat-› içtimaiyeye zehir
hükmüne geçer. Çünkü anarfli hiçbir hakk› tan›maz, in-
saniyet seciyelerini canavar hayvanlar›n seciyesine çevi-
rir. Âhir zamanda gelecek Ye’cüc ve Me’cücün komite-
si, anarflistler oldu¤una Kur'ân iflaret ediyor.

1 »/bÉnÑrdGnƒog »/bÉnÑrdnG
Said Nursî

ìÕ
Œ 3 1 6 œ

@ o¬nfÉnërÑo°S /¬pªr°SÉpH
2 ÉkªpFGnO GkónHG o¬oJÉncnônHnh $G oánªrMnQnh rºoµr«n∏nY oΩnÓs°ùdnG 

Aziz, s›dd›k kardefllerimiz,

Evve lâ : Kur'ân’›n nakfl-› hurufundaki bir nevi muci-
zesini gözlere dahi gösterecek bir tarzda yazd›r›lan ve bu
zamanda izhar edilen mucizeli ve yald›zl› Kur'ân’›m›z ev-
velce tab için Almanya’ya gönderilmifl ve ‹stanbul’da da 
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ma.
izhar: gösterme, aç›¤a vurma.
komite: kötü bir maksat için top-
lanm›fl topluluk, cemiyet.
komünist: bütün mallar›n ortak-
lafla kullan›ld›¤› ve özel mülkiye-
tin olmad›¤› iddias›nda bulunan
düzen in mensubu olan kimse.
meflgul: u¤raflma, ilgilenme.
mu’cize: benzerini yapmaktan
insanlar›n aciz kald›¤› fley.
muhafaza: koruma.
mübarek: feyizli, bereketli.
mürtet: irtidat eden, ‹slâm dinini
b›rakarak eski dinine veya baflka
bir dine geçmifl olan, din de¤iflti-
ren.
nevi: çeflit.
seciye: karakter, huy, tabiat.
s›dd›k: çok do¤ru, dürüst, hakk›
ve hakikati tereddütsüz kabulle-
nen.
tab: bas›m.
tarz: biçim, flekil.

ahir zaman: dünyan›n son
zaman› ve son devresi, dünya
hayat›n›n k›yamete yak›n son
devresi.

anarfli: her türlü düzen ve
otoriteye karfl› koyarak kar›-
fl›kl›¤› meydana getirme du-
rumu.

anarflist: hiç bir düzen ve

otorite tan›mayan, kar›fl›kl›k
ve bozgunculuktan yana
olan.
asayifl: emniyet, kanun ve ni-
zam hakimiyetin sa¤lanmas›.
aziz: izzetli, muhterem, say-
g›n.
canavar: zararl›. vahfli.
dinen: din bak›m›ndan, diya-

net noktas›ndan, dince.
evvelâ: öncelikle.
evvelce: daha önce.
hayat-› içtimaiye: sosyal ha-
yat, toplum hayat›.
hükmüne: yerine, de¤erine.
insaniyet: insanl›k, bütün in-
sanlar.
itham: suç isnat etme, suçla-

1. Bâki olan ancak Allah't›r.
2. Allah’›n ad›yla. Onu her türlü kusur ve noksandan tenzih ederiz. Allah’›n selâm›, rahmeti

ve bereketi ebediyen ve dâimâ üzerinize olsun..
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gayret edilmiflse de üç renk üzerine tab edilmesi fazla bir
masrafa ihtiyaç göstermesi gibi mânilerden geri kalm›fl-
t›. Bu defa matbaa ifllerinde fazla ilerlemifl olan ‹talya’ya
nümune için bir cüz’ü gönderildi. ‹stanbul’da mümkün
olursa tab’› için tekrar teflebbüse geçildi. Ve flimdilik bir
renk mürekkeple ayn› tevafuku muhafaza ile tab edilme-
sine baflka yerde bafllanacak. Ondan sonra inflaallah
tam yald›zl› olarak ve üç renkle M›s›r ve Almanya veya
‹talya gibi bir yerde tab edilecek.

San iyen: Kur'ân’›n Arabî bir tefsiri ve Risâle-i
Nur’un Arabî Mesnevî-i fierifi olan ve Zülfikar büyüklü-
¤ünde ve alt›nla yaz›lmaya lây›k bir mecmua dahi inflaal-
lah teksir edilecek. Bu çok harika ve pek ehemmiyetli ve
gayet mühim ve herbir bahsi birer kitap ve birer risâle
olacak derecede gayet îcazkâr olan ve k›rk sene evvel te-
lif edilen bu eserleri, o zaman›n hakikî ve meflhur ve bü-
yük ulema ve meflayihi de tam takdir ve tahsin etmifller.
Ve o risâlelerden birtek risâle hakk›nda “Bu bir katre de-
¤il, bir bahirdir” diyerek fevkalâdeli¤ini izhar etmekle be-
raber tam anlamaktan da âciz olduklar›n› idrak etmifller.
Risâle-i Nur’un bu gayet mühim iki iflini müjde ederiz.
Muvaffak olunmas› için dualar›n›z› bekleriz. Umumunu-
za pek çok selâm eder, muvaffak›yetler dileriz.

1 »/bÉnÑrdGnƒog »/bÉnÑrdnG
Kardeflleriniz

Ceylân, Zübeyir

ìÕArabî: Arapça.
bahis: konu.
bahr: deniz.
cüz: Kur’ân’›n bölündü¤ü otuz k›-
s›mdan her biri.
defa: kere, kez, yol.
dua: Allah’a yalvarma, niyaz.
ehemmiyetli: önemli.
evvel: önce.
fevkalâde: ola¤anüstü.
gayet: son derece.
hakikî: gerçek.
hârika: ola¤anüstü.
icazkâr: icazl› söz söyleyen.
idrak: ak›l erdirme, anlama, kav-
rama kabiliyeti.
inflaallah: Allah izin verirse.
izhar: gösterme, aç›¤a vurma.

katre: damla.
lây›k: yak›flan, yarafl›r, yak›-
fl›r.
mâni: engel, mania, set.
masraf: harcama.
mecmua: kitap, eser.
meflayih: fleyhler, pirler.
muhafaza: koruma.
muvaffak: baflarm›fl, baflar›l›.
muvaffak›yet: baflar›.
mühim: önemli, ehemmiyet-

li.
nümune: örnek.
risale: kitap, kitapç›k.
Risale-i Nur: Nur Risalesi, Be-
diüzzaman Said Nursî’nin
eserlerinin ad›.
saniyen: ikinci olarak.
selâm: bar›fl, rahatl›k, sela-
met ve esenlik dileme.
tab: bas›m.
tahsin: be¤enme, güzel bul-

ma.
takdir: k›ymet verme, be¤en-
me.
tefsîr: Yorum, flerh.
teksîr: ço¤altma.
telif: eser yazma.
teflebbüs: giriflim.
tevafuk: uyma, uygunluk,
birbirine denk gelme.
ulema: âlimler, bilginler, ilim
sahipleri.

1. Bâkî olan ancak Allah’t›r.
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[Bu mektup Samsun’da münteflir Büyük Cihad gazete-
sinde intiflar etmifltir. Müfterilerin tahrikât›yla Samsun’da
muhakeme aç›lmas›na sebep olmufltur. Muhakeme bera-
atle neticelenmifltir.]

Âlem-i ‹slâm›n halâskâr›, ehl-i iman›n sertâc›, Risâle-i
Nur’un tercüman› Üstad›m›z Bediüzzaman Said Nursî
Hazretlerine,

Bu defa dindar Demokratlar›n delâletiyle Afyon Mah-
kemesince Risâle-i Nur’un serbestiyetine, bütün risâle,
mektup ve mecmualar›n›n suç mevzuu teflkil etmedi¤in-
den iadelerine karar verilmesini, senelerce evvel ilân et-
ti¤iniz “Risâle-i Nur benim de¤il, Kur'ân’›n mal›d›r;
Kur'ân’›n feyzinden gelmifltir. Hiçbir kuvvet onu Anado-
lu’nun sinesinden kopar›p atamayacakt›r. Risâle-i Nur
Kur'ân’a ba¤l›d›r; Kur'ân ise Arfl-› Âzamla ba¤lanm›flt›r.
Kimin haddi var ki, onu oradan söküp ats›n?” diye olan
hakikatli beyanat›n›z›n aç›k bir tezahürü ve bu ulvî hiz-
metinizin ‹lâhî ve Kur'ânî oldu¤unun parlak bir delili bi-
lerek, bu beraat karar›n›n âlem-i ‹slâm›n ve bâhusus bu
millet-i ‹slâmiyenin saadetlerinin bafllang›c› olmas› itiba-
r›yla, baflta, bütün varl›¤›yla bu zaferleri bekleyen ve Nur
ailesine reis ve hakikatler deryas›na kaptan tayin edilen
ve zulmet-i küfürle tu¤yan etmifl insanl›¤a hâdi ihsan
olunan aziz, sevgili Üstad›m›z ve buna vesile olmakla
ehl-i iman› kendilerine dost ve taraftar eyleyen dindar 
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ti.
muhakeme: duruflma.
müfteri: iftira atan, iftirac›.
münteflir: neflredilmifl, bas›lm›fl
ve yay›lm›fl.
Nur: Risale-i Nur.
reis: baflkan.
risale: kitap, kitapç›k.
Risale-i Nur: Nur Risalesi, Bediüz-
zaman Said Nursî’nin eserlerinin
ad›.
saadet: mutluluk.
serbestiyet: serbestlik, rahat ve
serbest olma hâli.
sertâc: çok sevilen, say›lan ve
bafl üzerinde tutulan kifli.
sîne: yürek, kalp, gönül.
tahrikat: tahrikler.
tayin: vazifeye gönderme, bir ifle
yerlefltirme, atama.
teflkil: oluflturma, flekillendirme.
tezahür: görünme, belirme, orta-
ya ç›kma.
tu¤yan: azma, azg›nl›k, hiddet-
lenme.
ulvî: yüksek, yüce; manevî, ruha-
nî.
vesile: arac›, vas›ta.
zulmet-i küfür: küfür karanl›¤›,
küfürden gelen karanl›k.

âlem-i ‹slâm: ‹slâm âlemi, ‹s-
lâm dünyas›.
Arfl-› Azam: en büyük arfl, Al-
lah’›n kat›, Cenab-› Hakk›n
kudret ve saltanat›n›n en bü-
yük dairesi.
aziz: izzetli, muhterem, say-
g›n.
bahusus: hususiyetle, en çok,
hele.
beraat: serbest kalma, suç-
suz bulunma, aklanma.
beyanat: aç›klamalar, izahlar.
defa: kere, kez, yol.

delâlet: delil olma, gösterme;
alamet, iflaret.
delil: kan›t, tan›k, burhan.
derya: deniz.
dindar: dinin emirlerini yeri-
ne getiren.
ehl-i iman: inananlar, iman
sahipleri.
evvel: önce.
feyz: bolluk, bereket; ilim, ir-
fan, manevî g›da.
hâdi: hidayet veren, do¤ru
yola ulaflt›ran.
halâskâr: kurtar›c›.

hizmet: görev, vazife.
iade: geri verme.
ihsan: ba¤›fllama, ikram et-
me, lütuf.
‹lâhî: Allah’la ilgili, Cenab-›
Hakka dair.
ilân: yayma, duyurma, bildir-
me.
intiflar: yay›nlanma, neflrol-
ma.
Kur’ânî: Kur’ân’a uygun,
Kur’ân’a ait.
mevzu: konu.
millet-i ‹slâmiye: ‹slâm mille-
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Demokratlar› ve âdil heyet-i hâkimeyi sonsuz minnetler-
le tebrik eder ve arz ederiz ki:

Uzun senelerden beri terakki ve teâlîsi için çal›flt›¤›n›z
ve u¤runda fedâ-y› nefis ve can eyledi¤iniz hakikat-i
Kur'âniyenin bugün bütün bir memleket, bir millet ça-
p›nda ehl-i iman›n kalblerine sürurlar getirerek fevkalâ-
de inkiflaf›, hizmetine memur k›l›nd›¤›n›z ve bilfiil muvaf-
fak oldu¤unuz kudsî dâvâ ve hizmetinizin ne kadar yük-
sek ve parlak oldu¤unu günefl gibi ispat ediyor.

Yirmi befl, otuz seneden beri bütün mânilere ve s›k›n-
t›lara ra¤men bu kadar sab›r ve metanetiniz ve Kur'ân’-
dan kalb-i münevverinize gelen Risâle-i Nur’un neflri ci-
hetinde bu hizmet ve mücahedeleriniz, istikbalin nesille-
rine ve ‹slâm›n kahraman mücahidlerine bir nümune-i
iktida ve imtisal oluyor. Kur'ân güneflinin sönmeyen nur-
lar› ve ebedî lem’alar› olan Nur fluâlar›yla cehil ve dalâ-
let karanl›klar›n› izale ederek, milyonlar kalbleri o nurla
nurland›r›p ehl-i iman› kendinize minnettar ettiniz. Bu
vatan ve bu millet, bu tarih ve bu toprak, sizin bu hizme-
tinizi, bu fedakârl›¤›n›z› hiçbir zaman unutmayacakt›r.
Ebediyet âlemine göç eyledi¤inizde dahi sizin bu hizme-
tiniz bir çekirdek olup, ondan f›flk›ran bir flecere-i âliye
her taraf› kaplayacak ve o Nur a¤ac›n›n etraf›na topla-
nan büyük cemaatler ve Risâle-i Nur’un yükselen ebedî
flualar›, o hizmetinizi ilelebed ve daha parlak ve daha flâ-
flaal› idame edecekler.

âdil: adaletli olan, do¤ruluk gös-
teren.
âlem: dünya.
arz: söyleme, ifade etme.
bilfiil: bizzat kendi çal›flmas› ile,
kendi yaparak.
cehil: bilgisizlik, cehalet, cahillik.
cemaat: topluluk.
cihet: yön.
dalâlet: azg›nl›k, sap›kl›k.
dava: takip edilen fikir, iddia, ül-
kü.
ebedî: sonu olmayan, daimî, sü-
rekli.
ebediyet: sonsuzluk.
ehl-i iman: inananlar, iman sa-
hipleri.
fedakâr: kendini veya flahsî men-
faatlerini hiçe sayan, feda eden.
feda-y› nefis ve can: nefsini ve
can›n› feda etme.
fevkalâde: ola¤anüstü.
hakikat-› Kur’âniye: Kur’ân’›n
hakikat›, Kur’ân’›n ifade etti¤i ger-
çek.
heyet-i hâkime: hâkimler heyeti,
hakimler kurulu.
hizmet: görev, vazife.
idame: devam ettirme, sürdür-
me.
ile’l-ebed: ebede kadar, sonsuza
de¤in.
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imtisal: özdeflleflme, bir fleyin
suretine girme.
inkiflaf: geliflme.
ispat: kan›tlama, do¤rulama.
istikbal: gelecek zaman.
izale: yok etme, ortadan kal-
d›rma.
kalb-i münevver: nurlanm›fl
kalp, nurlu gönül.
kudsî: mukaddes, yüce.
mâni: engel, mania, set.
metanet: metin olma, daya-
n›kl›l›k; gayret.
minnet: iyili¤e karfl› duyulan

flükür hissi.
minnettar: bir iyili¤e karfl›
minnet duyan.
muvaffak: baflarm›fl, baflar›l›.
mücahede: savaflma, müca-
dele.
mücahit: cihat eden, sava-
flan.
nesil: soy, zürriyet.
neflr: yay›m, yay›n.
nümune-i iktida: örnek al›-
n›p uyulacak tarzdaki nümu-
ne, uyulacak, tâbi olunacak
örnek.

Risale-i Nur: Nur Risalesi, Be-
diüzzaman Said Nursî’nin
eserlerinin ad›.

sab›r: dayanma, katlanma,
zorluklara dayanma gücü.

sürur: sevinç, mutluluk.

flaflaal›: parlak, gösteriflli.

flecere-i âliye: büyük, yüce
ve temiz sülâle, soy.

flua: ›fl›n, ›fl›k hüzmeleri.

teâlî: yükselme, yücelme,
çok yüce olma.

terakki: yükselme, ilerleme.
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Siz, Risâle-i Nur’un tercüman› haysiyetiyle ve bu iman
hizmetinizin ‹slâm ufuklar›nda parlamas› cihetiyle, bu
asr›n bir hidayet serdar›s›n›z.

Kur'ân-› Kerîmin on dördüncü asr-› Muhammedîdeki
aziz dellâl› ve o müthifl zaman›n müthifl zulümat›na kar-
fl› nur-u Kur'ân’la mukabele eden büyük fedakâr› ve Ri-
sâle-i Nur’u yüz binler nüshalar›n› yüz binler talebeleri-
nin kalemleriyle her tarafta neflredip dinsizli¤e ve küfr-ü
mutlaka karfl› bir sedd-i Kur'ânî tesis eden muhteflem
kahraman› sevgili Üstad›m›z,

Âlemlere rahmetler ve saadetler getiren ve insanl›¤a
selâmet ve teselliler bahfleden bu mukaddes hizmetiniz-
de ehl-i imana zuhurunu müjde verip ispat etti¤iniz ve
emareleri gözükmeye bafllayan ve bütün k›t’alara flâmil
hâkimiyet-i ‹slâmiyenin nurlu ve büyük bayram›n› bütün
ruhumuzla tebrik eder, Cenab-› Haktan uzun ömürlerini-
ze dualar eder, ellerinizden tâzimle öperiz.

Ankara Üniversitesi
Nur talebeleri

ìÕ
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mukaddes: takdis edilmifl, kutsal,
aziz, temiz.
müthifl: dehflet veren, ürküten,
dehfletli, korkunç.
neflr: yay›m, yay›n.
nur-u Kur’ân: Kur’ân-› Kerîm’in
nuru, ayd›nl›¤›, ›fl›¤›.
nüsha: kitap.
rahmet: flefkat, merhamet, ba-
¤›fllama ve esirgeyicilik.
Risale-i Nur: Nur Risalesi, Bediüz-
zaman Said Nursî’nin eserlerinin
ad›.
saadet: mutluluk.
sedd-i Kur’ânî: Kur’ân’a ait set,
Kur’ân’›n y›k›lmaz seddi, kalesi.
selâmet: kurtulma, selâmete ç›k-
ma.
serdar: asker bafl›, bafl kuman-
dan, komutan.
flamil: içine alan, kapsay›c›.
talebe: ö¤renci.
tazim: hürmet, ululama, sayg›
gösterme.
teselli: avutma, ac›s›n› dindirme.
tesis: kurma, meydana getirme.
zuhur: ortaya ç›kma.
zulümat: karanl›klar, dinsizlik, zu-
lüm ve külür.

âlem: ça¤, zaman.
asr: yüzy›l.
asr-› Muhammedî: Hz. Mu-
hammed’e ait as›r, onun ya-
flam›fl oldu¤u yüzy›l.
aziz: izzetli, muhterem, say-
g›n.
bahfl: ba¤›fl, ihsan, verme.
Cenab-› Hak: Allah; do¤ru,
gerçek, Hakk›n tâ kendisi
olan, fleref ve azamet sahibi
yüce Allah.
dellâl: ilân edici; hakka davet
eden.

dua: Allah’a yalvarma, niyaz.
ehl-i iman: inananlar, iman
sahipleri.
emare: alâmet, belirti, niflan.
fedakâr: kendini veya flahsî
menfaatlerini hiçe sayan, fe-
da eden.
hâkimiyet-i ‹slâmiye: ‹slâ-
m›n hakimli¤i, ‹slâmiyetin hâ-
kim olmas›.
haysiyet: itibar.
hidayet: do¤ru inanç ve ya-
flay›fl üzere olmak.
hizmet: görev, vazife.

iman: inanç, itikat.
ispat: kan›tlama, do¤rulama.
k›t’a: yer yüzündeki yedi bü-
yük kara parças›ndan her biri,
ana kara.
Kur’ân-› Kerîm: Kur’ân; Hz.
Muhammed’e vahiyle indiri-
len en son ‹lâhî kitap.
küfr-i mutlak: mutlak küfür,
hiç bir imanî hükmü, delili ka-
bul etmeme, kesin ve tam bir
inkar.
muhteflem: haflmetli, yüce.
mukabele: karfl›l›k.
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KALBE ‹HTAR ED‹LEN 
‹ÇT‹MAÎ HAYATIMIZA A‹T B‹R HAK‹KAT

Bu vatanda flimdilik dört parti var. Biri Halk Partisi,
biri Demokrat, biri Millet, di¤eri ‹ttihad› ‹slâmd›r. 

‹ t t ihad - ›  ‹ s l âm Par t i s i , yüzde altm›fl, yetmifli tam
mütedeyyin olmak flart›yla, flimdiki siyaset bafl›na geçe-
bilir. Dini siyasete âlet etmemeye, belki siyaseti dine âlet
etmeye çal›flabilir. Fakat çok zamandan beri terbiye-i ‹s-
lâmiye zedelenmesiyle ve flimdiki siyasetin cinayetine
karfl› dini siyasete âlet etmeye mecbur olaca¤›ndan, flim-
dilik o parti bafla geçmemek lâz›md›r.

Halk  Par t i s i ise: Hakikaten acip ve zevkli bir rüfl-
vet-i umumîyi kanunlar perdesinde baz› memurlara ver-
dikleri için, yirmi sekiz senelik bütün cinâyat›yla baflka-
lar›n cinâyât› ve ‹ttihatç›lar›n ve mason k›sm›n›n seyyiat-
lar› da o partiye yükletildi¤i halde, Demokratlara bir ci-
hette galip hükmündedirler. Çünkü ubudiyetin noksani-
yetiyle enâniyet kuvvet bulur, nemrutçuluklar ço¤al›r. Bu
benlik zaman›nda, memuriyet hakikatta bir hizmetkârl›k
oldu¤u halde, bir hâkimiyet, bir a¤al›k, bir nemrutçuluk-
la nefse gayet zevkli bir hâkimiyet mertebesini bir k›s›m
memurlara rüflvet olarak verdi¤i için, bütün o acip cina-
yetlerle ve kendinden olmayan ceridelerin neflriyat›yla
beraber bana yap›lan muamelelerinden hissettim ki, bir
cihette mânen Demokratlara galip geliyorlar. Halbuki, 

acip: tuhaf, hayrette b›rakan.
ceride: gazete.
cihet: yön.
cinayet: cana k›yma, katl veya
bu derecede a¤›r bir suç.
enaniyet: kendini be¤enme,
bencillik, egoistlik.
gayet: son derece.
hakikat: gerçek.
hakikaten: do¤rusu, gerçekten.
hâkimiyet: hâkim olufl, hükme-
difl, egemenlik.
hizmetkâr: hizmet yapan kimse,
hizmetçi.
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hükmünde: de¤erinde, yerin-
de.
içtimaî: toplulu¤a ait, top-
lumla ilgili, toplumsal.
ihtar: dikkat çekme, hat›rlat-
ma, uyar›.
ittihad-› ‹slâm: ‹slâm birli¤i,
Panislâmizm.
manen: mana bak›m›ndan,
manaca.
mason: dünyevi maksatlarla
kurulmufl, s›k› bir dayan›flma-
y› esas alan komitac› teflkilâ-
t›n mensubu.

memuriyet: memurluk.
mertebe: derece, basamak.
muamele: ifllem.
mütedeyyin: dinin emirlerini
eksiksiz yerine getiren, din-
dar, dine ba¤l›.
nefs: kötü vas›flar› kendisin-
de toplayan hay›rl› ifllerden
al›koyan güç.
nemrut: kat› yüreklilik, zalim-
lik, inatç›l›k.
neflriyat: yay›nlar.
noksaniyet: eksiklik, noksan-
l›k.

Nur: Risale-i Nur.

parti: ayn› siyasî gaye etraf›n-
da birleflenlerin meydana ge-
tirdi¤i kurulufl, f›rka, hizip.

rüflvet: ödün, taviz.

rüflvet-i umumî: genel rüfl-
vet, umuma yay›lm›fl rüflvet.

seyyiat: seyyieler, fenal›klar,
kötülükler.

flart: koflul.

terbiye-i ‹slâmiye: ‹slâmî ter-
biye.

ubudiyet: kulluk.
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‹slâmiyetin bir kanun-u esasîsi olan, hadis-i flerifte 
1 rºo¡oepOÉnN pΩrƒn≤rdGoóu«n°S yani, “Memuriyet, emirlik ise, reislik

de¤il, millete bir hizmetkârl›kt›r.” Demokratl›k, hürriyet-i
vicdan, ‹slâmiyetin bu kanun-u esasîsine dayanabilir.
Çünkü kuvvet kanunda olmazsa flahsa geçer. ‹stibdad,
mutlak keyfî olur.

Mi l le t  Par t i s i  ise: E¤er ‹ttihad-› ‹slâmdaki esas
olan ‹slâmiyet milliyeti ki, Türkçülük onun içinde mezc
olmufl bir millet olsa, o Demokrat›n mânâs›ndad›r, din-
dar Demokratlara iltihak etmeye mecbur olur. Frenk il-
leti tâbir etti¤imiz ›rkç›l›k, unsurculuk fikriyle Avrupa,
âlem-i ‹slâm› parçalamak için içimize bu frenk illetini afl›-
lam›fl. Fakat bu hastal›k ve fikir, gayet zevkli ve câzibe-
dar bir hâlet-i ruhiye verdi¤i için, pek çok zararlar› ve
tehlikeleriyle beraber, zevk hat›r› için her millet cüz’î-kül-
lî bu fikre ifltiyak gösteriyorlar.

fiimdiki terbiye-i ‹slâmiyenin za’fiyetiyle ve terbiye-i
medeniyenin galebesiyle ekseriyet kazanarak bafl›na ge-
çerse, ekseriyet teflkil etmeyen ve ancak yüzde otuzu ha-
kikî Türk olan ve yüzde yetmifli baflka unsurlardan olan-
lar, hem hakikî Türklerin, hem hâkimiyet-i ‹slâmiyenin
aleyhine cephe almaya mecbur olacaklar. Çünkü, ‹slâ-
miyetin bir kanun-u esasîsi olan bu âyet-i kerime, 
2 …'ôrNoG nQrRph lInQpRGnh oQpõnJn’nh d›r. Yani, “Birisinin günah›yla

baflkas› muahaze ve mes’ul olmaz.”
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hürriyeti:.
illet: hastal›k.
iltihak: kar›flma, kat›lma.
istibdat: idarede görülen her tür-
lü kanun d›fl› tazyik, bask›.
ifltiyak: afl›r› isteme, çok fazla ar-
zu etme.
ittihad-› ‹slâm: ‹slâm birli¤i, Pa-
nislâmizm.
kanun-› esasî: ana prensipler,
anayasa.
keyfî: kanuna uymayarak, keyfe,
arzuya ba¤l›.
küllî: çok, büyük, çok miktarda.
mana: anlam.
memuriyet: memurluk.
mes’ul: sorumlu, yükümlü.
mezc: katma, kar›flt›rma.
muaheze: azarlama, paylama, ç›-
k›flma, dar›lma.
mutlak: kesin.
reis: baflkan.
tabir: demek, ifade etmek.
terbiye-i ‹slâmiye: ‹slâmî terbi-
ye.
terbiye-i medeniye: maddeci
Bat› medeniyetinin verdi¤i e¤itim.
teflkil: oluflturma, flekillendirme.
unsur: milliyet.
unsurculuk: milliyetçilik, ›rkç›l›k.
zaafiyet: zay›fl›k, güçsüzlük, der-
mans›zl›k.

âlem-i ‹slâm: ‹slâm âlemi, ‹s-
lâm dünyas›.
aleyh: karfl›, karfl›t.
ayet-i kerîme: Kur’ân’›n aye-
ti; azamet ve flerefi olan ayet.
cazibedar: çekici, cazibeli.
cüz’î: küçük, az.
dindar: dinin emirlerini yeri-
ne getiren.
ekseriyet: ço¤unluk.

emîr: bir ülkenin, bir flehrin
veya kavmin bafl›, reisi; bafl,
reis, bey.
Frenk: Avrupal›, Frans›z.
galebe: galip gelme, üstün-
lük.
gayet: son derece.
hadis-i flerif: Peygamberimiz-
den aktar›lan sözlerin genel
ad›.

hakikî: gerçek.
hâkimiyet-i ‹slâmiye: ‹slâ-
m›n hakimli¤i, ‹slâmiyetin hâ-
kim olmas›.
hâlet-i ruhiye: insan›n ruh
hâli, psikolojik durum, insan›n
manevî hâli, iç durumu.
hizmetkâr: hizmet yapan
kimse, hizmetçi.
hürriyet-i vicdan: vicdan

1. Miflkâtü’l-Mesâbih, hadîs no: 3925; Fethü’l-Kebîr, 2:195; Müsnedü’l-Firdevs, 2:324.
2. En’âm Suresi: 164.
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Halbuki, ›rkç›l›k damar›yla, bir adam›n cinayetiyle mâ-
sum bir kardeflini, belki de akrabas›n›, belki de afliretinin
efrad›n› öldürmekte kendini hakl› zanneder. O vakit ha-
kikî adalet yap›lmad›¤› gibi, fliddetli bir zulüm de yol bu-
lur. Çünkü “Bir mâsumun hakk›, yüz câniye feda edil-
mez” diye ‹slâmiyetin bir kanun-u esasîsidir. Bu ise çok
ehemmiyetli bir mesele-i vataniyedir. Ve hâkimiyet-i ‹s-
lâmiyeye büyük bir tehlikedir.

Mâdem hakikat budur, ey dindar ve dine hürmetkâr
Demokratlar siz bu iki partinin gayet kuvvetli ve zevkli
ve câzibedar nokta-i istinadlar›na mukabil, daha ziyade
maddî ve mânevî cazibedar nokta-i istinad olan hakaik-i
‹slâmiyeyi nokta-i istinad yapmaya mecbursunuz. Yok-
sa, sizin yapmad›¤›n›z eskiden beri cinayetleri nas›l eski
partiye yüklüyorlarsa, size de yükleyip, Halkç›lar ›rkç›l›-
¤› elde edip tam sizi ma¤lûp etmeye bir ihtimal-i kavî ile
hissettim. Ve ‹slâmiyet nam›na telâfl ediyorum. 

HÂfi‹YE: Eskilerin lüzumsuz keyfî kanunlar› ve su-i istimalleri ne-
ticesiyle, belki de tahrikleriyle zuhur eden Ticanî meselesini ve
a¤›r cezalar›n› dindar Demokratlara yüklememek ve âlem-i ‹slâm
nazar›nda Demokratlar› düflürmemenin çare-i yegânesi kendim-
ce böyle düflünüyorum:

Nas›l ezan-› Muhammediyenin (a.s.m.) neflriyle Demokratlar on
derece kuvvet buldu¤u gibi, öyle de, Ayasofya’y› da befl yüz sene
devam eden vaziyet-i kudsiyesine çevirmektir. Ve âlem-i ‹slâmda
çok hüsn-ü tesir yapan ve bu vatan ahalisine âlem-i ‹slâm›n hüsn-
ü teveccühünü kazand›ran, bu yirmi sene mahkemeler bir muz›r
cihetini bulamad›klar› ve befl mahkeme de beraatine karar verdik-
leri Risâle-i Nur’un resmen serbestiyetini dindar Demokratlar 

adalet: her hak sahibine hakk›n›n
tam ve eksiksiz verilmesi, hakka-
niyet, âdillik.
ahali: halk.
âlem-i ‹slâm: ‹slâm âlemi, ‹slâm
dünyas›.
afliret: göçebe hâlinde yaflayan,
ço¤unlukla bir soydan gelen in-
sanlar, kabile, oymak.
beraat: serbest kalma, suçsuz
bulunma, aklanma.
cani: cinayet ifllemifl, kimse.
cazibedar: çekici, cazibeli.
cihet: yön.
cinayet: cana k›yma, katl veya
bu derecede a¤›r bir suç.
çare-i yegâne: tek çare, tek ç›kar
yol.
dindar: dinin emirlerini yerine
getiren.
efrat: fertler.
ehemmiyetli: önemli.
ezan-› Muhammedî: Hz. Muham-
med’in tebli¤ etti¤i dinin ezan›.
fedâ: u¤runa verme.
gayet: son derece.
hakaik-› ‹slâmiye: ‹slâmiyetin
gerçekleri, ‹slâma ait hakikatler.
hakikat: gerçek.
hakikî: gerçek.
hâkimiyet-i ‹slâmiye: ‹slâm›n
hakimli¤i, ‹slâmiyetin hâkim ol-
mas›.
hafliye: dipnot.
hürmetkâr: hürmet eden, sayg›l›.
hüsn-i tesir: güzel, iyi tesir, etki.
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hüsn-i teveccüh: iyi karfl›lan-
mak ve alâka görmek.
kanun-› esasî: ana prensipler,
anayasa.
keyfî: kanuna uymayarak,
keyfe, arzuya ba¤l›.
maddî: madde ile alâkal›.
madem: de¤il mi ki.
manevî: manaya ait, maddî
olmayan.
masum: suçsuz, günahs›z,
saf, temiz.
mesele: problem.
mukabil: karfl›l›k.

muz›rr: zararl›, zarar veren.
nam: ad.
nazar: nazar, görüfl.
neflr: yay›m, yay›n.
nokta-i istinat: dayanak
noktas›, güvenme ve itimat
noktas›.
resmen: resmî  olarak, resmî
bir flekilde.
Risale-i Nur: Nur Risalesi, Be-
diüzzaman Said Nursî’nin
eserlerinin ad›.
serbestiyet: serbestlik, rahat
ve serbest olma hâli.

su-i istimal: bir fleyi kötüye
kullanma.

tahrik: k›flk›rtma, kand›rma.

Ticanî: Kuzey Afrika’da, Hicrî
1200 tarihlerinde Ahmet Tica-
nî taraf›ndan kurulan sunnî
bir tarikat.

vaziyet-i kudsiye: kutsal du-
rum, konum.

ziyade: çok, fazla.

zuhur: ortaya ç›kma.

zulüm: haks›zl›k, eziyet, ifl-
kence.
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ilân etmelidirler. Tâ, bu yaraya bir merhem vurmal›. O vakit
âlem-i ‹slâm›n teveccühünü kazand›klar› gibi, baflkalar›n›n zâlima-
ne kabahati de onlara yüklenmez fikrindeyim.

Dindar Demokratlar, hususan Adnan Menderes gibi zatlar›n ha-
t›rlar› için, otuz befl seneden beri terk etti¤im siyasete bir iki gün
bakt›m ve bunu yazd›m.

Said Nursî

Ve bu hakikate yakinen flahid olup tasdik eden Risâ-
le-i Nur talebeleri:

Mehmed Çal›flkan, Mustafa Acet, Hamza, 
Sad›k, Halim, Raflid, Ahmed Hüsrev, 

Sungur, Tahirî, Nuri ve saire

HAfi‹YE: Üstad diyor ki: Bu içtimaî, siyasî mesele mücmel ola-
rak ihtar edildi. Ve tabiratta lüzumsuz, zararl› kelimeleri siz tebdil
edebilirsiniz. Merkezlerden münâsip gördü¤ünüz yerlere, su-i te-
sir yapmamak flart›yla gönderebilirsiniz.

ìÕ

Œ 3 1 9 œ

[Üstad›m›z Bediüzzaman Said Nursî, Samsun’da münte-
flir Büyük Cihad gazetesinde neflrolup orada muhakeme-
si görülen bu müdafaay› ‹stanbul mahkemesinde okumufl
ve mahkeme beraatle nihayet bulmufltur.]

Gizli düflmanlar›m›z bu Ramazan-› fierifte, tekrar ad-
liyeyi benim aleyhime sevk ettiler. Mesele de bir gizli ko-
münist komitesiyle alâkadard›r.
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diüzzaman Said Nursî’nin eserleri-
nin ad›.
sevk: yöneltme.
siyasî: siyasetle ilgili, siyasete ait.
tabirat: tabirler, ifadeler, terimler,
deyimler.
talebe: ö¤renci.
tasdik: do¤rulama, onaylama.
tebdil: de¤ifltirme, dönüfltürme.
tesir: etki.
teveccüh: yönelme, sevgi, ilgi.
Üstat: Bediüzzaman Said Nursî.
yakînen: yakîn olarak, flüpheye
düflmeden bilme.
zalim: zulmeden, ac›mas›z ve
haks›z davranan.
zat: flahsiyet.

adliye: mahkeme, yarg›lama
iflleriyle u¤raflan daire.
alâka: ilgi, iliflki. ba¤.
âlem-i ‹slâm: ‹slâm âlemi, ‹s-
lâm dünyas›.
aleyh: karfl›, karfl›t.
beraat: serbest kalma, suç-
suz bulunma, aklanma.
dindar: dinin emirlerini yeri-
ne getiren.
hakikat: gerçek.
hafliye: dipnot.
hususan: bilhassa, özellikle.
içtimaî: toplumla alâkal›, ce-

miyete ait, sosyal.
ihtar: dikkat çekme, hat›rlat-
ma, uyar›.
ilân: yayma, duyurma, bildir-
me.
komite: kötü bir maksat için
toplanm›fl gizli cemiyet.
komünist: bütün mallar›n or-
taklafla kullan›ld›¤› ve özel
mülkiyetin olmad›¤› iddias›n-
da bulunan düzen in mensu-
bu olan kimse.
merhem: ilaç; ac›y›, kederi
teskin eden fley.

mesele: konu.
muhakeme: duruflma.
mücmel: öz olarak anlat›lm›fl,
k›sa ve az sözle ifade edilmifl,
öz, özet.
müdafaa: savunma.
münasip: uygun.
münteflir: neflredilmifl, bas›l-
m›fl ve yay›lm›fl.
neflr: yay›m, yay›n.
nihayet: son.
Ramazan-› fierif: mübarek,
flerefli Ramazan ay›.
Risale-i Nur: Nur Risalesi, Be-
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Bir i s i , bütün bütün kanun hilâf›na olarak, beni tek
bafl›mla ve yaln›z olarak k›rda ve da¤da otururken, üç si-
lâhl› jandarma ile bir baflçavufl yan›ma gönderdiler. “Sen
bafl›na flapka giymiyorsun” diye zorla beni karakola ge-
tirdiler. Ben de, adaleti hedef tutan bütün adliyelere söy-
lüyorum ki:

Böyle befl vecihle kanunsuzluk edip, kanun nam›na
befl vecihle ‹slâm kanunlar›n› k›ran adam, hakikî kanun-
suzlukla itham edilmek lâz›m gelirken, onlar›n o acip ka-
nunsuzlu¤u ve bahanesiyle iki seneden beri vicdanî azap
verdiklerinden, elbette mahkeme-i kübrâ-y› haflirde bu-
nun cezas›n› çekeceklerdir.

Evet, otuz befl senedir münzevî oldu¤u halde hiç çarfl›
ve kasabalarda gezmeyen bir adam›, “Sen frenk serpu-
flunu giymiyorsun” diye ittiham etmeye dünyada hangi
kanun müsaade eder? Yirmi sekiz senedenberi befl vilâ-
yet ve befl mahkeme ve befl vilâyetin zab›talar› onun ba-
fl›na iliflmedikleri halde hususan bu defa ‹stanbul mahke-
me-i âdilesinde yüzden ziyade polislerin gözleri önünde,
hem iki ayda yaya olarak her yeri gezdi¤i halde, hiçbir
polis iliflmedi¤i ve Mahkeme-i Temyiz “Bere yasak de¤il”
diye karar verdi¤i, hem bütün kad›nlar ve bafl› aç›k ge-
zenler ve bütün askerî neferler ve vazifedar memurlar
giymeye mecbur olmad›klar›ndan ve giymesinde hiçbir
maslahat bulunmad›¤›ndan ve benim resmî bir vazifem
olmad›¤›ndan—ki resmî bir libast›r—bereyi giyenler de
mes’ul olmazlar denildi¤i halde, hususan münzevî ve in-
sanlar aras›na girmeyen ve Ramazan-› fierifin içinde 

acip: tuhaf, hayrette b›rakan.
askerî: askere veya askerli¤e ait,
askere mahsus, askerle ilgili.
azap: eziyet, iflkence.
bahane: as›l sebebi gizlemek için
ileri sürülen uydurma sebep.
bere: sipersiz yumuflak flapka.
Frenk: Avrupal›, Frans›z.
hakikî: gerçek.
hilâf›na: z›dd›na, tersine, aksine.
hususan: bilhassa, özellikle.
itham: suç isnat etme, suçlama.
itham: töhmetlendirme, suçlu
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görme.
libas: k›yafet, giysi.
mahkeme-i âdile: adaletle
hükmeden mahkeme, adil
mahkeme.
mahkeme-i kübra-i haflir:
haflrin en büyük mahkemesi,
öldükten sonra bütün insan-
lar›n diriltilerek Allah huzu-
runda hesaba çekilece¤i en
büyük mahkeme.
Mahkeme-i Temyiz: temyiz
mahkemesi, mahkeme karar-

lar›n›n yolunda verilip veril-
medi¤ini tetkik etmekle gö-
revli makam, yarg›tay.
maslahat: fayda, maksat.
mes’ul: sorumlu, yükümlü.
münzevi: inzivaya çekilen,
köfleye çekilmifl, yaln›z.
müsaade: izin.
nam: ad, yerine.
nefer: asker, er.
Ramazan-› fierif: mübarek,
flerefli Ramazan ay›.
resmî: devlet ad›na olan.

serpufl: bafla giyilen fley, bafl-
l›k, flapka.
vazife: görev.
vazifedar: vazifeli.
vecih: flekil, tarz.
vicdanî: vicdanla, kalbî his ile
ilgili, vicdana ait.
vilayet: il.
zab›ta: flehir güvenli¤ini sa¤-
lamakla vazifeli bulunan ida-
re, polis.
ziyade: çok, fazla.

EMIRDAG 02.qxd  3/28/07  9:43 AM  Page 750



böyle hilâf› kanun en çirkin birfleyle ruhunu meflgul et-
memek ve dünyay› hat›r›na getirmemek için has dostla-
r›yla dahi görüflmeyen, hattâ fliddetli hasta oldu¤u halde,
ruhu ve kalbi vücuduyla meflgul olmamak için ilâçlar› al-
mayan ve hekimleri ça¤›rmayan bir adama flapka giydir-
mek, ecnebî papazlara benzetmek için ona teklif etmek
ve adliye eliyle tehdit etmek, elbette zerre kadar vicdan›
olan bundan nefret eder.

Meselâ, ona teklif eden demifl: “Ben emir kuluyum.”
Cebr-i keyfî kanun ile emir olur mu ki, emir kuluyum de-
sin? Evet, Kur'ân-› Hakîmde, Yahudi ve Nasranîlere bafl-
ta benzememek için ona dair âyet oldu¤u gibi,
1 rºoµræpe pôren’rG »pdhoGnh n∫ƒo°SsôdGGƒo©«/WnGnh %G Gƒo©«/WnG BGƒoænenG nøj/òsdGÉn¡tjnG BÉnj
âyeti ulü’l-emre itaati emreder. Allah ve Resulünün ita-
atine z›t olmamak flart›yla, o itaat›n emir kuluyum diye
hareket edebilir. Halbuki bu meselede, an’ane-i ‹slâmiye
kanunlar›, hastalara flefkatle incitmemek, gariplere flef-
kat edip incitmemek, Allah için Kur'ân ve ilm-i imanîye
hizmet edenlere zahmet vermemek ve incitmemek em-
retti¤i halde, hususan münzevî, dünyay› terk etmifl bir
adama ecnebî papazlar›n›n serpuflunu teklif etmek on
vecihle de¤il, yüz vecihle kanuna muhalif ve ‹slâm›n
an’anevî kanunlar›na karfl› bir kanunsuzluktur ve keyfî
bir emir hesab›na o kudsî kanunlar› k›rmakt›r.

Benim gibi kabir kap›s›nda, gayet hasta, gayet ihtiyar,
garip, fakir, münzevî, Sünnet-i Seniyeye muhalefet et-
memek için otuz befl seneden beri dünyay› terk eden bir 
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me, emre uygun hareket etme.
keyfî: kanuna uymayarak, keyfe,
arzuya ba¤l›.
kudsî: mukaddes, yüce.
Kur’ân-› Hakîm: her ayet ve su-
resinde say›s›z hikmet ve fayda-
lar bulunan Kur’ân.
meselâ: örne¤in.
mesele: konu.
meflgul: u¤raflma, ilgilenme.
muhalefet: uygun olmama, ayr›-
l›k; z›tl›k.
muhalif: z›t, ayk›r›.
münzevi: inzivaya çekilen, köfle-
ye çekilmifl, yaln›z.
Nasranî: ‹sevî, Hristiyan.
resul: Allah’›n elçisi, peygamber.
serpufl: bafla giyilen fley, bafll›k,
flapka.
Sünnet-i Seniye: Hz. Muham-
med’in (a.s.m.) yüce sünneti; yük-
sek hâl, söz, tav›r ve tasvipleri.
flefkat: karfl›l›ks›z sevgi besleme,
içten ve karfl›l›ks›z merhamet.
tehdit: korkutma, gözda¤› ver-
me.
teklif: öneri.
ulülemir: emir sahipleri, idare
edenler; halife veya halife ad›na
hüküm ve idare edenler; halife,
kad›, padiflah, sultan, cumhur
baflkan›, baflbakan gibi devleti
idare edenler.
vicdan: din, inanç.
zahmet: s›k›nt›, eziyet, meflak-
kat.
zerre: en küçük parça, molekül,
atom.

adliye: mahkeme, yarg›lama
iflleriyle u¤raflan daire.
an’ane-i ‹slâmiye: ‹slâmî ge-
lenek.
an’anevî: gelenekle ilgili, ge-
leneksel.
ayet: Kur’ân cümlesi.
cebr-i keyfî: keyfî zorlama,

kanunlara ve adalete ayk›r›
bask› yapma.

dair: alakal›, ilgili.

ecnebi: yabanc›, baflka mil-
letten olan.

garip: gurbette, kendi mem-
leketinin d›fl›nda bulunan, ya-
banc›.

gayet: son derece.
hekîm: doktor.
hilâf-› kanun: kanuna ters,
kanun d›fl›.
hususan: bilhassa, özellikle.
ihtiyar: yafll›.
ilm-i imaniye: iman ilmi.
itaat: söz dinleme, boyun e¤-

1. Ey îman edenler! Allah’a itaat edin; Peygambere ve sizden olan idarecilere de itaat edin…
(Nisâ Suresi: 59.)
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adama bu tarz muameleler, kat’iyen flek ve flüphe b›rak-
mad› ki, komünist perdesi alt›nda anarflilik hesab›na va-
tan ve millet ve ‹slâmiyet ve din aleyhinde müthifl bir su-
ikast eseri oldu¤u gibi, ‹slâmiyete ve vatana hizmete ni-
yet eden ve müthifl haricî tahribata karfl› cephe alan din-
dar mebuslar ve Demokratlara dahi büyük bir suikastt›r.
Dindar mebuslar dikkat etsinler, bu dehfletli suikaste kar-
fl› müdafaada beni yaln›z b›rakmas›nlar.

HAfi‹YE: Rusun Baflkumandan› kasten önünden üç defa geçti¤i
halde aya¤a kalkmayan ve tenezzül etmeyen ve onun idam teh-
didine karfl› izzet-i ‹slâmiyeyi muhafaza için ona bafl›n› e¤meyen;
‹stanbul’u istilâ eden ‹ngiliz Baflkumandan›na ve onun vas›tas›yla
fetva verenlere karfl›, ‹slâmiyet flerefi için, idam tehdidine befl pa-
ra ehemmiyet vermeyen ve “Tükürün zâlimlerin o hayâs›z yüzü-
ne!” cümlesiyle ve matbuat lisan›yla karfl›layan; ve Mustafa Ke-
mal’in elli mebus içinde hiddetine ehemmiyet vermeyip, “Namaz
k›lmayan haindir” diyen; ve Divan-› Harb-i Örfî’nin dehfletli sual-
lerine karfl›, “fieriat›n tek bir meselesine ruhumu feda etmeye ha-
z›r›m” deyip dalkavukluk etmeyen; ve yirmi sekiz sene, gâvurla-
ra benzememek için inzivay› ihtiyar eden bir ‹slâm fedaisi ve ha-
kikat-› Kur'âniyenin fedakâr hizmetkâr›na maslahats›z, kanunsuz
denilse ki, “Sen Yahudi ve H›ristiyan papazlar›na benzeyeceksin,
onlar gibi bafl›na flapka giyeceksin, bütün ‹slâm ulemas›n›n icma-
›na muhalefet edeceksin; yoksa ceza verece¤iz” denilse, elbette
öyle herfleyini hakikat-i Kur'âniyeye feda eden bir adam, de¤il
dünyevî hapis veya ceza ve iflkence, belki parça parça b›çakla ke-
silse, Cehenneme de at›lsa, kat’iyen; yüz ruhu da olsa, bütün ta-
rihçe-i hayat›n›n flehadetiyle, feda edecek...

Acaba, bu vatan ve dinin gizli düflmanlar›n›n bu efleddi zulm-ü
nemrudanelerine karfl›, manevî pek çok kuvveti bulunan bu 

aleyh: karfl›, karfl›t.
anarfli: her türlü düzen ve otori-
teye karfl› koyarak kar›fl›kl›¤›
meydana getirme durumu.
baflkumandan: baflkomutan, bir
devletin silahl› kuvvetlerinin en
yüksek rütbelisi.
dalkavuk: kendisine ç›kar ve ya-
rar sa¤layacak olan kimselere
afl›r› sayg› ve hayranl›k göstere-
rek yaranmak isteyen kimse.
dehfletli: ürkütücü, korkunç.
dindar: dinin emirlerini yerine
getiren.
Divan-› Harb-i Örfî: S›k›yönetim
Mahkemesi.
dünyevî: dünyaya ait.
ehemmiyet: önem, de¤er, k›y-
met.
fedâ: u¤runa verme.
fedaî: can›n› esirgemeyen, mü-
him bir maksat u¤runa can›n›
vermeye haz›r bulunan.
fedakâr: kendini veya flahsî men-
faatlerini hiçe sayan, feda eden.
fetva: ‹slam’da bir mesele hak-
k›nda dinî meselelere tam vâk›f
yetkili kimseler taraf›ndan verilen
fler’i hüküm.
gâvur: kâfir, dinsiz.
hain: h›yanet eden, arkadan vu-
ran.
hakikat-› Kur’âniye: Kur’ân’›n
hakikat›, Kur’ân’›n ifade etti¤i ger-
çek.
haricî: d›fla ait, d›fl dünya ile ilgili.
hayâ: utanma, s›k›lma.
icma: müçtehit olan ‹slâm âlimle-
rinin dinî bir konuda ayn› sözü
söylemeleri, bir konuda görüfl
birli¤ine varmalar›.
idam: ölüm.
ihtiyar: irade, tercih.
inziva: bir köfleye çekilme, tek
bafl›na yaflama, dünya ifllerinden
vaz geçme, dünyadan el-etek
çekme.
istilâ: ele geçirme, kaplama, ya-
y›lma.
izzet-i ‹slâmiye: ‹slâm›n gerektir-
di¤i haysiyet, fleref, yücelik.
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kasten: bile bile, isteyerek,
kas›tl› olarak.
kat’iyen: katî olarak, kesin
olarak, kesinlikle.
komünist: bütün mallar›n or-
taklafla kullan›ld›¤› ve özel
mülkiyetin olmad›¤› iddias›n-
da bulunan düzen in mensu-
bu olan kimse.
maslahat: fayda, maksat.
matbuat: gazete, bas›n.
mebus: milletvekili.
mesele: konu.
muamele: davranma, davra-

n›fl.
muhafaza: koruma.
muhalefet: z›tl›k, ayk›r›l›k,
ayr›l›k.
müthifl: dehflet veren, ürkü-
ten, dehfletli, korkunç.
su-i kast: kötü kas›t, kötü ni-
yet; kötü kas›tla ifl yapma, tu-
zak kurma.
flahadet: flahit olma, flahitlik,
tan›kl›k.
flek: flüphe, zan, tereddüt.
fleref: onur, haysiyet.
fleriat: ‹slâm dini ve prensip-

leri.
tahribat: tahripler, y›k›p boz-
malar.
tarihçe-i hayat: hayat hikâ-
yesi.
tarz: biçim, flekil.
tehdit: korkutma, gözda¤›
verme.
tenezzül: inme, alçalma.
ulema: âlimler, bilginler, ilim
sahipleri.
vas›ta: arac›l›k.
zalim: zulmeden, ac›mas›z ve
haks›z davranan.

EMIRDAG 02.qxd  3/28/07  9:43 AM  Page 752



fedakâr›n tahammülü ve maddî kuvvetle ve menfî cihette muka-
bele etmemesinin hikmeti nedir?

‹flte bunu size ve umum ehl-i vicdana ilân ediyorum ki, yüzde on
z›nd›k dinsizin yüzünden doksan mâsuma zarar gelmemek için,
bütün kuvvetiyle dahildeki emniyet ve âsâyifli muhafaza etmek
için, Nur dersleriyle herkesin kalbine bir yasakç› b›rakmak için
Kur'ân-› Hakîm ona o dersi vermifl. Yoksa bir günde, yirmi sekiz
senelik zâlim düflmanlar›mdan intikam›m› alabilirim. Onun içindir
ki, âsâyifli mâsumlar›n hat›r› için muhafaza yolunda haysiyetini,
flerefini tahkir edenlere karfl› müdafaa etmiyor ve diyor ki: “Ben,
de¤il dünyevî hayat›, lüzum olsa âhiret hayat›m› da millet-i ‹slâ-
miye hesab›na feda edece¤im.”

Said Nursî

ìÕ

Œ 3 2 0 œ

[BA⁄DAT’TA ÇIKAN ED-D‹FA GAZETES‹N‹N 
MUHARR‹R‹ ‹SA ABDÜLKAD‹R’‹N ARABÎ 

MAKALES‹N‹N TERCÜMES‹.]

Ba¤dat’ta ç›kan ed-Difa gazetesi Risâle-i Nur talebele-
rinden bahisle diyor ki:

Türkiye’deki Nur talebelerinin ‹hvan-› Müslimîn cemi-
yeti ile alâkalar› nedir, ne münasebeti var? Hem farklar›
nedir? Türkiye’deki Nur talebeleri, M›s›r’da ve bilâd-›
Arapta ‹hvan-› Müslimîn nam›nda ittihad-› ‹slâma çal›flan
cemiyetler gibi müstakil cemiyet midirler? Ve onlar da
onlardan m›d›r? Ben de cevap veriyorum ki:
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mukabele: karfl›l›k.
müdafaa: savunma, koruma.
müstakil: bafll› bafl›na, ba¤›ms›z.
nam: ad.
Nur: Risale-i Nur.
fleref: onur, haysiyet.
tahammül: zora dayanma, sab-
retme, sab›r gösterme.
tahkir: afla¤› ve alçak addetme,
afla¤›lama.
umum: bütün.
zalim: zulmeden, ac›mas›z ve
haks›z davranan.
z›nd›k: Allah’a ve ahirete inan-
mayan, Allah’› inkâr eden, iman-
s›z, münkir.

ahiret: öbür dünya, öteki
dünya, k›yametten sonra ku-
rulacak olan âlem.
alâka: ilgi, iliflki, yak›nl›k.
Arabî: Arapça.
asayifl: emniyet, kanun ve ni-
zam hakimiyetin sa¤lanmas›.
bahis: konu yapan.
bilâd-› Arap: Arap beldeleri,
Arap memleketleri.
dâhil: içeri, iç.
dünyevî: dünyaya ait.
ehl-i vicdan: vicdan ve mer-
hamet sahibi olanlar.

fedâ: u¤runa verme.
fedakâr: kendini veya flahsî
menfaatlerini hiçe sayan, fe-
da eden.
haysiyet: itibar.
hikmet: gaye, maksat.
‹hvan-› Müslimîn: merkezi
M›s›r’da bulunan ‹slam’a hiz-
meti gaye edinen ‘Müslüman
Kardefller’ ad›ndaki bir toplu-
luk.
ilân: yayma, duyurma, bildir-
me.
intikam: öç alma.

ittihad-› ‹slâm: ‹slâm birli¤i,
Panislâmizm.
Kur’ân-› Hakîm: her ayet ve
suresinde say›s›z hikmet ve
faydalar bulunan Kur’ân.
maddî: madde ile alâkal›.
masum: suçsuz, günahs›z,
saf, temiz.
menfi: olumsuz, müspet ol-
mayan.
millet-i ‹slâmiye: ‹slâm mille-
ti.
muhafaza: koruma.
muharrir: yazan, yazar.
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Nur talebelerinin ve ‹hvan-› Müslimîn Cemiyetinin
gerçi maksatlar›, hakaik-i Kur'âniye ve imaniyeye hiz-
met ve ittihad-› ‹slâm dairesinde Müslümanlar›n saadet-i
dünyeviye ve uhreviyelerine hizmet etmektir; fakat Nur
talebelerinin befl alt› cihetle farklar› var:

B‹R‹NC‹ FARK: Nur talebeleri siyasetle ifltigal etmez, si-
yasetten kaç›yorlar. E¤er siyasete mecbur olsalar, siyase-
ti dine âlet yap›yorlar, tâ ki siyaseti dinsizli¤e âlet eden-
lere karfl› dinin kudsiyetini göstersinler. Siyasî bir cemi-
yetleri asla mevcut de¤il.

‹hvan-› Müslimîn ise, memleket ve vaziyet sebebiyle
siyasetle, din lehinde ifltigal ediyorlar ve siyasî cemiyet
de teflkil ediyorlar. 

‹K‹NC‹ FARK: Nurcular, Üstadlar›yla içtima etmiyorlar
ve etmeye de mecbur de¤iller. Kendilerini Üstadlar›yla
içtimaa mecburiyet hissetmiyorlar. Ders almak için bera-
ber bulunmaya lüzum görmüyorlar. Belki koca bir mem-
leket bir dershane hükmünde, Risâle-i Nur kitaplar› on-
lar›n eline geçmekle, üstad yerine onlara bir ders verir.
Herbir risâle, bir Said hükmüne geçer.

Hem ellerinden geldi¤i kadar ücretsiz istinsah ederler.
Muhtaçlara mukabelesiz 1 veriyorlar ki, okusunlar ve
dinlesinler. Bu suretle büyük bir memleket büyük bir
dershane hükmünde oluyor.

‹hvan-› Müslimîn ise, umumî merkezlerde mürflid ve
reisleriyle görüflmek ve emirler ve dersler almak için 

cemiyet: dernek, topluluk.
gerçi: her ne kadar.
hakaik-› Kur’âniye: Kur’ân ait
olan ve ondan gelen gerçekler.
hizmet: görev, vazife.
hükmünde: de¤erinde, yerinde.
hükmüne: yerine, de¤erine.
içtima: toplanma, bir araya gel-
me.
‹hvan-› Müslimîn: merkezi M›-
s›r’da bulunan ‹slam’a hizmeti ga-
ye edinen ‘Müslüman Kardefller’
ad›ndaki bir topluluk.
istinsah: nüshas›n› yazma, örne-
¤ini ç›karma, kopya etme.
ifltigal: bir iflle u¤raflma, meflgul
olma.
ittihad-› ‹slâm: ‹slâm birli¤i, Pa-
nislâmizm.
kudsiyet: kutsall›k, mukaddeslik,
azizlik.
leh: onun taraf›na, ondan yana,
birinin faydas› için yap›lan hare-
ket.
mecburiyet: mecbur olma, zaru-
rîlik durumu, zorunluluk.
mukabele: karfl›l›k.
mürflit: irflat eden, do¤ru yolu

gösteren, rehber, k›lavuz.
Nur: Risale-i Nur.
Nurcu: Bedîüzzaman Said
Nursî’nin eserlerine ve fikirle-
rine taraftar olan, Risale-i
Nur’lar› okuyup neflreden
kimse.
reis: baflkan.
risale: kitap, kitapç›k.

Risale-i Nur: Nur Risalesi, Be-
diüzzaman Said Nursî’nin
eserlerinin ad›.
saadet-i dünyeviye: dünya
ile ilgili saadet, dünya haya-
t›ndaki mutluluk, dünya sa-
adeti.
siyasî: siyasetle ilgili, siyasete
ait.

talebe: ö¤renci.
teflkil: oluflturma, flekillendir-
me.
uhreviye: ahirete dair, ahire-
te ait.
umumî: genel.
Üstat: Bediüzzaman Said Nur-
sî.
vaziyet: durum.

1. Yirmi befl sene müddetle el yazmas›yla Anadolu'da neflri bu flekilde olmufltur.
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ziyaretine giderler. Ve o umumî cemiyetin flubelerinde
de o büyük üstadla ve naibleriyle ve vekilleri hükmünde-
ki zatlarla yine görüflürler, ders al›rlar, emir al›rlar. 

Hem umumî merkezlerde ç›kan ceride ve mecellele-
rin fiyat›n› verip, al›p, onlardan ders al›yorlar.

ÜÇÜNCÜ FARK: Nur talebeleri, aynen, âli bir medrese-
nin ve bir üniversite darülfünununun talebeleri gibi, ilmî
muhabere vas›tas›yla ders al›yorlar. Büyük bir vilâyet bir
medrese hükmüne geçer. Birbirini görmedikleri, tan›-
mad›klar› ve uzak olduklar› halde birbirine ders veriyor-
lar ve beraber ders okuyorlar. 

Amma ‹hvan-› Müslimîn ise, memleketleri ve vaziyet-
leri iktizas›yla mecelleleri ve kitaplar› ç›kar›yorlar, aktar-›
âleme neflrediyorlar; onunla birbirini tan›y›p ders al›yor-
lar.

DÖRDÜNCÜ FARK: Nur talebeleri, bu zamanda ve bu-
günde ekser bilâd-› ‹slâmiyede intiflar etmifller ve çokluk-
la vard›rlar. Bu intiflarlar›nda ayr› ayr› hükûmetlerde bu-
lunduklar› halde hükûmetlerden izin almaya muhtaç ol-
muyorlar ki, tecemmu’ edip toplans›nlar ve çal›fls›nlar.
Çünkü, meslekleri siyaset ve cemiyet olmad›¤›ndan hü-
kûmetlerden izin almaya kendilerini mecbur bilmiyorlar.

Amma ‹hvan-› Müslimîn ise, vaziyetleri itibar›yla siya-
sete temas etmeye ve cemiyet teflkiline ve flubeler ve
merkezler açmaya muhtaç bulunduklar›ndan, bulunduk-
lar› yerlerdeki hükûmetten icazet ve ruhsat almaya 
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aktâr-› âlem: âlemin her ta-
raf›, âlemin dört bir yan›.
âlî: yüce, yüksek, ulu.
amma: ama, lakin, ancak.
bilâd-› ‹slâmiye: ‹slâm belde-
leri, flehirleri, memleketleri.
cemiyet: dernek, topluluk.
ceride: gazete.
dârülfünun: üniversite.
ekser: pek çok.
hükmüne: yerine, de¤erine.
icazet: izin, ruhsat, müsaade.
iktiza: gerek, lüzum.

ilmî: ilim ile ilgili, ilme dair.
intiflar: yay›nlanma, neflrol-
ma.
mecelle: kitap, mecmua, der-
gi, risale.
medrese: Risale-i Nur okunan
ve ö¤rencilerin kalabilecekle-
ri yer.
muhabere: haberleflme.
muhtâc: gerek duyan.
naip: vekil, bir kimsenin yeri-
ni tutan, ifllerini yürüten kim-
se.

neflr: yay›m, yay›n.
Nur: Risale-i Nur.
ruhsat: izin belgesi, ruhsatna-
me.
talebe: ö¤renci.
tecemmu: bir araya gelme,
birikme.
teflkil: oluflturma, flekillendir-
me.
umumî: genel.
vaziyet: durum.
vilayet: il.
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muhtaçt›rlar. Ve Nurcular gibi bilinmiyor de¤iller. Ve bu
esas üzerine, kendilerine umumî merkezleri olan M›-
s›r’da, Suriye’de, Lübnan’da, Filistin’de, Ürdün’de, Su-
dan’da, Ma¤rib’de ve Ba¤dat’ta çok flubeler açm›fllar.

BEfi‹NC‹ FARK: Nur talebeleri içinde çok muhtelif taba-
kalar var. Yedi sekiz yafl›ndaki, camilerde Kur'ân oku-
mak için elifbây› ders almakta olan çocuklardan tut, tâ
seksen, doksan yafl›ndaki ihtiyarlara var›ncaya kadar ka-
d›n erkek, hem bir köylü, hammal adamdan tut, tâ bü-
yük bir vekile kadar ve bir neferden büyük bir kumanda-
na kadar taifeler Nurcularda var. Bütün Nurcular›n bu
çok taifelerinin umumen bütün maksatlar›, Kur'ân-› Me-
cîdin hidayetinden ve hakaik-i imaniye ile nurlanmaktan
ibarettir. Bütün çal›flmalar› ilim ve irfan ve hakaik-i ima-
niyeyi neflretmektir. Bundan baflka birfleyle ifltigal ettik-
leri bilinmiyor. Yirmi sekiz seneden beri dehfletli mahke-
meler dessas ve k›skanç muar›zlar, bu kudsî hizmetten
baflka onlarda bir maksat bulamad›klar› için onlar› mah-
kûm edemiyorlar ve da¤›tam›yorlar. Ve Nurcular, müflte-
rileri ve kendilerine taraftarlar› aramaya kendilerini mec-
bur bilmiyorlar. “Vazifemiz hizmettir, müflterileri arama-
y›z. Onlar gelsinler bizi aras›nlar, bulsunlar” diyorlar. Ke-
miyete ehemmiyet vermiyorlar. Hakikî ihlâs› tafl›yan bir
adam›, yüz adama tercih ediyorlar. 

Amma ‹hvan-› Müslimîn ise: Gerçi onlar da Nurcular
gibi ulûm-u ‹slâmiye ve marifet-i ‹slâmiye ve hakaik-i
imaniyeye temessük etmek için insanlar› teflvik ve sevk 

amma: ama, lakin, ancak.
dehfletli: ürkütücü, korkunç.
dessas: desise eden, aldat›c›,
oyuncu, hileci.
ehemmiyet: önem, de¤er, k›y-
met.
elifba: otuz üç harften meydana
gelen Osmanl› elifbas›.
gerçi: her ne kadar.
hakaik-› imaniye: imana ait ha-
kikatler, imanî gerçekler.
hakikî: gerçek.
hidayet: do¤ru inanç ve yaflay›fl
üzere olmak.
hizmet: görev, vazife.
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ihlâs: samimiyet, bir ameli
baflka bir karfl›l›k beklemek-
sizin, s›rf Allah r›zas› için yap-
ma.
ilim: bilgi, marifet.
irfan: kültür.
ifltigal: bir iflle u¤raflma, mefl-
gul olma.
kemiyet: az veya çok olufl.
kudsî: mukaddes, yüce.
kumandan: komutan.
Kur’ân-› Mecîd: azametli, fle-
refli, galip olan Kur’ân.
mahkûm: bir mahkemece

hüküm giymifl, hükümlü.
maksat: kast, amaç, düflünce.
marifet-i ‹slâmiye: ‹slâmî
ilim, ‹slâma ait e¤itim, terbi-
ye.
muar›z: muhalefet eden, kar-
fl› ç›kan, muhalif.
muhtelif: türlü türlü, çeflitli.
nefer: rütbesiz asker, er.
neflr: yay›m, yay›n.
Nurcu: Bedîüzzaman Said
Nursî’nin eserlerine ve fikirle-
rine taraftar olan, Risale-i
Nur’lar› okuyup neflreden

kimse.
sevk: yöneltme.
tabaka: topluluk, s›n›f, zümre.
taife: bölük, tak›m, güruh, f›r-
ka.
temessük: yap›flma, sar›lma,
s›k›ca tutunma.
ulûm-i ‹slâmiye: ‹slâmî ilim-
ler.
umumen: umumî olarak, bü-
tün olarak.
umumî: genel.
vekil: naz›r, bakan.

EMIRDAG 02.qxd  3/28/07  9:43 AM  Page 756



ediyorlar; fakat vaziyet, memleket ve siyasete temas ik-
tizas›yla, ziyadeleflmeye ve kemiyete ehemmiyet veri-
yorlar, taraftarlar› ar›yorlar.

ALTINCI FARK: Hakikî ihlâsl› Nurcular, menfaat-i mad-
diyeye ehemmiyet vermedikleri gibi, bir k›sm›, âzamî ik-
tisat ve kanaatle ve fakirü’l-hal olmalar›yla beraber, sab›r
ve insanlardan isti¤na ile ve hizmet-i Kur'âniyede hakikî
bir ihlâs ve fedakârl›kla; ve çok kesretli ve fliddetli ehl-i
dalâlete karfl› ma¤lûp olmamak için ve muhtaçlar› haki-
kate ve ihlâsa dâvet etmekte bir flüphe b›rakmamak için
ve r›zâ-y› ‹lâhîden baflka o hizmet-i kudsiyeyi hiçbirfleye
âlet etmemek için, bir cihette hayat-› içtimaiye faydala-
r›ndan çekiniyorlar.

Amma ‹hvan-› Müslimîn ise: Onlar da hakikaten mak-
sat itibar›yla ayn› mahiyette olduklar› halde, mekân ve
mevzu ve baz› esbap sebebiyle, Nur talebeleri gibi dün-
yay› terk edemiyorlar. Azamî fedakârl›¤a kendilerini
mecbur bilmiyorlar.

‹sa Abdülkadir

ìÕ

Œ 3 2 1 œ

Ba¤dat’ta ç›kan, ehemmiyetli, siyasî bir ceride olan
ed-Difa gazetesinin muharriri ‹sa Abdülkadir diyor ki:

Nur talebelerinin mürflidi olan Bediüzzaman Said
Nursî hakk›nda ed-Difa gazetesini okuyanlar benden 
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¤u, tok gözlülük.
kanaat: elindeki ile yetinmek.
kemiyet: az veya çok olufl.
kesretli: çoklu¤u olan, çok fazla.
mahiyet: durum, vaziyet.
maksat: kast, amaç, düflünce.
mekân: yer, mahal.
menfaat-i maddiye: maddî men-
faat.
mevzu: konu.
muharrir: yazan, yazar.
muhtâc: gerek duyan.
mürflit: irflat eden, do¤ru yolu
gösteren, rehber, k›lavuz.
Nur: Risale-i Nur.
Nurcu: Bedîüzzaman Said Nur-
sî’nin eserlerine ve fikirlerine ta-
raftar olan, Risale-i Nur’lar› oku-
yup neflreden kimse.
r›za-y› ‹lâhî: Allah’›n r›zas›, hofl-
nutlu¤u.
sab›r: sab›r, dayanma, katlanma,
zorluklara dayanma gücü.
siyasî: siyasetle ilgili, siyasete ait.
talebe: ö¤renci.
vaziyet: durum.
ziyade: çok, fazla.

amma: ama, lakin, ancak.
azamî: en fazla, en çok, niha-
yet derecede.
Bediüzzaman: Said Nursî’ye
ilim adamlar›nca tak›lan bir
s›fat. Anlam›: ça¤›n eflsiz gü-
zelli¤i.
ceride: gazete.
ehemmiyet: önem, de¤er,
k›ymet.
ehl-i dalâlet: dalâlet ehli; yol-
dan ç›kanlar, azg›n ve sapk›n
kimseler.
esbap: sebepler, vas›talar.

fakirülhâl: muhtaç ve fakirlik
içinde olma.
fedakâr: kendini veya flahsî
menfaatlerini hiçe sayan, fe-
da eden.
hakikaten: hakikat olarak,
do¤rusu, gerçekten.
hakikî: gerçek.
hayat-› içtimaiye: sosyal ha-
yat, toplum hayat›.
hizmet-i Kur’âniye: Kur’an
hizmeti.
hizmet-i kutsiye: mukaddes
hizmet; kutsal hizmet.

ihlâs: samimiyet, bir ameli
baflka bir karfl›l›k beklemek-
sizin, s›rf Allah r›zas› için yap-
ma.
‹hvan-› Müslimîn: merkezi
M›s›r’da bulunan ‹slam’a hiz-
meti gaye edinen ‘Müslüman
Kardefller’ ad›ndaki bir toplu-
luk.
iktisâd: tutum, biriktirme, ar-
t›rma, tasarruf.
iktiza: gerek, lüzum.
isti¤na: aza kanaat etme,
olanla yetinme, gönül toklu-
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soruyorlar. “Türkiye’deki Nur talebelerinden ve Üstadla-
r› olan Said Nursî’den bize malûmat ver” diyorlar. Ben
de bunlar hakk›nda k›sa bir cevap verece¤im. Çünkü,
Üstad›n, Nurun ve Nur talebelerinin Araplarda hakk› ol-
du¤u için, Araplar onlardan ciddî bahsetsinler. Zira, ‹slâ-
miyetin madde-i esasiyesi olan Araplar Risâle-i Nur’dan
ziyadesiyle fayda görmeye bafllam›fllar.

Bu Nur talebeleri, Risâle-i Nur’la hem Türkiye’de,
hem bilâd-› Arabda komünistli¤e karfl› muhkem bir sed
teflkil ediyorlar. 

..................

Risâle-i Nur ise, öyle genifl bir mikyasla intiflar ediyor
ki, de¤il yaln›z Türkiye’de ve bilâd-› ‹slâmiyede, hattâ ec-
nebîlerde de ifltiyakla istenilir oluyor. Ve Nurun talebele-
rinin flevklerini hiçbir fley k›ram›yor.

‹flte, Nur talebeleriyle Nur risâleleri ve onlar›n bu bü-
yük hizmet-i Kur'âniyeleri Demokrat Hükûmetinin bir
büyük hasenesidir ki, mübarek âlem-i ‹slâmdaki hareket-i
‹slâmiye bu hükûmet-i demokrasiyi takdir ve tahsinle
karfl›l›yor. Bütün Irak ahali-i Müslimesi ki, Arap, Türk,
Kürt, ‹ran, bu ‹slâmî hizmeti ve kudsî mücahedeyi ke-
mâl-i ferahla karfl›l›yorlar. Ve Türkiye’deki Türk kardefl-
lerimiz, garb›n yanl›fl tesiratlar›na karfl› bunlarla mukave-
met gösteriyorlar kanaatindedirler. 

‹sa Abdülkadir

ìÕahali-i Müslime: Müslüman ahali,
Müslüman halk, Müslüman top-
lum.
âlem-i ‹slâm: ‹slâm âlemi, ‹slâm
dünyas›.
bilâd-› Arap: Arap beldeleri, Arap
memleketleri.
bilâd-› ‹slâmiye: ‹slâm beldeleri,
flehirleri, memleketleri.
ciddî: gerçek olarak, hakikaten.
ecnebi: baflka ülke.
garp: Bat›, Bat› ülkeleri.
hareket-i ‹slamiye: ‹slamî hare-
ket.
hasene: iyilik, sevap.
hizmet: görev, vazife.
hizmet-i Kur’âniye: Kur’an hiz-
meti.
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intiflar: yay›nlanma, neflrol-
ma.
‹slâmî: ‹slâm ile alâkal›, ‹sla-
ma ait.
ifltiyak: afl›r› isteme, çok fazla
arzu etme.
kanaat: inanç.
kemal-i ferah: mükemmel
bir ferahl›k.
komünist: bütün mallar›n or-
taklafla kullan›ld›¤› ve özel
mülkiyetin olmad›¤› iddias›n-
da bulunan düzen in mensu-
bu olan kimse.

kudsî: mukaddes, yüce.
madde-i esasiye: esas mad-
de, as›l madde.
malûmat: bilgiler, bilinen
fleyler.
mikyas: nispet, derece, ölçü.
muhkem: sa¤lam, dayan›kl›.
mukavemet: karfl› koyma,
dayanma, direnme.
mübarek: feyizli, bereketli.
mücahede: savaflma, müca-
dele, u¤raflma, çaba, gayret.
Nur: Risale-i Nur.
Risale-i Nur: Nur Risalesi, Be-

diüzzaman Said Nursî’nin
eserlerinin ad›.
set: mani, perde, engel.
flevk: fliddetli arzu, afl›r› istek
ve heves.
tahsin: aferin deme, alk›flla-
ma.
takdir: k›ymet verme, be¤en-
me.
talebe: ö¤renci.
tesirat: etkiler, tesirler.
teflkil: oluflturma, flekillendir-
me.
ziyade: fazlas›yla.

EMIRDAG 02.qxd  3/28/07  9:43 AM  Page 758



Œ 3 2 2 œ
[Risâle-i Nur’un vatana, millete ve ‹slâmiyete büyük

hizmetini kabul ve takdir eden Baflvekil Adnan Mende-
res’e Üstad›n yazd›¤› bir mektup.]

1 o¬nfÉnërÑo°S /¬pªr°SÉpH
Ben çok hasta oldu¤um ve siyasetle alâkas›z bulundu-

¤um halde, Adnan Menderes gibi bir ‹slâm kahraman›
ile bir sohbet etmek isterdim. Hal ve vaziyetim görüflme-
ye müsaade etmedi¤i için, o sûrî konuflmak yerine, bu
mektup benim bedelime konuflsun diye yazd›m.

Gayet k›sa birkaç esas›, ‹slâmiyetin bir kahraman›
olan Adnan Menderes gibi dindarlara beyân ediyorum.

• B‹R‹NC‹S‹: ‹slâmiyetin pekçok kanun-u esasîsinden

birisi, 
2 …'ôrNoG nQrRph lInQpRGnh oQpõnJn’nh âyet-i kerîmesinin hakika-

tidir ki, “Birisinin cinayetiyle baflkalar›, akraba ve dost-
lar› mes'ul olamaz.”

Halbuki, flimdiki siyaset-i hâz›rada particilik taraftarl›-
¤› ile, bir câninin yüzünden pekçok mâsumlar›n zarar›-
na r›zâ gösteriliyor. Bir câninin cinayeti yüzünden taraf-
tarlar› veyahut akrabalar› dahi flenî g›ybetler ve tezyifler
edilip, birtek cinayet yüz cinayete çevrildi¤inden, gayet
dehfletli bir kin ve adâveti damarlara dokundurup kin ve
garaza ve mukabele-i bilmisile mecbur ediliyor. Bu ise,
hayat-› içtimâiyeyi tamamen zîr ü zeber eden bir zehir-
dir. Ve hariçteki düflmanlar›n parmak kar›flt›rmalar›na 
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le mukabele etme, karfl›laflt›¤›
muamelenin ayn›s›n› sahibine iâ-
de etme.
müsaade: izin; elveriflli, uygun ol-
ma durumu.
r›za: raz› olma, hoflnutluk.
Risale-i Nur: Nur Risalesi, Bediüz-
zaman Said Nursî’nin eserlerinin
ad›.
siyaset-i hâz›ra: flimdiki siyaset.
sûrî: görünüflte olan, fleklî.
flenî: fena, kötü, çirkin, ay›p.
takdir: k›ymet verme, be¤enme.
tezyif: zay›fa ç›karma, sahte ola-
rak gösterme.
zir ü zeber: altüst, karmakar›fl›k,
darmada¤›n.

adavet: düflmanl›k, husumet.
alâka: ilgi, iliflki. ba¤.
ayet-i kerîme: Kur’ân’›n aye-
ti; azamet ve flerefi olan ayet.
baflvekil: baflbakan.
bedel: yerine, ad›na, nam›na.
beyan: anlatma, aç›klama.
cani: cinayet ifllemifl, kimse.
cinayet: adam öldürme, cana
k›yma, katl.

dehfletli: ürkütücü, korkunç.
dindar: dinin emirlerini yeri-
ne getiren.
garaz: kötü kas›t, düflmanca
niyet, kin.
gayet: son derece.
g›ybet: arkadan çekifltirmek,
haz›r olmayan birisinin aley-
hinde konuflma.
hâl: durum, vaziyet.

hariç: d›flar›da.
hayat-› içtimaiye: sosyal ha-
yat, toplum hayat›.
kanun-› esasî: ana prensipler,
anayasa.
kin: gizli düflmanl›k, garaz.
masum: suçsuz, kabahatsiz,
günahs›z.
mes’ul: sorumlu, yükümlü.
mukabele-i bi’l-misil: misliy-

1. Allah’›n ad›yla. Onu her türlü kusur ve noksandan tenzih ederiz.
2. En’âm Suresi: 164.

EMIRDAG 02.qxd  3/28/07  9:43 AM  Page 759



tam bir zemin haz›rlamakt›r. ‹ran ve M›s›r’daki hissedi-
len hâdise ve buhranlar bu esastan ileri geldi¤i anlafl›l›-
yor. Fakat onlar buras› gibi de¤il; bize nisbeten pek ha-
fif, yüzde bir nisbetindedir. Allah etmesin, bu hal bizde
olsa pek dehfletli olur.

Bu tehlikeye karfl› çare-i yegâne: Uhuvvet-i ‹slâmiyeyi
ve esas ‹slâmiyet milliyetini o kuvvetin temel tafl› yap›p,
mâsumlar› himaye için, cânilerin cinayetlerini kendileri-
ne münhas›r b›rakmak lâz›md›r.

Hem, emniyetin ve âsâyiflin temel tafl› yine bu ka-
nun-u esâsîden geliyor.

Meselâ, bir hânede veya bir gemide bir mâsum ile on
câni bulunsa, hakiki adâletle ve emniyet ve âsâyifl düs-
tur-u esasîsi ile, o mâsumu kurtar›p tehlikeye atmamak
için, gemiye ve hâneye iliflmemek lâz›m—tâ ki mâsum
ç›k›ncaya kadar.

‹flte bu kanun-u esasî-i Kur'ânî hükmünce âsâyifl ve
emniyet-i dahiliyeye iliflmek, on câni yüzünden doksan
mâsumu tehlikeye atmak, gazab-› ‹lâhînin celbine vesîle
olur. Madem Cenab-› Hak, bu tehlikeli zamanda bir k›-
s›m hakikî dindarlar›n bafla geçmesine yol açm›fl,
Kur'ân-› Hakîmin bu kanun-u esasîsini kendilerine bir
nokta-i istinad ve onlara garazkârl›k edenlere karfl› siper
yapmak lâz›m geldi¤ini, zaman ihtar ediyor.

• ‹SLÂM‹YET‹N ‹K‹NC‹ B‹R KANUN-U ESASÎS‹: fiu hadîsi fle-

riftir: 
1 rºo¡oepOÉnN pΩrƒn≤rdGoóu«n°S hakikatiyle, memuriyet bir 

adalet: her hak sahibine hakk›n›n
tam ve eksiksiz verilmesi, hakka-
niyet, âdillik.
asayifl: emniyet, kanun ve nizam
hakimiyetin sa¤lanmas›.
buhran: bir iflin tehlikeli, kar›fl›k
bir hâl almas›, bunal›m, zor du-
rum, kriz.
cani: cinayet ifllemifl, kimse.
celp: çekme, çekifl, kendine çek-
mek.
çare-i yegâne: tek çare, tek ç›kar
yol.
dehfletli: ürkütücü, korkunç.
düstur-i esasî: temel prensip,
esas düstur.
emniyet: güven, güvenilir.
emniyet-i dahiliye: dahilî emni-
yet, iç güvenlik.
garazkâr: haset eden, kin güden,
kötü kas›t sahibi.
gazab-› ‹lâhî: Allah’›n gazab›, ‹lâhî
gazap.
hadis: Peygamberimizin sözü.
hâdise: olay.
hadis-i flerif: Peygamberimizden
aktar›lan sözlerin genel ad›.
hakikî: gerçek.
hâl: durum, vaziyet.
hane: ev, mesken.
himaye: koruma, muhafaza et-

me.
ihtar: dikkat çekme, hat›rlat-
ma, uyar›.
kanun-› esasî: ana prensipler,
anayasa.
kanun-› esasî-i Kur’ânî:
Kur’ân’›n temel ölçüleri, te-
mel kanunu, Kur’ân’›n anaya-
sas›.
Kur’ân-› Hakîm: her ayet ve

suresinde say›s›z hikmet ve
faydalar bulunan Kur’ân.
madem: de¤il mi ki.
masum: suçsuz, kabahatsiz,
günahs›z.
meselâ: örne¤in.
münhas›r: s›n›rlanm›fl, s›n›rl›.
nispeten: nispetle, k›yaslaya-
rak.
nokta-i istinat: dayanak

noktas›, güvenme ve itimat
noktas›.
siper: koruyucu engel, kal-
kan.
uhuvvet-i ‹slâmiye: ‹slâm
kardeflli¤i.
vesile: bahane, sebep.
zemin: temel, dayanak.
memuriyet: maaflla gördürü-
len devlet ifli.

1. Miflkâtü’l-Mesâbih, hâdis no: 3925; Fethü’l-Kebîr, 2:195; Müsnedü’l-Firdevs 2: 324.

760 | EM‹RDA⁄ LÂH‹KASI - II

EMIRDAG 02.qxd  3/28/07  9:43 AM  Page 760



hizmetkârl›kt›r; bir hâkimiyet ve benlik için tahakküm
âleti de¤il... Bu zamanda terbiye-i ‹slâmiyenin noksani-
yetiyle ve ubudiyetin zafiyetiyle benlik, enâniyet kuvvet
bulmufl. Memuriyeti hizmetkârl›ktan ç›kar›p bir hâkimi-
yet ve müstebidâne bir tahakküm ve mütekebbirâne bir
mertebe tarz›na getirdi¤inden, abdestsiz, k›blesiz namaz
k›lmak gibi, adalet, adalet olmaz, esasiyle de bozulur. Ve
hukuk-u ibad da zîr ü zeber olur. Hukuk-u ibad, hukukul-
lah hükmüne geçmiyor ki hak olabilsin. Belki nefsanî
haks›zl›klara vesile olur.

fiimdi, Adnan Menderes gibi, “‹slâmiyetin ve dînin
icaplar›n› yerine getirece¤iz” diye ve mezkûr iki kanun-
u esasîye karfl› muhalefet edip tam z›dd›na olarak iki
dehfletli cereyan, gayet büyük rüflvetle halklar› aldatmak
ve ecnebîlerin müdahalesine yol açmak vaziyetinde hü-
cum etmek ihtimali kuvvetlidir. 

Bir i s i : Birinci kanun-u esasîye muhalif olarak, bir
câni yüzünden k›rk mâsumu kesmifl, bir köyü de yakm›fl.
Bu derecede bir istibdad-› mutlak, her nefsin zevkine ge-
çecek memuriyete bir hâkimiyet suretinde rüflvet vere-
rek, dindar hürriyetperverlere hücum ediliyor.

‹ k inc i  hücum da: ‹slâmiyet milliyet-i kudsiyesini
b›rak›p, evvelkisi gibi, bir câni yüzünden yüz mâsumun
hakk›n› çi¤neyebilen, zahiren bir milliyetçilik ve hakikat-
te ›rkç›l›k damar›yla hem hürriyetperver dindar Demok-
ratlara, hem bütün bu vatandaki yüzde yetmifli sair un-
surlardan bulunanlara, hem hükûmet aleyhine, hem bi-
çare Türkler aleyhine, hem Demokrat›n takip etti¤i 
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keyfî ve bask›c› bir flekilde.
nefsanî: nefisle ilgili, nefsin arzu-
lar›na ait.
noksaniyet: eksiklik, noksanl›k.
rüflvet: ödün, taviz.
tahakküm: zorbal›k etme, zorla
hükmetme, hükmü alt›na alma.
terbiye-i ‹slâmiye: ‹slâmî terbi-
ye.
ubudiyet: kulluk.
unsur: milliyet.
vesile: bahane, sebep.
zafiyet: zay›fl›k.
zahiren: görünüflte.
zir ü zeber: altüst, karmakar›fl›k,
darmada¤›n.

adalet: her hak sahibine hak-
k›n›n tam ve eksiksiz verilme-
si, hakkaniyet, âdillik.
aleyh: karfl›, karfl›t.
bîçare: çaresiz, zavall›.
cani: cinayet ifllemifl, kimse.
cereyan: ak›m, fikir, sanat ve-
ya siyaset hareketi.
dehfletli: ürkütücü, korkunç.
dindar: dinin emirlerini yeri-
ne getiren.
enaniyet: kendini be¤enme,
bencillik, egoistlik.

evvel: önce.
gayet: son derece.
hâkimiyet: hâkim olufl, hük-
medifl, egemenlik.
hizmetkâr: hizmet yapan
kimse, hizmetçi.
hükmüne: yerine, de¤erine.
hürriyetperver: hürriyet se-
ver.
ihtimal: olabilirlik.
istibdat-› mutlak: hiç bir hak
ve hürriyeti tan›mayan tam
bask›, tam diktatörlük.

kanun-› esasî: ana prensipler,
anayasa.
masum: suçsuz, kabahatsiz,
günahs›z.
mertebe: rütbe, paye.
mezkûr: zikredilen, ad› ge-
çen, an›lan.
milliyet-i kudsiye: mukad-
des ve k›ymetli milliyet.
muhalefet: z›tl›k, ayk›r›l›k,
ayr›l›k.
müdahale: kar›flma.
müstebidâne: müstebitçe,

EMIRDAG 02.qxd  3/28/07  9:43 AM  Page 761



siyaset aleyhine çal›flarak ve serseri ve enâniyetli nefis-
lere gayet zevkli bir rüflvet olarak bir ›rkç›l›k kardeflli¤i
veriyor. O zevkli kardeflli¤in içinde, o zevkli faydadan
bin defa daha ziyade hakikî kardeflleri düflmanl›¤a çevir-
mek gibi acip tehlikeyi, o sarhofllu¤u ile hissedemiyor.

Meselâ, ‹slâmiyet milliyetiyle 400 milyon hakikî kar-

deflin hergün 
1 päÉnæperDƒoªrdGnh nÚ/æperDƒoªr∏pd rôpØrZG -nG dua-y› umu-

mîsiyle mânevî yard›m görmek yerine, ›rkç›l›k 400 mil-
yon mübarek kardeflleri, dört yüz serseriye ve lâübalile-
re yaln›z dünyevî ve pek cüz’î bir menfaati için terk etti-
riyor. Bu tehlike hem bu vatana, hem hükûmete, hem
de dindar Demokratlara ve Türklere büyük bir tehlikedir.
Ve öyle yapanlar da hakikî Türk de¤illerdir. Necip Türk-
ler böyle hatâdan çekinirler.

Bu iki taife herfleyden istifadeye çal›fl›p dindar De-
mokratlar› devirmeye çal›flt›klar› ve çal›flt›r›ld›klar›, mey-
dandaki âsar ile tahakkuk ediyor. Bu acip tahribata ve
bu iki kuvvetli muar›zlara karfl›, k›rk Sahabe ile dünyan›n
k›rk devletine karfl› meydan-› muarazaya ç›kan ve gale-
be eden ve bin dört yüz sene zarf›nda ve her as›rda üç
yüz dört yüz milyon flakirdi bulunan hakikat-i Kur'âniye-
nin sars›lmaz kuvvetine dayanmak ve onun içindeki dün-
yevî ve uhrevî saâdet-i ebediyenin zevklerine o câzibedar
hakikatle beraber nokta-i istinad yapmak, o mezkûr mu-
ar›zlar›n›za ve hem dahil ve hariçteki düflmanlar›n›za
karfl› en lâz›m ve elzem ve zarurî bir çâre-i yegânedir.
Yoksa, o insafs›z dahilî ve haricî düflmanlar›n›z sizin bir 

acip: tuhaf, hayrette b›rakan.
asar: eserler.
cazibedar: çekici, cazibeli.
cüz’î: küçük, az.
çare-i yegâne: tek çare, tek ç›kar
yol.
dâhil: içeri, iç.
dahilî: içe ait, içe dönük, iç ile il-
gili.
defa: kere, kez, yol.
dindar: dinin emirlerini yerine
getiren.
dua-y› umumî: herkesi içine alan
dua.
dünyevî: dünyaya ait.
elzem: daha (en, pek) lâz›m, lü-
zumlu, gerekli.
enaniyet: kendini be¤enme,
bencillik, egoistlik.
galebe: galip gelme, üstünlük.
gayet: son derece.
hakikat-› Kur’âniye: Kur’ân’›n
hakikat›, Kur’ân’›n ifade etti¤i ger-
çek.
hakikî: gerçek.
haricî: d›fla ait, d›fl dünya ile ilgili.
hariç: d›fl›nda.
istifade: faydalanma, yararlan-
ma.
lâubalî: korku ve çekinmesi ol-
mayan, sayg›s›z, pervas›z.
manevî: manaya ait, maddî ol-
mayan.
menfaat: fayda.
meselâ: örne¤in.
meydan-› muaraza: söz müca-

delesi meydan›, biri ile yar›fl-
ma meydan›.
mezkûr: zikredilen, ad› ge-
çen, an›lan.
muar›z: muhalefet eden, kar-
fl› ç›kan, muhalif.
mübarek: feyizli, bereketli.
necip: asil, soylu kimse.
nokta-i istinat: dayanak
noktas›, güvenme ve itimat
noktas›.

rüflvet: ödün, taviz.
saadet-i ebediye: zevalsiz,
sonu olmayan mutluluk, son-
suz mutluluk.
Sahabe: Peygamberimiz Hz.
Muhammed’in mübarek yü-
zünü görmekle flereflenen ve
onun sohbetlerine kat›lan
mü’min kimse.
serseri: gayesiz, hedefsiz.
flakirt: talebe, ö¤renci.

tahakkuk: gerçekleflme, ol-
ma; delil ile ispat edilme, ke-
sinleflme.
tahribat: tahripler, y›k›p boz-
malar.
taife: tak›m, güruh.
uhrevî: ahirete dair, ahirete
ait.
zarf›nda: süresince.
zarurî: zorunlu.
ziyade: çok, fazla.

1. Allah›m, bütün mü’min erkek ve kad›nlar› ma¤firet eyle.
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cinayetinizi binler yap›p ve eskilerin de cinayetlerini ilâ-
ve ederek baflkalar›n bafl›na yükledikleri gibi, size de
yükleyecekler. Hem size, hem vatana, hem millete telâ-
fi edilmeyecek bir tehlike olur.

Cenab-› Hak sizleri ‹slâmiyet lehindeki hizmetleriniz-
de muvaffak ve mezkûr tehlikelerden muhafaza eylesin
diye ben ve Nurcu kardefllerimiz, yapaca¤›n›z hizmete
ve mezkûr hakikati kabul etmenize mukabil dua etmeye
karar verece¤iz.

• ÜÇÜNCÜSÜ: ‹slâmiyetin hayat-› içtimaiyeye dair bir
kanun-u esasîsi dahi, bu hadis-i flerifin,
1 Ék°†r©nH o¬o°†r©nH tóo°ûnj p¢Uƒo°UrônªrdG p¿Én«ræoÑrdÉnc pøperDƒoªr∏pd oøperDƒoªrdnG haki-

kat›d›r. Yani, hariçteki düflmanlar›n tecavüzlerine karfl›,
dahildeki adâveti unutmak ve tam tesanüd etmektir.
Hattâ en bedevî tâifeler dahi bu kanun-u esasînin men-
faatini anlam›fllar ki, hariçte bir düflman ç›kt›¤› vakit, o
taife birbirinin babas›n›, kardeflini öldürdükleri halde, o
dahildeki düflmanl›¤› unutup, hariçteki düflman def olun-
caya kadar tesanüd ettikleri halde; binler teessüflerle de-
riz ki, benlikten, hodfuruflluktan, gururdan ve gaddar si-
yasetten gelen dahildeki tarafgirane fikriyle, kendi tara-
f›na fleytan yard›m etse rahmet okutacak, muhalifine
melek yard›m etse lânet edecek gibi hadisatlar görünü-
yor. Hattâ, bir sâlih âlim, fikr-i siyasîsine muhalif bir bü-
yük sâlih âlimi tekfir derecesinde g›ybet etti¤i; ve ‹slâmi-
yet aleyhinde bir z›nd›¤›, onun fikrine uygun ve taraftar 
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hodfürufl: kendini be¤endirmeye
çal›flan, övünen.
kanun-› esasî: ana prensipler,
anayasa.
lânet: Allah’›n rahmetinden mah-
rumluk; Allah’›n af ve merhame-
tinden uzak olma.
leh: onun taraf›na, ondan yana,
birinin faydas› için yap›lan hare-
ket.
menfaat: fayda.
mezkûr: zikredilen, ad› geçen,
an›lan.
muhafaza: koruma.
muhalif: z›t, karfl›t, ayk›r›.
mukabil: karfl›l›k.
muvaffak: baflarm›fl, baflar›l›.
Nurcu: Bedîüzzaman Said Nur-
sî’nin eserlerine ve fikirlerine ta-
raftar olan, Risale-i Nur’lar› oku-
yup neflreden kimse.
rahmet: Allah’›n kullar›n› esirge-
mesi, onlara maddî ve manevî ni-
metler vermesi.
sâlih: dinin emir ve yasaklar›na
uygun hareket eden, takva sahi-
bi, müttakî.
taife: kavim, kabile.
tarafgirane: taraf tutarcas›na, bir
taraf› destekleyerek.
taraftar: tarafl›, bir taraf› destek-
leyen.
tecavüz: sald›rma, s›n›r›n› aflma.
teessüf: üzülme, eseflenme, bir
fleyin tesirini hissetme, ac› duy-
ma.
tekfir: birini küfürle suçlama, bir
kimseyi yapt›¤› bir iflten veya bir
sözden dolay› kâfir sayma.
telâfi: tamamlama, yerini doldur-
ma, zarar› karfl›lama.
tesanüt: dayan›flma, birbirine da-
yanma ve destek olma.
z›nd›k: Allah’a ve ahirete inan-
mayan, Allah’› inkâr eden, iman-
s›z, münkir.

adavet: düflmanl›k, husumet.
aleyh: karfl›, karfl›t.
âlim: ilim ile u¤raflan, ilim
adam›.
bedevî: iptida-
î tarzda yaflayan, medenî ol-
mayan.
Cenab-› Hak: Allah; do¤ru,
gerçek, Hakk›n tâ kendisi
olan, fleref ve azamet sahibi

yüce Allah.
dâhil: içeri, iç.
dair: alakal›, ilgili.
def: kovma, uzaklaflt›rma.
dua: Allah’a yalvarma, niyaz.
fikr-i siyasî: siyasî düflünce.
gaddar: çok fazla zulüm ve
haks›zl›k eden.
g›ybet: arkadan çekifltirmek,
haz›r olmayan birisinin aley-

hinde konuflma.
hâdisat: hadiseler, olaylar.
hadis-i flerif: Peygamberimiz-
den aktar›lan sözlerin genel
ad›.
hakikat: gerçek, do¤ru.
hariç: d›flar›da.
hayat-› içtimaiye: sosyal ha-
yat, toplum hayat›.
hizmet: görev, vazife.

1. Mü’min için mü’min, sa¤lam yap›lm›fl bir binân›n birbirine kuvvet veren elemanlar› gibidir.
(Buhârî, Salât: 88; Müslim, Birr: 65; Tirmizî, Birr: 18; Neseî, Zekât: 67.)
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oldu¤u için hararetle senâ etti¤ini gördüm. Ve fleytan-
dan kaçar gibi, otuz befl seneden beri siyaseti terkettim.

Hem flimdi birisi, hem Ramazan-› fierife, hem fleâir-i
‹slâmiyeye, hem bu dindar millete büyük bir cinayeti
yapt›¤› vakit muhaliflerinin onun o vaziyeti hofllar›na git-
ti¤i görüldü. Halbuki, küfre r›za küfür oldu¤u gibi; dalâ-
lete, f›ska, zulme r›za da f›skt›r, zulümdür, dalâlettir. Bu
acip halin s›rr›n› gördüm ki, kendilerini millet nazar›nda
ettikleri cinayetlerinden mâzur göstermek damar›yla
muhaliflerini kendilerinden daha dinsiz, daha câni gör-
mek ve göstermek istiyorlar.

‹flte bu çeflit dehfletli haks›zl›klar›n neticeleri pek teh-
likeli oldu¤u gibi, içtimaî ahlâk› da zîr ü zeber edip bu va-
tan ve millete ve hâkimiyet-i ‹slâmiyeye büyük bir suikast
hükmündedir.

Daha yazacakt›m, fakat bu üç nokta-i esasiyeyi flimdi-
lik dindar hürriyetperverlere beyan etmekle iktifa ediyo-
rum.

Said Nursî

ìÕ

acip: tuhaf, hayrette b›rakan.
beyan: anlatma, aç›klama.
cani: cinayet ifllemifl, kimse.
dalâlet: azg›nl›k, sap›kl›k.
dehfletli: ürkütücü, korkunç.
dindar: dinin emirlerini yerine
getiren.
f›sk: dinsizlik, ahlâks›zl›k.
hâkimiyet-i ‹slâmiye: ‹slâm›n
hakimli¤i, ‹slâmiyetin hâkim ol-
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mas›.
hararet: atefllilik, coflkunluk,
heyecanl›l›k.
hürriyetperver: hürriyet se-
ver.
içtimaî: toplulu¤a ait, top-
lumla ilgili, toplumsal.
iktifa: yeterli bulma, kâfi gör-
me.
küfür: imans›zl›k, dinsizlik.

mazur: özürlü, özrü olan.
muhalif: muhalefet eden, bir
fiil ve düflünceye karfl› z›t dü-
flüncede bulunan.
nokta-i esasiye: esas, temel
nokta.
Ramazan-› fierif: mübarek,
flerefli Ramazan ay›.
r›za: raz› olma, hoflnutluk.
senâ: methetme, övme.

su-i kast: kötü kas›t, kötü ni-
yet; kötü kas›tla ifl yapma, tu-
zak kurma.
fleair-i ‹slâmiye: ‹slâma ait
iflaretler, ‹slâma sembol ol-
mufl ifl ve ibadetler.
vaziyet: durum.
zir ü zeber: altüst, karmaka-
r›fl›k, darmada¤›n.
zulm: haks›zl›k, eziyet.
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[Adnan Menderes’e gönderilmek niyetiyle evvelce ya-
z›lan içtimaî hayat›m›za ait bir hakikat›n hafliyesini takdim
ediyoruz.]

HAfi‹YE: Eskilerin lüzumsuz keyfî kanunlar› ve sui is-
timalleri neticesinde, belki de tahrikleriyle zuhur eden
Ticanî meselesini dindar Demokratlara yüklememek ve
âlem-i ‹slâm›n nazar›nda Demokratlar› düflürmemenin
çare-i yegânesi kendimce böyle düflünüyorum:

Ezan-› Muhammedînin (a.s.m.) neflriyle Demokratlar
on derece kuvvet buldu¤u gibi; Ayasofya’y›, befl yüz se-
ne devam eden vaziyet-i kudsiyesine çevirmek ve halen
‹slâmda çok hüsn-ü tesir yapan ve bu vatan ahalisine
âlem-i ‹slâm›n hüsn-ü teveccühünü kazand›ran, yirmi se-
kiz sene mahkemelerin muz›r cihetini bulamad›klar› ve
befl mahkeme de beraatine karar verdikleri Risâle-i
Nur’un resmen serbestîsini dindar Demokratlar ilân et-
meli ve bu yaraya bir nevi merhem vurmal›d›rlar. O va-
kit âlem-i ‹slâm›n teveccühünü kazand›klar› gibi, baflka-
lar›n›n zâlimane kabahatlar› onlara yüklenmez fikrinde-
yim. Dindar Demokratlar, hususan Adnan Menderes gi-
bi zatlar›n hat›rlar› için, otuz befl seneden beri terk etti-
¤im siyasete bir iki saat bakt›m ve bunu yazd›m.

Said Nursî

ìÕ
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fley, problem.
muz›rr: zararl›, zarar veren.
neflr: yay›m, yay›n.
nevi: çeflit.
resmen: resmî  olarak, resmî bir
flekilde.
Risale-i Nur: Nur Risalesi, Bediüz-
zaman Said Nursî’nin eserlerinin
ad›.
serbestî: serbestlik.
su-i istimal: bir fleyi kötüye kul-
lanma.
tahrik: hareket ettirme, harekete
geçirme.
takdim: arz etme, sunma.
teveccüh: yönelme, sevgi, ilgi.
Ticanî: Kuzey Afrika’da, Hicrî
1200 tarihlerinde Ahmet Ticanî
taraf›ndan kurulan sunnî bir tari-
kat.
vaziyet-i kudsiye: kutsal durum,
konum.
zalim: zulmeden, ac›mas›z ve
haks›z davranan.
zuhur: ortaya ç›kma.

ahali: halk.
âlem-i ‹slâm: ‹slâm âlemi, ‹s-
lâm dünyas›.
beraat: serbest kalma, suç-
suz bulunma, aklanma.
cihet: yön, sebep, vesile.
çare-i yegâne: tek çare, tek
ç›kar yol.
dindar: dinin emirlerini yeri-
ne getiren.

evvelce: daha önce.
ezan-› Muhammedî: Hz. Mu-
hammed’in tebli¤ etti¤i dinin
ezan›.
hâlen: flimdiki hâlde, flu anda.
hafliye: dipnot.
hususan: bilhassa, özellikle.
hüsn-i tesir: güzel, iyi tesir,
etki.
hüsn-i teveccüh: sevgi ile ka-

r›fl›k medih ve takdir.
içtimaî: toplulu¤a ait, top-
lumla ilgili, toplumsal.
ilân: yayma, duyurma, bildir-
me.
keyfî: kanuna uymayarak,
keyfe, arzuya ba¤l›.
merhem: ilaç; ac›y›, kederi
teskin eden fley.
mesele: çözülmesi istenilen
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1 o¬nfÉnërÑo°S /¬pªr°SÉpH

Samsun Mahkemesinden Sorgu ve Savc›n›n Büyük
Cihad’da intiflar eden bir flekvâma dair beni Samsun
A¤›r Ceza Mahkemesine vermelerine dair bir davetiye
geldi. Bana okudular. ‹çinde yaln›z dört nokta nazar-›
ehemmiyete al›nabilir gördüm:

B‹R‹NC‹S‹: Büyük Cihad’›n müdür-ü mes’ulü mahkeme-
de müdde-i umumîye demifl ki: “Said Nursî o makaleyi
bana göndermifl. Ben de neflrettim.” 

Bu meselenin hakikati fludur:

Ben hasta iken Emirda¤›ndaki kardefllerim yan›ma
geldiler. Emirda¤›nda bafl›ma gelen zâlimâne hadiseye
dair konufltuk. Hem hastal›kl›, hem hiddetli, hem Anka-
ra’ya flekvâ suretinde birfleyler söylemifltim. Yan›mdaki
hizmetçim kaleme  ald›.  Nur talebelerinin tensibiyle An-
kara’daki bir iki Nur talebesine gönderip, tâ baz› dindar
meb’uslara göstersinler, bu hastal›¤›mda bana s›k›nt› ve-
rilmesin. Hem gönderilmifl. Baz› meb’uslar da görmüfl.
Ve bilmedi¤imiz bir zat›n hofluna giderek Büyük Cihad
müdürüne göndermifl. Ben kasem ederim ki, o zaman-
dan flimdiye kadar bilmiyorum ki kim göndermifl. Fakat
neflrolduktan sonra bir nüsha buraya gelmifl. Yeni harf-
leri bilmedi¤im için bana birisi okudu. Ben memnun ol-
dum. “Allah raz› olsun neflredenlere” dedim. Gerçi otuz
befl seneden beri siyaseti terk etmifltim. Fakat Büyük 

dair: alakal›, ilgili.
dindar: dinin emirlerini yeri-
ne getiren.
gerçi: her ne kadar.
hâdise: olay.
hakikat: gerçek.
intiflar: yay›nlanma, neflrol-
ma.
kasem: yemin, and.
mebus: milletvekili.

müddeiumumî: savc›.
nazar-› ehemmiyet: pek
önemli görerek, pek mühim
oldu¤unu düflünerek olan ba-
k›fl.
neflr: yay›m, yay›n.
nokta: konu ile ilgili bölüm.
Nur: Risale-i Nur.
nüsha: suret.
raz›: hoflnut olma, kabul et-

me.

flekva: flikayet.

talebe: ö¤renci.

tensip: uygun görme, müna-
sip k›lma, uygun bulma.

zalim: zulmeden, ac›mas›z ve
haks›z davranan.

zat: kifli, flah›s.

1. Allah’›n ad›yla. Onu her türlü kusur ve noksandan tenzih ederiz.
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Cihad gibi hâlisâne dine hizmet eden o cerideye ve
onun sahip ve muharrirlerine din nam›na minnettâr ol-
dum ve “Allah raz› olsun” dedim. Haberim olmadan ve
para da vermeden daima bana o mübarek gazete gön-
deriliyordu.

‹K‹NC‹ NOKTA: Benim Samsun’daki A¤›r Ceza Mahke-
mesine sevk edilmekli¤ime dairdir. Bu noktada bunu
kat’iyen beyan ediyorum ki, Samsun havalisinde, husu-
san Büyük Cihad dairesine mensup mübarek âhiret kar-
defllerim ve Nur talebelerini ziyaretle görmek için oraya
gitmek isterdim. Fakat doktorlar›n raporlar›yla, kat’î ik-
tidars›zl›¤›m o dereceye gelmifl ki, befl dakikal›k karfl›m-
daki, bu meselenin bafllang›c› ve esas› olan mahkemeye,
bir buçuk senedir bana haber verdikleri halde gidemiyo-
rum. Mecburiyetle müdde-i umumî ve hâkim vazifesini
gören sorgu hâkimi yan›ma geldiler. Medâr-› sual ve ce-
vap Büyük Cihad gazetesini de getirdiler. Gazetenin ba-
z› sözleri benim sözlerim içine kar›flt›r›lm›fl. Ben de on-
lara cevaplar›n› vermifltim. E¤er faraza A¤›r Ceza bu
ehemmiyetsiz meseleye ehemmiyet verse, benim mah-
kememi Eskiflehir’e nakline müsaade etsin ki, orada s›h-
hiye heyetinden iki ayl›k raporlu zehir hastal›¤› ile flid-
detli hasta bulundu¤umdan bizzat bulunabilirim. Yoksa
imkân› yoktur.

ÜÇÜNCÜ NOKTA: Savc› ve sorgu hâkimi 163. maddeye
dayan›p Said Nursî’yi dini siyasete âlet ve âsâyifle zarar-
l› propaganda diye itham ediyorlar. Bu noktan›n 
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mesele: konu.
minnettar: bir iyili¤e karfl› min-
net duyan.
muharrir: yazan, yazar.
mübarek: feyizli, bereketli.
müsaade: izin.
nam: ad.
nokta: konu ile ilgili bölüm.
Nur: Risale-i Nur.
propaganda: bir inanç, düflünce,
doktrin v.b. ni baflkalar›na tan›t-
mak, benimsetmek amac›n› gü-
den ve çeflitli vas›talarla yap›lan
faaliyet.
sevk: gönderme.
s›hhiye: sa¤l›¤a ait, sa¤l›kla ilgili.
sual: soru.
talebe: ö¤renci.

ahiret: öbür dünya, öteki
dünya, k›yametten sonra ku-
rulacak olan âlem.
asayifl: emniyet, kanun ve ni-
zam hakimiyetin sa¤lanmas›.
beyan: anlatma, aç›klama.
bizzat: kendisi, flahsen.
ceride: gazete.
dair: alakal›, ilgili.
ehemmiyet: önem, de¤er,
k›ymet.
faraza: farz edelim ki, öyle
sayal›m ki, söz gelifli.

haber: hâriçten insan›n fikri-
ne intikal eden ilim.
hâkim: yarg›ç.
halisâne: temiz kalplilikle, sa-
fiyetle.
havali: bölge, etraf, çevre, ci-
var.
heyet: kurul, komite.
hizmet: görev, vazife.
hususan: bilhassa, özellikle.
iktidar: güç yetme, bir ifli ger-
çeklefltirmek için gereken
kuvvet.

itham: töhmetlendirme, suç-
lu görme.
kat’î: kesin, flüpheye ve te-
reddüde mahal b›rakmayan.
kat’iyen: katî olarak, kesin
olarak, kesinlikle.
mecburiyet: mecbur olma,
zarurîlik durumu, zorunluluk.
medar-› sual ve cevap: soru
ve cevap sebebi.
mensup: bir fleye veya kim-
seye alâkas› bulunan, ba¤l›
olan.
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hakikatini yirmi dokuz senedir befl alt› mahkeme ve befl
alt› vilâyetin zab›talar› ve 133 parça kitaplar›m› ve bin-
lerce umum mektuplar›m› elde ettikleri halde ve dinsiz
komitelerin tahriki ile safdil baz› memurlar› aldatmalar›y-
la kat’iyen iki meseleden baflka medar-› mes’uliyet bul-
mad›klar›na delil: ‹ki sene bütün mektuplar›m ve kitap-
lar›m Denizli A¤›r Ceza mahkemesiyle Ankara A¤›r Ce-
za Mahkemesi ve Mahkeme-i Temyiz de müttefikan
hem benim beraatime, hem bütün kitaplar›n iadesine
karar vermeleri ve befl alt› vilâyette yaln›z tesettüre dair
bir âyetin tefsiri bahanesiyle birtek mahkeme hafifçe ce-
za vermek istedi. Kat’î ve kuvvetli cevab›ma karfl› mec-
buriyetle meseleyi kanaat-› vicdaniyeye çevirdiler. 

Demek onlar da medâr-› mes'uliyet bulamad›lar. Bu
noktay› izah için Afyon mahkeme reisine gönderdi¤im
istidây› size de berâ-i mâlûmat gönderiyorum.

ELHÂSIL: Ayn› nakarat befl-alt› mahkemede tekrar edil-
mifl ve medâr-› mes'uliyet bulamam›fllar. fiimdi Samsun
savc›s› ve sorgusu yirmi sekiz seneki nakarat› aynen tek-
rar ediyorlar: “fiahsî nüfuz temin için propaganda yap›p
dini siyasete âlet ediyor.” Befl mahkemede dört yüz sa-
hife kadar olan cerh edilmemifl müdâfaat›ma, benim be-
delime havale ediyorum. Beni konuflturmaktansa ona
baks›nlar.

Said Nursî

ìÕ

ayet: Kur’ân cümlesi.
bahane: as›l sebebi gizlemek için
ileri sürülen uydurma sebep.
bedel: yerine, ad›na, nam›na.
beraat: serbest kalma, suçsuz
bulunma, aklanma.
beray-› malûmat: bilgi ve malû-
mat için, bilgi vermek için.
cerh: çürütme, reddetme.
dair: alakal›, ilgili.
delil: kan›t, tan›k, burhan.
elhâs›l: has›l›, netice itibariyle, k›-
saca.
havale: ›smarlama, b›rakma.
iade: geri verme.
istida: resmî makamlara bir iflin
yap›lmas›n› istemek maksad›yla
yaz›lan yaz›, dilekçe.
izah: aç›klama, ayr›nt›lar› ile an-
latma.
kanaat-› vicdaniye: vicdanî ka-
naat, vicdana ait fikir.
kat’î: kesin, flüpheye ve tereddü-
de mahal b›rakmayan.
kat’iyen: katî olarak, kesin ola-
rak, kesinlikle.
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Mahkeme-i Temyiz: temyiz
mahkemesi, mahkeme karar-
lar›n›n yolunda verilip veril-
medi¤ini tetkik etmekle gö-
revli makam, yarg›tay.
mecburiyet: mecbur olma,
zarurîlik durumu, zorunluluk.
medar-› mes’uliyet: sorum-
luluk sebebi.
mesele: konu.
müdafaat: müdafaalar, sa-
vunmalar.
müttefikan: ittifak ederek,
hep beraber, birlikte.

nakarat: çok s›k tekrarlan-
maktan dolay› b›kk›nl›k veren
söz.
nüfuz: söz geçirme, hüküm
sahibi olma.
propaganda: bir inanç, dü-
flünce, doktrin v.b. ni baflkala-
r›na tan›tmak, benimsetmek
amac›n› güden ve çeflitli vas›-
talarla yap›lan faaliyet.
reis: baflkan.
safdil: saf gönüllü, temiz
kalpli.
sahife: sayfa.

flahsî: flahsa, kifliye ait, husu-
sî.
tahrik: hareket ettirme, hare-
kete geçirme.
tefsîr: Yorum, flerh.
temîn: sa¤lama.
tesettür: örtünme, gösteril-
mesi dinen yasak olan k›s›m-
lar›n örtülmesi.
umum: bütün.
vilayet: il.
zab›ta: flehir güvenli¤ini sa¤-
lamakla vazifeli bulunan ida-
re, polis.
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Œ 3 2 5 œ
1 o¬nfÉnërÑo°S /¬pªr°SÉpH

Samsun’dan gelen tebli¤nâmeye karfl› k›saca cevab›-
m› Samsun Heyet-i Hâkimesine takdim ediyorum:

Bir inc i s i : Ben makalemi kendim göndermemiflim.
Bütün buradaki dostlar›m biliyorlar.

‹ k inc i s i : Benim gizli düflmanlar›m›n suikast›yla zehir
tesemmümü ile fliddetli hastal›¤›mdan yan›mdaki camie
on defada ancak bir defa gidebiliyorum. Bu Samsun
Mahkemesini yak›n›m›zdaki Eskiflehir’e naklini kanunen
talep ediyorum.

ìÕ
Œ 3 2 6 œ

GAYET EHEMM‹YETL‹ B‹R HÂD‹SE, 
B‹R ‹ST‹DA VE B‹R fiEKVÂDIR

Pakistan’da ç›kan es-S›dd›k nam›ndaki mühim bir
mecmua elimize geçti. Bakt›k ki, elli sayfal›k o mecmu-
an›n yar›s›na yak›n k›sm› Risâle-i Nur’un baz› makalele-
ridir. Ve bilhassa bafl›nda Risâle-i Nur’dan Yirmi ‹kinci
Mektubun Birinci Mebhas›n› gayet ehemmiyetle ve tak-

dirle âlem-i ‹slâma, 
2 lInƒrNpG n¿ƒoæperDƒoªrdG ÉnªsfpG âyetine bir dâ-

vetnâme hükmünde yazd›¤›n› gördük. fiimdi o Arabî
mecmuan›n tercüme etti¤i risâlenin asl› olan Türkçesini
efkâr-› âmmeye, hususan bu hükûmet-i ‹slâmiyenin 
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li.
nakl: bir fleyi baflka bir yere gö-
türme, tafl›ma.
nam: ad.
risale: kitap, kitapç›k.
Risale-i Nur: Nur Risalesi, Bediüz-
zaman Said Nursî’nin eserlerinin
ad›.
su-i kast: kötü kas›t, kötü niyet;
kötü kas›tla ifl yapma, tuzak kur-
ma.
flekva: flikayet.
takdim: arz etme, sunma.
takdir: k›ymet verme, be¤enme.
talep: isteme, dileme.
tebli¤name: tebli¤ yaz›s›, duyuru,
ilân.
tesemmüm: zehirlenme.

âlem-i ‹slâm: ‹slâm âlemi, ‹s-
lâm dünyas›.
Arabî: Arapça.
ayet: Kur’ân cümlesi.
bilhassa: özellikle.
davetname: ça¤r› pusulas›.
defa: kere, kez, yol.
efkâr-› amme: genelin, umu-
mun, düflünceleri, umuma ait
düflünce, kamuoyu.

ehemmiyet: önem, de¤er,
k›ymet.
gayet: son derece.
hâdise: olay.
heyet-i hâkime: hâkimler
heyeti, hakimler kurulu.
hususan: bilhassa, özellikle.
hükmünde: de¤erinde, yerin-
de.
hükümet-i ‹slamiye: ‹slam

hükümeti.
istida: resmî makamlara bir
iflin yap›lmas›n› istemek
maksad›yla yaz›lan yaz›, di-
lekçe.
kanunen: kanuna göre, ka-
nunca, kanuna uyarak, kanun
yolu ile.
mecmua: dergi.
mühim: önemli, ehemmiyet-

1. Allah'›n ad›yla. Onu her türlü kusur ve noksandan tenzih ederiz.
2. Mü’minler kardefltirler. (Hucurât Suresi: 10.)
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reislerine ve meb’uslar›na bir sene evvel verildi¤i gibi, yi-
ne berâ-y› malûmat takdim etmek için iki-üç sebep var:

B‹R‹NC‹S‹: Risâle-i Nur’dan Sikke-i Tasdîk-i Gaybî mec-
muas›nda yaz›lan kat’î, yüzer iflârât›n ve emârât›n delâ-
letiyle ve çok hadiselerin o delâleti tasdikiyle sabit olmufl
ki:

Risâle-i Nur, mânevî tahribata ve anarflilik ve bolfle-
vizm, tabiiyun ve maddiyunlu¤a ve flükûk ve flübehata ve
küfr-ü mutlaka karfl› bin sedd-i Kur'ânî hizmetini bihak-
k›n ifa etmesiyle, bu vatan› bu tehlikeli dünya f›rt›nas›
içinde muhafazaya bir vesile oldu¤u ve bir sadaka-i mak-
bule hükmüne geçip ikinci Harb-i Umumînin belâs›na ve
baflka memleketlerde vuku bulan belâlar›n bu memleke-
te girmesine mümânaatla mânevî bir siper teflkil etti¤i
bedahetle âflikâr olmufltur. Bu müddeay› Risâle-i Nur’a
nazar eden en muannid feylesoflar da tasdik etmeye
mecbur kalm›fllard›r. ‹flte o Risâle-i Nur 500 bin talebe-
siyle ve 600 bin nüshas›yla herkesin kalbinde iman der-
siyle bir yasakç› b›rak›p âsâyifli temin etmekle, 
1 …'ôrNoG nQrRph lInQpRGnh oQpõnJn’nh yani, “Birinin günah›yla baflkas›

mesul olamaz” diye olan Kur'ân’›n bir kanunu esasîsini
tatbike çal›flmas›yla ve milyonlarla okuyanlar içinde hiç-
birisi onu okumaktan zarar görmemesiyle, bu zamanda
bir mucize-i Kur'âniye ve bu vatan ve millet için bir vesi-
le-i def-i belâ oldu¤u isbat edildi¤i halde; ve yirmibefl
seneden beri gizli, ifsatç›, anarfli hesab›na çal›flan ko-
miteler desiseleriyle mahkemeleri aleyhine sevk edip 

aleyh: karfl›, karfl›t.
anarfli: her türlü düzen ve otori-
teye karfl› koyarak kar›fl›kl›¤›
meydana getirme durumu.
asayifl: emniyet, kanun ve nizam
hakimiyetin sa¤lanmas›.
aflikâr: aç›k, belli, meydanda.
bedahet: aç›kl›k, aflikâr, ispata ih-
tiyaç olmayacak derecede aç›k-
l›k.
belâ: musibet, s›k›nt›.
beray-› malûmat: bilgi ve malû-
mat için, bilgi vermek için.
bihakk›n: tamam›yla, hakk›yla.
bolflevizm: Lenin taraf›ndan ge-
lifltirilen komünist nazariye ve
uygulama, ihtilâl yoluyla prole-
tarya iktidar› kurma taraftarl›¤›,
bolfleviklik.
delâlet: delil olma, gösterme; ala-
met, iflaret.
desise: hile, oyun, aldatmaca.
emârât: emareler, alemetler, ni-
flanlar.
evvel: önce.
filozof: felsefe ile u¤raflan, filozof.
hâdise: olay.
Harb-i Umumî: genel harp, dün-
ya savafl›.
hizmet: görev, vazife.
hükmüne: yerine, de¤erine.
ifa: bir ifli yapma, yerine getirme.
ifsat: fesada u¤ratma, bozma, ka-
r›fl›kl›k ç›karma.
iman: inanç, itikat.
ispat: kan›tlama, do¤rulama.
iflarat: iflaretler, alâmetler, belirti-
ler.
kat’î: kesin, flüpheye ve tereddü-
de mahal b›rakmayan.
küfr-i mutlak: mutlak küfür, hiç
bir imanî hükmü, delili kabul et-
meme, kesin ve tam bir inkar.
maddiyyunluk: her fleyi madde
ile de¤erlendiren, sadece madde-
ye dayanan, maneviyat› inkar
edenin mesle¤i, materyalistlik.
manevî: manaya ait, maddî ol-
mayan.
mebus: milletvekili.
mes’ul: sorumlu, yükümlü.
muannit: inatç›, ayak direyen.
mu’cize-i Kur’âniye: Kur’ân’a ait
mu’cize.
muhafaza: koruma.
müddea: iddia edilen fley, tez,
sav.
mümanaat: mani olma, engelle-
me.
nazar: bak›fl, dikkat.
reis: baflkan.

Risale-i Nur: Nur Risalesi, Be-
diüzzaman Said Nursî’nin
eserlerinin ad›.

sabit: ispat edilmifl, ispatlan-
m›fl.

sadaka-i makbule: Allah ta-
raf›ndan hofl karfl›lanm›fl, ka-
bul edilmifl sadaka.

sedd-i Kur’ânî: Kur’ân’a ait
set, Kur’ân’›n y›k›lmaz seddi,
kalesi.

sevk: yöneltme.
siper: koruyucu engel, kal-
kan.
flübehat: flüpheler.
flükûk: flekler, flüpheler.
tabiiyyun: tabiatç›lar, mater-
yalistler, tabiata tapanlar.
tahribat: tahripler, y›k›p boz-
malar.
takdim: arz etme, sunma.
tasdik: do¤rulama, onayla-

ma.
tatbik: uydurma, uygulama.
temîn: sa¤lamlaflt›rma.
teflkil: oluflturma, flekillendir-
me.
vesile: bahane, sebep.
vesile-i def-i bela: belay›,
musibeti defetmeye vesile
olan.
vuku: olma, gerçekleflme,
meydana gelme.

1. En’âm Suresi: 164.
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çal›flt›klar› ve befl vilâyette befl büyük mahkeme Risâle-i
Nur’un eczalar›n› inceden inceye tetkik edip medâr-›
mes’uliyet birtek nokta bulamay›p beraat verdikleri ve
sonra da yirmi yerde yirmi adliye ayr›ca alâkadar olup,
mûcib-i mes’uliyet bir cihet olmad›¤›ndan suç yok diye
karar verdikleri ve Afyon Mahkemesi de iki defa iadesi-
ne karar verdi¤i halde, risâlelerin iadesini ve tamam in-
tiflar›n› iktiza eden kanunî, hukukî esbab-› mûcibe mev-
cut iken, befl seneden beri gizli komitelerin aldatmalar›
ve desiseleriyle ve bahanelerle Afyon Mahkemesinde
befl senedir o mübarek risâlelerin sahiplerine teslimi te-
hir edilmektedir. Halbuki, büyük emniyet dairelerince,
zab›taca sabit oldu¤u gibi, yüz binler Nur talebelerinde
ve yüz binler Nur nüshalar›nda hiçbir zarar, bir vukuat
görülmemesi, kaydedilmemesi gösteriyor ki, Risâle-i
Nur âsâyiflin temel tafl›na hizmet eden bir sadaka-i mak-
bule hükmündedir. Maddî ve mânevî tehlikelerden bu
memleketi muhafazaya vesile oldu¤u tahakkuk eden bir
hakikat-i Kur'âniyedir.

Risâle-i Nur’un ehemmiyetli bir parças› olan ve binler
gençleri vatan, millet ve âsayiflin menfaatine terbiye
eden Gençlik Rehberi’nin mahkemesi dolay›s›yla
Üstad›m›z hasta halinde iki defa ‹stanbul’a mahkemeye
gidip, yüz yirmi polisin kalabal›¤› da¤›tmaya çal›flt›¤› o
mahkemede Gençlik Rahberi’nin hem müellifine, hem
nâflirine ittifakla beraat ve ayr›ca Rehberin de içinde
bulundu¤u umum risâlelere befl mahkeme beraat ver-
miflken, on befl günde teslimi lâz›m gelen Gençlik 
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müellif: eser telif eden, kitap ya-
zan.
naflir: eser, neflreden, yay›nlayan,
da¤›tan.
nokta: konu ile ilgili bölüm.
risale: kitap, kitapç›k.
Risale-i Nur: Nur Risalesi, Bediüz-
zaman Said Nursî’nin eserlerinin
ad›.
sabit: ispat edilmifl, ispatlanm›fl.
sadaka-i makbule: Allah taraf›n-
dan hofl karfl›lanm›fl, kabul edil-
mifl sadaka.
tahakkuk: gerçekleflme, olma;
delil ile ispat edilme, kesinleflme.
te’hîr: erteleme, sonraya b›rak-
ma.
terbiye: besleyip büyütme, yetifl-
tirme, e¤itme.
tetkik: dikkatle araflt›rma, incele-
me.
umum: bütün.
vesile: bahane, sebep.
vilayet: il.
vukuat: normalin d›fl›nda olan
hâdiseler.

adliye: mahkeme, yarg›lama
iflleriyle u¤raflan daire.
alâkadar: ilgili, iliflkili, müna-
sebetli, ba¤l›.
asayifl: emniyet, kanun ve ni-
zam hakimiyetin sa¤lanmas›.
bahane: as›l sebebi gizlemek
için ileri sürülen uydurma se-
bep.
beraat: serbest kalma, suç-
suz bulunma, aklanma.
cihet: yön, sebep, vesile.
defa: kere, kez, yol.
desise: hile, oyun, aldatmaca.

ecza: cüz’ler, parçalar, k›s›m-
lar.
ehemmiyetli: önemli.
emniyet: güven, güvenilir.
esbab-› mucibe: gerektiren
sebepler.
hakikat-› Kur’âniye:
Kur’ân’›n hakikat›, Kur’ân’›n
ifade etti¤i gerçek.
hizmet: görev, vazife.
hukukî: hukuka uygun.
iade: geri verme.
iktiza: gerek, lüzum.
intiflar: yay›nlanma, neflrol-

ma.
ittifak: fikir birli¤i, söz birli¤i.
kanunî: kanuna uygun, yasal.
maddî: madde ile alâkal›.
manevî: manaya ait, maddî
olmayan.
medar-› mes’uliyet: sorum-
luluk sebebi.
menfaat: fayda.
mucib-i mes’uliyet: mes’uli-
yet gerektirici, sorumluluk
gerektiren.
muhafaza: koruma.
mübarek: feyizli, bereketli.
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Rehberi’nin on befl aydan beri teslim edilmemesiyle De-
nizli ve Ankara A¤›r Ceza Mahkemeleri befl ayda bera-
at ve iadesine karar verdikleri halde Afyon Mahkemesi
befl sene teslimi tehir etmesiyle ve Diyarbak›r havalisine,
vilâyât-› flarkiyeye iman, din ve âsâyifl noktas›nda yüz
vâiz kadar menfaati bulunan bir zat›n kendi paras›yla al-
d›¤› hususî Nur nüshalar›n›—haklar›nda befl mahkeme-
nin beraat karar› olmas›na ra¤men—müsadere edip va-
tana, millete faydal› hizmetine mâni olmas›yla o sadaka-i
makbule hükmündeki vesile-i def-i belâ bu suretle gizlen-
di¤inden, bir buçuk milyar lira zarara vesile olan bu be-
lâ f›rsat buldu, geldi denilebilir.

E¤er befl mahkemenin ve ‹stanbul’un verdi¤i beraat
neticesiyle o Gençlik Rehberi intiflar etseydi, onun der-
siyle intibaha gelen ve gelecek olan Müslüman gençler,
elbette baflkalar›n›n veyahut ihtilâlcilerin ifsad›na mey-
dan vermeyerek bir buçuk milyar lira zarardan bu mille-
ti kurtarmaya sa’y ve gayret edecek idiler. Bir buçuk mil-
yar liral›k bu lekenin zuhuruna meydan vermeyecektiler.

Evet, Üstad›m›z eski Harb-i Umumîde Rusya’daki
esaretinde anlam›fl ki, mânevî tahribatla gençleri ifsad
eden tehlike memleketimize de gelecek diye telâfl edip
bütün kuvvetiyle o vakitten beri tahribat-› mâneviyeye
bir siper olmak için Gençlik Rehberi gibi çok eserler
yazd›. Kur'ân-› Hakîmin derslerini neflretti. Lillâhilhamd,
pek çok gençleri kurtarmaya vesile oldu. fiimdi ehl-i si-
yaset madem müsalemet-i umumiyeyi ve ittihad-› milleti
istiyor; çabuk, Pakistan’›n dahi ehemmiyetle nazara al›p 

asayifl: emniyet, kanun ve nizam
hakimiyetin sa¤lanmas›.
belâ: musibet, s›k›nt›.
beraat: serbest kalma, suçsuz
bulunma, aklanma.
ehemmiyet: önem, de¤er, k›y-
met.
ehl-i siyaset: ülkenin idaresiyle
meflgul olanlar, siyaset adamlar›,
politikac›lar.
esaret: esirlik, harp esirli¤i, tut-
sakl›k.
Harb-i Umumî: genel harp, umu-
mî savafl; 1914-1918 y›llar› aras›n-
da cereyan eden Birinci Dünya
Savafl›.
havali: bölge, etraf, çevre, civar.
hizmet: görev, vazife.
hususî: özel.
iade: geri verme.
ifsat: fesada u¤ratma, bozma, ka-
r›fl›kl›k ç›karma.
ihtilâl: mevcut idareyi veya reji-
mi zor kullanarak de¤ifltirme.
iman: inanç, itikat.
intibah: uyan›fl.
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intiflar: yay›nlanma, neflrol-
ma.
Kur’ân-› Hakîm: her ayet ve
suresinde say›s›z hikmet ve
faydalar bulunan Kur’ân.
lillâhilhamd: Allah’a hamdol-
sun ki!.
madem: de¤il mi ki.
manevî: manaya ait, maddî
olmayan.
mâni: engel, mania, set.
menfaat: fayda.
müsadere: toplatma, elden
alma.

müsâlemet-i umumîye: ge-
nel bar›fl.
nazar: bak›fl, dikkat.
neflr: yay›m, yay›n.
sadaka-i makbule: Allah ta-
raf›ndan hofl karfl›lanm›fl, ka-
bul edilmifl sadaka.
sa’y: ifl, çal›flma, çabalama.
siper: koruyucu engel, kal-
kan.
tahribat: tahripler, y›k›p boz-
malar.
tahribat-› maneviye: manevî
tahribat, y›k›mlar.

te’hîr: erteleme, sonraya b›-
rakma.
vaiz: vaaz eden, ibadet yerle-
rinde dinin emir ve yasaklar›-
n› anlatarak nasihat eden din
görevlisi.
vesile: bahane, sebep.
vesile-i def-i bela: belay›,
musibeti defetmeye vesile
olan.
vilayat-› flarkiye: flark vila-
yetleri, do¤u illeri.
zat: flahsiyet.
zuhur: aç›kl›k, görünme.
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ve es-S›dd›k mecmuas›nda neflretti¤i risâlenin intiflar›na
müsaade  etsin. 

ìÕ

Œ 3 2 7 œ
1 o¬nfÉnërÑo°S /¬pªr°SÉpH

Kur'ân-› Hakîmin bir kanun-u esasîsi olan
2 …'ôrNoG nQrRph lInQpRGnh oQpõnJn’nh s›rr›yla, “Birisinin hatas›yla bafl-

kas›, hattâ kardefli de olsa mes’ul olamaz.” fiimdi yüz
otuz risâlede birtek risâlenin yüz sayfas›nda bir sayfa
muannid insafs›zlar›n nazar›nda hatâ bile olsa, o yüz bin
sayfa olan yüz otuz kitab› mes’ul edecek dünyada bir ka-
nun var m›? Halbuki bu otuz sene zarf›nda befl mahke-
me ayn› kitaplara beraat vermifller. Hem Malatya mese-
lesi münasebetiyle yirmi mahkeme de alâkadar olmufltu-
lar. O yirmi mahkeme “Bir suç bulam›yoruz” dedikleri
halde ve 600 bin nüshas› dahilde ve hariçte intiflar etti-
¤i halde hiç kimseye zarar vermemesi ve Avrupa’da en
yüksek mektep içinde Nur’un dershânesi diye ay›rd›kla-
r› yerde H›ristiyanlar dahi onlar› okumas› ve âlem-i ‹s-
lâmda gayet takdirle intiflar etmesi, hattâ Pakistan’da ç›-
kan es-S›dd›k mecmuas›n›n Risâle-i Nur’un bir risâlesini
neflredip Diyanet Riyasetine göndermesi ve bu kadar in-
tiflar›yla beraber hiçbir âlim ona itiraz etmemesi gibi ha-
kikatler gösteriyor ki, elbette Diyanet dairesi Nurlar› hi-
maye etmek hakikî bir vazifesidir.
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yen.
münasebet: vesile, alâka, ba¤.
müsaade: izin.
nüsha: kitap.
Risale-i Nur: Nur Risalesi, Bediüz-
zaman Said Nursî’nin eserlerinin
ad›.
riyaset: reislik, baflkanl›k.
takdir: k›ymet verme, be¤enme.
vazife: görev.
zarf›nda: süresince.

alâkadar: ilgili, iliflkili, müna-
sebetli, ba¤l›.
âlem-i ‹slâm: ‹slâm âlemi, ‹s-
lâm dünyas›.
âlim: ilim ile u¤raflan, ilim
adam›.
beraat: serbest kalma, suç-
suz bulunma, aklanma.
dâhil: içeri, iç.
Diyanet: Din iflleri ile ilgilenen

kurulufl, teflkilat.
gayet: son derece.
hakikî: gerçek.
hariç: d›flar›da.
himaye: koruma, muhafaza
etme.
intiflar: yay›nlanma, neflrol-
ma.
itiraz: direnme, karfl› koyma.
kanun-› esasî: ana prensipler,

anayasa.
Kur’ân-› Hakîm: her ayet ve
suresinde say›s›z hikmet ve
faydalar bulunan Kur’ân.
mecmua: dergi.
mektep: okul.
mesele: çözülmesi istenilen
fley, problem.
mes’ul: sorumlu, yükümlü.
muannit: inatç›, ayak dire-

1. Allah’›n ad›yla. Onu her türlü kusur ve noksandan tenzih ederiz.
2. En’âm Suresi: 164.
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Diyanet dairesi, Meflihat-› ‹slâmiye gibi, yaln›z Türki-
ye’nin din muallimi de¤il, belki umum âlemi ‹slâma Me-
flihat-› ‹slâmiye yerine alâkas›, nezareti, münasebeti var.
Âlem-i ‹slâm o Diyanet dairesine karfl› tam hüsn-ü zan
etmek, su-i tevehhüm etmemek, hususan bu zamanda
ziyade lüzumu var. Hem de Türkiye ile ittifak etmeyen
‹slâmî hükûmetlerde o mübarek daireye karfl› su-i teveh-
hüm gelmemesine büyük bir vesilesi olan ve âlem-i ‹slâ-
m›n her taraf›nda, belki Avrupa’da takdire mazhar ol-
mufl Risâle-i Nur, o Diyanet dairesini hem flerefini mu-
hafaza ediyor. Hem âlem-i ‹slâma karfl› o dairenin bir
eseri olarak intiflar› gayet lâz›m ve zarurî oldu¤unu bu
noktay› ehl-i vukuf tam nazara als›nlar. Onun için biça-
re Said Nursî ve Nur talebelerinden yüz derece ziyade
Diyanet Riyaseti âzalar›, hocalar› alâkadar olmak lâz›m.
Tâ ki, Risâle-i Nur dinsizlerin taarruzlar›na karfl› muha-
faza ve himaye edilsin. Mükerrer beraatler verildi¤i hal-
de intiflar›na mâni olan desisecileri susturmak lâz›m...

Said Nursî

ìÕ

Œ 3 2 8 œ
1 ÉkªpFGnO GkónHG o¬oJÉncnônHnh $G oánªrMnQnh rºoµr«n∏nY oΩnÓs°ùdnG @ o¬nfÉnërÑo°S /¬pªr°SÉpH

Ankara’da bir kardeflimizden Asâ-y› Mûsâ ve Gençlik
Rehberi’ni bahane ederek umum Nur Risâlelerini almak
için gelmifller. O kardeflimiz A¤›r Ceza Mahkemesinin 

alâka: ilgi, iliflki, yak›nl›k.
alâkadar: ilgili, iliflkili, münase-
betli, ba¤l›.
âlem-i ‹slâm: ‹slâm âlemi, ‹slâm
dünyas›.
bahane: as›l sebebi gizlemek için
ileri sürülen uydurma sebep.
beraat: serbest kalma, suçsuz
bulunma, aklanma.
bîçare: çaresiz, zavall›.
desise: hile, oyun, aldatmaca.
ehl-i vukuf: bir mesele hakk›nda
bilgi ve yetki sahibi olanlar.
gayet: son derece.
himaye: koruma, muhafaza et-
me.
hususan: bilhassa, özellikle.
hüsn-i zan: iyi zan, güzel kanaat.
intiflar: yay›nlanma, neflrolma.
‹slâmî: ‹slâm ile alâkal›, ‹slama

ait.
ittifak: fikir birli¤i, söz birli¤i.
mâni: engel, mania, set.
mazhar: nail  olma, flereflen-
me.
meflihat-› ‹slâmiye: ‹slâmî ifl-
lerin ilmî meseleleri ile u¤ra-
flan devlet dairesi, fieyhülis-
lâml›k makam›.
muallim: ders veren, ö¤ret-

men.
muhafaza: koruma.
mübarek: feyizli, bereketli.
mükerrer: tekrarlanm›fl, tek-
rar olunmufl.
münasebet: ilgi, iliflki, ba¤.
nezaret: gözetme, bakma.
Nur: Risale-i Nur.
Risale-i Nur: Nur Risalesi, Be-
diüzzaman Said Nursî’nin

eserlerinin ad›.
su-i tevehhüm: kötü anlama.
fleref: onur, haysiyet.
taarruz: sald›rma, sataflma,
iliflme.
talebe: ö¤renci.
umum: bütün.
vesile: yol, vas›ta, sebep.
zarurî: zorunlu.
ziyade: çok, fazla.

1. Allah’›n ad›yla. Onu her türlü kusur ve noksandan tenzih ederiz. Allah’›n selâm›, rahmeti
ve bereketi ebediyen ve dâima üzerinize olsun.
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Asâ-y› Mûsâ hakk›ndaki beraat karar›n› gösterince Asâ-
y› Mûsâ’y› almaktan vazgeçmifller. Bulduklar› ve götür-
mek üzere gözlerinin önüne koyduklar› on kadar Genç-
lik Rehberi’nin de üzerine kendileri fark›nda olmayarak
baz› kitaplar koymufllar. Giderken Gençlik Rehberi’ni de
ne kadar aram›fllarsa da bulamam›fllar. Bu suretle Genç-
lik Rehberi kendi kerametiyle kendini muhafaza etmifl.
Asâ-y› Mûsâ ve Gençlik Rehberi hariç, birer tane ald›k-
lar› mecmua ve risâleleri de emniyetten tekrar iade et-
mifller.

1 »/bÉnÑrdGnƒog »/bÉnÑrdnG
Said Nursî

ìÕ

Œ 3 2 9 œ

HEYET-‹ VEK‹LEYE VE TEVF‹K ‹LER‹’YE ARZ ED‹YORUZ K‹:

fiark Üniversitesi hakk›nda çok k›ymettar hizmetinizi
Üstad›m›za söyledik. O dedi:

Ben hasta olmasayd›m, ben de o mesele için vilâyat-›
flarkiyeye gidecektim. Ben bütün ruh u can›mla Maarif
Vekilini tebrik ediyorum. Hem 55 seneden beri, Medre-
setü’z-Zehra nam›nda fiark Üniversitesinin tesisine çal›fl-
mak ve o üniversiteyi biri Van’da, biri Diyarbak›r’da, bi-
ri de Bitlis’te olmak üzere üç tane veya hiç olmazsa bir
tane Van’da tesis etmek için, Hürriyetten evvel ‹stan-
bul’a geldim. Hürriyet ç›kt›, o mesele de geri kald›.
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arz: sunma.
beraat: serbest kalma, suç-
suz bulunma, aklanma.
emniyet: güvenlik; polis tefl-
kilat›.
evvel: önce.
hariç: d›fl›nda.
heyet-i vekile: vekiller heye-
ti, bakanlar kurulu, kabine.
iade: geri verme.
keramet: ermiflçesine yap›-

lan ifl, hareket veya söylenen
söz, fikir.
k›ymettar: k›ymetli, de¤erli.
maarif: e¤itim.
mecmua: kitap, eser.
Medresetüzzehra: Bediüzza-
man’›n do¤uda (Van) yap›l-
mas›n› idarecilere teklif etti¤i,
fen ilimleriyle din ilimlerinin
birlikte okutulmas›n› düflün-
dü¤ü üniversite.

mesele: konu.
muhafaza: koruma.
nam: ad.
ruh u cân: ruh ve can; ruh ve
canla.
fiark: do¤u.
tesis: kurma, meydana getir-
me.
vekil: bakan.
vilayat-› flarkiye: flark vila-
yetleri, do¤u illeri.

1. Bâkî olan ancak Allah’t›r.
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Sonra ‹ttihatç›lar zaman›nda Sultan Reflad’›n Rume-
li’ye seyahati münasebetiyle Kosova’ya gittim. O vakit
Kosova’da büyük bir ‹slâmî darülfünun tesisine teflebbüs
edilmiflti. Ben orada hem ‹ttihatç›lara, hem Sultan Re-
flad’a dedim ki: “fiark böyle bir darülfünuna daha ziyade
muhtaç ve âlem-i ‹slâm›n merkezi hükmündedir.”

O vakit bana vaad ettiler. Sonra Balkan harbi ç›kt›. O
medrese yeri istilâ edildi. Ben de dedim ki: “Öyleyse o
20 bin alt›n liray› fiark Darülfünununa veriniz.” Kabul
ettiler.

Ben de Van’a gittim. Ve bin lira ile Van gölü kenar›n-
da Artemit’te temelini att›ktan sonra Harb-i Umumî ç›k-
t›. Tekrar geri kald›.

Esaretten kurtulduktan sonra ‹stanbul’a geldim. Hare-
ket-i Milliyeye hizmetimden dolay› Ankara’ya ça¤›rd›lar.
Ben de gittim. Sonra dedim: “Bütün hayat›mda bu da-
rülfünunu takip ediyorum. Sultan Reflad ve ‹ttihatç›lar
20 bin alt›n liray› verdiler. Siz de o kadar ilâve ediniz.”
Onlar 150 bin banknot vermeye karar verdiler. Ben de-
dim: “Bunu mebuslar imza etmelidirler.”

Baz› mebuslar dediler: “Yaln›z sen medrese usulüyle
s›rf ‹slâmiyet noktas›nda gidiyorsun.  Halbuki flimdi
garpl›lara benzemek lâz›m.”

Dedim: “O vilâyât-› flarkiye âlem-i ‹slâm›n bir nevi
merkezi hükmünde, fünun-u cedide yan›nda ulûm-u di-
niye de lâz›m ve elzemdir. Çünkü, ekser enbiyâ fiarkta
ve ekser hükemâ Garbda gelmesi gösteriyor ki, fiark›n 

âlem-i ‹slâm: ‹slâm âlemi, ‹slâm
dünyas›.
banknot: ka¤›t bir lira.
dârülfünun: üniversite.
ekser: pek çok.
elzem: daha (en, pek) lâz›m, lü-
zumlu, gerekli.
enbiya: nebiler, peygamberler.
esaret: esirlik, harp esirli¤i, tut-
sakl›k.
fünun-u cedide: yeni fenler, ilim-
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ler.
garp: Bat›, Bat› ülkeleri.
Harb-i Umumî: genel harp,
umumî savafl; 1914-1918 y›l-
lar› aras›nda cereyan eden Bi-
rinci Dünya Savafl›.
Hareket-i Milliye: Milli Müca-
dele Hareketi.
harp: savafl.
hükema: filozoflar.
hükmünde: de¤erinde, yerin-

de.
‹slâmî: ‹slâm ile alâkal›, ‹sla-
ma ait.
istilâ: ele geçirme, kaplama,
yay›lma.
mebus: milletvekili.
medrese: ‹slâm dünyas›nda
düzenli ö¤retim kuruluflu,
mektep.
muhtâc: gerek duyan.
münasebet: vesile, alâka,

ba¤.
nevi: çeflit.
fiark: Do¤u.
tesis: kurma, meydana getir-
me.
teflebbüs: giriflim.
ulûm-i diniye: dinî ilimler.
vaad: söz verme, aht.
vilayat-› flarkiye: flark vila-
yetleri, do¤u illeri.
ziyade: çok, fazla.
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terakkiyât› din ile kàimdir. (HAfi‹YE) Baflka vilâyetlerde s›rf
fünun-u cedide okutturursan›z da, fiarkta herhalde mil-
let, vatan maslahat› nâm›na, ulûm-u diniye esas olmal›-
d›r. Yoksa Türk olmayan Müslümanlar, Türke hakiki kar-
deflli¤i hissedemeyecek. fiimdi bu kadar düflmanlara
karfl› teâvün ve tesânüde mecburuz.”

fiimdi ben zehir hastal›¤›yla ziyade rahats›z vaziyette
ve çok ihtiyarl›k sebebiyle elli befl senelik bir gaye-i ha-
yat›m› görüp takip etmekten mahrum kald›¤›m gibi, An-
kara’ya gidip flark terakkiyât›n›n anahtar› olan bu mües-
seseye çal›flanlar› ruh u can›mla tebrik etmekten dahi
mahrum kal›yorum.

Yaln›z, otuz befl sene evvel Ebuzziya Matbaas›nda 
tâb' edilen Münâzarât ve Saykalü’l-‹slâmiye nâm›ndaki 
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HÂfi‹YE: Hattâ o zamandan evvel Türk olmayan bir talebem vard›. Es-
ki medresemde hamiyetli ve gayet zekî o talebem ulûm-u diniyeden ald›-
¤› hamiyet dersiyle her vakit derdi: “Salih bir Türk elbette fâs›k kardeflim-
den, babamdan bana daha ziyade kardefl ve akrabâd›r.” Sonra ayn› tale-
be talihsizli¤inden s›rf maddî fünun-u cedide okumufl. Sonra ben dört se-
ne sonra onunla görüfltüm. Hamiyet-i milliye bahsi oldu. O dedi ki: “Ben
flimdi Râf›zî bir Kürdü, sâlih bir Türk hocas›na tercih ederim.” Ben de
“Eyvah!” dedim. “Sen ne kadar bozulmuflsun.” Bir hafta çal›flt›m. Onu
kurtard›m. Eski hakikatli hamiyetine çevirdim. Sonra Meclis-i Mebusan-
daki bana muhâlefet eden mebuslara dedim: “O talebenin evvelki hali
Türk milletine ne kadar lüzûmu var ve ikinci halinin ne kadar vatan men-
faatine uygun olmad›¤›n› fikrinize havale ediyorum. Demek farz-› muhâl
olarak siz baflka yerde dünyay› dine tercih edip siyasetçe dine ehemmi-
yet vermeseniz de herhalde flark vilâyetlerinde din tedrisât›na âzamî
ehemmiyet vermek lâz›m. O vakit bana muhâlif mebuslar da ç›k›p o lâyi-
ham› 163 mebus imza ettiler. Bu kadar imzay› tafl›yan bir istidây› elbette
yirmi yedi sene istibdâd-› mutlak onu bozamam›fl.

evvel: önce.
fünun-u cedide: yeni fenler,
ilimler.
gaye-i hayat: hayat›n gayesi,
hayat›n amac›.
hakikî: gerçek.
hafliye: dipnot.
mahrum: yoksun.
maslahat: fayda, maksat.
müessese: kurulufl, kurum.
Münazarat: Said Nursî’nin

1911 y›l›nda neflretti¤i, Do¤u-
nun ve ‹slâm âleminin prob-
lemlerini çareleriyle birlikte
ele ald›¤›, hak, hukuk, adalet,
hürriyet, meflrutiyet gibi kav-
ramlar› yorumlad›¤› bir eseri.
nam: ad.
ruh u cân: ruh ve can; ruh ve
canla.
flark: do¤u.
tab: basma.

teavün: yard›m etme.

terakkiyat: ilerlemeler, gelifl-
meler.

tesanüt: dayan›flma, birbirine
dayanma ve destek olma.

ulûm-i diniye: dinî ilimler.

vaziyet: durum.

vilayet: il.

ziyade: çok, fazla.

EMIRDAG 02.qxd  3/28/07  9:43 AM  Page 777



eserim, elbette Maarif Vekilinin nazar›ndan kaçmam›fl.
Benim bedelime o eser konuflsun. Ben hayat›mdan ümi-
dim kesilmifl gibiyim. Fakat o azîm üniversitenin temel-
leri ve esâsât› ve mânevî bir program› ve muazzam bir
tedrisât› nev'inden, Risâle-i Nur’un yüz elli risâlesini ken-
dime tevkil ediyorum. Bu vatan ve milletin istikbâlinin
fedakâr genç üniversite talebelerine ve maarif dairesine
arz edip bu meselede muvaffak›yete mazhar olan Tevfik
‹leri’nin bu biçare Said’e bedel Risâle-i Nur’a himâyetkâ-
râne sahip ç›kmas›n› rahmet-i ‹lâhîden niyaz ediyorum.

1 »/bÉnÑrdGnƒog »/bÉnÑrdnG
Çok hasta, çok ihtiyar, 

garip, tecrid içinde
Said Nursî

ìÕ
Œ 3 3 0 œ

DO⁄U ÜN‹VERS‹TES‹ HAKKINDA TAHR‹FÇ‹ B‹R
GAZETEYE CEVAPTIR

Muhâlif bir partinin fliddetli ve tenkitçi taraf›ndan bir
mensubu, yani Ulus’un 1.4.1954 tarihli nüshas›nda ya-
z›lan Atatürk Üniversitesi hakk›ndaki makaleye cevap
hükmünde o üniversitenin hakikatini beyân ediyoruz.
fiöyle ki:

fiimdi Atatürk Üniversitesi nâm› verilen bu dârülfünû-
nun küflâd›na Üstad›m›z Said Nursî 50 seneden beri 

arz: sunma, bildirme.
azîm: büyük.
bedel: yerine, ad›na, nam›na.
beyan: anlatma, aç›klama.
bîçare: çaresiz, zavall›.
dârülfünun: üniversite.
eser: telif, kitap, yay›n.
fedakâr: kendini veya flahsî men-
faatlerini hiçe sayan, feda eden.
garip: gurbette, kendi memleke-
tinin d›fl›nda bulunan, yabanc›.
hakikat: gerçek, as›l, esas.
himayetkârane: korumaya çal›-
flarak.
hükmünde: de¤erinde, yerinde.
ihtiyar: yafll›.
istikbal: gelecek.
küflat: aç›fl, ilk aç›l›fl merasimi,
yeni bir yap›y› kullanmaya açma.
maarif: e¤itim.

manevî: manaya ait, maddî
olmayan.
mazhar: nail  olma, flereflen-
me.
mensup: bir fleye veya kim-
seye ba¤l› olan, üye.
mesele: konu.
muazzam: çok fazla, büyük.
muhalif: muhalefet eden, bir
fiil ve düflünceye karfl› z›t dü-
flüncede bulunan.

muvaffak›yet: baflar›.
nam: ad, isim.
nev: tür, çeflit.
niyaz: Allah’a yalvarma ve
yakarma.
nüsha: say›.
rahmet-i ‹lâhîye: Allah’›n
sonsuz rahmeti, ‹lâhî rahmet.
Risale-i Nur: Nur Risalesi, Be-
diüzzaman Said Nursî’nin
eserlerinin ad›.

tahrif: bir metni ilâve ve ç›-
karmalarla, farkl› manaya ge-
lecek flekle sokma.
talebe: ö¤renci.
tecrîd: bir kiflinin baflka bir in-
san veya nesneyle olan iliflki-
sini kesme.
tedrîsât: ö¤retim.
tenkit: elefltirme.
tevkil: vekil etme, edilme.
vekil: bakan.

1. Bâkî olan ancak Allah’t›r.
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büyük bir gayretle çal›flm›flt›r. Üstad›m›z ‹ttihadç›lara mu-
hâlif oldu¤u halde, onlar ve Sultan Reflad, bu dârülfünû-
nun inflâs› için 19 bin alt›n tahsis etmifl, Van’da Üstad›-
m›z temellerini atm›flt›. Fakat Harb-i Umumînin vukuuy-
la geri kalm›flt›. Sonra devr-i Cumhuriyetin iptidâs›nda
Üstad›m›z Said Nursî’nin Ankara’da Meclis-i Mebusana
istenilmesiyle, Üstad›m›z tekrar teflebbüse geçmiflti. Ora-
da Üstad›m›z o zaman›n idaresine tam muhâlif ve siya-
seti bütün bütün terk etti¤i ve bâz› cihetle de muhâlif ol-
du¤unu ve “Dünyan›za kar›flmayaca¤›m” dedi¤i ve hattâ
Mustafa Kemal’e “Namaz k›lmayan hâindir” dedi¤i ve
onun teklif etti¤i büyük servet, maafl, fiark Vaiz-i Umu-
mîli¤i gibi büyük tekliflerini kabul etmedi¤i halde, fiark
Dârülfünûnunun tesisi için 150 bin banknotun 200 me-
bustan 163 mebusun imzas› ve Mustafa Kemal’in tasdi-
kiyle verilmesine karar verilmiflti. Demek ki, flark›n en
mühim meselesi o zaman o üniversiteydi. fiimdi yirmi
derece daha ziyade ihtiyaç var. Nihayet yine Üstad›m›z›n
maddî ve mânevî gayret ve teflvikleri neticesiyle yap›lma-
s›na bu hükûmet-i ‹slâmiye zaman›nda karar verildi.

Bu fiark Üniversitesinin o cihanflümul k›ymet ve
ehemmiyetini, bir bahr-i ummandan bir katre takdim
eder misillü iki üç nokta olarak arz ederiz:

• B‹R‹NC‹S‹: Bu dârülfünûn hem ‹ran, hem Arabistan,
hem M›s›r ve Afganistan, hem Pakistan ve Türkistan ve
Anadolu’nun merkezinde bir kalb hükmündedir. Ve hem
bir Camiü’l-Ezher, bir Medresetü’z-Zehrâd›r.
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dü¤ü üniversite.
mesele: konu.
misillü: gibisinden.
muhalif: muhalefet eden, bir fiil
ve düflünceye karfl› z›t düflünce-
de bulunan.
mühim: önemli, ehemmiyetli.
nihayet: en sonunda.
nokta: konu ile ilgili bölüm.
flark: do¤u.
tahsis: verme, ay›rma.
takdim: arz etme, sunma.
tasdik: onaylama.
teklif: öneri.
tesis: kurma, meydana getirme.
teflebbüs: bir ifli yapmak için ha-
rete geçme, bafllama, giriflme.
vaiz-i umumî: umumî vaiz, genel
vaiz.
vuku: olma, meydana gelme.
ziyade: çok, fazla.

arz: sunma, bildirme.
bahr-i umman: Hind Okyanu-
su.
banknot: ka¤›t bir lira.
Camiü’l-Ezher: M›s›r’daki Ez-
her Üniversitenin ad›.
cihanflümul: dünya çap›nda,
dünya ölçüsünde.
cihet: yön, sebep, vesile.
dârülfünun: üniversite.
devr-i Cumhuriyet: cumhuri-
yet devri, dönemi.
ehemmiyet: önem, de¤er,
k›ymet.

Harb-i Umumî: genel harp,
umumî savafl; 1914-1918 y›l-
lar› aras›nda cereyan eden Bi-
rinci Dünya Savafl›.
hükmünde: de¤erinde, yerin-
de.
hükümet-i ‹slamiye: ‹slam
hükümeti.
idare: yönetim.
infla: yapma, bina etme, kur-
ma.
iptida: bafl, bafllang›ç.
katre: damla.
k›ymet: de¤er.

maddî: madde ile alâkal›.
manevî: manaya ait, maddî
olmayan.
mebus: milletvekili.
Meclis-i Mebusan: mebuslar
meclisi, Osmanl› devleti za-
man›nda halk taraf›ndan seçi-
len mebuslar›n meclisi, Millet
Meclisi.
Medresetüzzehra: Bediüzza-
man’›n do¤uda (Van) yap›l-
mas›n› idarecilere teklif etti¤i,
fen ilimleriyle din ilimlerinin
birlikte okutulmas›n› düflün-
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• ‹K‹NC‹S‹: fiimdi umum beflerde sulh-u umumi için,
yani beflerin ifsad edilmemesi için çareler aran›yor, pakt-
lar kuruluyor. Ve mâdem bu hükûmet-i ‹slâmiye musâlâ-
hât-› umumiye ve hükûmetin selâmeti için, Yugoslav-
ya’ya, tâ ‹spanya’ya kadar onlar› okflayarak dostluk kur-
maya çal›fl›yor.

‹flte bunlar›n çare-i yegânesinin bir delili olarak göste-
riyoruz ki, tesis edilecek fiark Dârülfünûnunun ilk müte-
flebbisinin bir ders kitab› olan ve ulûm-u müsbete ve fen-
niye ile ulûm-u imâniyeyi bar›flt›ran ve bu otuz seneden
beri bütün feylesoflara meydan okuyan ve resmî ulemâ-
ya dokundu¤u ve eski hükûmetle resmen mübâreze etti-
¤i halde bütün bunlar taraf›ndan takdir ve tahsine maz-
har olan ve mahkemelerde berâet kazanan Risâle-i
Nur’un bu vatan ve millete temin etti¤i âsâyifl ve emni-
yettir ki, ‹slâm memleketlerinde, hususan Fas’ta, M›s›r
ve Suriye ve ‹ran gibi yerlerde vuku' bulan dahilî kar›fl›k-
l›klar›n bu vatanda görülmemesidir.

‹flte, nas›l ki bu vatan ve millette Risâle-i Nur—emni-
yet ve âsâyiflin ihlâline sâir memleketlerden daha ziyade
esbab bulunmas›na ra¤men—âsâyifli temin etmesi gös-
teriyor ki, o Do¤u Üniversitesinin tesisi, befleri müsâle-
met-i umumiyeye mazhar k›lacakt›r. Çünkü, flimdi tahri-
bât mânevî oldu¤u için, ona mukabil tâmirci mânevî bir
atom bombas› lâz›md›r.

‹flte, bu zamanda tahribât›n mânevî oldu¤una ve ona
karfl› mukabelenin de ancak tâmirci mânevî atom 

asayifl: emniyet; korku ve endi-
fleden uzak olma.
beraat: serbest kalma, suçsuz
bulunma, aklanma.
befler: insanl›k.
çare-i yegâne: tek çare, tek ç›kar
yol.
dahilî: içe ait, içe dönük, iç ile il-
gili.
dârülfünun: üniversite.
delil: kan›t, tan›k, burhan.
emniyet: güven, güvenilir.
esbap: sebepler, vas›talar.
fennî: fenne mensup, fenle ilgili
olan.
filozof: felsefe ile u¤raflan, filozof.
hususan: bilhassa, özellikle.
hükümet-i ‹slamiye: ‹slam hükü-
meti.
ifsat: fesada u¤ratma, bozma, ka-
r›fl›kl›k ç›karma.
ihlâl: bozma, zarar verme.
madem: de¤il mi ki.
manevî: manaya ait, maddî ol-
mayan.
mazhar: nail  olma, flereflenme.
mukabele: karfl›l›k verme, karfl›-
lama.
mukabil: karfl›l›k.
musâlâhât-› umumîye: umumî
bar›fl anlaflmalar›, genel anlaflma-
lar, toplumun veya insanl›¤›n bü-
tün kesimlerinin bar›fl içinde ol-
mas›.
mübareze: çat›flma, kavga.
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müsâlemet-i umumîye:
umumun selâmeti, insanl›¤›n
bar›fl›.
müteflebbis: teflebbüs eden,
bir ifle giriflen, giriflken kimse,
giriflimci.
pakt: antlaflma.
resmen: resmî  olarak, resmî
bir flekilde.
resmî: devlet ad›na olan.
Risale-i Nur: Nur Risalesi, Be-
diüzzaman Said Nursî’nin
eserlerinin ad›.
sâir: di¤er, baflka, öteki.

selâmet: salimlik, eminlik,
kurtulufl, korku ve endifleden
uzak olma.
sulh-i umumî: genel bar›fl,
herkesi ilgilendiren bar›fl,
dünya bar›fl›.
fiark: Do¤u.
tahribat: tahripler, y›k›p boz-
malar.
tahsin: be¤enme, güzel bul-
ma.
takdir: be¤enme, be¤endi¤ini
belirtme.
temîn: sa¤lama.

temîn: sa¤lamlaflt›rma, sa¤la-
ma.
tesis: kurma, meydana getir-
me.
ulema: âlimler, bilginler, ilim
sahipleri.
ulûm-i imaniye: iman ilimle-
ri, imanla ilgili ilimler.
ulûm-i müspete: müspet
ilimler; ispata dayal› pozitif
ilimler, fenler.
umumî: genel.
vuku: olma, meydana gelme.
ziyade: çok, fazla.
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bombas›yla mümkün olabilece¤ine kat'î bir delil olarak,
üniversitenin mebde' ve çekirde¤i olan Risâle-i Nur’un
bu otuz sene içerisinde Avrupa’dan gelen dehfletli dalâ-
let ve felsefe ve dinsizlik hücumlar›na bir sed teflkil etme-
sidir. O mânevî tahribâta karfl› Risâle-i Nur tâmirci ve
mânevî bir atom bombas› olmufl.

• ÜÇÜNCÜSÜ: Evet, fiark Üniversitesi bir merkez ola-
rak âlem-i ‹slâm› ve tâ bütün Asya’y› alâkadar edecek bir
mahiyet ve ehemmiyette oldu¤undan, altm›fl milyon de-
¤il, altm›fl milyar da masraf yap›lsa elyakt›r.

Yeni Ulus gazetesi muhâlif oldu¤u için, bu meseleyi
perde ederek yeni iktidar›n baz› büyük memurlar›ndan
bu meseleye çal›flanlara bir nevi irticâ süsünü vermek is-
tiyor. Halbuki, bu mesele en yüksek terakkî ve sulh-u
umumînin medâr›d›r. Bu müessese bu hükûmet-i ‹slâmi-
yeye bâz› fleâiri ‹slâmiyeden Arabî ezan-› Muhammedî
ve din dersleri gibi pekçok kuvvet verecek. Belki bu hü-
kûmetin istikbalinde, tarihlerde kemâl-i takdir ve tahsin-
le yâd edilmesine en parlak bir vesîle olacakt›r.

Bu meselenin ihyâs›yla hâs›l olan nur ve feyiz, Demok-
rat hükûmetin en büyük ve cihande¤er bir hizmeti olarak
ebede kadar misli görülmemifl bir parlakl›kla lemeân ede-
cektir. Ve beynelmilel bir itibar› temin edecektir.

Üstad›m›z›n hastal›¤› 
münasebetiyle hizmetinde bulunan

Nur Talebeleri

ìÕ
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lemeân: parlama, par›ldama.
mahiyet: durum, vaziyet.
manevî: manaya ait, maddî ol-
mayan.
masraf: harcama, sarf etme.
mebde: bafllang›ç.
medar: sebep, vesile.
mesele: konu.
misl: benzer, efl.
muhalif: muhalefet eden, bir fiil
ve düflünceye karfl› z›t düflünce-
de bulunan.
müessese: kurulufl, kurum.
münasebet: vesile, -dan dolay›.
nevi: çeflit.
Risale-i Nur: Nur Risalesi, Bediüz-
zaman Said Nursî’nin eserlerinin
ad›.
set: mani, perde, engel.
sulh-i umumî: genel bar›fl, herke-
si ilgilendiren bar›fl, dünya bar›fl›.
fiark: do¤u.
fleair-i ‹slâmiye: ‹slâma ait iflaret-
ler, ‹slâma sembol olmufl ifl ve
ibadetler.
tahribat: tahripler, y›k›p bozma-
lar.
tahsin: hayran olma.
tamir: onarma, düzeltme.
temîn: sa¤lamlaflt›rma, sa¤lama.
terakki: yükselme, ilerleme.
teflkil: oluflturma, flekillendirme.
vesile: bahane, sebep.
yâd: hat›rlama, anma, hat›ra ge-
tirme.

alâkadar: ilgili, iliflkili, müna-
sebetli, ba¤l›.
âlem-i ‹slâm: ‹slâm âlemi, ‹s-
lâm dünyas›.
Arabî: Arapça.
beynelmilel: milletler aras›.
cihande¤er: cihan k›ymetin-
de. çok k›ymetli.
dalâlet: azg›nl›k, sap›kl›k.
dehfletli: ürkütücü, korkunç.
delil: kan›t, tan›k, burhan.
ebed: sonsuzluk, daimîlik.
ehemmiyet: önem, de¤er,
k›ymet.

elyak: daha lây›k, en, pek lâ-
y›k, en liyakatli, çok yak›fl›r.
ezan-› Muhammedî: Hz. Mu-
hammed’in tebli¤ etti¤i dinin
ezan›.
felsefe: madde ve hayat›
bafllang›ç ve gaye bak›m›n-
dan inceleyen ilim.
feyiz: bolluk, bereket; ilim, ir-
fan.
hâs›l: elde etme, meydana
gelme.
hizmet: görev, vazife.
hükümet-i ‹slamiye: ‹slam

hükümeti.
ihya: canland›rma, diriltme,
hayat verme, yeniden hayata
döndürme.
iktidar: hükümet idaresini el-
de bulundurma.
irtica: gericilik, geriye dönme,
eskiyi isteme.
istikbal: gelecek.
itibar: fleref, haysiyet.
kat’î: kesin, flüpheye ve te-
reddüde mahal b›rakmayan.
kemal-i takdir: takdirin en
mükemmeli.
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Œ 3 3 1 œ
Mahkememizin tehiriyle ifllerin Ankara Mahkemesine

havale edilmesinde çok hay›r var. fiimdi hem Isparta
Mahkemesi, hem Van’da Molla Hamid’in ve Diyarba-
k›r’da Mehmet Kaya’n›n kitaplar›n›n iâdesi ve Afyon,
hepsi Ankara’ya bak›yor. Ankara’da olacak hay›rl› bir
netice ile inflaallah her tarafta birden ifllerimiz halledil-
mifl olacak, hem böyle bir vakitte Nurlardaki hakàik-›
imânîye, hususan Ankara’da nazarlar›n çevrilmesi lâ-
z›mm›fl. ‹nflaallah bu meselemizin oraya gönderilmesi
mühim bir intibâha vesîle olacak.

Kardefliniz
Zübeyir

ìÕ
Œ 3 3 2 œ

ÜSTADIN Z‹YARETÇ‹LERE DA‹R B‹R MEKTUBU

Umum dostlar›ma, hususan ziyaretçilere dair bir özrü-
mü beyan etmeye mecbur oldum:

Ekser hayat›m inzivada geçti¤i gibi, otuz k›rk senedir
tarassut ve taarruza mâruz kald›¤›mdan, zaruretsiz soh-
bet etmekten çekinip tevahhufl ediyorum. Hem eskiden
beri maddî ve mânevî hediyeler bana a¤›r geliyordu.
Hem flimdi ziyaretçiler, dostlar ço¤alm›fl, hem mânevî
mukabele lâz›m gelmifl. fiimdi maddî bir lokma hediye
beni hasta etti¤i gibi, mânevî bir hediye olan ziyaret et-
mek, görüflmek, hususan baflka yerlerden musafaha için 

beyan: anlatma, aç›klama.
dair: alakal›, ilgili.
ekser: pek çok.
hakaik-› imaniye: imana ait ha-
kikatler, imanî gerçekler.
havale: ›smarlama, b›rakma.
hususan: bilhassa, özellikle.
iade: geri verme.
inflaallah: Allah izin verirse.
intibah: uyan›fl.
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inziva: bir köfleye çekilme,
tek bafl›na yaflama, dünya ifl-
lerinden vaz geçme, dünya-
dan el-etek çekme.
maddî: madde ile alâkal›.
manevî: manaya ait, maddî
olmayan.
maruz: u¤ramak, etkilenmek.
mesele: konu.

mukabele: karfl›l›k.
musâfaha: selam vermek ve
sevgisini göstermek üzere
birbirine el uzatma.
mühim: önemli, ehemmiyetli.
nazar: bak›fl, dikkat.
özr: kusur, eksiklik.
taarruz: sald›rma, sataflma,
iliflme.

tarassut: gözetme, göz alt›n-
da tutma.
te’hîr: erteleme, sonraya b›-
rakma.
tevahhufl: ürkme, çekinme.
umum: bütün.
vesile: bahane, sebep.
zaruret: zorunluluk, mecburi-
yet.
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zahmet edip gelmek ziyareti dahi, ehemmiyetli bir hedi-
ye-i mâneviyedir. Ona mukabele edemiyorum. Hem de
ucuz de¤il. Mânen pahal›d›r. Ben kendimi o hürmete lâ-
y›k görmüyorum. Mânen mukabele de edemiyorum.
Onun için flimdilik aynen maddî hediye gibi bir ihsan
olarak bana mânevî hediye gibi olan sohbetten zaruret
olmadan men edildim. Baz› beni hasta eder—maddî he-
diyenin tam mukabilini vermedi¤im vakit beni hasta et-
ti¤i gibi. Onun için hat›r›n›z k›r›lmas›n, gücenmeyiniz.

Risâle-i Nur’u okumak, on defa benimle görüflmekten
daha kârl›d›r. Zaten benimle görüflmek âhiret, iman,
Kur'ân hesab›nad›r. Dünya ile alâkam› kesti¤im için,
dünya hesab›na görüflmek mânâs›zd›r. Âhiret, iman,
Kur'ân için ise, Risâle-i Nur daha bana ihtiyaç b›rakma-
m›fl. Hususan Tarihçe-i Hayat'taki mektuplar... Hattâ
hizmetimdeki has kardefllerimle de zaruret olmadan gö-
rüflemiyorum. Yaln›z baz› Risâle-i Nur’un fütuhat›na ve
neflriyat›na ait baz› kimseler için görüflmek istesem, o
zaman görüflmek caiz olabilir. Ve bana s›k›nt› vermez.

Bu noktay› bilmeyen ziyarete gelenlere haber veriyo-
rum ki, birkaç senedir ceridelerle ilân etmiflim ki, benim-
le görüflmek isteyenleri, hususan uzak yerden gelerek
görüflmeden gidenleri hususî dualar›ma dâhil ediyorum.
Her sabah da dua ediyorum. Onun için de gücenmesin-
ler.

Said Nursî

ìÕ
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manevî: manaya ait, maddî ol-
mayan.
men: yasak etme, engelleme.
mukabele: karfl›l›k.
mukabil: karfl›l›k.
neflriyat: yay›nlar.
Risale-i Nur: Nur Risalesi, Bediüz-
zaman Said Nursî’nin eserlerinin
ad›.
Tarihçe-i Hayat: Said Nursî’nin
hayat hikayesini aç›klayan ve Ri-
sale-i Nur Külliyat›ndan olan bir
eser.
zahmet: s›k›nt›, eziyet, meflak-
kat.
zaruret: zorunluluk, mecburiyet.

ahiret: öbür dünya, öteki
dünya, k›yametten sonra ku-
rulacak olan âlem.
alâka: ilgi, iliflki. ba¤.
caiz: geçerli, kabul edilebilir,
uygun.
ceride: gazete.
dâhil: içine girme, sokma.
defa: kere, kez, yol.
dua: Allah’a yalvarma, niyaz.

ehemmiyetli: önemli.
fütuhat: zaferler, fetihler, ga-
libiyetler.
haber: bilgi, bilgilendirme.
hediye-i maneviye: manevî
hediye.
hizmet: görev, vazife.
hususan: bilhassa, özellikle.
hususî: flahsî, zatî.
hürmet: sayg›.

ihsan: ba¤›fllama, ikram et-
me, lütuf.
ilân: yayma, duyurma, bildir-
me.
iman: inanç, itikat.
lây›k: yak›flan, yarafl›r, yak›fl›r.
maddî: madde ile alâkal›.
mana: anlam.
manen: mana bak›m›ndan,
manaca.
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Œ 3 3 3 œ

Çok muhterem kardeflimiz Salih,

Üstad›m›z sana ve iki dindar ve hakiki milletvekilleri-
ne çok selâm ve dua eder, sana ve onlara bin bârekâllah
der.

Üstad›m›z diyor ki:

“Ben çok zaman evvel bekliyordum ki, Urfa taraf›nda
Nurlara karfl› kuvvetli eller sahip olmaya ç›ks›n. Çünkü
oras› hem Anadolu’nun, hem Arabistan’›n, hem Kürdis-
tan’›n bir nevi merkezi hükmündedir. Nurlar orada yer-
leflse, o üç memlekette intiflar›na vesile olur. Cenab-›
Hakka hadsiz flükrediyorum ki, Seyyid Salih gibi gençli-
¤in bir kahraman› ve o havalinin çok k›ymetdar ve ha-
miyetkâr ve dindar iki milletvekili Nurlara sahip ç›kma-
ya bafllad›lar. Ben de kendi paramla ald›¤›m ve zehir
hastal›¤›n›n fazla rahats›zl›¤› içinde tashih etti¤im bana
mahsus bir k›s›m mecmualar›m› onlara gönderiyorum.
Çok yerlerden ve çok mühim zatlar taraf›ndan istedikle-
ri halde, ben Urfa’y› her yere tercih ediyorum. ‹nflaallah
bir k›s›m daha onlara gönderece¤im.

“Seyyid Salih ve hamiyetkâr milletvekilleri orada infla-
allah Kur'ân ve imana tam hizmet edecek ve oray› Ispar-
ta’daki Medresetü’z-Zehra ve M›s›r’daki Camiü’l-Ez-
her’in küçük bir nümunesi haline getirmeye vesile olma-
ya ve fiam ve Ba¤dat’taki medresei ‹slâmiyenin bir 

barekallah: Allah mübarek etsin,
hay›rl› ve bereketli olsun.
Camiü’l-Ezher: M›s›r’daki Ezher
Üniversitenin ad›.
dindar: dinin emirlerini yerine
getiren.
dua: Allah’a yalvarma, niyaz.
evvel: önce.
hadsiz: s›n›rs›z, sonsuz.
hakikî: gerçek, dostlu¤u içten ve
gönülden olan.
hamiyetkâr: hamiyetli, onur ve
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haysiyet sahibi.
havali: bölge, etraf, çevre, ci-
var.
hizmet: görev, vazife.
hükmünde: de¤erinde, yerin-
de.
iman: inanç, itikat.
inflaallah: Allah izin verirse.
intiflar: yay›nlanma, neflrol-
ma.
k›ymettar: k›ymetli, de¤erli.
Kürdistan: Osmanl› devleti
zaman›nda bir co¤rafî bölge

ad›.
mecmua: kitap, eser.
Medresetüzzehra: Bediüzza-
man’›n do¤uda (Van) yap›l-
mas›n› idarecilere teklif etti¤i,
fen ilimleriyle din ilimlerinin
birlikte okutulmas›n› düflün-
dü¤ü üniversite.
muhterem: sayg› de¤er, hür-
mete lay›k, sayg›n.
mühim: önemli, ehemmiyet-
li.
nevi: çeflit.

Nur: Risale-i Nur, Risale-i Nur
hizmeti.

nümune: örnek.

selâm: bar›fl, rahatl›k, sela-
met ve esenlik dileme.

flükür: teflekkür.

tashih: düzeltme, yanl›fl›n› gi-
derme.

vesile: arac›, vas›ta.

vesile: bahane, sebep.

zat: kifli, flah›s.
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nümunesini açmaya yol açmalar›n› rahmet-i ‹lâhiyeden
ümit ediyoruz.

“Hem madem Risâle-i Nur’un mesle¤i h›llettir. Ve Ur-
fa ise, ‹brahim Halilullah’›n bir menzilidir. ‹nflaallah h›l-
let-i ‹brahimiye parlayacakt›r.

“Hem ihtimal-i kavîdir ki, bu dehfletli semli hastal›ktan
kurtulsam, gelecek k›flta Urfa’ya gitmeyi cidden arzu
ediyorum.” 

Üstad›m›z›n sözü bitti. Biz de tekrar selâm ve arz-›
hürmet ederiz.

Risâle-i Nur hizmetinde 
bulunan kardefliniz
Ziya ve Mehmed

ìÕ

Œ 3 3 4 œ

Bütün Urfa halk›na, çoluk ve çocu¤una ve mezarda
yatanlar›na her sabah dua ediyorum. Ve bütün Urfal›la-
ra selâm ediyorum. Urfa tafl›yla, topra¤›yla mübarektir.
Ben çok hastay›m. Onlar da bana dua etsinler.

1 »/bÉnÑrdGnƒog »/bÉnÑrdnG
Said Nursî

ìÕ
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arz-› hürmet: hürmet, sayg›
gösterme, sayg› duydu¤unu
bildirme.
arzu: istek, heves, niyet.
cidden: ciddî olarak, gerçek
olarak.
dehfletli: ürkütücü, korkunç.
dua: Allah’a yalvarma, niyaz.
h›llet: samimî dostluk, cân ü
gönülden olan dostluk, sami-

mî arkadafll›k.
hizmet: görev, vazife.
inflaallah: Allah izin verirse.
madem: de¤il mi ki.
menzil: yer, dünya, ev.
meslek: gidifl, tutulan yol, sis-
tem.
mezar: kabir, ölünün gömül-
dü¤ü yer.
mübarek: feyizli, bereketli.

nümune: örnek.

rahmet-i ‹lâhîye: Allah’›n
sonsuz rahmeti, ‹lâhî rahmet.

Risale-i Nur: Nur Risalesi, Be-
diüzzaman Said Nursî’nin
eserlerinin ad›.

selâm: bar›fl, rahatl›k, sela-
met ve esenlik dileme.

semli: zehirli.

1. Bâkî olan ancak Allah’t›r. 
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Œ 3 3 5 œ
/√pórªnëpH oíuÑn°ùoj s’pG mrÅn°T røpe r¿pGnh @ o¬nfÉnërÑo°S /¬pªr°SÉpH
1 ÉkªpFGnO GkónHG o¬oJÉncnônHnh $G oánªrMnQnh rºoµr«n∏nY oΩnÓs°ùdnG

Azîz, s›ddîk kardefllerim,

Âlem-i ‹slâmda Leyle-i Kadir telâkkî edilen bu Rama-
zan-› fierifin yirmi yedinci gecesinde bir nevi tesem-
mümle fliddetli bir mide hastal›¤› içinde sinirlerimi ve vic-
dan ve kalbimi istilâ eder gibi bir di¤er dehfletli hastal›k
hissettim. Bu maddî ve mânevî iki dehfletli hastal›k içe-
risinde flefkat hissiyle bütün zîhayatlar›n elemleri hat›ra
geldi. fiahsî hastal›¤›mdan daha ziyade elîm bir hâlet-i
ruhiyeyi hissettim. Bununla beraber seksen küsur sene-
ye varan ömrümün sonunda seksen sene mânevî bir
ibâdeti kazand›ran en son Leyle-i Kadre lây›k çal›flama-
yaca¤›m diye, sâb›k iki dehfletli hastal›ktan daha fliddet-
li, hazin bir me'yusiyet içinde âsâba gelen ve nefs-i em-
mârenin vazifesini gören bir elîm his beni ezdi¤i ayn› za-
manda, Âyet-i Hasbiyenin bir s›rr› imdad›ma yetiflti. Bu
üç hastal›¤› izâle edip, Cenâb-› Hakka hadsiz flükür ol-
sun ki, hilâf-› me'mul bir tarzda dayand›m. Bu üç hasta-
l›¤›ma da böyle üç merhem sürüldü. Maddî hastal›¤›n—
Hastalar Risâlesinde isbat edildi¤i gibi—bir saat hastal›k,
sâbir ve mütevekkil insanlara, hiç olmazsa on saat ibâ-
det ve Leyle-i Kadirde ise daha ziyade ibâdet hükmüne
geçti¤i gibi, benim de bu leyle-i Kadirdeki hastal›¤›m, ik-
tidars›zl›¤›mla yapamad›¤›m Leyle-i Kadirdeki hizmetin 

âlem-i ‹slâm: ‹slâm âlemi, ‹slâm
dünyas›.
asap: sinirler, sinir sistemi.
ayet-i hasbiye: ‘Allah bize yeter.
O ne güzel vekildir’ manas›ndaki
‘Hasbünallahü ve ni’mel vekîl’
ayet-i kerimesi.
aziz: izzetli, muhterem, sayg›n.
dehfletli: ürkütücü, korkunç.
elem: dert, üzüntü, maddî-mane-
vî ›zt›rap.
elîm: çok dert ve keder veren,
çok ac› verici, ac›kl›.
hadsiz: s›n›rs›z, sonsuz.
hâlet-i ruhiye: insan›n ruh hâli,
psikolojik durum, insan›n manevî
hâli, iç durumu.
hazîn: hüzünlü, ac›kl›.
hilâf-› me’mul: Umulan›n tersine,
beklenenin aksine.
hizmet: u¤raflma, çal›flma.
hükmüne: yerine, de¤erine.
iktidar: güç, kuvvet.
imdat: yard›m.
ispat: kan›tlama, do¤rulama.
istilâ: ele geçirme, kaplama, ya-
y›lma.
izale: yok etme, ortadan kald›r-
ma.
lây›k: yak›flan, yarafl›r, yak›fl›r.
Leyle-i Kadir: Kadir Gecesi,
Kur’ân-› Kerîm’in dünya semas›na
nazil oldu¤u gece, Ramazan’›n 27.
gecesi.
maddî: madde ile alâkal›.
manevî: manaya ait, maddî ol-
mayan.
merhem: ilaç; ac›y›, kederi teskin
eden fley.
me’yusiyet: ümitsizlik.
mütevekkil: tevekkül eden, iflini
Allah’a havale eden, Allah’tan ge-
lene raz› olan.
nefs-i emmare: insana kötü ve
günah ifllerin yap›lmas›n› emre-
den nefis.
nevi: çeflit.

Ramazan-› fierif: mübarek,
flerefli Ramazan ay›.
risale: kitapç›k, küçük eser.
sab›k: geçen, önceki.
sabir: sabreden, dayanan, ta-
hammül eden, katlanan.
s›dd›k: çok do¤ru, dürüst,
hakk› ve hakikati tereddütsüz
kabullenen.

s›r: gizli hakikat.
flahsî: flahsa, kifliye ait, husu-
sî.
flefkat: karfl›l›ks›z sevgi besle-
me, içten ve karfl›l›ks›z mer-
hamet.
flükür: teflekkür.
tarz: biçim, flekil.
telâkki: kabul etme, bir gö-

rüflle bakma.
tesemmüm: zehirlenme.
vicdan: insan›n içindeki, iyiyi
kötüden ay›rabilen, iyilik et-
mekten lezzet duyan ve kö-
tülükten elem alan manevî
his.
zîhayat: hayat sahibi.
ziyade: çok, fazla.

1. Allah’›n ad›yla. Onu her türlü kusur ve noksandan tenzih ederiz. Hiçbir fley yoktur ki Onu
övüp Onu tesbih etmesin.
Allah’›n selâm›, rahmeti ve bereketi ebediyen ve dâima üzerinize olsun.
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yerine geçmesiyle, tam flifa verici bir merhem oldu. Ve
bütün zîhayat›n hastal›k ve elemlerinden flefkat s›rr›yla
bana gelen teellüm maraz›n› birden rahîmiyet-i ‹lâhiye-
nin tecellîsi ile, yani, mahlûklar› yaratan›n flefkat ve ra-
hîmiyeti ve rahmeti tam kâfi olmas›ndan, onlar›n elem-
lerini onlar için bir nevi lezzete veya mükâfâta çevirdi-
¤inden, o rahmet-i ‹lâhiyeden daha ileri flefkati sürmek
mânâs›z ve haks›z oldu¤undan, flefkatten gelen elemi,
bir mânevî sürura ve lezzete çevirdi. Yaln›z merhem de-
¤il, belki flifâ da verdi.

Ve en son ömrümde en ziyade k›ymettar mânevî bir
hazîneyi kaybetmekteki mânevî eleme karfl›, Nur’un has
flâkirdlerinin herbirisi flirket-i mâneviye s›rr›yla umum
nâm›na dahi duâ ile ve amel-i sâlih ile çal›flt›klar›ndan,
hem Elhüccetü’z-Zehrâ’da, hem Nur Anahtar›’nda izah
edilen teflehhüdde ve Fâtiha’da bütün mevcudât ve zîha-
yat cemaatinin duâlar›na ve tevhiddeki dâvâlar›na ifltirak
sûretiyle, hususan toprak, hava, su ve nur unsurlar› bi-
rer dil olmas›yla, topraktan ç›kan bütün hayat hediyele-
ri ve sudan mübârekât ve tebrikât ve havadan flükür ve
ibâdetin temessülleri ve nur unsurundan maddî ve mâ-
nevî tayyibâtlar, güzellikler tarz›nda, teflehhüdde ve Fâti-
ha’da, kâinattaki bütün ni'metlerden gelen flükürler ve
hamdler ve bütün mahlûkat›n, hususan zîhayatlar›n kül-
lî ibâdetleri ve bütün istiâneleri ve do¤ru yolda giden bü-
tün ehl-i hakikate ve ehl-i imân›n yolundan gidenlere,
mânevî refakat etmekle onlar›n duâlar›na ve dâvâlar›na
tasdik sûretinde âminlerle ifltirak ederek, âmin demekle 

EM‹RDA⁄ LÂH‹KASI - II | 787

olmayan.
maraz: hastal›k.
merhem: ilaç; ac›y›, kederi teskin
eden fley.
mevcudat: mevcutlar, var olan
her fley, mahluklar.
mübarekât: bereketli, u¤urlu ve
hay›rl› fleyler.
mükâfat: ödül.
nam: ad, isim.
nevi: çeflit.
nimet: lütuf, ihsan, ba¤›fl.
nur: ayd›nl›k, par›lt›, parlakl›k, zi-
ya, ›fl›k, flule.
rahîmiyet: merhamet edicilik.
rahimiyet-i ‹lâhiye: Cenab-›
Hakk’›n kullar›na merhamet et-
mesi.
rahmet: Allah’›n kullar›n› esirge-
mesi, onlara maddî ve manevî ni-
metler vermesi.
rahmet-i ‹lâhîye: Allah’›n sonsuz
rahmeti, ‹lâhî rahmet.
refakat: refiklik arkadafll›k.
s›r: gizli hakikat.
suret: biçim, flekil, tarz.
sürur: sevinç, mutluluk.
flakirt: talebe, ö¤renci.
flefkat: karfl›l›ks›z sevgi besleme,
içten ve karfl›l›ks›z merhamet.
flifa: deva, ilaç.
flirket-i maneviye: manevî flir-
ket, manevî ortal›k.
flükür: teflekkür.
tasdik: do¤rulama, onaylama.
tayyibat: tayyibler, iyi ve güzel
ifller, hareketler.
tebrikat: tebrikler, kutlamalar.
tecelli: belirme, bilinme, görün-
me.
teellüm: elemlenme, tasalanma,
dertlenme, üzüntü duyma.
temessül: bir flekil ve surete gir-
me, cisimlenme.
teflehhüt: flahadet getirme, na-
mazda ‘tahiyyat’›n oturarak
okunmas›.
tevhid: Allah’›n bir oldu¤una
inanma, birleme.
umum: bütün.
unsur: madde, esas, birleflik bir
fleyi meydana getiren elemanla-
radan her biri.
zîhayat: hayat sahibi.
ziyade: çok, fazla.

amel-i salih: Allah r›zas›na
uygun hay›rl› ifl, dine uygun
hareket, davran›fl.
âmin: Yâ Rabbi! Öyle olsun,
kabul eyle!” anlam›nda dua-
n›n sonunda söylenir.
cemaat: topluluk.
dava: takip edilen fikir, iddia,
ülkü.
dua: Allah’a yalvarma, niyaz.
ehl-i hakikat: hakikati arzu-
layanlar, gerçe¤i bulup onun
peflinden gidenler; Allah ada-
m›.

ehl-i iman: inananlar, iman
sahipleri.
elem: dert, üzüntü, kayg›, ta-
sa.
hamd: Allah’a karfl› flükran ve
memnuniyetini onu överek
bildirme.
hazine: zengin ve de¤erli
kaynak.
hususan: bilhassa, özellikle.
istiane: yard›m isteme, yar-
d›m dileme.
ifltirak: kat›lma, ortak olma.
izah: aç›klama, ayr›nt›lar› ile

anlatma.
kâfî: yeterli.
kâinat: evren; yarat›lm›fl olan
fleylerin tamam›, bütün âlem-
ler.
k›ymettar: k›ymetli, de¤erli.
küllî: umumî, genel.
maddî: madde ile alâkal›.
mahlûk: yarat›k, Allah tara-
f›ndan yarat›lm›fl olan.
mahlûkat: yarat›klar, Allah
taraf›ndan yarat›lanlar.
mana: anlam.
manevî: manaya ait, maddî
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hissedar olman›n küllî s›rr› o gece imdad›ma geldi. Ga-
yet hasta, zaif, me'yus bir halde, cüz'î bir hizmet edeme-
mekteki mânevî elîm hastal›¤›ma öyle bir tiryak oldu ki,
ben hakikaten en sa¤lam hallerimde ve en genç zaman-
lar›mda, en zevkli ve lezzetli evrâd›mda bulamad›¤›m bir
mânevî süruru hissettim. Ve hadsiz flükür edip, o dehflet-
li hastal›¤›ma râz› oldum,

1 m¿ÉnenR uπoc »/a n¿Én°†nenQ pôr¡n°T päGnôp°TÉnY pOnón©pH !órªnërdnG
dedim.

2 »/bÉnÑrdGnƒog »/bÉnÑrdnG
Kardefliniz
Said Nursî

ìÕ

Œ 3 3 6 œ
3 o¬nfÉnërÑo°S /¬pªr°SÉpH

Üstad›m›z der:

“Benimle görüflmek isteyen azîz kardefllerime beyân
ediyorum ki:

“‹nsanlarla görüflmeye zaruret olmad›kça tahammü-
lüm kalmad›¤›ndan, hem flimdi tesemmümden, zaafiyet-
ten, ihtiyarl›ktan ve hasta bulunmufl olmaktan dolay› faz-
la konuflam›yorum. Buna mukabil, kat'iyen size haber 

aziz: izzetli, muhterem, sayg›n.
beyan: anlatma, aç›klama.
cüz’î: küçük, az.
dehfletli: ürkütücü, korkunç.
elîm: çok dert ve keder veren,
çok ac› verici, ac›kl›.
evrat: virtler, okunmas› âdet olan
dinî dualar.
gayet: son derece.
haber: bilgi, bilgilendirme.
hadsiz: s›n›rs›z, sonsuz.
hakikaten: do¤rusu, gerçekten.
hâl: durum, vaziyet.
hissedar: hisse sâhibi, hissesi
olan.
hizmet: görev, vazife.
imdat: yard›m.
kat’iyen: katî olarak, kesin ola-
rak, kesinlikle.
küllî: umumî, genel.
manevî: manaya ait, maddî ol-

mayan.

mukabil: karfl›l›k.

raz›: hoflnut olma, kabul et-
me.

s›r: gizli hakikat.

sürur: sevinç, mutluluk.

flükür: teflekkür.

tahammül: katlanma, hofl
davranma.

tesemmüm: zehirlenme.

tiryak: en iyi çare, bafl ilâç.

zaafiyet: zay›fl›k, güçsüzlük,
dermans›zl›k.

zaruret: zorunluluk, mecburi-
yet.

1. Bütün zamanlar›n Ramazan aylar›n›n dakikalar›n›n âflireleri adedince, Allah’a hamd olsun.
2. Bâki olan ancak Allah’t›r.
3. Allah’›n ad›yla. Onu her türlü kusur ve noksandan tenzih ederiz.
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veriyorum ki, Risâle-i Nur’un herbir kitab› bir Said’dir.
Siz hangi kitaba baksan›z, benimle karfl› karfl›ya görüfl-
mekten on defa ziyade hem faydalan›r, hem hakiki bir
sûrette benimle görüflmüfl olursunuz. Ben fluna karar
vermifltim ki, Allah için benimle görüflmek isteyenleri,
görüflmediklerine bedel, her sabah okuduklar›ma, duâla-
r›ma dahil ediyorum ve etmekte devam edece¤im.”

fiimdi bir iki ayd›r Üstad›m›z bir hizmetkâr›yla dahi
konuflam›yor. Konufltu¤u vakit bir hararet bafll›yor. Bu-
nun hikmetini bir ihtara binâen söyledi ki:

“Risâle-i Nur bana hiç ihtiyaç b›rakm›yor. Konuflma-
ya lüzûm kalmad›. Hem ben âciz flahs›mla, binler dost-
lar›mdan yirmi otuz dostla konuflabilirim. Yirmi adam›n
hat›r› için binler adam›n hat›r›n› rencide etmemek için
konuflmaktan men edildim ihtimali kavîdir. Hususi gö-
rüflmedi¤im için mâzur görsünler. Hattâ bayramda mu-
sâfaha etmek ve ona bakmaya tahammül edemiyor. (HA-

fi‹YE) Onun için hat›rlar› k›r›lmas›n.”

ìÕ
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HÂfi‹YE: fiimdi hem Ankara, hem ‹stanbul, hem Samsun, hem Antalya
Risâle-i Nur’un neflrine bafllad›¤› cihetle, gizli din düflman› komiteler o
neflriyâta karfl› bir evham vermemek için, flimdilik has dostlar› da kabul
etmemeye mecbur oldu. Tâ, Sözler’in tâb'› tamam oluncaya kadar.

bedel: karfl›l›k.
binaen: -den dolay›, bu se-
bepten.
dâhil: içine girme, sokma.
defa: kere, kez, yol.
dua: Allah’a yalvarma, niyaz.
hakikî: gerçek, sahici.
hararet: s›cakl›k.
hafliye: dipnot.
hikmet: ‹lahî gaye, yüksek
bilgi.

hizmetkâr: hizmet yapan
kimse, hizmetçi.
hususî: özel.
ihtar: dikkat çekme, hat›rlat-
ma, uyar›.
ihtimal: olabilirlik.
kavi: kuvvetle muhtemel.
mazur: özürlü, özrü olan.
men: yasak etme, engelleme.
musâfaha: selam vermek ve
sevgisini göstermek üzere

birbirine el uzatma.

rencide: incinmifl, k›r›lm›fl,
gücendirilmifl.

Risale-i Nur: Nur Risalesi, Be-
diüzzaman Said Nursî’nin
eserlerinin ad›.

suret: biçim, flekil, tarz.

tahammül: yüklenme, yüke
katlanma.

ziyade: çok, fazla.
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Œ 3 3 7 œ
Dört sene evvel Üstad›m›z hastal›¤› yüzünden beni An-

kara’da Risâle-i Nur’un mahkemeleriyle alâkadar ifllerini
takip için tevkil ettirdi¤i zaman, baz› mebuslara gönderdi-
¤imiz iliflik mektubumuzu yeniden sizlere ve muhterem
mebuslar›n nazar-› irfanlar›na takdim ediyoruz.

Buna sebep, ayn› meselenin devam etmesidir. Bilhas-
sa son aylarda flark vilâyetlerinde kurulmas› için tefleb-
büse geçilen yeni üniversitedir.

Risâle-i Nur’un bu otuz senelik zamanda dahil ve ha-
riçteki fevkalâde intiflar›yla her tarafta hüsnü tesiri ve
flark vilâyetlerinde elli befl seneden beri büyük bir darül-
fünunun kurulmas›na çal›flmas›, birbirini takip eden ve
birbirini tamamlayan bu zamanda âlem-i ‹slâm› fliddetli
alâkadar eden iki mühim meseledir. Bu iki netice-i azî-
me, hem bu milleti, hususan flark vilâyetlerini, hem dört
yüz milyon ‹slâm milletlerini, hem sulh-u umumîye muh-
taç H›ristiyanl›k dünyas›n› da alâkadar edip ve tesirini
gösteren medar-› iftihar iki ehemmiyetli hadisedir. Ve ‹s-
lâm dininin ve Kur'ân hakikatlerinin küllî ve umumî iki
nâfliri ve ilânc›s›d›r.

Üstad›m›z elli befl seneden beri âzamî gayretle ve mü-
teaddit vesilelerle fiarkî Anadolu’da Câmiü’l-Ezher’e
muvaf›k Medresetü’z-Zehra nam›yla bir ‹slâm üniver-
sitesinin kurulmas› için çal›flm›fl ve bunun kat’î lüzumu-
nu daima ileri sürmüfltür. Reisicumhura ve Baflvekile
hitaben, onlar› bu meseleden tebrik eden Üstad›m›z›n 

alâkadar: ilgili, iliflkili, münase-
betli, ba¤l›.
âlem-i ‹slâm: ‹slâm âlemi, ‹slâm
dünyas›.
azamî: en fazla, en çok, nihayet
derecede.
baflvekil: baflbakan.
bilhassa: özellikle.
Camiü’l-Ezher: M›s›r’daki Ezher
Üniversitenin ad›.
dâhil: içeri, iç.
dârülfünun: üniversite.
ehemmiyetli: önemli.
evvel: önce.
fevkalâde: ola¤anüstü.
hâdise: olay.
hakikat: gerçek, do¤ru.
hariç: d›flar›.
hitaben: hitap ederek, söyleye-
rek.
hususan: bilhassa, özellikle.
hüsn-i tesir: güzel, iyi tesir, etki.
ilân: yayma, duyurma, bildirme.
intiflar: yay›nlanma, neflrolma.
kat’î: kesin, flüpheye ve tereddü-
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de mahal b›rakmayan.
küllî: umumî, genel.
mebus: milletvekili.
medar-› iftihar: iftihar sebe-
bi, övünme sebebi.
Medresetüzzehra: Bediüzza-
man’›n do¤uda (Van) yap›l-
mas›n› idarecilere teklif etti¤i,
fen ilimleriyle din ilimlerinin
birlikte okutulmas›n› düflün-
dü¤ü üniversite.
mesele: konu.
muhtâc: gerek duyan.
muhterem: sayg› de¤er, hür-

mete lay›k, sayg›n.
muvaf›k: uygun, münasip.
mühim: önemli, ehemmiyet-
li.
müteaddit: bir çok kere, de-
falarca.
nam: ad, isim.
naflir: eser, neflreden, yay›n-
layan, da¤›tan.
netice-i azîme: büyük netice.
reisicumhur: halk›n reisi,
cumhurbaflkan›.
Risale-i Nur: Nur Risalesi, Be-
diüzzaman Said Nursî’nin

eserlerinin ad›.
sulh-i umumî: genel bar›fl,
herkesi ilgilendiren bar›fl,
dünya bar›fl›.
fiark: Do¤u.
fiarkî: Do¤u ile ilgili.
takdim: arz etme, sunma.
teflebbüs: giriflim, bir ifli yap-
mak için harekete geçme.
tevkil: vekil etme, edilme.
umumî: genel.
vesile: bahane, sebep.
vilayet: il.
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yaz›s›nda denildi¤i gibi, fiark Darülfünunu âlem-i ‹slâm›n
bir nevi merkezinde olarak beyne’l-‹slâm medar-› iftihar
bir makam kazanacakt›r. O vilâyetlerde medfun çok aziz
ve mübarek binlerle ulema ve ârifin, flühedâ ve muhak-
kikîn ecdatlar›m›z›n mâzideki pek k›ymetli ve kudsî hiz-
met-i dîniyeleri, mânevî, bâkî hasletleri bu darülfünunla
dahi tecessüm ederek vazife-i imaniyelerini daha genifl
bir sahada yapacaklard›r.

fiark Üniversitesinin bir nevi program› olmaya lây›k
üssü’l-esas dersi ise, Kur'ân-› Hakîmin hakaiki imaniye-
sini tefsir eden ve bütün meselelerini, fünun-u akliye ile
ve delâil-i mant›k›ye ve müsbete ile tesbit ettiren ve mâ-
kulâtla ders veren Risâle-i Nurdur ki, yeni asr›n üniver-
sitelerinde ve mekteplerinde okutulmaya flâyand›r.

Risâle-i Nur, fiarkî Anadolu’da yer yer kurulmufl ve
yüzy›llardan beri o havalide mânevî âb-› hayat menbâla-
r› vazifesini görmüfl bulunan medreselerinin ve üstadla-
r›n›n bir talebesi vas›tas›yla zuhur etmifltir ki; bu son mü-
nevver meyvelerle o muhterem üstadlar, yeniden vazife
bafl›na geçip vazife-i tenviriyelerini ve hizmet-i Kur'âni-
yelerini bu suretle cihan-flümûl bir vüs’ate ink›lâp ettir-
melerini bütün ruhumuzla ümit ve rahmet-i ‹lâhiyeden
temenni ve niyaz ediyoruz. Bu duam›za zaman ve zemi-
nin flerait-i hayatiyesi ve musalemet-i umumiyenin lüzu-
mu da “âmin, âmin” diyor ve diyecektir.

Evet, flarktaki ilim ve irfan faaliyetinin bir semeresi ve
netice-i külliyesi olan Risâle-i Nur, fiark Darülfünununun 
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makulât: ak›l yoluyla elde edilen
bilgiler.
manevî: manaya ait, maddî ol-
mayan.
mazi: geçmifl zaman.
medar-› iftihar: iftihar sebebi,
övünme sebebi.
medfun: defnedilmifl, gömülmüfl.
medrese: din a¤›rl›kl› e¤itim yeri.
mektep: okul.
menba: kaynak.
mesele: konu.
muhakkikîn: muhakkikler, haki-
kat› bulup meydana ç›karanlar,
hakikati araflt›ranlar.
muhterem: sayg› de¤er, hürmete
lay›k, sayg›n.
mübarek: feyizli, bereketli.
münevver: nurlu, ›fl›kl›, parlak.
müsâlemet-i umumîye: genel
bar›fl.
müspet: olumlu.
nevi: çeflit.
niyaz: Allah’a yalvarma ve yakar-
ma.
rahmet-i ‹lâhîye: Allah’›n sonsuz
rahmeti, ‹lâhî rahmet.
Risale-i Nur: Nur Risalesi, Bediüz-
zaman Said Nursî’nin eserlerinin
ad›.
semere: meyve, güzel netice.
suret: biçim, flekil, tarz.
fiark: Do¤u.
fiarkî: Do¤u ile ilgili.
flayan: de¤er, lay›k, münasip.
flerait-i hayatiye: hayat flartlar›.
flüheda: flehitler.
talebe: ö¤renci.
tecessüm: cisimleflme, cisim hali-
ne gelme.
tefsîr: Yorum, flerh.
temenni: dilek, istek, arzu.
ulema: âlimler, bilginler, ilim sa-
hipleri.
üssü’l-esas: hakikî sa¤lam temel.
üstat: ö¤retici, ö¤retmen.
vas›ta: vesile, neden, arac›.
vazife: görev.
vazife-i imaniye: imanla ilgli va-
zife, görev.
vazife-i tenviriye: nurland›rma,
ayd›nlatma vazifesi.
vilayet: il.
vüs’at: genifllik.
zemin: yer.
zuhur: ortaya ç›kma.

âb-› hayat: hayat suyu.
âlem-i ‹slâm: ‹slâm âlemi, ‹s-
lâm dünyas›.
âmin: Yâ Rabbi! Öyle olsun,
kabul eyle!” anlam›nda dua-
n›n sonunda söylenir.
arif: çok irfanl›, bilgi sahibi.
asr: yüzy›l.
aziz: izzetli, muhterem, say-
g›n.
bâkî: daimi, sonsuz.
beynel‹slâm: Müslümanlar
aras›nda.
cihanflümul: dünya çap›nda,

dünya ölçüsünde.
dârülfünun: üniversite.
delâil-i mant›kîye: mant›kî
deliller.
dua: Allah’a yalvarma, niyaz.
ecdat: dedeler, büyük baba-
lar, atalar.
fünun-u akliye: akla daya-
nan fen ilimleri.
hakaik: hakikatler, do¤rular,
gerçekler.
hakaik-› imaniye: imana ait
hakikatler, imanî gerçekler.
haslet: huy, özellik.

havali: etraf, çevre, civar, yö-
re, dolay.
hizmet-i diniye: dinî hizmet.
hizmet-i Kur’âniye: Kur’an
hizmeti.
ilim: bilgi, marifet.
ink›lâp: de¤iflme, dönüflme.
irfan: kültür.
kudsî: mukaddes, yüce.
Kur’ân-› Hakîm: her ayet ve
suresinde say›s›z hikmet ve
faydalar bulunan Kur’ân.
lây›k: yak›flan, yarafl›r, yak›fl›r.
makam: yer, mevki.
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‹slâmiyet noktas›nda bir program› olmas› hasebiyle, ‹slâ-
miyete, bu millete ve âlem-i ‹slâma hizmete çal›flanlar›
fliddetle alâkadar etmektedir. Ve flimdi Amerika’da ve
Avrupa’da Nur Risâlelerini istemeleri ve oralarda intifla-
r›, bu müddeam›z›n fevkalâde ehemmiyetini gösterir.

Mustafa Sungur

ìÕ

Œ 3 3 8 œ
Yaz›lar› befl vecihle iftira ve yalan oldu¤unu gördü¤üm

bir gazeteyi bana okudular. Böyle iftiralar›n hem Ispar-
ta’ya, hem neflredenlere büyük zarar› var.

B‹R‹NC‹ YALAN: Nur Risâlelerini okuyanlara mürid ve
tarikat diye beni tarikat dersi vermekle ittiham ediyor.
Halbuki beni tan›yanlar biliyorlar ki, mahkemelerde de
sabit oldu¤u gibi, ben tarikat dersi de¤il, iman›n,
Kur'ân’›n hakikatlerini ders veriyorum. Dersimi dinle-
yenlere Nur talebesi denir. Mesle¤imiz tarikat de¤il, ima-
n›n hakikatleridir.

‹K‹NC‹ YALANI: ‹ftira eden gazete, baflka bir gazeteyi
kendine teflrik etmekle, baz› yanl›fl tabirler kar›flt›rmas›y-
la diyor ki: “E¤irdir gençleri Said ve müridleriyle müca-
deleye bafllad›lar.”

Kat’iyen bunun asl› olmad›¤›n› bütün Isparta ve E¤ir-
dir gençleri biliyorlar. Hattâ Isparta ve E¤irdir gençleri
bunu iflittikleri vakit hiddetle protesto ediyorlar. Yaln›z 

alâkadar: ilgili, iliflkili, münase-
betli, ba¤l›.
âlem-i ‹slâm: ‹slâm âlemi, ‹slâm
dünyas›.
ehemmiyet: önem, de¤er, k›y-
met.
fevkalâde: ola¤anüstü.
hakikat: gerçek, do¤ru.
haseb: dolay›, cihetince, gere¤in-
ce.
hiddet: öfke, k›zg›nl›k.
hizmet: görev, vazife.
iftira: asl› olmadan birine suç
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yükleme, olmayan bir suçu
baflkas›na yükleme.
iman: inanç, itikat.
intiflar: yay›nlanma, neflrol-
ma.
itham: suç isnat etme, suçla-
ma.
kat’iyen: katî olarak, kesin
olarak, kesinlikle.
meslek: gidifl, tutulan yol, sis-

tem.
mücadele: savaflma, çat›flma,
kavga.
müddea: iddia edilen fley,
tez, sav.
mürit: tarikatta bir fleyh ve
mürflide ba¤lanarak tarikat
usul ve âdetleri ile tasavvufî
hakikatleri ö¤renen kimse.
neflr: yay›m, yay›n.

sabit: ispat edilmifl, ispatlan-
m›fl.
tabir: ifade; deyim.
talebe: ö¤renci.
tarikat: Allah’a ulaflmak için
fleyhin gözetiminde müridin
takip edece¤i terbiye usul ve
yolu.
teflrik: ortak etme.
vecih: cihet, yön.

EMIRDAG 02.qxd  3/28/07  9:43 AM  Page 792



Ankara’da bulunan E¤irdirli genç olmayan bir adam,
otuz sene evvel benimle görüflmesini az tenkitkârâne
yazm›fl. Buna “Gençler mücadeleye bafllad›lar” nam›n›
vermek ne kadar zahir bir yaland›r! Halbuki, kim olursa
olsun, bütün gençlere karfl› daima kardefl nazar›yla bak›-
yorum. Bana yahut talebelerime karfl› Isparta ve E¤ir-
dir’de hiçbir gencin mücadelesini iflitmemiflim. 

ÜÇÜNCÜ ‹FT‹RASI: O iftira eden gazete baflka birisinin
diliyle diyor ki: “Said ve müridleri gizli siyaset çeviriyor-
lar. Emniyeti bozmak tarz›nda nizamat› de¤ifltirmeye ça-
l›fl›yorlar.”

Bunun yalan oldu¤una yirmi sekiz senede befl mahke-
me beraat vermesiyle gösteriyor ki, siyasetle hiçbir alâ-
kam yok. Ve hiçbir emare bulunmamas›, bunun ne ka-
dar iftira oldu¤unu gösteriyor. Hattâ otuz befl seneden
beri siyasetten çekildi¤imi bütün dostlar›m biliyorlar. Bu
hakikat mahkemeler taraf›ndan da sabit olmufltur.

DÖRDÜNCÜ ‹FT‹RASI: Said Nursî baz› kad›nlara fleytan-
d›r demifl. Bu iftiran›n asl›: “Eskiden büyük flehirlerde
aç›k saç›k, ç›plakl›k derecesinde, hususan yar›m ç›plak
H›ristiyan k›zlar›, fleytan kumandas›nda ahlâk-› ‹slâmiye-
ye zarar veriyorlar.”

‹flte böyle birkaç tane aç›k gezenler hakk›ndaki bir sö-
zü baflka surete çevirip mutlak kad›nlara teflmil ederek
tâbiri çirkinlefltirip istimal etmesi, pek çirkin ve zahir bir
iftirad›r. “Kad›nlarla Muhavere” nam›ndaki risâlemde,
kad›nlara büyük bir hürmet ve ehemmiyet ve k›ymet 
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nazar: bak›fl.
nizamat: nizamlar, düzenler.
risale: kitapç›k, küçük eser.
sabit: ispat edilmifl, ispatlanm›fl.
suret: biçim, flekil, tarz.
tabir: ifade; deyim.
talebe: ö¤renci.
tenkîdkârâne: tenkit edercesine,
elefltirircesine.
teflmil: genellefltirme, flümullen-
dirme.
zahir: aç›k, âflikar.

ahlâk-› ‹slâmiye: ‹slâm ahlâ-
k›.
alâka: ilgi, iliflki, yak›nl›k.
beraat: serbest kalma, suç-
suz bulunma, aklanma.
ehemmiyet: önem, de¤er,
k›ymet.
emare: alâmet, belirti, niflan.
evvel: önce.
hakikat: gerçek, do¤ru.

hususan: bilhassa, özellikle.
hürmet: sayg›.
iftira: asl› olmadan birine suç
yükleme, olmayan bir suçu
baflkas›na yükleme.
istimâl: kullanma.
k›ymet: de¤er.
kumanda: komuta.
muhavere: konuflma, sohbet
etme.

mutlak: herhangi bir kayda
ba¤l› olmayan, kay›ts›z, flart-
s›z.

mücadele: savaflma, çat›flma,
kavga.

mürit: tarikatta bir fleyh ve
mürflide ba¤lanarak tarikat
usul ve âdetleri ile tasavvufî
hakikatleri ö¤renen kimse.

nam: ad, isim.
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verdi¤imi, hattâ flefkat cihetinde erkeklerden pek ileri ol-
duklar›ndan, Risâle-i Nur’un mühim bir esas› flefkat ol-
du¤undan, bu mübarek hemflirelerimi “Muhterem Hem-
flirelerim” nam›yla yâd ediyorum. Onlar›n samimiyet ve
ihlâslar›n› ziyade görüyorum.

BEfi‹NC‹ HAKARETKÂRÂNE ‹FT‹RASI: Gerilemek ve irtica,
yani ‹slâmiyet ahkâm›na, ahlâk›na dönmek mânâs›yla
“mel’un fikir” tâbiri kullanmas›, küre-i arz› titretecek kâ-
firâne bir iftira oldu¤u gibi, yaln›z Ispartal›lara ve Nur ta-
lebelerine de¤il, belki âlemi ‹slâma karfl› bir ihanettir. 

Çok hasta ve çok ihtiyar
Said Nursî

ìÕ

Œ 3 3 9 œ
[Üstad›m›z›n köylerde dolaflt›¤›na dair ç›kar›lan uydur-

ma habere karfl› bir cevapt›r; mûcib-i merak hiçbirfley
yoktur.]

Üstad›m›z Said Nursî’nin iki seneden beri misafir bu-
lundu¤u Isparta emniyetine bir maruzat›m›zd›r.

1. Üstad›m›z Said Nursî otuz seneden beri bu Anado-
lu memleketinde gezdi¤i bütün vilâyet ve kazalarda ken-
disini zab›tan›n bir misafiri olarak telâkki etmifl ve zab›-
ta efrad› daima dostane ve himayetkârâne muamele
göstermifltir. Kur'ân’›n hakikî ve parlak bir tefsiri olan
Risâle-i Nur’u Isparta’da otuz sene evvel telife bafllayan 

ahkâm: dinî hükümler, emirler.
âlem-i ‹slâm: ‹slâm âlemi, ‹slâm
dünyas›.
cihet: yan, yön, taraf.
dair: alakal›, ilgili.
dostâne: dostlukla, dostça.
efrat: fertler.
emniyet: polis teflkilât›.
evvel: önce.
hakaret: sayg› göstermeme, al-
çak görme, afla¤›lama.
hakikî: gerçek.
hemflire: k›z kardefl, bac›.
himayetkârane: korumaya çal›-
flarak.
iftira: asl› olmadan birine suç
yükleme, olmayan bir suçu bafl-
kas›na yükleme.
ihanet: hainlik, kötülük etme.
ihlâs: samimiyet, bir ameli baflka
bir karfl›l›k beklemeksizin, s›rf Al-
lah r›zas› için yapma.
ihtiyar: yafll›.
irtica: gericilik, geriye dönme, es-
kiyi isteme.
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kâfirâne: kâfircesine, Allah’›
inkar edercesine.
kaza: ilçe.
küre-i arz: yer küre, dünya.
mana: anlam.
maruzat: arz edilenler, sunu-
lanlar.
mel’un: lânetlenmifl, kötülen-
mifl.
muamele: ifllem.
mucib-i merak: meraka de-
¤en, dikkati çeken, merak se-
bebi.
muhterem: sayg› de¤er, hür-

mete lay›k, sayg›n.
mübarek: feyizli, bereketli.
mühim: önemli, ehemmiyet-
li.
nam: ad.
Nur: Risale-i Nur, Risale-i Nur
hizmeti.
Risale-i Nur: Nur Risalesi, Be-
diüzzaman Said Nursî’nin
eserlerinin ad›.
samimîyet: samimîlik, içten-
lik.
flefkat: karfl›l›ks›z sevgi besle-
me, içten ve karfl›l›ks›z mer-

hamet.
tabir: ifade; deyim.
talebe: ö¤renci.
tefsîr: Yorum, flerh.
telâkki: kabul etme, bir gö-
rüflle bakma.
telif: eser yazma.
vilayet: il.
yâd: anma.
zab›ta: flehir güvenli¤ini sa¤-
lamakla vazifeli bulunan ida-
re, polis.
ziyade: çok, fazla.
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Üstad›m›z, hakaik-i imaniyeye gayet tesirli bir surette
hizmet etmekle, tamamen âhirete müteveccih olan bu
hizmetinin dünyevî bir faydas› olarak, iman sebebiyle
kalblerde fenal›¤a karfl› daimî bir yasakç› b›rakm›flt›r.
Onun neticesidir ki, âsâyiflin teminine vesile olmufltur.

Evet, Üstad›m›z adalet-i hakikiyeyi ifade eden 
1 …'ôrNoG nQrRph lInQpRGnh oQpõnJn’nh yani, “Birisinin hatâs›yla baflkas›

mesul olamaz” âyet-i Kur'âniyesi ve “Bir mâsumun hak-
k› yüz flerir için dahi feda edilemez” gibi düstur-u
Kur'âniye gere¤ince, yüzde on zâlimler yüzünden dok-
san mâsumlara zarar vermek, hakikî adalete, evâmir-i
Kur'âniyeye tamamen z›tt›r diye her tarafta neflretmifl ve
kendisine zulüm yap›lmas›na karfl› millet-i ‹slâmiyenin
selâmeti için “Ben, de¤il dünya hayat›m›, belki âhiret
hayat›m› da feda ediyorum” demifl ve demektedir. 

Risâle-i Nur’un hakaik-i imaniye dersleriyle ve bütün
mahkemelerde beraati netice veren müdafaalar›ndaki
Kur'ânî hakikatlarla hayat-› içtimaiyenin uhrevî ve dün-
yevî saadetine rehber olan hakaiki ders veren ve dolay›-
s›yla âsâyiflin muhafazas›na ve emniyet-i umumiyenin
teminine en büyük bir vesile Üstad›m›z oldu¤u, hayat-›
içtimaiyenin saadetiyle alâkadar hamiyetperver zatlar›n
tasdikiyle sabittir. Otuz seneden beri müteaddit tetkikler
ve mahkemelerin beraat kararlar› vermesiyle ve flimdi
de tamamen serbest bulunmas›yla ve eserleri büyük bir
vüs’atle her tarafta, Anadolu’da ve âlem-i ‹slâm›n mer-
kezlerinde ve garb memleketlerinin baz›lar›nda yay›larak 
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hakikat: gerçek, do¤ru.
hakikî: gerçek.
hamiyetperver: hamiyet duygu-
lar› besleyen.
hayat-› içtimaiye: sosyal hayat,
toplum hayat›.
hizmet: u¤raflma, çal›flma.
iman: inanç, itikat.
Kur’ânî: Kur’an’a ait, Kur’an’dan
gelen.
masum: suçsuz, günahs›z, saf, te-
miz.
mes’ul: sorumlu, yükümlü.
millet-i ‹slâmiye: ‹slâm milleti.
muhafaza: koruma.
müdafaa: savunma, koruma.
müteaddit: bir çok kere, defalar-
ca.
müteveccih: dönük.
neflr: yay›m, yay›n.
Risale-i Nur: Nur Risalesi, Bediüz-
zaman Said Nursî’nin eserlerinin
ad›.
saadet: mutluluk.
sabit: ispat edilmifl, ispatlanm›fl.
selâmet: salimlik, eminlik, kurtu-
lufl, korku ve endifleden uzak ol-
ma.
suret: biçim, flekil, tarz.
flerir: fler iflleyen, kötülük iflleyen,
fenal›k yapan.
tasdik: do¤rulama, onaylama.
temîn: sa¤lamlaflt›rma, sa¤lama.
tetkik: dikkatle araflt›rma, incele-
me.
uhrevî: ahirete dair, ahirete ait.
vesile: bahane, sebep.
vüs’at: genifllik.
zalim: zulmeden, ac›mas›z ve
haks›z davranan.
zat: kifli, flah›s.
zulüm: haks›zl›k, eziyet, iflkence.

adalet: her hak sahibine hak-
k›n›n tam ve eksiksiz verilme-
si, hakkaniyet, âdillik.
adalet-i hakikiye: hakikî
adalet, gerçek adalet.
ahiret: öbür dünya, öteki
dünya, k›yametten sonra ku-
rulacak olan âlem.
alâkadar: ilgili, iliflkili, müna-
sebetli, ba¤l›.
âlem-i ‹slâm: ‹slâm âlemi, ‹s-

lâm dünyas›.
asayifl: emniyet, kanun ve ni-
zam hakimiyetin sa¤lanmas›.
ayet-i Kur’âniye: Kur’ân’›n
ayeti.
beraat: serbest kalma, suç-
suz bulunma, aklanma.
daimî: sürekli, devaml›.
dünyevî: dünyaya ait.
düstur-i Kur’ân: Kur’ân’›n
prensibi, düsturu.

emniyet-i umumîye: genel
güvenlik.
evamir-i Kur’âniye: Kur’ân’›n
emirleri.
fedâ: u¤runa verme.
garp: bat›.
gayet: son derece.
hakaik: hakikatler, do¤rular,
gerçekler.
hakaik-› imaniye: imana ait
hakikatler, imanî gerçekler.

1. En’âm Suresi: 164. 
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takdir ve tebriklere mazhar olmas›yla en ince esrar›na
kadar büyük bir dikkat ve ehemmiyetle her hali tetkik
edilen Üstad›m›z›n mûcib-i mes’uliyet hiçbir hali gösteri-
lememifltir.

Bir tarafta komünizm gibi din, ahlâk ve an’ane aley-
hinde olup pek müthifl bir tahribatla yar› Avrupa’y›, Çin’i
istilâ eden, umum dünyaya karfl› müfsid, y›rt›c› rejim-i
küfrîsine mukabil, milletler, devletler mâbeyninde tedbir
ald›ran ve bununla beraber haricî, gizli ifsad komiteleri
de bu vatan aleyhinde müthifl bir hercümerce çal›flt›klar›
bir zamanda, biz otuz senelik pek hâlis ve tesirli genifl bir
hizmeti ibraz ederek ve Üstad›m›z Said Nursî’nin eserle-
ri olan Risâle-i Nur nüshalar›ndan yüz binlerinin intifla-
r›yla ve yüz binleri geçen okuyucular›n›n hüsn-ü halini
göstererek ve zab›taca Nur talebelerinden âsâyifl aley-
hinde birtekinin gösterilmemesini flahid tutarak deriz ve
kat’iyen sabittir ki, Risâle-i Nur o tahribatç› cereyan› dur-
duran Kur'ânî ve imânî bir seddir. ‹nsafl› zab›ta ehli de bu
tahakkuk etmifl hakikate flehadet ediyorlar.

‹man hizmetinin mânevî, uhrevî faydalar›ndan kat-›
nazar, dünyevî, millete ait mühim bir faydas›n› vaktiyle
Üstad›m›z flu suretle ifade etmifltir ki, zaman bunun ne
kadar do¤ru oldu¤unu göstermifltir. O zaman demifl:

“fiimdi bu memleketin, bu vatan ve milletin saadet-i
hayatiye ve ebediyesi noktas›nda iki müthifl cereyan var:

“Bir i s i : fiimalde ç›kan dehfletli dinsizlik cereyan›n›n
bu vatan› mânevî istilâs›na karfl› Kur'ân’›n hakikatleri ve 

aleyh: z›t, karfl›t.
an’ane: âdet, örf, gelenek, nesil-
den nesile aktar›lagelen fleyler.
asayifl: emniyet, kanun ve nizam
hakimiyetin sa¤lanmas›.
cereyan: ak›m, fikir, sanat veya
siyaset hareketi.
dehfletli: ürkütücü, korkunç.
dünyevî: dünyaya ait.
ebediye: ebede mensup, zeval-
siz, sonu olmayan, sürekli, hiç son
bulmayacak flekilde süren.
ehemmiyet: önem, de¤er, k›y-
met.
esrar: s›rlar, gizli hakikatler.
hakikat: gerçek, do¤ru.
halis: saf, samimî.
haricî: d›fla ait, d›flar› ile ilgili.
herc ü merc: karmakar›fl›k olma,
alt üst olma.
hizmet: u¤raflma, çal›flma.
hüsn-i hâl: iyi hâl, güzel ahlâk.
ibraz: meydana ç›karma, ortaya
koyma, gösterme.
ifsat: fesada u¤ratma, bozma, ka-
r›fl›kl›k ç›karma.
iman: inanç, itikat.
imanî: imana dair olan, imanla il-
gili.
intiflar: yay›nlanma, neflrolma.
istilâ: ele geçirme, kaplama, ya-
y›lma.
kat-› nazar: bak›fl› kesme, bak-
mama, alâkay› kesme.
kat’iyen: katî olarak, kesin ola-
rak, kesinlikle.
komite: encümen, kurul, komis-
yon.
komünizm: bütün mallar›n or-
taklafla kullan›ld›¤› ve özel mülki-
yetin olmad›¤› iddias›nda bulu-
nan düzen.
Kur’ânî: Kur’an’a ait, Kur’an’dan
gelen.
mabeyn: aras›nda.
manevî: manaya ait, maddî ol-
mayan.
mazhar: nail  olma, flereflenme.
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mucib-i mes’uliyet: mes’uli-
yet gerektirici, sorumluluk
gerektiren.
mukabil: karfl›l›k.
müfsit: ifsat eden, bozucu,
bozan.
mühim: önemli, ehemmiyet-
li.
müthifl: dehflet veren, ürkü-
ten, dehfletli, korkunç.
nüsha: kitap.
rejim-i küfrî: küfre dayanan
rejim, küfre ait rejim, küfür
rejimi.

Risale-i Nur: Nur Risalesi, Be-
diüzzaman Said Nursî’nin
eserlerinin ad›.
saadet-i hayatiye: hayattaki
mutluluk.
sabit: ispat edilmifl, ispatlan-
m›fl.
set: mani, perde, engel.
suret: biçim, flekil, tarz.
flahadet: flahit olma, flahitlik;
aç›k alamet, iflaret.
fiimal: Kuzey.
tahakkuk: gerçekleflme, ke-
sinleflme.

tahribat: tahripler, y›k›p boz-
malar.
takdir: be¤enme, be¤endi¤ini
belirtme.
talebe: ö¤renci.
tedbir: önlem, yol, çare.
tetkik: dikkatle araflt›rma, in-
celeme.
uhrevî: ahirete dair, ahirete
ait.
umum: bütün.
zab›ta: flehir güvenli¤ini sa¤-
lamakla vazifeli bulunan ida-
re, polis.
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iman›n nurlar›yla mukabele etmektir. Çünkü o dinsizlik
cereyan› mânevî tahribat nev’inden oldu¤undan karfl›-
s›nda bir mânevî mukabele olmal›d›r. Hakaik-i Kur'âni-
yenin lemeât› olan Risâle-i Nur mânevî tâmirci bir atom
bombas› olarak bu dalâlet cereyan›na mukabele edebilir
ve etmifltir.

“‹ k inc i s i : Bin seneden beri ‹slâmiyetin kahraman
bir ordusu ve bayraktar› olan Türk milletine âlemi ‹slâ-
m›n adâvetini izâle etmek, Türkler yine eskisi gibi ‹slâ-
miyetin kahraman›d›rlar kanaatini verdirmektir. Bu su-
retle 400 milyon hakikî kardeflleri bu millete kazand›r-
makla saadet-i hayatiyesine en ehemmiyetli bir hizmeti
ifa eylemektir ki, Risâle-i Nur iman hakikatlerini bu va-
tanda neflrederek bu azîm fayday› fiilen göstermifltir.

“Risâle-i Nur’un bir talebesi, evvelce elinde Nur Risâ-
leleriyle ve oradan ç›kard›¤› mev’izelerle flark hudut böl-
gesinde Ruslar›n o zamanda o havalideki propagandala-
r›n› durdurmufltu. Bu suretle, birtek talebe bir ordu ka-
dar vatana, millete ve âsâyifle hizmet etmifltir. Risâle-i
Nur’un gaye ve maksad› tamamen uhrevî ve r›za-y› ‹lâhî
dairesinde imana hizmet etmek oldu¤undan, netice ver-
di¤i sair dünyevî iyilikler dolay›s›yla, hayat-› içtimaiyeye
ait bir faydas›d›r.”

2. Otuz k›rk seneden beri inzivada tecrid, hastal›k ve
hapis gibi sebeplerle, zaruret olmad›kça insanlarla gö-
rüflmeye tahammülü olmad›¤› için, hariçten gelen dost-
lar›n› daima hat›rlar›n› k›rarak onlar› geri çevirmesi ve 
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karfl›lama.
neflr: yay›m, yay›n.
nev: tür, çeflit.
nur: ayd›nl›k, par›lt›, ›fl›k.
propaganda: bir inanç, düflünce,
doktrin v.b. ni baflkalar›na tan›t-
mak, benimsetmek amac›n› gü-
den ve çeflitli vas›talarla yap›lan
faaliyet.
r›za-y› ‹lâhî: Allah’›n r›zas›, hofl-
nutlu¤u.
Risale-i Nur: Nur Risalesi, Bediüz-
zaman Said Nursî’nin eserlerinin
ad›.
saadet-i hayatiye: hayattaki
mutluluk.
sâir: di¤er, baflka, öteki.
suret: biçim, flekil, tarz.
flark: do¤u.
tahammül: zora dayanma, sab-
retme, sab›r gösterme.
tahribat: tahripler, y›k›p bozma-
lar.
talebe: ö¤renci.
tecrîd: ay›rma, bir tarafta tutma,
yaln›z b›rakma.
uhrevî: ahirete dair, ahirete ait.
zaruret: zorunluluk, mecburiyet.

adavet: düflmanl›k, husumet.
âlem: dünya, cihan.
asayifl: emniyet, kanun ve ni-
zam hakimiyetin sa¤lanmas›.
azîm: büyük, yüce, ulu.
bayraktar: bayrak tafl›yan,
alemdar.
cereyan: ak›m, fikir, sanat ve-
ya siyaset hareketi.
dalâlet: azg›nl›k, sap›kl›k.
dünyevî: dünyaya ait.
ehemmiyetli: önemli.
evvelce: daha önce.
fiilen: fiille, davran›fl ve hare-

ketle.
hakaik-› Kur’âniye: Kur’ân
ait olan ve ondan gelen ger-
çekler.
hakikat: gerçek, do¤ru.
hakikî: gerçek.
hariç: d›flar›.
havali: bölge, etraf, çevre, ci-
var.
hayat-› içtimaiye: sosyal ha-
yat, toplum hayat›.
hizmet: görev, vazife.
hudut: s›n›rlar.
ifa: bir ifli yapma, yerine ge-

tirme.
iman: inanç, itikat.
inziva: bir köfleye çekilme,
tek bafl›na yaflama, dünya ifl-
lerinden vaz geçme, dünya-
dan el-etek çekme.
izale: yok etme, ortadan kal-
d›rma.
kanaat: inanç, inan›fl.
lemeat: lem’alar, par›lt›lar,
parlay›fllar.
manevî: manaya ait, maddî
olmayan.
mukabele: karfl›l›k verme,
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akflamdan ertesi gününün sabah›na kadar hizmetçileri
dahi yan›na kabul etmemesi öyle bir hakikattir ki, bu ka-
dar zahir ve gözle görünen bu hakikat karfl›s›nda baflka
bir söz söylemeye lüzum yoktur. Üstad›m›z Said Nur-
sî’nin eskiden beri bir f›trî seciyesidir ki, inziva ve insan-
larla zaruret olmad›kça görüflmemek bir düstur-u hayat›
olmufltur. Hattâ, hayatta kalan tek bir kardeflini dahi, ya-
k›n bir flehirde iken otuz seneden beri görmedi¤i halde,
görüflmek için yan›na ça¤›rmam›flt›r. Hem hizmetçileri
de akflamdan ertesi gün sabaha kadar fliddetli bir zaru-
ret olmad›kça odas›na girememektedirler. fiiddetli hasta-
l›¤› ve görüflmeye tahammülü olmamas› sebebiyle, ha-
riçten gelen çok dostlar›n›n hat›rlar›n› incitip, görüflme-
den geri çeviriyor. Üstad›m›zla otuz seneden beri alâka-
dar olup dostane vaziyet gösteren zab›taya âsâyifl nok-
tas›nda Risâle-i Nur’la pek ehemmiyetli harika hizmeti
sabit olan Üstad›m›z›n bütün hali mahkemelerce medâr-›
tedkik olmakla hiçbir hali zab›taca gizli kalmad›¤›ndan,
baz› gizli din düflmanlar›n›n onun hakk›ndaki uydurma-
lar›yla otuz senelik bir müflahedeye dayanan müsbet ka-
naati bozmamak, hukuk-u umumiyeyi temine çal›flanla-
r›n vazifeleri iktizas›d›r. 

3. Üstad›m›z hastad›r, hattâ Cumaya dahi ç›kama-
maktad›r. Ara s›ra hava almaya pek ziyade muhtaç olu-
yor. Bu sebepten, pek nadir olarak kendine mahsus bir
odas› bulunan ve otuz sene evvel on sene ikamet etti¤i
Barla Köyüne gider, bir müddet kal›r, gelir. Bazan da bu-
rada, yaz mevsiminde insanlar›n bulunmad›¤›, flehrin 

alâkadar: ilgili, iliflkili, münase-
betli, ba¤l›.
asayifl: emniyet, kanun ve nizam
hakimiyetin sa¤lanmas›.
dostâne: dostlukla, dostça.
düstur-i hayat: hayat kanunu,
hayat kaidesi.
ehemmiyetli: önemli.
evvel: önce.
f›trî: tabiî, do¤al.
hakikat: gerçek, do¤ru.
hariç: d›flar›da.
hârika: ola¤anüstü.
hizmet: görev, vazife.
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ikamet: oturma, bir yerde
kalma.
iktiza: gerek, lüzum.
inziva: bir köfleye çekilme,
tek bafl›na yaflama, dünya ifl-
lerinden vaz geçme, dünya-
dan el-etek çekme.
kanaat: inanç, inan›fl.
medar-› tetkik: araflt›rma se-
bebi.
muhtâc: gerek duyan.
müddet: süre, zaman.

müspet: olumlu.
müflahede: gözlem.
nadir: seyrek, az, ender bulu-
nan.
Risale-i Nur: Nur Risalesi, Be-
diüzzaman Said Nursî’nin
eserlerinin ad›.
sabit: ispat edilmifl, ispatlan-
m›fl.
seciye: karakter, huy, tabiat.
tahammül: katlanma, hofl
davranma.

temîn: sa¤lama.
Üstat: Bediüzzaman Said Nur-
sî.
vazife: görev.
vaziyet: durum.
zab›ta: flehir güvenli¤ini sa¤-
lamakla vazifeli bulunan ida-
re, polis.
zahir: aç›k, âflikar.
zaruret: zorunluluk, mecburi-
yet.
ziyade: fazla, fazlas›yla.
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haricindeki mahallere giderek iki üç saat teneffüs eder,
gelir. ‹htiyarl›¤›, hastal›¤› dolay›s›yla yayan yürüyeme-
mekte oldu¤undan ve halk›n hürmetkâr vaziyetiyle ra-
hats›z etmemesi için bu basit gidip-gelmeyi otomobille
yapar. Bunun haricinde hiçbir köye, meskûn hiçbir ma-
halle, hattâ otuz senelik dostlar› bulunan yerlere dahi
mezkûr sebeplerle gitmiyor. ‹flte hal ve vaziyet bundan
ibarettir. Hakikat-i hal de budur.

Hizmetinde bulunan
Tâhirî, Zübeyir

HÂfi‹YE: Çok yerlerde neflredilen ve müddeînin huzursuzluk
ittiham›n›n ademini gösteren ve Ankara Emniyet Umum Müdür-
lü¤üne verilen bir hakikattir.

ìÕ

Œ 3 4 0 œ
Nur talebeleri âsâyiflçidirler. 

Âsâyifli muhafaza ettiklerinin delil-i kat’îsi fludur:

Alt› vilâyetin alt› zab›ta dairesi, 600 bin talebelerin yir-
mi sekiz sene zarf›nda haks›z muamelelere mâruz kald›k-
lar› halde hiçbir vukuatlar›n› kaydedememeleri, hattâ Af-
yon Savc›s›n›n asayifl ittiham›na mukabil Üstad›m›z de-
mifl: “Bu yirmi sekiz senede bir tek vukuat› gösterebilir
misiniz? Mâdem gösteremediniz, nas›l bu ittiham› ileri sü-
rüyorsunuz? Yaln›z küçük bir talebenin baflka bir mesele-
den küçük bir vukuat›ndan baflka ve 600 bin talebeden
hiçbir vukuatlar› olmad›¤› kat’î ispat eder ki, âsâyifli Nur 
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Nur: Risale-i Nur, Risale-i Nur hiz-
meti.
talebe: ö¤renci.
teneffüs: soluklanma, rahatlama,
dinlenme.
vaziyet: durum.
vilayet: il.
vukuat: vuku bulan fleyler, hadi-
seler, olaylar.
zab›ta: flehir güvenli¤ini sa¤la-
makla vazifeli bulunan idare, po-
lis.
zarf›nda: süresince.

adem: yokluk, olmama.
asayifl: emniyet, kanun ve ni-
zam hakimiyetin sa¤lanmas›.
delil-i kat’î: kesin delil.
hakikat: gerçek, görülen bir
fleyin asl› esas›.
hakikat-› hâl: durumun ger-
çek yönü, iflin asl›.
hâl: durum, vaziyet.
hariç: d›fl›nda.
hafliye: dipnot.
hizmet: görev, vazife.

hürmetkâr: hürmet eden,
sayg›l›.
ibaret: meydana gelen, olu-
flan.
ihtiyar: yafll›.
ispat: kan›tlama, do¤rulama.
itham: suç isnat etme, suçla-
ma.
kat’î: kesin, flüpheye ve te-
reddüde mahal b›rakmayan.
madem: de¤il mi ki.
mahal: yer.

maruz: u¤ramak, etkilenmek.
mesele: konu.
meskûn: iskân edilmifl, otu-
rulan, içinde insan oturan,
ahalisi olan, flenelmifl yer.
mezkûr: zikredilen, ad› ge-
çen, an›lan.
muamele: ifllem.
muhafaza: koruma.
mukabil: karfl›l›k.
müddei: dava eden, davac›.
neflr: yay›m, yay›n.
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talebeleri muhafaza ediyorlar” diye Afyon’da savc›ya de-
mifl ve susturmufltur. 

ìÕ
Œ 3 4 1 œ

1 o¬nfÉnërÑo°S /¬pªr°SÉpH
Aziz kardefllerim,

Bu defa motorlu kay›k içinde E¤irdir’den Barla’ya gi-
derken denizin dehfletli, emsalsiz f›rt›nas› leyle-i Kadir-
deki dehfletli hastal›k gibi, zahmet noktas›n› kald›r›p bü-
yük bir rahmete vesile oldu¤unu sizlere müjde veriyo-
rum. Alt› arkadaflla beraber flehid olmak, yedi ihtimal-
den alt› ihtimalle deniz bize genifl bir kabir olmak için ze-
min haz›rland›. Fakat o hal alt›nda, mükerrer tecrübeler-
le ya¤murun Risâle-i Nur’la alâkadarl›¤› ve flimdi çok za-
mand›r ya¤mura fliddetli ihtiyaç oldu¤u bu zamanda Ri-
sâle-i Nur’un gizli düflmanlar›n›n tehlikesinden ve genifl
plân›ndan kurtulmas›na bir iflaret olarak o dehfletli hâle-
timiz bir sadaka-i makbule hükmüne geçti¤i remziyle, o
rahmet-i ‹lâhîden gelen emr-i Rahmânîyi imtisalindeki
ifltiyakla ya¤murun bir annesi olan bu deniz, o rahmete
dair emr-i ‹lâhîyi gayet heyecanla ve ifltiyakla, acelelikle
getirmek için, bir flefkat tokad› nevinden Nur talebeleri
olan bizim bafl›m›z› tokatla yüzümüzü ve gözümüzü ya¤-
murla okflad›.

Biz bu hâleti zahiren hiddet, mânen flefkatkârâne ok-
flamak nev’inde gördük. Ben daha f›rt›na ve ya¤mur 

alâkadar: ilgili, iliflkili, münase-
betli, ba¤l›.
aziz: izzetli, muhterem, sayg›n.
dair: alakal›, ilgili.
defa: kere, kez, yol.
dehfletli: ürkütücü, korkunç.
emr-i ‹lâhî: Allah’›n emri.
emsalsiz: benzersiz.
gayet: son derece.
hâl: durum, vaziyet.
hâlet: hal, durum.
hiddet: öfke, k›zg›nl›k.
hükmüne: yerine, de¤erine.
ihtimal: olabilirlik.
imtisal: emre tamamen uyma,
gerekeni yapma, al›nan emre bo-
yun e¤me.
ifltiyak: afl›r› isteme, çok fazla ar-
zu etme.
Leyle-i Kadir: Kadir Gecesi,
Kur’ân-› Kerîm’in dünya semas›na
nazil oldu¤u gece, Ramazan’›n 27.
gecesi.
manen: mana bak›m›ndan, ma-
naca.

muhafaza: koruma.
mükerrer: tekrarlanm›fl, tek-
rar olunmufl.
nev: tür, çeflit.
Nur: Risale-i Nur, Risale-i Nur
hizmeti.
rahmet: Allah’›n kullar›n› esir-
gemesi, onlara maddî ve ma-
nevî nimetler vermesi.
rahmet-i ‹lâhîye: Allah’›n
sonsuz rahmeti, ‹lâhî rahmet.

remz: iflaret, gizli ve kapal› bir
surette ifade etme.
Risale-i Nur: Nur Risalesi, Be-
diüzzaman Said Nursî’nin
eserlerinin ad›.
sadaka-i makbule: kabul
olunmufl sadaka.
flefkat: karfl›l›ks›z sevgi besle-
me, içten ve karfl›l›ks›z mer-
hamet.
flefkatkârâne: flefkatli ve

merhametli bir flekilde.
flehit: vatan, bayrak, inanç gi-
bi yüce de¤erler u¤runda
ölen Müslüman kimse.
talebe: ö¤renci.
tecrübe: deney.
vesile: bahane, sebep.
zahiren: görünüflte.
zahmet: s›k›nt›, eziyet, me-
flakkat.
zemin: yer.

1. Allah’›n ad›yla. Onu her türlü kusur ve noksandan tenzih ederiz.
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bafllamadan evvel hiss-i kablelvuku ile, hazine-i rahmete
bir anahtar olacak dehfletli ve heyecanl› bir musibet his-
setti¤imden, mütemadiyen Cevflen’i ve fiâh-› Nakfli-
bend’in virdini okuyordum. Denizin o dehfleti içinde ke-
mâl-i flevkle o mübarek denizi kabir olarak kabul ediyor-
dum. Böyle kaza ile vefat eden flehid hükmünde oldu¤u
gibi, flehid de velî hükmünde olmas›ndan, alt› arkadafl›-
ma ac›mad›m. Yaln›z içinde bulunan çocu¤a bir parça
ac›d›m. O kay›¤›n makinesi bozuldu¤u ve yelkeni de,
rüzgâr onun aksiyle geldi¤i için fayda vermedi¤ini ve de-
nizin mevcleri de pek büyük, evvelâ kay›¤a ve zâhiren
bize hücum etmesiyle beraber kay›¤›n içine girmedi¤i
için, kemâl-i sab›r ve flükürle karfl›lad›k ve sâlimen sahi-

le ç›kt›k, 
1 m∫ÉnM uπoc »'`∏nY ! oórªnërdnG dedik.

Said Nursî

ìÕ
Œ 3 4 2 œ

Üstad›m›z diyor ki:

“Ben elli altm›fl senedir küfr-ü mutlaka karfl› imâna
hizmet etmek ve küfr-ü mutlak›n neticesi olan anarflîlik-
ten milleti kurtarmak için bütün kuvvetimle imân hizme-
tindeki ihlâs›n neticesi olan âsâyifli muhafaza ile, bir câ-
ni yüzünden on mâsumu zulümden kurtarmak için raha-
t›m›, flerefimi, haysiyetimi, hattâ lüzûm olsa hayat›m› fe-
da etmekle, herbir tazyikata, mânâs›z, lüzûmsuz fleylere
karfl› sab›r ve tahammül ettim. ‹flte, benim otuz k›rk 
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kaza: can veya mal kayb›na se-
bep olan ifl, hâdise.
kemal-i sab›r: sabr›n mükemmel
oluflu, tam ve mükemmel bir sa-
b›r.
kemal-i flevk: tam ve kusursuz
bir istek.
küfr-i mutlak: mutlak küfür, hiç
bir imanî hükmü, delili kabul et-
meme, kesin ve tam bir inkar.
mana: anlam.
masum: suçsuz, kabahatsiz, gü-
nahs›z.
mevc: dalga.
muhafaza: koruma.
musibet: felaket, bela.
mübarek: feyizli, bereketli, kutlu.
mütemadiyen: sürekli olarak,
devaml›.
sab›r: dayanma, katlanma, zor-
luklara dayanma gücü.
sâhil: k›y›, yaka, yal›.
sâlimen: emniyetle, güvenle.
flehit: ‹slâm fleriatine göre haks›z
yere öldürülmüfl veya sel, yang›n,
deprem gibi musibetlerde hayat›-
n› kaybetmifl mü’min kimse.
fleref: onur, haysiyet.
flükür: teflekkür.
tahammül: katlanma, hofl dav-
ranma.
tazyikat: tazyikler, bask›lar, zor-
lamalar.
vefat: ölüm, ölme. (insan hakk›n-
da.).
velî: Allah’›n sevgisine, himayesi-
ne kavuflmufl, ermifl kimseler, Al-
lah dostu, evliya.
vird: zikir; belli zamanlarda, belli
say›da, belli dualar›n zikir olarak
belli biçimde ve düzenli flekilde
okunmas›.
zahiren: görünüflte.
zulüm: haks›zl›k, eziyet, iflkence.

aksi: ters, z›t.
anarfli: her türlü düzen ve
otoriteye karfl› koyarak kar›-
fl›kl›¤› meydana getirme du-
rumu.
asayifl: emniyet, kanun ve ni-
zam hakimiyetin sa¤lanmas›.
cani: cinayet ifllemifl, kimse.
Cevflen: dua mecmuas›.
dehflet: büyük tehlike karfl›-
s›nda korkma ve flafl›r›p kal-

ma.
dehfletli: ürkütücü, korkunç.
evvel: önce.
evvelâ: öncelikle.
fedâ: u¤runa verme.
haysiyet: fleref, onur, itibar.
hazine-i rahmet: rahmet ha-
zinesi.
hiss-i kablelvuku: Bir fleyi
vukuundan önce hissetme,
bir hadisenin gerçekleflme-

sinden önce kalbe do¤mas›.
hizmet: görev, vazife.
hükmünde: de¤erinde, yerin-
de.
hükmünde: de¤erinde, yerin-
de.
ihlâs: samimiyet, bir ameli
baflka bir karfl›l›k beklemek-
sizin, s›rf Allah r›zas› için yap-
ma.
iman: inanç, itikat.

1. Her hal üzere Allah’a hamd olsun. (Feyzü’l-Kadîr, 1: 368, hadîs no: 662.)
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senedir bu hizmet-i imâniye için, benim hakk›mda hab-
beyi kubbe yap›p, bir bardak suda f›rt›na ç›kar›p beni tâ-
ciz ettikleri halde, s›rf hizmet-i imâniyenin bir neticesi
olan âsâyifl için sab›r ve tahammül ettim.

“Bir misâli: Befl mahkeme huzurunda hiç benim k›ya-
fetime iliflilmedi¤i halde ve mütemâdiyen gezdi¤im hal-
de ve hattâ ‹stanbul’da mahkememde yüz yirmi polis
bulundu¤u halde, ayn› k›yafetime iliflmediler ve iki ay ‹s-
tanbul’da yaya gezdi¤im halde, mümânaat etmediler; ve
iliflmeye hiç kimsenin hakk› yok. Çünkü, hem münzevî,
hem de camie gitmiyor ve çarfl›da kalabal›k yerlerde
gezmiyor, yaln›z otomobiliyle ç›k›yor. ‹nsanlarla zaruret
olmadan konuflmuyor, yaln›z teneffüs için da¤lar bafl›n-
da ve hâlî yerlerde geziyor. fiimdi ehl-i dünyan›n hiçbir
hakk› yoktur ki vaziyetime, hâlime iliflsinler.”

Bir seyahat münasebetiyle ve otomobili içinde ‹stan-
bul’a en mühim bir mesele-i imâniye için gitmesinden,
flimdi ‹stanbul’un bâz› resmî adamlar› yirmi cihette ka-
nunsuz bir tarzda kanun nâm›na Üstad›m›z› bir bardak
suda f›rt›na koparmak nev'inden, milyonlar fedakâr tale-
beleri bulunan bir zâta sinek kanad› kadar bir ehemmi-
yeti olmayan bir mesele için resmî adamlar› yan›na gön-
dermek olan yüz cihette ehemmiyetsiz, mânâs›z ve bir
habbeyi yüz kubbe yapmak gibi bu fleye karfl› Üstad›m›z
diyor:

“Mâdem imân hizmetinde ihlâs-› etemle, anarflîli¤i
durdurmakla, âsâyifli muhafaza etmekle sab›r ve 

anarfli: her türlü düzen ve otori-
teye karfl› koyarak kar›fl›kl›¤›
meydana getirme durumu.
asayifl: emniyet, kanun ve nizam
hakimiyetin sa¤lanmas›.
cihet: yön, sebep, vesile.
ehemmiyet: önem, de¤er, k›y-
met.
ehl-i dünya: dünyaya ba¤l›, dün-
ya adam›, ahireti düflünmeyen.
fedakâr: kendini veya flahsî men-
faatlerini hiçe sayan, feda eden.
habbe: tane.
hâlî: bofl, tenha, uzak.
hizmet: görev, vazife.
hizmet-i imaniye: iman ve
Kur’an hakikatlerinin ikna edici
ve ilmî delillerle anlafl›lmas›na
hizmet etme.
ihlâs-› etemm: tam ve mükem-
mel ihlas, samimiyet.
iman: inanç, itikat.
k›yafet: k›l›k; bir fleyin d›fl görü-
nüflü.
kubbe: gökyüzü, sema.
madem: de¤il mi ki.
mana: anlam.
mesele: konu.
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mesele-i imaniye: imanî me-
sele, imanla ilgili mesele.
misal: örnek, nümune.
muhafaza: koruma.
mühim: önemli, ehemmiyet-
li.
mümanaat: mani olma, en-
gelleme.
münasebet: vesile, -dan do-
lay›.
münzevi: inzivaya çekilen,

köfleye çekilmifl, yaln›z.
mütemadiyen: sürekli ola-
rak, devaml›.
nam: ad.
nev: tür, çeflit.
resmî: devlet ad›na olan.
sab›r: dayanma, katlanma,
zorluklara dayanma gücü.
taciz: s›k›nt› verme, tedirgin
etme.
tahammül: zora dayanma,

sabretme, sab›r gösterme.
talebe: ö¤renci.
tarz: biçim, flekil.
teneffüs: soluklanma, rahat-
lama, dinlenme.
Üstat: Bediüzzaman Said Nur-
sî.
vaziyet: durum.
zaruret: zorunluluk, mecburi-
yet.
zat: flahsiyet.
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tahammül gerektir. Ben de bunun için rahat›m›, haysi-
yetimi feda ediyorum. Onlar› da helâl ediyorum.”

Üstad›m›z›n bu defa ‹stanbul’a gitmesi münâsebetiyle
‹stanbul Müdde-i Umumili¤ince ifadesinin al›nmas› için
yan›na gelen iki memura Üstad›m›z dedi: “Ben daha ev-
vel bu mesele için mahkemede ifade vermifltim ve mah-
keme tahkikat yapm›fl, neticede berâet vermifl. Baflka
diyece¤im yok” diyerek, Samsun Mahkemesine giden
ve ‹stanbul Mahkemesinde okudu¤u ifâdât›n› tekrar söy-
ledi. Hem eskiden ald›¤› birkaç rapor var ki, hastal›¤›
dolay›s›yla bafl›n› sarmaya mecburdur ve fliddetli nezle-
den ve hastal›klardan dolay› istirahate ve tebdil-i havaya
ihtiyac› vard›r. Daimî bir yerde kalmas› s›hhatine müna-
fidir. Daha evvel lüzum da olmad›¤› için bu raporlar› gös-
termeye tenezzül etmiyordu, lüzum görmüyordu.

Hizmetinde bulunan Nur talebeleri
Tâhirî, Zübeyir, Sungur,

Hüsnü, Bayram

ìÕ

Œ 3 4 3 œ

ÜSTADIMIZIN VAS‹YETNÂMES‹

Hem benim flahs›m›n, hem Risâle-i Nur’un flahs› mâ-
nevîsinin sermayesini, kendilerini Risâlei Nur’un hizme-
tine vakfedenlerin tay›nlar›na vermek, hususan nafaka-
s›n› ç›karamayanlara vermek lâz›md›r.
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nevî flah›s.
tahammül: zora dayanma, sab-
retme, sab›r gösterme.
tahkikat: araflt›rmalar, sorufltur-
malar.
talebe: ö¤renci.
tay›n: ekmek, erzak, yiyecek.
tebdil-i hava: hava de¤iflikli¤i.
tenezzül: inme, alçalma.
vakf: adamak, vermek.
vasiyetname: yaz›l› vasiyet, bir
kimsenin vasiyetini yazm›fl oldu-
¤u kâ¤›t.

beraat: serbest kalma, suç-
suz bulunma, aklanma.
daimî: sürekli, devaml›.
defa: kere, kez, yol.
evvel: önce.
fedâ: u¤runa verme.
haysiyet: fleref, onur, itibar.
helâl: ba¤›fllama, alaca¤›ndan
vaz geçme.
hizmet: görev, vazife.
hususan: bilhassa, özellikle.

ifadat: ifadeler.
istirahat: dinlenme, rahatla-
ma.
mesele: konu.
müddeiumumî: savc›.
münâfi: z›t, muhalif, uymaz,
ayk›r›.
münasebet: vesile, -dan do-
lay›.
nafaka: geçimlik, geçinmek
için gerekli olan fley.

Nur: Risale-i Nur, Risale-i Nur
hizmeti.
Risale-i Nur: Nur Risalesi, Be-
diüzzaman Said Nursî’nin
eserlerinin ad›.
sermaye: varl›k, servet, biri-
kim.
s›hhat: sa¤l›k, esenlik.
flahs-› manevî: manevî flah›s,
belli bir kifli olmay›p bir ce-
maatteb meydana gelen ma-
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fiimdiye kadar birkaç senedir tay›natlar› verilen Nur
talebeleri, haslara malum olmufl. Ben de yan›mda flimdi
bulunan kardefllerimi kendime vâris ve benim vazifemi
yapmaya çal›flmak lâz›m. Tesanüdü de muhafaza etsin-
ler.

Evet, bu vasiyetnameyi tasdik ediyorum.

Said Nursî

VAS‹YETNAMEN‹N HAfi‹YES‹D‹R

Üstad›m›z âhir ömründe insanlar›n sohbetinden men
edildi¤i cihetle anlad› ki:

“Bu zamanda flahsiyet cihetiyle insanlara zarar vere-
cek haller var. Risâle-i Nur’un mesle¤indeki âzamî ihlâs
için bu hastal›k verilmifl. Çünkü bu zamanda flan, fleref
perdesi alt›nda riyakârl›k yer ald›¤›ndan, âzamî ihlâs ile
bütün bütün enâniyeti terk lâz›md›r. Dostlar uzaktan ru-
huma Fatiha okusunlar, mânevî dua ve ziyaret etsinler.
Kabrimin yan›na gelmesinler. Fatiha uzaktan da olsa ru-
huma gelir. Risâle-i Nur’daki âzamî ihlâs ile bütün bütün
terk-i enâniyet için buna bir mânevî sebep hissediyorum.
Kendini Risâle-i Nur’a vakfetmifl olan, yan›mda bulunan-
lardan nöbetle birer adam kabrimin yak›n›nda olup, bu
mânây›, lüzumsuz ziyarete gelenlere bildirsinler.”

Said Nursî

ìÕ

ahir: sonu, son k›sm›.
azamî: en fazla, en çok, nihayet
derecede.
cihet: yön, sebep, vesile.
dua: Allah’a yalvarma, niyaz.
enaniyet: kendini be¤enme,
bencillik, egoistlik.
Fatiha: Kur’ân-› Kerim’in birinci
suresi.
hâs: ileri gelen, seçkin olan.
hafliye: dipnot.
ihlâs: samimiyet, bir ameli baflka
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bir karfl›l›k beklemeksizin, s›rf
Allah r›zas› için yapma.
malûm: bilinen, bilinir olan.
mana: anlam.
manevî: manaya ait, maddî
olmayan.
men: yasak etme, engelleme.
meslek: gidifl, tutulan yol, sis-
tem.
muhafaza: koruma.
Nur: Risale-i Nur, Risale-i Nur
hizmeti.

Risale-i Nur: Nur Risalesi, Be-
diüzzaman Said Nursî’nin
eserlerinin ad›.
riyakâr: riya eden, iki yüzlü,
sahtekâr.
flahsiyet: kiflilik.
flan: flöhret, ün.
fleref: onur, haysiyet.
talebe: ö¤renci.
tasdik: do¤rulama, onayla-
ma.
tayinat: erzak, yiyecek, g›da,

tay›nlar, tayin edilen parça
veya miktar.
terk-i enaniyet: benlik ve
enaniyetten vazgeçme.
tesanüt: dayan›flma, birbirine
dayanma ve destek olma.
vakf: adamak, vermek.
vâris: mirasç›.
vasiyetname: yaz›l› vasiyet,
bir kimsenin vasiyetini yaz-
m›fl oldu¤u kâ¤›t.
vazife: görev.
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MENDERES’‹N KONYA NUTKUNA 
DA‹R AÇIKLAMASI

Baflvekil, sözlerinin maksatl› olarak tefsirlere tâbi tutul-
du¤unu söylüyor. (Hususî muhabirimizden.)

ANKARA: Baflvekil Adnan Menderes Konya’da söy-
lemifl oldu¤u nutuk dolay›s›yla yap›lan neflriyat üzerine
Zafer gazetesinin sordu¤u bir suâli flu flekilde cevaplan-
d›rm›flt›r:

“Konya’da Hükûmet Meydan›nda büyük bir kitle ha-
linde toplanm›fl bulunan çok muhterem Konyal› vatan-
dafllar›ma karfl› söyledi¤im nutkun lâiklik telâkkimiz hak-
k›ndaki k›sm›n›n su-i niyet sahibi kalemlerde nas›l tefsi-
re tâbi tutuldu¤unu, ben de esefle müflahede ettim. Bun-
lardan bir k›s›m sözlerimin kardefli kardefle k›rd›racak bir
mahiyette oldu¤unu, bir k›sm› sa¤ politikac›lara meydan
açt›¤›n› ve mukaddesatç›l›k yasa¤›n› ortadan kald›rd›¤›n›
ve netice itibar›yla Türk ink›lâplar›n›n büyük esaslar›n-
dan birini zedeledi¤ini ifade etmifllerdir.

“Bütün bu yaz›larda dikkatime çarpan cihet, Kon-
ya’daki sözlerimin takip olunan maksatlara ve elde edil-
mek istenilen neticelere göre tahrif edilmifl olmas›d›r.
Meselenin iyice anlafl›lmas› için, evvelâ Konya’daki söz-
lerimi bir kere daha ve o günkü Anadolu Ajans›nda nefl-
redildi¤i gibi tekrar etmek isterim. O gün aynen flöyle
demifltim:
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baflvekil: baflbakan.
cihet: yön.
dair: alakal›, ilgili.
esef: keder, hüzün, gam, tasa.
evvelâ: öncelikle.
hususî: özel.
ink›lâp: devrim.
kitle: insan toplulu¤u.
lâiklik: lâik olma hâli.
mahiyet: durum, vaziyet.
maksat: kast, amaç, düflünce.
mesele: konu.

muhâbir: haber veren, ha-
berci.
muhterem: sayg› de¤er, hür-
mete lay›k, sayg›n.
mukaddesat: mukaddes,
kutsal, temiz ve yüce olan
fleyler.
müflahede: gözlem.
neflr: yay›m, yay›n.
neflriyat: yay›nlar.
nutuk: söz, konuflma, hitap.
politika: devlet ifllerini yürüt-

me, düzenleme ve devletle-
raras› iliflkiler kurma sanat›,
siyaset.

sual: soru.

su-i niyet: niyetteki kötülük;
kötü, bozuk niyet.

tâbi: ba¤lanma, uyarlama.

tahrif: de¤ifltirme, bozma.

tefsîr: aç›klama, izah.

telâkki: anlama, anlay›fl, gö-
rüfl.
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“fiimdi size lâiklik telâkkimizden de bahsetmek istiyo-
rum. Lâiklik bir taraftan din ile siyasetin birbirinden ayr›l-
mas›, di¤er taraftan ise vicdan hürriyeti mânâs›na gelir.
Din ile siyasetin kat’î surette birbirinden ayr›lmas› esas›n-
da en küçük tereddüde dahi tahammülümüz yoktur. 

“Vicdan hürriyeti bahsine gelince: Türk milleti Müslü-
mand›r. Ve Müslüman olarak kalacakt›r. Evvelâ kendine
ve gelecek nesillere dinini telkin etmesi, onun esas›n› ve
kaidelerini ö¤retmesi, ebediyen Müslüman kalmas›n›n
münakafla götürmez bir flart›d›r. Halbuki mekteplerde
din dersi olmay›nca, evlâd›na kendi dinini telkin etmek
ve ö¤retmek isteyen vatandafllar bu imkânlardan mah-
rum edilmifl olurlar. Müslüman çocu¤u, dinini ö¤renmek
gibi pek tabiî bir haktan mahrum edilmemek icabeder.
Böyle mahrumiyet ve imkâns›zl›k vicdan hürriyetine uy-
gundur denilmez. Bu itibarla orta mekteplerimize din
dersleri koymak, yerinde bir tedbir olacakt›r.

“Dinsiz bir cemiyetin, bir milletin pâyidar olabilece¤i-
ne inanm›yoruz. En ileri milletlerin dahi din ile siyaset ve
dünya ifllerini birbirinden ay›rd›ktan sonra ne derece
dinlerine ba¤l› kald›klar›n› biliyoruz. Bugünkü seviye ile
asil milletimize taassup isnad› reva görülemez. Milletimiz
dinine s›ms›k› ba¤l› oldu¤u kadar, umumiyetle dini en
temiz duygularla benimsemektedir. ‹slâml›k, milletimizin
vicdan›nda en musaffâ seviyesini bulmufltur. Müslüman-
l›¤› ve onun esaslar›n›, farizalar›n› ve kaidelerini kifa-
yetle telkin edip ö¤retecek ö¤retmenlerimizin yetifltiril-
mesine ayr›ca gayret sarf edilecektir. Gelecek sene lise 

asil: soylu.
bahis: konu.
cemiyet: topluluk, birlik.
ebediyen: ebedî olarak, sonsuza
kadar.
evlât: çocuklar.
evvelâ: öncelikle.
fariza: farz, Allah’›n emri.
icap: gerek, lüzum.
imkân: olabilirlik, olanak.
isnâd: dayand›rma.
itibar: bak›mdan, sebepten.
kaide: kural, esas, düstur.
kat’î: kesin, flüpheye ve tereddü-
de mahal b›rakmayan.
kifayet: kâfi miktarda olma, ye-
ter, yetiflme, yetme, yeterlilik.
lâiklik: din ve devlet ifllerini birbi-
rinden ay›ran, her türlü inanç sa-
hibine karfl› tarafs›z olarak din ve
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vicdan hürriyetini sa¤layan
sistem, lâisizm.
mahrum: yoksun.
mahrumiyet: mahrumluk, di-
ledi¤ini, istedi¤ini elde ede-
meme, nasipsizlik, hissesizlik.
mana: anlam.
mektep: okul.
musaffa: sâfileflmifl, yabanc›
maddelerden ar›nm›fl, süzül-
müfl.
münakafla: tart›flma.
nesil: kuflak, soy, zürriyet.
payidar: iyice yerleflmifl, sü-

rekli, kal›c›, sabit, kaim, de-
vaml›.
reva: yak›fl›r, uygun, yerinde,
lây›k, flayan.
sarf: harcama.
seviye: derece, mertebe.
suret: biçim, flekil, tarz.
flart: koflul.
taassup: afl›r› ba¤l›l›k, afl›r› ta-
raftarl›k, fanatizm.
tabiî: tabiat› gere¤i olan, nor-
mal, al›fl›lm›fl, ola¤an.
tahammül: katlanma, hofl
davranma.

tedbir: önlem, yol, çare.
telâkki: anlama, anlay›fl, gö-
rüfl.
telkin: fikir afl›lama, ö¤üt ver-
me, zihinde yer ettirme, kula-
¤›na koyma.
tereddüt: karars›zl›k, flüphe-
de kalma.
umumiyet: genellik.
vicdan: insan›n içindeki, iyiyi
kötüden ay›rabilen, iyilik et-
mekten lezzet duyan ve kö-
tülükten elem alan manevî
his.
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derecesinde ilk mezunlar›n› verecek olan Konya ‹mam
Hatip Mektebinin ileri seviyede din tahsili veren bir ted-
ris müessesesi haline getirilmesi ve bu müesseselerin
benzerlerinin yurtta fazlalaflt›r›lmas› uygun olacakt›r"
demifltir.

“Konya nutkunun bu k›sm›n› muhterem Türk efkâr›
karfl›s›nda öylece tekrar ettikten sonra flunu ehemmiyet-
le tebarüz ettirmek isterim ki: Beyanat›m, herhangi bir
iltibasa mahal vermeyecek kadar aç›kt›r. Yap›lacak tef-
sirlerde, ileri sürülecek mütalâalarda bu aç›k metne sa-
d›k kalmak esast›r. Hiç kimse benim söyledi¤im sözleri
tahrif hakk›na sahip olmad›¤› gibi, hiçbir zaman akl›m-
dan geçmeyen maksad› ve niyetleri bana atfetmeye kim-
senin hakk› olmamak lâz›m gelir.” 

HAfi‹YE: Baflvekilin Konya’daki ehemmiyetli nutku için
umum Nur talebeleri ve mektepli mâsum çocuklar nam›na bir
tebrik yazacakt›m. fiimdi kalbime geldi: Risâle-i Nur’un serbesti-
yetine dair müdafaatlar›m›z›n ve ehemmiyetli bir avukat›m›z›n
ehl-i vukufa cevab›n›n arkas›nda, o nutku, Risâle-i Nur’un serbes-
tiyetine dair bir sebep ve senet göstermekle Anadolu’daki Müslü-
manlar› ve Nurun bütün talebelerini ona bir mânevî kuvvet ve du-
ac› yapmak, ezan-› Muhammedînin ilân› onlara nas›l bir mânevî
kuvvet hükmüne geçti; bu nutukla Risâle-i Nur’un serbestiyeti da-
hi, ona bir mânevî kuvvet hükmüne geçmesi için, ona tebrik ye-

rine, dâvâ vekilimizin hakl› müdafaas›nda bir hafliye yapt›k. 1

Rehber’in müsaderesine bahaneleri reddeden avukat Mihri’nin
müdafaat› gibi, Konya’da Baflvekilin bu nutku da o bahaneleri
reddeden bir hakikatt›r.

ìÕ
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mete lay›k, sayg›n.
müdafaa: savunma.
müdafaat: müdafaalar.
müessese: kurulufl, kurum.
müsadere: toplatma, elden alma.
mütalâa: kanaat, teklif.
nam: ad.
Nur: Risale-i Nur, Risale-i Nur hiz-
meti.
nutuk: söz, konuflma, hitap.
red: kabul etmeme.
Risale-i Nur: Nur Risalesi, Bediüz-
zaman Said Nursî’nin eserlerinin
ad›.
sad›k: do¤ruya, gerçe¤e ba¤l›.
senet: güvence, dayanak.
serbestiyet: serbestlik, rahat ve
serbest olma hâli.
tahrif: de¤ifltirme, bozma.
tahsil: ilim ö¤renme, bilgi edin-
me, ö¤renim.
talebe: ö¤renci.
tebarüz: belirtme, aç›klama.
tedrîs: okutma, ö¤retme, ders
verme.
tefsîr: aç›klama, izah.
umum: bütün.
vekil: baflkas›n›n yerine ve ad›na
hareket eden, konuflan.

bahane: vesile, sebep.
baflvekil: baflbakan.
beyanat: resmî olarak yap›-
lan aç›klamalar.
dair: alakal›, ilgili.
dava: yarg› konusu, sav.
dua: Allah’a yalvarma, niyaz.
efkâr: fikir sahipleri, düflü-
nenleri.
ehemmiyet: önem, de¤er,
k›ymet.

ehl-i vukuf: bir mesele hak-
k›nda bilgi ve yetki sahibi
olanlar.
ezan-› Muhammedî: Hz. Mu-
hammed’in tebli¤ etti¤i dinin
ezan›.
hakikat: gerçek, do¤ru.
hafliye: dipnot.
hükmüne: yerine, de¤erine.
ilân: yayma, duyurma, bildir-
me.

iltibas: yanl›fll›k, kar›fl›kl›k.
mahal: yer.
manevî: manaya ait, maddî
olmayan.
masum: saf, temiz.
mektep: okul.
metin: as›l yaz›, ana yaz›.
mezun: bir okuldan diploma-
l›, bir ö¤retim kuruluflunu bi-
tirmifl.
muhterem: sayg› de¤er, hür-

1. Bu müdâfaa Eflref Edib'in neflretti¤i Küçük Tarihçe-i Hayattad›r.
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Üstad›m›z Said Nursî diyor ki:

“Madem Isparta benim hakikî bir memleketimdir.
Ben ruh u can›mla bu hakikî memleketime ve insanlar›-
na hay›r kazand›rmak istiyorum. fiimdi çok mühim olan
hay›r da fludur:

“Afyon nas›l ki bütün Risâle-i Nur Külliyat›n› iâde et-
mekle âlem-i ‹slâm ve hattâ âlem-i insaniyette çok büyük
bir hayra vesile oldu ve sekiz seneden beri olan hatây›
hiçe indirip affettirdi. Bu mübarek Isparta dahi, âlem-i
‹slâm nazar›nda M›s›r Camiü’l-Ezher’i ve eski fiam-› fie-
rif mübarekiyetine mazhar oldu¤undan, elbette Risâle-i
Nur’u sahiplerine iade etmekle has›l olacak çok büyük
fleref noktas›nda Afyon’dan geri kalmayacak. Belki yir-
mi derece ileri gidecek. Isparta’n›n âdil adliyesi, vatan-
perver Demokrat› ve dindar halk› bu hayr-› azîmi mem-
leketlerine kazand›rmak ve Afyon’un mazhar oldu¤u fle-
reften yüz derece ziyade bir flerefi kendilerine temin et-
mek için, bu mübarek Isparta’n›n mahsülü olan Nur Ri-
sâlelerinin iâdesine çal›fls›nlar. Nas›l ki, Isparta’n›n bir
mebusu olan Tahsin Tola, Ankara ve Afyon’un Risâle-i
Nur iâdesinde yüz adam kadar fâide verip bu hayr-› azî-
min yar›s›n› Ispartal›lara kazand›rd›.”

Hizmetinde bulunan
Nur Talebeleri

âdil: adaletli olan, do¤ruluk gös-
teren.
âlem-i insaniyet: insanl›k âlemi.
âlem-i ‹slâm: ‹slâm âlemi, ‹slâm
dünyas›.
Camiü’l-Ezher: M›s›r’daki Ezher
Üniversitenin ad›.
dindar: dinin emirlerini yerine
getiren.
hakikî: gerçek, sahici.
hâs›l: peyda olan, ç›kan, meyda-
na gelen, ortaya ç›kan, beliren.
hayr-› azîm: büyük hay›r.
iade: geri verme.
külliyat: bir yazar›n bas›lm›fl
eserlerinin tamam›.
madem: de¤il mi ki.
mahsul: ürün.
mazhar: nail  olma, flereflenme.
mebus: milletvekili.
mübarek: feyizli, bereketli, kutlu.

mübarekiyet: mübareklik,
feyizlilik, bereketlilik.
mühim: önemli, ehemmiyet-
li.
nazar: bak›fl, dikkat.
Nur: Risale-i Nur, Risale-i Nur
hizmeti.
risale: Risâle-i Nur Külliyat›n›

meydana getiren kitaplardaki
her bir ba¤›ms›z bölüm.
Risale-i Nur: Nur Risalesi, Be-
diüzzaman Said Nursî’nin
eserlerinin ad›.
ruh u cân: ruh ve can; ruh ve
canla.
fiam-› fierif: fiam; Suriye’nin

baflflehri.
fleref: onur, haysiyet.
temîn: sa¤lama.
vatanperver: yurtsever, va-
tan›na düflkün, vatan›n› se-
ven kimse.
vesile: bahane, sebep.
ziyade: çok, fazla.
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1. Allah’›n ad›yla. Onu her türlü kusur ve noksandan tenzih ederiz.
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Üstad›m›z izzet-i ilmiyeyi muhafaza için eski zaman-
dan beri en büyük reislere tezellül etmedi. Hem halkla-
r›n hediyesini kabul etmiyordu. fiimdi ise Üstad›m›z hem
zay›f oldu¤u halde, ehl-i ilme bir mahzuru olmayan he-
diyeyi ise hastal›kla alam›yor. Hattâ biz hizmetkârlar›n-
dan dahi en küçük birfleyi mukabelesiz yiyemiyor; yese
hasta oluyor. Bu hâleti, hiçbir fleye âlet olmayan Risâle-i
Nur’daki âzamî ihlâs›n muhafazas› için, bir hastal›k sûre-
tini ald› ve hastal›kla bu kaidesini bozmaktan men edili-
yor itikad›nday›z. Hattâ Risâle-i Nur’un her tarafta neflir
ve intiflâr›n›n büyük bir bayram› münâsebetiyle ehl-i ilme
lâz›m olan musâfaha ve sohbet etmekten ve bu müba-
rek bayramda da en has talebeleri ve kardeflleriyle mu-
sâfaha ve sohbetten ve ona bakmaktan da fliddetle s›k›-
l›p âzamî ihlâs›n muhafazas› için bir hastal›k hâleti ala-
rak men edildi¤i ona ihtar edildi. Hattâ bizler gördük ki,
bu mübarek bayramda fliddetli hastal›¤› için talebelerine
dedi:

“Benim kabrimi gayet gizli bir yerde, bir iki talebem-
den baflka hiç kimse bilmemek lâz›m geliyor. Bunu vasi-
yet ediyorum. Çünkü, dünyada sohbetten beni men
eden bir hakikat, elbette vefât›mdan sonra da o hakikat
bu sûrette beni mecbur ediyor.” 

Biz de Üstad›m›zdan sorduk:
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reis: baflkan.
Risale-i Nur: Nur Risalesi, Bediüz-
zaman Said Nursî’nin eserlerinin
ad›.
suret: nüsha, kopya.
talebe: ö¤renci.
tezellül: alçalma, küçülme.
vasiyet: bir kimsenin öldükten
sonra yap›lmas›n› istedi¤i fleyler
için, sa¤l›¤›nda verdi¤i emir ve ›s-
marlama.
vefat: ölüm, ölme. (insan hakk›n-
da.).

azamî: en fazla, en çok, niha-
yet derecede.
ehl-i ilim: ilim sahipleri, ilim
adamlar›.
gayet: son derece.
hakikat: gerçek, do¤ru.
hâlet: hal, durum.
hizmetkâr: hizmet yapan
kimse, hizmetçi.
ihlâs: samimiyet, bir ameli
baflka bir karfl›l›k beklemek-

sizin, s›rf Allah r›zas› için yap-
ma.
ihtar: dikkat çekme, hat›rlat-
ma, uyar›.
intiflar: da¤›l›m.
itikat: inanç, iman.
izzet-i ilmiye: ilmin izzeti, il-
min gerektirdi¤i a¤›rbafll›l›k.
kaide: kural, esas, düstur.
mahzur: sak›n›lacak, çekinile-
cek fley; engel, sak›nca.

men: yasak etme, engelleme.
muhafaza: koruma.
mukabele: karfl›l›k.
musâfaha: selam vermek ve
sevgisini göstermek üzere
birbirine el uzatma.
mübarek: feyizli, bereketli,
kutlu.
münasebet: vesile, -dan do-
lay›.
neflir: yay›m, yay›n.
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“Kabri ziyarete gelenler Fâtiha okur, hay›r kazan›r.
Acaba siz ne hikmete binâen kabrinizi ziyaret etmeyi
men ediyorsunuz?”

Cevaben Üstad›m›z dedi ki: 

“Bu dehfletli zamanda, eski zamandaki firavunlar›n
dünyevî flan ve fleref arzusuyla heykeller ve resimler ve
mumyalarla nazar-› befleri kendilerine çevirmeleri gibi,
enâniyet ve benlik, verdi¤i gafletle, heykeller ve resimler
ve gazetelerle nazarlar›, mânâ-i harfîden mânâ-i ismî ile
tamamen kendilerine çevirtmeleri ve uhrevî istikbâlden
ziyade dünyevî istikbâli hayal edinmifl olmalar› ile, eski
zamandaki lillâh için ziyarete mukabil, ehl-i dünya k›s-
men bu hakikate muhâlif olarak mevtân›n dünyevî flan
ve flerefine ziyade ehemmiyet verir. Öyle ziyaret ediyor-
lar. Ben de Risâle-i Nur’daki âzamî ihlâs› k›rmamak için
ve o ihlâs›n s›rr›yla, kabrimi bildirmemeyi vasiyet ediyo-
rum. Hem flarkta, hem garbda, hem kim olursa olsun,
okuduklar› Fâtiha’lar o ruha gider.

“Dünyada beni sohbetten men eden bir hakikat, el-
bette vefat›mdan sonra da o hakikat bu sûretle beni se-
vap cihetiyle de¤il, dünya cihetiyle men etmeye mecbur
edecek” dedi.

Hizmetinde bulunan talebeleri

ìÕ

arzu: istek, heves, niyet.
azamî: en fazla, en çok, nihayet
derecede.
binaen: -den dolay›, bu sebep-
ten.
cevaben: cevap olarak, karfl›l›k
fleklinde.
cihet: yön.
dehfletli: ürkütücü, korkunç.
dünyevî: dünyaya ait.
ehemmiyet: önem, de¤er, k›y-
met.
ehl-i dünya: dünyaya ba¤l›, dün-
ya adam›, ahireti düflünmeyen.
enaniyet: kendini be¤enme,
bencillik, egoistlik.
Fatiha: Kur’ân-› Kerim’in birinci
suresi.
firavun: imans›z, kâfir.
gaflet: dikkatsizlik, endiflesizlik,
Allah’tan uzaklafl›p nefsin arzula-
r›na dalmak.
garp: bat›.
hakikat: gerçek, esas.
heykel: an›t, âbide.
hikmet: gaye, maksat.
ihlâs: samimiyet, bir ameli baflka
bir karfl›l›k beklemeksizin, s›rf Al-
lah r›zas› için yapma.
istikbal: gelecek.
kabr: mezar.

810 | EM‹RDA⁄ LÂH‹KASI - II

k›smen: k›smî olarak, bir k›-
s›m.
lillâh: Allah için.
mana-y› harfî: bir fleyin ken-
disini de¤il de sanatkâr›n›, us-
tas›n›, sahibini bilip tan›tan
mana.
mana-y› ismî: bir fleyin bizzat
kendisine bakan ve kendisini
tan›tan manas›.
men: yasak etme, engelleme.
mevta: ölmüfl flah›s, ölüler,
ölmüfller.
muhalif: muhalefet eden, bir

fiil ve düflünceye karfl› z›t dü-
flüncede bulunan.
mukabil: karfl›l›k.
mumya: Eski M›s›rl›lar›n, çü-
rümekten ve kokuflmaktan
korumak için mumla ilâçla-
d›klar› ceset, tahnit edilmifl
ceset.
nazar: bak›fl, dikkat.
nazar-› befler: insan›n bak›fl›.
Risale-i Nur: Nur Risalesi, Be-
diüzzaman Said Nursî’nin
eserlerinin ad›.
s›r: gizli hakikat.

suret: biçim, flekil, tarz.
flan: flöhret, ün.
flark: do¤u.
fleref: onur, haysiyet.
talebe: ö¤renci.
uhrevî: ahirete dair, ahirete
ait.
vasiyet: bir kimsenin öldük-
ten sonra yap›lmas›n› istedi¤i
fleyler için, sa¤l›¤›nda verdi¤i
emir ve ›smarlama.
vefat: ölüm, ölme. (insan
hakk›nda.).
ziyade: çok, fazla.
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Œ 3 4 7 œ
ÜSTADIMIZIN AFYON MAHKEME HEYET‹NE 

GÖNDERD‹⁄‹ YAZININ SÛRET‹D‹R

Bugün sizi tebrik ve size teflekkür için Afyon’a geldim.
Çoktan beri kitaplar›m›z›n zâyi olmamas› için ziyade
muhafaza etti¤inize teflekkür ederim. Ve flimdi Anka-
ra’ya gönderece¤inizden sizi tebrik ederim. On sene ev-
vel hususi olarak birisinin birisine yazd›¤› ve bâzan da
benim nâm›mla yaz›l›p imzam bulunmayan ve neflrol-
mayan hususi mektuplar evvelce mahkemenizce tetkik
edilip medâr-› mes'uliyet birfley bulunmad›¤›ndan nazar-›
itibara al›nmad›. Hem mürûr-u zamana u¤ram›fl ve nefl-
redilmemifl ve af kanunlar› görmüfl, malûmât›m olma-
m›fl ve Risâle-i Nur kitaplar›yla alâkas› olmayan mektup-
lar› yeniden nazar-› dikkate almak, hem ehl-i adâleti,
hem ehl-i vukufu lüzûmsuz meflgul edece¤inden böyle ifl-
gal etmemesi ve iflimizin tehire u¤ramamas› için mezkûr
hususi mektuplar›m o mübarek kitaplara tak›lmamas›
adâletinizden temenni ediyoruz.

Bu mübarek adliye iki defa o kitaplar›n berâetle iâde-
sine karar verdi¤i halde, bâz› esbaba binâen mahpus
kalm›fl. Ayn› kitaplar› bâzan tamam›n›, bâzan ele geçiri-
len k›sm›n› befl mahkemenin iâde ettiklerini ve befl em-
niyet dairesi de sahiplerine teslim ettiklerini size haber
veriyoruz. ‹nflaallah adâletiniz ve hüsn-ü niyetiniz bu de-
fa da iâdesine vesîle olacak.

Hasta
Said Nursî
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muhafaza: koruma, saklama, h›f-
zetme.
mübarek: feyizli, bereketli, kutlu.
mürur-› zaman: zaman›n geçme-
si, zaman afl›m›; zamanla.
nam: ad, isim.
nazar-› dikkat: dikkatli bakma,
dikkatli bak›fl.
nazar-› itibar: dikkate alma, dik-
kate de¤er gören bak›fl.
neflr: yay›m, yay›n.
Risale-i Nur: Nur Risalesi, Bediüz-
zaman Said Nursî’nin eserlerinin
ad›.
suret: nüsha, kopya.
te’hîr: erteleme, sonraya b›rak-
ma.
temenni: dilek, istek, arzu.
tetkik: dikkatle araflt›rma, incele-
me.
vesile: bahane, sebep.
zayi: elden ç›kan, elden ç›km›fl,
telef olmufl.
ziyade: fazlas›yla.

adalet: her hak sahibine hak-
k›n›n tam ve eksiksiz verilme-
si, hakkaniyet, âdillik.
adliye: mahkeme, yarg›lama
iflleriyle u¤raflan daire.
alâka: ilgi, iliflki. ba¤.
beraat: serbest kalma, suç-
suz bulunma, aklanma.
binaen: -den dolay›, bu se-
bepten.
defa: kere, kez, yol.
ehl-i adalet: adalet ehli, âdil
olanlar, adaletten flaflmayan-
lar.

ehl-i vukuf: bir mesele hak-
k›nda bilgi ve yetki sahibi
olanlar.
emniyet: güvenlik; polis tefl-
kilat›.
esbap: nedenler, sebepler,
vas›talar.
evvel: önce.
evvelce: daha önce.
haber: bilgi, bilgilendirme.
heyet: kurul, komite.
hususî: özel.
hüsn-i niyet: iyi niyet, temiz
kalplilik.

iade: geri verme.
inflaallah: Allah izin verirse.
iflgal: meflgul etme, iflten al›-
koyma, u¤raflt›rma.
mahpus: hapsedilmifl olan,
tutuklu.
malûmat: bilgiler, bilinen
fleyler.
medar-› mes’uliyet: sorum-
luluk sebebi.
meflgul: bir iflle u¤raflan, iflgal
eden.
mezkûr: zikredilen, ad› ge-
çen, an›lan.
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Œ 3 4 8 œ
1 o¬nfÉnërÑo°S /¬pªr°SÉpH

Say›n Adnan Menderes,

Otuz befl seneden beri siyaseti terk eden Üstad›m›z
Bediüzzaman Hazretleri, flimdi Kur'ân ve ‹slâmiyet ve
vatan hesab›na, bütün kuvvetiyle ve talebeleriyle, dersle-
riyle Demokrat Partinin iktidarda kalmas›n› muhafazaya
çal›flt›¤›na, biz Demokrat Parti mensuplar› ve Nur tale-
beleri kat’î kanaatimiz gelmifltir.

Üstad›m›zdan, niçin Demokrat Partiyi muhafazaya
çal›flt›¤›n› sorduk.

Cevaben: “E¤er Demokrat Parti düflse, ya Halk Par-
tisi veya Millet Partisi iktidara gelecek. Halbuki, Halk
Partisi ‹ttihatç›lar›n bozuk k›sm›n›n cinayetleri ve hem
Cumhuriyetin birinci reisinin Sevr Muahedesiyle ve çok
siyasî desiselerin icbariyle on befl senede yapt›¤› icraat›-
n›n k›sm-› âzam› tamam›yla eski partiye yüklendi¤i için,
bu asil Türk milleti ihtiyar›yla o partiyi kat’iyen iktidara
getirmeyecek.

Çünkü Halk Partisi iktidara gelecek olursa, komünist
kuvveti ayn› partinin alt›nda bu vatana hâkim olacakt›r.
Halbuki, bir Müslüman kat’iyen komünist olamaz, anar-
flist olur. Bir Müslüman hiçbir zaman ecnebîlerle muka-
yese edilemez. ‹flte bunun için, hayat-› içtimaiye ve va-
tan›m›za dehfletli bir tehlike teflkil eden bu partinin 

anarflist: hiçbir düzen ve otorite
tan›mayan, kar›fl›kl›k ve bozgun-
culuktan yana olan, ondan fayda
uman kimse.
asil: soylu.
Bediüzzaman: ça¤›n eflsiz güzelli-
¤i.
cevaben: cevap olarak, karfl›l›k
fleklinde.
cinayet: cana k›yma, katl veya
bu derecede a¤›r bir suç.
dehfletli: ürkütücü, korkunç.
desise: hile, oyun, aldatmaca.
ecnebi: yabanc›.
hâkim: hükmeden.
hayat-› içtimaiye: sosyal hayat,
toplum hayat›.
icbar: zorlama, zorla ve iste¤i d›-
fl›nda yapt›rma.
icraat: ifller.
ihtiyar: irade, tercih.
iktidar: hükümet idaresini elde
bulundurma.
kanaat: inanma.
kat’î: kesin, flüpheye ve tereddü-
de mahal b›rakmayan.
kat’iyen: hiç bir zaman, asla.
k›sm-› azam: büyük k›s›m, ekse-

riyet, ço¤unluk.

komünist: bütün mallar›n or-
taklafla kullan›ld›¤› ve özel
mülkiyetin olmad›¤› iddias›n-
da bulunan düzen in mensu-
bu olan kimse.

mensup: bir fleye veya kim-

seye ba¤l› olan, üye.

muhafaza: koruma.

mukayese: benzeterek ve
karfl›laflt›rarak de¤erlendirme,
k›yaslama.

Nur: Risale-i Nur, Risale-i Nur
hizmeti.

parti: siyasî kurulufl.
reis: baflkan.
siyasî: siyasetle ilgili, siyasete
ait.
talebe: ö¤renci.
teflkil: oluflturma, flekillendir-
me.

1. Allah’›n ad›yla. Onu her türlü kusur ve noksandan tenzih ederiz.
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iktidara gelmemesi için, Demokrat Parti’yi, Kur'ân ve va-
tan ve ‹slâmiyet nam›na muhafazaya çal›fl›yorum” dedi.

“Milletçilere gelince: E¤er bu partide s›rf ‹slâmiyet
esas olsa, (HAfi‹YE) Demokrat Partiye yard›m etti¤i gibi,
muhalif ve muar›z olmayarak, iktidara gelmesine çal›fl-
maz. E¤er bu parti, ›rkç›l›k ve Türkçülük fikri esas ise,
birden hakikî Türk olmayan bu vatandaki ekseriyetin an-
cak onda üçü Türktür, kalan k›sm› da baflka milletlerle
kar›flm›flt›r. O zaman, Hürriyetin bafl›nda oldu¤u gibi, bu
asil ve mâsum Türk milleti aleyhine bir milliyetçilik taraf-
girli¤i meydana gelecek. O vakit hakikî Türkleri, ecnebî-
ler boyunduru¤u alt›na girmeye mecbur edecek. Veya
Türkleflmifl sair unsurdan olan ve bu vatanda mevcut ›rk-
ç›l›k ve unsurculuk damar›yla bir ecnebîye istinad ile ma-
sum Türk milletini tahakkümleri alt›na alacaklar. Bu du-
rum ise, dehfletli, tehlikeli oldu¤undan, Kur'ân ve vatan
ve millet hesab›na, dindar ve dine hürmetkâr Demokrat
Partinin iktidarda kalmas›n› temin etmeleri için ders ve-
riyorum” dedi.

Say›n Adnan Menderes,

Bütün gayesi vatan ve milletin selâmeti u¤runa çal›-
flan ve ders veren Üstad›m›z Bediüzzaman gibi mübarek
ve muhterem bir zat›n Demokrat Partiye yapt›¤› yard›m›
k›skanan Halk Partisi ve Millet Partisi elemanlar›, iktidar
partisi yap›yormuflças›na çeflit çeflit bahane ve eziyet 
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nam: ad, isim.
parti: siyasî kurulufl.
sâir: di¤er, baflka, öteki.
selâmet: salimlik, eminlik, kurtu-
lufl, korku ve endifleden uzak ol-
ma.
tahakküm: hakimiyet, idare.
tarafgir: bir taraf› tutan, tarafl›.
temîn: sa¤lama.
unsur: milliyet.
unsurculuk: milliyetçilik, ›rkç›l›k.
zat: flahsiyet.

HAfi‹YE: ‹slâmiyet milleti herfleye kâfîdir. Din, dil bir ise, millet de birdir.
Din bir ise, yine millet birdir.

aleyh: z›t, karfl›t.
asil: soylu.
bahane: as›l sebebi gizlemek
için ileri sürülen uydurma se-
bep.
Bediüzzaman: Said Nursî’ye
ilim adamlar›nca tak›lan bir
s›fat. Anlam›: ça¤›n eflsiz gü-
zelli¤i.
dehfletli: ürkütücü, korkunç.
dindar: dinin emirlerini yeri-

ne getiren.
ecnebi: yabanc›.
ekseriyet: ço¤unluk.
eleman: çal›flan kifli, vazifeli.
eziyet: büyük s›k›nt›, zahmet,
meflakkat.
hakikî: gerçek.
hafliye: dipnot.
hürmetkâr: hürmet eden,
sayg›l›.
iktidar: hükümet idaresini el-

de bulundurma.
istinat: dayanak.
masum: saf, temiz.
muar›z: muhalefet eden, kar-
fl› ç›kan, muhalif.
muhafaza: koruma.
muhalif: z›t, karfl›t, ayk›r›.
muhterem: sayg› de¤er, hür-
mete lay›k, sayg›n.
mübarek: feyizli, bereketli,
kutlu.
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yaparak Üstad›m›z› Demokrat Partiden so¤utmak için
var kuvvetleriyle çal›flt›klar›na kat’î kanaatimiz gelmifl.

Sizin gibi “Dînin icaplar›n› yerine getirece¤iz; din bu
memleket için hiçbir tehlike teflkil etmez” diyen bir Bafl-
vekilden vatan, millet, ‹slâmiyet ad›na, partimize maddî
ve mânevî büyük yard›mlar› dokunan bu mübarek Üsta-
d›m›z›n kitaplar›n›n ve kendisinin tamamen serbest b›ra-
k›larak bir daha rahats›z edilmemesinin teminini sayg›
ve hürmetlerimizle rica ediyoruz.

Demokratlar âzalar›ndan Nur Talebeleri
Mustafa, Nuri, Nuri, Hamza, 

Süleyman, Hasan, Seyda, Receb, 
‹brahim, Faruk, Muzaffer, Tahir, 

Sad›k, Mehmed.

ìÕ

Œ 3 4 9 œ
DEMOKRATLARA BÜYÜK B‹R HAK‹KATI ‹HTAR

fiimdi Kur'ân, ‹slâmiyet ve bu vatan zarar›na üç cere-
yan var:

B‹R‹NC‹S‹: Komünist, dinsizlik cereyan›. Bu cereyan,
yüzde otuz, k›rk adama zarar verebilir.

‹K‹NC‹S‹: Eskiden beri müstemlekâtlar›n Türklerle alâ-
kalar›n› kesmek için, Türkiye dâiresinde dinsizli¤i neflret-
mek için, ifsad komitesi nam›nda bir komite. Bu da yüz-
de on, yirmi adam› bozabilir.

alâka: ilgi, iliflki, yak›nl›k.
aza: üye.
baflvekil: baflbakan.
cereyan: ak›m, fikir, sanat veya
siyaset hareketi.
hakikat: gerçek, do¤ru.
hürmet: riayet, ihtiram, sayg›.
icap: emir, buyruk.
ifsat: fesada u¤ratma, bozma,
düzensizlik meydana getirme.
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ihtar: dikkat çekme, hat›rlat-
ma, uyar›.
kanaat: inanma.
kat’î: kesin, flüpheye ve te-
reddüde mahal b›rakmayan.
komite: kötü bir maksat için
toplanm›fl topluluk, cemiyet.
komünist: bütün mallar›n or-
taklafla kullan›ld›¤› ve özel
mülkiyetin olmad›¤› iddias›n-

da bulunan düzen in mensu-
bu olan kimse.
maddî: madde ile alâkal›.
manevî: manaya ait, maddî
olmayan.
mübarek: feyizli, bereketli,
kutlu.
müstemlekât: müstemleke-
ler, sömürgeler.
nam: ad, isim.

neflr: yay›m, yay›n.
Nur: Risale-i Nur, Risale-i Nur
hizmeti.
parti: siyasî kurulufl.
talebe: ö¤renci.
temîn: sa¤lama.
teflkil: oluflturma, flekillendir-
me.
Üstat: Bediüzzaman Said Nur-
sî.
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ÜÇÜNCÜSÜ: Garpl›laflmak ve H›ristiyanlara benzemek
ve bir nevi Purutluk mezhebini ‹slâmlar içinde yerlefltir-
meye çal›flan ve dinde hissesi olmayan bir k›s›m siyasî-
ler heyetidir. Bu cereyan yüzde, belki binde birisini
Kur'ân ve ‹slâmiyet aleyhine çevirebilir.

Biz Kur'ân hizmetkârlar› ve Nurcular, evvelki iki cere-
yana karfl› daima Kur'ân hakikatlerini muhafazaya çal›fl-
m›fl›z. Mümkün oldu¤u kadar dünyaya ve siyasete bak-
mamaya mesle¤imiz bizi mecbur ediyormufl. fiimdi
mecburiyetle bakmaya lüzum oldu. Gördük ki, Demok-
ratlar, evvelki iki müthifl cereyana karfl› bize (Nurculara)
yard›mc› hükmünde olabilirler. Hem onlar›n dindar k›s-
m› daima o iki dehfletli cereyana mesleklerince muar›z-
d›rlar. Yaln›z dinde hissesi az olan bir k›s›m garpl›laflmak
ve garpl›lara tam benzemek mesle¤ini takip edenler ise,
üçüncü cereyana bir yard›m ediyorlar. Madem o cereya-
n›n yüzde ancak birisini, belki binden birisini Purutlar ve
H›ristiyan gibi yapmaya çevirebilirler. Çünkü, ‹ngiliz iki
yüz sene zarf›nda tahakküm etti¤i iki yüz milyon ‹slâm-
dan iki yüz adam› Purutlu¤a çevirememifl ve çeviremez.

Hem hiçbir tarihte bir ‹slâm, H›ristiyan oldu¤unu ve
kanaatle baflka bir dini ‹slâmiyete tercih etmifl oldu¤u ifli-
tilmedi¤inden, iktidar partisinde bulunan az bir k›s›m, di-
nin zarar›na siyaset nam›yla üçüncü cereyana yard›m et-
se de, madem o Demokrat Partisi, meslek itibar›yla öte-
ki iki cereyan-› azîmenin durmas›nda ve def etmesinde
mecburî vazifeleri olmas›ndan, bu vatana ve ‹slâmiyete 
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muar›z: muhalefet eden, karfl› ç›-
kan, muhalif.
muhafaza: koruma.
müthifl: dehflet veren, ürküten,
dehfletli, korkunç.
nam: ad, isim.
nevi: çeflit.
Nurcu: Bedîüzzaman Said Nur-
sî’nin eserlerine ve fikirlerine ta-
raftar olan, Risale-i Nur’lar› oku-
yup neflreden kimse.
parti: siyasî kurulufl.
Purutluk: papan›n dini liderli¤ini,
azizleri, putlar›, ruhbanl›¤› tan›-
mayan H›ristiyan mezhebi, kato-
liklerden ayr›lma reformcu H›risti-
yan mezheplerine verilen ad.
tahakküm: zorbal›k etme, zorla
hükmetme, hükmü alt›na alma.
vazife: görev.
zarf›nda: süresince.

aleyh: z›t, karfl›t.
cereyan: ak›m, fikir, sanat ve-
ya siyaset hareketi.
cereyan-› azîme: büyük fikir
ve düflünce ak›m›.
def: kovma, uzaklaflt›rma.
dehfletli: ürkütücü, korkunç.
dindar: dinin emirlerini yeri-
ne getiren.
evvel: önce.

garp: bat›.
hakikat: gerçek, do¤ru.
heyet: kurul, komite.
hisse: pay, nasip.
hizmetkâr: hizmet yapan
kimse, hizmetçi.
hükmünde: de¤erinde, yerin-
de.
iktidar: hükümet idaresini el-
de bulundurma.

kanaat: inanma.
madem: de¤il mi ki.
mecburî: zorunlu.
mecburiyet: mecbur olma,
zarurîlik durumu, zorunluluk.
meslek: gidifl, tutulan yol, sis-
tem.
mezhep: bir dinin baz› nokta-
larda görüfl farklar› bulunan
kollar›ndan her biri.
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büyük bir faydas› dokunabilir. Bu cihetten biz, Demok-
ratlar› iktidar yerinde muhafaza etmeye Kur'ân menfa-
atine kendimizi mecbur biliyoruz. Onlardan hay›r bekle-
mek de¤il, belki dehfletli, bafltaki iki cereyana siyasetle-
rince muar›z olduklar› için, onlar›n az bir k›sm› dine ver-
dikleri zarar›, vücudun parçalanmas›na bedel, yaln›z bir
parma¤› kesmek gibi pek cüz’î bir zararla pek küllî bir
zarardan kurtulmam›za sebep oluyorlar bildi¤imizden, o
iktidar partisinin lehinde ehl-i dini yard›ma davet ediyo-
ruz. Ve dinde lâübali k›sm›n› dahi cidden îkaz edip
“Aman, çabuk hakikat-i ‹slâmiyeye yap›fl›n›z!” ihtar edi-
yoruz ki, vatan ve millet ve onlar›n hayat› ve saadeti, ha-
kaik-i Kur'âniyeye dayanmak ve bütün âlem-i ‹slâm› ar-
kas›nda ihtiyat kuvveti yapmak ve uhuvvet-i ‹slâmiye ile
400 milyon kardefli bulmak ve Amerika gibi din lehinde
ciddî çal›flan muazzam bir devleti kendine hakikî dost
yapmak, iman ve ‹slâmiyetle olabilir. Biz bütün Nurcular
ve Kur'ân hizmetkârlar› onlara hem haber veriyoruz,
hem ‹slâmiyete hizmete muvaffakiyetlerine dua ediyo-
ruz. Hem de rica ediyoruz ki, bu memleketin bir ehem-
miyetli mahsulü ve vatanda ve flimdi âlem-i ‹slâmda pek
büyük faydas› ve hizmeti bulunan Risâle-i Nur’u müsa-
derelerden kurtar›p neflrine hizmet etsinler. Bu vatanda-
ki dindarlar› kendine taraftar etsinler. Ve selâmeti bul-
sunlar.

Said Nursî

ìÕ

âlem-i ‹slâm: ‹slâm âlemi, ‹slâm
dünyas›.
bedel: karfl›l›k.
cereyan: ak›m, fikir, sanat veya
siyaset hareketi.
cidden: ciddî olarak, gerçek ola-
rak.
ciddî: gerçek olarak, hakikaten.
cihet: yön.
cüz’î: küçük, az.
dehfletli: ürkütücü, korkunç.
dindar: dinin emirlerini yerine
getiren.
dua: Allah’a yalvarma, niyaz.
ehemmiyetli: önemli.
ehl-i din: dindar, dinine ba¤l›,
dindar olanlar.
haber: bilgi, bilgilendirme.
hakaik-› Kur’âniye: Kur’ân ait
olan ve ondan gelen gerçekler.
hakikat-› ‹slâmiye: ‹slâmiyete ait
hakikat.
hakikî: gerçek.
hizmet: u¤raflma, çal›flma.
hizmetkâr: hizmet yapan kimse,
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hizmetçi.
ihtar: dikkat çekme, hat›rlat-
ma, uyar›.
ihtiyat: yedek, zor flartlar ve
günler için saklanan.
ikaz: uyar›.
iktidar: hükümet idaresini el-
de bulundurma.
iman: inanç, itikat.
küllî: umumî, genel.
lâubalî: afl›r› samimî, teklifsiz-
ce.
leh: fayda, taraf.

mahsul: ürün.
menfaat: fayda.
muar›z: muhalefet eden, kar-
fl› ç›kan, muhalif.
muazzam: çok fazla, büyük.
muhafaza: koruma.
muvaffak›yet: baflar›.
müsadere: toplatma, elden
alma.
neflr: yay›m, yay›n.
Nurcu: Bedîüzzaman Said
Nursî’nin eserlerine ve fikirle-
rine taraftar olan, Risale-i

Nur’lar› okuyup neflreden
kimse.
parti: siyasî kurulufl.
Risale-i Nur: Nur Risalesi, Be-
diüzzaman Said Nursî’nin
eserlerinin ad›.
saadet: mutluluk.
selâmet: salimlik, eminlik,
kurtulufl, korku ve endifleden
uzak olma.
taraftar: tarafl›, destekçi.
uhuvvet-i ‹slâmiye: ‹slâm
kardeflli¤i.
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Medar-› ibret ve hayret ve flükrand›r ki:

Yirmi dokuz senedir, elli seneden beri benimle muar›z
gizli düflman komiteler bütün desiseleriyle aleyhimde ad-
liyeyi, hükûmeti sevk etmeye çal›fl›rken ve her desiseye
bafl vururken, 130 kitab›m›, binler mektuplar›m› tetkik
ve taharrî için adliyenin nazar›n› celb etmifl. O adliyeler,
befli kat’î beraat ve umum kitaplar› suç yok diye iadeye
karar vermeleri ve geçen Malatya hadisesi münasebetiy-
le yine gizli düflmanlar›m›z hükûmetin ve adliyenin na-
zar-› dikkatini bizlere çevirmeye çal›flt›klar› halde, yirmi
üç mahkeme demifller ki: “Suç bulam›yoruz.” (HAfi‹YE)

Acaba benim gibi dünya ehli ile münasebeti pek az ve
Risâle-i Nur gibi hakikati hiçbir fleye feda etmeyen 130
kitab›nda bu kadar aleyhimizde bahane arayanlar var-
ken hiçbir suç bulunmamas› ve yaln›z Eskiflehir’in birtek
mesele olan tesettürden baflka, o da cevap verildikten
sonra kanaat-i vicdaniyeye çevrilmesi, halbuki Nur tale-
beleri gibi takvaya taraftar olanlardan bir tek adam›n on
mektubunda on günde onu mesul edecek baz› maddeler 
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takva: Allah korkusuyla dinin ya-
sak etti¤i fleylerden kaç›nma, Al-
lah’›n emirlerini tutup azab›ndan
korunma.
talebe: ö¤renci.
taraftar: tarafl›, bir taraf› destek-
leyen.
tesettür: örtünme, gösterilmesi
dinen yasak olan k›s›mlar›n örtül-
mesi.
tetkik: dikkatle araflt›rma, incele-
me.
umum: bütün, herkes.

HAfi‹YE: Denizli’de bütün Risâle-i Nur eczalar› iade edilmesi ve ‹stan-
bul’da ve Ankara’da ele geçen bütün Risâleleri iade etmeleri ve Tarsus,
Mersin’de ellerine geçen umum risâleleri iade etmeleri ve dört ay Anka-
ra bütün risâleleri tedkikle iadesine ve beraatine karar vermeleri ve o be-
raat ve iadeyi dört defa tasdik etmesi ve en ziyade u¤raflan Afyon, dört
sene sonra iki defa beraat ve iadesine karar vermesi gösteriyor ki, adliye-
ler tamam›yla hakikî adaletle ifl görmüfller ki, yeni fleylerin ehemmiyeti
kalm›yor.

adliye: mahkeme, yarg›lama
iflleriyle u¤raflan daire.
aleyh: karfl›, karfl›t.
bahane: vesile, sebep.
beraat: serbest kalma, suç-
suz bulunma, aklanma.
celp: çekme, çekifl, kendine
çekmek.
desise: hile, oyun, aldatmaca.
fedâ: u¤runa verme.
hâdise: olay.
hakikat: gerçek, do¤ru.
hafliye: dipnot.

iade: geri verme.
kanaat-› vicdaniye: vicdanî
kanaat, vicdana ait fikir.
kat’î: kesin, flüpheye ve te-
reddüde mahal b›rakmayan.
komite: encümen, kurul, ko-
misyon.
medar-› ibret: ibret sebebi,
vesilesi.
mesele: konu.
mes’ul: sorumlu, yükümlü.
muar›z: muhalefet eden, kar-
fl› ç›kan, muhalif.

münasebet: ilgi, iliflki, müna-
sebet.
nazar: dikkat.
nazar-› dikkat: dikkatli bak-
ma, dikkatli bak›fl.
Nur: Risale-i Nur eserleri.
Risale-i Nur: Nur Risalesi, Be-
diüzzaman Said Nursî’nin
eserlerinin ad›.
sevk: yöneltme.
flükran: teflekkür etme, iyilik
bilme.
taharri: soruflturma.
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bulunur. Bu kadar hadsiz bir derecede kesretli birfleyde
medar-› mes’uliyet adliyeler gösterememesi iki fleyden
hâli de¤il:

Ya kat’iyen bir inayet ve h›fz-› ‹lâhiyedir ki, bu cihette
merhametini, rahimiyetini Nur talebeleri, Kur'ân hiz-
metkârlar› hakk›nda gösteriyor ki, bize temas eden bü-
tün adliyeleri böyle harika bir adalete ve hiçbir cihette
haks›zl›k yapmamaya ve böyle aleyhimizde binler esbap
varken o hakikat-i kudsiye-i Kur'âniyenin bir hizmetine
yard›m etmifller. Biz de bütün ruh u can›m›zla onlara te-
flekkür ederiz.

Eski zaman adliyelerinin önünde padiflahlar, fukara-
larla diz çöküp muhakeme olmas› ve Hazret-i Ömer
(r.a.)  adaleti zaman›nda âdi bir H›ristiyanla, Hazret-i Ali
(r.a.) âdi bir Yahudi ile muhakeme olmas› ile gösterilen,
adliyedeki haktan baflka hiçbirfleye âlet olmad›¤›n› gös-
teren adliyelik adaletinin bu s›rr-› azîmine bizimle alâka-
dar olan bu adliyeler—bize temas eden cihette—mazhar
olmufllar. Onun içindir ki, sekiz senedir bu kadar iflken-
celer, hapisler, tazyikatlar gördü¤üm halde, hiçbir adliye
adamlar›na, bu s›rr-› azîme binaen, de¤il küsmek ve bed-
dua, bilâkis kalben bir minnettarl›k, bir nevi teflekkür, bir
tebrik var.

Said Nursî

ìÕ

adalet: her hak sahibine hakk›n›n
tam ve eksiksiz verilmesi, düzen-
li ve dengeli olufl.
adî: s›radan, basit.
adliye: mahkeme, yarg›lama iflle-
riyle u¤raflan daire.
alâkadar: ilgili, iliflkili, münase-
betli, ba¤l›.
beddua: bir kimsenin kötü olma-
s› için dua, kötü dua.
bilâkis: aksine, tersine.
binaen: -den dolay›, bu sebep-
ten.
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cihet: yön.
esbap: sebepler, vas›talar.
fukara: fakirler, yoksullar.
hadsiz: s›n›rs›z, sonsuz.
hakikat-i kudsiye: kudsî, yü-
ce hakikat.
hârika: ola¤anüstü.
h›fz-› ‹lahiye: Allah’›n koru-
mas›.
hizmet: görev, vazife.
hizmetkâr: hizmet yapan
kimse, hizmetçi.
inayet: yard›m, ihsan, lütuf.

kalben: kalp ile, kalpten.
kat’iyen: hiç bir zaman, asla.
kesretli: çoklu¤u olan, çok
fazla.
mazhar: nail  olma, flereflen-
me.
medar-› mes’uliyet: sorum-
luluk sebebi.
merhamet: ac›mak, flefkat
göstermek, korumak, esirge-
mek.
minnettar: bir iyili¤e karfl› te-
flekkür duygusu içinde olan.

muhakeme: yarg›lanma, yar-
g›lama.
nevi: çeflit.
Nur: Risale-i Nur eserleri.
rahîmiyet: merhamet edici-
lik.
ruh u cân: ruh ve can; ruh ve
canla.
s›rr-› azîm: büyük s›r.
talebe: ö¤renci.
tazyikat: tazyikler, bask›lar,
zorlamalar.
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Azîz, s›ddîk, vefâdar, fedakâr kardefllerim,

Evve len : Bütün ruh u can›mla fevkalâde nurânî hiz-
met-i imâniyenizi tebrik ederim.

Sân iyen: Ankara’da dindar Ahrarlar›n kongresinde
beni Diyanet Riyaseti dairesinde bir vazife ile tavzif et-
meyi hararetle istemelerine ve Medresetü’z-Zehrân›n
Nur Talebelerini, bu meselede bana kabul ettirmekte va-
s›ta yapmalar›na karfl› derim:

O toplant›da bu teklifi yapan mebuslara ve dindar ar-
kadafllar›na çok teflekkür ve çok selâm ve muvaffak›yet-
lerine çok duâ ederiz. Fakat ben ziyade zaif ve fliddetli
hasta ve ihtiyar ve kabir kap›s›nda ve periflan oldu¤um-
dan, o kudsî vazifeyi yapmaya iktidar›m olmamas›ndan,
benim yerimde Risâle-i Nur’un flahs-› mânevîsi, benim
bedelime Nur fiâkirdlerinin has ve hâlis ve ‹slâmiyetin
hakiki fedakârl›klar›n›n flahsiyet-i mâneviyesi, o kudsî
vazifeyi flimdiye kadar gayr-i resmî perde alt›nda yapt›k-
lar› gibi, inflaallah resmî bir sûrette dahi yapabilecekler.
Onlara havale ederiz…

2 »/bÉnÑrdGnƒog »/bÉnÑrdnG
Duân›za muhtaç kardefliniz

Said Nursî
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hararet: coflkunluk, heyecan, ›s-
rar.
havale: ›smarlama, b›rakma.
hizmet-i imaniye: iman ve
Kur’an hakikatlerinin ikna edici
ve ilmî delillerle anlafl›lmas›na
hizmet etme.
ihtiyar: yafll›.
iktidar: güç, kuvvet.
inflaallah: Allah izin verirse.
kongre: bir konu üzerindeki arafl-
t›rma ve incelemelerin ele al›n›p
tart›fl›ld›¤› toplant›, kurultay.
kudsî: mukaddes, yüce.
mebus: milletvekili.
Medresetüzzehra: Bediüzza-
man’›n do¤uda (Van) yap›lmas›n›
idarecilere teklif etti¤i, fen ilimle-
riyle din ilimlerinin birlikte oku-
tulmas›n› düflündü¤ü üniversite.
mesele: konu.
muhtâc: gerek duyan.
muvaffak›yet: baflar›.
Nur: Risale-i Nur eserleri.
nuranî: nurlu, ›fl›kl›, parlak, mü-
nevver.
resmî: devlet ad›na olan.
Risale-i Nur: Nur Risalesi, Bediüz-
zaman Said Nursî’nin eserlerinin
ad›.
riyaset: reislik, baflkanl›k.
ruh u cân: ruh ve can; ruh ve
canla.
ruh: dirilik kayna¤›, hayat›n te-
meli ve sebebi olan manevî var-
l›k.
saniyen: ikinci olarak.
selâm: bar›fl, rahatl›k, selamet ve
esenlik dileme.
s›dd›k: çok do¤ru, dürüst, hakk›
ve hakikati tereddütsüz kabulle-
nen.
suret: biçim, flekil, tarz.
flahs-› manevî: manevî flah›s,
belli bir kifli olmay›p bir cemaat-
teb meydana gelen manevî flah›s.
flahsiyet-i maneviye: manevî
flahsiyet, manevî kiflilik.
flakirt: talebe, ö¤renci.
talebe: ö¤renci.
tavzif: vazifelendirme, görevlen-
dirme.
vas›ta: arac›.
vazife: görev.
vefadar: sözünde ve dostlulu-
¤unda devaml› olan, vefal› dost.
ziyade: çok, fazla.

ahrar: hürriyetçiler.
aziz: izzetli, muhterem, say-
g›n.
bedel: yerine, ad›na, nam›na.
dindar: dinin emirlerini yeri-
ne getiren.

Diyanet: Din iflleri ile ilgilenen
kurulufl, teflkilat.
dua: Allah’a yalvarma, niyaz.
evvelen: evvelâ, birinci, ilk
olarak.
fedakâr: kendini veya flahsî

menfaatlerini hiçe sayan, fe-
da eden.
gayr-› resmî: resmî olmayan.
hakikî: gerçek.
halis: her amelini, yaln›z Allah
r›zas› için iflleyen.

1. Allah’›n ad›yla. Onu her türlü kusur ve noksandan tenzih ederiz. Hiçbir fley yoktur ki Onu
övüp Onu tesbih etmesin.
Allah’›n selâm›, rahmeti ve bereketi ebediyen ve dâima üzerinize olsun.

2. Bâkî olan ancak Alah’t›r.
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[‹mân›n dünyada dahi bir nevi Cennet lezzetini benim
hayat›mda temin etti¤ine dâir.]

Ben dokuz yafl›mdan beri flefkatli vâlidemi görmedi-
¤imden sohbetinde bulunamad›m. O hürmetli muhab-
betten mahrum kald›¤›m ve üç hemflîremi de on befl ya-
fl›mdan sonra göremedi¤im, Allah rahmet etsin vâlidem-
le beraber berzah âlemlerine gittikleri için, dünyan›n çok
zevkli, lezzetli olan uhuvvetkârâne sohbetlerinden mer-
hamet ve hürmetten mahrum kald›¤›mdan ve üç karde-
flimden iki kardeflimi elli seneden beri görmedi¤imden—
Allah onlara rahmet etsin—öyle k›ymettar, dindar, âlim
iki kardeflimin sohbetinden, hürmetkârâne muhabbet,
merhametkârâne flefkatteki sürurdan mahrum kald›¤›m-
dan, bu dünyada Risâle-i Nur’un imânda Cennet çekir-
de¤i bulundu¤unu gösterdi¤i gibi, bugün dört fedakâr
hizmetimde bulunan mânevî evlâtlar›mla bir seyahat et-
ti¤im zaman imandaki Cennet çekirde¤inin bir zerreci¤i
kat'iyen ruhuma ihtar edildi.

Ömrümde mücerred kald›¤›mdan dünyada çocukla-
r›m olmamas›ndan, çocuklara karfl› flefkatkârâne zevkle-
rinden, memnuniyetlerinden de mahrum kald›¤›mla be-
raber, bu noksaniyeti hissetmiyordum. Bugün dört yara-
ma mukabil, Cenâb-› Hak gayet zevkli bir mânây› ihsan
etti, üç cihetle tedâvi etti.

âlem: dünya, cihan.
âlim: ilim ile u¤raflan, ilim adam›.
berzah: ruhlar›n k›yamete kadar
bekleyece¤i, dünya ile ahiret ara-
s›ndaki yer.
Cenab-› Hak: hakk›n ta kendisi
olan fleref ve azamet sahibi yüce
Allah.
cihet: yan, yön, taraf.
dair: alakal›, ilgili.
dindar: dinin emirlerini yerine
getiren.
evlât: çocuklar.
fedakâr: kendini veya flahsî men-
faatlerini hiçe sayan, feda eden.
gayet: son derece.
hemflire: k›z kardefl, bac›.
hizmet: görev, vazife.
hürmet: sayg›.
hürmetkâr: hürmet eden, sayg›l›.
ihsan: ba¤›fllama, ikram etme, lü-
tuf.
ihtar: dikkat çekme, hat›rlatma,
uyar›.
iman: inanç, itikat.
kat’iyen: hiç bir zaman, asla.
k›ymettar: k›ymetli, de¤erli.
mahrum: yoksun.
mana: anlam.
manevî: manaya ait, maddî ol-
mayan.

memnuniyet: memnunluk,
sevinçli olufl.
merhamet: ac›mak, flefkat
göstermek, korumak, esirge-
mek.
merhametkârâne: ac›yarak,
merhamet göstererek.
muhabbet: sevgi, sevme.
mukabil: karfl›l›k.
mücerret: evlenmemifl, be-
kâr.

nevi: çeflit.
noksaniyet: eksiklik, noksan-
l›k.
rahmet: Allah’›n kullar›n› esir-
gemesi, onlara maddî ve ma-
nevî nimetler vermesi.
Risale-i Nur: Nur Risalesi, Be-
diüzzaman Said Nursî’nin
eserlerinin ad›.
sürur: sevinç, mutluluk.
flefkat: karfl›l›ks›z sevgi besle-

me, içten ve karfl›l›ks›z mer-
hamet.
flefkatkârâne: flefkatli ve
merhametli bir flekilde.
temîn: sa¤lama.
uhuvvetkârâne: kardeflçesi-
ne, samimî dostças›na.
valide: ana, anne.
zerre: en küçük parça, mole-
kül, atom.

1. Allah’›n ad›yla. Onu her türlü kusur ve noksandan tenzih ederiz. 
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• Bi r inc i s i , Risâle-i Nur’da beyân edilen hadîs-i fle-

rifteki 
1 põpFÉnén©rdG pøj/ópH rºoµr«n∏Y s›rr›yla, ihtiyar kad›nlar›n Ri-

sâle-i Nur cihetinde harika istifadeleri ve zevk-i ruhânîle-
ri, merhume vâlidemin merhametkârâne hususi flefka-
tinden gelen lezzete mukabil küllî ve umumi bir sûrette
binler vâlideleri rahmet-i ‹lâhiye bana ihsan etti¤i gibi,
üç merhume hemflîrelerimin flefkatkârâne, kardeflâne
sevinç ve sürurlar›na bedel, yüz binler genç han›mlar›
bana hemflîre nev'inde Risâle-i Nur cihetiyle verip, du-
âlar›yla ve Nurlarla alâkadarl›klar› ile hemflîrelerim yü-
zünden kaybetti¤im üç fâide yerine binler fâide-i mâne-
vî ve sürur-u ruhî ihsan etmifl. Bu ikinci k›sm›n hakikat
oldu¤una çok delil ve emâreleri var, kardefllerim biliyor-
lar.

Hem merhum kardeflimin vefat›yla fedakârâne dün-
yadaki maddî, mânevî muâvenetlerinden ve muhabbet
ve flefkatlerinden mahrumiyetime bedel, rahmet-i ‹lâhi-
ye o hususi iki üç kardefl yerine yüz binler hakiki kardefl
gibi hakiki flefkat, muâvenet ve yard›m eden, hattâ de¤il
yaln›z dünya hayat›n›, belki hayat-› uhreviye sermayesi-
ni de Risâlei Nur’un hizmetinde bana yard›m etmek için
fedai kardeflleri ihsan etmifl.

Dünyada evlâtlar›m olmad›¤›ndan, gayet zevkli olan
çocuklara flefkat meziyetinden mahrumiyetime bedel,
bir iki çocuk flefkatine bedel, yüz binlerle mâsumlar› ki,
ileride Risâle-i Nur’la beslenmeleri cihetiyle, bu hususi,
cüz'î üç flefkatkârâne vaziyeti yüz binlere çevirdi. Buna 
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lanma.
kardeflâne: kardeflçe, kardefl gibi.
küllî: umumî, genel.
maddî: madde ile alâkal›.
mahrumiyet: mahrumluk, diledi-
¤ini, istedi¤ini elde edememe, na-
sipsizlik, hissesizlik.
manevî: manaya ait, maddî ol-
mayan.
masum: küçük çocuk.
merhametkârâne: ac›yarak,
merhamet göstererek.
merhum: rahmete kavuflmufl, öl-
müfl, ölü.
merhume: vefat etmifl, rahmete
kavuflmufl kad›n.
meziyet: k›ymetli özellik.
muavenet: yard›m, yard›mlaflma.
muhabbet: sevgi, sevme.
mukabil: karfl›l›k.
nev: yer, flekil.
rahmet-i ‹lâhîye: Allah’›n sonsuz
rahmeti, ‹lâhî rahmet.
Risale-i Nur: Nur Risalesi, Bediüz-
zaman Said Nursî’nin eserlerinin
ad›.
sermaye: varl›k, servet, birikim.
s›r: gizlenen gerçek, saklanan bil-
gi.
suret: biçim, flekil, tarz.
sürur: sevinç, mutluluk.
sürur-› ruhî: ruha ait, ruhla ilgili
rahatl›k ve sevinç.
flefkat: karfl›l›ks›z sevgi besleme,
içten ve karfl›l›ks›z merhamet.
flefkatkârâne: flefkatli ve merha-
metli bir flekilde.
umumî: genel.
valide: ana, anne.
vaziyet: durum.
vefat: ölüm, ölme. (insan hakk›n-
da.).
zevk-i ruhanî: ruha ait zevk, ru-
hun hissedebildi¤i zevk.

alâkadar: ilgili, iliflki.
bedel: yerine, ad›na, nam›na.
beyan: anlatma, aç›klama.
cihet: yan, yön, taraf.
cüz’î: küçük, az.
delil: kan›t, tan›k, burhan.
dua: Allah’a yalvarma, niyaz.
emare: alâmet, belirti, niflan.
evlât: çocuklar.
faide-i maneviye: manevî
fayda.

fedaî: can›n› esirgemeyen,
mühim bir maksat u¤runa ca-
n›n› vermeye haz›r bulunan.
fedakâr: kendini veya flahsî
menfaatlerini hiçe sayan, fe-
da eden.
gayet: son derece.
hadis-i flerif: Peygamberimiz-
den aktar›lan sözlerin genel
ad›.
hakikat: gerçek, do¤ru.

hakikî: gerçek.
hârika: ola¤anüstü.
hayat-› uhreviye: uhrevî ha-
yat, ahirete ait olan hayat.
hemflire: k›z kardefl, bac›.
hizmet: görev, vazife.
hususî: özel.
ihsan: ba¤›fllama, ikram et-
me, lütuf.
ihtiyar: yafll›.
istifade: faydalanma, yarar-

1. [Âhirzamanda] dindar ihtiyar kad›nlar›n dinine tâbi olun. (Keflfü’l-Hafâ, 2:70.)
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dâir çok emâreleri var. Hattâ bana hizmet edenler bili-
yorlar ki, peder ve vâlidesinden çok ziyade bir flefkat, bir
hürmet, bir ba¤l›l›k, mâsum çocuklar›n bana karfl› Bol-
vadin’de ve Emirda¤’›ndaki ekser yollarda göstermeleri,
bu cüz'î, flahsî, hususi zevki, lezzeti, flefkatkârâne hür-
meti binler küllî ve umumi bir sûrete çevirdi¤ine çok mi-
sâlleri var.

Mübarek bir k›s›m zîruhlarda hiss-i kable’l-vuku' oldu-
¤u gibi, mâsum çocuklar›n bir hiss-i kable’l-vuku' ile, Ri-
sâle-i Nur’un onlara dünyevî, uhrevî bir babal›kla terbiye
ve muhafaza etmesini ruhlar› hissetmifl ki, Nurun hiz-
metkâr›na babalar›ndan ve vâlidelerinden daha fliddetli
bir hürmet gösteriyorlar. Hattâ benim hiç görmedi¤im,
tan›mad›¤›m üç yafl›ndaki bir k›z çocu¤u yal›n ayak, di-
kenlere basarak, koflarak geldi. Hattâ pekçok dostlar›m
Bolvadin’de bulundu¤u için otomobille çok h›zl› gitti¤i-
miz halde kurtulam›yoruz. Hattâ her yerde, hiç beni ifli-
tip görmedikleri halde, peder ve validesine gösterdikleri
alâkay› göstermeleri, benim hakk›mda, nefsim, hevesim
cismanî cihetinde dahi imânda bir Cennet çekirde¤i var
oldu¤unu gördüm.

Said Nursî

ìÕ

alâka: ilgi, iliflki, yak›nl›k.
cihet: yön, sebep, vesile.
cismanî: maddî ve cisimli olmak.
cüz’î: küçük, az.
dair: alakal›, ilgili.
dünyevî: dünyaya ait.
ekser: pek çok.
emare: alâmet, belirti, niflan.
heves: nefsin hofluna giden, gelip
geçici istek.
hiss-i kablelvuku: Bir fleyi vuku-
undan önce hissetme, bir hadise-
nin gerçekleflmesinden önce kal-

822 | EM‹RDA⁄ LÂH‹KASI - II

be do¤mas›.
hizmet: görev, vazife.
hizmetkâr: hizmet yapan
kimse, hizmetçi.
hususî: özel.
hürmet: sayg›.
iman: inanç, itikat.
küllî: umumî, genel.
masum: suçsuz, günahs›z,
saf, temiz.
misal: örnek.
muhafaza: koruma.
mübarek: feyizli, bereketli,

kutlu.
Nur: Risale-i Nur, Risale-i Nur
hizmeti.
peder: baba.
Risale-i Nur: Nur Risalesi, Be-
diüzzaman Said Nursî’nin
eserlerinin ad›.
suret: biçim, flekil, tarz.
flahsî: flahsa, kifliye ait, husu-
sî.
flefkat: karfl›l›ks›z sevgi besle-
me, içten ve karfl›l›ks›z mer-
hamet.

flefkatkârâne: flefkatli ve
merhametli bir flekilde.

terbiye: besleyip büyütme,
yetifltirme, e¤itme.

uhrevî: ahirete dair, ahirete
ait.

umumî: genel.

valide: ana, anne.

zîruh: ruh sahibi, ruhlu, canl›,
hayattar.

ziyade: çok, fazla.
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Œ 3 5 3 œ
1 o¬nfÉnërÑo°S /¬pªr°SÉpH

Üstad›m›z› ziyarete gelip de görüflemeyenlerin ve biz
görüfltürmeden gidenlerin hat›rlar› k›r›lmamak için, Üs-
tad›m›z›n gizli hârika bir ahvâl-i ruhiyesini beyân etme-
ye mecbur olduk. Hattâ bugün bir parça dikkatsizlik et-
ti¤imizden, gayet çok muhtaç oldu¤u hizmetimize niha-
yet vermek niyet etti¤i halde, flimdiki yazaca¤›m›z fley
hat›r›na geldi; bizi de affetti, helâl etti.

‹flte hakikat budur:

Biz de kat'iyen anlad›k ki, Üstad›m›z ekser hayat›n› te-
cerrüdle geçirdi¤i gibi, bütün hayat›nda hediyeleri kabul
etmemek ve mukabilsiz hediyeler onu hasta etmek gibi,
flimdi hürmet ve dostluk cihetiyle onunla görüflmek, ona
gayet a¤›r geliyor. Hattâ mükerreren biz de anlad›k. Mu-
sâfaha etmek, elini öpmek, kendine tokat vurmak gibi,
ruhen müteessir oluyor. Ve ona bakmaktan, dikkat et-
mekten de fliddetle müteessir oluyor. Hattâ hizmetinde
biz bulundu¤umuz halde, zaruret olmadan bakam›yoruz.

Bunun s›rr› ve hikmetini kat'iyen anlad›k ki, Risâle-i
Nur’un esas mesle¤i hakiki ihlâs olmak cihetiyle, flimdi-
ki tezâhür, sohbet etmek, fazla hürmet etmek, bu enâ-
niyet zaman›nda bir nefisperestlik, riyâkârl›k, tasannu
alâmeti olmak cihetiyle ona fliddetle dokunuyor. Çünkü
der:
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mükerreren: mükerrer olarak,
tekrar olarak, tekrar be tekrar.
nefisperest: Cenab-› Hakk’›n emir
ve yasaklar›na uymay›p, nefsinin
istekleri do¤rultusunda hareket
eden kifli.
nihayet: son.
niyet: öncede düflünmek, bele-
mek.
Risale-i Nur: Nur Risalesi, Bediüz-
zaman Said Nursî’nin eserlerinin
ad›.
riyakâr: riya eden, iki yüzlü, sah-
tekâr.
ruhen: ruhî aç›dan, ruhsal olarak.
s›r: gizlenen gerçek, saklanan bil-
gi.
tasannu: bir eserde afl›r› süslerle
yapmac›¤a kaçma.
tecerrüt: soyunma, soyutlanma,
uzak olma.
tezahür: görünme, belirme, orta-
ya ç›kma.
Üstat: Bediüzzaman Said Nursî.
zaruret: zorunluluk, mecburiyet.

ahval-i ruhiye: ruh hâlleri,
psikolojik hâller ve durumlar.
alâmet: belirti, iflaret, iz.
beyan: anlatma, aç›klama.
cihet: yön, sebep, vesile.
ekser: pek çok.
enaniyet: kendini be¤enme,
bencillik, egoistlik.
gayet: son derece.

hakikat: gerçek, do¤ru.
hakikî: gerçek.
hârika: ola¤anüstü.
helâl: ba¤›fllama, alaca¤›ndan
vaz geçme.
hikmet: ‹lahî gaye, yüksek
bilgi.
hizmet: görev, vazife.
hürmet: sayg›.

ihlâs: samimiyet, bir ameli
baflka bir karfl›l›k beklemek-
sizin, s›rf Allah r›zas› için yap-
ma.
kat’iyen: hiç bir zaman, asla.
meslek: gidifl, tutulan yol, sis-
tem.
muhtâc: gerek duyan.
mukabil: karfl›l›k.

1. Allah’›n ad›yla. Onu her türlü kusur ve noksandan tenzih ederiz. 

EMIRDAG 02.qxd  3/28/07  9:44 AM  Page 823



“Benimle görüflmek isteyen, e¤er âhiret için, Risâle-i
Nur için ise, Risâle-i Nur bana kat'iyen ihtiyaç b›rakma-
m›fl. Milyonlar nüshas›, herbirisi on Said kadar fâide ve-
riyor. E¤er dünya cihetiyle ve dünyaya ait ifller için gö-
rüflmek ise, o, dünyay› fliddetle terk etti¤i için, dünyaya
dâir fleyleri mâlâyanî, vakti zâyi etmek oldu¤u için cid-
den s›k›l›r. E¤er Risâle-i Nur’un hizmetine, intiflâr›na ait
olsa, bana hizmet eden hakiki fedakâr talebelerim ve
mânevî evlâtlar›m ve kardefllerim benim bedelime gö-
rüflmeleri kâfi; bana hiç ihtiyaç yok.”

Uzun yerlerden, uzak memleketlerden gelenlerle be-
raber baflka kardefllerimizin de hat›rlar› k›r›lmas›n. Çün-
kü, on seneden beridir her sabah okudu¤u ve baflkalar›
onu tevkil etti¤i evrad okumas›nda sevâb› ba¤›fllad›¤› va-
kit der ki:

“Yâ Rabbi! Benimle görüflmek için gelip görüflmeden
dönenlerin defter-i a'mâline de yaz›ls›n” diye ruhlar›na
hediye ediyor.

Üstad›m›z›n bu hâlini kardefllerimize beyân ediyoruz.

1 »/bÉnÑrdGnƒog »/bÉnÑrdnG
Hizmetinde bulunan

Nur Talebeleri

ìÕ

ahiret: öbür dünya, öteki dünya,
k›yametten sonra kurulacak olan
âlem.
bedel: yerine, ad›na, nam›na.
beyan: anlatma, aç›klama.
cidden: ciddî olarak, gerçek ola-
rak.
cihet: yön, sebep, vesile.
dair: alakal›, ilgili.
defter-i a’mal: insanlar›n iflledi¤i
ve yapt›¤› fleylerin kaydedildi¤i
defter; amellerin defteri.
evlât: çocuklar.

evrat: virtler, okunmas› âdet
olan dinî dualar.
fedakâr: kendini veya flahsî
menfaatlerini hiçe sayan, fe-
da eden.
hakikî: gerçek.
hizmet: görev, vazife.
intiflar: yay›nlanma, neflrol-
ma.

kâfî: yeterli.
kat’iyen: hiç bir zaman, asla.
malâyani: manas›z, faydas›z,
bofl (fley).
manevî: manaya ait, maddî
olmayan.
Nur: Risale-i Nur, Risale-i Nur
hizmeti.
nüsha: suret.

Rabbi: benim Rabbim, Al-
lah’›m.
Risale-i Nur: Nur Risalesi, Be-
diüzzaman Said Nursî’nin
eserlerinin ad›.
talebe: ö¤renci.
tevkil: vekil etme, edilme.
zayi: elden ç›km›fl, zarar, zi-
yan.

1. Bâkî olan ancak Allah't›r.
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Œ 3 5 4 œ
‹leri gazetesinin 13 Nisan 1957 tarihli nüshas›ndan al›n-

m›flt›r:

ÜSTAD BED‹ÜZZAMAN’IN U⁄URLU ELLER‹YLE

YEN‹ B‹R CAM‹‹N TEMEL‹ ATILDI

ÜSTAD BED‹ÜZZAMAN SA‹D NURSÎ 3. E⁄‹T‹M 
TÜMEN‹ CAM‹‹NE HARÇ KOYDU

(Isparta—Hususi muhâbirimiz bildiriyor.)

Isparta’n›n geçen y›llarda teflekkül etmifl bulunan
Üçüncü E¤itim Tümeni için yapt›r›lmas›na karar verilen
camiin temeli, tertip edilen muazzam bir merasimle at›l-
m›fl ve bu törene Isparta’da bulunan Risâle-i Nur Müel-
lifi Üstad Bediüzzaman Said Nursî Hazretleri de dâvet
olunmufllard›r. Büyük bir alâka ile karfl›lanan Üstad, tö-
renden sonra, u¤urlu elleriyle temele ilk harc› koymufl-
lar ve duâlarda bulunmufllard›r.

ìÕ

Œ 3 5 5 œ

ACÎB B‹R HÂD‹SE

Üstad›m›z Said Nursî’de bilhassa son zamanlarda bir
hal vâkî olmufl ki, katiyen kimse ile konuflmuyor. Hattâ
biz hizmetçileri ile dahi iki dakikadan fazla konuflsa, bir
harâret bafll›yor. Bu acîb hâletin sükûnet bulmas› için,
ara s›ra bâz› günler tebdil-i hava niyetiyle k›rlara ç›k›yor. 
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acip: tuhaf, hayrette b›rakan.
alâka: ilgi, iliflki, yak›nl›k.
Bediüzzaman: Said Nursî’ye
ilim adamlar›nca tak›lan bir
s›fat. Anlam›: ça¤›n eflsiz gü-
zelli¤i.
bilhassa: özellikle.
dua: Allah’a yalvarma, niyaz.
hâdise: olay.
hâl: durum, vaziyet.
hâlet: hal, durum.
hararet: s›cakl›k, s›cak, atefl.
harc: kum, kireç, çimento v.b.

kar›fl›m› inflaat maddesi.
hususî: özel.
kat’iyen: hiç bir zaman, asla.
merasim: resmî merasimler,
âdet hükmündeki gösterifller,
resmî muameleler, törenler.
muazzam: çok fazla, büyük.
muhâbir: haber veren, ha-
berci.
müellif: eser telif eden, ya-
zan.
nüsha: suret.
Risale-i Nur: Nur Risalesi, Be-

diüzzaman Said Nursî’nin
eserlerinin ad›.
sükûnet: dinme, durma, ke-
silme, azalma.
tebdil-i hava: hava de¤iflikli-
¤i.
tertip: düzenleme, düzene
koyma.
teflekkül: kurulma, oluflma,
flekillenme.
Üstat: Bediüzzaman Said Nur-
sî.
vaki: meydana gelme.
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Hiçbir kalabal›k yere gidemiyor. Hattâ camiye de gide-
miyor. Odas›ndan ç›kt›¤› vakit, hemen husûsi otomobili-
ne(*) bir veya iki hizmetçisiyle biner. Bâzan da haftada
bir veya iki defa kira ile tuttu¤u E¤ridir’deki evine gidi-
yor. Birkaç saat kald›ktan sonra yine Isparta’daki ikà-
metgâh›na dönüyor.

Bugün de yine E¤ridir’e gitmiflti. Tam evinin önünde
birisi rast geldi ve bize hitâben, “Derhal Isparta’ya dön-
menizi emrediyorum” dedi. Biz önce kim oldu¤unu bile-
medik. Sonra anlad›k ki, E¤ridir’e birkaç gün evvel Van
vilâyetinin bir kazas›ndan gelen yeni kaymakam imifl.
Biz, “Hangi kanun veya hangi tâlimât ve nizamnâmeye
istinâden arabam›z›n önüne geçip flehre girmeyi men'
ediyorsunuz?” diye bu keyfî ve kanunsuz harekete mu-
kavemet edece¤imiz anda, Üstad›m›z Said Nursî bizi
bundan men' etti. Hem de Said Nursî’ye sars›lmaz bir
ba¤l›l›k ve büyük bir hürmetleri olan flehirli ve köylü aha-
linin hususan pazar münâsebetiyle bugün kalabal›k ol-
mas›yla, kanun hilâf›na hareket ettirilen bir kimsenin yü-
zünden ç›kacak herhangi bir hâdiseyi önlemek için geri-
ye dönülmüfltür.

fiöyle kanaatimiz geldi ki: Üstad›m›z Said Nursî siya-
sete kat'iyen kar›flmad›¤› ve insanlarla görüflmedi¤i hal-
de, Risâle-i Nur’un Anadolu ve flark vilâyetlerinde ve
hattâ âlem-i ‹slâmda fevkalâde bir hüsn-ü kabul görme-
si ve Ankara’da hükûmetin müsaade ve te'yidiyle büyük
mecmualar›n›n resmen tâb' edilmesi ve bütün mahke-
melerinden berâet kazanmas› sebebiyle, Risâle-i Nur’la 

ahali: halk.
âlem-i ‹slâm: ‹slâm âlemi, ‹slâm
dünyas›.
beraat: serbest kalma, suçsuz
bulunma, aklanma.
defa: kere, kez, yol.
evvel: önce.
fevkalâde: ola¤anüstü.
hâdise: olay.
hilâf›na: z›dd›na, tersine, aksine.
hitaben: hitap ederek, söyleye-
rek.
hususan: bilhassa, özellikle.
hususî: özel.
hürmet: sayg›.
hüsn-i kabul: iyi karfl›lamak, gü-
zellikle kabul etmek, benimse-
mek.
ikametgâh: ikamet yeri, oturulan
yer, ev, hane.
istinaden: istinat ederek, daya-
narak.
kanaat: inanma.

kat’iyen: hiç bir zaman, asla.
kaza: ilçe.
keyfî: kanuna uymayarak,
keyfe, arzuya ba¤l›.
mecmua: tertip ve tanzim
edilmifl fleylerin hepsi, kolek-
siyon.
men: yasak etme, engelleme.
mukavemet: karfl› koyma,
dayanma, direnme.

münasebet: vesile, -dan do-
lay›.
müsaade: izin.
nizamname: tüzük metni, il-
gili yerlere bildirilen resmî hü-
kümler.
resmen: resmî  olarak, resmî
bir flekilde.
Risale-i Nur: Nur Risalesi, Be-
diüzzaman Said Nursî’nin

eserlerinin ad›.
flark: do¤u.
tab: basma.
talimat: bir ifl görülmesi için
üst makam taraf›ndan verilen
yaz›l› veya sözlü emir, direk-
tif.
teyit: do¤rulama, do¤ru ç›-
karma, destekleme.
vilayet: il.

* Bu, Üstad›m›z›n ekser günler teneffüs için k›rlara ç›kt›¤›nda benzin ücretini vererek bindi-
¤i otomobildir.
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alâkadar olan çok büyük bir kitle Demokrat lehinde ola-
rak hareket ettiklerinden ve bilhassa bu vaziyet flark vi-
lâyetlerinde pek zâhir müflâhede edildi¤inden, Nur Tale-
beleriyle hükûmetin mâbeynini bozmak için bâz› gizli
z›nd›klar ve eski parti taraftarlar›n›n plân›yla bu yeni
kaymakam›, âsâyifl ve din aleyhinde olan, böyle muâme-
leye vesîle yapm›fllar.

Üstad›m›z en cebbar firavunlara karfl› bile izzet-i ‹slâ-
miyeyi muhâfaza edip bafl e¤medi¤i ve hattâ esâreti vak-
tinde Rus’un baflkumandan›na k›yam etmeyerek ve idâ-
m› kabul edecek derecede bir izzet-i diniyeyi tafl›d›¤› hal-
de, bu mübarek vatanda âsâyifle zarar gelmemek için, en
küçük bir jandarman›n dahi hürmetsiz ve ismetsiz mu-
âmelesine ses ç›karm›yor, sab›rla karfl›l›yor. Sebebi de

Kur'ân’›n bir kanun-u esâsîsi olan
1 …'ôrNoG nQrRph lInQpRGh oQpõnJn’nh

s›rr›yla, “Bir adam›n cinayetiyle baflkas› mes'ul olamaz—
kardefli de olsa.”

Said Nursî Risâle-i Nur’u okuyanlara, hususan bütün
vilâyât-› flarkiyedekilere Nur dersleriyle demifl ki: “Dahi-
lî âsâyifle iliflmek, yüzde on câni yüzünden doksan mâ-
suma zulüm ve zarar etmektir. Onun için, Risâle-i Nur’u
okuyanlara iliflmek de¤il, muhâfaza etsinler.” ‹flte bu s›r
için siyasete iliflmiyor. Âsâyifli bütün kuvvetiyle muhâfa-
zaya çal›fl›yor. Yine bugün de, bu müessif hâdiseden do-
lay› kaymakama hiddet etmemifl, bilâkis selâm göndere-
rek hakk›n› helâl etti¤ini bildirmifltir. Âsâyifl lehinde izze-
tini ve milletin âhireti için dünyas›n› ve hattâ lüzûm olsa 
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izzet-i diniye: dinin gerektirdi¤i
haysiyet, yücelik.
izzet-i ‹slâmiye: ‹slâm›n gerektir-
di¤i haysiyet, fleref, yücelik.
kanun-› esasî: ana prensipler,
anayasa.
k›yam: kalkma, aya¤a kalkma.
kitle: insan toplulu¤u.
leh: fayda, taraf.
mabeyn: ara.
masum: suçsuz, kabahatsiz, gü-
nahs›z.
mes’ul: sorumlu, yükümlü.
muamele: ifllem.
muhafaza: koruma.
mübarek: feyizli, bereketli, kutlu.
müessif: esef veren, eseflendi-
ren, keder veren, üzücü.
müflahede: bir fleyi gözle görme,
seyrederek anlama, seyretme.
Nur: Risale-i Nur, Risale-i Nur hiz-
meti.
parti: siyasî kurulufl.
Risale-i Nur: Nur Risalesi, Bediüz-
zaman Said Nursî’nin eserlerinin
ad›.
sab›r: dayanma, katlanma, zor-
luklara dayanma gücü.
selâm: bar›fl, rahatl›k, selamet ve
esenlik dileme.
s›r: gizli hakikat.
flark: do¤u.
talebe: ö¤renci.
vaziyet: durum.
vesile: arac›, vas›ta.
vilayat-› flarkiye: flark vilayetleri,
do¤u illeri.
vilayet: il.
zahir: aç›k, âflikar.
z›nd›k: Allah’a ve ahirete inan-
mayan, Allah’› inkâr eden, iman-
s›z, münkir.
zulüm: haks›zl›k, eziyet, iflkence.

ahiret: öbür dünya, öteki
dünya, k›yametten sonra ku-
rulacak olan âlem.
alâkadar: ilgili, iliflkili, müna-
sebetli, ba¤l›.
aleyh: z›t, karfl›t.
asayifl: emniyet; korku ve en-
difleden uzak olma.
baflkumandan: baflkomutan,
bir devletin silahl› kuvvetleri-
nin en yüksek rütbelisi.

bilâkis: aksine, tersine.
bilhassa: özellikle.
cani: cinayet ifllemifl, kimse.
cebbar: zorba.
cinayet: adam öldürme, cana
k›yma, katl.
dahilî: içe ait, içe dönük, iç ile
ilgili.
esaret: esirlik, tutsakl›k, hü-
küm alt›nda bulunma.
firavun: zâlim, imans›z; kibir-

li, gururlu ve inatç›.
hâdise: olay.
helâl: ba¤›fllama, alaca¤›ndan
vaz geçme.
hiddet: öfke, k›zg›nl›k.
hususan: bilhassa, özellikle.
hürmet: sayg›.
idam: ölüm.
ismet: namus.
izzet: de¤er, itibar, fleref, yü-
celik.

1. En’âm Suresi: 164. 
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âhiretini fedâ eden böyle bir ‹slam kahraman› muhterem
bir ihtiyar misâfirin hukukunu müdâfaa kadirflinasl›¤›,
herkesten evvel misâfir bulundu¤u Isparta vilâyetinin hü-
kûmetine ve Demokrat›na düflmektedir.

15.4.1957

Demokrat Nur Talebeleri nâm›na
Rüfltü Çak›n, Mehmet Süzer, 

Mehmet Babacan, Tahirî Mutlu,
Ziver Gündüzalp

Düflüncelerinin hâlisâne oldu¤unu ben de bilmekte-
yim.

Demokrat Milletvekili
Kemal Demiralay

ìÕ

Œ 3 5 6 œ

HÜSEY‹N AVN‹ VE TAHS‹N TOLA ‹LE 
B‹R HASB‹HALD‹R

Biz Nur fiâkirdleri, Üstad›m›z›n hizmetinde ve mesle-
¤inde bulundu¤umuzdan, siyasetlerle alâkam›z yoktur.
Fakat Demokratlar Nurlar›n neflrine müsaadekâr olma-
lar› ve eskiden beri Nurun men'ine dâir zulümleri yap-
mad›klar›ndan, Demokrat›n hat›r› için seçimlerle alâka-
dar olduk. Evvelki defa gibi bu defa da Nurcular›n epey
fâidesi, Demokrat lehine oldu. Üstad›m›za ve Nurlara en 
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alâka: ilgi, iliflki, yak›nl›k.
alâkadar: ilgili, iliflkili, müna-
sebetli, ba¤l›.
dair: alakal›, ilgili.
evvel: önce.
fedâ: u¤runa verme.
halisâne: temiz kalplilikle, sa-
fiyetle.
hasbihal: halleflme; görüflüp
konuflma, sohbet.
hizmet: görev, vazife.
ihtiyar: yafll›.
kadirflinas: kadir ve k›ymet

bilen, k›ymet ve de¤erden
anlayan, de¤erbilir.
leh: fayda, taraf.
men: yasak etme, engelleme.
meslek: gidifl, tutulan yol, sis-
tem.
muhterem: sayg› de¤er, hür-
mete lay›k, sayg›n.
müdafaa: savunma, koruma.
müsaadekâr: zorluk ç›karma-
yan, hoflgörü sahibi, uysal
davranan.
nam: ad›na, yerine.

neflr: yay›m, yay›n.

Nur: Risale-i Nur, Risale-i Nur
hizmeti.

Nurcu: Bedîüzzaman Said
Nursî’nin eserlerine ve fikirle-
rine taraftar olan, Risale-i
Nur’lar› okuyup neflreden
kimse.

flakirt: talebe, ö¤renci.

vilayet: il.

zulüm: haks›zl›k, eziyet, ifl-
kence.

EMIRDAG 02.qxd  3/28/07  9:44 AM  Page 828



ziyade fâidesi dokunan eski Adliye Vekili Hüseyin Avni
ve Senirkent Mebusu Tahsin Tola herkesten ziyade ka-
zanmalar› lâz›mken kazanmamalar› bizi çok müteessir
etti diye Üstad›m›za söyledik.

Bize dedi ki:

“Müteessir olmay›n›z. Ben de sizinle beraber olarak
onlar› tebrik etmeliyiz. Çünkü, iki sene zarf›nda elli se-
ne kadar hükûmete, vatana, millete, dine, âsâyifle hiz-
met ettiklerine delil-i kat'î, kerâmetkârâne Üstad›m›z›n
ona mürâcaat› olmadan Rehberin kurtulmas›n› arzu et-
ti¤i ayn› dakikada, müsâdere edilen iki yüz Rehberin bi-
ze iâdesine emir vermesiyle iki yüz bin adam Rehberden
istifade etmesiyle ona duâc› olmas›; ve Tahsin Tola’n›n
ehemmiyetli çal›flmas›yla Sözler mecmuas› resmen An-
kara’da tâb' edilmesiyle hem âsâyifle, hem Demokrata,
hem bu vatan ve millete yüz sene mebusluk etmek ka-
dar fâidesi oldu. fiimdi bu kadar mânevî, hakiki, husu-
san bâkî ve uhrevî kâr onlara yeter. Bir iki sene memu-
riyet ve mebuslu¤a çal›flmakla o bâkî elmas gibi hizmet-
lerini, k›r›lacak fânî flifleye âlet yapmamak gerektir.
Onun için ben onlar› tebrik ediyorum. Siz de onlar› teb-
rik ediniz, duâ ediniz. Hattâ ben Tahsin Tola’n›n tekrar
mebus olmas›n› istedim, tâ Nurlara hizmet etsin; fakat
onun evvelki hizmeti kâfi geliyor. Kap›y› açm›fl, daha ih-
tiyaç kalmad›.”

Nur Talebelerinden
Mehmet Kaya, Hüsrev, Tâhirî,

Sungur, Zübeyir, Ceylân, Bayram
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arzu: istek, heves, niyet.
asayifl: emniyet; korku ve en-
difleden uzak olma.
bâkî: daimi, sonsuz.
delil-i kat’î: kesin delil.
dua: Allah’a yalvarma, niyaz.
ehemmiyetli: önemli.
elmas: çok k›ymetli bir mü-
cevher.
evvel: önce.
fânî: ölümlü, geçici.
hakikî: gerçek.
hizmet: görev, vazife.
hususan: bilhassa, özellikle.

iade: geri verme.
istifade: faydalanma, yarar-
lanma.
kâfî: yeterli.
kerametkârane: kerametli
bir flekilde, keramet gösterir-
cesine.
manevî: manaya ait, maddî
olmayan.
mebus: milletvekili.
mecmua: tertip ve tanzim
edilmifl fleylerin hepsi, kolek-
siyon.
memuriyet: memurluk.

müracaat: baflvurma, dan›fl-
ma.
müsadere: toplatma, elden
alma.
müteessir: üzgün.
resmen: resmî  olarak, resmî
bir flekilde.
tab: basma.
uhrevî: ahirete dair, ahirete
ait.
vekil: naz›r, bakan.
zarf›nda: süresince.
ziyade: çok, fazla.
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Hâfliye: Üstad›m›z dedi ki: Dünya cihetiyle mebus olmad›¤›n-
dan, ayda bir miktar banknot kaybetti. fiimdi onun hizmetiyle
Sözler mecmuas›n›n neflriyle milyonlar adamlar içinde yaln›z be-
nim hisseme mukabil birfley lâz›m olsayd›, ben—elli bin lira ka-
dar bana fayda oldu—e¤er param olsayd›, böyle azîm bir yekûn
ona verecektim. fiimdi bu hakikati nazar-› dikkate almak lâz›m
gelirken, tekrar mebus olsayd›, bu hakikat nazara al›nmayacakt›.
Onun için bâz› dinsiz zâlimlerin parma¤›yla kazanmad›¤›ndan
müteessir olmas›n.

ìÕ

Œ 3 5 7 œ
1 o¬nfÉnërÑo°S /¬pªr°SÉpH

VAS‹YETNÂMEN‹N B‹R ZEYL‹

Eflref Edib’in neflretti¤i Tarihçe-i Hayat’›n otuzuncu
sahifesindeki Said’in hususiyetlerinden alt› nümûnesin-
den yedinci nümûnesi ki, mukabelesiz hediyeyi ömrün-
de kabul etmemek, kanaat ve iktisada istinâden, fliddet-
i fakr›yla beraber, altm›fl yetmifl sene evvelki kendi tale-
belerinin tay›nât›n› da kendisi verdi¤i acîb vaziyetin flim-
diki bir misâli ve bir s›rr› kaç senedir anlafl›ld› diye, vasi-
yetnâmenin âhirinde bunu yazman›n zaman› geldi.

Evet, fliddet-i fakr ve isti¤nâ ile hediye almamakla be-
raber, Cenâb-› Hakka hadsiz flükür olsun ki, yasak olma-
yan daktilo makinesiyle intiflar eden Risâle-i Nur’un ver-
di¤i sermaye ile, flimdi mânevî Medresetü’z-Zehrân›n
dört befl vilâyetinde hayat›n› Risâle-i Nur’a vakfeden ve 

acip: tuhaf, hayrette b›rakan.
ahir: sonu, son k›sm›.
azîm: büyük.
banknot: maafl, nakit
cihet: yön.
daktilo: yaz› makinesi.
evvel: önce.
hadsiz: s›n›rs›z, sonsuz.
hakikat: gerçek, do¤ru.
hafliye: dipnot.
hisse: pay, nasip.
hizmet: görev, vazife.
hususîyet: hususîlik, ay›r›c› özel-
lik.
iktisâd: tutum, biriktirme, art›r-
ma, tasarruf.
intiflar: yay›nlanma, neflrolma.
isti¤na: aza kanaat etme, olanla
yetinme, gönül toklu¤u, tok göz-
lülük.
istinaden: istinat ederek, daya-
narak.
kanaat: elindeki ile yetinmek.
manevî: manaya ait, maddî ol-
mayan.
mebus: milletvekili.
mecmua: kitap, eser.
Medresetüzzehra: Bediüzza-
man’›n do¤uda (Van) yap›lmas›n›
idarecilere teklif etti¤i, fen ilimle-
riyle din ilimlerinin birlikte oku-
tulmas›n› düflündü¤ü üniversite.
misal: benzer, örnek.
mukabele: karfl›l›k.
mukabil: karfl›l›k.
müteessir: üzgün.

nazar: dikkat.
nazar-› dikkat: dikkatli bak-
ma, dikkatli bak›fl.
neflr: yay›m, yay›n.
nümune: örnek.
Risale-i Nur: Nur Risalesi, Be-
diüzzaman Said Nursî’nin
eserlerinin ad›.
sahife: sayfa.
sermaye: varl›k, servet, biri-
kim.

s›r: gizli hakikat.
fliddet-i fakr: fakirli¤in flid-
detli olmas›.
flükür: teflekkür.
talebe: ö¤renci.
Tarihçe-i Hayat: Said Nur-
sî’nin hayat hikayesini aç›kla-
yan ve Risale-i Nur Külliyat›n-
dan olan bir eser.
tayinat: erzak, yiyecek, g›da,
tay›nlar, tayin edilen parça

veya miktar.
vakf: adamak, vermek.
vasiyetname: yaz›l› vasiyet,
bir kimsenin vasiyetini yaz-
m›fl oldu¤u kâ¤›t.
vaziyet: durum.
vilayet: il.
yekûn: toplam, tutar.
zalim: zulmeden, ac›mas›z ve
haks›z davranan.
zeyl: ek, ilâve.

1. Allah'›n ad›yla. Onu her türlü kusur ve noksandan tenzih ederiz.
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nafakas›na çal›flmaya zaman bulamayan fedakâr Nur
Talebelerinin tay›nât›na acîb bir bereketle kâfi gelen ve
Nur nüshalar›n›n fiat› olan o mübarek sermayeyi ben öl-
dükten sonra da o hâlis, fedakâr kardefllerime vasiyet
ediyorum ki, altm›fl yetmifl sene evvelki kaidemi yetmifl
sene sonraki flimdiki düsturlar›ma aynen tatbik etsinler.
‹nflaallah Risâle-i Nur’un tâb' serbestiyeti olsa, o düstur
daha fazla inkiflaf eder.

Medâr-› hayrettir ki, o eski zamanda evkaftan befl ta-
lebenin tay›nât›n› Van’da Eski Said kabul etmifl, o az pa-
ra ile bâzan talebesi yirmiye, otuza, altm›fla kadar ç›kt›-
¤› halde kendi talebelerinin tay›nât›n› kendisi veriyordu.
O kanaat ve iktisad›n bereketiyle ve kendi befl alt› mav-
zer tüfe¤ini satmakla isti¤nâ kaidesini bozmad›. O za-
man meflhur Tâhir Pafla gibi çok yard›mc›lar varken ka-
idesini bozmad›. O altm›fl yetmifl senelik düstur-u haya-
t›n›n, bir iflaret-i gaybiye ile altm›fl yetmifl sene sonra o
kanaat ve isti¤nân›n bir meyvesi inâyet-i ‹lâhiye ile ihsan
edildi ki, o kadar mahkemeler ve yasaklar ve müsâdere-
ler ve eski hurufla izin vermemekle beraber, kaç senedir
dört befl vilâyet vüs'atindeki mânevî Medresetü’z-Zehrâ-
n›n fedakâr talebelerinin tay›nât›n› Risâle-i Nur kendisi
hediye etti.

Halbuki, o nüshalar›n bir k›sm-› mühimmini hediye
olarak mukabelesiz etrafa ve âlem-i ‹slâm ve Avrupa’ya
gönderdi¤i ve elindeki nafakas›n› Nurun teksirine sarf
etti¤i halde, yine Nurun nüshalar› acîb bir tarzda hem
kendine, hem o hâlis fedakârlar›na kâfi gelmesi, eski 
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medar-› hayret: hayret sebebi,
hayrete sevk eden.
Medresetüzzehra: Bediüzza-
man’›n do¤uda (Van) yap›lmas›n›
idarecilere teklif etti¤i, fen ilimle-
riyle din ilimlerinin birlikte oku-
tulmas›n› düflündü¤ü üniversite.
mukabele: karfl›l›k.
mübarek: feyizli, bereketli.
müsadere: toplatma, elden alma.
nafaka: geçimlik, geçinmek için
gerekli olan fley.
Nur: Risale-i Nur eserleri.
nüsha: kitap.
Risale-i Nur: Nur Risalesi, Bediüz-
zaman Said Nursî’nin eserlerinin
ad›.
sarf: harcama.
serbestiyet: serbestlik, rahat ve
serbest olma hâli.
sermaye: varl›k, servet, birikim.
tab: basma.
talebe: ö¤renci.
tarz: biçim, flekil.
tatbik: uydurma, uygulama.
tayinat: erzak, yiyecek, g›da, ta-
y›nlar, tayin edilen parça veya
miktar.
teksîr: ço¤altma, art›rma.
vasiyet: bir kimsenin öldükten
sonra yap›lmas›n› istedi¤i fleyler
için, sa¤l›¤›nda verdi¤i emir ve ›s-
marlama.
vilayet: il.
vüs’at: genifllik.

acip: tuhaf, hayrette b›rakan.
âlem-i ‹slâm: ‹slâm âlemi, ‹s-
lâm dünyas›.
bereket: bolluk, bereket, gür-
lük.
düstur: kaide, esas, prensip.
düstur-i hayat: hayat kanu-
nu, hayat kaidesi.
evkaf: vak›flar idaresi.
evvel: önce.
fedakâr: kendini veya flahsî
menfaatlerini hiçe sayan, fe-
da eden.
halis: saf, samimî.

huruf: harfler.
ihsan: ba¤›fllama, ikram et-
me, lütuf.
iktisâd: tutum, biriktirme, ar-
t›rma, tasarruf.
inayet-i ‹lahiye: Allah’›n yar-
d›m›.
inkiflaf: ortaya ç›kma, gelifl-
me.
inflaallah: Allah izin verirse.
isti¤na: aza kanaat etme,
olanla yetinme, gönül toklu-
¤u, tok gözlülük.
isti¤na: ihtiyaçs›zl›k, gerek

duymazl›k.
iflaret-i gaybiye: gaypla ilgili
iflaret; Hz. Peygamber, müçte-
hit imamlar taraf›ndan gayba
ait verilen haberler, iflaret yo-
lu ile yap›lan aç›klamalar.
kâfî: yeterli.
kaide: kural, esas, düstur.
kanaat: elindeki ile yetin-
mek.
k›sm-› mühim: önemli k›s›m.
manevî: manaya ait, maddî
olmayan.
mavzer: bir cins tüfek.
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zamandaki iflaret-i gaybiyesinin bir güzel meyvesi ve bir
hikmeti oldu¤una kat'iyen kanaatim geldi¤inden, vasi-
yetnâmemin âhirinde beyân ediyorum:

Bu vasiyetnâme benden sonra bâkî kalan tay›nât için-
de de konulsun, tâ ki bâz› insafs›z insanlar “Bu Said gün-
de befl on kuruflla yaflad›¤› ve kimseden para almad›¤›
halde flimdiki miras› yüzer lira görünüyor, nerede bul-
du?” dememek için bu hakikati izhâr etmek münâsip
olur.

fiimdi mânevî evlâtlar›m, fedakâr hizmetkârlar›m olan
Zübeyir, Ceylân, Sungur, Bayram, Hüsnü, Abdullah,
Mustafa gibi ve has ve hâlis Nurun kahramanlar› olan
Hüsrev ve Nazif, Tahirî, Mustafa Gül gibi zâtlar›n neza-
retinde o düsturumun muhafaza edilmesini vasiyet edi-
yorum.

Said Nursî

ìÕ

Œ 3 5 8 œ
[Bâz› gazetelerde ç›kan yalanlar hakk›ndaki bir tekzibi

berâ-i mâlûmât gönderiyoruz.]

Bâz› muhâlif gazeteler, Risâle-i Nur talebelerine tekrar
“tarîkat kurmufllar” ittiham›n› yapt›klar›n› gördük. Bu-
nun hakikatle hiçbir alâkas› yoktur. Bu husus Risâle-i
Nur dâvâs›n› gören 10’a yak›n A¤›r Ceza Mahkemesi-
nin kat'iyet kesb etmifl kararlar›yla sabittir.

ahir: sonu, son k›sm›.
alâka: ilgi, iliflki, yak›nl›k.
bâkî: daimi, sonsuz.
beray-› malûmat: bilgi ve malû-
mat için, bilgi vermek için.
beyan: anlatma, aç›klama.
dava: yarg› konusu, sav.
düstur: kaide, esas, prensip.
evlât: çocuklar.
fedakâr: kendini veya flahsî men-
faatlerini hiçe sayan, feda eden.
hakikat: gerçek, do¤ru.
halis: samimî, her amelini yaln›z
Allah r›zas› için iflleyen.
hikmet: ‹lahî gaye, yüksek bilgi.
hizmetkâr: hizmet yapan kimse,
hizmetçi.
husus: ifl, keyfiyet.
iflaret-i gaybiye: gaypla ilgili ifla-
ret; Hz. Peygamber, müçtehit
imamlar taraf›ndan gayba ait ve-
rilen haberler, iflaret yolu ile yap›-
lan aç›klamalar.
itham: suç isnat etme, suçlama.
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izhar: gösterme, aç›¤a vurma.
kanaat: inanç, inan›fl.
kat’iyen: hiç bir zaman, asla.
kat’iyet: kat’îlik, kesinlik.
kesb: kazanma.
manevî: manaya ait, maddî
olmayan.
mîrâs: veraset yoluyla geçen
fley, ölen kimseden akrabala-
r›na ve yak›nlar›na kalm›fl
olan mal, mülk, para.
muhafaza: koruma.
muhalif: muhalefet eden, bir
fiil ve düflünceye karfl› z›t dü-

flüncede bulunan.
münasip: uygun.
nezaret: gözetme, bakma.
Nur: Risale-i Nur, Risale-i Nur
hizmeti.
Risale-i Nur: Nur Risalesi, Be-
diüzzaman Said Nursî’nin
eserlerinin ad›.
sabit: ispat edilmifl, ispatlan-
m›fl.
talebe: ö¤renci.
tarikat: Allah’a ulaflmak için
fleyhin gözetiminde müridin
takip edece¤i terbiye usul ve

yolu.
tayinat: erzak, yiyecek, g›da,
tay›nlar, tayin edilen parça
veya miktar.
tekzîb: yalanlama, yalan ol-
du¤unu söyleme.
vasiyet: bir kimsenin öldük-
ten sonra yap›lmas›n› istedi¤i
fleyler için, sa¤l›¤›nda verdi¤i
emir ve ›smarlama.
vasiyetname: yaz›l› vasiyet,
bir kimsenin vasiyetini yaz-
m›fl oldu¤u kâ¤›t.
zat: kifli, flah›s.
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Hem tarîkate dâir en küçük bir emâreye vaktiyle mü-
sâdere edilip sonra bilâ-kayd ü flart sahiplerine iâde edi-
len Risâle-i Nur kitaplar› ve mektuplar› aras›nda tesadüf
edilmemifltir. Bilâkis, Üstad›m›z Said Nursî’nin mektup-
lar›nda ve müdâfaalar›nda kat'î bir lisanla beyân etti¤i,
“Zaman tarîkat zaman› de¤il, imân› kurtarmak zaman›-
d›r. Tarîkatsiz Cennete giden pekçok, fakat imâns›z
Cennete giden yoktur” ifadesi mevcuddur.

Bu sarâhate ve bütün mahkeme ve müdde-i umumî-
lerin otuz seneden beri tarîkat hususunda en küçük bir
delile tesadüf edememelerine mukabil, dini ortadan kal-
d›rmak isteyen ve bugünkü ‹slâmî inkiflaf› bir türlü haz-
medemeyen, dine lâkayd, hattâ aleyhindeki bir güruh
hakikat-i ‹slâmiyete tarîkat nâm›n› verip kendi efkârlar›
lehine bu vatanda bir zemin ihzar etmek peflindedirler.
Elbette her defas›nda oldu¤u gibi, gizli dinsizlerin entri-
kalar›yla, plânlar›yla ihdas edilen bu vâk›a, bu vatan ve
milletin lehine olarak tecellî edecektir. Ve Ayd›n ve Na-
zilli mahkemeleri de adâletli seleflerine ittibâen Nur fia-
kirdlerini tebrie edeceklerdir.

Risâle-i Nur’un bütün vatan sath›nda ve hattâ âlem-i
‹slâm ve Avrupa’n›n pek çok yerlerinde hüsn-ü kabule
mazhar olmas› ve Türkleri, âlem-i ‹slâmla eski ittihada
muvaffak edecek bir dünyevî semeresi Nur fiakirdlerinin
niyetlerinde olmadan netice vermesi ve hükûmetin biz-
zat ‹slâmiyete, dine, vicdan hürriyetine tam k›ymet verip
eski hükûmetin tahribâtlar›n› tâmire çal›flmas› ve mukad-
desâta tecavüz edenlerin tenkîli hakk›nda bir kanun 
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kat’î: kesin, flüpheye ve tereddü-
de mahal b›rakmayan.
k›ymet: de¤er.
lâkayt: kay›ts›z, ilgisiz.
leh: fayda, taraf.
lisan: dil.
mazhar: nail  olma, flereflenme.
mukabil: karfl›l›k.
mukaddesat: mukaddes, kutsal,
temiz ve yüce olan fleyler.
muvaffak: baflarm›fl, baflar›l›.
müdafaa: savunma.
müddeiumumî: savc›.
müsadere: toplatma, elden alma.
nam: ad, isim.
niyet: maksat, meram.
Nur: Risale-i Nur, Risale-i Nur hiz-
meti.
Risale-i Nur: Nur Risalesi, Bediüz-
zaman Said Nursî’nin eserlerinin
ad›.
sarahat: ifadedeki aç›kl›k, aç›k
anlat›m.
sat›h: yüzey.
selef: daha önce yaflam›fl olan
kimse, ced, ata.
semere: meyve, güzel netice.
flakirt: talebe, ö¤renci.
tahribat: tahripler, y›k›p bozma-
lar.
tamir: onarma, düzeltme.
tarikat: Allah’a ulaflmak için fley-
hin gözetiminde müridin takip
edece¤i terbiye usul ve yolu.
tebrie: bir kimseyi flüpheden ve
zan alt›ndan kurtarma, birini te-
mize ç›karma.
tecavüz: sald›rma, sataflma, bafl-
kas›n›n hakk›na dokunma.
tecelli: belirme, bilinme, görün-
me.
tenkîl: usland›rmak için cezalan-
d›rma, baflkalar›na ders ve ibret
olacak flekilde ceza verme.
tesadüf: rastgelme, rastlant›; ön-
ceden bilinmeyeni, hesaplanma-
yan karfl›laflma.
vak›a: olay.
vicdan: insan›n içindeki, iyiyi kö-
tüden ay›rabilen, iyilik etmekten
lezzet duyan ve kötülükten elem
alan manevî his.
zemin: temel, dayanak.

adalet: her hak sahibine hak-
k›n›n tam ve eksiksiz verilme-
si, hakkaniyet, âdillik.
âlem-i ‹slâm: ‹slâm âlemi, ‹s-
lâm dünyas›.
aleyh: z›t, karfl›t.
beyan: anlatma, aç›klama.
bilâkaydüflart: kay›ts›z ve
flarts›z.
bilâkis: aksine, tersine.
bizzat: kendisi, flahsen.
dair: alakal›, ilgili.
defa: kere, kez, yol.
delil: kan›t, tan›k, burhan.

dünyevî: dünyaya ait.
efkâr: düflünceler, fikirler, gö-
rüfller.
emare: alâmet, belirti, niflan.
entrika: bir ç›kar sa¤lamak
veya birine zarar vermek
maksad›yla haz›rlanan düzen,
hile.
güruh: cemaat, topluluk, k›-
s›m.
hakikat-› ‹slâmiyet: ‹slâmi-
yetin asl›, esas›, gerçe¤i.
hazm: tahammül etme.
husus: mevzu, konu.

hüsn-i kabul: iyi karfl›lamak,
güzellikle kabul etmek, be-
nimsemek.
iade: geri verme.
ihdas: icat.
ihzar: haz›r etme, haz›rlama.
iman: inanç, itikat.
inkiflaf: geliflme.
‹slâmî: ‹slâm ile alâkal›, ‹sla-
ma ait.
ittibaen: ittiba ederek, tabi
olarak, uyarak.
ittihat: birleflme, birlik olufl-
turma.
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ç›karmaya teflebbüsü gibi müsbet ve ferahlat›c› pekçok
hâdisât›n ayn› ân›nda o as›ls›z meselenin ihdâs›, hükû-
metin ve ‹slâmiyetin aleyhinde olanlar›n mahsülü oldu-
¤unda aslâ flüphe etmiyoruz.

Yalanlar›n›n birkaç delili de flunlard›r:

Üstad›m›z Said Nursî için “Bir flah ve bir padiflah gibi
yaflamakta ve gelen yard›mlarla geçinmektedir” diye o
vicdans›zlar ap aç›k bir iftirada bulunmufllard›r. Said
Nursî, amcas›n›n çorbas›n› dahi içmemifl olup, hayat›n-
da kimsenin minneti alt›nda kalmay›p, befl bin lira hedi-
yeye befl para de¤er vermeden red ve iâde eden, haya-
t›ndaki isti¤nâ düsturunu en zâlimâne muâmeleler ve
mahrumiyetler içinde kald›¤› zamanlarda dahi bozma-
yan ve böylece izzet-i ‹slâmiye ve fleref-i diniyeyi muha-
faza etmifl olan bir zâtt›r.

Evet, Üstad›m›z›n, halklar›n hediyesini kabul etme-
mek düsturu, seksen senelik hayat›yla sabit oldu¤u ve
otuz senelik müteaddit mahkemelerde dahi vesîkalarla
tahakkuk etmifl, dost ve düflman›n gözleri önünde zâhir
olmufltur. Bu bedihî hakikatin herkesçe bilindi¤i bir za-
manda böyle ittihamda bulunanlar›n ne kadar dehfletli
garazkâr olduklar›n› ehl-i vicdan›n takdirlerine b›rak›yo-
ruz.

Ankara hükûmetinin adâletiyle Üstad›m›z Said Nur-
sî’nin Risâle-i Nur eserleri bas›lmaktad›r. Hissesine dü-
flen bir miktar kitap fiatlar›n› Üstad›m›z, hayat›n› Nurla-
ra vakfedip nafakas›n› ç›karamayan Nur Talebelerine 

adalet: her hak sahibine hakk›n›n
tam ve eksiksiz verilmesi, hakka-
niyet, âdillik.
aleyh: z›t, karfl›t.
bedihî: delil ve ispata muhtaç
olamayacak derecede aç›k ve or-
tada olan.
dehfletli: ürkütücü, korkunç.
delil: kan›t, tan›k, burhan.
düstur: kaide, esas, prensip.
ehl-i vicdan: vicdan ve merha-
met sahibi olanlar.
ferah: gönül aç›kl›¤›, sevinç, se-
vinme.
garazkâr: haset eden, kin güden,
kötü kas›t sahibi.
hâdisat: hadiseler, olaylar.
hakikat: gerçek, do¤ru.
hisse: pay, nasip.
iade: geri verme.
iftira: asl› olmadan birine suç
yükleme, olmayan bir suçu bafl-
kas›na yükleme.
ihdas: yeniden bir fley yapma, or-
taya koyma.
isti¤na: ihtiyaçs›zl›k, gerek duy-
mazl›k.
ittiham: suç alt›nda bulu›nma,
töhmetli olma.
izzet-i ‹slâmiye: ‹slâm›n gerektir-
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di¤i haysiyet, fleref, yücelik.
mahrumiyet: mahrumluk, di-
ledi¤ini, istedi¤ini elde ede-
meme, nasipsizlik, hissesizlik.
mahsul: ürün.
mesele: konu.
minnet: iyili¤e karfl› duyulan
flükür hissi.
muamele: ifllem.
muhafaza: koruma.
müspet: olumlu.
müteaddit: çeflitli, bir çok.
nafaka: geçimlik, geçinmek
için gerekli olan fley.

Nur: Risale-i Nur, Risale-i Nur
hizmeti.
red: geri verme.
Risale-i Nur: Nur Risalesi, Be-
diüzzaman Said Nursî’nin
eserlerinin ad›.
sabit: ispat edilmifl, ispatlan-
m›fl.
flah: bir yere hâkim olan, sa-
hip.
fleref-i din: dinin flerefi.
tahakkuk: gerçekleflme, ke-
sinleflme.
takdir: de¤erlendirme.

talebe: ö¤renci.
teflebbüs: giriflim, bir ifli yap-
mak için harekete geçme.
vakf: adamak, vermek.
vesika: dayan›lacak, güveni-
lecek sa¤lam delil, belge.
vicdan: insan›n içindeki, iyiyi
kötüden ay›rabilen, iyilik et-
mekten lezzet duyan ve kö-
tülükten elem alan manevî
his.
zahir: aç›k, âflikar.
zalim: merhametsiz, gaddar.
zat: flahsiyet.
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tay›n olarak vermektedir. Kendisi de bugün art›k herke-
sin mâlûmu olmufl olan âzamî bir iktisad ve kanaatle ya-
flamaktad›r. Ve bütün ömrü boyunca fevkalâde bir ikti-
sad dairesinde kendini idare etti¤ine, seksen senelik ha-
yat›n› bir flâhid-i sâd›k olarak gösteriyoruz.

Halk› Demokrat hükûmet aleyhine geçirmek plânlar›-
n› takip eden muhtelif gazetelerin di¤er bir zâhir yalan-
lar› ise, Nazilli’de iki mübarek adam›n Ramazan-› fierif
hakk›ndaki hasbihalini “‹slâmî bir devlet kurmak” gibi si-
yasetvârî bir tarzda tebdil edivermeleri, o sahte siyaset
bezirgânlar›n›n, çocuklar› dahi kand›ramayacaklar› ace-
mice bir iftira ve bir uydurmalar›ndan ibarettir. Böyle ya-
lanlar› yapmakla hangi maksadlar›n›n istihsâline çabala-
d›klar› kimsenin meçhûlü de¤ildir.

Nazilli’ye hiç gitmemifl olan, orada bir kimseyi tan›-

mayan, k›rk seneden beri 
1 pán°SÉn«u°ùdGnh p¿Én£r«s°ûdG nøpe $ÉpHoòoYnG

deyip, siyasetle alâkas›n› kesen, yaln›z ve yaln›z Kur'ân
ve imân hakikatleriyle imân› kurtarmak dâvâs›na ömrü-
nü hasreden, bunun haricinde dünyevî fleylerle alâkadar
olmayan, seksen yedi yafl›nda, dâima yatakta olan, ze-
hirli hastal›klar›n tesirât›yla ölüm nöbetleri geçirip “Ka-
bir kap›s›nday›m” diyen ve sükûnet ve istirahate pek
muhtaç olan Said Nursî gibi bir ‹slâm müellifini böyle si-
yasî iftiralarla mevzu-u bahis etmek, çok vecihlerle vic-
dans›zl›kt›r. Müthifl bir gaddarl›kt›r. Âdi bir yalanc›l›k de-
rekesine sukuttur.
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getirme, elde etme, üretme.
istirahat: dinlenme, rahatlama.
kanaat: elindeki ile yetinmek.
maksat: kast, amaç, düflünce.
malûm: bilinen, bilinir olan.
meçhul: bilinmeyen, hakk›nda
bilgi olmayan.
mevzu-› bahs: kendisinden bah-
sedilen, bahis konusu.
muhtâc: gerek duyan.
muhtelif: türlü türlü, çeflitli.
mübarek: feyizli, bereketli, kutlu.
müellif: eser telif eden, yazan.
müthifl: dehflet veren, ürküten,
dehfletli, korkunç.
Ramazan-› fierif: mübarek, fleref-
li Ramazan ay›.
sahte: düzmece, taklitçi, yapma-
c›kl›.
siyasetvârî: siyaset gibi, siyasî bir
ifade ve tav›rla.
siyasî: siyasetle ilgili, siyasete ait.
sükûnet: durgunluk; huzur, sa-
kinlik.
sükût: düflme, düflüfl, afla¤› inme.
flahid-i sad›k: do¤ru sözlü flahit.
tarz: biçim, flekil.
tay›n: ekmek, erzak, yiyecek.
tebdil: de¤ifltirme, dönüfltürme.
tesirat: etkiler, tesirler.
vecih: cihet, yön.
vicdan: din, inanç.
zahir: aç›k, âflikar.

adî: s›radan, basit.
alâka: ilgi, iliflki, yak›nl›k.
alâkadar: ilgili, iliflkili, müna-
sebetli, ba¤l›.
aleyh: z›t, karfl›t.
azamî: en fazla, en çok, niha-
yet derecede.
bezirgân: mesle¤ini sadece
kazanç için kullanan kimse.
dava: takip edilen fikir, iddia,
ülkü.

dereke: alt seviye, alt derece.
dünyevî: dünyaya ait.
fevkalâde: ola¤anüstü.
gaddar: çok fazla zulüm ve
haks›zl›k eden.
hakikat: gerçek, do¤ru.
hariç: d›fl›nda.
hasbihal: halleflme; görüflüp
konuflma, sohbet.
hasr: vakfetme.
ibaret: meydana gelen, olu-

flan.
idare: geçim.
iftira: asl› olmadan birine suç
yükleme, olmayan bir suçu
baflkas›na yükleme.
iktisâd: tutum, lüzumundan
fazla veya eksik harcamalar-
dan kaç›nma.
iman: inanç, itikat.
‹slâmî: ‹slâma uygun.
istihsal: has›l etme, meydana

1. fieytan›n ve siyasetin flerrinden Allah’a s›¤›n›r›m. 
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Herhangi bir din âlimine, bir bahane ile peygamber-
lik isnâd›n› yapmak, do¤rudan do¤ruya ‹slâmiyete bir ta-
arruz ve Kur'ân’a bir ihânettir.

Üstad›m›z Said Nursî bütün ömrü müddetince Sün-
net-i Seniyeye ittibâ etmifl ve bir Sünnet-i Seniyeye mu-
hâlif hareket etmemek için idam cezalar›n› hiçe saym›fl
ve Sünnet-i Seniyeyi ihyâ ve imân› muhafaza u¤runda
130 parça eser telif etmifltir. Hunhar din düflmanlar›na
karfl› hayat›n› istihkâr ederek mücâhede etmifl ve niha-
yet muvaffak ve muzaffer olmufltur.

Evet, ittibâ-› sünnet-i Ahmediyeye dâir yazd›¤› bir ese-
ri otuz seneden beri binlerce nüsha neflrolmufltur. Fahr-i
Kâinat, Resûl-i Ekrem (a.s.m.) Efendimizin son ve hak
peygamber oldu¤una dâir muazzam bir eseri olan Mu'ci-
zât-› Ahmediye kitab› da meydandad›r. Hakikat-i hal
böyle oldu¤u halde, Said Nursî’ye böyle bir ittihâm› ya-
panlar›n, hak ve hakikatten, insaf ve vicdandan ne ka-
dar uzak olduklar› k›yas edilsin. Bu ittiham› yapmak,
fleytanlar›n bile hat›r›ndan geçmez.

Bu hâdisenin bir sebebi flu olmak kavîdir ki: Risâle-i
Nur, âile hayat›na büyük bir faide verip han›mlar›n iffet
ve nâmus ve ismetle ve saadetle hayat geçirmelerini te-
min etti¤inden, kad›nlar Risâle-i Nur’a çoklukla ra¤bet
göstermektedirler. Buna bir hüsn-ü misâl olarak han›m-
lar›n neflrolunan birkaç makalesini din düflmanlar› gör-
müfller ve bolfleviklik hesâb›na birtak›m uydurma
bahanelerle hücuma geçmifllerdir. Fakat aslâ muvaffak 

âlim: ilim ile u¤raflan, ilim adam›.
bahane: vesile, sebep.
bolfleviklik: Rus komünizmi ta-
raftarl›¤›.
dair: alakal›, ilgili.
eser: telif, kitap, yay›n.
Fahr-› Kâinat: kâinat›n övüncü,
kâinat›n kendisiyle övündü¤ü zat
olan Peygamberimiz (a.s.m.).
hâdise: olay.
hakikat: gerçek.
hakikat-› hâl: durumun gerçek
yönü, iflin asl›.
hunhâr: kan içen, kan döken, zâ-
lim.
hüsn-i misal: güzel örnek.
idam: ölüm.
iffet: helâle raz› olup haramdan
kaç›nma.
ihanet: hainlik, kötülük etme.
ihya: canland›rma, diriltme, ha-
yat verme.
iman: inanç, itikat.
ismet: günahs›zl›k, masumluk.
isnâd: dayand›rma, mal etme, bir
fleyi bir kimseye ait gösterme.
istihkâr: hakir görme, hor görme,
küçümseme, k›ymet vermeme.
itham: suç isnat etme, suçlama.
ittiba: tabi olma, uyma, itaat et-
me.
ittiba-› sünnet: Peygamberimiz
(a.s.m) sünnetine uyma.
ittiham: suçlama.
kavi: kuvvetle muhtemel.
k›yas: karfl›laflt›rma, bir fleyi bafl-
ka bir fleye benzeterek hüküm
verme.
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muazzam: ehemmiyetli,
önemli.
Mu’cizat-› Ahmediye: R.N.da
Peygamberimiz mucizelerinin
anlat›ld›¤› eser.
muhafaza: koruma.
muhalif: z›t, ayk›r›.
muvaffak: baflarm›fl, baflar›l›.
muzaffer: üstün gelmifl, üs-
tünlük elde etmifl, zafer ka-
zanm›fl, yenmifl, galip gelmifl.
mücahede: savaflma, müca-
dele.
namus: edep, hayâ, ahlâk,

do¤ruluk gibi faziletlerin so-
nucu olan ve yüksek de¤er
tafl›yan haslet.
neflr: yay›m, yay›n.
nihayet: en sonunda.
nüsha: kitap.
peygamber: Allah taraf›ndan
haber getirerek ‹lahî emir ve
yasaklar› insanlara tebli¤
eden elçi, nebi.
ra¤bet: istek, arzu, meyil.
Resul-i Ekrem: çok cömert,
kerîm olan peygamber, Hz.
Muhammed (a.s.m.).

Risale-i Nur: Nur Risalesi, Be-
diüzzaman Said Nursî’nin
eserlerinin ad›.
saadet: mutluluk.
sünnet-i seniye: Hz. Muham-
med’in (a.s.m.) yüce sünneti;
yüksek hâl, söz, tav›r ve tas-
vipleri.
taarruz: sald›rma, sataflma,
iliflme.
telif: eser yazma.
temîn: sa¤lamlaflt›rma, sa¤la-
ma.
vicdan: din, inanç.
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olamayacaklard›r. Onlar›n maksadlar›n›n tam aksine
olarak Risâle-i Nur’un neflriyât› erkek ve kad›nlar aras›n-
da hârika bir tarzda inkiflaf etmektedir ve edecektir.

Hastal›¤› münasebetiyle 
hizmetinde bulunan

Tâhirî, Zübeyir, Ceylân, 
Bayram, Sungur, Rüfltü

ìÕ

Œ 3 5 9 œ
1 o¬nfÉnërÑo°S /¬pªr°SÉpH

En mühim bir mahkemede son sözüm olarak “Mahke-
me-i Kübrâya fiekvâ” nam›yla yaz›lan ve Tarihçe-i Ha-
yat’ta birkaç defa neflrolunan ve mahkemede iken Anka-
ra makamat›na, Temyiz Mahkemesine ve mahkeme reis-
lerine gönderilen flekvân›n sebebi, o hadisenin acip, ga-
rip, küçük bir nümunesi bu defa aynen bafl›ma geldi¤i
için, o “Mahkeme-i Kübrâya fiekvâ”ya bir hafliyecik ola-
rak beyan ediyorum:

‹ki gün evvel, çok müfltak oldu¤um ve eski zamanda
Anadolu medrese-i ilmiyesi hükmünde olan Konya’ya
üç sebep bahanesiyle,

B‹R‹: ‹ki hakikatli Nur kardeflim fakir halleriyle beraber
büyük bir masrafa girip ‹zmir mahkemesine gitmifller.
Dönüfllerinde yan›ma u¤rad›lar. Ben de onlar› k›smen
masraftan kurtarmak için, hususî otomobilimle Kon-
ya’ya kadar beraber almak;
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nam: ad, isim.
neflr: yay›m, yay›n.
neflriyat: yay›nlar.
Nur: Risale-i Nur, Risale-i Nur hiz-
meti.
nümune: örnek.
reis: baflkan.
Risale-i Nur: Nur Risalesi, Bediüz-
zaman Said Nursî’nin eserlerinin
ad›.
flekva: flikayet.
Tarihçe-i Hayat: Said Nursî’nin
hayat hikayesini aç›klayan ve Ri-
sale-i Nur Külliyat›ndan olan bir
eser.
tarz: biçim, flekil.
temyiz: bir davan›n karar›n›n bir
üst mahkeme taraf›ndan tekrar
incelenmesi.

acip: tuhaf, hayrette b›rakan.
bahane: vesile, sebep.
beyan: anlatma, aç›klama.
defa: kere, kez, yol.
evvel: önce.
garip: tuhaf, flafl›lacak.
hâdise: olay.
hakikat: kadirbilirlik, sadakat,
do¤ruluk, vefa, sürekli ba¤l›-
l›k.
hâl: durum, vaziyet.

hârika: ola¤anüstü.
hafliyecik: küçük dipnot.
hizmet: görev, vazife.
hususî: özel.
hükmünde: de¤erinde, yerin-
de.
inkiflaf: geliflme.
k›smen: k›smî olarak, bir k›-
s›m.
Mahkeme-i Kübra: en büyük
mahkeme, öldükten sonra

bütün insanlar›n diriltilerek
Allah huzurunda hesaba çeki-
lece¤i mahkeme.
makamat: makamlar.
masraf: harcama, sarf etme.
mühim: önemli, ehemmiyet-
li.
münasebet: vesile, -dan do-
lay›.
müfltak: arzulu, fazla istekli,
ifltiyak gösteren.

1. Allah’›n ad›yla. Onu her türlü kusur ve noksandan tenzih ederiz.
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‹K‹NC‹S‹: On befl sene benim yan›mda okumufl ve yir-
mi seneye yak›n müftülük etmifl ve k›rk seneden beri bir-
tek defadan baflka görmedi¤im ve bütün kardefllerim,
akrabalar›m içinde hayatta bir o kalm›fl olan kardeflimi
ve çocuklar›n› ziyaret etmek ve onlarla görüflmek.

ÜÇÜNCÜSÜ: Eski Said’in ve Yeni Said’in mühim üstad-
lar›ndan olan ve onun müridleri olan Mevlevîlerin her
yerde Risâle-i Nur’la alâkadarl›klar› cihetiyle çok alâka-
dar oldu¤um ve ‹mam-› Rabbanî, ‹mam-› Gazalî gibi mü-
him bir üstad›m olan Mevlânâ Celâeddin’i ziyaret için
gitmifltim.

Hem, Tarihçe-i Hayat’ta insanlarla görüflemedi¤ime
dair neflredilen yaz› ki, “Ziyaretçilerle görüflemiyorum.”
Nas›l ki, hediyelerden men etmek için Cenâb› Hak has-
tal›k verdi¤i gibi, bu hürmetkârâne ziyaret de bir nevi
hediye-i mâneviye oldu¤undan, sesim kesilip bir eser-i
inâyet olarak konuflmaktan men olundu¤umdan karde-
flimin evine dahi gidemedim ki, konuflmayay›m. Hiç ol-
mazsa Konya’da iki üç gün kalmak zarurî iken mecburî
olarak bir saat içinde namaz›m› k›l›p dönmüflüm. Fakat
orada bana birden bire öyle bir vaziyet verildi ki, bütün
gazetelerde neflrettiler. K›rk senedir bir defadan baflka
görüflmedi¤im kardeflimin evine dahi gidip görüflemedi-
¤im ve konuflamad›¤›m halde, sanki binler adamlarla
görüflmüflüm gibi muamele gördüm.

Gerçi, polislerin, ald›klar› emre binaen o vaziyetleri
cidden büyük bir sehiv idi. Fakat bu fliddetli hastal›kl› 

alâkadar: ilgili, iliflkili, münase-
betli, ba¤l›.
binaen: -den dolay›, bu sebep-
ten.
Cenab-› Hak: hakk›n ta kendisi
olan fleref ve azamet sahibi yüce
Allah.
cidden: ciddî olarak, gerçek ola-
rak.
cihet: yön, sebep, vesile.
dair: alakal›, ilgili.
defa: kere, kez, yol.
eser-i inayet: lütuf eseri; ihsan,
iyilik, yard›m alâmeti.
gerçi: her ne kadar.

.
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hediye-i maneviye: manevî
hediye.
hürmetkâr: hürmet eden,
sayg›l›.
mecburî: zorunlu.
men: yasak etme, engelleme.
Mevlâna: Celâleddin-i Rumî.
Mevlevî: Mevlevîlik tarikat›na
mensup kimse.
muamele: ifllem.

mühim: önemli, ehemmiyet-
li.
mürit: tarikatta bir fleyh ve
mürflide ba¤lanarak tarikat
usul ve âdetleri ile tasavvufî
hakikatleri ö¤renen kimse.
neflr: yay›m, yay›n.
nevi: çeflit.
Risale-i Nur: Nur Risalesi, Be-
diüzzaman Said Nursî’nin

eserlerinin ad›.
sehiv: hata, yanl›fll›k.
Tarihçe-i Hayat: Said Nur-
sî’nin hayat hikayesini aç›kla-
yan ve Risale-i Nur Külliyat›n-
dan olan bir eser.
üstat: bir ilim ve sanatta üs-
tün olan kimse, ö¤retmen.
vaziyet: durum.
zarurî: zorunlu.
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halime muvaf›k geldi¤i için onlardan s›k›lmad›m. Bilakis
helâl ettim. Allah raz› olsun dedim, teflekkür ettim. Ben
tebdil-i havaya çok muhtaç oldu¤um için, yaz›n da¤lar-
da, k›fl›n da kira etti¤im ayr› ayr› menzillerde gezmeye
mecbur oluyorum. Bir yerde duram›yorum. Hastal›¤›m
fliddetleniyor. Niyet ettim, tekrar ara s›ra Konya gibi yer-
lere gidece¤im. Hattâ kiras›n› verdi¤im Emirda¤›nda iki
menzilim, Eskiflehir’de bir menzilim varken, o mânâs›z
vaziyet beni o tebdil-i havadan, o menzilleri ziyaret et-
mekten men edilmeme sebep oldu¤unu Konya’daki va-
ziyetten hissetmifltim. Ben kat’iyen kimseyle görüflemi-
yorum.

Bunun gibi, âdetim hilâf›na bana yap›lan çok gayr›
kanunî muameleler var. ‹flte bu defaki mezkûr vaziyeti
beyan eden flu ifâdât›m evvelce yaz›lan “Mahkeme-i
Kübrâya fiekvâ”ya bir zeyil olarak neflredilebilir.

Said Nursî

ìÕ

Œ 3 60 œ

RE‹S-‹ CUMHURA VE BAfiVEK‹LE,

Kabir kap›s›nda ve seksen küsur yafl›nda, birkaç has-
tal›kla hasta bulunan ve ölüme kendini yak›n gören bir
biçare garip ihtiyar der ki: 

Size iki hakikati beyan ediyorum:
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muhtâc: gerek duyan.
muvaf›k: uygun, münasip.
neflr: yay›m, yay›n.
niyet: bir ifli yapmay› önceden
düflünme.
raz›: hoflnut olma, kabul etme.
reisicumhur: halk›n reisi, cum-
hurbaflkan›.
flekva: flikayet.
tebdil-i hava: hava de¤iflikli¤i.
vaziyet: durum.
zeyl: ek, ilâve.

âdet: görenek, usul, al›flkan-
l›k.
baflvekil: baflbakan.
beyan: anlatma, aç›klama.
bîçare: çaresiz, zavall›.
bilâkis: aksine, tersine.
defa: kere, kez, yol.
evvelce: daha evvel, daha
önce.
garip: gurbette, kendi mem-

leketinin d›fl›nda bulunan, ya-
banc›.
hakikat: gerçek, do¤ru.
helâl: ba¤›fllama, alaca¤›ndan
vaz geçme.
hilâf: ters, karfl›, z›t, ayk›r›.
ifadat: ifadeler.
ihtiyar: yafll›.
kat’iyen: hiç bir zaman, asla.
Mahkeme-i Kübra: en büyük

mahkeme, öldükten sonra
bütün insanlar›n diriltilerek
Allah huzurunda hesaba çeki-
lece¤i mahkeme.
mana: anlam.
men: yasak etme, engelleme.
menzil: yer, konak.
mezkûr: zikredilen, ad› ge-
çen, an›lan.
muamele: ifllem.
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EVVELÂ: Sizlerin Pakistan ve Irak’la gayet muvaffaki-
yetkârâne ittifak›n›, bu millete kemâli samimiyetle, sürûr
ve ferah ile kazanman›z› bütün ruhu can›m›zla tebrik
ediyoruz. Bu ittifak›n›z›, inflaallah 400 milyon ‹slâm›n
sulh-u umumiyesine ve selâmeti âmmenin teminine kat’î
bir mukaddeme olarak ruhumda hissettim. Ve namaz
tesbihat›ndaki kuvvetli bir ihtar ile bunu size yazmaya
mecbur kald›m.

Otuz k›rk seneden beri dünyay› ve siyaseti terk etti-
¤im halde, fliddetli bir alâka ile bu ihtar-› kalbînin sebe-
bi: Elli seneden beri iman› kurtarmak için gayet k›sa bir
yolu bulan ve Kur'ân’›n bu zamanda bir mucize-i mâne-
viyesi olan Risâle-i Nur’un Arabistan ve Pakistan’da her
yerden daha ziyade tesirat› oldu¤u ve makbul olmas›,
hattâ ald›¤›m›z habere göre, mahkemece tesbit edilen
miktar›n üç misli Risâle-i Nur’un talebelerinin o havalide
bulunmalar›d›r. Bu s›r için âhir hayat›mda kabir kap›s›n-
da bu netice-i azîmeyi görmek ve beyan etmeye ruhen
mecbur oldum.

SAN‹YEN: Irkç›l›k fikri, Emevîler zaman›nda büyük bir
tehlike verdi¤i ve hürriyetin bafl›nda “kulüpler” suretin-
de büyük zarar› görülmesi ve Birinci Harb-i Umumîde
yine ›rkç›l›¤›n istimaliyle mübarek kardefl Araplar›n mü-
cahid Türklere karfl› zarar› görüldü¤ü gibi, flimdi de
uhuvvet-i ‹slâmiyeye karfl› istimal edilebilir ve istirahat-i
umumiye düflmanlar› gizli dinsizler, yine o ›rkç›l›kla bü-
yük zarar vermeye çal›flt›klar›na emareler görünüyor. 

ahir: sonu, son k›sm›.
alâka: ilgi, iliflki, yak›nl›k.
beyan: anlatma, aç›klama.
emare: alâmet, belirti, niflan.
Emevîler: Hulefa-y› Raflidînden
sonra 661-750 y›llar› aras›nda hü-
küm süren ilk ‹slâm hanedan›.
evvelâ: öncelikle.
ferah: gönül aç›kl›¤›, sevinç, se-
vinme.
gayet: son derece.
Harb-i Umumî: genel harp, umu-
mî savafl; 1914-1918 y›llar› aras›n-
da cereyan eden Birinci Dünya
Savafl›.
havali: etraf, çevre, civar, yöre,
dolay.
›rk: millet, milliyet.
ihtar: dikkat çekme, hat›rlatma,
uyar›.
ihtar-› kalbî: kalpten gelen ihtar,
hat›rlatma, uyar›.
iman: inanç, itikat.
inflaallah: Allah izin verirse.
istimâl: kullanma.
istirahat-› umumiye: herkesin is-
tirahat›, rahat etmesi.
ittifak: bir konuda, ortak bir ga-
yede anlaflma, fikir birli¤i etme,
uyuflma, ba¤daflma.
kat’î: kesin, flüpheye ve tereddü-
de mahal b›rakmayan.
kemal-i samimiyet: samimiyetin
tam oluflu, tam ve kusursuz sa-
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mimîlik.
makbul: kabul edilmifl, ge-
çerli.
misl: kat; efl.
mu’cize-i manevîye: manevî
mucize.
mukaddeme: bafllang›ç.
muvaffak›yetkârane: bafla-
rarak, baflar›l› olarak.
mübarek: feyizli, bereketli,
kutlu.
mücahit: cihat eden, sava-
flan.
netice-i azîme: büyük netice.

Risale-i Nur: Nur Risalesi, Be-
diüzzaman Said Nursî’nin
eserlerinin ad›.
ruh u cân: ruh ve can; ruh ve
canla.
ruhen: ruhî aç›dan, ruhsal
olarak.
saniyen: ikinci olarak.
selâmet-i amme: umumun
selâmeti, herkesin selâmeti.
s›r: gizli hakikat.
sulh-i umumî: genel bar›fl,
herkesi ilgilendiren bar›fl,
dünya bar›fl›.

suret: biçim, flekil, tarz.
sürur: sevinç, mutluluk.
talebe: ö¤renci.
temîn: sa¤lamlaflt›rma, sa¤la-
ma.
tesbihat: tesbihler, Cenab-›
Hakk›n bütün noksan s›fatlar-
dan uzak ve bütün kemal s›-
fatlara sahip oldu¤unu ifade
eden sözler.
tesirat: etkiler, tesirler.
uhuvvet-i ‹slâmiye: ‹slâm
kardeflli¤i.
ziyade: çok, fazla.
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Halbuki, menfî hareketle baflkas›n›n zarar›yla beslen-
mek ›rkç›l›¤›n seciye-i f›trîsi oldu¤u halde, evvelâ baflta
Türk milleti dünyan›n her taraf›nda Müslüman oldu¤un-
dan onlar›n ›rkç›l›klar› ‹slâmiyetle mezc olmufl, kabil-i
tefrik de¤il. Türk, Müslüman demektir. Hattâ Müslüman
olmayan k›sm›, Türklükten de ç›km›fllar. Türk gibi Arap-
larda da Arapl›k ve Arap milliyeti ‹slâmiyetle mezcolmufl
ve olmak lâz›md›r. Hakikî milliyetleri ‹slâmiyettir. O kâ-
fidir. Irkç›l›k, bütün bütün bir tehlike-i azîmdir.

Sizin bu defaki Irak ve Pakistan’la pek k›ymettar itti-
fak›n›z, inflaallah bu tehlikeli ›rkç›l›¤›n zarar›n› def ede-
cek ve dört befl milyon ›rkç›lar›n yerine, 400 milyon kar-
defl Müslümanlar› ve 800 milyon sulh ve müsalemet-i
umumiyeye fliddetle muhtaç H›ristiyan ve sâir dinler sa-
hiplerinin dostluklar›n› bu vatan milletine kazand›rmaya
tam bir vesile olaca¤›na ruhuma kanaat geldi¤inden, si-
ze beyan ediyorum.

SAL‹SEN: Altm›fl befl sene evvel bir vali bana bir gazete
okudu. Bir dinsiz müstemlekât nâz›r› Kur'ân’› elinde tu-
tup konferans vermifl. Demifl ki: “Bu ‹slâmlar›n elinde
kald›kça, biz onlara hakikî hâkim olamay›z, tahakkümü-
müz alt›nda tutamay›z. Ya Kur'ân’› sukut ettirmeliyiz ve-
yahut Müslümanlar› ondan so¤utmal›y›z.” 

‹flte bu iki fikirle, dehfletli ifsat komitesi bu biçare fe-
dakâr, mâsum, hamiyetkâr millete zarar vermeye çal›fl-
m›fllar. Ben de, altm›fl befl sene evvel bu cereyana karfl›,
Kur'ân-› Hakîm’den istimdat eyledim. Hakikate karfl› 
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muhtâc: gerek duyan.
müsâlemet-i umumîye: umu-
mun selâmeti, insanl›¤›n bar›fl›.
müstemlekât: müstemlekeler,
sömürgeler.
naz›r: vekil, bakan.
sâir: di¤er, baflka, öteki.
salisen: üçüncü olarak.
seciye-i f›trî: f›trî seciye, yarat›l›fl-
tan var olan özellikler, yarat›l›fla
ait karakter.
sulh: bar›fl, anlaflarak düflmanl›¤›
kald›rma.
sükût: de¤erden düflme, de¤erini
yitirme; susma.
tahakküm: hakimiyet, idare.
tehlike-i azîm: çok büyük tehli-
ke.
vesile: arac›, vas›ta.

beyan: anlatma, aç›klama.
bîçare: çaresiz, zavall›.
cereyan: ak›m, fikir, sanat ve-
ya siyaset hareketi.
def: kovma, uzaklaflt›rma.
defa: kere, kez, yol.
dehfletli: ürkütücü, korkunç.
evvel: önce.
evvelâ: öncelikle.
fedakâr: kendini veya flahsî
menfaatlerini hiçe sayan, fe-
da eden.
hakikat: gerçek.
hakikî: gerçek.

hâkim: hükmeden.
hamiyetkâr: hamiyetli, onur
ve haysiyet sahibi.
›rk: millet, milliyet.
ifsat: fesada u¤ratma, bozma,
kar›fl›kl›k ç›karma.
inflaallah: Allah izin verirse.
istimdat: medet dileme, im-
dat isteme, yard›ma ça¤›rma.
ittifak: birleflme, birlik.
kabil-i tefrik: ayr›lmas›
mümkün, ayr›labilir.
kâfî: yeterli.
kanaat: inanç, inan›fl.

k›ymettar: k›ymetli, de¤erli.
komite: encümen, kurul, ko-
misyon.
Kur’ân-› Hakîm: her ayet ve
suresinde say›s›z hikmet ve
faydalar bulunan Kur’ân.
masum: suçsuz, günahs›z,
saf, temiz.
menfi: olumsuz, müspet ol-
mayan.
mezc: katma, kar›flt›rma.
milliyet: bir milleti di¤er mil-
letten ay›ran hâllerin ve özel-
liklerin tamam›.
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k›sa bir yol ve bir de pek büyük bir “Dârülfünun-u ‹slâ-
miye” tasavvuru ile, altm›fl befl senedir, âhiretimizi kur-
tarmak ve onun bir faydas› olarak hayat-› dünyeviyemi-
zi de istibdad-› mutlaktan ve dalâletin helâketinden kur-
tarmaya ve akvam-› ‹slâmiyenin mâbeynindeki uhuvve-
tini inkiflaf ettirmeye iki vesileyi bulduk.

Bir inc i  ves i l e s i : Risâle-i Nur’dur ki, uhuvvet-i
imaniyenin inkiflaf›na kuvvet-i iman ile hizmet etti¤ine
kat’î delil, emsalsiz bir mazlumiyet ve âcizlik hâletinde
telif edilmesi ve flimdi âlem-i ‹slâm›n ekseri yerlerinde ve
Avrupa ve Amerika’ya da tesirini göstermesi ve ihtilâlci-
lere ve dinsiz felsefeye ve otuz seneden beri dehfletli bir
surette maddiyun ve tabiiyun gibi dinsizlik fikrine karfl›
galebe çalmas› ve hiçbir mahkeme ve ehl-i vukuf dahi
onlar› cerh edememesidir. ‹nflaallah bir zaman da, sizin
gibi uhuvvet-i ‹slâmiyenin anahtar›n› bulan zatlar, bu
mucizei Kur'âniyenin cilvesini âlem-i ‹slâma iflittireceksi-
niz.

‹ k inc i  ves i l e s i : Altm›fl befl sene evvel Câmiü’l-Ez-
here gitmek istiyordum. Âlem-i ‹slâm›n medresesidir di-
ye, ben de o mübarek medresede bir ders almaya niyet
ettim. Fakat k›smet olmad›. Cenab-› Hak rahmetiyle bir
fikir ruhuma verdi ki:

Câmiü’l-Ezher Afrika’da bir medrese-i umumiye
oldu¤u gibi, Asya Afrika’dan ne kadar büyük ise, daha
büyük bir darülfünun, bir ‹slâm üniversitesi Asya’da
lâz›md›r. Tâ ki ‹slâm kavimlerini, meselâ: Arabistan, 

ahiret: öbür dünya, öteki dünya,
k›yametten sonra kurulacak olan
âlem.
akvam-› ‹slâmiye: Müslüman ka-
vimler, milletler.
âlem-i ‹slâm: ‹slâm âlemi, ‹slâm
dünyas›.
Camiü’l-Ezher: M›s›r’daki Ezher
Üniversitenin ad›.
dalâlet: azg›nl›k, sap›kl›k.
dârülfünun: üniversite.
Dârülfünun-u ‹slâmiye: ‹slâmî
ilimler (fenler) akademisi.
delil: kan›t, tan›k, burhan.
emsalsiz: benzersiz.
evvel: önce.
hâlet: hal, durum.
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hayat-› dünyeviye: dünyaya
ait olan hayat.
helâket: y›k›lma, mahvolma.
hizmet: görev, vazife.
inkiflaf: ortaya ç›kma, gelifl-
me.
istibdat-› mutlak: hiç bir hak
ve hürriyeti tan›mayan tam
bask›, tam diktatörlük.
kat’î: kesin, flüpheye ve te-
reddüde mahal b›rakmayan.
kavim: millet; aralar›nda dil,
âdet, örf, kültür birli¤i olan in-
san toplulu¤u.

k›smet: nasip.
kuvvet-i iman: iman kuvveti.
mabeyn: aras›nda.
mazlumiyet: mazlumluk, zu-
lüm görmüfllük.
medrese: yüksek mektep,
üniversite.
medrese-i umumîye: umu-
ma ve her tarafa aç›k olan
medrese, okul.
meselâ: örne¤in.
mübarek: feyizli, bereketli.
niyet: öncede düflünmek, be-
lemek.

rahmet: Allah’›n kullar›n› esir-
gemesi, onlara maddî ve ma-
nevî nimetler vermesi.
Risale-i Nur: Nur Risalesi, Be-
diüzzaman Said Nursî’nin
eserlerinin ad›.
tasavvur: bir fleyi zihinde dü-
flünme, tasarlama.
telif: eser yazma.
uhuvvet: kardefllik, din kar-
deflli¤i.
uhuvvet-i imaniye: imana
ait, imandan gelen kardefllik.
vesile: yol, vas›ta, sebep.
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Hindistan, ‹ran, Kafkas, Türkistan, Kürdistan’daki mil-
letleri, menfi ›rkç›l›k ifsat etmesin. Hakikî, müsbet ve
kudsî ve umumî milliyet-i hakikiye olan ‹slâmiyet milliye-

ti ile
1 oInƒrNpG n¿ƒoæperDƒoŸG ÉnªsfpG Kur'ân’›n bir kanun-u esasîsinin

tam inkiflaf›na mazhar olsun. Ve felsefe fünunu ile
ulûm-i diniye birbiriyle bar›fls›n ve Avrupa medeniyeti,
‹slâmiyet hakaikiyle tam musalâha etsin. Ve Anado-
lu’daki ehl-i mektep ve ehl-i medrese birbirine yard›mc›
olarak ittifak etsin diye, vilâyât-› flarkiyenin merkezinde
hem Hindistan, hem Arabistan, hem ‹ran, hem Kafkas,
hem Türkistan’›n ortas›nda, Medresetü’z-Zehra mânâ-
s›nda, Câmiü’l-Ezher üslûbunda bir darülfünun, hem
mektep, hem medrese olarak bir üniversite için, tam el-
li befl senedir Risâle-i Nur’un hakaikine çal›flt›¤›m gibi
ona da çal›flm›fl›m. En evvel bunun k›ymetini (Allah rah-
met etsin) Sultan Reflad takdir edip yaln›z binas›n› yap-
mak için 20 bin alt›n lira verdi¤i gibi, sonra ben eski
Harb-i Umumîdeki esaretimden döndü¤üm vakit, Anka-
ra’da mevcut 200 meb’ustan 163 meb’usun imzas› ile
150 bin lira, o zaman paran›n k›ymetli vaktinde, ayn› o
üniversite için vermeyi kabul ve imza ettiler. Mustafa Ke-
mal de içinde idi. Demek, flimdiki para ile befl milyon li-
raya yak›n bir tahsisat vermekle, tâ o zamanda böyle
k›ymetdar bir üniversitenin tesisine herfleyden ziyade
ehemmiyet verdiler. Hattâ dinde çok lâkayt ve garpl›lafl-
mak ve an’anattan tecerrüd etmek taraftar› bulunan bir
k›s›m meb’uslar dahi onu imza ettiler. Yaln›z onlardan
ikisi dediler ki: 
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anayasa.
k›ymet: de¤er.
k›ymettar: k›ymetli, de¤erli.
kudsî: mukaddes, yüce.
lâkayt: kay›ts›z, ilgisiz.
mana: anlam.
mazhar: nail  olma, flereflenme.
mebus: milletvekili.
medeniyet: uygarl›k, medenîlik.
medrese: din a¤›rl›kl› e¤itim yeri.
Medresetüzzehra: Bediüzza-
man’›n do¤uda (Van) yap›lmas›n›
idarecilere teklif etti¤i, fen ilimle-
riyle din ilimlerinin birlikte oku-
tulmas›n› düflündü¤ü üniversite.
mektep: okul.
menfi: olumsuz, müspet olma-
yan.
milliyet-i hakikiye: gerçek milli-
yet.
musalâha: bar›fl, uzlaflma.
müspet: olumlu.
rahmet: Allah’›n kullar›n› esirge-
mesi, onlara maddî ve manevî ni-
metler vermesi.
Risale-i Nur: Nur Risalesi, Bediüz-
zaman Said Nursî’nin eserlerinin
ad›.
tahsisat: tahsis olunan fleyler,
tahsis edilen para, ödenek.
takdir: k›ymet verme, be¤enme.
taraftar: benimseyen, isteyen.
tecerrüt: soyunma, soyutlanma,
uzak olma.
tesis: kurma, meydana getirme.
ulûm-i diniye: dinî ilimler.
umumî: genel.
üslûp: tarz, yol, biçim, usul, stil.
vilayat-› flarkiye: flark vilayetleri,
do¤u illeri.
ziyade: çok, fazla.

an’anat: an’aneler, gelenek-
ler.
Camiü’l-Ezher: M›s›r’daki Ez-
her Üniversitenin ad›.
dârülfünun: üniversite.
ehemmiyet: önem, de¤er,
k›ymet.
ehl-i medrese: medrese ehli,
medresede okuyanlar.
ehl-i mektep: mektepli, okul-
lu, e¤itim ve tahsil görenler.

esaret: esirlik, tutsakl›k, hü-
küm alt›nda bulunma.
evvel: önce.
felsefe: madde ve hayat›
bafllang›ç ve gaye bak›m›n-
dan inceleyen ilim.
fünun: fenler.
garp: bat›.
hakaik: hakikatler, do¤rular,
gerçekler.
hakikî: gerçek.

Harb-i Umumî: genel harp,
umumî savafl; 1914-1918 y›l-
lar› aras›nda cereyan eden Bi-
rinci Dünya Savafl›.
ifsat: fesada u¤ratma, bozma,
kar›fl›kl›k ç›karma.
inkiflaf: ortaya ç›kma, gelifl-
me.
ittifak: ortak bir gayede an-
laflma, birleflme.
kanun-› esasî: ana prensipler,

1. Mü’minler kardefltir. (Hucurât Suresi: 10.)
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“Biz flimdi ulûm-u an’ane ve ulûm-u diniyeden ziyade
garpl›laflmaya ve medeniyete muhtac›z.” 

Ben de cevaben dedim:

Siz, farz-› muhal olarak, hiçbir cihette ihtiyaç olmasa
da, ekser enbiyan›n Asya’da, flarkta zuhuru ve ekser hü-
keman›n ve feylesoflar›n garpta gelmelerinin delâletiyle
Asya’y› hakikî terakki ettirecek, fen ve felsefenin tesira-
t›ndan ziyade hiss-i dinî oldu¤u halde, bu f›trî kanunu
nazara almayarak garpl›laflmak nam›yla an’ane-i ‹slâmi-
yeyi b›raksan›z ve lâdinî bir esas yapsan›z dahi, dört befl
büyük milletlerin merkezinde olan vilâyat-› flarkiyede
millet, vatan selâmeti için dine, ‹slâmiyetin hakaikine
kat’iyen tarafdar olmak, size lâz›m ve elzemdir. Binler
misallerinden bir küçük misal size söyleyece¤im:

Ben Van’da iken, hamiyetli Kürt bir talebeme dedim
ki: “Türkler ‹slâmiyete çok hizmet etmifller. Sen onlara
ne niyetle bak›yorsun?” dedim.

Dedi: “Ben Müslüman bir Türkü, fâs›k bir kardeflime
tercih ediyorum. Belki babamdan ziyade ona alâkada-
r›m. Çünkü tam imana hizmet ediyorlar.”

“Bir zaman geçti, (Allah rahmet etsin) o talebem, ben
esârette iken, ‹stanbul’da mektebe girmifl. Esâretten gel-
dikten sonra gördüm. Baz› ›rkç› muallimlerden ald›¤› ak-
sülâmel ile o da Kürtçülük damar›yla baflka bir mesle¤e
girmifl. Bana dedi: “Ben flimdi gayet fâs›k, hattâ dinsiz
de olsa bir Kürdü salih bir Türke tercih ediyorum.” 

aksülamel: tepki, reaksiyon.
alâkadar: ilgili, iliflkili, münase-
betli, ba¤l›.
an’ane-i ‹slâmiye: ‹slâmî gele-
nek.
cerh: bir iddiay›, bir fikri çürütme.
cevaben: cevap olarak, karfl›l›k
fleklinde.
cihet: yan, yön, taraf.
cilve: tecelli, görüntü.
dehfletli: ürkütücü, korkunç.
delâlet: delil olma, gösterme; ala-
met, iflaret.
ehl-i vukuf: bir mesele hakk›nda
bilgi ve yetki sahibi olanlar.
ekser: pek çok.
elzem: daha (en, pek) lâz›m, lü-
zumlu, gerekli.
enbiya: nebiler, peygamberler.
esaret: esirlik, harp esirli¤i, tut-
sakl›k.
farz-› muhal: imkâns›z› farz et-
me, olmayacak bir fleyi olacak-
m›fl gibi düflünme.
fas›k: Allah’›n emirlerine ayk›r›
hareket eden, günahkâr.
felsefe: madde ve hayat› bafllan-
g›ç ve gaye bak›m›ndan incele-
yen ilim.
fen: tatbiki bilgi, teknik.
f›trî: tabiî, do¤al.
filozof: felsefe ile u¤raflan, filozof.
galebe: galip gelme, üstünlük.
garp: bat›.
gayet: son derece.
hakaik: hakikatler, do¤rular, ger-
çekler.
hakikî: gerçek.
hamiyet: gayret.
hiss-i dinî: din duygusu.
hizmet: görev, vazife.
hükema: âlimler, çok bilgili kim-
seler, feylesoflar, filozoflar.
›rk: millet, milliyet.
ihtilâl: mevcut idareyi veya reji-
mi zor kullanarak de¤ifltirme.
iman: inanç, itikat.
inflaallah: Allah izin verirse.
kat’iyen: hiç bir zaman, asla.
lâdinî: din d›fl›, dinsiz, dinle alâka-
s› olmayan.
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maddiyyun: maddeyi ezeli
ve ebedi kabul edenler.
medeniyet: uygarl›k, mede-
nîlik.
mektep: okul.
meslek: gidifl, tutulan yol, sis-
tem.
misal: örnek, nümune.
muallim: ö¤retmen.
mu’cize-i Kur’âniye: Kur’ân’a
ait mu’cize.
nam: ad.
nazar: dikkat.

niyet: maksat, meram.
sâlih: dinin emir ve yasaklar›-
na uygun hareket eden, tak-
va sahibi, müttakî.
selâmet: salimlik, eminlik,
kurtulufl, korku ve endifleden
uzak olma.
suret: biçim, flekil, tarz.
flark: do¤u.
tabiiyyun: tabiatç›lar, mater-
yalistler, tabiata tapanlar.
talebe: ö¤renci.
taraftar: tarafl›, destekçi.

terakki: yükselme, ilerleme.
tesirat: etkiler, tesirler.
uhuvvet-i ‹slâmiye: ‹slâm
kardeflli¤i.
ulûm-i an’ane: gelenek hâli-
ne gelmifl, klasik ilimler.
ulûm-i diniye: dinî ilimler.
vilayat-› flarkiye: flark vila-
yetleri, do¤u illeri.
zat: kifli, flah›s.
ziyade: çok, fazla.
zuhur: ortaya ç›kma.
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Sonra ben onu birkaç sohbette kurtard›m. Tam kana-
ati geldi ki, Türkler bu millet-i ‹slâmiyenin kahraman bir
ordusudur.

Ey sual soran mebuslar! fiarkta befl milyona yak›n
Kürt var. Yüz milyona yak›n ‹ranl› ve Hintliler var. Yet-
mifl milyon Arap var. K›rk milyon Kafkas var. Acaba bir-
birine komflu, kardefl ve birbirine muhtaç olan bu kar-
defllere, bu talebenin Van’daki medreseden ald›¤› ders-i
dinî mi daha lâz›m? Veyahut o milletleri kar›flt›racak ve
›rktafllar›ndan baflka düflünmeyen ve uhuvvet-i ‹slâmiye-
yi tan›mayan, s›rf ulûm-u felsefeyi okumak ve ‹slâmî
ilimleri nazara almamak olan o merhum talebenin ikin-
ci hali mi daha iyidir? Sizden soruyorum.

‹flte bu cevab›mdan sonra, an'ane aleyhinde ve her ci-
hetle Garbl›laflmak fikrini tafl›yanlar, kalkt›lar, imza etti-
ler. ‹simlerini söylemeyece¤im. Allah kusurlar›n› affet-
sin; flimdi vefât etmifller.

RÂB‹AN: Mâdem Reisicumhur gayet mühim mesâil-i
siyasiye içinde fiark Üniversitesini en ehemmiyetli bir
mesele yap›p hattâ hârika bir tarzda altm›fl milyon lira-
n›n o üniversiteye sarf› için bir kanun ç›karmak derece-
sinde fevkalâde bir hizmetle medresenin medâr-› iftihar›
ve kendisine büyük bir fleref verdiren bu medrese-i ‹slâ-
miyeye, eski hocal›k hissiyât›yla bafllamas›, bütün flark
hocalar›n› minnettar etmifl. Ve flimdi Ortaflarkta sulh-u
umumînin temel tafl› ve birinci kalesi olan bu üniversite-
yi yine mesâil-i azîme-i siyasiye içinde yeniden nazara 
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cumhurbaflkan›.
sarf: harcama.
sual: soru.
sulh-i umumî: genel bar›fl, herke-
si ilgilendiren bar›fl, dünya bar›fl›.
fiark: Do¤u.
fleref: onur, haysiyet.
talebe: ö¤renci.
tarz: biçim, flekil.
uhuvvet-i ‹slâmiye: ‹slâm kar-
deflli¤i.
ulûm-i felsefe: felsefî ilimler.
vefat: ölüm, ölme. (insan hakk›n-
da.).

aleyh: karfl›, karfl›t.
an’ane: âdet, örf, gelenek,
nesilden nesile aktar›lagelen
fleyler.
cihet: yön.
ders-i dinî: din dersi, dinle il-
gili ders.
ehemmiyetli: önemli.
fevkalâde: ola¤anüstü.
garp: bat›.
gayet: son derece.
hârika: ola¤anüstü.
hissiyat: hisler, duygular.

hizmet: görev, vazife.
ilim: bilgi, marifet.
‹slâmî: ‹slâm ile alâkal›, ‹sla-
ma ait.
kanaat: inanma.
madem: de¤il mi ki.
mebus: milletvekili.
medar-› iftihar: iftihar sebe-
bi, övünme sebebi.
medrese: e¤itim ve ö¤retim
kurumu.
merhum: rahmete kavufl-
mufl, ölmüfl, ölü.

mesail-i siyasiye: siyasî me-
seleler.
mesele: konu.
millet-i ‹slâmiye: ‹slâm mille-
ti.
minnettar: bir iyili¤e karfl›
minnet duyan.
muhtâc: gerek duyan.
mühim: önemli, ehemmiyet-
li.
nazar: bak›fl, dikkat.
rabian: dördüncü olarak.
reisicumhur: halk›n reisi,
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almas›, elbette bu vatan, bu devlete, bu millete bu azîm,
fâideli hizmeti netice verecek. Ulûm-u diniye o üniversi-
tede esas olacak. Çünkü hariçteki kuvvet tahribât› mâ-
nevîdir, imâns›zl›klad›r. O mânevî tahribâta karfl› atom
bombas›, ancak mânevî cihetinde mâneviyâttan kuvvet
al›p o tahribât› durdurabilir.

Mâdem elli befl sene bu meseleye bütün hayat›n› sarf
etmifl ve bütün dekàik›yla ve neticeleriyle tetkik etmifl bir
adam›n bu meselede reyini almak ve fikrini sormak lâ-
z›m gelirken, Amerika’da, Avrupa’da bu meseleye dâir
istiflâreye kendinizi mecbur bildi¤inizden, elbette benim
de bu meselede söz söylemeye hakk›m var. Hamiyetkâr
olan bütün bir millet nâm›na sizden bekliyoruz.

Said Nursî

ìÕ
Œ 3 6 1 œ

1 o¬nfÉnërÑo°S /¬pªr°SÉpH
Aziz, s›dd›k, fedakâr, hâlis, muhlis kardefllerim ve hiz-

met-i Kur'âniyede hakikî, ciddî, metanetli arkadafllar›m,

Size gayet ehemmiyetli bir halimi ve dehfletli bir zah-
met, fakat inayet-i ‹lâhiye ile büyük bir rahmeti tazam-
mun eden zahirî bir hastal›¤›n mânevî bir istirahat ve bir
tamam-› vazifeye bir alâmet olarak bir hastal›¤›m› beyan
ediyorum. fiekvâ de¤il, teflekkür ediyorum. Fakat sizden
tahammülüm için dua istiyorum. O hâlet de fludur:

alâmet: belirti, iflaret, iz.
azîm: büyük.
aziz: izzetli, muhterem, sayg›n.
beyan: anlatma, aç›klama.
ciddî: a¤›rbafll›, hâlleri sakin olan
kifli.
cihet: yön.
dair: alakal›, ilgili.
dehfletli: ürkütücü, korkunç.
dekaik: incelik ve derinlik.
dua: Allah’a yalvarma, niyaz.
ehemmiyetli: önemli.
fedakâr: kendini veya flahsî men-
faatlerini hiçe sayan, feda eden.
gayet: son derece.
hakikî: gerçek.
hâlet: hal, durum.
halis: her amelini, yaln›z Allah r›-
zas› için iflleyen.
hamiyetkâr: hamiyetli, onur ve
haysiyet sahibi.
hariç: d›flar›da.
hizmet: görev, vazife.
hizmet-i Kur’âniye: Kur’an hiz-
meti.
iman: inanç, itikat.
inayet-i ‹lahiye: Allah’›n yard›m›.
istirahat: dinlenme, rahatlama.
istiflare: meflveret etme, bir he-
yetin fikrine müracaat etme.
madem: de¤il mi ki.
manevî: manaya ait, maddî ol-
mayan.
maneviyat: mana alemine ait

olanlar, hisse ve inanca ait
fleyler.
mesele: konu.
metanet: metin olma, daya-
n›kl›l›k; gayret.
muhlis: ihlasl›, samimî; bir ifli
hiç bir karfl›l›k beklemeden
s›rf Allah r›zas› için yapan.
nam: ad.
rahmet: Allah’›n kullar›n› esir-
gemesi, onlara maddî ve ma-

nevî nimetler vermesi.
rey: oy.
sarf: harcama.
s›dd›k: çok do¤ru, dürüst,
hakk› ve hakikati tereddütsüz
kabullenen.
flekva: flikayet.
tahammül: katlanma, hofl
davranma.
tahribat: tahripler, y›k›p boz-
malar.

tamam-› vazife: görevin bit-
mesi.
tazammun: ihtiva etme, içine
alma, içinde bulundurma.
tetkik: dikkatle araflt›rma, in-
celeme.
ulûm-i diniye: dinî ilimler.
zahirî: görünen, görünürdeki,
görünüflteki.
zahmet: s›k›nt›, eziyet, me-
flakkat.

1. Allah’›n ad›yla. Onu her türlü kusur ve noksandan tenzih ederiz.
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Ben kelimat› konuflurken, birden mânevî bir men gi-
bi fliddetli bir hararet bafll›yor. Hattâ eskiden günde bir
iki defa su içerken, flimdi yeme¤i pek az yedi¤im halde,
yirmi otuz defa su içmeye mecbur oluyorum. Hattâ iki
gün evvel pek fliddetlendi. Ben bir tesemmüm zannet-
tim. Hattâ bir vehme binaen yan›mdaki kardefllerime if-
fla ettim. Bu gayet fliddetli hastal›¤›ma karfl› sab›r ve ta-
hammül niyaz ettim. Rahmet-i ‹lâhiyeden rica ettim; bir-
den kalbime geldi ki: Ekser hayat›mdaki zahmetlerde bir
inayet ve rahmet cilvesi bulundu¤u gibi, inflaallah bunda
da o cilve-i rahmet var ki, cinnî ve insî fleytanlar›n ve
dinsizlerin seni zehirlendirmek ve susturmaya çal›flmala-
r› vazifenin tamam olmas›na ve istirahatine rahmet-i ‹lâ-
hiye bir vesile oldu ki, geçen sene ‹flârâtü’l-‹’câz tefsiri ve
Mesnevî-i Arabî’yi bir sene müddetle ders vermeye bafl-
lam›flt›m. Gizli düflmanlar›m cinnî ve insî fleytanlar, beni
susturmaya desâisleriyle çal›flt›klar› halde, rahmet-i ‹lâhi-
ye hem ‹flârâtü’l-‹’câz’›n, hem Mesnevî-i Arabî’nin Türk-
çesini ihsan etti¤inden ve Risâle-i Nur da ekseriyet itiba-
r›yla kendi kendine ders verip muallimlere ihtiyaç b›rak-
mad›¤›ndan, bu tedris vazifemde bana istirahat ve tebrik
nev’inde bir ihsan-› ‹lâhî olarak bu acip hastal›k benim
istirahatime medar oldu.

Hem benim ruhuma geldi ki: Senin binler, belki yüz
binler Saidcikler, senin bedeline ders verecek ve konu-
flacaklar var. ‹hsan-› ‹lâhî ile Risâle-i Nur, baflka ilimler
gibi meflakkatli derslere muhtaç de¤il.
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niyaz: Allah’a yalvarma ve yakar-
ma.
rahmet: Allah’›n kullar›n› esirge-
mesi, onlara maddî ve manevî ni-
metler vermesi.
rahmet-i ‹lâhîye: Allah’›n sonsuz
rahmeti, ‹lâhî rahmet.
Risale-i Nur: Nur Risalesi, Bediüz-
zaman Said Nursî’nin eserlerinin
ad›.
sab›r: dayanma, katlanma, zor-
luklara dayanma gücü.
tahammül: katlanma, hofl dav-
ranma.
tedrîs: okutma, ders verme.
tefsîr: Yorum, flerh.
tesemmüm: zehirlenme.
vazife: görev.
vehim: zan, flüphe.
vesile: bahane, sebep.
zahmet: s›k›nt›, eziyet, meflak-
kat.

acip: tuhaf, hayrette b›rakan.
bedel: yerine, ad›na, nam›na.
binaen: -den dolay›, bu se-
bepten.
cilve: tecelli, görüntü.
cilve-i rahmet: Cenab-› Hak-
k›n merhamet, flefkat ve lüt-
funun görüntüsü, rahmet te-
cellileri.
cinnî: cin taifesinden olan.
defa: kere, kez, yol.
desais: desiseler, hileler.
ekser: pek çok.
ekseriyet: ço¤unluk.

evvel: önce.
gayet: son derece.
hararet: s›cakl›k.
iffla: duyurma, gizli bir fleyi
yayma.
ihsan: ba¤›fllama, ikram et-
me, lütuf.
ihsan-› ‹lâhî: ‹lâhî ihsan; Ce-
nab-› Hakk›n mahlûkat›na ih-
san etti¤i bütün nimetler, ik-
ramlar, hediyeler, ba¤›fllar.
ilim: bilgi, marifet.
inayet: yard›m, ihsan, lütuf.
insî: insan cinsinden.

inflaallah: Allah izin verirse.
istirahat: dinlenme, rahatla-
ma.
kelimat: kelimeler, sözler.
manevî: manaya ait, maddî
olmayan.
medar: sebep, vesile.
men: yasak etme, engelleme.
meflakkat: zahmet, s›k›nt›,
güçlük, zorluk.
muallim: ö¤retmen.
muhtâc: gerek duyan.
müddet: süre, zaman.
nev: tür, çeflit.
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1 pánjÉnæp©rdG pør«n©pH l¢Shoôrëne n∂sfpÉna Gavs-› Geylânî’nin (k.s.) kera-

metkârâne cümlesi, en dehfletli zaman gibi bunda da
ayn-› hakikat oldu¤u görüldü. 

Hem âzamî ihlâs›n zedelenmemek için, flimdi düfl-
manlar da, dostlara ink›lâp etti¤i bir zamanda sohbet et-
mek, konuflmak, bu dünyada da uhrevî hizmetlerin bir
güzel ve fâni meyvelerine vesile olabilir. O vakit, âzamî
ihlâs ki, hiçbirfleye âlet olmayacak; hem vazife-i ‹lâhiye-
ye kar›flmamak için kaderi ‹lâhî hakk›mdaki bu fliddetli
hâlete aleyhimde de¤il, lehimde olarak fetva verdi, mü-
saade etti. Ben yan›mdaki vasiyetnamemdeki evlât ka-
bul etti¤im küçük evlâtlar› tevkil ediyorum. Onlarla ko-
nuflan› benimle konuflmufl gibi kabul ediyorum...

2 »/bÉnÑrdGnƒog »/bÉnÑrdnG
Kardefliniz
Said Nursî

Üstad›m›z›n bu hastal›¤› gösteriyor ki, gizli dinsizler
konuflturmamak için bir ilâç bulmufllar, yedirmifller. El-
has›l, Üstad›m›z›n musafahadan, sohbetten ve konufl-
maktan men edildi¤ini biz de görüyoruz.

Üstad›m›z›n hizmetinde bulunan
Tahirî, Zübeyir, Ceylân, 

Hüsnü, Bayram

ìÕ

aleyh: karfl›, karfl›t 
ayn-› hakikat: hakikat›n asl›, ger-
çe¤in tâ kendisi.
azamî: en fazla, en çok, nihayet
derecede 
dehfletli: ürkütücü, korkunç
elhâs›l: has›l›, netice itibariyle, k›-
saca
evlât: çocuklar
fânî: muvakkat, geçici 
fetva: hüküm
hâlet: hâl, suret, keyfiyet 

ihlâs: samimiyet, bir ameli
baflka bir karfl›l›k beklemek-
sizin, s›rf Allah r›zas› için yap-
ma
ink›lâp: birhalden di¤er bir
hale geçme, de¤iflme, dönüfl-
me
kader-i ‹lâhî: ‹lâhî kader, Al-
lah’›n kader kanunu.
kerametkârane: kerametli

bir flekilde, keramet gösterir-
cesine.
leh: hakk›nda, onun için,
onun taraf›na, onun faydas›-
na veya zarar›na, ondan yana 
men: yasak etme, engelleme
musâfaha: selam vermek ve
sevgisini göstermek üzere
birbirine el uzatma
müsaade: izin, icazet, ruhsat 

tevkil: vekil etme, edilme.
uhrevî: ahirete dair, ahirete
ait
vasiyetname: yaz›l› vasiyet,
bir kimsenin vasiyetini yaz-
m›fl oldu¤u kâ¤›t.
vazife-i ‹lâhîye: do¤rudan
do¤ruya Allah’a ait olan ifl ve
vazife
vesile: arac›, vas›ta, sebep.

1. Muhakkak sen ayn-› inâyetle himâye edilmektesin.
2. Bâkî olan ancak Allah’t›r.
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Œ 3 6 2 œ

Berâ-y› malûmat hem resmî zatlara, 
hem dostlara mühim bir hakikati beyan ediyoruz:

Üstad›m›z gençli¤inde ve hattâ çocuklu¤undan itiba-
ren izzet-i ilmiyeyi muhafaza için fliddetle halktan isti¤na
ediyordu. Zekât ve sadakay› kat’iyen almad›¤› gibi, ‹kin-
ci Mektupta da beyan edildi¤i üzere, hediyeyi kabul et-
miyordu. Bu halin, flimdiki ihtiyarl›k ve zay›fl›k zaman›n-
da devam edebilmesi için, Cenab-› Hakk›n rahmetiyle, o
isti¤na düsturu hastal›¤a ink›lâp etti. Yani mukabilsiz bir
lokma alsa, derhal hasta olur. O lokmay› yiyemiyor.

Üstad›m›z gençli¤inde bu kadar muhtaç de¤ildi. Tek
bafl›na yaflad›¤› zamanlar pek az bir masraf kendisine
kâfi idi. fiimdi pek çok talebelerine tay›n verdi¤i ve bir-
kaç hastal›kla hasta bulundu¤u bir zamanda, o isti¤na
düsturunun muhafazas› için, rahmet-i ‹lâhiye onu muka-
bilsiz hediyelerden hasta ediyor.

Aynen öyle de, Üstad›m›za hürmet dahi mânevî bir
hediye gibi oldu¤undan, fliddetle nâs›n hürmetinden ve
elini öpmesinden kaç›yordu. Tarihçe-i Hayat›n›n ve ‹hti-
yarlar Lem’as›n›n flehadetiyle, gençli¤inde emsallerinin
fevkinde olarak, Siirt’in Tillo kasabas›nda inzivaya gir-
miflti. A¤r› vilâyetinde fieyh Ahmed Hânî Hazretlerinin
türbesine kapand›. Rusya’ya esir düfltü¤ünde, doksan
kadar esir zabit kendisinin dinî derslerini flevkle dinledik-
leri halde, üsera kamp›nda Tatarlar›n küçük hâli bir 
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nâs: insanlar
rahmet: flefkat, merhamet, ba-
¤›fllama ve esirgeyicilik
rahmet-i ‹lâhîye: Allah’›n sonsuz
rahmeti, ‹lâhî rahmet.
resmî: devletin olan, devlete ait,
devletle ilgili 
flehadat: flahadetler, flahitlikler.
flevk: fliddetli arzu, afl›r› istek ve
heves 
talebe: ö¤renci
Tarihçe-i Hayat: bir kimsenin ha-
yat›n› anlatan kitap; biyografi. Ri-
sale-i Nur’dan bir eser
tay›n: ekmek, erzak, yiyecek 
türbe: genellikle büyük zatlar›n
mezarlar› üzerine yap›lan kubbe-
li yap›.
üsera: esirler, tutsaklar 
zabit: subay, askere kumanda
eden rütbeli asker 
zat: kifli, flah›s, fert 

beray-› malûmat: bilgi ve
malûmat için, bilgi vermek
için.
beyan: bildirme, aç›klama,
söyleme
Cenab-› Hak: Allah; do¤ru,
gerçek, Hakk›n tâ kendisi
olan, fleref ve azamet sahibi
yüce Allah.
dahi: bile
düstur: kaide, esas, prensip
emsal: efller, benzerler 
esir: tutsak
fevkinde: üstünde

hakikat: gerçek, bir fleyin as-
l›, esas›
hâlî: bofl, bir fleyden uzak,
müstesna
hürmet: riayet, ihtiram, sayg›
ink›lâp: de¤iflme, dönüflme
inziva: bir köfleye çekilme,
tek bafl›na yaflama, dünya ifl-
lerinden vaz geçme, dünya-
dan el-etek çekme 
isti¤na: çekinme 
isti¤na: ihtiyaçs›zl›k, gerek
duymazl›k.
itibaren: den beri, ...den bafl-

layarak, itibar ederek.
izzet-i ilmiye: ilmin izzeti, il-
min gerektirdi¤i a¤›rbafll›l›k
kâfî: yeterli.
kat’iyen: hiç bir zaman, asla.
manevî: manaya ait, maddî
olmayan
masraf: bir ifl görmek veya
birfley almak için harcanan
para.
muhafaza: koruma, saklama,
h›fzetme 
mukabil: karfl›l›k
mühim: önemli, ehemmiyetli 
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camiinde bir yer bularak orada yaln›zl›¤a çekildi. ‹stan-
bul’da Dârü’l-Hikmeti’l-‹slâmiye âzâl›¤› gibi câzip ve flâ-
flaal› bir hayat içinde iken, Yûflâ Tepesinde kimsesizli¤i
tercih etti. Van’a döndü¤ünde pek çok eski ve yeni tale-
beleri aras›nda sürurlu bir ömrü istemeyerek Erek Da-
¤›ndaki bir ma¤araya kapand›. En son defa otuz senede
gördü¤ü emsalsiz zulümlerin neticesi olarak hapishane-
lere gönderildi¤i zaman, kanunen tecrid müddeti on befl
gün olmas›na ra¤men, yirmi ay ve hattâ bütün hapis
müddetince tecrid-i mutlakta tutuldu¤u halde kimseye
flekvâ etmedi.

Bütün bu haller gösteriyor ki, Üstad›m›z›n f›trat›nda
inziva daima hüküm sürmüfltür. Fakat ihtiyarl›¤›nda pek
çok yard›ma, hizmete, sohbete muhtaç oldu¤u bir vakit-
te bunun devam etmesi için, bir nevi hastal›k hâleti ve-
rilmifl. Befl dakika konuflsa, fliddetli bir hararet bafll›yor,
sesi ç›km›yor. Hattâ fiâfiî mezhebinde oldu¤u için, na-
mazda Fatiha’y› kendisi iflitecek derecede okumas› lâz›m
gelirken, hastal›k sebebiyle sesi ç›kmad›¤›ndan, mezheb-i
Hanefîyi takliden namazlar›n› edâ ediyor. Bu hastal›¤›na
dair iki mühim doktorun iki raporu var. ‹stenilirse göste-
rilecektir.

fiimdi Risâle-i Nur’un fevkalâde fütuhat› ve âlem-i ‹s-
lâmda dahi fevkalâde bir hüsn-ü kabule mazhar olmas›
hengâm›nda, düflmanlar dahi dostlara ink›lâp etti¤i bir
zamanda Risâle-i Nur’un âzamî ihlâs›n›—ki r›za-y› ‹lâhî-
den baflka dünyevî, uhrevî hiçbir rütbeye, makama âlet
etmemek—muhafaza için, dehfletli bir merdumgiriz, 

âlem-i ‹slâm: ‹slâm âlemi, ‹slâm
dünyas›.
aza: üye
azamî: en fazla, en çok, nihayet
derecede 
cazip: çekici, cazibeli 
dahi: bile
daima: her vakit, sürekli, her za-
man.
dair: alakal›, ilgili
dehfletli: ürkütücü, korkunç
dünyevî: dünyaya ait
eda: yerine getirme 
emsalsiz: benzersiz
fevkalâde: ola¤anüstü
f›trat: yarat›l›fl, tabiat, mizaç, huy 
fütuhat: zaferler, fetihler, galibi-
yetler 
halde: durumda
hâlet: hal, durum
hararet: atefl, yanma, humma,
vücutta meydana gelen afl›r› s›-
cakl›k 
hengâm: zaman, devir, ça¤, s›ra,
vakit 
hüküm: yürürlükte kalma
hüsn-i kabul: iyi karfl›lamak, gü-
zellikle kabul etmek, benimse-
mek.
ihlâs: samimiyet, bir ameli baflka
bir karfl›l›k beklemeksizin, s›rf Al-
lah r›zas› için yapma
ink›lâp: de¤iflme, dönüflme
inziva: bir köfleye çekilme, tek
bafl›na yaflama, dünya ifllerinden
vaz geçme, dünyadan el-etek
çekme 
kanunen: kanuna göre, kanunca,
kanuna uyarak, kanun yolu ile.
lâz›m: lüzumlu, gerekli
makam: büyük yer, mevkî
mazhar: nail olma, flereflenme
merdümgiriz: insanlardan s›k›-
lan, kalabal›ktan hofllanmay›p
yaln›zl›k isteyen
mezheb-i Hanefiye: Hanefî mez-
hebi; ‹mam-› Azam Ebu Hani-
fe’nin kurmufl oldu¤u mezhep
mezhep: dinde tutulan yol, dinde
anlay›fl ve ibadet yolu 
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muhafaza: terk etmeme, de-
¤ifltirmeme, b›rakmama 
muhtâc: ihtiyac› olan, kendi-
sine bir fley lâz›m olan, ihti-
yaç içinde bulunan, bir eksi¤i
olup onu tamamlamak iste-
yen 
müddet: süre, zaman
müddetince: süresince
mühim: lüzumlu, gerekli.
nevi: çeflit

ra¤men: aksine, karfl›
r›za-y› ‹lâhî: Allah’›n r›zas›,
hoflnutlu¤u.
rütbe: s›ra, derece, mertebe,
paye 
sürur: sevinç, mutluluk
flaflaa: gösterifl, debdebe
flekva: flikayet
takliden: taklit ederek, taklit
olarak, benzerini yaparak 
talebe: ö¤renci

tecrîd: hücre hapsi; bir kiflinin
baflkalar›yla olan iliflkisini
kesme
tecrîd-î mutlak: hiç kimseyle
görüflememek, tam bir yal-
n›zl›k
uhrevî: ahirete dair, ahirete
ait
vakitte: zamanda
zulüm: haks›zl›k, eziyet, ifl-
kence
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yani, insanlardan tevahhufl ve sesi ç›kmamak ve konufl-
mamak hastal›¤› ve elini öpmek, ona âdetâ bir tokat
vurmak gibi dokunmak vaziyeti, kat’iyen bize kanaat
verdi ki, bu bir istihdam-› Rabbânîdir. Hattâ bu hakikat-
lerin izhar›na vesile olan bir flahs› da Üstad›m›z helâl et-
ti.

HAfi‹YE: Üstad›m›zdan sorduk: Neden Risâle-i Nur’un flâflaal›
intiflar› ve düflmanlar›n dahi ma¤lûp olup dostâne vaziyet ald›kla-
r› bir zamanda insanlarla görüflmüyorsunuz?

Cevaben dedi ki: “Benimle görüflmek isteyenler, ya muar›zd›r
veya dosttur. Dost olsa, Risâle-i Nur’un yüz binler nüshas› benim
bedelime tam konufluyor; bana kat’iyen ihtiyaç b›rakmam›fl. Gö-
rüflmek isteyen muar›z olsa, bu otuz sene zarf›nda pek çok mah-
kemeler ve ehl-i vukuflar tetkik ettikleri halde, ne Nur Risâlelerin-
de ve ne de Nur talebelerinde hiçbir suç bulamam›fllar. Yirmi dört
mahkeme “Risâle-i Nur’da suç bulam›yoruz” dedikleri, dört mah-
keme de kat’iyen umum Nur Risâlelelerine beraat vererek kazi-
ye-i muhkeme haline gelen kararlar›yla bütün kitaplar›, mektup-
lar› sahiplerine iade etmesi, benim bedelime muar›zlara tam ce-
vap veriyor. Bana ihtiyaç kalmam›fl. E¤er flahsî görüflmek istenil-
se, bütün Nur talebeleri bir cihette bu biçare Said’in dâvâ vekille-
ri oldu¤u gibi, ‹stanbul’da ve Ankara’da avukatlar› bulundu¤un-
dan, isteyenler onlarla görüflebilir.”

fiiddetli hastal›¤› ve çok ihtiyarl›¤› için
zarurî ifllerini gören hizmetkârlar›

ìÕ
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ma¤lup: boyun e¤me, yenilme,
yenilmifl olma.
muar›z: muhalefet eden, karfl› ç›-
kan, muhalif.
Nur: Risale-i Nur
talebe: ö¤renci
nüsha: birbirinin ayn› olan suret-
lerin her biri
risale: Risâle-i Nur Külliyat›n›
meydana getiren kitaplardaki her
bir ba¤›ms›z bölüm
flahsî: flahsa, kifliye ait, hususî
flaflaal›: parlak, gösteriflli
talebe: ö¤renci
tetkik: dikkatle araflt›rma, incele-
me
tevahhufl: tenha ve ›ss›z olma 
umum: bütün
vaziyet: durum
vesile: arac›, vas›ta, sebep.
zarf›nda: süresince
zarurî: zorunlu

âdeta: sanki
bedel: yerine, karfl›l›k olarak.
beraat: suç unsuru olmad›¤›-
na dair karar, belge
bîçare: çaresiz, zavall›
cevaben: cevap olarak, karfl›-
l›k fleklinde.
cihet: yön, görüfl aç›s›
dostâne: dostlukla, dostça.
ehl-i vukuf: bir mesele hak-
k›nda bilgi ve yetki sahibi

olanlar, hâkimler
hakikat: gerçek, as›l, esas
hafliye: dipnot
helâl etmek: ba¤›fllamak, af-
fetmek
hizmetkâr: hizmet yapan
kimse, hizmetçi.
iade: geri verme
intiflar: yay›lma, yayg›nlafl-
ma, neflrolunma
istihdam-› Rabbânî: terbiye

edici Cenab-› Hak’k›n çal›flt›r-
mas›, hizmet ettirmesi
izhar: ortaya koyma, aç›¤a ç›-
karma, gösterme
kanaat: görüfl, fikir, zan, kan›.
kat’iyen: katî olarak, kesin
olarak, kesinlikle 
kaziye-i muhkeme: tam,
sa¤lam hüküm; temyizin tas-
dikinden geçmifl, de¤iflmez
hâle gelmifl mahkeme karar›.
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Üstad›m›z ifade buyurdular ki:

Aleyhimizde olan Cumhuriyet gazetesi müdafaam›
çok yanl›fl ve gayet fena bir tarzda ta¤yir etmifl, hattâ
“Bir cânî yüzünden on mâsuma zarar gelmemesi için”
cümlesinin yerine “Bir câni yüzünden on mâsumu zul-
metten kurtarmak için” gibi hezeyanlar kar›flt›rm›fl.
Hem de o yazd›¤›m cevap, befl alt› sene evvel ‹stanbul
2. Sulh Ceza Mahkemesinde aynen söylenmifl, en mü-
him meselemde beraat verilmifl bir müdafaa iken, bir iki
ay evvel, bir bardak suda bir f›rt›na koparmak nev’in-
den, ‹stanbul seyahatimde gayet mânâs›z garazkârâne,
bir savc› Isparta Müdde-i Umumîsine havale edip mânâ-
s›z benim ifademi almaya iki resmî polis memuru gön-
derdi. Onlara dedim: O meseleye befl sene evvel cevap
verilmifltir. ‹flte o zamanki cevab›m da budur, dedim. On-
lar da kabul ettiler. Hem de makine ile ç›kard›lar, hem o
herife de göndermifller.

fiimdi uzak bir yerde tekrar mânâs›z olarak bizden
uzak bir kaymakama baflkas› onu vermifl. ‹ftirac› gazete
de “Onu kaymakam, savc›ya vermifl” demesiyle Risâle-i
Nur’un bir k›s›m zay›f flakirtlerine vesvese ve bir evham
vermek istemifltir. Bu yaz›ya Nur’un çok avukatlar› tek-
zip yazs›nlar. O meselenin mevzuuna dair ‹stanbul s›hhî
heyetinden dört rapor var. Fakat lüzumsuz oldu¤u için, 

aleyh: karfl›, karfl›t 
beraat: suç unsuru olmad›¤›na
dair karar, belge
cani: cinayet ifllemifl kimse, ac›-
mas›z, gaddar
dair: alakal›, ilgili
evham: vehimler, zanlar, kurun-
tular
evvel: önce
fenâ: kötü iyi olmayan, uygunsuz
(olan 

garazkârane: garez ve düfl-
manl›¤a kap›larak, garazkâr-
l›kla, düflmancas›na 
gayet: son derece
havale: bir fleyi baflkas›n›n
üstüne b›rakma
herif: kaba-saba kifli için kul-
lan›lan ifade, adam
hezeyan: saçmalama, herze
iftira: fluçu olmayana suç is-
nad›nda bulunma, suç atma

masum: suçsuz, kabahatsiz,
günahs›z 
mesele: konu
mesele: önemli konu
mevzu: uydurma, düzme, sa-
hih olmayan 
müdafaa: savunma.
müddeiumumî: savc›.
mühim: önemli, ehemmiyetli 
nev: çeflit, tür
resmî: devlet ad›na olan 

s›hhî heyet: sa¤l›k kurulu

flakirt: talebe, ö¤renci 

ta¤yir: bozma, ifsat etme 

tarz: biçim, flekil, suret 

tekzîb: Mahkemeye verilen
itiraz yaz›s›

vesvese: flüphe, kuruntu, kal-
be gelen as›ls›z kötü ve sinsi
düflünce

zulmet: karanl›k 

1. Allah’›n ad›yla. Onu her türlü kusur ve noksandan tenzih ederiz.
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kimseye göstermeye tenezzül etmedim. Hem de lüzum
olmam›fl.

Said Nursî

Ankara’daki iki emniyet müdürüne çok selâm ediyo-
rum. Böyle fleylere ehemmiyet vermesinler.

ìÕ
Œ 3 6 4 œ

@ o¬nfÉnërÑo°S /¬pªr°SÉpH
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Aziz, s›dd›k kardefllerimiz,

Evve len : Üstad›m›z leyle-i Berat›n›z› tebrik ediyor.
Hem selâm ve dua ediyor.

San iyen: Diyarbak›r’dan dün ald›¤›m›z mektupta
ifade edildi¤ine göre, Diyarbak›r havalisiyle beraber
flarkta flimdi iki yüz kadar Nur dershaneleri aç›lm›fl. Ay-
r›ca Diyarbak›r’da kad›nlara mahsus dört befl dershane-i
Nuriye varm›fl. ‹nflaallah bu büyük bir hayr›n alâmetidir.

Üstad›m›z on sene evvel iflaret ve büyük menfaatini
beyan etti¤i Nur medreselerinin flimdi bu zamanda aç›l-
ma ifli, tam tahakkuk safhas›na girmifl bulunuyor. O za-
man demiflti: “fiimdi resmen din tedrisat› için hususî
dershaneler aç›lmas›na izin verilmesine binaen Nur fla-
kirtleri mümkün oldu¤u kadar her yerde küçücük bir
dershane-i Nuriye açmak lâz›md›r. Gerçi herkes kendi
kendine bir derece istifade eder; fakat herkes herbir 
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devlet taraf›ndan
safha: devre, merhale.
Saniyen: ikinci olarak
selâm: selâm, esenleme; Allah’›n
r›zas›n› kazanmak için mü’minle-
rin birbirine etti¤i selâmün aley-
küm fleklindeki dua 
s›dd›k: çok do¤ru, dürüst, hakk›
ve hakikati tereddütsüz kabulle-
nen
flakirt: talebe, ö¤renci 
flark: do¤u, do¤u bölgeleri
tahakkuk: gerçekleflme, meyda-
na gelme, olma 
tebrik: kutlama. u¤urlu, hay›rl›,
mübarek olmas›n› dileme 
tedrîsât: ö¤retmeler, okutmalar,
ders vermeler; ö¤retim.
tenezzül: kendine ayk›r› düflen
bir ifli veya durumu kabul etme,
alçalma 

alâmet: belirti, iflaret, iz
aziz: izzetli, muhterem, say-
g›n
beyan: bildirme, aç›klama,
söyleme
binaen: -den dolay›, bu se-
bepten
dershane-i Nuriye: Nur ders-
hanesi, nur medresesi, Risale-
i Nur okunan ve okutulan
yerler.

dua: yalvarma, yakar›fl, niyaz 
ehemmiyet: önem, de¤er,
k›ymet
evvel: önce
evvelen: evvelâ, birinci, ilk
olarak.
gerçi: her ne kadar...
havali: bölge, etraf, çevre, ci-
var
hususî: özel
inflaallah: ‘Allah izin verirse’

manas›nda kullan›lan bir dua
istifade: faydalanma, yarar-
lanma
lâz›m: gerekli, lüzumlu
leyle-i Berat: Berat Gecesi,
fiaban ay›n›n 15. gecesi.
mahsus: has, özgü.
medrese: ders okutulan yer 
menfaat: fayda
Nur: Risale-i Nur
resmen: resmî bir flekilde,

1. Allah’›n ad›yla. Onu her türlü kusur ve noksandan tenzih ederiz. Allah’›n selâm›, rahmeti
ve bereketi ebediyen ve dâima üzerinize olsun.

EMIRDAG 02.qxd  3/28/07  9:44 AM  Page 853



meselesini tam anlamaz. ‹man hakikatlerinin izah› oldu-
¤u için, hem ilim, hem mârifetullah, hem huzur, hem
ibadettir. Eski medreselerde befl on seneye mukabil, in-
flaallah Nur medreseleri befl on haftada ayn› neticeyi te-
min edecek ve yirmi senedir ediyor.” 

Üstad›m›z, Barla’daki dokuz senelik ikametgâh› olan
ve Risâle-i Nur’un birinci dershanesi, hem alt› vilâyet ge-
niflli¤indeki Medresetü’z-Zehran›n çekirde¤i bulunan ha-
nesini medrese-i Nuriye olarak Risâle-i Nur’a vakfetmiflti.
fiimdi onu müteakip hem Isparta ve civar› kazalar› ve ba-
z› köylerinde, hem Diyarbak›r ve fiarkta Nur dershanele-
ri aç›lmaktad›r. Bu suretle o dershanelerde Nurlar›n okun-
mas› ve Nurlarla meflguliyete devam edenlere ve ders
alanlara talebe-i ulûm flerefini kazand›rmaktad›r. Talebe-i
ulûmun ise, âdi harekât›, hattâ uykusu dahi ibadet hük-
müne geçti¤ini baz› büyük müçtehidler beyan etmifller. 

Sa l i sen : Nurlar›n radyo diliyle Anadolu ve âlem-i ‹s-
lâma intiflar›n›n ilk mukaddemesi, mübarek leyle-i Bera-
ta tevafuk etmesi, bu vatan ve âlem-i ‹slâm hakk›nda Ri-
sâle-i Nur lehinde büyük bir hayr›n alâmeti ve iflaretidir.

1 »/bÉnÑrdGnƒog »/bÉnÑrdnG
Kardeflleriniz

Tahirî, Zübeyir, Sungur,
Ceylân, Bayram

HAfi‹YE: Bu mektup ayn› zamanda telgrafla veya mektupla Üs-
tad›m›z›n leyle-i Beratlar›n› tebrik eden kardefllerimize cevapt›r.

ìÕ

adî: âdet olan.
alâmet: belirti, iflaret, iz
âlem-i ‹slâm: ‹slâm âlemi, ‹slâm
dünyas›.
beyan: aç›klama, bildirme, izah
civar: çevre, yöre, etraf 
hakikat: gerçek, as›l, esas
hane: ev, mesken
harekât: hareketler, davran›fllar;
tutumlar
hafliye: dipnot
hükmüne: yerine, de¤erine
ikametgâh: ikamet yeri, oturulan
yer, ev, hane.
ilim: bilme, bilgi
inflaallah: ‘Allah izin verirse’ ma-
nas›nda kullan›lan bir dua
intiflar: yay›lma, yayg›nlaflma,
neflrolunma
izah: aç›klama, ayr›nt›lar› ile an-
latma
leh: onun taraf›na, ondan yana,
birinin faydas› için yap›lan hare-
ket
leyle-i Berat: Berat Gecesi, fiaban
ay›n›n 15. gecesi.
marifetullah: Allah’› tan›ma, an-
lama, bilme.
medrese: eski dönemde ders
okutulan düzenli ö¤retim kurulu-
flu
medrese-i Nuriye: nur medrese-
si; Risale-i Nur’lar›n okundu¤u
yerler.
Medresetüzzehra: Bediüzza-
man’›n do¤uda (Van) yap›lmas›n›

idarecilere teklif etti¤i, fen
ilimleriyle din ilimlerinin bir-
likte okutulmas›n› düflündü-
¤ü üniversite.
mesele: konu
meflguliyet: u¤rafl›lan ve
meflgul olunan fley.
mukabil: karfl›l›k
mukaddeme: bafllang›ç, girifl
mübarek: hay›rl›, mutlu, kut-
lu, u¤urlu 
müçtehit: ayet ve hadisler-

den fler’î hükümler ç›karabi-
len, gerekli bütün ehillik flart-
lar›na sahip olan, genifl ve de-
rin bilgili din âlimi.
müteakip: den sonra.
netice: sonuç, fayda, maksat
Nur: Risale-i Nur
salisen: üçüncü olarak.
suret: biçim, flekil, tarz
fiark: do¤u, do¤u bölgeleri
fleref: övünülecek, iftihar edi-
lecek fley 

talebe-i ulûm: ilim tahsil
eden, ilimlerle u¤raflan ö¤ren-
ci
tebrik: kutlama. u¤urlu, ha-
y›rl›, mübarek olmas›n› dile-
me 
temîn: elde etme.
tevafuk: uyma, uygunluk,
birbirine denk gelme
vakf: bu flekilde tahsis edilen
fley 
vilayet: il.

1. Bâkî olan ancak Allah’t›r.
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Umum dostlar›ma ve Nur kardefllerime 
bu vasiyeti ilân ediyorum:

Ben flahs›m itibar›yla vazife-i Nuriyeyi yapmaya tâka-
tim kalmam›fl. Belki ihtiyaç da kalmam›fl. Hem mütead-
dit tesemmümlerle ve çok ihtiyarl›k vaziyetiyle ve hasta-
l›kla, flimdiki hayatta kalmak, tahammülüm kalmam›fl gi-
bidir. fiâyet müfltak oldu¤um ölüm elime geçmese de,
zâhirî hayat›mda ölmüflüm gibi diye bu vasiyetimi yaz›-
yorum.

Hàl›k-› Rahmân-› Rahîme hadsiz flükür olsun ki, bun-
dan altm›fl yetmifl sene evvel hilâf-› âdet olarak tahsil-i
ilim, hususan ilm-i imânî yolunda baflkalar›n muâveneti-
ne yalvarmamak ve tam fakr-› haliyle beraber Eski Said
çocukluk, gençlik zaman›nda talebelerine tay›nlar›n›
kendi vermeye çal›flt›¤› ve ancak k›sa bir zaman befl ta-
y›n kabul edip mütebâki talebelerine, bâzan yirmi otuz
talebesine tay›n verdi¤inden, ilmi, vas›ta-i cer etmeye o
talebeler mecbur olmad›lar. ‹ktisad ve kanaatle o zaman
muvaffak olduklar› gibi, Cenâb-› Erhamürrâhimîne had-
siz flükür olsun ki, Eski Said gibi flimdi Risâle-i Nur ken-
di hakiki talebelerinin tay›nlar›n› neflriyât›yla mükem-
mel vermeye bafllam›fl. Âzamî ihlâs› k›rmamak için,
Risâle-i Nur has talebelerine, hususan nafakas›n› tedârik
edemeyenleri tam tam›na idare edecek derecede 
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runda kalma
muavenet: yard›m, yard›m etme,
yard›mc›l›k, teâvün.
muvaffak: baflarm›fl, baflar›l›
müfltak: arzulu, fazla istekli, iflti-
yak gösteren
müteaddit: çeflitli, bir çok
mütebaki: geri kalan k›s›m
neflriyat: yay›mlanm›fl fleyler, ba-
s›l›p da¤›t›lan yaz›lar, eserler, ma-
kaleler 
flayet: e¤er, e¤er ki, ola ki, olabi-
lir ki, olur ki
flükür: Allah’›n nimetlerine karfl›
memnunluk gösterme, gerek dil
ile gerekse hal ile Allah’› hamd
etme
tahammül: zora dayanma, kötü
ve güç durumlara karfl› koyabil-
me, katlanma
tahsil-i ilim: ilim tahsili, ilim ö¤-
renme.
takat: bir fleyi yapabilme, baflara-
bilme gücü, güç, kuvvet, derman.
talebe: ö¤renci
tay›n: ekmek, erzak, yiyecek 
tedarik: sa¤lama, temin etme,
karfl›lama
tesemmüm: zehirlenme.
umum: bütün
vas›ta-i cer: cer vas›tas›, bir fleyi
herhangi bir menfaate vas›ta
yapma, alet etme.
vasiyet: bir kimsenin öldükten
sonra yap›lmas›n› istedi¤i fleyler
için, sa¤l›¤›nda verdi¤i emir ve ›s-
marlama 
vazife-i Nuriye: Risale-i Nur vazi-
fesi, hizmeti
vaziyet: durum
zahirî: görünüflte olan; zahire, d›-
fla ait olan

azamî: en fazla, en çok, niha-
yet derecede 
Cenab-› Erhamürrâhimîn:
inayet ve rahmet, yard›m ve
lütuf sahiplerinin en merha-
metlisi olan, fleref ve azamet
sahibi olan yüce Allah (c.c.).
evvel: önce
fakr-i hâl: hâli, yaflay›fl› fakir-
ce olan 
hadsiz: s›n›rs›z, sonsuz
hakikî: gerçek

Hàl›k-› Rahmân-› Rahîm: ya-
ratt›klar›n›n r›z›klar›n› veren,
onlara merhamet eden yara-
t›c›. Allah
has: iyi nitelikleri kendinde
toplam›fl olan, kifli
hilâf-› âdet: âdete ayk›r›.
hususan: bilhassa, özellikle
nafaka: geçimlik, geçinmek
için gerekli olan fley
idare: yetme, yeter olma 
ihlâs: samimiyet, bir ameli

baflka bir karfl›l›k beklemek-
sizin, s›rf Allah r›zas› için yap-
ma
iktisâd: tutum, lüzumundan
fazla veya eksik harcamalar-
dan kaç›nma
ilân: yayma, duyurma, bildir-
me
ilm-i imânî: iman ilmi
itibar›yla: bak›m›ndan.
kanaat: elindeki ile yetinmek
mecbur: zorunda olma, zo-

1. Allah’›n ad›yla. Onu her türlü kusur ve noksandan tenzih ederiz.
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Risâle-i Nur’un sat›lan nüshalar›n›n beflten birisi Risâle-i
Nur’un hakk› oldu¤u cihetle, flimdi elli altm›fl talebesine
kâfi sermayesi ç›k›yor. Benim (biçare Said’in) içinde hiç-
bir hakk› yoktur. Yaln›z Risâle-i Nur’un k›ymettar hâsiye-
ti ve flâkirdlerinin flahs-› mânevîsinin kemâl-i sadâkati bu
mânevî Nur bayram›na vesîle oldu.

fiimdi bütün talebelerin fevk›nde diyerek de¤il, benim
en yak›n›mda, hizmetimde olup bir derece tam tarz-› ha-
reketimi bilenler ve yak›ndan görenler içinde, dört befl
adam› mutlak vekil yap›yorum. Ben ölsem veya hayatta
fluursuz kalsam, Nurlara karfl› hizmetimin tarz›n› bilerek
tam yapabilsinler. fiimdilik Tâhirî, Sungur, Ceylân, Hüs-
nü ve bir iki adam daha mutlak vekilim olarak vasiyet
ediyorum. fiimdi Risâle-i Nur’un sat›lan nüshalar›n›n
sermayesi, Risâle-i Nur’un mal›d›r. Said de bir hizmet-
kârd›r. Hayatta tay›n›n› alabilir. Hattâ bugünlerde ölüm
bana çok yak›n göründü. Ben de alt› vilâyette bulunan
elli altm›fl talebeyi iki üç sene Nur sermayesinden tay›n›-
n› vermek kat'î niyet ederken, belki bâz›lar›n› bâz› mâni-
ler onlar› talebelik hizmetinden vazgeçirecek diye vaz-
geçtim. fiimdi vasiyetimi yazd›m.

Said Nursî

HÂfi‹YE: Gavs-› Âzam fieyh-i Geylânî (r.a.) Risâle-i Nur’a ve mü-
ellifine iflaret etti¤i kerâmet-i gaybiyesinde bir f›krada 
1 Gkó«/©n°S o¢û«/©nJ diye maîflet hususunda saadetle yaflayaca¤›n› ve en

mes'ud olaca¤›n› haber vermifl. Halbuki biz Üstad›m›z›n fakr u is-
ti¤nâs›n› flimdiye kadar zâhiren buna muhâlif görüyorduk. 

fakr ü isti¤na: fakirlik ve zengin-
lik, ihtiyaçs›zl›k içinde muhtaçl›k.
f›kra: parça, mektup, bölüm.
Gavs-› Azam: en büyük gavs, Ab-
dülkadir-i Geylânî Hazretlerinin
nam›.
haber: bilgi, bilgilendirme.
hafliye: dipnot.
hizmet: görev, vazife.
hizmetkâr: hizmet yapan kimse,
hizmetçi.
husus: mevzu, konu.
kat’î: kesin, flüpheye ve tereddü-

de mahal b›rakmayan.
keramet-i gaybiye: gaybla il-
gili keramet, istikbal ile alâka-
l› keramet.
maiflet: geçim, geçinme.
mâni: engel, mania, set.
maye: ana para.
mesut: saadetli, bahtl›, mut-
lu.
muhalif: z›t, ayk›r›.

müellif: eser telif eden, kitap
yazan.
niyet: bir ifli yapmay› önce-
den düflünme.
Nur: Risale-i Nur eserleri.
Risale-i Nur: Nur Risalesi, Be-
diüzzaman Said Nursî’nin
eserlerinin ad›.
saadet: mutluluk.
sermaye: varl›k, servet, biri-

kim.
talebe: ö¤renci.
tay›n: ekmek, erzak, yiyecek.
vasiyet: bir kimsenin öldük-
ten sonra yap›lmas›n› istedi¤i
fleyler için, sa¤l›¤›nda verdi¤i
emir ve ›smarlama.
vilayet: il.
zahiren: görünüflte.

1. Sâid olarak yaflars›n.
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Gavs-› Âzam›n bu ihbar-› gaybiyesi Üstad›m›z›n hayat›nda flimdi
bilfiil görülmüfl ki, küçüklü¤ünde, daha on yafl›nda iken amcas›-
n›n çorbas›n› içmezdi, minnet alt›na girmezdi. Ve ders verdi¤i es-
ki talebelerinin maîfletini de kendisi deruhte ederdi. Aynen flimdi
de elli altm›fl talebesinin tay›nlar›n› vermesi, o gaybî ihbar›n tam
tahakkuk ve tezâhür etti¤ini göstermifltir.

Tahirî, Sungur, Ceylân

ìÕ

Œ 3 6 6 œ
1 o¬nfÉnërÑo°S /¬pªr°SÉpH

Azîz, s›ddîk kardefllerim,

Ecel muayyen olmad›¤› için, benim fliddetli hastal›¤›m
her vakit gelebilir diye, evvelce yazd›¤›m vasiyetnâmele-
rimi te'yiden bu vasiyetnâme de fliddetli, dahilî bir hasta-
l›¤›mdan ihtar edildi. Ben de beyân ediyorum ki:

Benim vefat›mdan sonra, benim emaneten elimde
bulunan Risâle-i Nur sermayesi, hem mu'cizâtl› Kur'ân›-
m›z› tâb' ettirmek için Eskiflehir’de muhafaza edilen ser-
maye, o Kur'ân’›n tevâfukla ve foto¤rafla tâb'›na ait. 2

Yan›m›zdaki sermaye ise, Risâle-i Nur’un sermayesidir.
O sermaye, Cenâb-› Erhamürrâhimîne hadsiz flükür ol-
sun ki, yetmifl küsur sene evvel, o zaman›n âdetine
muhâlif olarak, kendim fakirli¤imle beraber onlar›n
tay›nlar›n› verdi¤ime bir ihsan ve lûtf-u Rabbânî olarak,
o zamandan elli altm›fl sene sonra Cenâb-› Erhamürrâ-
himîn o örfî âdete muhâlif kaidemi mânevî ve genifl 
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hadsiz: s›n›rs›z, sonsuz.
ihbar: haber verme, bildirme.
ihbar-› gaybî: gayba ait haber,
geçmifl veya gelecek zamana ait
haber.
ihsan: ba¤›fllama, ikram etme, lü-
tuf.
ihtar: dikkat çekme, hat›rlatma,
uyar›.
kaide: kural, esas, düstur.
lütf-u Rabbanî: bütün âlemleri
tedbir ve terbiye eden Allah’›n
lütfu, ihsan›.
maiflet: geçim, geçinme.
manevî: manaya ait, maddî ol-
mayan.
minnet: bir iyilik karfl›s›nda ken-
dini manevî olarak borçlu hisset-
me, yük alt›nda kalma.
muayyen: belirli.
mu’cizat: mu’cizeler, Allah tara-
f›ndan verilip, yaln›z peygamber-
lerin gösterebilecekleri büyük
harika ifller.
muhafaza: koruma.
muhalif: z›t, karfl›t, ayk›r›.
örfî: örf ve âdetle ilgili.
Risale-i Nur: Nur Risalesi, Bediüz-
zaman Said Nursî’nin eserlerinin
ad›.
sermaye: varl›k, servet, birikim.
s›dd›k: çok do¤ru, dürüst, hakk›
ve hakikati tereddütsüz kabulle-
nen.
flükür: teflekkür.
tab: kitap basma.
tahakkuk: gerçekleflme, kesin-
leflme.
talebe: ö¤renci.
tay›n: ekmek, erzak, yiyecek.
tevafuk: uyma, uygunluk, birbiri-
ne denk gelme.
teyit: do¤rulama, do¤ru ç›karma,
destekleme.
tezahür: görünme, belirme, orta-
ya ç›kma.
vasiyetname: yaz›l› vasiyet, bir
kimsenin vasiyetini yazm›fl oldu-
¤u kâ¤›t.
vefat: ölen, ölüm, ölü.

âdet: görenek, usul, al›flkan-
l›k.
aziz: izzetli, muhterem, say-
g›n.
beyan: anlatma, aç›klama.
bilfiil: bizzat kendi çal›flmas›
ile, kendi yaparak.
Cenab-› Erhamürrâhimîn:
inayet ve rahmet, yard›m ve

lütuf sahiplerinin en merha-
metlisi olan, fleref ve azamet
sahibi olan yüce Allah (c.c.).
dahilî: içe ait, içe dönük, iç ile
ilgili.
deruhte: üstüne alma, yük-
lenme, kendini vazifeli bilme.
ecel: her canl›n›n Allah tara-
f›ndan takdir edilen ölüm

vakti.
emaneten: emanet yoluyla,
emanet olarak.
evvel: önce.
Gavs-› Azam: en büyük gavs,
Abdülkadir-i Geylânî Hazret-
lerinin nam›.
gaybî: gaypla ilgili, görünme-
yenlere ait.

1. Allah’›n ad›yla. Onu her türlü kusur ve noksandan tenzih ederiz.
2. On bin lirad›r.
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Medresetü’z-Zehrân›n hâlis ve nafakas›n› temin edeme-
yen ve zaman›n› Risâle-i Nur’a sarf eden talebelerine ay-
nen ve eski zaman ihsan-› ‹lâhî neticesi olarak flimdi ya-
n›m›zdaki sermaye onlar›n tay›nlar›d›r ve tay›nlar›na sarf
edilecek. Ve kaç senedir benim yapt›¤›m gibi, benim
mânevî evlâtlar›m, benim vereselerim aynen öyle yap-
mak vasiyet ediyorum. ‹nflaallah tam Risâle-i Nur intifla-
ra bafllasa, o sermaye flimdiki fedakâr, kendini Risâle-i
Nur’a vakfeden flâkirdlerden çok ziyade fedakâr talebe-
lere kâfi gelecek ve mânevî Medresetü’z-Zehrâ ve med-
rese-i Nuriye çok yerlerde aç›lacak, benim bedelime bu
hakikate, bu hale mânevî evlâtlar›m ve has ve fedakâr
hizmetkârlar›m ve Nura kendini vakfeden kahraman ve
herkesçe mâlûm kardefllerim bu vasiyetin tatbikine yar-
d›mlar›n› rica ediyorum. Risâle-i Nur itibâr›yla bana hiç
ihtiyaç kalmad›¤› için, âlem-i berzaha gitmek benim için
medâr-› sürurdur. Siz mahzun olmay›n›z. Belki beni teb-
rik ediniz ki, zahmetten rahmete gidiyorum.

Çok hasta
Said Nursî

Evet, biz Üstad›m›z›n bu vasiyetine flâhidiz.

Emirda¤l› Çal›flkan, Mustafa Acet,
Safranbolulu Hüsnü, Ermenekli Zübeyir,

Ço¤ollu Bayram

ìÕ

âlem-i berzah: ruhlar›n k›yamete
kadar kalacaklar› âlem; kabir âle-
mi.
bedel: yerine, ad›na, nam›na.
evlât: çocuklar.
fedakâr: kendini veya flahsî men-
faatlerini hiçe sayan, feda eden.
hakikat: gerçek, do¤ru.
halis: saf, samimî.
hizmetkâr: hizmet yapan kimse,
hizmetçi.
ihsan-› ‹lâhî: ‹lâhî ihsan; Cenab-›
Hakk›n mahlûkat›na ihsan etti¤i
bütün nimetler, ikramlar, hediye-
ler, ba¤›fllar.
inflaallah: Allah izin verirse.
intiflar: yay›lma, yayg›nlaflma,
neflrolunma.
kâfî: yeterli.
mahzun: hüzünlü, kederli, üzün-
tülü.
malûm: bilinen, bilinir olan.
manevî: manaya ait, maddî ol-
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mayan.
medar-› sürur: sevinç ve ne-
fle vesilesi, sebebi.
medrese-i Nuriye: nur med-
resesi; Risale-i Nur’lar›n okun-
du¤u yerler.
Medresetüzzehra: Bediüzza-
man’›n do¤uda (Van) yap›l-
mas›n› idarecilere teklif etti¤i,
fen ilimleriyle din ilimlerinin
birlikte okutulmas›n› düflün-
dü¤ü üniversite.
nafaka: geçimlik, geçinmek
için gerekli olan fley.

Nur: Risale-i Nur, Risale-i Nur
hizmeti.
rahmet: Allah’›n kullar›n› esir-
gemesi, onlara maddî ve ma-
nevî nimetler vermesi.
Risale-i Nur: Nur Risalesi, Be-
diüzzaman Said Nursî’nin
eserlerinin ad›.
sarf: harcama.
sermaye: varl›k, servet, biri-
kim.
flakirt: talebe, ö¤renci.
talebe: ö¤renci.
tatbik: yerine getirme, uygu-

lama.

tay›n: ekmek, erzak, yiyecek.

temîn: sa¤lama.

vakf: adamak, vermek.

vasiyet: bir kimsenin öldük-
ten sonra yap›lmas›n› istedi¤i
fleyler için, sa¤l›¤›nda verdi¤i
emir ve ›smarlama.

verese: vârisler, mirasç›lar,
miras alanlar.

zahmet: s›k›nt›, eziyet, me-
flakkat.

ziyade: çok, fazla.
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Œ 3 6 7 œ
1 o¬nfÉnërÑo°S /¬pªr°SÉpH

Azîz, muhterem kardeflimiz Tahsin Bey,

Leyle-i Kadrinizi tebrik eder, muvaffak›yetler dileriz.
Üstad›m›z size hususi selâm ediyor. Dedi ki:

“Tahsin’in neflretti¤i Tarihçe-i Hayat yirmi büyük
mecmua kadar fayda verdi, fütuhât yapt›. fiimdi bir par-
ça iliflmelerine kat'iyen merak etmesin. Nazar-› dikkati
celb etti¤i için, büyük bir ilânnâme hükmüne geçti. fiim-
diye kadar nas›l ki yirmi senedir yirmi büyük mecmua
perde alt›nda intiflar etmesiyle çok büyük fütuhâta me-
dâr oldu; Tarihçe-i Hayat’›n da perde alt›nda intiflar› in-
flaallah ayn› neticeyi verecek.”

Sân iyen: Mâdem Cenâb-› Hak sizi Ankara’da Risâ-
le-i Nur’un baflkumandan› olarak ihsan etmifl; Risâle-i
Nur’un, Kur'ân’›n k›rk vech-i i'câz›ndan bir vechi olan
nazm›n› beyân eden ‹flârâtü’l-‹’câz tefsirinin neflri de si-
ze müyesser oldu. O vech-i naz›m yedi k›s›md›r. Bir k›s-
m› tevâfukatt›r. Tevâfukat›n bir nev'i de Lâfza-i Celâlde
görülen zâhir tevâfukatt›r. ‹flte, mu'cizâtl› Kur'ân›m›z bu
tevâfukat› gösteriyor. ‹nflaallah bu mu'cizâtl› Kur'ân’›n
neflri ve tâb'› da size nasip olacak.

Evvelce Üstad›m›z on bin lira size göndermiflti. fiimdi
de Kur'ân’›n âyetlerine tam muvâf›k olarak 6666 lira-
y›—ki bu para, talebelerin iki senelik tay›nât›ndan fazla 
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madem: de¤il mi ki.
mecmua: tertip ve tanzim edil-
mifl fleylerin hepsi, koleksiyon.
medar: sebep, vesile.
merak: endifle.
mu’cizat: mu’cizeler, Allah tara-
f›ndan verilip, yaln›z peygamber-
lerin gösterebilecekleri büyük
harika ifller.
muhterem: sayg› de¤er, hürmete
lay›k, sayg›n.
muvaffak›yet: baflar›.
muvaf›k: uygun, münasip.
müyesser: nasip olan.
nasip: k›smet olma.
nazar-› dikkat: dikkatli bakma,
dikkatli bak›fl.
nazm: tertip etme, düzene, koy-
ma, dizme.
neflr: yay›m, yay›n.
nev: türlü, çeflit.
Risale-i Nur: Nur Risalesi, Bediüz-
zaman Said Nursî’nin eserlerinin
ad›.
saniyen: ikinci olarak.
selâm: bar›fl, rahatl›k, selamet ve
esenlik dileme.
tab: kitap basma.
talebe: ö¤renci.
Tarihçe-i Hayat: Said Nursî’nin
hayat›n› ve eserlerini anlatan Ri-
sale-i Nur Külliyat›ndan bir eser..
tayinat: erzak, yiyecek, g›da, ta-
y›nlar, tayin edilen parça veya
miktar.
tefsîr: Yorum, flerh.
tevafukat: tevafuklar, uygunluk-
lar, raslant›lar, birbirine uygun ge-
lifller.
vech-i i’caz: mu’cize yönü.
vech-i nazm: naz›m yönü, naz›m
taraf›.
vecih: cihet, yön.
zahir: aç›k, âflikar.

ayet: Kur’ân cümlesi.
aziz: izzetli, muhterem, say-
g›n.
beyan: belli.
celp: çekme, çekifl, kendine
çekmek.
Cenab-› Hak: hakk›n ta ken-
disi olan fleref ve azamet sa-
hibi yüce Allah.
evvelce: daha önce.
fütuhat: zaferler, fetihler, ga-

libiyetler.
hususî: özel.
hükmüne: yerine, de¤erine.
ihsan: ba¤›fllama, ikram et-
me, lütuf.
ilânnâme: bir yere as›lm›fl
ilân ka¤›d›.
inflaallah: Allah izin verirse.
intiflar: yay›nlanma, neflrol-
ma.
intiflar: yay›nlanma, neflrol-

ma.
iflaratü’l-i’caz: Bediüzzaman
Said Nursî’nin, Risale-i Nur
Külliyat›nda yer alan bir eseri.
kat’iyen: hiç bir zaman, asla.
lâfza-i Celâl: Allah lâfz›, keli-
mesi.
Leyle-i Kadir: Kadir Gecesi,
Kur’ân-› Kerîm’in dünya se-
mas›na nazil oldu¤u gece, Ra-
mazan’›n 27. gecesi.

1. Allah’›n ad›yla. Onu her türlü kusur noksandan tenzih ederiz.
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kalan parad›r—bunda bir s›rr-› azîm var, ayn› alt›n para
gibi mübarektir. Baflkas›na sarf etmemek lâz›md›r. Size
bâz› Kur'ân’›n cüz'leriyle birlikte gönderiyoruz ve pekçok
selâm ediyoruz.

1 »/bÉnÑrdGnƒog »/bÉnÑrdnG
Kardeflleriniz

Tâhirî, Zübeyir,
Ceylân, Sungur

ìÕ

Œ 3 6 8 œ
2 o¬nfÉnërÑo°S /¬pªr°SÉpH

Ankara’ya bu defa geldi¤imin mühim bir sebebi, ‹slâ-
miyete ciddî taraftar Dahiliye Vekili Nam›k Gedik’i gör-
mek ve ‹slâmiyetin kahraman› olan Adnan Beye ve Tev-
fik ‹leri gibi mühim zâtlara bir hakikat› söylemektir ki:

Hem Demokrata ezan-› Muhammedî gibi çok kuvvet
vermek ve Risâle-i Nur’un neflrine müsaadesi gibi çok
taraftar olmak ve âlem-i ‹slâm›, hattâ bir k›s›m H›ristiyan
devletlerini de memnun etmek için, Ayasofya’y› muzah-
rafâttan temizleyip ibâdet mahalli yapmakt›r. Bu ise, bu
mesele için otuz sene siyaseti terk etti¤im halde, bu nok-
ta hat›r› için Nam›k Gedik’i görmek istedim ve geldim.
Adnan Bey, Nam›k Gedik ve Tevfik ‹leri gibi zâtlar›n ha-
t›r› için baflka yere gitmedim.

âlem-i ‹slâm: ‹slâm âlemi, ‹slâm
dünyas›.
ciddî: gerçek olarak, hakikaten.
cüz: Kur’ân’›n bölündü¤ü otuz k›-
s›mdan her biri.
defa: kere, kez, yol.
ezan-› Muhammedî: Hz. Muham-
med’in tebli¤ etti¤i dinin ezan›.
hakikat: gerçek, do¤ru.
mahalli: yer, mekân.
mesele: konu.

mübarek: feyizli, bereketli.
mühim: önemli, ehemmiyet-
li.
müsaade: izin.
müzahrefat: süprüntüler, pis-
likler, çöpler.

neflr: yay›m, yay›n.
nokta: hâl, durum.
Risale-i Nur: Nur Risalesi, Be-
diüzzaman Said Nursî’nin
eserlerinin ad›.
sarf: harcama.

selâm: bar›fl, rahatl›k, sela-
met ve esenlik dileme.
s›rr-› azîm: büyük s›r.
taraftar: benimseyen, iste-
yen.
zat: flahsiyet.

1. Bâkî olan ancak Allah't›r.
2. Allah’›n ad›yla. Onu her türlü kusur ve noksandan tenzih ederiz.
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Hem Risâle-i Nur, Kur'ân’›n kanun-u esasiyesiyle bü-
tün Anadolu ve vilâyât-› flarkiyede âsâyifli temin eden Ri-
sâle-i Nur’un alt› yüz bin nüshas› komünistli¤i susturdu-
¤u gibi, âsâyifli temin etti¤ine bir delili budur ki:

On küsur sene evvel Afyon Müdde-i Umumîsi “Alt›
yüz bin fedakâr talebesi var; befl yüz bin nüsha Risâle-i
Nur’dan neflretmifl. Belki âsâyifle zarar gelir” dedi.

Ona karfl› Said demifl ki: “Mâdem alt› yüz bin fedakâr
talebesi var. Bu on befl senedir bana bu kadar zulmedi-
liyor. Birtek vukuât› hiçbir zâb›ta ve mahkeme göstere-
medi.”

Hem dedim: “Ey müdde-i umumî! E¤er bin müdde-i
umumî, bin emniyet müdürü kadar âsâyiflin teminine Ri-
sâle-i Nur hizmet etmemiflse, Allah beni kahretsin. Siz
de bana ne ceza verirseniz verin” dedim. O bu sözüme
karfl› hiçbir çare bulamad›.

Yaln›z bir iki sene sonra Nurun bir küçük talebesi Ri-
sâle-i Nur’a zarar gelecek zann›yla kendini intihar ede-
cekti ki, tâb' etti¤i bir küçük risâleye zarar gelmesin.
Sonra Üstad› onu men etti ve küçücük bir hadise oldu
ve ikisi de bar›flt›r›ld›.

Halbuki bir Üstad›n on tane fedakâr talebesi bulunsa
—hattâ biri selâm etmifl tokat vurulmufl, biri elini öpmüfl
tahkir edilmifl— hiçbir fedakâr›, âsâyifle iliflmemek için
sükût etmifller. Said’den iflitmifller ki, “Benim yüz ruhum
olsa âsâyifle feda ediyorum.” Onun için 
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tab: ça¤altma, yazma.
tahkir: hakaret etme, fleref ve
haysiyetini incitme.
talebe: ö¤renci.
temîn: sa¤lamlaflt›rma, sa¤lama.
Üstat: Bediüzzaman Said Nursî.
vilayat-› flarkiye: flark vilayetleri,
do¤u illeri.
vukuat: vuku bulan fleyler, hadi-
seler, olaylar.
zab›ta: flehir güvenli¤ini sa¤la-
makla vazifeli bulunan idare, po-
lis.
zulm: haks›zl›k, eziyet.

asayifl: emniyet; korku ve en-
difleden uzak olma.
delil: kan›t, tan›k, burhan.
evvel: önce.
fedâ: u¤runa verme.
fedakâr: kendini veya flahsî
menfaatlerini hiçe sayan, fe-
da eden.
hâdise: olay.
hizmet: u¤raflma, çal›flma.

intihar: kendini öldürme, ca-
n›na k›yma.
kanun-› esasî: ana prensipler,
ana esaslar, ana kanun.
madem: de¤il mi ki.
men: yasak etme, engelleme.
müddeiumumî: savc›.
neflr: yay›m, yay›n.
Nur: Risale-i Nur, Risale-i Nur
hizmeti.

nüsha: suret.
risale: Risâle-i Nur Külliyat›n›
meydana getiren kitaplardaki
her bir ba¤›ms›z bölüm.
Risale-i Nur: Nur Risalesi, Be-
diüzzaman Said Nursî’nin
eserlerinin ad›.
selâm: bar›fl, rahatl›k, sela-
met ve esenlik dileme.
sükût: susma, sessiz kalma.
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1 …'ôrNoG nQrRph lInQpRGnh oQpõnJn’nh kanun-u esasiyesiyle, befl câni

yüzünden doksan mâsuma zarar gelmemek, bir câni yü-
zünden on mâsum çoluk çocuk, peder ve vâlidelerine
zulmetmemek için, Risâle-i Nur imân hizmetiyle beraber
âsâyifli tamam›yla temin edip herkesin kalbinde fenal›¤a
karfl› bir yasakç› b›rak›yor. Ben de bin ruhum olsa,
Kur'ân’›n bu kanun-u esasiyesine feda etti¤imi Tarihçe-i
Hayat ispat ediyor ve meydandad›r; ve mahkemeler de
kabul etmifller.

Hattâ tezâhüre bir riyâkârl›k, bir hodfüruflluk, bir enâ-
niyet mânâs›n› verip halklarla görüflmeyi de terk etti¤i
ve rahmet-i ‹lâhînin ihsan›yla sesi de kesilmifl ki, dostlar-
la görüflmeye mecbur olmas›n ve hat›rlar› da k›r›lmas›n.

Said Nursî
ìÕ

Œ 3 6 9 œ
@ o¬nfÉnërÑo°S /¬pªr°SÉpH

2 ÉkªpFGnO GkónHG o¬oJÉncnônHnh $G oánªrMnQnh rºoµr«n∏nY oΩnÓs°ùdnG
Gayet fliddetli hasta Üstad›m›za mühim, resmî bir zât-

tan bir mektup geldi. Diyor ki:

“Tarihçe-i Hayat’›n neflrolunmamas› için eski partinin
mühim adamlar›, büyük bir tâvizle eski partinin bâz› me-
murlar›n› bu hatâya sevk etmifller.”

Üstad›m›z da dedi ki:
asayifl: emniyet; korku ve endi-
fleden uzak olma.
cani: cinayet ifllemifl, kimse.
enaniyet: kendini be¤enme,
bencillik, egoistlik.
fedâ: u¤runa verme.
gayet: son derece.
hizmet: görev, vazife.
hodfürufl: kendini be¤endirmeye
çal›flan, övünen.
ihsan: ba¤›fllama, ikram etme, lü-
tuf.
iman: inanç, itikat.
ispat: kan›tlama, do¤rulama.
kanun-› esasî: ana prensipler,
ana esaslar, ana kanun.
kanun-› esasiye: ana prensip,
ana yasa.
mana: anlam.
masum: suçsuz, kabahatsiz, gü-

nahs›z.
mühim: önemli, ehemmiyet-
li.
neflr: yay›m, yay›n.
peder: baba.
rahmet-i ‹lâhîye: Allah’›n
sonsuz rahmeti, ‹lâhî rahmet.
resmî: devlet ad›na olan.

Risale-i Nur: Nur Risalesi, Be-
diüzzaman Said Nursî’nin
eserlerinin ad›.
riyakâr: riya eden, iki yüzlü,
sahtekâr.
sevk: yöneltme.
taviz: bedel olarak bir fley
verme, karfl›l›k olarak bir fley

gösterme.
temîn: sa¤lamlaflt›rma, sa¤la-
ma.
tezahür: görünme, belirme,
ortaya ç›kma.
valide: ana, anne.
zat: flahsiyet.
zulm: haks›zl›k, eziyet.

1. Hiçbir günahkâr baflkas›n›n günah›n› yüklenmez. (En’âm Suresi: 164; ‹srâ Suresi: 15; Fât›r
Suresi: 18; Zümer Suresi: 7.)

2. Allah’›n ad›yla. Onu her türlü kusur ve noksandan tenzih ederiz. Allah’›n selâm›, rahmeti
ve bereketi ebediyen ve dâima üzerinize olsun.
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“Bu Tarihçe-i Hayat’›n en mühim k›sm› üç defa Sebi-
lürreflad taraf›ndan, dört defa da otuz k›rk seneden beri
hem eski harf, hem yeni harfle neflredilmifl ve içindeki
müdâfaat parçalar› da müteaddit mahkemelerin huzu-
runda okunmufl ve resmen de neflredilmifl. Yeni olarak,
Medine-i Münevvere gibi hariç yerlerden bir iki âlim zâ-
t›n, izah ve teflekkür nev'inden birkaç hakikatli mektup-
lar› var. Onun için mahkemelerin resmen bunlara ilifle-
cek hiçbir ciheti yok.

Sân iyen: Risâle-i Nur, k›rk elli senede bütün ehl-i si-
yasetin tazyikat› alt›nda tek bafl›na âlem-i ‹slâmda hârika
bir tarzda neflroldu¤u halde, flimdi milyonlar nâflirleri var-
ken, de¤il eski bir parti, dünya toplansa ona karfl› bir sed
çekemez, mümkün de¤il. Belki bir ilânnâme hükmüne
geçer. Onun için, Nur Talebeleri müteessir olmas›nlar.

Sâ l i sen : Hem eski partinin bana karfl› zulümlerini
helâl etti¤im, hem Kur'ân’›n bir kanun-u esasiyesi olan 
1 …'ôrNoG nQrRph lInQpRGnh oQpõnJn’nh yani, “Birisinin hatâs› ile baflka-

s›, partisi, akrabâs› mes'ul olmaz, olamaz” diye, hem
Anadolu, hem vilâyet-i flarkiyede Risâle-i Nur’la neflre-
dildi¤i sebebiyle, âsâyifle tam kuvvetli bir tarzda hizmet
edilmifl. Demek bir mânevî zâb›ta hükmünde, herkesin
kalbinde bir yasakç› b›rak›yor. Bu noktaya binâen, Risâ-
le-i Nur eski partinin dört befl hatâs›n› yüz derece ziya-
delefltirmeye mânidir. Yüzde befl adam›n hatâs›n› dok-
san befle de verip yirmi otuz derece ziyadelefltirmemifl.
Onun için umum o partinin ekserîsi iktidar partisi kadar 
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ana yasa.
manevî: manaya ait, maddî ol-
mayan.
mâni: engel.
Medine-i Münevvere: Nurlu Me-
dine flehri.
mes’ul: sorumlu, yükümlü.
müdafaat: müdafaalar.
mühim: önemli, ehemmiyetli.
müteaddit: çeflitli.
müteessir: üzgün.
naflir: eser neflreden, yay›nlayan.
neflr: yay›m, yay›n.
nev: tür, çeflit.
Nur: Risale-i Nur, Risale-i Nur hiz-
meti.
resmen: resmî  olarak, resmî bir
flekilde.
Risale-i Nur: Nur Risalesi, Bediüz-
zaman Said Nursî’nin eserlerinin
ad›.
salisen: üçüncü olarak.
saniyen: ikinci olarak.
set: mani, perde, engel.
talebe: ö¤renci.
tarz: biçim, flekil.
tazyikat: tazyikler, bask›lar, zor-
lamalar.
umum: bütün, herkes.
vilayet-i flarkiye: Do¤u ili.
zab›ta: güvenligi sa¤lama, asayifli
koruma.
zat: flahsiyet.
ziyade: Artma, ço¤alma.
zulüm: haks›zl›k, eziyet, iflkence.

âlem-i ‹slâm: ‹slâm âlemi, ‹s-
lâm dünyas›.
âlim: ilim ile u¤raflan, ilim
adam›.
asayifl: emniyet; korku ve en-
difleden uzak olma.
binaen: -den dolay›, bu se-
bepten.
cihet: yön, sebep, vesile.
defa: kere, kez, yol.

ehl-i siyaset: ülkenin idare-
siyle meflgul olanlar, siyaset
adamlar›, politikac›lar.
ekserî: ço¤u k›sm›.
hakikat: gerçe¤i dile getiren.
hariç: d›flar›.
hârika: ola¤anüstü.
helâl: ba¤›fllama, alaca¤›ndan
vaz geçme.
hizmet: u¤raflma, çal›flma.

hükmünde: de¤erinde, yerin-
de.
hükmüne: yerine, de¤erine.
iktidar: hükümet idaresini el-
de bulundurma.
ilânnâme: ilân yaz›s›, içinde
ilân yaz›l› olan kâ¤›t.
izah: aç›klama, ayr›nt›lar› ile
anlatma.
kanun-› esasiye: ana prensip,

1. Hiçbir günahkâr baflkas›n›n günah›n› yüklenmez. (En’âm Suresi: 15; Fât›r Suresi: 18; Zümer
Suresi: 7.)
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Risâle-i Nur’a minnettar olmak lâz›md›r. Çünkü, bu der-
si, bu kanunu esasiye-i Kur'âniyeyi Risâle-i Nur ders ver-
meseydi, o befl adam›n hatâs› binler adam› da hatâkâr
yapard›.

Râb ian: Kat'iyen tahakkuk etmifl ki, Risâle-i Nur ha-
riçten hücum eden küfr-ü mutlaka karfl› bu milleti ve
âlem-i ‹slâmiyeti muhafaza edecek Kur'ân-› Hakîmin
mu'cize-i mâneviyesinden bir derstir ki, dinsiz feylesof-
lardan hiçbirisi ona karfl› mukabele çaresi bulamad›lar.
Kat'iyen haber ald›k ki: Hariçte bâz› yerde bir milyon
gençler “Müsâlemet-i umumiyeyi temin edecek Risâle-i
Nur’dur” demifller. Sulh-u umumî taraftar› Almanya ve
Amerika gibi bâz› ecnebîlerin de Risâle-i Nur’u tercüme-
ye bafllad›¤›n› haber ald›k.

Hâmisen: E¤er resmî adamlar baz› yeni kanunlara
yanl›fl mânâlar verip bir iki sat›r›na iliflseler, benim bede-
lime deyiniz ki: “Bir adam›n hatâs›yla yirmi bin komflu-
su cezaland›r›l›r m›, hapsedilir mi? Dünyada böyle hük-
meden hiçbir kanun var m›?”

‹flte her sahifesi yirmi sat›r olan befl yüz sahifelik bir
kitab›n bir sat›r›nda bir adama fliddetli tokat vurmuflsa;
evvelâ, isim muayyen de¤il, orada mes'uliyet yok. fiâyet
olsa da, sansür gibi o sat›r silinir. O kitab› müsâdere et-
mek, on bin adam› hapse sokmak gibi kâinatta iflitilme-
mifl bir kanunsuzluk, bir zulüm oldu¤u gibi, öteki yirmi
bin sat›rlar flimdiye kadar yirmi bin adam›n imân›n› kuv-
vetlendirdi¤i cihetle, yirmi bin hasene ve iyilik oldu¤un-
dan, elbette o hatây› ve seyyieyi affettirir.

âlem-i ‹slâmiyet: ‹slam alemi, ‹s-
lam dünyas›.
bedel: yerine, ad›na, nam›na.
cihet: yön, sebep, vesile.
ecnebi: yabanc›.
evvelâ: öncelikle.
feylesof: felsefe ile u¤raflan, filo-
zof.
haber: bilgi, bilgilendirme.
hamisen: beflinci olarak, beflinci-
si, beflinci derece.
hariç: d›flar›.
hariç: d›flar›da.
hasene: hay›rl› amel, Allah r›zas›-
na uygun ifl.
hatakâr: kabahatli, suç ifllemifl.
hüküm: hakimiyet, hakim olma.
iman: inanç, itikat.
kâinat: evren; yarat›lm›fl olan
fleylerin tamam›, bütün âlemler.
kat’iyen: hiç bir zaman, asla.
Kur’ân-› Hakîm: her ayet ve su-
resinde say›s›z hikmet ve fayda-
lar bulunan Kur’ân.
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küfr-i mutlak: mutlak küfür,
hiç bir imanî hükmü, delili ka-
bul etmeme, kesin ve tam bir
inkar.
mana: anlam.
mes’uliyet: mes’ul olma hali,
sorumluluk.
minnettar: bir iyili¤e karfl›
minnet duyan.
muayyen: belirli.
mu’cize-i manevîye: mane-
viyatla ilgili mu’cize.
muhafaza: koruma.
mukabele: karfl› gelme, karfl›

koyma.
müsadere: toplatma, elden
alma.
müsâlemet-i umumîye:
umumun selâmeti, insanl›¤›n
bar›fl›.
rabian: dördüncü olarak.
resmî: devletin olan, devlete
ait, devletle ilgili.
Risale-i Nur: Nur Risalesi, Be-
diüzzaman Said Nursî’nin
eserlerinin ad›.
sahife: sayfa.
sansür: yay›nlanacak bir fle-

yin kontrol edilmesi, denet-
lenmesi.
seyyie: fenal›k, kötülük; suç,
günah.
sulh-i umumî: genel bar›fl,
herkesi ilgilendiren bar›fl,
dünya bar›fl›.
tahakkuk: gerçekleflme, ke-
sinleflme.
taraftar: tarafl›, bir taraf› des-
tekleyen.
temîn: sa¤lama.
zulüm: haks›zl›k, eziyet, ifl-
kence.
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Ben fliddetli hasta olmasayd›m daha konuflacakt›m.
Siz hizmetkârlar›m tashih ve ›slah edersiniz. Hattâ mü-
nâsip görseniz, mânen polislerin bir vazifesini gören Ri-
sâle-i Nur’un âsayifl hizmetinde polislere büyük bir kuv-
vet olan derslerine polisler herkesten ziyade taraftar ol-
mak lâz›m gelirken, flimdi resmen taharri memuru sure-
tinde, polislik aleyhinde olan bu hizmeti polislere ver-
meye ruhum raz› de¤il. Onlara umumen hakk›m› helâl
etti¤imi söylersiniz.

Sâd i sen: fiiddetli bir teessüfle, Leyle-i Mi'rac vaktin-
de Mi'râc-› fierif, fluhûr-u selâse hürmetine vesîle bekler-
ken, Tarihçe-i Hayat hasebiyle taharrî hâdisesi fliddetli
bir keder verdi. “Sadaka belây› def eder”1 meâlindeki
hadîs-i sahîhin hükmüyle, Risâle-i Nur Anadolu için be-
lâlar› def eder bir sadaka hükmüne geçti¤i, ona beraat-
ler ve serbestiyetler verildi¤i zaman belâlar›n def edilme-
si, ona hücum edildi¤i zaman belâlar›n gelmesi yüz ha-
adisesi var ki, bazan zelzele ve f›rt›nalarla kaydedildi¤i
gibi, bu defa da hayat›mda görmedi¤im tahtess›f›r on se-
kiz dereceye yak›n bir so¤uk, taarruz ve taharrînin ayn›
vaktinde geldi.

Üstad›m›z fliddetli hastal›¤›ndan fazla konuflamad›.
Hasta halinde hizmetkâr›na dedi: “Merak etmemeleri
için berâ-i mâlûmât bâz› dostlara ve bâz› resmî zâtlara
gönderirsiniz.”

fiiddetli hasta 
Üstad›m›z›n hizmetkâr›
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t›¤› gece, Recep ay›n›n 27. gecesi.
manen: mana bak›m›ndan, ma-
naca.
meal: mana, anlam, mefhum.
merak: endifle.
münasip: uygun.
raz›: hoflnut olma, kabul etme.
resmen: resmî  olarak, resmî bir
flekilde.
resmî: devletin olan, devlete ait,
devletle ilgili.
Risale-i Nur: Nur Risalesi, Bediüz-
zaman Said Nursî’nin eserlerinin
ad›.
sadaka: Allah r›zas› için ihtiyaç
sahibi fakirlere yap›lan yard›m.
sadisen: alt›nc› olarak.
serbestiyet: serbestlik, rahat ve
serbest olma hâli.
suret: biçim, tarz, görünüfl.
fluhur-i selâse: Üç Aylar; Recep,
fiaban ve Ramazan.
taarruz: sald›rma, sataflma, ilifl-
me.
taharri: soruflturma.
tahte’s-s›f›r: s›f›r›n alt›.
taraftar: tarafl›, bir taraf› destek-
leyen.
Tarihçe-i Hayat: Said Nursî’nin
hayat hikayesini aç›klayan ve Ri-
sale-i Nur Külliyat›ndan olan bir
eser.
tashih: düzeltme, yanl›fl›n› gider-
me.
teessüf: üzülme, ac› duyma.
umumen: umumî olarak, bütün
olarak.
vesile: f›rsat, elveriflli hal.
zat: kifli, flah›s.
zelzele: yer sars›nt›s›, deprem.
ziyade: çok, fazla.

aleyh: karfl›, karfl›t.
asayifl: emniyet, kanun ve ni-
zam hakimiyetin sa¤lanmas›.
belâ: musibet, s›k›nt›.
beraat: serbest kalma, suç-
suz bulunma, aklanma.
beray-› malûmat: bilgi ve
malûmat için, bilgi vermek
için.
def: kovma, uzaklaflt›rma.
defa: kere, kez, yol.

hâdise: olay.
hadis-i sahih: sahih hadis,
hakk›nda flüphe edilemeyen
ve do¤ru senetlere ve râvile-
re isnat edilerek müspet ola-
rak kesin bilinen hadis-i ne-
bevîdir.
haseb: dolay›, cihetince, ge-
re¤ince.
helâl: ba¤›fllama, alaca¤›ndan
vaz geçme.

hizmet: görev, vazife.
hizmetkâr: hizmet yapan
kimse, hizmetçi.
hükmüne: yerine, de¤erine.
hüküm: dinî kaide, kural.
hürmet: fleref; sayg›.
›slah: iyi duruma getirme, iyi-
lefltirme, düzeltme.
keder: kayg›, ac›, hüzün.
Leyle-i Miraç: Miraç Gecesi,
Hz. Muhammed’in Miraca ç›k-

1. Muhammed Atfîfl el-Ma¤ribî, Câmiu’fl-fieml, 1: 464, hadîs no: 1741.
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Evet, hizmetkâr›m›n yazd›¤› do¤rudur.

Said Nursi

ìÕ

Œ 3 7 0 œ
Müdde-i umumîler hakk›nda Üstad›m›z›n garip bir hâ-

let-i ruhiyesini beyân etmek zaman› geldi. Bana dedi ki:

Otuz k›rk sene bu tazyikat›mda, hukukullah mânâs›n-
da olan hukuk-u âmme nâm›ndaki vazifelerle muvazzaf
olan savc›lar ekser hapislerimde, nefyimde fliddetlerini
gördü¤üm halde onlara karfl› bir hiddet, bir küsmek ba-
na gelmiyordu.

Sonra görüyordum: Onlar›n zâhirî fliddetine sebep
olan kusurlar› kendilerinde görmüyordum. Fakat, çok
defa bir zaman sonra, kader-i ‹lâhînin baflka kusurât›ma
binâen flefkat tokad›n›n öyle savc›lar›n eliyle geldi¤ini
gördüm. Kader adâlet yapt›¤› için, o flefkat tokad›n› ruh
ve kalbimle kabul ettim. Zâhirî sebebe binâen savc›lar›n
fliddetini helâl ediyorum. fiimdi, Cenâb-› Hakka flükür, o
müdde-i umumîlerin bir k›sm›, vazifeleri olan hukuk-u
umumiyenin müdafaas›, hukukullah nev'inden oldu¤u
cihetle, bana karfl› fliddet de¤il, bilâkis hakiki adâlet 
noktas›nda, umum ‹slâmiyete ve belki insaniyete de
menfaati olan Risâle-i Nur’un hizmet-i imâniyesi cihe-
tiyle fliddeti b›rak›p kader-i ‹lâhînin flefkat tokad›na ba-
kar gibi zâhirî tâzib, hakikaten yard›m hükmüne geçti¤i
için, ben de bu s›rr-› azîm münâsebetiyle, bütün böyle 

adalet: her hak sahibine hakk›n›n
tam ve eksiksiz verilmesi, hakka-
niyet, âdillik.
beyan: anlatma, aç›klama.
bilâkis: aksine, tersine.
binaen: -den dolay›, bu sebep-
ten.
Cenab-› Hak: hakk›n ta kendisi
olan fleref ve azamet sahibi yüce
Allah.
cihet: yön, sebep, vesile.
defa: kere, kez, yol.
ekser: pek çok.
garip: tuhaf, hayret verici.
hakikaten: do¤rusu, gerçekten.
hakikî: gerçek.
hâlet-i ruhiye: insan›n ruh hâli,
psikolojik durum, insan›n manevî
hâli, iç durumu.
helâl: ba¤›fllama, alaca¤›ndan vaz
geçme.
hiddet: öfke, k›zg›nl›k.
hizmet-i imaniye: iman ve
Kur’an hakikatlerinin ikna edici
ve ilmî delillerle anlafl›lmas›na
hizmet etme.
hukûk-› umumiye: toplumun
bütün fertlerinin sahip oldu¤u
haklar.
hükmüne: yerine, de¤erine.
insaniyet: insanl›k, bütün insan-
lar.
kader: ‹lahî hüküm; Cenab-›
Hakk’›n takdir ve tayin etmesi.
kader-i ‹lâhî: ‹lâhî kader, Allah’›n
kader kanunu.
kusûrat: kusurlar, noksanl›klar,
eksiklikler, özürler.
mana: anlam.
menfaat: fayda.
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muvazzaf: vazifelendirilmifl,
kendisine görev verilmifl, va-
zifeli.
müdafaa: savunma, koruma.
müddeiumumî: savc›.
münasebet: ilgi, iliflki, ba¤.
nam: ad, isim.
nefy: sürme, sürgün etme,
cezaland›rarak baflka bir yer-
de ikamet etmeye mecbur
etme; sürgün.

nev: s›n›f.
Risale-i Nur: Nur Risalesi, Be-
diüzzaman Said Nursî’nin
eserlerinin ad›.
ruh: dirilik kayna¤›, hayat›n
temeli ve sebebi olan manevî
varl›k.
s›rr-› azîm: büyük s›r.
flefkat: karfl›l›ks›z sevgi besle-
me, içten ve karfl›l›ks›z mer-
hamet.

fliddet: sertlik, kat›l›k; fazlal›k,
çokluk.
flükür: teflekkür.
tazip: azap çektirme, eziyet
etme, s›k›nt› verme.
tazyikat: tazyikler, bask›lar,
zorlamalar.
umum: bütün, herkes.
vazife: görev.
zahirî: görünen, görünürdeki,
görünüflteki.
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müdde-i umumîlere karfl› bir dostluk ve duâ etmek vazi-
yetini ald›m. Zâhiren bana karfl› fliddet-i hüküm görünen
hâlât, o hizmet-i imâniyeye bir ilânnâme hükmüne geçti.

Ben de flimdi onlara, hukuk-u âmmenin hukukullah
hükmüne geçti¤ini bilenlere, umumen selâm ve duâ edi-
yorum. Bana olan fliddetlerini umumen helâl ediyorum.

Said Nursî

Üstad›m›z›n sizlere yazd›¤› ayn-› hakikat olan bu mek-
tubunu arz ediyorum.

Talebesi
Sungur

ìÕ

Œ 3 7 1 œ
BED‹ÜZZAMAN SA‹D NURSÎ’N‹N 

GAZETELERE B‹R MEKTUBU

Bize ait meseleleri yazan gazetelere hitaben yazd›¤›m
bu yaz›y› neflretseler, bugünlerde olan aleyhimdeki is-
nadlar›n› helâl edece¤im. fiiddetli hastal›¤›ma binâen bu
k›sac›k mektubumu o gazeteler neflretsinler ki; bizi düflü-
nen kardefllerim kederlenmesin.

Evve lâ : Bugünlerde olan meseleler için merak et-
meyiniz. Hakk›m›zda tecellî eden inâyet ve rahmet-i
‹lâhiye ile bu büyük bir hay›rd›r. Hem hasta oldu¤um-
dan konuflmaya ve görüflmeye de tahammül edemiyo-
rum. fiimdi Risâle-i Nur’un dahil ve hariçteki fevkalâde 
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gösterme.
merak: endifle.
mesele: konu.
müddeiumumî: savc›.
neflr: yay›m, yay›n.
rahmet-i ‹lâhîye: Allah’›n sonsuz
rahmeti, ‹lâhî rahmet.
Risale-i Nur: Nur Risalesi, Bediüz-
zaman Said Nursî’nin eserlerinin
ad›.
selâm: bar›fl, rahatl›k, selamet ve
esenlik dileme.
fliddet-i hüküm: hükmün fliddeti.
tahammül: katlanma, hofl dav-
ranma.
talebe: ö¤renci.
tecelli: belirme, bilinme, görün-
me.
umumen: umumî olarak, bütün
olarak.
vaziyet: durum.
zahiren: görünüflte.

aleyh: ona karfl›, onun üzeri-
ne.
aleyh: z›t, karfl›t.
arz: sunma, bildirme.
ayn-› hakikat: hakikat›n asl›,
gerçe¤in tâ kendisi.
Bediüzzaman: Ça¤›n eflsiz
güzelli¤i. Said Nursî’ye ilim
adamlar›nca tak›lan bir s›fat.
binaen: -den dolay›, bu se-
bepten.

dâhil: içeri, iç.
dua: Allah’a yalvarma, niyaz.
evvelâ: öncelikle.
fevkalâde: ola¤anüstü.
hakikat: gerçek, do¤ru.
halat: haller, durumlar, vazi-
yetler.
hariç: d›fl›nda.
helâl: ba¤›fllama, alaca¤›ndan
vaz geçme.
hitaben: hitap ederek, söyle-

yerek.
hizmet-i imaniye: iman ve
Kur’an hakikatlerinin ikna
edici ve ilmî delillerle anlafl›l-
mas›na hizmet etme.
hükmüne: yerine, de¤erine.
ilânnâme: ilân yaz›s›, içinde
ilân yaz›l› olan kâ¤›t.
inayet: yard›m, ihsan, lütuf.
isnâd: dayand›rma, mal et-
me, bir fleyi bir kimseye ait
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intiflâr› ve genifl fütuhât›yla düflmanlar da dost olmufllar.
Herkesin konuflmak istemesine mukabil, inâyet-i ‹lâhiye
ile sesim de k›s›lm›fl ki, daha Risâle-i Nur bana ihtiyaç b›-
rakmad›¤›ndan görüflüp konuflam›yorum.

Beni alt› vilâyetten dâvet etmeleri üzerine giderken
önümüze gelen ve Risâle-i Nur’un ve mesle¤imin haki-
katini anlayan dost memurlar, Emirda¤’›nda istirahat et-
memi ve flimdilik Emirda¤’›nda kalmam› hükûmetin rica
etti¤ini bildirdiler. Zâten görüflmeye ve konuflmaya ta-
hammül edemedi¤imden, hakk›mdaki bu dostâne teklif
ve vaziyet bir inâyet oldu ki, beni dâvet eden çok vilâyet-
lerdeki hakiki kardefllerimin hat›rlar› k›r›lmas›n. Hem bâ-
z› vilâyetlere gidip di¤er vilâyetlere gidemedi¤imden ile-
ri gelen vaziyetimle, yüz binlerle hakiki fedakâr talebele-
rim gücenmesinler.

Sân iyen: Benim bu seyahatlerimde kat'iyen siyaset-
le alâkam›n olmad›¤›na bir delil, k›rk seneden beri siya-
seti terk etti¤imden, yaln›z ve yaln›z Kur'ân’›n bu zama-
na tam muvâf›k bir tefsiri olan Risâlei Nur küfr-ü mutla-
k› k›rd›¤› için anarflistli¤e ve tahribâtç› cereyanlara karfl›
sed çekti¤i gibi, Kur'ân’›n Risâle-i Nur’a verdi¤i dersinde

bir kanun-u esasî olan 
1 …'ôrNoG nQrRph lInQpRGnh oQpõnJn’nh s›rr›yla,

“Âsâyifle iliflmek, befl câni yüzünden doksan mâsuma
zulüm etmektir” diye olan uhrevî hizmetimiz vatan,
millet ve âsâyifle de büyük bir faydas› olmas› cihetiyle,
beni tecessüs eden veyahut da zahmet veren polis ve
inzibatlara da helâl ediyorum. Onlar› âsâyiflin mücâhid 

alâka: ilgi, iliflki, yak›nl›k.
anarflist: hiç bir düzen ve otorite
tan›mayan, kar›fl›kl›k ve bozgun-
culuktan yana olan.
asayifl: emniyet; korku ve endi-
fleden uzak olma.
cani: cinayet ifllemifl, kimse.
cereyan: ak›m, fikir, sanat veya
siyaset hareketi.
cihet: yön, sebep, vesile.
delil: kan›t, tan›k, burhan.
dostâne: dostlukla, dostça.
fedakâr: kendini veya flahsî men-
faatlerini hiçe sayan, feda eden.
fütuhat: zaferler, fetihler, galibi-
yetler.
hakikat: gerçek, do¤ru.
hakikî: gerçek.
helâl: ba¤›fllama, alaca¤›ndan vaz
geçme.
hizmet: görev, vazife.
inayet: yard›m, ihsan, lütuf.
inayet-i ‹lahiye: Allah’›n yard›m›.
intiflar: yay›nlanma, neflrolma.
inzibat: askerî polis.
istirahat: dinlenme, rahatlama.
kanun-› esasî: ana prensipler,
anayasa.
küfr-i mutlak: mutlak küfür, hiç
bir imanî hükmü, delili kabul et-
meme, kesin ve tam bir inkar.
masum: suçsuz, günahs›z, saf, te-
miz.
meslek: gidifl, usül, tarz.
mukabil: karfl›l›k.
muvaf›k: uygun, münasip.
mücahit: cihat eden, savaflan.
Risale-i Nur: Nur Risalesi, Bediüz-
zaman Said Nursî’nin eserlerinin
ad›.
saniyen: ikinci olarak.
set: mani, perde, engel.
s›r: gizlenen gerçek, saklanan bil-
gi.
tahammül: katlanma, hofl dav-

ranma.
tahribat: tahripler, y›k›p boz-
malar.
talebe: ö¤renci.
tecessüs: bir insan›n bilinme-
sini istemedi¤i bir kusurunu,

ay›b›n› veya özel durumunu
araflt›r›p ö¤renme arzusu.
tefsîr: Yorum, flerh.
teklif: öneri.
uhrevî: ahirete dair, ahirete
ait.

vaziyet: durum.
vilayet: il.
zahmet: s›k›nt›, eziyet, me-
flakkat.
zulüm: haks›zl›k, eziyet, ifl-
kence.

1. Hiçbir günahkâr baflkas›n›n günah›n› yüklenmez. (En’âm Suresi: 164; ‹srâ Suresi: 15; Fât›r
Suresi: 18; Zümer Suresi: 7.)
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muhâf›zlar› diye, kardefl gibi mesrurâne kabul ettim.
Hattâ, beni Ankara’dan çevirmelerini de kabul etti¤im
gibi, hakk›mda bir inâyet-i ‹lâhiyeye vesîle olmalar› cihe-
tiyle Allah’a flükrettim. Ve kemâl-i ferahla Ankara’dan
döndüm.

Sa l i sen : Her yerde Risâle-i Nur’un intiflar› ve okun-
mas› ve pek fazla müfltaklar› bulunmas› dolay›s›yla, be-
nimle görüflmek ve konuflmak ve dâvet etmek arzu edi-
yorlard›. Bu vaziyette, yirmi vilâyete gitmemin zarureti
vard›. Ancak Risâle-i Nur’un tab edildi¤i yerler olan An-
kara, ‹stanbul ve Konya’ya gittim.

Beni Emirda¤›na çeviren dostlara flunu derim ki: Hak-
k›mdaki bu muamele bir inayet ve rahmet-i ‹lâhiyeye ve-
sile oldu. S›k›lm›yorum. Yaln›z benim yirmi sene kald›-
¤›m Isparta vilâyetinde iki senelik kira etti¤im bir evim
ve orada baz› eflyalar›m var. Oran›n havas› da bir parça
hastal›¤›ma yar›yor. Hükûmetin müsaadeleriyle bir ay
Emirda¤›nda, bir ay da kiralad›¤›m Isparta’daki evimde
bulunmak arzu ediyorum. 

Bediüzzaman
Said Nursî

ìÕ
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arzu: istek, heves, niyet.
Bediüzzaman: Ça¤›n eflsiz
güzelli¤i. Said Nursî’ye ilim
adamlar›nca tak›lan bir s›fat..
cihet: yön, sebep, vesile.
inayet: yard›m, ihsan, lütuf.
inayet-i ‹lahiye: Allah’›n yar-
d›m›.
intiflar: yay›nlanma, neflrol-
ma.
kemal-i ferah: mükemmel

bir ferahl›k.
mesrurane: sevinçli bir flekil-
de, sevinerek, memnun ola-
rak.
muamele: ifllem.
muhâf›z: koruyucu, bekçi.
müsaade: izin.
müfltak: arzulu, fazla istekli,
ifltiyak gösteren.
rahmet-i ‹lâhîye: Allah’›n
sonsuz rahmeti, ‹lâhî rahmet.

Risale-i Nur: Nur Risalesi, Be-
diüzzaman Said Nursî’nin
eserlerinin ad›.
salisen: üçüncü olarak.
flükür: teflekkür.
tab: basma.
vaziyet: durum.
vesile: arac›, vas›ta.
vilayet: il.
zaruret: zorunluluk, mecburi-
yet.
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Œ 3 7 2 œ

UMUM NUR TALEBELER‹NE ÜSTAD BED‹ÜZZAMAN’IN
VEFATINDAN ÖNCE VERM‹fi OLDU⁄U EN SON DERST‹R

Azîz kardefllerim,

Bizim vazifemiz müsbet hareket etmektir. Menfî hare-
ket de¤ildir. R›zâ-i ‹lâhîye göre s›rf hizmet-i imâniyeyi
yapmakt›r, vazife-i ‹lâhiyeye kar›flmamakt›r. Bizler âsâyi-
fli muhafazay› netice veren müsbet imân hizmeti içinde
herbir s›k›nt›ya karfl› sab›rla, flükürle mükellefiz.

Meselâ, kendimi misâl alarak derim: Ben eskiden be-
ri tahakküme ve terzile karfl› boyun e¤memiflim. Haya-
t›mda tahakkümü kald›rmad›¤›m, birçok hâdiselerle sa-
bit olmufl. Meselâ, Rusya’da kumandana aya¤a kalkma-
mak, Divân-› Harb-i Örfîde idam tehdidine karfl› mahke-
medeki paflalar›n suallerine befl para ehemmiyet verme-
di¤im gibi, dört kumandanlara karfl› bu tavr›m, tahak-
kümlere boyun e¤medi¤imi gösteriyor. Fakat bu otuz se-
nedir müsbet hareket etmek, menfî hareket etmemek
ve vazife-i ‹lâhiyeye kar›flmamak hakikati için, bana kar-
fl› yap›lan muâmelelere sab›rla, r›zâ ile mukabele ettim.
Cercis Aleyhisselâm gibi ve Bedir, Uhud muhârebelerin-
de çok cefa çekenler gibi, sab›r ve r›zâ ile karfl›lad›m.

Evet, meselâ seksen bir hatâs›n› mahkemede ispat et-
ti¤im bir müdde-i umumînin yanl›fl iddiâlar› ile aleyhi-
mizdeki karar›na karfl›, bedduâ dahi etmedim. Çünkü
as›l mesele bu zaman›n cihad-› mânevîsidir. Mânevî 

aleyh: z›t, karfl›t.
aleyhisselam: Allah’›n selam›
onun üzerine olsun.
asayifl: emniyet; korku ve endi-
fleden uzak olma.
aziz: izzetli, muhterem, sayg›n.
beddua: inkisar, ilenç, bir kimse-
nin kötü olmas› için dua, kötü du-
a.
Bedir: Mekke-i Mükerreme ile
Medine-i Münevvere aras›nda bu-
lunan, Müslümanlar ile müflrikler
aras›nda Bedir Savafl›n›n yap›ld›¤›
yer.
cefa: eziyet, s›k›nt›, zulüm.
cihad-› manevî: manevî cihat,
ilim, fikir, dua gibi manevî unsur-
larla din düflmanlar›na karfl› koy-
mak.
Divan-› Harb-i Örfî: ‹ttihat ve Te-
rakki hükümeti zaman›nda 31
Mart Olay›ndan sonra kurulan ve
oldukça sert kararlar alan s›k›yö-
netim mahkemesi.
ehemmiyet: önem, de¤er, k›y-
met.
hâdise: olay.
hakikat: gerçek, do¤ru.
hizmet: görev, vazife.
hizmet-i imaniye: iman ve
Kur’an hakikatlerinin ikna edici
ve ilmî delillerle anlafl›lmas›na
hizmet etme.
idam: ölüm.
iddia: bir fikri ›srarla savunma,
dava etme.
iman: inanç, itikat.
ispat: kan›tlama, do¤rulama.
kumandan: komutan.
manevî: manaya ait, maddî ol-
mayan.
menfi: olumsuz, müspet olma-
yan.
meselâ: örne¤in.
mesele: konu.
misal: örnek, nümune.
muamele: ifllem.
muhafaza: koruma.
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muharebe: savaflma, savafl,
cenk, harp.
mukabele: karfl›l›k verme,
karfl›lama.
müddeiumumî: savc›.
mükellef: sorumlu ve yü-
kümlü olan.
müspet: menfi olmayan, po-
zitif, olumlu.
müspet: olumlu.
Nur: Risale-i Nur, Risale-i Nur
hizmeti.
r›za: raz›l›k, raz› olma, hofl-
nutluk, memnunluk.

r›za-y› ‹lâhî: Allah’›n r›zas›,
hoflnutlu¤u.
sab›r: dayanma, katlanma,
zorluklara dayanma gücü.
sabit: ispat edilmifl, ispatlan-
m›fl.
sual: soru.
flükür: teflekkür.
tahakküm: zorbal›k etme,
zorla hükmetme, hükmü alt›-
na alma.
talebe: ö¤renci.
tehdit: korkutma, gözda¤›
verme.

terzil: rezil etme, itibar›n› dü-
flürme.

Uhud: Medineli Müslümanlar-
la Mekkeli müflrikler aras›nda,
hicretin üçüncü y›l›nda mey-
dana gelen savafl›n ad›.

umum: bütün, herkes.

vazife: görev.

vazife-i ‹lahiye: do¤rudan
do¤ruya Allah’a ait olan ifl ve
vazife.

vefat: ölüm, ölme. (insan
hakk›nda.).
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tahribât›na karfl› sed çekmektir. Bununla dahilî âsâyifle
bütün kuvvetimizle yard›m etmektir.

Evet, mesle¤imizde kuvvet var. Fakat bu kuvvet, âsâ-

yifli muhafaza etmek içindir. 
1 …'ôrNoG nQrRph lInQpRGnh oQpõnJn’nh düs-

turu ile—ki, “Bir câni yüzünden onun kardefli, hâneda-
n›, çoluk çocu¤u mes'ul olamaz”—iflte bunun içindir ki,
bütün hayat›mda bütün kuvvetimle âsâyifli muhafazaya
çal›flm›fl›m. Bu kuvvet dahile karfl› de¤il, ancak haricî te-
cavüze karfl› istimâl edilebilir. Mezkûr âyetin düsturuyla
vazifemiz, dahildeki âsâyifle bütün kuvvetimizle yard›m
etmektir. Onun içindir ki, âlem-i ‹slâmda âsâyifli ihlâl
edici dahilî muharebât ancak binde bir olmufltur. O da
aradaki bir içtihad fark›ndan ileri gelmifltir. Ve cihad-›
mâneviyenin en büyük flart› da vazife-i ‹lâhiyeye kar›fl-
mamakt›r ki, “Bizim vazifemiz hizmettir; netice Cenâb-›
Hakka âittir. Biz vazifemizi yapmakla mecbur ve mükel-
lefiz.”

Ben de Celâleddin Harzemflah gibi, “Benim vazifem
hizmet-i imaniyedir; muvaffak etmek veya etmemek Ce-
nab-› Hakk›n vazifesidir” deyip ihlâs ile hareket etmeyi
Kur'ân’dan ders alm›fl›m.

Haricî tecavüze karfl› kuvvetle mukabele edilir. Çünkü
düflman›n mal›, çoluk çocu¤u ganimet hükmüne geçer.
Dahilde ise öyle de¤ildir. Dâhildeki hareket, müsbet bir
flekilde mânevî tahribata karfl› mânevî, ihlâs s›rr›yla ha-
reket etmektir. Hariçteki cihad baflka, dahildeki cihad 
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sünnete uygun flekilde bir konu-
da fikir ortaya koymalar›, hüküm
vermeleri.
ihlâl: bozma, zarar verme.
ihlâs: samimiyet, bir ameli baflka
bir karfl›l›k beklemeksizin, s›rf Al-
lah r›zas› için yapma.
istimâl: kullanma.
manevî: manaya ait, maddî ol-
mayan.
meslek: gidifl, usul, yol.
mes’ul: yükümlü.
mezkûr: zikredilen, ad› geçen,
an›lan.
muhafaza: koruma.
muharebât: savaflmalar.
mukabele: karfl›l›k.
muvaffak: baflaran, baflarm›fl,
baflar›l›.
mükellef: sorumlu ve yükümlü
olan.
müspet: olumlu.
set: mani, perde, engel.
s›r: gizlenen gerçek, saklanan bil-
gi.
flart: koflul.
tahribat: tahripler, y›k›p bozma-
lar.
tecavüz: sald›rma, sataflma, bafl-
kas›n›n hakk›na dokunma.
vazife: görev.
vazife-i ‹lahiye: do¤rudan do¤ru-
ya Allah’a ait olan ifl ve vazife.

âlem-i ‹slâm: ‹slâm âlemi, ‹s-
lâm dünyas›.
asayifl: emniyet; korku ve en-
difleden uzak olma.
ayet: Kur’ân cümlesi.
cani: cinayet ifllemifl, kimse.
cihad: düflmanla savaflma, Al-
lah yolunda malla ve canla
düflmana karfl› savaflmak.
cihad-› maneviye: manevî ci-

hat, ilim, fikir, dua gibi mane-
vî unsurlarla din düflmanlar›-
na karfl› koymak.
dâhil: içeri, iç.
dahilî: içe ait, içe dönük, iç ile
ilgili.
düstur: kanun, kural, esas.
ganimet: savaflta düflman-
dan ele geçirilen mal, para vs.
hânedân: aile, soy-sop.

haricî: d›fla ait, d›flar› ile ilgili.
hariç: d›flar›.
hizmet: u¤raflma, çal›flma.
hizmet-i imaniye: iman ve
Kur’an hakikatlerinin ikna
edici ve ilmî delillerle anlafl›l-
mas›na hizmet etme.
hükmüne: yerine, de¤erine.
içtihat: din âlimlerinin fler’î
esaslar dahilinde Kur’ân ve

1. Hiçbir günahkâr baflkas›n›n günah›n› yüklenmez. (En’âm Suresi: 164; ‹srâ Suresi: 15; Fât›r
Suresi: 18; Zümer Suresi: 7.)

EMIRDAG 02.qxd  3/28/07  9:44 AM  Page 871



baflkad›r. fiimdi milyonlar hakikî talebeleri Cenab-› Hak
bana vermifl. Biz bütün kuvvetimizle dahilde ancak âsâ-
yifli muhafaza için müsbet hareket edece¤iz. Bu zaman-
da dahil ve hariçteki cihad-› mâneviyedeki fark pek
azîmdir.

Bir  mese le  daha var ; o da çok ehemmiyetlidir.
Hükm-ü Kur'âna göre, bu zamanda mimsiz medeniyetin
icabat›ndan olarak hâcât-› zaruriye dörtten yirmiye ç›k-
m›fl. Tiryakilikle, görenekle ve itiyadla, hâcat-› gayr-› za-
ruriye, hâcât-› zaruriye hükmüne geçmifl. Âhirete iman
etti¤i halde, “Zaruret var” diye ve zaruret zann›yla dün-
ya menfaati ve maiflet derdi için dünyay› âhirete tercih
ediyor.

K›rk sene evvel, bir baflkumandan beni bir parça dün-
yaya al›flt›rmak için baz› kumandanlar›, hattâ hocalar›
benim yan›ma gönderdi. Onlar dediler:

“Biz flimdi mecburuz. 
1 päGnQƒo¶r``nÙrG oí«/ÑoJ päGnQhoôn°†dG s¿pG

kaidesiyle, Avrupa’n›n baz› usullerini medeniyetin icap-
lar›n› taklide mecburuz” dediler.

Ben de dedim: “Çok aldanm›fls›n›z. Zaruret su-i ihti-
yardan gelse, kat’iyen do¤ru de¤ildir; haram› helâl et-
mez. Su-i ihtiyardan gelmezse, yani zaruret haram yo-
luyla olmam›flsa zarar› yok. Meselâ; Bir adam su-i ihti-
yar›yla haram bir tarzda kendini sarhofl etse ve sarhofl-
lukla bir cinayet yapsa, hüküm aleyhine câri olur, mâzur
say›lmaz, ceza görür. Çünkü, su-i ihtiyar›yla bu zaruret 

ahiret: öbür dünya, öteki dünya,
k›yametten sonra kurulacak olan
âlem.
asayifl: emniyet; korku ve endi-
fleden uzak olma.
azîm: büyük.
baflkumandan: baflkomutan, bir
devletin silahl› kuvvetlerinin en
yüksek rütbelisi.
cihad-› maneviye: manevî cihat,
ilim, fikir, dua gibi manevî unsur-
larla din düflmanlar›na karfl› koy-
mak.
dahil: içeride.
ehemmiyetli: önemli.
evvel: önce.
hâcât-› gayr-› zaruriye: gerekli
olmayan istekler, zaruri olmayan
ihtiyaçlar, ihtiyaç olmad›¤› hâlde
ihtiyaç hâlini alm›fl fleyler.
hâcât-› zaruriye: zorunlu ihtiyaç-
lar, gerekli ihtiyaçlar.
hakikî: gerçek.

haram: ‹slâmiyetçe yasakla-
nan ifller.
hariç: d›flar›da.
helâl: Allah’›n müsaade etti¤i
fley, din bak›m›ndan günah
olmayan fley.
hükm-i Kur’ân: Kur’ân’›n
hükmü, emri.
hükmüne: yerine, de¤erine.
icabat: icaplar, gerekenler, lâ-
z›m gelenler; bir ifl için gerek-

li olanlar.
icap: gerekme hâli, lâz›m, ge-
rekli, lüzum.
iman: inanç, itikat.
itiyat: âdet edinme, al›flkan-
l›k haline getirme, al›flkanl›k.
kaide: kural, esas, düstur.
kat’iyen: hiç bir zaman, asla.
kumandan: komutan.
maiflet: geçim, geçinme.
menfaat: fayda.

mesele: konu.
muhafaza: koruma.
müspet: olumlu.
su-i ihtiyar: kötü seçim, seç-
menin fenal›¤›.
talebe: ö¤renci.
tiryaki: bir fleye vazgeçeme-
yecek derecede al›flm›fl olan.
usûl: metot, düzen.
zaruret: zorunluluk, mecburi-
yet.

1. Zaruretler haram› helâl edebilir.
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meydana gelmifltir. Fakat bir meczup çocuk cezbe halin-
de birisini vursa, mâzurdur. Ceza görmez. Çünkü ihtiya-
r› dahilinde de¤ildir.”

‹flte, ben o kumandana ve hocalara dedim: “Ekmek
yemek, yaflamak gibi zarurî ihtiyaçlar haricinde baflka
hangi zaruret var? Su-i ihtiyardan, gayr-› meflru meyiller-
den ve haram muamelelerden tevellüd eden hareketler
haram› helâl etmeye medar olamazlar. Sinema, tiyatro,
dans gibi fleylerde tiryaki olmuflsa, mutlak zaruret olma-
d›¤› ve su-i ihtiyardan geldi¤i için, haram› helâl etmeye
sebep olamaz. Kanun-u beflerî de bu noktalar› nazara al-
m›fl ki, ihtiyar haricinde zaruret-i kat’iye ile, su-i ihtiyar-
dan nefl’et eden hükümleri ay›rm›flt›r. Kanun-u ‹lâhîde
ise, daha esasl› ve muhkem bir flekilde bu esaslar tefrik
edilmifl.” 

Bununla beraber zaman›n ilcaat›yla zaruretler ortal›k-
ta zannederek baz› hocalar›n bid’alara taraftarl›¤›ndan
dolay› onlara hücum etmeyiniz. Bilmeyerek “Zaruret
var” zann›yla hareket eden o biçarelere vurmay›n›z.
Onun için kuvvetimizi dahilde sarf etmiyoruz. Biçare,
zaruret derecesine girmifl, bize muhalif olanlardan hoca
da olsa onlara iliflmeyiniz. Ben tek bafl›mla daha evvel
aleyhimdeki o kadar muar›zlara karfl› dayand›¤›m, zerre
kadar fütur getirmedi¤im, o hizmet-i imaniyede muvaf-
fak oldu¤um halde, flimdi milyonlar Nur talebesi oldu¤u
halde, yine müsbet hareket etmekle onlar›n bütün tah-
kiratlar›na, zulümlerine tahammül ediyorum.
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me, yönelme.
muamele: ifllem.
muar›z: muhalefet eden, karfl› ç›-
kan, muhalif.
muhalif: z›t, karfl›t, ayk›r›.
muhkem: sa¤lam, dayan›kl›.
mutlak: kesin.
muvaffak: baflarm›fl, baflar›l›.
müspet: olumlu.
nazar: bak›fl, dikkat.
neflet: meydana gelme, oluflma,
ç›kma.
Nur: Risale-i Nur, Risale-i Nur hiz-
meti.
sarf: harcama.
su-i ihtiyar: kötü seçim, seçme-
nin fenal›¤›.
tahammül: zora dayanma, sab-
retme, sab›r gösterme.
tahkirat: hakaret etmeler, hor
görmeler, küçük görmeler.
talebe: ö¤renci.
tarz: biçim, flekil.
tefrik: birbirinden ay›rma, ayr›
tutma.
tevellüt: do¤ma, do¤um.
tiryaki: bir fleye vazgeçemeye-
cek derecede al›flm›fl olan.
zaruret: zorunluluk, mecburiyet.
zaruret-i kat’iye: kat’î zaruret;
kesin ihtiyaç, kat’î zorunluluk.
zarurî: zorunlu.
zerre: en küçük parça, molekül,
atom.
zulüm: haks›zl›k, eziyet, iflkence.

aleyh: z›t, karfl›t.
bîçare: çaresiz, zavall›.
bid’a: sonradan ortaya ç›kan.
cari: geçerli, yürürlükte, mu-
teber.
cezbe: ruhî heyecan, coflkun-
luk, ruhun coflkunlukla ken-
dinden geçme hâli.
cinayet: adam öldürme, cana
k›yma, katl.
dâhil: içinde, içeri girmifl.
evvel: önce.
fütur: zay›fl›k, gevfleklik,
usanç.

gayr-› meflru: meflru olma-
yan, dine ayk›r›, kanunsuz.
haram: ‹slâmiyetçe yasakla-
nan ifller.
hariç: d›fl›nda.
helâl: Allah’›n müsaade etti¤i
fley, din bak›m›ndan günah
olmayan fley.
hizmet-i imaniye: iman ve
Kur’an hakikatlerinin ikna
edici ve ilmî delillerle anlafl›l-
mas›na hizmet etme.
hüküm: emir, bir konu hak-
k›nda verilen karar.

ihtiyar: irade, tercih.
ilcaat: zorlamalar, mecbur et-
meler.
kanun-› beflerî: insanlar›n or-
taya koydu¤u kanun.
kanun-› ‹lâhî: ‹lâhî irade, ‹lâhî
kanun.
kumandan: komutan.
mazur: özürlü, özrü olan.
meczup: deli, divane, mec-
nun.
medar: sebep, vesile.
meselâ: örne¤in.
meyil: bir tarafa do¤ru e¤il-
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Biz dünyaya bakm›yoruz. Bakt›¤›m›z vakit de onlara
yard›mc› olarak çal›fl›yoruz. Âsâyifli muhafazaya müsbet
bir flekilde yard›m ediyoruz. ‹flte bu gibi hakikatler itiba-
r›yla, bize zulüm de etseler hofl görmeliyiz. 

Risâle-i Nur’un neflri her tarafta kanaat-i tamme ver-
di ki, Demokratlar dine taraftard›rlar. fiimdi bir Risâleye
iliflmek, vatan, millet maslahat›na tamamen z›tt›r.

Bir mahrem risâle vard› ki, o mahrem risâlenin neflri-
ni men etmifltim. “Öldükten sonra neflrolunsun” demifl-
tim. Sonra mahkemeler al›p okudular, tetkik ettiler, son-
ra beraat verdiler. Mahkeme-i Temyiz o beraati tasdik
etti. Ben de bunu dahilde âsâyifli temin için ve yüzde
doksan befl mâsuma zarar gelmemesi için neflredenlere
izin verdim. “Said, meflveretle neflredebilir” dedim.

Üçüncü mese le :  fiimdi küfr-ü mutlak, öyle cehen-
nem-i mânevî neflrine çal›fl›yor ki, kâinatta hiçbir kâfir
ona yanaflmamak lâz›m geliyor. Kur'ân’›n “rahmeten
lil’âlemîn” oldu¤unun bir s›rr› budur ki: Nas›l Müslüman-
lara rahmettir; âhirete iman, Allah’a iman ihtimalini ver-
mesiyle de, bütün dinsizlere ve bütün âleme ve nev-i be-
flere rahmet olmas›na bir nükte, bir iflarettir ki, o mâne-
vî cehennemden dünyada da onlar› bir derece kurtar-
m›fl. Halbuki flimdi fen ve felsefenin dalâlet k›sm›, yani
Kur'ân’la bar›flmayan, yoldan ç›km›fl, Kur'ân’a muhale-
fet eden k›sm›, küfr-ü mutlak› komünistler tarz›nda nefl-
re bafllad›lar. Komünistlik perdesinde anarflistli¤i netice
verecek bir surette münaf›klar, z›nd›klar vas›tas›yla ve 

ahiret: öbür dünya, öteki dünya,
k›yametten sonra kurulacak olan
âlem.
âlem: dünya, cihan.
anarflist: hiçbir düzen ve otorite
tan›mayan, kar›fl›kl›k ve bozgun-
culuktan yana olan, ondan fayda
uman kimse.
asayifl: emniyet; korku ve endi-
fleden uzak olma.
beraat: serbest kalma, suçsuz
bulunma, aklanma.
cehennem-i manevî: manevî ce-
hennem, cehennem gibi s›k›c›.
dâhil: içeri, iç.
dalâlet: azg›nl›k, sap›kl›k.
felsefe: madde ve hayat› bafllan-
g›ç ve gaye bak›m›ndan incele-
yen ilim.
fen: tecrübî, ispatla meydana gel-
mifl ilimlere verilen genel ad.
hakikat: gerçek, do¤ru.
ihtimal: olabilirlik.
iman: inanç, itikat.
kâinat: evren; yarat›lm›fl olan
fleylerin tamam›, bütün âlemler.
kanaat-i tamme: tam kanaat.
kesin, flüphe edilmeyen düflünce,
fikir.
komünist: bütün mallar›n ortak-
lafla kullan›ld›¤› ve özel mülkiye-
tin olmad›¤› iddias›nda bulunan
düzen in mensubu olan kimse.
küfr-i mutlak: mutlak küfür, hiç
bir imanî hükmü, delili kabul et-
meme, kesin ve tam bir inkar.
mahkeme-i temyiz: temyiz
mahkemesi, mahkeme kararlar›-
n›n yolunda verilip verilmedi¤ini
tetkik etmekle görevli makam,
yarg›tay.
mahrem: herkesçe bilinmemesi
gereken, gizli.
manevî: manaya ait, maddî ol-
mayan.
maslahat: fayda, maksat.
masum: suçsuz, günahs›z, saf, te-
miz.
men: yasak etme, engelleme.
mesele: konu.
meflveret: müflavere, bir konu
hakk›nda çeflitli ve ehil flah›slar-
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dan fikir alma, dan›flma.
muhafaza: koruma.
muhalefet: uygun olmama,
ayk›r›l›k, z›tl›k, ayr›l›k, muha-
liflik.
münaf›k: nifak sokan, iki yüz-
lülük eden, ara bozucu.
müspet: olumlu.
neflr: yay›m, yay›n.
nev’i befler: insano¤lu, insan-
lar.
nükte: ince manal›, ancak
dikkatle anlafl›labilen mana
veya söz.

rahmet: Allah’›n kullar›n› esir-
gemesi, onlara maddî ve ma-
nevî nimetler vermesi.
Rahmetenli’l-Âlemîn: bütün
âlemlere rahmet olan, Hz.
Muhammed (a.s.m.).
risale: Risâle-i Nur Külliyat›n›
meydana getiren kitaplardaki
her bir ba¤›ms›z bölüm.
Risale-i Nur: Nur Risalesi, Be-
diüzzaman Said Nursî’nin
eserlerinin ad›.
s›r: gizlenen gerçek, saklanan
bilgi.

suret: biçim, flekil, tarz.
taraftar: benimseyen, iste-
yen.
tasdik: do¤rulama, onayla-
ma.
temîn: sa¤lama.
tetkik: dikkatle araflt›rma, in-
celeme.
vas›ta: vesile, neden, arac›.
z›nd›k: Allah’a ve ahirete
inanmayan, Allah’› inkâr
eden, imans›z, münkir.
zulüm: haks›zl›k, eziyet, ifl-
kence.
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baz› müfrit dinsiz siyasetçiler vas›tas›yla neflir ile afl›lan-
maya baflland›¤› için, flimdiki hayat, dinsiz olarak kabil
de¤ildir, yaflamaz. “Dinsiz bir millet yaflamaz” hükmü bu
noktaya iflarettir. Küfr-ü mutlak oldu¤u zaman, hakikat-i
halde yaflanmaz. Onun için, Kur'ân-› Hakîm, bu as›rda
bir mucize-i mâneviyesi olarak Risâle-i Nur flakirtlerine
bu dersi vermifl ki, küfr-ü mutlaka, anarflistli¤e karfl› sed
çeksin. Hem çekmifl. Evet Çin’i, hem yar› Avrupay› ve
Balkanlar› istilâ eden bu cereyana karfl› bizi muhafaza
eden Kur'ân-› Hakîmin bu dersidir ki, o hücuma karfl›
sed çekmifl, bu suretle o tehlikeye karfl› çare bulmufltur.

Demek bir Müslüman mümkün de¤il, baflka bir dine
girip, ya H›ristiyan ve Yahudi, hususan bolflevik gibi ol-
mak... Çünkü, bir ‹sevi, Müslüman olsa, ‹sâ Aleyhisselâ-
m› daha ziyade sever. Bir Mûsevî, Müslüman olsa, Mû-
sâ Aleyhisselâm› daha ziyade sever. Fakat bir Müslü-
man, Muhammed Aleyhissalâtü Vesselâm›n zincirinden
ç›ksa, dinini  b›raksa, daha hiçbir dine girmez, anarflist
olur; ruhunda kemâlâta medar hiçbir hâlet kalmaz. Vic-
dan› tefessüh eder, hayat-› içtimaiyeye bir zehir olur.

Onun için, Cenab-› Hakka flükür, Kur'ân-› Hakîmin
iflârât-› gaybiyesi ile, kahraman Türk ve Arap milletleri
içinde lisan-› Türkî ve Arabî ile bu asr› kurtaracak bir
mucize-i Kur'âniyenin Risâle-i Nur nam›yla bir dersi inti-
flara bafllam›fl. Ve on alt› sene evvel 600 bin adam›n
iman›n› kurtard›¤› gibi, flimdi milyonlardan geçti¤i sabit
olmufl.
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Kur’ân-› Hakîm: her ayet ve su-
resinde say›s›z hikmet ve fayda-
lar bulunan Kur’ân.
küfr-i mutlak: mutlak küfür, hiç
bir imanî hükmü, delili kabul et-
meme, kesin ve tam bir inkar.
lisan-› Türkî: Türklerin dili, Türk-
çe.
medar: sebep, vesile.
mu’cize-i Kur’âniye: Kur’ân’a ait
mu’cize.
mu’cize-i manevîye: manevî
mucize.
muhafaza: koruma.
Mûsevî: Hz. Mûsa’n›n (a.s.) din ve
fleriat›na ba¤l› olan, kimse, Yahu-
di.
müfrit: afl›r›.
nam: ad, isim.
neflir: yay›m, yay›n.
Risale-i Nur: Nur Risalesi, Bediüz-
zaman Said Nursî’nin eserlerinin
ad›.
sabit: ispat edilmifl, ispatlanm›fl.
set: mani, perde, engel.
suret: biçim, flekil, tarz.
flakirt: talebe, ö¤renci.
flükür: teflekkür.
tefessüh: çürüme, çürüyüp da¤›l-
ma, bozulma, kokuflma.
vas›ta: vesile, neden, arac›.
vicdan: insan›n içindeki, iyiyi kö-
tüden ay›rabilen, iyilik etmekten
lezzet duyan ve kötülükten elem
alan manevî his.
ziyade: çok, fazla.

aleyhissalâtü vesselâm: Sa-
lât ve selâm onun üzerine ol-
sun.
aleyhisselam: Allah’›n selam›
onun üzerine olsun.
anarflist: hiçbir düzen ve oto-
rite tan›mayan, kar›fl›kl›k ve
bozgunculuktan yana olan,
ondan fayda uman kimse.
Arabî: Arapça.
asr: yüzy›l.
bolflevik: Rus komünisti.
Cenab-› Hak: hakk›n ta ken-
disi olan fleref ve azamet sa-

hibi yüce Allah.
cereyan: ak›m, fikir, sanat ve-
ya siyaset hareketi.
evvel: önce.
hakikat-› hâl: durumun ger-
çek yönü, iflin asl›.
hâlet: hâl, suret, keyfiyet.
hayat-› içtimaiye: sosyal ha-
yat, toplum hayat›.
hususan: bilhassa, özellikle.
hüküm: kural.
iman: inanç, itikat.
intiflar: yay›nlanma, neflrol-
ma.

‹sevî: Hz. ‹sa’n›n dininden
olanlar.
istilâ: ele geçirme, kaplama,
yay›lma.
iflarat-› gaybiye: gaypla ilgili
iflaretler; Hz. Peygamber,
müçtehit imamlar taraf›ndan
gayba ait verilen haberler,
iflaret yolu ile yap›lan aç›kla-
malar.
kabil: mümkün, ihtimal da-
iresinde.
kemalât: kemaller, olgunluk-
lar, mükemmellikler.
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Demek Risâle-i Nur, befleri anarflistlikten kurtarmaya
bir derece vesile oldu¤u gibi, ‹slâm›n iki kahraman kar-
defli olan Türk ve Arab› birlefltirmeye, bu Kur'ân’›n ka-
nun-u esasîlerini neflretmeye vesile oldu¤unu düflmanlar
da tasdik ediyorlar.

Madem bu zamanda küfr-ü mutlak Kur'ân’a karfl› ç›k›-
yor. Küfr-ü mutlakta Cehennemden ziyade dünyada da
daha büyük bir cehennem var. Çünkü, ölüm madem öl-
dürülmüyor. Hergün beflerde otuz bin cenaze ölümün
devam›na flehadet ediyor. Bu ölüm küfr-ü mutlaka dü-
flenlere, yahut taraftar olanlara, hem flahs›n idam-› ebe-
dîsi ve bütün geçmifl, gelecek akrabalar›n›n da idam-›
ebedîsi olarak düflündü¤ü için, Cehennemden on defa
daha fazla dehfletli cehennem azâb› çeker. Demek o ce-
hennem azâb›n› küfr-ü mutlakla kalbinde duyuyor. Çün-
kü, herbir insan akrabas›n›n saadetiyle mesut, azab›yla
muazzep oldu¤u gibi Allah’› inkâr edenlerin itikadlar›nca
bütün o saadetleri mahvoluyor, yerine azaplar geliyor. ‹fl-
te bu zamanda, bu dünyada bu mânevî cehennemi in-
sanlar›n kalbinden izale eden tek bir çaresi var. O da
Kur'ân-› Hakîmdir. Ve bu zaman›n fehmine göre onun
bir mucize-i mâneviyesi olan Risâle-i Nur eczalar›d›r.

fiimdi Allah’a flükrediyoruz ki, siyasî partiler içinde bir
parti, bir parça bunu hissetti ki, o eserlerin neflrine mâ-
ni olmad›; hakaik-i imaniyenin dünyada bir cennet-i mâ-
neviyeyi ehl-i imana kazand›rd›¤›n› ispat eden Risâle-i
Nur’a mümanâat etmedi, neflrine müsaadekâr davrand›,
nâflirlerine de tazyikattan vazgeçti.

anarflist: hiçbir düzen ve otorite
tan›mayan, kar›fl›kl›k ve bozgun-
culuktan yana olan, ondan fayda
uman kimse.
azap: eziyet, iflkence; büyük s›-
k›nt›, fliddetli ac›.
befler: insan, insanl›k.
cenaze: ölü.
cennet-i manevîye: manen cen-
net gibi, manevî cennet.
defa: kere, kez, yol.
dehfletli: ürkütücü, korkunç.
ecza: cüz’ler, parçalar, k›s›mlar.
ehl-i iman: inananlar, iman sa-
hipleri.
fehm: anlay›fl.
hakaik-› imaniye: imana ait ha-
kikatler, imanî gerçekler.
idam-› ebedî: dirilmemek üzere
yok olufl, ahiret inanc› olmad›¤›
için ölümü ebedî yoklu¤a gitmek
olarak görme.
inkâr: Allah’›n varl›¤›na, birli¤ine
inanmama, kabul ve tasdik et-
meme.
ispat: kan›tlama, do¤rulama.
itikat: inanç, iman.
izale: yok etme, ortadan kald›r-
ma.
kanun-› esasî: ana prensipler,
anayasa.
Kur’ân-› Hakîm: her ayet ve su-
resinde say›s›z hikmet ve fayda-
lar bulunan Kur’ân.
küfr-i mutlak: mutlak küfür, hiç
bir imanî hükmü, delili kabul et-
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meme, kesin ve tam bir inkar.
madem: de¤il mi ki.
mahv: periflan etme, harap
etme.
manevî: manaya ait, maddî
olmayan.
mâni: meneden, geri b›rakan,
al›koyan, engel olan.
mesut: saadetli, bahtl›, mut-
lu.
muazzep: azap içinde bulu-
nan, eziyet çeken, çok s›k›nt›
gören.
mu’cize-i manevîye: manevî

mucize.
mümanaat: mani olma, en-
gelleme.
müsaadekâr: zorluk ç›karma-
yan, hoflgörü sahibi, uysal
davranan.
naflir: eser neflreden, yay›nla-
yan.
neflr: yay›m, yay›n.
parti: siyasî kurulufl.
Risale-i Nur: Nur Risalesi, Be-
diüzzaman Said Nursî’nin
eserlerinin ad›.
saadet: mutluluk.

siyasî: siyasetle ilgili, siyasete
ait.

flahadet: flahit olma, flahitlik;
aç›k alamet, iflaret.

flükür: teflekkür.

taraftar: tarafl›, bir taraf› des-
tekleyen.

tasdik: do¤rulama, onayla-
ma.

tazyikat: tazyikler, bask›lar,
zorlamalar.

vesile: arac›, vas›ta.

ziyade: çok, fazla.
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Kardefllerim, hastal›¤›m pek fliddetli; belki pek yak›n-
da ölece¤im veyahut bütün bütün konuflmaktan—bazan
men oldu¤um gibi—men edilece¤im. Onun için benim
Nur âhiret kardefllerim, “ehvenüflfler” deyip baz› biçare
yanl›flç›lar›n hatâlar›na hücum etmesinler. Daima müs-
bet hareket etsinler. Menfî hareket vazifemiz de¤il...
Çünkü dahilde hareket menfîce olmaz. Madem siyaset-
çilerin bir k›sm› Risâle-i Nur’a zarar vermiyor, az müsa-
adekârd›r; “ehvenüflfler” olarak bak›n›z. Daha “âzamüfl-
fler”den kurtulmak için, onlara zarar›n›z dokunmas›n,
onlara faydan›z dokunsun.

Hem dahildeki cihad-› mânevî, mânevî tahribata kar-
fl› çal›flmakt›r ki, maddî de¤il, mânevî hizmetler lâz›md›r.
Onun için, ehl-i siyasete kar›flmad›¤›m›z gibi, ehl-i siya-
set de bizimle meflgul olmaya hiçbir haklar› yok...

Meselâ, bir parti bana binler vecihle s›k›nt› verdi¤i hal-
de, hattâ otuz senede hapisler de, tazyikler de oldu¤u
halde, hakk›m› helâl ettim. Ve azaplar›na mukabil, o bi-
çarelerin yüzde doksan beflini tezyif ve itirazlara, zulüm-
lere mâruz kalmaktan kurtulmaya vesile oldum ki, 
1 …'ôrNoG nQrRph lInQpRGnh oQpõnJn’nh âyeti hükmünce kabahat ancak

yüzde befle verildi. O aleyhimizdeki partinin flimdi hiçbir
cihetle aleyhimizde flekvâya haklar› yoktur.

Hattâ bir mahkemede yanl›fl muhbirlerin ve casusla-
r›n evhamlar›yla bizi, yetmifl kifliyi mahkûm etmek için
su-i fehmiyle, dikkatsizli¤iyle Risâle-i Nur’un baz› 

EM‹RDA⁄ LÂH‹KASI - II | 877

vaz geçme.
hizmet: görev, vazife.
hüküm: kural.
itiraz: direnme, karfl› koyma.
maddî: madde ile alâkal›.
madem: de¤il mi ki.
mahkûm: hüküm verme.
manevî: manaya ait, maddî ol-
mayan.
maruz: u¤ramak, etkilenmek.
men: yasak etme, engelleme,
mâni olma.
menfi: olumsuz, müspet olma-
yan.
meselâ: örne¤in.
meflgul: ilgilenen, u¤raflan.
muhbir: ihbar eden, ihbarc›, gizli
bir fleyi ilgili makamlara bildiren,
jurnalci.
mukabil: karfl›l›k.
müsaadekâr: zorluk ç›karmayan,
hoflgörü sahibi, uysal davranan.
müspet: olumlu.
Nur: Risale-i Nur, Risale-i Nur hiz-
meti.
parti: siyasî kurulufl.
Risale-i Nur: Nur Risalesi, Bediüz-
zaman Said Nursî’nin eserlerinin
ad›.
su-i fehim: anlay›fl›n fenal›¤›; kö-
tü anlay›fl.
flekva: flikayet.
tahribat: tahripler, y›k›p bozma-
lar.
tazyik: zorlama, bask›, s›k›nt› ver-
me.
tezyif: zay›fa ç›karma, çürütme.
vazife: görev.
vecih: flekil, tarz.
vesile: arac›, vas›ta.
zulüm: haks›zl›k, eziyet, iflkence.

ahiret: öbür dünya, öteki
dünya, k›yametten sonra ku-
rulacak olan âlem.
aleyh: z›t, karfl›t.
ayet: Kur’ân cümlesi.
azamüflfler: çok flerli, flerrin
en büyü¤ü.
azap: eziyet, iflkence; büyük
s›k›nt›, fliddetli ac›.
bîçare: çaresiz, zavall›.

casus: hafiye, gizli haberleri
ö¤renerek veya s›rlar› çöze-
rek heber veren çafl›t.
cihad-› manevî: manevî ci-
hat, ilim, fikir, dua gibi mane-
vî unsurlarla din düflmanlar›-
na karfl› koymak.
cihet: sebep, vesile, mucip,
bahane.
dâhil: içeri, iç.

ehl-i siyaset: ülkenin idare-
siyle meflgul olanlar, siyaset
adamlar›, politikac›lar.
ehvenüflfler: flerrin en az za-
rarl›s›, kolay›, flerrin daha az
zararl›s›, daha az kötü olan;
iki flerden daha az zararl›s›.
evham: vehimler, zanlar, ku-
runtular.
helâl: ba¤›fllama, alaca¤›ndan

1. Hiçbir günahkâr baflkas›n›n günah›n› yüklenmez. (En’âm Suresi: 164; ‹srâ Suresi: 15; Fât›r
Suresi: 18; Zümer Suresi: 7.)
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k›s›mlar›na yanl›fl mânâ vererek seksen yanl›flla beni
mahkûm etmeye çal›flt›¤› halde, mahkemelerde ispat
edildi¤i gibi, en ziyade hücuma mâruz bir kardefliniz,
mahpus iken pencereden o müdde-i umumînin üç ya-
fl›ndaki çocu¤unu gördü, sordu. Dediler: “Bu müdde-i
umumînin k›z›d›r.” O mâsumun hât›r› için o müddeîye
beddua etmedi. Belki onun verdi¤i zahmetler, o Risâle-i
Nur’un, o mucize-i mâneviyenin intiflar›na, ilân›na bir
vesile oldu¤u için rahmetlere ink›lâp etti.

Kardefllerim, belki ben ölece¤im. Bu zaman›n bir has-
tal›¤› daha var; o da benlik, enâniyet, hodfuruflluk, ha-
yat›n› güzelce medeniyet fantaziyesiyle geçirmek ifltiha-
s›, tiryakilik gibi hastal›klard›r. Risâle-i Nur’un Kur'ân’-
dan ald›¤› dersin en birinci esas› benlik, enâniyet, hod-
furufllu¤u terk etmek lüzumudur. Tâ ihlâs-› hakikî ile
iman›n kurtar›lmas›na hizmet edilsin. Cenab-› Hakka flü-
kür, o âzamî ihlâs› kazananlar›n pek çok efrad› meyda-
na ç›km›fl. Benli¤ini, flan ve flerefini en küçük bir mese-
le-i imaniyeye feda eden çoktur. Hattâ Nurun biçare bir
flakirdinin düflmanlar› dost oldu¤u vakit onunla sohbet
etmek ço¤ald›¤› için, rahmet-i ‹lâhiye cihetinde sesi ke-
silmifl. Hem de ona takdirle bakanlar isabet-i nazar hük-
müne geçip onu incitiyor. Hattâ musafaha etmek de to-
kat vurmak gibi s›k›nt› veriyor.

“Senin bu vaziyetin nedir?” diye soruldu. “Madem
milyonlar kadar arkadafllar›n var; neden bunlar›n hat›r-
lar›n› muhafaza etmiyorsun?”

azamî: en fazla, en çok, nihayet
derecede.
beddua: inkisar, ilenç, bir kimse-
nin kötü olmas› için dua, kötü du-
a.
bîçare: çaresiz, zavall›.
Cenab-› Hak: hakk›n ta kendisi
olan fleref ve azamet sahibi yüce
Allah.
cihet: yön, sebep, vesile.
efrat: fertler.
enaniyet: kendini be¤enme,
bencillik, egoistlik.
fanteziye: yalandan gösterifl, gö-
rünüflte lüks ve zinet.
fedâ: gözden ç›karma, u¤runa
verme.
hizmet: görev, vazife.
hodfürufl: kendini be¤endirmeye
çal›flan, övünen.
hükmüne: yerine, de¤erine.
ihlâs: samimiyet, bir ameli baflka
bir karfl›l›k beklemeksizin, s›rf Al-
lah r›zas› için yapma.
ihlâs-› hakikî: gerçek ihlâs, sami-
miyet.
ilân: yayma, duyurma, bildirme.
iman: inanç, itikat.
ink›lâp: de¤iflme, dönüflme.
intiflar: yay›nlanma, neflrolma.
isabet-i nazar: do¤ru ve isabetli
bak›fl.
ispat: kan›tlama, do¤rulama.
madem: de¤il mi ki.
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mahkûm: hüküm verme.
mahpus: hapsedilmifl olan,
tutuklu.
mana: anlam.
maruz: u¤ramak, etkilenmek.
masum: küçük çocuk.
medeniyet: medenîlik, flehir-
lilik, uygarl›k.
mesele-i imaniye: imanî me-
sele, imanla ilgili mesele.
mu’cize-i manevîye: manevî
mucize.
muhafaza: koruma.
musâfaha: selam vermek ve

sevgisini göstermek üzere
birbirine el uzatma.
müddei: dava eden, davac›.
müddeiumumî: savc›.
Nur: Risale-i Nur, Risale-i Nur
hizmeti.
rahmet: Allah’›n kullar›n› esir-
gemesi, onlara maddî ve ma-
nevî nimetler vermesi.
rahmet-i ‹lâhîye: Allah’›n
sonsuz rahmeti, ‹lâhî rahmet.
Risale-i Nur: Nur Risalesi, Be-
diüzzaman Said Nursî’nin
eserlerinin ad›.

flakirt: talebe, ö¤renci.
flan: flöhret, ün.
fleref: onur, haysiyet.
flükür: teflekkür.
takdir: be¤enme, be¤endi¤ini
belirtme.
tiryaki: bir fleye vazgeçeme-
yecek derecede al›flm›fl olan.
vaziyet: durum.
vesile: arac›, vas›ta.
zahmet: s›k›nt›, eziyet, me-
flakkat.
ziyade: çok, fazla.
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Cevaben dedi: “Madem mesle¤imiz âzamî ihlâst›r; de-
¤il benlik, enâniyet, dünya saltanat› da verilse, bâki bir
mesele-i imaniyeyi o saltanata tercih etmek âzamî ihlâ-
s›n iktizas›d›r. Meselâ, harp içinde, avc› hatt›nda, düflma-
n›n top gülleleri aras›nda Kur'ân-› Hakîmin tek bir âye-
tinin, tek bir harfinin, tek bir nüktesini tercih ederek, o
gülleler içinde Habib kâtibine ‘Defteri ç›kar’ diyerek at
üstünde o nükteyi yazd›rm›fl. Demek Kur'ân’›n bir harfi-
nin, bir nüktesini düflman›n güllelerine karfl› terk etme-
mifl ruhunun kurtulmas›na tercih etmifl.” 

O kardeflimize sorduk: “Bu acip ihlâs› nereden ders
alm›fls›n?” 

Demifl: ‹ki noktadan...

Bir i s i : Âlem-i ‹slâmiyetin en acip harbi olan Bedir
Harbinde, namaz vaktinde cemaatten hissesiz kalma-
mak için, düflman›n hücumuyla beraber mücahidlerin
yar›s› silâh›n› b›rak›p cemaat hayr›na flerik olmak, iki
rek’at sonra onlar da hissedar olsun diye Fahr-i Âlem
Aleyhissalâtü Vesselâm bir hadis-i flerifiyle emretmifl ol-
mas›d›r. Madem harpte bu ruhsat var. Ve madem cema-
at hayr› da sünnet oldu¤u halde, o sünnete riayet etmek
en büyük bir hadise-i dünyeviyeye tercih edilmifl. Üstad›
mutlak›n böyle bir iflaretinden bir nüktecik alarak, biz de
ruh ve can›m›zla ittibâ ediyoruz.

‹ k inc i s i : Kahraman-› ‹slâm ‹mam-› Ali Rad›yallahü
Anh, Celcelûtiyenin çok yerlerinde ve âhirinde bir hima-
yetçi istemifl ki, namaz içinde huzuruna gaflet gelmesin. 
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himayet: koruma, esirgeme.
hisse: pay, nasip.
hissedar: hisse sâhibi, hissesi
olan.
ihlâs: samimiyet, bir ameli baflka
bir karfl›l›k beklemeksizin, s›rf Al-
lah r›zas› için yapma.
iktiza: gerek, lüzum.
ittiba: tabi olma, uyma, itaat et-
me.
kahramân-› ‹slâm: ‹slâm kahra-
man›, mücahit.
kâtip: yazan, yaz›c›.
Kur’ân-› Hakîm: her ayet ve su-
resinde say›s›z hikmet ve fayda-
lar bulunan Kur’ân.
madem: de¤il mi ki.
meselâ: örne¤in.
mesele-i imaniye: imanî mesele,
imanla ilgili mesele.
meslek: gidifl, tutulan yol, sistem.
mücahit: cihat eden, savaflan.
nükte: ince manal›, ancak dikkat-
le anlafl›labilen mana veya söz.
riayet: uyma, gözetme.
ruh u cân: ruh ve can; ruh ve
canla.
ruhsat: izin, müsaade, icazet.
saltanat: sultanl›k, padiflahl›k,
hükümdarl›k.
sünnet: Peygamberimizin hal ve
hareketleri.
flerik: ortak.
üstad-› mutlak: ilimde üstünlü¤ü
ve ö¤reticili¤i tart›flmas›z olan üs-
tat.

acip: tuhaf, hayrette b›rakan.
ahir: sonu, son k›sm›.
âlem-i ‹slâmiyet: ‹slam ale-
mi, ‹slam dünyas›.
aleyhissalâtü vesselâm: Sa-
lât ve selâm onun üzerine ol-
sun.
ayet: Kur’ân cümlesi.
azamî: en fazla, en çok, niha-
yet derecede.
bâkî: daimi, sonsuz.
Bedir: Mekke-i Mükerreme
ile Medine-i Münevvere ara-
s›nda bulunan, Müslümanlar

ile müflrikler aras›nda Bedir
Savafl›n›n yap›ld›¤› yer.

Celcelûtiye: Peygamberimiz
Resul-i Ekrem’in (a.s.m.) ders-
lerine istinaden, asl› cifir ve
ebcet hesab› ile alâkal› olarak
Hz. Ali (r.a.) taraf›ndan telif
edilen Süryanice bir kaside-
dir.

cemaat: bir imama uyup na-
maz k›lan Müslümanlar top-
lulu¤u.

cevaben: cevap olarak, karfl›-
l›k fleklinde.

enaniyet: kendini be¤enme,
bencillik, egoistlik.
Fahr-i Alem: âlemin övüncü,
âlemin kendisiyle övündü¤ü
Peygamberimiz (a.s.m.).
gaflet: Allah’tan uzaklafl›p
nefsinin arzular›na dalmak.
hâdise-i dünyeviye: dünya
ile ilgili hadise, dünyaya ait
olay.
hadis-i flerif: Peygamberimiz-
den aktar›lan sözlerin genel
ad›.
harp: savafl.
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Düflmanlar› taraf›ndan ona bir hücum mânâs› hât›r›na
gelmemek, s›rf namazdaki huzuruna pek çok olan düfl-
manlar› taraf›ndan bir hücum tasavvuru ile namazdaki
huzuruna mâni olunmamak için, bir muhaf›z ifriti der-
gâh-› ‹lâhîden niyaz etmifl.

‹flte bu biçare, ömrü bu zamanda hodfuruflluk içinde
yuvarlanan biçare kardefliniz de, hem sebeb-i hilkat-›
âlemden, hem kahraman-› ‹slâmdan bu iki küçük nükte-
yi ders ald›m. Ve bu zamanda çok lâz›m olan Kur'ân’›n
esrar›na ehemmiyet vermekle, harp içinde ruhunun mu-
hafazas›n› dinlemeyerek, Kur'ân’›n bir harfinin bir nük-
tesini beyan etmifl. 

Said Nursî
HAfi‹YE: Acip bir hâdise, adalet ve dinden hariç zâlimâne
nümunelerden birisi de, üç seneden beri müsadere ettikleri
Kur'ân’›m›z› çok defa istedi¤imiz halde vermedikleri ve 2800 Lâf-
za-i Celâl alt›nla yaz›l›, gözle görünen mu’cize-i Kur'âniyeyi gös-
teren o mübarek Kur'ân’›m›z› bize vermediler. fiimdi avukat diyor
ki: “Bir istida Diyanet Reisine yaz›n›z ki, iade edilsin.” Bunun gi-
bi yüzler nümuneler var ki, s›rf bir garazla ve ecnebî parma¤›yla
aleyhimize ifller dönüyor. Bizi ve âlem-i ‹slâm› pek sevindiren De-
mokratlar dikkat etsinler. Nurlar› ve Nurcular› bu iflkencelerden
kurtars›nlar.

Nur Talebeleri nam›na
Said Nursî

acip: tuhaf, hayrette b›rakan.
adalet: her hak sahibine hakk›n›n
tam ve eksiksiz verilmesi, hakka-
niyet, âdillik.
âlem-i ‹slâm: ‹slâm âlemi, ‹slâm
dünyas›.
aleyh: z›t, karfl›t.
beyan: anlatma, aç›klama.
bîçare: çaresiz, zavall›.
defa: kere, kez, yol.
dergâh-› ‹lâhî: ‹lâhî dergâh, s›¤›-
nak, Allah kat›.
diyanet: din iflleri ile ilgilenen ku-
rulufl, teflkilat.
ecnebi: yabanc›.
ehemmiyet: önem, de¤er, k›y-
met.
esrar: s›rlar, gizli hakikatler.
garaz: kötü kas›t, düflmanca ni-
yet, kin.
hâdise: olay.
hariç: d›fl›nda.
harp: savafl.
hafliye: dipnot.
hodfürufl: kendini be¤endirmeye
çal›flan, övünen.
iade: geri verme.
ifrit: korkunç ve zararl› cin.
istida: resmî makamlara bir iflin
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yap›lmas›n› istemek maksa-
d›yla yaz›lan yaz›, dilekçe.
iflkence: bir kimseye verilen
maddî-manevî s›k›nt›, eziyet.
kahramân-› ‹slâm: ‹slâm
kahraman›, mücahit.
lâfza-i Celâl: Allah lâfz›, keli-
mesi.
mana: anlam.
mâni: engel, mania, set.
mu’cize-i Kur’âniye: Kur’ân’a
ait mu’cize.
muhafaza: koruma.
muhâf›z: koruyucu, bekçi.

mübarek: feyizli, bereketli,
kutlu.
müsadere: toplatma, elden
alma.
nam: ad, isim.
niyaz: Allah’a yalvarma ve
yakarma.
Nur: Risale-i Nur, Risale-i Nur
hizmeti.
Nurcu: Bedîüzzaman Said
Nursî’nin eserlerine ve fikirle-
rine taraftar olan, Risale-i
Nur’lar› okuyup neflreden
kimse.

nükte: ince manal›, ancak
dikkatle anlafl›labilen mana
veya söz.

nümune: örnek.

reis: baflkan.

sebeb-i hilkat-i âlem: âlemin
yarat›l›fl sebebi.

talebe: ö¤renci.

tasavvur: bir fleyi zihinde fle-
killendirme, düflünme.

zâlîmâne: zalimce, zulmeder-
cesine.

EMIRDAG 02.qxd  3/28/07  9:44 AM  Page 880



EM‹RDA⁄ LÂH‹KASI | 881 fiAHIS B‹LG‹LER‹

Ekler
fiAHIS B‹LG‹LER‹

YER B‹LG‹LER‹

AYET VE ARAPÇA MET‹N ‹NDEKS‹

HAD‹S ‹NDEKS‹

fiAHIS ‹NDEKS‹

YER ‹NDEKS‹

GENEL ‹NDEKS

TAR‹HSEL GEL‹fi‹M VE OLAYLAR ‹Ç‹NDE BED‹ÜZZAMAN SA‹D NURSÎ



882 | EM‹RDA⁄ LÂH‹KASIEKLER

@



EM‹RDA⁄ LÂH‹KASI | 883 fiAHIS B‹LG‹LER‹

-A-

ABDULLAH ÇAVUfi (KULA): As›l ad› Abdullah Kula olan Abdullah Çavufl 1901 senesinde Ispar-
ta’ya ba¤l› ‹slâmköy’de dünyaya geldi. Elle yaz›lan ve ço¤alt›lan risalelerin gerekli yerlere da¤›t›m›-
n› yapan Nur Talebelerindendir. Nur postac›l›¤› olarak adland›r›lan bu vazife hakk›nda Abdullah Ça-
vufl flunlar› söylemektedir: “‹slâmköy’den akflamlayin ç›kard›m. Mektup torbas›n› s›rt›ma atar, fla-
fakla birlikte Barla’ya Hoca Efendiye ulaflt›r›rd›m. Sevinçle beni karfl›lard›. Sabah namaz›n› birlikte
eda eder, ondan sonra yatard›m. Böylece ertesi gün de Üstattan müsveddeleri al›r, Barla’y› gecele-
yin terk ederdim.”

ABDULLAH ÇAVUfi: As›l ismi Abdullah Yavafler’dir. ‹sparta’n›n E¤irdir ilçesine ba¤l› Barla belde-
sinden olan bu zat,  askerli¤ini çavufl rütbesi ile yapt›¤›ndan “Abdullah Çavufl” olarak tan›nmakta-
d›r. Bediüzzaman Hazretlerinin sad›k talebelerinden ve hizmetkârlar›ndan olan Abdullah Çavufl, De-
nizli Hapishanesinde Üstad Hazretleriyle birlikte bulunmufltu. Bu mahkeme beraatle neticelenmifl
ve di¤er arkadafllar›yla birlikte tahliye olmufllard›. Abdullah Yavafler, 1960 senesinde Hakk›n rah-
metine kavuflmufltur. 

‹BNI ABBAS (Ö. 68)/M. 687-688): Hz. Peygamberin amcas› Abbas bin Abdülmuttalip’in o¤lu-
dur. Annesinin ad› ilk Müslüman kad›nlardan Ümmü’l-Fazl Lübaba’d›r. Mekke’de do¤mufltur. Tefsir
ve f›k›h ilimlerinde otorite kabul edilen ve çok hadis rivayet edenler aras›nda yer alan Sahabîdir. 1160
tane hadis rivayet etmifltir. Kur’ân-› Kerîm’in inceliklerini anlay›p yorumlamas› için Hz. Peygamberin
özel olarak dua etti¤i Abdullah bin Abbas’›n tefsir ilmindeki üstünlü¤ü daha ilk devirlerde, hemen her-
kes taraf›ndan kabul edilmifltir. Ayetlerin nüzul sebeplerini, nasih ve mensuhunu çok iyi bildi¤i gibi
Arap edebiyat›na olan vukufu da mükemmeldi. Bu sebeple Ashap devrinden itibaren Rü’l-Ümme,
Tercümânü’l-Kur’ân” unvan›yla an›lagelmifltir. 

ABDULLAH (YE⁄‹N): 1926’da Kastamonu’nun Araç kazas›nda do¤du. Bediüzzaman’› 1942’de
Kastamonu Lisesinden tan›d› ve eserlerini okumaya bafllad›. Said Nursî’ye “Muallimlerimiz bize Al-
lah’tan bahsetmiyor, bize Allah’› tan›tt›r” deyince, O da “muallimleri de¤il okudu¤unuz fenleri din-
leyiniz. Çünkü fenler Allah’› tan›tt›r›yorlar” demifltir.

ABDÜRRAH‹M ZAPSU: Avukat Abdurrahim Zapsu, Bediüzzaman Hazretlerinin Rusya esaretin-
de iken Rus Komutan› Nikola Nikolaviç karfl›s›nda aya¤a kalkmad›¤›, bu yüzden idam›na hükme-
dildi¤i ve sonras›nda idamdam kurtuldu¤u hadiseyi bas›na ilk defa duyuran flah›st›r. O y›llarda
(1917) Hazar Denizindeki Nargin Adas›nda esir olan Zapsu, bu hadiseyi, flahit olan subaydan dinle-
mifl ve 1948 y›l›nda yay›nlad›¤› bir makale ile neflretmifltir. Bu makale Bediüzzaman Hazretlerine
okundu¤unda Bediüzzaman Hazretleri, “O esaret hadisesinin asl› do¤rudur. Fakat flahidim olmad›-
¤›ndan tafsilen beyan etmemifltim. Yaln›z bir mangan›n beni idam etmek için geldi¤ini biliyordum,
sonra anlad›m” demifltir.

ABDURRAHMAN: Yirmi alt› yafl›nda vefat eden Abdurrahman, Bediüzzaman Hazretlerinin a¤a-
beyi Molla Abdullah’›n o¤ludur. Onun bu kadar genç yaflta vefat› Bediüzzaman’› çok üzmüfltür. O
kadar ki, Bediüzzaman onu unutamad›¤›n› risalelerde ifade etmifltir. Sonraki baz› talebelerini (Zü-
beyir Gündüzalp, Hulûsi Yahyagil gibi) onun ismi ile de yad ederek anm›flt›r: ikinci Abdurrahman gi-
bi… Bediüzzaman Hazretleri onu, “manevî evlât” s›fat› ile yad etmifl, cesaret ve zekâvetini övmüfl-
tür. Ayr›ca Risale-i Nur’da ondan, di¤er üstün vas›flar›n› da sayarak bahsetmifltir.

Bu bahisler, özellikle Yirmi Alt›nc› Lem’an›n On ‹kinci Ricas›nda yer almaktad›r. Bediüzzaman
Hazretleri ile ye¤eni Abdurranman aras›ndaki iliflki bu bölümde ayr›nt›l› bir flekilde anlat›lmaktad›r.
Abdurrahman, Bediüzzaman Hazretlerinin Eski Said dönemindeki en yak›n talebesi olmakla birlik-
te, flahsî hizmetlerini de yapm›flt›r.

EM‹RDA⁄ LÂH‹KASI fiAHIS B‹LG‹LER‹
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ABDURRAHMAN TA⁄Î (1831-1886): Abdurrahman, 1831 y›l›nda fiirvan’da do¤du. Babas› Mol-
la Mahmud Efendi, annesi Hz. Hüseyin (r.a.) soyundan geldi¤i nakledilen Meyâsin Han›md›r. Hem
annesi, hem de babas› mütedeyyin olup, Peygamber Efendimizin sünnetine son derece ba¤l› idi-
ler. Daha küçük yafllardan itibaren anne ve babas›n›n dikkatini çeken Abdurrahman’›n yetiflmesi
için büyük bir gayret gösterdiler. Bahusus dedesi Molla Muhammed de e¤itimine özel önem vere-
rek ilmî ve manevî yönden iyi yetiflmesini istedi. Torununa; ailemizde ilmin babadan o¤ula geçme-
sine ra¤men, o¤ullar›ndan hiçbirisinin kendisindeki ilmi talep etmediklerini, ilmî aç›dan vârisinin
kendisi oldu¤unu ifade etmifltir. 

Abdurrahman, erken yafllarda e¤itime bafllad›. Özellikle hadis, f›k›h, tefsir gibi ilim dallar›nda iyi
bir e¤itim gördü. Ald›¤› terbiyenin etkisiyle akranlar› aras›ndan farkl›l›¤› ile dikkatleri üzerine çekti.
Yafl›tlar› oyun oynarken, kendisi bofl vakitlerini en güzel flekilde de¤erlendirmeye ve bofl fleylerle
meflgul olmamaya çal›flt›. On yafl›nda iken annesi vefat etti. Bundan sonra babas›, kendisi ile daha
çok ilgilenmeye bafllad›. kendisine fiafiî f›kh› ve Arapça gramer dersleri verdi. 

Abdurrahman, bölgenin önde gelen alimlerinden olan Molla Abdüssamed’in yan›na giderek
kendisinden ders ald›. Bu hocas›n›n vefat› üzerine Molla Ziyaüddin Arvasî’nin yan›na gitti. Yörenin
ünlü alimlerinden olan Arvasî’den ders al›p ona talebe oldu. Bu âlim zat›n hizmet ve sohbetinde
bulundu. K›sa zamanda hocas›n›n takdirini kazand› ve yan›ndan hiç ayr›lmad›. Aradaki ba¤a dikkat
çeken hocas›, “Muhabbete denk olacak hiçbir fley yoktur” de¤erlendirmesinde bulundu. Gerek bu
hocas›ndan ve gerekse di¤er alimlerden ald›¤› derslerle e¤itimini tamamlad› ve akabinde mezun
olup icazet ald›. Hocas›n›n vefat›ndan sonra, bir taraftan talebe yetifltirirken, di¤er taraftan insanla-
r› Cenab-› Hakk›n emir ve yasaklar› hakk›nda ayd›nlatmaya çal›flt›. 

Maddîyata fazla önem vermeyen Abdurrahman, talebelerine de bunu afl›lamaya çal›flt›. Allah’›n
r›zas›n› kazanmay› her fleyin üzerinde tuttu. Medresede talebelerine ders verirken, bazen onlar›
al›r, akarsu kenarlar›na ve çiçekli bahçelere, manzaras› güzel olan tepelere götürerek buralarda
ders verdi. Cenab-› Hakk›n kâinattaki sanatlar› ve koymufl bulundu¤u kanunlar hakk›nda bilgi ve-
rerek tefekküre özel önem verdi. Cenab-› Hakk›n varl›¤›na ve birli¤ine iflaret eden kâinattaki yan-
s›malar› talebelerine izah etti. 

‹limle u¤raflma ve talebe yetifltirmeye her fleyden daha çok de¤er veren Abdurrahman, dünye-
vî makam ve maddî gelire ehemmiyet vermedi. Bulundu¤u yerde nahiye müdürlü¤ü, kad›l›k ve
müderrislik verildi¤i halde bunlara iltifat etmedi. Bir ara fieyh Abdülbari Çarçahi’ye gidip talebe ol-
du. Hocas› kendisinden oruç tutmas›n›, az yemek yemesini ve daha az uyumas›n› isterken, s›k s›k
mezarl›klar› ziyaret etmesi tavsiyesinde bulundu. Bu yüzden baz› geceler bir iki saat mezarl›kta
kald›¤› oldu. Bunun yan›nda Tahi Köyü mezarl›¤›nda aç›k bir mezarda sabahlad›¤› da olurdu. 

Abdurrahman, yine bölgenin büyük âlimlerinden ve sevilen simalar›ndan olan S›bgatullah Arva-
sî’nin yan›na gidip kendisinden ders ald›. Burada bir süre kald›ktan ve e¤itim gördükten sonra ho-
cas›n›n tavsiyesi ile ‹sparit’e (Ispahart) gidip buran›n kad›l›¤›n› yapmaya bafllad›. Bu görevi ifa eder-
ken insanlara güzel ahlâk ve hoflgörü ile yaklaflt›. Hocas› ile irtibat›n› devam ettirip arada bir ziya-
reti ve sohbetine gitti. ‹ki y›l kad›l›k yapt›ktan sonra bu görevden ayr›l›p hocas›n›n yan›na geri dön-
dü. Dokuz y›l boyunca hocas›n›n hizmetinde bulunduktan sonra, insanlara Cenab-› Hakk›n emir ve
yasaklar›n› anlatmak, do¤ru yola yönelmelerine vesile olma hususunda icazet ald›. 

Bir ara hac farz›n› yerine getirmek üzere Hicaz’a gitti. Medine’yi ziyaret etti¤i s›rada burada bu-
lunan ‹mam Rabbanî Hazretlerinin torunlar›ndan olan Muhammed Mazhar ile görüflüp, sohbetinde
bulundu. Hac dönüflü hocas›n›n da tavsiyesi ile Bitlis’in Nurflin nahiyesine yerleflerek burada iman
hizmetinde bulunmaya bafllad›

Abdurrahman Ta¤i, yaklafl›k yirmi y›l kald›¤› Nurflin’de, insanlar› Hakka davet etmek için büyük
bir gayret gösterdi. Vefat›ndan evvel a¤›r bir hastal›k geçirdi. Buna ra¤men hiçbir sünnet namaz›n›



EM‹RDA⁄ LÂH‹KASI | 885 fiAHIS B‹LG‹LER‹

ihmal etmeden hepsini ayakta k›ld›. Gece ibadetlerini de ihmal etmedi. 1886 y›l›nda Nurflin’de ve-
fat etti ve buraya defnedildi. 

ABDÜLAZIZ ÇAVIfi: 1876 y›l›nda ‹skenderiye’de do¤an Abdülaziz Çavifl 1929 y›l›nda Kahire’de
vefat etti. Aslen Tunusludur. M›s›r’da Camiü’l-Ezher’de okudu. M›s›r devleti taraf›ndan tahsil için ‹n-
giltere’ye Oxford Üniversitesine gönderildi. Orada Arap dili alan›nda ö¤retim üyeli¤i yapt›. Daha son-
ra M›s›r’a döndü ve Maarif Vekâletinde sekiz y›l müfettifllik yapt›. ‹ngilizlerin sömürgecili¤ine karfl›
mücadele etti. 1907 y›l›nda memurluktan ayr›ld› ve siyasî mücadeleye bafllad›. Dört y›l el-Liva ga-
zetesinde baflyazarl›k yapt›.  M›s›r’da iki y›l hapis yatt›. fiiddetli bask›lar sonucu M›s›r’dan ayr›larak
1912 y›l›nda ‹stanbul’a geldi. ‹stanbul’da el-Hidaye dergisini ç›kard›. Arapça yay›n yapan el-Hilâlü’l-
Osmanî isimli bir gazete ç›kard›. Darü’l-Hikmeti’l-‹slâmiye’de çal›flt›. Bu s›rada Bediüzzaman’› tan›d›.
Daha sonra tekrar M›s›r’a döndü burada Üstatla ilgili “Fatinülas›r” bafll›kl› bir makale yazd›. ‹ngiliz
Anglikan Kilisesinin sordu¤u sorulara cevap verdi. Bunlar daha sonra Anglikan Kilisesine cevap is-
miyle yay›nlad›.

ABDÜLKADIR-I GEYLÂNÎ (GAVS-I AZAM): Abdülkadir-i Geylânî. (ö. 561/1165-66) Kadiriye ta-
rikatinin kurucusu. 470’te (1077) Gilân eyalet merkezine ba¤l› Neyf köyünde do¤an Geylânî’nin ba-
bas›, Ebu Salih Mûsa’n›n dindar bir kimse oldu¤u bilinmekle birlikte, devrin tan›nm›fl sûfîlerinden
Ebu Abdullah Savmai’nin k›z› olan annesi Ümmü’l-Hay›r Emetü’l-Cebbar Fat›ma’n›n da kad›n velîler-
den oldu¤u kabul edilir. Küçük yaflta annesini kaybeden Abdülkadir, dedesi Savmaî’nin himayesin-
de büyür ve tahsiline devrin ilim ve kültür merkezi olan Ba¤dat’ta devam eder. Orada, Ebu Galip
bin Bak›llânî, Cafer es-Serrac, Ebu Talip bin Yusuf gibi âlimlerden hadis; Ebu Said Muharrimî, Ebu
Hattab gibi hukukçulardan f›k›h; Zekeriya-i Tebrizî gibi dilcilerden de dil ve edebiyat ö¤renimi gö-
rür. K›sa zamanda usul ve füru ve mezhepler konusunda genifl bilgi sahibi olur ve Ebu’l-Hay›r Mu-
hammed bin Müslim Debbas vas›tas›yla tasavvufa intisap eder. Ba¤dat’a gitti¤i zaman mensup ol-
du¤u fiafiî mezhebini b›rakarak mizac›na daha uygun gelen Hanbelî mezhebine giren Abdülkadir-i
Geylânî, hayat›n›n sonuna kadar her iki mezhebe göre fetva vermifl, ancak yaflad›¤› dönemde Han-
belîlerin imam› olmufl ve bundan dolay› kendisine “Muhyiddin” (dini ihya eden) ünvan› verilmifltir.

ABDÜLMEC‹D NURSÎ: Abdülmecid Ünlükul (Nursî) 1884-1967. Bediüzzaman’›n kardefli, ‹flaratü’l-
‹’caz ve Mesnevî-i Nuriye’yi Arapçadan Türkçeye çeviren mütercim. Abdülmecid, 1884 y›l›nda Bit-
lis’in Hizan kazas›n›n ‹sparit nahiyesine ba¤l› Nurs köyünde do¤du. ‹lk e¤itimini burada ald›. Nurs
köyünden sonra Arvas’ta e¤itimine devam etti. Buradan ayr›ld›ktan sonra (1900) Van’a gitti. Van’-
da kald›¤› on dört y›l, e¤itim sürecinde ayr› bir öneme sahiptir. Buradaki Horhor Medresesinde a¤a-
beyinin nezaretinde iki yüzü aflk›n talebe ile birlikte e¤itimine devam etti. Özellikle Arap dili ve
edebiyat› dal›nda çok büyük bir aflama katetti. Nitekim bu sebepten dolay›d›r ki, Bediüzzaman ‹fla-
ratü’l-‹’caz ve Mesnevi-i Nuriye eserlerinin Arapçadan tercüme edilmesi iflini ona vermifltir. Ürgüp’te
on iki y›l müftülük yapt›. Burada ac›-tatl› çok say›da hadiseye tan›k oldu. Bediüzzaman’›n kendisi-
ne tevdi etti¤i eserlerinden ‹flaratü’l-‹’caz ile Mesnevi-i Nuriye’yi Arapçadan Türkçeye tercüme etti.
Bu eserlerden talebelerine dersler okuttu. Di¤er taraftan hayat›nda çok büyük iz b›rakan evlât ac›-
s›n› burada tatt›. Üniversitede okuyan ve gelmesini dört gözle bekledi¤i o¤lu Fuat’›n vefat haberi-
ni burada ald›.  Abdülmecid’in ac›larla dolu hayat› neredeyse vefat›na kadar devam etti. Bediüzza-
man, kardeflinin yaflad›¤› s›k›nt›l› halet-i ruhiyeye Mektubat isimli eserinde, Yirmi Sekizinci Mektu-
bun Üçüncü Meselesinde yer vermifltir. Abdülmecid’i en çok sarsan olaylar›n bafl›nda kuflkusuz, Be-
diüzzaman’›n ebedî istirahatgâh›nda bile rahat b›rak›lmamas› gelir. Vefat›ndan birkaç ay geçtikten
sonra, kendisine zorla imzalatt›r›lan bir yaz›ya dayan›larak Bediüzzaman’›n kabri aç›ld› ve naafl› bir
gece Urfa’daki mezar›ndan al›nd›. Abdülmecid’in, gözleri ba¤l› bir flekilde içinde bulundu¤u bir
uçakla tafl›nan naafl, bilinmeyen bir yere götürülerek defnedildi. Bediüzzaman’› hayatta iken rahat
b›rakmayanlar, vefat›ndan sonra da rahat b›rakmam›fllard›. Abdülmecid, 1967 y›l› geldi¤inde herkes
ile vedalaflmaya bafllad›. Ona göre ölüm vakti gelmiflti. Çünkü Bediüzzaman son buluflmalar›nda
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kardefline, kendisinden yedi y›l sonra ölece¤ini söylemiflti. Abdülmecid, Bediüzzaman’›n her söyle-
di¤inin gerçekleflti¤ini müflahade edenlerden biri idi ve buna bütün kalbi ile inan›yordu. Nitekim de
öyle oldu. 11 Haziran 1967 Cuma günü vefat etti. Kaderin garip bir cilvesidir ki, o¤lu Fuat da 23 y›l
evvel 9 Haziran 1944 Cuma günü vefat etmiflti. Risale-i Nur’a gönülden ba¤l› olan Abdülmecid, Mes-
nevî-i Nuriye’yi Arapçadan Türkçeye çevirdikten sonraki duygular›n› “‹tizar” bafll›¤› alt›nda, ayn› ki-
tapta ifade etmifltir. (Mesnevî-i Nuriye, s. 9.)

ABDÜLMUHS‹N: Muhsin Alev 1944 senelerini takip eden y›llarda Konya’da Zübeyir Gündü-
zalp’inde içinde bulundu¤u bir gençlik gurubuyla beraber Risale-i Nur’lar› tan›yan bahtiyarlardan
biridir. Bediüzzaman Hazretleri ile ilk görüflmesi ise Afyon’da olmufltur. 1952 y›l›nda iki bin adet
Gençlik Rehberi risalesini bast›rmaktan dolay› suçland› ve Gençlik Rehberi mahkemesinde yarg›-
land›. Muhsin Alev mahkeme sebebiyle ‹stanbul’a gelen Bediüzzaman Hazretleriyle görüfltü ve hiz-
metinde bulundu.

ÂDEM (a.s.): Cenab-› Allah’›n yaratt›¤› ilk insan ve insanl›¤›n atas›d›r. Allah, Hz. Âdem (a.s.) ve efli
Hz. Havva’y› ilk önce Cennete koymufltur. Fakat, daha sonra onun ve neslinin f›tratlar›na yerleflti-
rilmifl olan bütün istidat ve kabiliyetlerinin  aç›¤a ç›kabilmesi, Esma-i Hüsna’s›n›n tamam›n› göste-
ren parlak birer ayna olabilmelerini temin etmek için vazifelendirerek imtihan dünyas›na indirmifl-
tir. Hz. Âdem (a.s.) ilk peygamber olarak görevlendirilmifl ve kendisine on sahifeden oluflan kitap-
ç›k verilmifltir. Allah’›n seçkin k›ld›¤› kifliler aras›nda say›lm›fl oldu¤undan “safiyyullah” ve insanl›¤›n
ilk atas› olmas› sebebiyle de “ebü’l-befler” ünvan›yla an›lmaktad›r. ‹lk insan ve ilk peygamber Hz.
Adem (a.s.) bin y›l gibi uzun bir süre yaflam›flt›r.

ADNAN MENDERES: Cumhuriyet tarihinin mümtaz baflbakanlar›ndan olmas›na ra¤men, öldük-
ten sonra k›ymeti anlafl›lan flahsiyetler aras›nda yerini ald›. Yapt›klar›ndan dolay› de¤il yapmad›k-
lar›ndan sorumlu tutularak, haks›z yere idam edildi. ‹dam›na ihtilâlciler karar vermifl ve onu maka-
m›ndan ettikleri günü resmî bayram ilân etmiflken, yine bir ihtilâlci grup taraf›ndan itibar›n›n iade
edilmesi ve söz konusu bayrama son verilmesi kaderin garip bir cilvesi olarak tecelli etmifltir. Tür-
kiye demokrasiyi onun döneminde tan›d› ve halk, demokrasinin nimetlerinden onun döneminde
istifade etmeye bafllad›. Türk siyaset ve devlet adam› olan Menderes, 1899 y›l›nda Ayd›n’da do¤-
du. ‹zmir’de ‹ttihat ve Terakki Okulu ile K›z›lçullu Amerikan Kolejini bitirdi. I. Dünya Savafl› s›ras›nda
yedek subay olarak askere al›nd›. ‹zmir’in Yunanl›lar taraf›ndan iflgal edilmesi üzerine, Ay-y›ld›z di-
renifl gurubunun kurucular› aras›nda yer ald›. Fethi Okyar taraf›ndan kurulan Serbest Cumhuriyet
F›rkas›n›n Ayd›n’da örgütlenmesi ve il baflkanl›¤›n› üstlendi (1930). Bu partinin kapat›lmas› üzerine
CHP’ne geçerek, 1931 seçimlerinde Ayd›n milletvekili oldu. Milletvekilli¤i s›ras›nda e¤itimini de sür-
dürerek Ankara Hukuk Fakültesini bitirdi. Toprak reformu çerçevesinde toprak mülkiyetine s›n›rla-
ma getirilmesi çal›flmalar› üzeri partisiyle ters düfltü. Celal Bayar, Fuad Köprülü, Refik Koraltan ile
birlikte Demokrat Partiyi kurdu. 21 Temmuz’da yenilenen seçimlerde Kütahya milletvekili seçildi
(1946). Halka yönelik faaliyetleri, etkili konuflmalar› ve demokrasiyi tabana yayma çal›flmalar›n›n
neticesinde partisi, 14 May›s 1950 seçimlerini ezici bir ço¤unlukla kazanarak iktidar› CHP’den dev-
rald›. Celal Bayar’›n cumhurbaflkan› seçilmesi üzerine, parti baflkan› ve baflbakan oldu (May›s 1950).
Daha sonra yap›lan 1954 ve 1957 seçimlerini de kazanarak iktidar›n› devam ettirdi. Ancak, vatan-
dafl›n oyuyla oturdu¤u koltuktan 27 May›s 1960 ihtilâliyle indirildi ve ‹mral› Adas›na hapsedildi. Tu-
tuklulu¤u süresince gayri insan› muamele görüp, adil olmayan bir muhakemenin neticesinde idam
cezas›na çarpt›r›ld› ve cezas› infaz edildi (Eylül 1961). Y›llar süren tart›flmalar sonucunda, bizzat ih-
tilâlciler taraf›ndan dahi savunulamayacak flekilde ma¤duriyeti tarih önünde aflikâr olan Mende-
res’in itibar› iade edilerek, yap›lan devlet töreniyle naafl› Topkap›’da yapt›r›lan an›tmezara nakledil-
di.
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AHMET (AYT‹MUR): 1924 y›l›nda Elaz›¤’›n Baskil ilçesinde dünyaya geldi. 1949 y›l› sonlar›nda
Bediüzzaman Said Nursî’yi ziyaret edip hizmetine girdi. 1950’li y›llarda Risale-i Nur’lar› yeni harfler-
le yay›nlama hizmetini üstlendi. Tevafuklu Kur’ân-› Kerim’i bast›rmak gayesiyle Hizmet Vakf› kuru-
cular› aras›nda yer ald›. Ahmet Aytimur evlenmemifl ve hayat›n› Nur hizmetine vakfetmifltir.

AHMET FEYZ‹: Bediüzzaman Hazretlerinin, “Nur’un as›l avukat›” olarak niteledi¤i Ahmet Feyzi
Kul’dur. Risalelerde ad› geçen Feyzi isimli üç Nur Talebesi vard›r. (Mehmet, Hasan, Ahmet) Bediüz-
zaman, Ahmet Feyzi için, ayr›ca, “Feyzilerin bir kahraman›” da der. Bu unvanlar›, Afyon Mahkeme-
sindeki savunmas›ndan ötürü kazanm›flt›r. Bu savunmalar Külliyat›n fiualar adl› eserinde mevcut-
tur. 

AHMET FUAT: Mesle¤i ö¤retmenlik olan Ahmet Fuat, Risale-i Nur’un neflri için büyük fedakâr-
l›klarda bulunan Nur Talebelerinden biridir. Emirda¤ Lâhikas›’nda ismi çokça geçmektedir. Ahmet
Fuat yapt›¤› hizmetlerden dolay› Bediüzzaman Hazretleri taraf›ndan tebrik ve takdir edilmifltir.

AHMET GAL‹P: Bak›n›z GALiP BEY.

AHMET HAMD‹ AKSEK‹ (1887-1951): Son dönem ‹slâm alimlerindendir. Diyanet ‹flleri Baflkan-
l›¤›na getirilen üçüncü flah›st›r. Saltanat, Meflrutiyet ve Cumhuriyet dönemlerini görüp yaflad›. Gö-
revde bulundu¤u zamanlar dahil, Kur’ân-› Kerim’in Türkçe tercümesi ile namaz k›l›nmas› yönünde-
ki görüfllere fliddetle karfl› ç›kt›. Bat› emperyalizmine yol açacak tarzdaki Garpç›l›k ve milliyetçilik
ak›mlar›na karfl› mücadele verdi. Risale-i Nur ve Bediüzzaman’a karfl› samimî duygular besledi¤i gi-
bi, iste¤i üzerine Risale-i Nur’lar kendisine gönderildi.

Ahmet Hamdi, 1887 y›l›nda Akseki’ye ba¤l› Güzelsu (Sülles) nahiyesinde do¤du. Cami imam› olan
Mahmud Efendi ile Hatice Han›m›n ¤ludur. Küçük yaflta Kur’ân-› Kerim’i okumaya ve nahiyede bu-
lunan medresede e¤itim görmeye bafllad›. On dört yafl›na gelince babas› taraf›ndan Ödemifl’e gö-
türüldü ve burada bulunan Karamanl› Süleyman Efendi Medresesine devam etmeye bafllad›. Arap-
ça, Farsça, akaid, tefsir, f›k›h ve hadis gibi temel ‹slâmî ilimlerin derslerini almaya bafllad›.

Akseki, 1905 y›l›nda ‹stanbul’a geldi. 1914 y›l›nda Fatih dersiamlar›ndan olan Bay›nd›rl› Mehmed
fiükrü Efendiden icazet ald›. Bu arada tan›nm›fl âlimlerden muhtelif dersler ald›. ‹stiklâl Marfl› fiairi-
miz Mehmed Akif’ten de özellikle “Muallâka-i Seb’a” olmak üzere Arap edebiyat› ile alâkal› dersler
ald›. Bu arada Darülhilâfeti’l-Aliyye Medresesinden mezun oldu. Akabinde Medresetü’l-Mütehassi-
sin’e girerek felsefe, kelâm, hikmet-i ‹lâhiye flubesinden birincilikle mezun oldu. Girdi¤i imtihan› da
kazanarak dersiam unvan›n› ald›.

Akseki, bir taraftan ö¤renim hayat›na devam ederken, di¤er taraftan da yaz›lar yazmaya baflla-
d›. Bir ara Sebilürreflad’›n Bulgaristan ve Romanya muhabirli¤ini de yapt›. Bu arada Bulgaristan’› do-
laflarak buradaki insanlar›n dini aç›dan ayd›nlanmalar›na katk› sa¤lamaya çal›flt›. ‹zlenimlerini “Bul-
garistan Mektuplar›” ad› alt›nda, dergide neflretti. Heybeliada’daki mektepte, din felsefesi ve ahlâk
derslerinde hocal›k vazifesinde bulundu. 1916-18 y›llar›nda ‹stanbul’da muhtelif camilerde kürsü
fleyhliklerinde bulundu. Daha sonra iki ayr› medreseye önce tarih felsefesi, daha sonra ilm-i nefs
müderrisi olarak tayin edildi.

Akseki, Milli Mücadele boyunca Anadolu’nun muhtelif yerlerini dolaflt›. Vaaz ve konferanslar›y-
la Kuva-y› Milliye hareketini destekledi. 1924 y›l›nda ‹lâhiyat Fakültesi hadis ve hadis tarihi müder-
risli¤ine atand›. Daha sonra R›fat Börekçi’nin teklifi ile Diyanet ‹flleri Baflkanl›¤› Müflavere Heyetine
aza olarak tayin edildi. Tarikat-› Salâhiyye Cemiyetine üye oldu¤u iddias›yla 1925 y›l›nda Ankara ‹s-
tiklâl Mahkemesinde yarg›land›. Mahkemede suçsuz bulunarak beraat etti. 1939 y›l›nda Diyanet ‹fl-
leri Baflkan yard›mc›l›¤›na atand›. Bu görevini sürdürürken 1947 y›l›nda fierafettin Yaltkaya’n›n ve-
fat› üzerine de baflkanl›¤a getirildi.

Akseki, dört y›l sürdürdü¤ü görevi devam ederken 9 Ocak 1951 tarihinde Hakk›n rahmetine ka-
vufltu. Naafl› Cebeci Asrî Mezarl›¤›na kald›r›larak burada defnedildi.
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Akseki, Arapça, Farsça ve ‹ngilizce dillerini bilen, son derece zeki, ileri görüfllü ve zaman›n gelifl-
melerini takip eden, kendini yenileyebilen bir din âlimidir. Yazarl›k hayat›na S›rat-› Müstakim ve Se-
bilürreflad ekibi içinde yer alarak bafllad›. Osmanl› toplumunun geçirmekte oldu¤u kültürel de¤iflik-
likler üzerinde durdu. Yaz›lar›nda Bat›l›laflma ve din konular› üzerinde durdu. Modernleflmeye ta-
raftar olmakla beraber, mutlak Bat›l›laflmaya karfl› ç›kt›. ‹slâm dininin yeniliklere ve bilime aç›k ol-
du¤unu savundu.

MOLLA AHMET HAN‹: Molla Ahmet Hani Kürtlerin edip dâhilerinden biridir. fieyh Ahmed-i Ha-
ni olarak da bilinmektedir. 1651 y›l›nda do¤du. Dinî ilimleri ve Arapçay› tahsil etti. Bir süre Cizre’de
yaflad›. Daha sonra Do¤ubeyaz›t’a gitti ve orada 1707 y›l›nda vefat etti. Molla Ahmed Hani Kürtçe
olarak kaleme ald›¤› eserlerinde ulûhiyet ve varl›k âlemindeki kanunlar baflta olmak üzere ahlâkî,
kültürel ve sosyal meseleleri iflledi.

AHMET KUREYfi‹: Kastamonu’nun Devrekani ilçesinden olan Ahmet Özkan (Kureyfli) Üstatla
Kastamonu’da tan›flt›. Hayat›n›n sonuna kadar Risale-i Nur’lar›n hizmetinde bulundu. Bediüzza-
man’› çeflitli yerlede (Isparta, ‹stanbul) defalarca ziyaret etti.

AHMET NAZ‹F: 1891-1964. Maruf ismi, “Risale-i Nur’un ‹nebolu kahraman› Nazif Çelebi”dir. ‹ne-
bolu’da dünyaya geldi. Bediüzzaman’la ilk defa, 1908’de ‹nebolu’da tan›flt›. Buna belki tan›flma bi-
le denemezdi. Çünkü sadece göz göze gelmifllerdi. Ama ona olan sevgisinin derinleflmesine, bu ba-
k›fl, yetmiflti. Bediüzzaman’a karfl› ilk sevgi tomurcuklar›, henüz 17 yafl›nda iken belirmiflti. Çünkü
Bediüzzaman Hazretleri ünü dolay›s›yla, gazetelerde s›k s›k yer al›yordu. 

Otuz sene sonra, 1938’de Bediüzzaman’›n Kastamonu’ya sürgüne gönderildi¤ini duyunca, he-
men ziyaretine gitti. Denizli ve Afyon hapislerinde Üstad› ile birlikte bulundu. Nur’un hizmetine, sa-
dece kendini de¤il o¤lu Selâhattin Çelebiyi de adad›. Hatta Selâhattin Çelebi, Nurlar›n ilk defa tek-
sir makinesi ile ço¤alt›lmas›nda büyük pay sahibi olmufltu. Risale-i Nur’da “hanedan” olarak bah-
sedilen iki aileden biri “Çelebi Hanedan›”d›r. 

Bediüzzaman Hazretleri onun hakk›nda, Emirda¤ Lâhikas›’n›n 300. sayfas›nda flöyle bahseder:

“Kardeflimiz ‹nebolu Hüsrev’i Nazif Çelebi bana yaz›yor ki: ‘Hizb-i Nuriye ve Salâvat›n neflrini bi-
tirdikten sonra ne münasip ise neflredece¤im’ diye soruyor.

“Hakikaten, o kardeflimizin Cevflenü’l-Kebîr’i ve Hizb-i Nuriye’yi salâvat ile beraber neflri, Nurcu-
lara ve ehl-i imana büyük bir hizmettir. Cenab-› Hak her bir harfine mukabil ona ve yard›mc›lar›na
bin sevap ihsan etsin. Âmin.” Mektuplar›, özellikle Kastamonu Lâhikas›’nda yer

AHMET fi‹RANÎ: Ahmed fiiranl› [fiiranî] (1879/80–1942)

Son devir Osmanl› ulemas›ndand›r. II. Abdülhamit, ‹ttihat Terakki ve Cumhuriyet dönemlerini gö-
rüp yaflam›flt›r.

Memleketine atfen fiiranî lakab›yla an›l›p tan›nm›flt›r. Risale-i Nur’da ismi iki yerde zikredilmek-
tedir. (Emirda¤ Lâhikas› s. 144; Kastamonu Lâhikas›, s. 152.) Birinde Ahmed fiirvanî olarak geçmekte
ise de bu sehven yaz›lm›fl olup, fiiranî olmas› gerekmektedir. Kendisinin de aralar›nda bulundu¤u ba-
z› ‹stanbul ulemas›n›n Risale-i Nur hakk›ndaki takdir ve hüsnüniyetlerine yer verilmekte, bu zatlar›n
hat›r› için ‹stanbul hocalar›yla dost olundu¤una iflaret edilmektedir.

Ziraatle u¤raflan Mahmut A¤an›n o¤lu olan Ahmed’in do¤um tarihi Hicrî 1297 olarak gösterilmek-
tedir. Buna göre 1879 veya 1880 y›l›nda Gümüflhane’nin fiiran kazas›na ba¤l› Karaca köyünde do¤du.
Medresede e¤itim gördü ve Hicrî 1327 (1909) senesinde mezun olup, icazet ald›. Bu arada mezuniye-
tinden bir y›l evvel girdi¤i imtihan› kazanarak daha üst derecede bulunan Medresetü’l-Kuzât ad› ve-
rilen ve kad› yetifltirilmek üzere aç›lm›fl bulunan okula dahil oldu.

Ahmed fiiranl›, daha önce bitirmifl oldu¤u medrese e¤itiminden sonra kad›l›k e¤itimi veren med-
resede e¤itimini sürdürdü. Hicrî 1331 (1912-1913) y›l›nda Fatih Camiinde ders vermeye bafllad›. Hicrî
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1332 (1914) tarihinde Medresetü’l-Kuzat’tan iyi derece ile mezun oldu. Böylece medrese e¤itimini
tamamlam›fl oldu.

Bir süre, fieyhülislâm hakk›nda yazd›¤› ve “Mersiye-i Medaris” bafll›¤›n› tafl›yan elefltirel yaz› üze-
rine takibata u¤rad›. Divan-› Harb-i Örfî’nin 20 Ocak 1916 tarihli oturumunda bir sene hapis ve 25
lira para cezas›na çarpt›r›ld›. 

Ahmed fiiranl›, 5 A¤ustos 1918 tarihinde Darü’l-Hikmet-i ‹slâmiye Birinci S›n›f katipli¤ine getiril-
di. 28 Ocak 1919 tarihinde de, Darü’l-Hikmet-i ‹slâmiye azalar›n›n makale ve yaz›lar›n›n neflredildi-
¤i “Ceride-i ‹lmiye”nin müdürlü¤üne tayin edildi. 9 Nisan 1919 tarihinde istifa etti. 

1 Eylül 1919 tarihinde yüksek ö¤renimin görüldü¤ü Sahn Medresesi f›k›h müderrisli¤ine atand›.
Bu görevden evvel medrese e¤itimlerinin üç kademesinden birinci kademesini teflkil eden ve “‹b-
tidai Hariç” olarak adland›r›lan birimde de müderrislik yapt›. 

Ahmed fiiranl›, 5 Ekim 1922 tarihinde daha önce kâtipli¤inde bulundu¤u Darü’l-Hikmet-i ‹slâmi-
ye üyeli¤ine tayin edildi. Bir süre sonra Ankara’da Büyük Millet Meclisinin aç›lmas› üzerine, baz› me-
murlar gibi kendisi de aç›kta kald›. 

Yeni hükümet taraf›ndan teflkil ettirilen Umur-u fier’iye ve Evkaf Vekâleti taraf›ndan 14 fiubat
1923 tarihinde, dinî hizmetlerde istihdam edilen vaiz, imam, vb. görevlilerin yetifltirilmesi maksa-
d›yla teflekkül ettirilen Medresetü’l-‹rflad müdürlü¤üne tayin edildi. Ancak 3 Mart 1924 tarihinde
medreselerin ortadan kald›r›lmas› üzerine ikinci kez aç›kta kald›. 

Ahmed fiiranl›, 1 Ekim 1925’te Konya’da bulunan imam hatip okuluna müdür ve ayn› zamanda
ö¤retmen olarak tayin edildi. Bu okul da 1 Eylül 1926 y›l›nda kapat›ld›. Bu tarihten sonra e¤itim ve
ö¤retim ile alâkas› kesildi. 

Bir süre yay›nc›l›k faaliyetinde de bulunan Ahmed fiiranl›, Medrese ‹tikatlar›, Hayrü’l-Kelâm ve
‹’tisam adlar›n› tafl›yan üç ayr› dergi neflretti. ‹stiklâl Mahkemelerinde de yarg›lan›p aklanan âlim,
1942 y›l›nda vefat etti. 

Ömrünün büyük bir k›sm›n› e¤itim ve ö¤retimle geçiren Ahmed fiiranl› ile Bediüzzaman aras›n-
daki yak›n ilgi, özellikle Darü’l-Hikmet-i ‹slâmiye’de bulunmalar›yla pekiflmifl ve bu yak›nl›k daha
sonra da devam etmifltir.

Bediüzzaman’›n ‹stanbul âlimlerini övmesi, Ahmed fiiranl› gibi âlimler dolay›s›yla olsa gerektir.

A‹fiE-‹ SIDDIKA (614-678): Peygamber Efendimizin (a.s.m.) han›m› oldu¤u için “ümmü’l-mü’mi-
nin” ve Hz. Ebubekir’in (r.a.) k›z› oldu¤undan “es-S›dd›ka” ünvanlar›yla an›lan Hz. Aifle, 614 y›l›nda
Mekke’de do¤du. Annesi Ümmü Ruman bint Amir b. Uveymir, Kinane kabilesindendir. Kendi ismiy-
le tan›nmakta olup künyesi, Ümmü’l-Mü’minin Aifle Ebi Bekr es-S›ddik el-Kureyfli fleklindedir. Baba-
s›, Hz. Muhammed (a.s.m.) ile beraber hicret etti¤i için kendisi daha sonra Medine’ye hicret etti. Hic-
retten önce nikâhlar› k›y›lmakla birlikte dü¤ünleri daha sonra 624 y›l›nda iki bayram aras›nda ya-
p›larak Peygamber Efendimiz ile evlendi. Bu evlilik hayat›nda çok büyük de¤iflikliklere vesile oldu.
Peygamber han›mlar› mü’minlerin anneleri ve baflkas›yla evlenemeyecekleri hakk›ndaki Kur’ânî
hükümden (Ahzab Suresi, 33.) dolay› ümmü’l-mü’minin ünvan›yla an›lmaya baflland›. Bunun yan›n-
da en önemli husus, Peygamber terbiyesi ile büyümesi ve en çok hadis rivayet eden Sahabeler
aras›nda yer almas›d›r. Peygamber Efendimizin Hz. Aifle’yi çok sevmesinin hikmetleri vard›r. Hz. Ha-
tice’den (r.a.) sonra en çok onu sevdi¤ini izhar etmesi sebepsiz de¤ildir. Bunun en güzel cevab›, “ha-
n›mlar› aras›nda sadece Hz. Aifle’nin yan›nda bulundu¤u zaman vahiy geldi¤i” ifadelerinde yer almak-
tad›r. Bu ifade ayn› zamanda Hz. Aifle’nin di¤erlerinden daha faziletli oldu¤unu da göstermektedir.
Kendisi de Hz. Muhammed’i çok sever ve emirlerine uymada büyük titizlik gösterirdi. Onunla bera-
ber ibadet eder, gece namazlar›n› onunla beraber k›lard›. Günlerinin ço¤unu oruçla geçirirdi. Kimse-
nin aleyhinde konuflmaz, mütevazi ve cömert idi. Bir çok köle ve cariyeyi azat etti. Peygamber Efen-
dimiz son nefesini onun yan›nda verdi ve burada defnedildi. Bunun üzerine on sekiz yafl›nda dul
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kald›. Kur’ân’›n hükmüne uyarak bir daha evlenmedi ve k›rk yedi y›l bu flekilde yaflad›. Vefat› bü-
yük üzüntüye sebep oldu (678). K›skanç olarak bilinmesine ra¤men; Peygamber Efendimizin di¤er
han›mlar›, k›z› Hz. Fat›ma, Hz. Ali ve di¤erlerinin faziletlerini nakletti¤i hadislerle tan›nmalar›n› sa¤-
layacak flekilde alicenap bir kiflili¤e sahipti. ‹lme afl›r› merak› önemli bilgilere sahip olmas›n› sa¤la-
d›. Peygamber Efendimizden ald›¤› feyzin de etkisiyle ‹slâmî esaslar›n ö¤renilmesinde dikkate de-
¤er bir mevkiye sahip oldu. Kur’ân-› Kerîm’i hem tefsir etti, hem de daha iyi anlafl›lmas› gayesiyle
flerh etti. ‹çtihat ve fetvalar›yla müçtehit ve bir fakih olarak kabul edildi. Çok say›da fetva veren ye-
di Sahabe aras›nda yer ald›. ‹slâm hukuku dal›nda yetifltirdi¤i talebeleri vas›tas›yla, bu alandaki gö-
rüflleri ümmetin aras›nda yay›lm›fl oldu. Sünnet-i seniye konusunda baflvurulacak kiflilerin en
önemlileri aras›nda ilk s›ralarda gelir. Çok güçlü bir haf›zaya sahip olmas› ve Peygamber Efendimizin
(a.s.m.) her hareketini titizlikle takip etmesinden ötürü verdi¤i bilgiler çok önemlidir. 2210 hadis ri-
vayet etmifltir. Böylece en çok hadis rivayet edenlerin aras›nda dördüncü s›rada yer al›r. Rivayet et-
ti¤i hadislerin ilgili konular› da çok önemlidir. Meselâ; Peygamber Efendimizin aile hayat›, günlük hal
ve hareketleri, ahlâk›, Veda Hacc›, cahiliye dönemi tarihi, kad›nlarla alâkal› hükümler, ibadetler,
v.s.dir. 

AL‹ (r.a.): Hz. Ali (r.a.). Hz. Peygamberin damad›, Hulefa-i Raflidîn’in dördüncüsüdür. Hicretten
yaklafl›k yirmi iki y›l önce (m. 600) do¤du¤u rivayet edilen Hz. Ali’nin babas› Hz. Peygamberin am-
cas› Ebu Talib, annesi de Fat›ma bint Esed b. Haflim’dir. Hz. Muhammed’in peygamberli¤ine ilk iman
eden çocuk olan Hz. Ali, Hicret s›ras›nda Mekke’de kalm›fl, geceyi Hz. Peygamberin yata¤›nda geçi-
rerek onun evde oldu¤u kanaatini uyand›rm›flt›r. Hicretin ikinci y›l›nda Hz. Peygamberin (a.s.m.) k›-
z› Fat›ma ile evlenen Hz. Ali’nin bu evlilikten Hasan, Hüseyin ile Zeynep ve Ümmü Gülsüm adl› ço-
cuklar› olmufltur. (Muhsin adl› çocuklar› ise henüz bebekken ölmüfltür.) Esedullah (Allah’›n aslan›)
ünvan›yla an›lm›flt›r. Hz. Peygambere kâtiplik de yapan Hz. Ali, Hudeybiye Anlaflmas›n› yazm›flt›r.
Mekke’nin fethinden sonra Kâbe’deki putlar› imha etme görevi ona verilmifltir. ‹lk üç halife döne-
minde de idarî görevlerde bulunan Hz. Ali, Hz. Osman’›n flehit edilmesiyle birlikte seçimle halife ol-
mufltur. Hz. Ali’nin hilâfeti döneminde ‹slâm tarihinin en üzücü olaylar›ndan Cemel Vakas› (Hz. Ai-
fle önderli¤indeki ordu ile yap›lan savafl) ile Hz. Muaviye ile yap›lan S›ffin savafllar› meydana geldi.
Hicrî 19 veya 21 Ramazan’da (26 veya 28 Ocak 661’de) Kûfe’de, Haricî Abdurrahman b. Mülcem ta-
raf›ndan zehirli bir hançerle flehit edildi. Hz. Ali Kufe’ye (Necef) defnedilmifltir. Hz. Ali’nin, kendisine
Hz. Peygamber (a.s.m.) taraf›ndan verilen “Ebu Turab” lakab›ndan baflka “el-Murtaza” ve “Esedullâ-
hi’l-Gâlib” gibi lakaplar› da vard›r. Çocuklu¤unda puta tapmad›¤› için daha sonralar› “Kerremallahu
Vecheh” dua cümlesiyle de an›lm›flt›r.

AL‹ EKBER fiAH: 1950-52 y›llar› aras›nda Türkiye’ye gelen Pakistan Milli E¤itim Bakan Vekilidir.
Kendi iste¤i üzerine Bediüzzaman Hazretleriyle Emirda¤’da görüflmüfltür. Görüflmesinde Bediüzza-
man Hazretlerinden Risale-i Nur hizmeti ve Islâm dünyas›n›n durumu hakk›nda bilgi alm›flt›r. Gö-
rüflmeleri esnas›nda Bediüzzaman Hazretleri taraf›ndan talebeli¤e kabul edilen Ali Ekber fiah mem-
leketine döndükten sonra çeflitli gazete ve dergilerde makaleler yazarak Bediüzzaman Hazretleri-
ni, risaleleri ve Türkiye’deki Islâmî inkiflaf› anlatm›flt›r.

AL‹ RIZA (MAHKEME RE‹S‹): Mu¤lal› olan Ali R›za Balaban, 1943 senesinde Bediüzzaman Said
Nursî’nin talebeleriyle birlikte yarg›land›¤› Denizli mahkemesinin reisi idi. Mahkeme süresince ada-
letten ayr›lmad›. Risale-i Nur’un hizmet tarihinde mühim bir dönüm noktas› olan Denizli mahke-
mesinin ilk beraat karar›n› vermiflti. Bu karar üzerine Üstat Bediüzzaman Hakim Ali R›za Balaban ve
adaletten ayr›lmayan di¤er hakimler hakk›nda flöyle demiflti: “Hakim-i adil ile beraber, hakikî ada-
lete çal›flan zatlar, de¤il yaln›z bizi, belki Anadolu’yu ve Âlem-i ‹slâm› manen minnettar eylemifl-
ler.”

AL‹ RIZA EFEND‹ (FETVA EM‹N‹): ‹stanbul’un eski fetva eminlerinden olan Ali R›za Efendi, ‹s-
tanbul ulemas›n›n önde gelen isimlerinden biridir. Risalelerde kendisinden “‹stanbul ulemas›n›n en
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büyü¤ü ve en müdakkiki ve çok zaman müftiü’l-enam olan eski fetva emini meflhur Ali R›za Efen-
di” fleklinde bahsedilmektedir.

Ali R›za Efendi, medrese mensuplar›n›n ve resmî vazifede bulunan hocalar›n Risale-i Nur aley-
hinde bulundu¤u zamanlarda onlar›n aksine Risale-i Nur’a taraftar olmufltur. Risale-i Nur ve Bedi-
üzzaman Hazretleri hakk›nda takdirkâr ifadeler içeren mektuplar› bulunmaktad›r. Mektuplar›nda ri-
salelerin ifade tarz›n›n hiçbir eserde bulunmad›¤›n›, eserlerin müceddid-i din olup tam do¤ru oldu-
¤unu, zor flartlar alt›nda bu eserleri meydana getiren Bediüzzaman Hazretlerinin ‹slâm dinine bü-
yük hizmet etti¤ini beyan etmifltir.

ÂL‹ME HANIM: Bak›n›z HANIM.

ASIM BEY (B‹NBAfiI): Risalelerde ad› As›m Bey ya da Binbafl› As›m Bey olarak geçen Ahmet
As›m Önerdem, 1877 senesinde ‹zmit’te dünyaya geldi. Trablusgarp, fiam, Mu¤la ve Manisa gibi çe-
flitli yerlerde subay olarak görev yapt›. El yaz›s› güzel olan As›m Bey Burdur’a geldi¤inde Bediüzza-
man Hazretleriyle tan›flt› ve risaleleri yazmaya bafllad›. Bediüzzaman Hazretleri Burdur’dan ayr›ld›k-
tan sonra da mektuplaflmalar› devam etti. Bu mektuplar›n ço¤u Barla Lâhikas›’nda yer almaktad›r.

Bediüzzaman Hazretlerinin istikamet flehidi olarak adland›rd›¤› As›m Beyin vefat› ise flu flekilde-
dir:

Emniyetin s›k› tedbirler ald›¤› Bediüzzaman Hazretlerinin ve talebelerinin takip edildi¤i 1934 ve
1935’li y›llarda birgün As›m Bey evinde arkadafllar›yla risaleleri okurken polisler bask›n yapar ve
evinde baz› risaleleri bulur. Bu hadise üzerine As›m Bey Isparta’ya götürülür ve sorguya al›n›r. As›m
Bey hakimin sorgusu esnas›nda sorulara do¤ru cevap verse Üstad›na zarar gelebilece¤ini, yalan
söylese k›rk y›ll›k askerlik hizmetinin flerefine yak›flmayaca¤›n› düflünerek, “Yâ Rabbi, can›m› al” di-
ye dua eder ve orac›kta vefat eder. K›rk y›ll›k meslek hayat› boyunca elini kara ve kirli ifllere bu-
laflt›rmayan As›m Bey, Bediüzzaman Hazretlerinin tabiriyle “istikamet flehidi” olur. As›m Beyin Ce-
nazesi efli Nigâr Han›m taraf›ndan y›kan›r ve korkudan ancak yedi sekiz kiflinin kat›ld›¤› cenaze na-
maz›ndan sonra Isparta’n›n Alaaddin mezarl›¤›na defnedilir.

ASIYE HANIM: ‹smi ve hizmetleri Risale-i Nur’da geçen Asiye Han›m 1885’de Afyon’da do¤du.
Babas› Mehmet Bahaüddin Mevlâna Halid-i Ba¤dadî’nin hizmetinde bulunan ve Mevlâna Hazretle-
rinin kendisine bir cübbe hediye etti¤i Küçük Âfl›k’›n torunudur. Mevlâna Hazretlerinin hediye etti-
¤i bu cübbe daha sonra Âsiye Han›ma intikal etmifltir. Asiye Han›m bu cübbeyi y›llarca saklam›fl,
Kurtulufl Savafl›nda bile yan›ndan ay›rmam›flt›r. Kocas› Tahir Mülâz›mo¤lu’nun Kastamonu Hapisha-
nesine müdür olarak atanmas›ndan sonra ailece Kastamonu’ya yerleflmifllerdir. Asiye Han›m Üsta-
d› bu sayede tan›m›fl ve cübbeyi Üstada vermifltir.

-B-

BAHR‹ ÇA⁄LAR: Bediüzzaman Hazretleriyle ilk görüflmesi Barla’da olmufltur. ‹lk görüflmesinin
ard›ndan Risale-i Nur hizmetine giren ve neflrinde büyük hizmetlerde bulunan Bahri Ça¤lar o za-
manki Nur hizmetlerini flöyle anlat›r: “Risale-i Nur’lar›n elle ço¤alt›ld› ilk y›llarda eli kalem tutan her-
kes gönderilen risaleleri ço¤alt›yordu. Isparta’n›n civar köylerinde, bilhassa Sav ve Barla aras›daki
köylerde çok yazan vard›. Savl›lar yaz›nca kitap Isparta’ya; Ispartal›lar Kuleönü’ne Kuleönlüler de
Barla’ya getirirdi. Yazmas›n› bilmeyenler de Nur postac›l›¤› yapar, kitaplar›n› tafl›rlard›.”

BAYRAM YÜKSEL: 1931 senesinde Bolvadin’e ba¤l› Kemerkaya köyünde dünyaya geldi. 1947
senesinde, 16 yafl›nda iken, Bediüzzaman Hazretlerinin hizmetine girdi. Bediüzzaman Hazretleri ve
Nur Talebeleriyle birlikte Afyon Hapsinde bulundu. Kur’ân yaz›s› yazmay› hapiste Ceylân Çal›flkan’-
dan ö¤rendi ve di¤er Nur Talebeleriyle birlikte Risale-i Nur’u yazarak ço¤altt›.  Bayram Yüksel 1951
senesinde askere gitti. Acemili¤ini ‹skenderun’da yapt›. Daha sonra çekti¤i kur’ada Kore ç›kt›. Bay-
ram Yüksel bunun üzerine Bediüzzaman Hazretlerinin yan›na gitti. Durumu anlat›nca, Bediüzzaman
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Hazretleri çok memnun oldu ve “Ben zaten bir Nur Talebesini Kore ve Japonya’ya göndermek isti-
yordum. Bunun için seni veya Ceylân’› düflünmüfltüm. ‹nkâr-› Ulûhiyetle mücadele için Kore’ye git-
mek lâz›m” dedi. Üstat Hazretleri kendi Cevflen’ini Bayram Yüksel’e verdi ve “Biz inayet-i Rabbani-
ye alt›nday›z, hiç merak etme. Cenab-› Hak senin yard›mc›n olacakt›r” dedi. Kendisine Hutbe-i fia-
miye ile birlikte alt› risale daha vererek Japon Baflkumandan›na götürmesini istedi. Savafl bitti¤in-
de komutanlar›na, Bediüzzaman Hazretlerinin verdi¤i risaleleri Japon Baflkumandan›na ulaflt›rmas›
gerekti¤ini söyledi. Subaylar d›fl›nda kimsenin Japonya’ya gitmesine izin verilmemesine ra¤men,
bölük komutan› ve baz› üst rütbelilerin gayretleriyle o da Japonya’ya gitti. Japon Baflkumandan›n›n
birkaç sene önce öldü¤ü haberini al›nca emanetleri yetkililere teslim etti. Üstad›n ölümünden son-
ra bütün ömrü boyunca Risale-i Nur hizmetine devam etti. 19 Kas›m 1997’de Avrupa hizmetleri için
yapt›¤› bir seyahat esnas›nda trafik kazas› geçirdi; Seyyidü’l-Mürselîn’e (a.s.m.) ve Üstad›na kavufl-
tu. Kabri Barla Mezarl›¤›nda bulunmaktad›r.

B‹SMARCK: Bismarck, ordudan ayr›l›p toprakla u¤raflan Prusyal› eski bir subay›n o¤lu olarak
dünyaya geldi (1815). Alt›-on iki yafl aras›n› s›k› bir e¤itim ve disiplinin uyguland›¤› yat›l› okulda ge-
çirdi. 1835 y›l›nda hukuk e¤itimini tamamlad›. 1839 y›l›nda annesinin ölümü üzerine Pomeranya’ya
yerleflti. 1847 y›l›nda Prusya eyalet meclisine seçildi. Daha sonra Frankfurt diyet meclisinde Prus-
ya’y› temsil etti. Bir ara Petersburg ve Paris’te büyükelçilik yapt›.

BURHAN: Tam ismi Burhan Çak›n’d›r. Isparta Nur Talebelerinden olan Burhan, yine bir Nur Ta-
lebesi olan Süleyman Rüfltü’nün kardeflidir. Burhan, Bediüzzaman Hazretleriyle birlikte Afyon hap-
sinde beraber bulunan talebelerinden bir tanesidir. Bediüzzaman Hazretleri Afyon Mahkemesinden
önce zorlu Afyon hapsinde s›k›lan talebelerinden baz›lar›na iflaret ederek onlar› ç›karaca¤›n› söyle-
mifl ve gerçekten de mahkeme sonunda içinde Burhan’›n da bulundu¤u bu talebelerin tamam› tah-
liye edilmifltir.

Bediüzzaman Hazretleri Emirda¤ Lâhikas›’ndaki bir mektupta Burhan’›n çocuklar›yla birlikte Ri-
sale-i Nur’un hizmetinde bulunmalar›n› ve neflrine çal›flmalar›n› tebrik eder ve onlar›n Nurlar›n bi-
rer k›ymetli kahramanlar› oldu¤unu belirterek, “Allah onlar› çoluk ve çocuklar›yla birlikte dünyada
ve ahirette mesut etsin” fleklinde duada bulunur.

-C-

CARLYLE: BAKINIZ: M‹STER CARLYLE

CELÂLEDD‹N HARZEMfiAH (?-1231): Harzemflahlar devletinin son hükümdar›d›r (1220-1231).
As›l ad› Megübirti’dir. Celâleddin, devrin geleneklerine uyularak ona verilen lakapt›r. Mo¤ollar›n
1220 de Harizm’i iflgal etmelerinden ve Sultan Alâaddin Muhammed’in ölümünden sonra tahta ge-
çen Celâleddin, Türk devletlerinin devaml›l›k ve bütünlük arz etti¤ine inan›yor ve kendisini Büyük
Selçuklular›n mirasç›s› olarak kabul ediyordu. Türk-‹slâm tarihinin en cesur hükümdarlar›ndan biri
olan Celâleddin Harzemflah Mo¤ollara karfl› mücadelesiyle büyük flöhrete kavufltu ve ‹slâmiyeti sa-
vunan bir kahraman olarak tarihe geçti. Mo¤ollar› bir çok kez ma¤lûp eden Celâleddin Harzemflah ve-
fat etti¤inde halk, onun ölümüne inanamam›fl, hakk›nda efsaneler yay›lm›flt›. Bu yüzden, ölümünden
y›llarca sonra bile Mo¤allar endifle duymufllard›.

CELÂLEDD‹N SÜYUTÎ: (h. 849/911, m. 1445/1505) Arap dilinde en fazla eser veren müelliflerin-
den biridir. Süyuti, h. 849’da (1445) M›s›r’›n Suyut flehrinde do¤mufltur. As›l ad› Abdurrahman bin
Ebu Bekir Muhammed’dir. Babas› Kemaleddin Ebu Bekir, fiafiî fakihlerindendir. Babas›ndan ve devrin
çeflitli âlimlerinden ilimler tahsil eden Süyuti’nin hocalar› aras›nda Askalânî, Cilânî, Kudsî gibi flahsi-
yetler vard›r. Henüz 17 yafl›nda iken ilk eserini yazan Süyutî, baflta tefsir, hadis ve f›k›h olmak üze-
re, nahiv, maani, bedi’, beyan gibi ilimlere de vak›ft›r. Hadisteki derin ilmi sebebiyle fieyhü’l-Hadis is-
miyle de bilinir. Süyutî Hicrî 911’de (1505) de vefat etti.
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CELAL BAYAR (1883-1986): Celal Bayar, 1883 y›l›nda Bursa’n›n Gemlik ilçesine ba¤l› Umurbey
köyünde dünyaya gelmifltir. 1877-78 Osmanl›-Rus Savafl› (93 Harbi) s›ras›nda Plevne’den Bursa böl-
gesine göç eden bir aileye mensuptur. Babas› ilmiye s›n›f›na mensup olan Abdullah Efendidir. An-
nesinin ad› Emine Han›md›r. ‹lk ve orta ö¤renimini babas›n›n yan›nda Umurbey’de yapm›flt›r. Ba-
yar, yurdun iflgaline paralel olarak kurulan müdafaa cemiyetlerinden olan ve ‹zmir bölgesinde fa-
aliyet gösteren Redd-i ‹lhak ve Müdafaa-i Hukuk-u Osmaniye cemiyetinde çal›flt›. Yunan iflgaline
karfl› halk›n organize edilmesi ve halk›n iflgale karfl› direnifle geçmesi için yap›lan faaliyetlere kat›l-
d›. Bu amaçla ‹zmir’den Ödemifl’e geçti. Hoca k›yafetiyle halk›n aras›na kar›flt›. Ayr›ca isim olarak da
“Galib Hoca” ad›n› kulland›. Bu adla çeflitli yerleflim yerlerini dolaflt›. 28 Haziran 1919 tarihinde Bal›-
kesir’de gerçeklefltirilen kongrede millî alay kumandan› olarak tayin edildi. Bayar, 7 Ocak 1946 y›-
l›nda Menderes, Köprülü ve Koraltan ile birlikte Demokrat Partiyi kurdu. DP’nin genel baflkanl›¤›na
getirildi. 1950 seçimlerinde 487 milletvekilli¤inin 408’inin kazan›lmas›ndan (14 May›s) sonra 384 oy-
la 22 May›s 1950’de Cumhurbaflkanl›¤›na seçildi. 27 May›s 1960 askerî darbesi ile tutuklanarak ar-
kadafllar› ile birlikte Yass›ada Mahkemesinde yarg›land› ve on befl parti arkadafl› ile birlikte ölüm
cezas›na çarpt›r›ld›. Bunlardan üçünün (Menderes, Zorlu, Polatkan) cezas› Milli Birlik Komitesi tara-
f›ndan onayland›. Kendisinin cezas› yafll›l›¤› sebep gösterilerek müebbet hapse çevrildi. 7 Kas›m
1964 tarihine kadar Kayseri Cezaevinde kald›ktan sonra, sa¤l›k sebebiyle serbest b›rak›ld›. 22 Ma-
y›s 1986 tarihinde, 103 yafl›nda ‹stanbul’da öldü. Cenazesi devlet töreni ile kald›r›ld›ktan sonra ken-
di köyü olan Umurbey’de topra¤a verildi.

CENG‹Z (1155-1227): Mo¤ol ‹mparatorlu¤unun kurucusu ve ilk hükümdar›d›r. As›l ad› Timu-
çin’dir. Tarihin kaydetti¤i en zalim hükümdar ve kan dökücülerden biridir. Ünlü tarihçi ‹bnü’l-Esir,
onun yapt›klar› için, “Keflke annem beni do¤urmasayd› da tüyler ürpertici zulüm ve katliamlar› gör-
meseydim” ifadelerine yer verir. Risale-i Nur’da kendisinden, ayet ve hadislerin iflaretiyle “deccal”
olarak söz edilip, Müslümanlar aras›nda hükmedecek üç deccalden biri olarak tarif edilmektedir.
Kan üzerine kurdu¤u büyük imparatorlu¤u, ölümünden hemen sonra parçaland›.

Timuçin, 1155 y›l›nda Sibirya bölgesindeki Onon Nehri k›y›s›nda bulunan Deliün Boldok’da do¤-
du. Babas› Yesügay Bahad›r, annesi Houlen Ece’dir. Henüz on iki yafl›nda iken babas›n› kaybetti.
Bundan sonra uzun süren s›k›nt›l› olaylar› arka arkaya yaflad›. Önce babas›na tabi olan kabileler ta-
raf›ndan terk edildiler. Di¤er taraftan bask›lara maruz kald›lar. Niflanl›s› esir al›narak Ong Han’a he-
diye edildi. Aile bal›kç›l›k ve avc›l›k yaparak geçimini sa¤lad›.

On üçüncü asr›n bafl›ndan itibaren toparlanan ve etraf›na önemli kuvvetler toplayan Timuçin,
düflmanlar› ile yapt›¤› savafllar› kazanmaya ve giderek güçlenmeye bafllad›. Karakurum’da ilk Mo-
¤ol devletini kurdu (1205). Cahil ve vahfli Mo¤ol ve Tatarlardan, ifli gücü ya¤mac›l›k olan büyük bir
ordu meydana getirdi. Mo¤olistan’›n etraf›ndaki ülkelere sald›rmaya bafllad›. 1206 y›l›nda; cihan hü-
kümdar›, güçlü, mükemmel savaflç› anlam›na gelen “Cengiz” unvan›n› ald› ve ka¤an ilan edildi. Tüm
bozk›r kavimlerini egemenli¤i alt›nda toplad›. Topraklar›n› geniflleterek Müslümanlar›n yaflad›¤›
alanlara sald›rmaya bafllad›.

Cengiz, 1219 y›l›nda Harzemflahlar devletine sald›rd›. Buhara’y› 1220 y›l›nda kuflatt› ve üç gün
sonra ele geçirdi. Bununla beraber, Semerkand, Otrar ve Merv gibi önemli flehirler kuflat›larak ele
geçirdi. Buhara, Semerkand, Herat ve di¤er merkezler birer kültür, sanat ve medeniyet abidesi idi-
ler. Buralar› ya¤malad›ktan sonra yak›p, y›kt›. Teslim olmak istemeyen flehirlerde büyük katliam-
lar yapt›. Sadece Merv flehrinde; ‹bnü’l-Esir’e göre yedi yüz bin, Cüveyni’ye göre ise, bir milyon üç
yüz binden fazla insan› katletti. Hatta intikam h›rs›yla Niflabur’da kedi ve köpekler bile katletti.
Uzun süre Mo¤ol ordusu taraf›ndan kuflat›ld›¤› halde al›namayan Gürgenç etraf›ndaki hendekler
doldurularak flehir atefle verildi. Buras›n› ele geçirdikten sonra, zenaatkarlar hariç, halk›n tamam›
katledildi. Uzun süren kuflatma ve iflgalden sonra Harzemflahlar›n topraklar› viraneye döndü.
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Cengiz, çok genifl bir alan› iflgal ve ya¤malad›ktan sonra 1225 y›l›nda Mo¤olistan’daki karargâh›-
na döndü. Hastalan›nca o¤ullar›n› toplayarak vasiyette bulundu. Bu vasiyete göre; kendisinden
sonra Ögedey ka¤an olacak, Ça¤atay yasa ifllerinden sorumlu olacak, Tuluy’da ordu kumandanl›¤›-
n› yapacakt›. 1227 y›l›nda öldü ve Mo¤olistan’›n kuzeydo¤usundaki Burhan Haldun denilen yere gö-
müldü.

CERC‹S ALEYH‹SSELAM: Cercis Aleyhisselâm›n fiam civarlar›nda ve Filistin’de yaflad›¤› ve Hz.
‹sa’dan sonra geldi¤i için, onun dininin hükümlerini devam ettirdi¤i rivayet edilmifltir. Vazifesini ifa
ederken birçok kifli ona tâbi olmufltur. H›ristiyanlar taraf›ndan St. Georges ismiyle an›lan Hz. Cer-
cis’in Filistin’in Remle kasabas›nda do¤du¤u ifade edilmektedir. Gerek Taberi tarihinde, gerekse ki-
lise kaynaklar›nda, ‹sa Aleyhisselâmdan sonra geldi¤i kaydedilmektedir. Bediüzzaman Hazretleri,
müspet hareketi anlat›rken ve müspet hareket etmekle mükellefiz dedikten sonra, Hz. Cercis’i (a.s.)
örnek göstermesi çok dikkat çekicidir. Cercis Aleyhisselâm›n maruz kald›¤› iflkenceler, insano¤lu-
nun takat›n›n üstünde olmas›na ra¤men Cenab-› Hakk›n inayetiyle mahfuz kalm›flken, bu kadar ifl-
kencenin yap›lmas›na kader-i ‹lâhinin müsaade etmesi, bir taraftan hizmetin kutsiyetini, di¤er ta-
raftan da teklif vazifesinin mükemmel bir flekilde ifa edildi¤ini göstermektedir. Cercis Aleyhisselâm,
bütün menfîliklere ra¤men telâfl etmemifl, perde arkas›ndaki neticeleri, rahmet ve inayetin tecel-
lisini, kader ve k›smetin adaletle hükmetti¤ini, kullar›n flefkatle terbiye edildi¤ini bilerek ve düflü-
nerek hareket etmifltir.

CEYLÂN: Ceylan Çal›flkan 1929’da Emirda¤’da do¤du. Babas› Üstad›n “Çal›flkanlar Hanedan›” ola-
rak and›¤› Mehmet Çal›flkan’d›r. Üstat 1944 y›l›nda Emirda¤’a geldi¤inde bütün Çal›flkan ailesi ken-
disine hizmete kofltu. Ceylân Çal›flkan çok küçük yafllarda Üstada hem manevî bir evlât, hem de
bir talebe oldu. Üstatla beraber 1948 y›l›nda Afyon hapsine girdi. Üstat, Ceylân Çal›flkan için övgü-
lerle bahsetmektedir. Onun için, “Ceylân kabiliyetli bir genç. Dünya iflini de yapar, ahiret iflini de.
Fakat onu dünyaya vermeyece¤im” diyen Bediüzzaman bir gün ona, “Ceylân, senin hayat›n uhre-
vîdir. E¤er dünyevî olsa pek azd›r!” demifltir. Ceylân Çal›flkan 1963 y›l›nda 34 yafl›nda ‹stanbul’da
trafik kazas› sonucu vefat etmifltir.

ÇAYCI EM‹N: Aslen Vanl› olan Çayc› Emin’in ismi Yemen Beydir; fakat Bediüzzaman Hazretleri
bu ismi Emin Bey olarak de¤ifltirmifltir. Soyad› kanunundan sonra ise Çay›rl› soyad›n› alm›flt›r. Çay-
c› Emin olarak bilinmesi ise çay oca¤› iflletmesinden dolay›d›r. 

Kendisi 1925’den sonra fieyh Said ‹syan› bahane edilerek bat›ya sürülen do¤udaki afliret beyle-
rinden bir tanesidir. Kastamonu’ya sürgün edildikten sonra Nasrullah Camiinin flad›rvan›nda bir çay
oca¤› iflletmeye bafllad›. Emin Bey 1936 y›l›nda çay oca¤›n› iflletmeye devam etti¤i günlerde, yeni
sürgün edilmifl olan ve sad›rvana su almaya gelen Bediüzzaman Hazretleriyle görüfltü. ‹lk görüflme-
sinde Bediüzzaman’›n, “Beni takip ediyorlar, bana yaklaflma, sana zarar›m dokunur” ikaz›yla fazla
konuflamayan Emin Bey daha sonra Bediüzzaman’›n Çarfl› Polis Karakolunda kald›¤›n› ö¤rendi ve
çeflitli vesilelerle görüflmeye muvaffak oldu. Emin Bey Kastamonu’da kald›¤› müddetçe uzun süre
Bediüzzaman Hazretlerine hizmet etmifltir. 1943 senesinde Bediüzzaman ve di¤er Nur Talebeleriy-
le beraber sevk edildikleri Denizli Mahkemesinde yarg›land› ve 9 ay hapis yatt›. Emin Bey 1967 se-
nesinde Van’da geçirdi¤i bir trafik kazas› s›ras›nda yanarak flehit oldu.

-D-

DAVUD (a.s.): Kur’ân-› Kerîm’de ad› geçen, ‹srailo¤ullar›na gönderilen ve kendisine kutsal kitap-
lar›n ikincisi olan Zebur verilen peygamberdir. Zebur Hz. Davud’a (a.s.) ‹brani diliyle, Ramazan ay›n-
da indirilmifltir. 150 sureden ibaret olup, içinde haram ve helâl gibi ahkâma dair meseleler yoktur.
Daha çok tesbih, tehlil, zikir, nasihat ve ö¤ütlerden ibarettir. Hz. Davut (a.s.) ayn› zamanda ‹srailo-
¤ullar›n›n devlet baflkan›yd›. Kendi zaman›nda Kudüs’ü baflflehir yapm›fl ve iktidar› merkezîlefltir-
mifltir. Hz. Davud (a.s.) nübüvvet ve saltanat› flahs›nda birlefltiren ilk peygamber olmufltur. 
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Hz. Davud (a.s.) zaman›nda ‹srailo¤ullar›n›n hükümranl›¤› F›rat Nehrinden K›z›ldeniz k›y›lar›na kadar
yay›lm›flt›r. Devleti yönetirken adaleti öncelikle kendisi icra etmifltir ve davalara bizzat bakarak ne-
ticelendirmifltir. Hz. Davud (a.s.) Hz. Süleyman’›n (a.s.) babas›d›r. Hz. Davud’a (a.s.) mu’cize olarak
eliyle demiri hamur gibi yumuflat›p flekillendirmek özelli¤i verilmifltir. Bununla birlikte Hz. Davud,
(a.s.) kendisine ihsan edilen güzel ve etkili sesiyle de bilinmektedir. O, Zebur-› fierif’i okurken bütün
mahlûkat›n onunla birlikte Cenab-› Hakk› tesbihe bafllayacak derecede kendinden geçti¤i rivayet-
ler aras›ndad›r. Hz. Davud’un (a.s.) m.ö.1010 tarihinde vefat etti¤i nakledilir. Kendisinden sonra mad-
dî ve manevî saltanat›n›, o¤lu olan Hz. Süleyman (a.s.) devam ettirmifltir.

DECCAL: Hadis-i fleriflerde ahirzamanda meydana ç›k›p insanl›k âleminde fitne ve fesada se-
bep olaca¤› belirtilen din düflman› flah›st›r. K›yametin büyük alâmetlerinden olan Deccal, kendisine
tâbi olanlarla birlikte bütün semavî dinlere karfl› mücadele ederek onlar› ortadan kald›rmaya çal›fla-
cakt›r. Sahip oldu¤u tüm güç ve imkânlara ra¤men bu amac›na ulaflamayacak olan Deccal ve onun
yaymaya çal›flt›¤› dinsizlik fikri, Hazret-i ‹sa taraf›ndan öldürülecektir.

DOKTOR DUZ‹ (1820-1883)(Reinhart Pieter Anne Dozy): Ülkemizde Doktor Duzi olarak ta-
n›nan, Risale-i Nur’da, ‹slâmiyet ve Kur’ân aleyhindeki yaz›lar›ndan dolay› ismi an›lan, Hollandal›
flarkiyatç›, Güney Fransa’dan Leiden’e göç eden, Protestan mezhebine mensup bir ailenin çocu¤u-
dur. ‹slâm tarihi ve Kur’ân-› Kerîm hakk›nda yazm›fl bulundu¤u kitaplar›ndaki hakaretlerinden ötü-
rü, ‹slâm dünyas›nda hakl› bir infiale ve öfkeye sebep olan ve Müslümanlar›n nefretini celp eden
kimli¤iyle tan›nmaktad›r.

-E-

EBREHE: Habefl melikinin Yemen valisi Ebrehe Eflrem. Peygamberimiz Hazret-i Muhammed
dünyaya gelmeden yaklafl›k elli gün önce, büyük bir ordu haz›rlay›p Kâbe’yi y›kmak için harekete
geçen kiflidir. Koyu bir Hristiyan olan ve insanlar›n Kâbe’yi ziyaret ediflini hazmedemeyen Ebrehe,
Kâbe’ye olan insan ak›n›n› önlemek için San’a flehrinde büyük masraflarla benzersiz bir kilise yap-
t›rd›. Buna ra¤men Kâbe’ye teveccühü önleyemeyen Ebrehe, bir Arab›n kiliseyi pisli¤iyle kirletme-
si üzerine daha da öfkelenerek ordusuyla Kâbe’yi y›kmak üzere harekete geçti. Fakat Cenab-› Hak
buna f›rsat vermedi. Üzerlerine ateflte piflmifl tafllar tafl›yan “ebabil” kufllar›n› gönderdi. Ebrehe’yi ve
ordusunu helâk etti. Bu olaydan Kur’ân-› Kerim’de, Fil Suresinde bahsedilmektedir.

EBU BEK‹R (r.a.): ‹lk Müslümanlardan olup, Hulefa-i Raflidîn’in birincisidir. Ad›, Ebu Bekir Abdul-
lah bin Ebî Kuhafe Osman b.amir el-Kureyfli et-Teymî’dir. Fil Vakas›ndan üç y›l kadar sonra Mek-
ke’de do¤du. Annesi Ümmü’l Hayr Selma bint Sahr, Mekke döneminde; babas› Ebu Kuhafe, Mekke
fethinden hemen sonra Müslüman olmufltur. Cahiliye döneminde Abdü’l-Kâbe olan ad›n›n Müslü-
man olduktan sonra Hz. Peygamber taraf›ndan Abdullah olarak de¤ifltirildi¤i rivayet edilir. Birçok la-
kab› vard›r, ancak onun en meflhur lakab› S›dd›k’t›r. Bu lakap kendisine Miraç olay›n› hiç tereddüt
etmeden kabul etti¤i için bizzat Resul-i Ekrem taraf›ndan verilmifl ve onunla flöhret bulmufltur.
Mekke’de ilk dönemde onun vas›tas›yla birçok kimse Müslüman olmufltur. Ticaretle u¤raflan Ebu
Bekir Mekke döneminde Kureyflli müflriklerin iflkencelerine maruz kalan birçok Müslüman› büyük
bedeller ödeyerek hürriyetine kavuflturmufltur. Hicrette Hz. Peygambere arkadafll›k etmifl, birlikte
Medine’ye hicret etmifllerdir. Hz. Peygamberin kumandanl›¤›n› yapt›¤› bütün savafllara kat›lm›fl, Hu-
deybiye ve Veda Hacc›nda bulunmufltur. Resulullah›n vefat›ndan sonra Müslümanlarca halifeli¤e
seçilerek ‹slâm tarihinin ilk halifesi olmufltur. ‹ki y›l kadar bu makamda Müslümanlar›n bafl›nda kal-
m›fl ve Hicrî 13 y›l›nda Medine’de vefat etmifltir. Hz. Ebu Bekir, Resul-i Ekrem’in yan›na defnedilmifl-
tir.

EBU CEH‹L: “Cehalet babas›” demek olan bu kelime, Hazret-i Resul-i Ekrem (a.s.m.) zaman›nda,
mu’cizeleri ve çok delilleri ve Peygamber Aleyhissalâtü Vesselâm› gördü¤ü halde iman etmeyen
din düflman› puta tapan gururlu bir müflrikin lakab›d›r. Bedir Gazas›nda öldürüldü.
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EDHEM: Bak›n›z ‹BRAH‹M B‹N EDHEM.

ETHEM HOCA: Bak›n›z ‹BRAH‹M ETHEM.

EFLÂTUN (öl. m.ö. 347): ‹slâm felsefesi üzerinde önemli etkileri olan ‹lk Ça¤ Yunan filozofla-
r›ndan biridir. Kendisine omzunun veya aln›n›n geniflli¤inden dolay› Platon denmifl ve tarih boyun-
ca hep bu adla an›lm›flt›r. Arapçada “p” sessizinin bulunmamas› ve yan yana iki sessiz harfin telâf-
fuzundaki güçlük sebebiyle ad›, ‹slâmî literatürde Felâtun veya daha yayg›n olan Eflâtun fleklini al-
m›flt›r. Hocas› Sokrat’›n demokrasi ad›na idam edilmesinin ›zt›rab›n› yaflayan Eflâtun’un felsefesini,
bu sebeple sosyal düzen ve insan›n saadeti meseleleri teflkil eder. Eflâtun’un en önemli hocas› Sok-
rat olmakla beraber, Kritilos, Timaios, Arkitas, flair Homeros ve Hesiodos gibi flahsiyetler onun fikir
ve ilham kaynaklar›ndan baz›lar›d›r. Tarihe “Akademi” olarak geçen okulun da kurucusu olan Eflâ-
tun’un en ünlü talebesi Aristo’dur. Eflâtun m.ö. 347 y›l›nda, seksen yafllar›nda iken ölmüfl ve Aka-
demi’nin bahçesine defnedilmifltir. Eserleri: Devlet, Devlet Adam› ve Kanunlar.

EM‹N: Bak›n›z ÇAYCI EMIN.

ENVER PAfiA (1881-1922): ‹ttihat ve Terakki’nin en aktif üç paflas›ndan biri olan ve Almanla-
r›n yan›nda savafla girilmesinin tek sorumlusu olarak gösterilen Enver Paflan›n as›l ad› ‹smail En-
ver’dir. 1881 y›l›nda ‹stanbul’da do¤du. ‹ttihat ve Terakki Cemiyetinin en aktif üyelerinden biri olan
Enver Pafla, birçok görevlerde bulunduktan sonra 5 Mart 1909 tarihinde Berlin askeri atafleli¤ine
atand›. Yaklafl›k iki y›l bu görevi sürdürdü. ‹talya’n›n Trablusgarb’a sald›rmas› ve savafl›n bafllama-
s›ndan sonra, ‹talyanlara karfl› gerilla savafl takti¤i uygulamak üzere 22 Ekim 1911’de Bingazi’ye ha-
reket etti. 24 Ocak 1912’de Bingazi M›nt›kas› Kumandanl›¤›na atand›. Buna ek olarak buran›n mu-
tasarr›fl›¤›na da getirildi. ‹talyanlara karfl› baflar›l› mücadeleler verdiyse de Balkan Harbinin ç›kma-
s› üzerine ‹stanbul’a geri döndü ve akabinde, Onuncu Erkan-› Harbiye Reisli¤ine atand›.(1 Ocak
1913) Daha sonra da miralay (15 Aral›k 1913) ve mirliva oldu. (3 Ocak 1914) Ayn› y›l Harbiye Naz›r-
l›¤›na getirildi. Birinci Dünya Savafl›n›n bafllamas›yla beraber, askeri harekat›n yönetimini de üstlen-
di. Ordunun bafl›nda Ruslara karfl› giriflti¤i Sar›kam›fl Harekat›yla 90.000 mevcutlu ordunun büyük
bir bölümünün, a¤›r k›fl flartlar›nda Allahuekber Da¤lar›nda donarak ölmeleri üzerine geri çekilmek
zorunda kal›nd›¤› gibi Enver Pafla da cepheden ‹stanbul’a döndü. Savafl›n kaybedilmesi ve Talat Pa-
fla Kabinesinin istifas› ile Enver Paflan›n da bakanl›¤› sona erdi (14 Ekim 1918). K›sa bir süre sonra
‹ttihat ve Terakkinin ileri gelenleriyle beraber Almanya’ya kaçt›. 1 Ocak 1919 tarihli irade ile ordu-
dan at›ld›. Berlin’e vard›ktan sonra, ‹ttihat ve Terakkinin yeniden toparlanma faaliyetlerinde rol oy-
nad›. Almanya’da bulundu¤u s›ralarda birkaç kez de¤iflik isimlerle Rusya’ya gidip geldi. Bu yolcu-
luklar›ndan birinde Litvanya’da tutukland› ve iki ay hapis yatt›. (15 Ekim 1919) 1-8 Eylül 1920 tarih-
lerinde Bakü’de gerçeklefltirilen Do¤u Halklar› Kongresine Libya, Tunus, Cezayir ve Fas’› temsilen ka-
t›ld›. fiubat 1922’de Ruslara karfl› savaflan Basmac›lar’› teflkilatland›rmak maksad›yla Duflanbe’ye
gitti. Son olarak Belcuvan bölgesindeki Ab›darya köyünde karargah kurdu (4 A¤ustos 1922). Bura-
da Kurban Bayram›n› kutlad›klar› s›rada Ruslar›n sald›r›s› sonucu meydana gelen çarp›flmada ön
saflarda savafl›rken flehit düfltü.

EfiREF ED‹P (FERGAN): II. Meflrutiyet ve Cumhuriyet döneminin tan›nm›fl dergilerinden Sebilür-
reflad’› yay›nlayan gazeteci-yazar. Türkistan muhacirelerinden bir ailenin çocu¤u olarak Serez’de
dünyaya geldi. Sibyan mektebini ve rüfltiyeyi Serez’de okudu. Bu arada haf›zl›¤›n› tamamlad›. Da-
ha sonra ‹stanbul’a gelerek hukuk mektebine kaydoldu. Ayn› zamanda Çemberlitafl’taki Atik Ali Pa-
fla Camiinde medrese derslerine devam etti. Dönemin meflhur vaizlerinin vaazlar›yla hukuk mek-
tebindeki hocalar›n›n ders takrirlerinden derledi¤i risaleleri bast›rmak suretiyle yay›n hayat›na gir-
di. Hukuk mektebine devam ederken Mehmet Akif, Musa Kâz›m gibi isimlerin deste¤iyle “S›rat-›
Mustakim” adl› dergiyi ç›kard›. 1912’den sonra derginin ad› “Sebilürreflad” olarak de¤iflti. Bu arada
hukuk mektebini bitirdi. Eflref Edip, ‹stanbul’un iflgali üzerine Anadolu’ya geçerek milli mücadeleyi
destekledi. Milli mücadelenin kazan›lmas›ndan sonra tekrar ‹stanbul’a dönerek yay›n faaliyetine
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burada devam etti. Sebilürreflad’›n yay›n›n› 1966’ya kadar 362 say› devam ettiren Eflref Edip, bun-
dan sonra Tevhid-i Efkâr, Yeni Asya, Yeni ‹stiklâl, Bugün, Sabah, ‹ttihad gibi dergi ve gazetelerde ya-
z›lar yazd›. 1971’de vefat eden Eflref Edip, Edirnekap› fiehitli¤ine defnedildi.

EVL‹YADAN HASAN FEYZ‹: Bediüzzaman Hazretlerinin dünyaya geliflini “Bugün Kürdistan’da
bir evliya dünyaya geldi” diyerek talebelerine haber veren mübarek bir zatt›r. Denizli’de yaflam›fl-
t›r.

EYÜP (a.s.): Kur’ân-› Kerim’de ad› geçen peygamberlerdendir. Hz. Eyüp,  rivayetlere göre baba
taraf›ndan Hz. ‹shak’›n, anne taraf›ndan Hz. Lut’un soyundand›r. Cenab-› Hak, onu musibet ve belâ-
lara karfl›, sab›r ve teslimiyette insanlara örnek göstermek için, büyük bir imtihana tâbi tutmufltur.
O ise çekti¤i s›k›nt› ve hastal›¤a halis bir kulluk ve Allah’›n hediyesi nazar›yla bakm›fl, sab›r içinde
flükretmifl ve bir sab›r timsali olarak insanl›k tarihine geçmifltir. Hz. Eyüp’e kavminden üç veya ye-
di kiflinin iman etti¤i ve kendisinin 93 veya 140 yafllar›nda vefat etti¤i rivayet edilmifltir.

-F-

FAT‹H SULTAN MEHMET: Yedinci Osmanl› padiflah›d›r. II. Murat’›n o¤ludur. Devrin meflhur
âlimleri Molla Güranî ve Molla Hüsrev’den dersler ald›. Bursa’da s›k› bir e¤itim gördü. ‹slâm ilimleri-
nin yan› s›ra Rumca ve Latince’yi de ö¤rendi. Babas› II. Murat’›n vefat› üzerine 1451’de 19 yafl›nda
iken tahta ç›kt›. 29 May›s 1453 tarihinde ‹stanbul’u fethederek Fatih ünvan›n› ald›. Fatih Sultan Meh-
met, güçlü bir asker ve devlet adam› olmas›n›n yan›nda, felsefe, güzel sanatlar, tarih, edebiyat, ma-
tematik ve astronomiye önem vermesiyle de tan›n›r. Avni mahlas›yla yazd›¤› fliirlerini bir divanda
toplam›flt›r. Çok say›da cami, medrese, saray, hastahane ve imaret yapt›rm›fl, ‹stanbul’u bir Osman-
l› flehri haline getirmifltir. Fatih Sultan Mehmet döneminde Osmanl› Devleti güçlü bir imparatorluk
haline gelmifltir. Fatih, 1481 bahar›nda do¤uya yapaca¤› bir sefer haz›rl›¤› içerisindeyken rahats›z-
lanarak vefat etmifl ve Fatih Külliyesindeki türbesine defnedildi.

FEYZ‹: Bak›n›z MEHMET FEYZ‹.

FUAD (BED‹ÜZZAMAN’IN YE⁄EN‹): Üstat Bediüzzaman’›n kardefli Abdülmecit’in o¤ludur. Yük-
sek tahsilini sürdürürken vefat eden Fuad’›n 1944 y›l›nda vefat haberini alan babas›, “Fuadiye” ad›-
n› verdi¤i eserinde ac›s›n› flöyle kaleme dökmüfltür: “Ey mezarc›! Göm beni de flu Fuad’›n kabri-
ne/F›krat›n dayanmaz vallahi asla kahrine./Kat›ls›n zerrat›m›z, âlem-i berzahta keza,/Sar›ls›n birbi-
riyle ruhlar, ilâyevmi’l-ceza/Ey mezarc›! Cebeci’de bana da kaz bir mezar,/Olal›m ünlü Fuad’›n kom-
flusu ley ü nehar.” Risale-i Nur’un yay›lmas› için çok büyük hizmet etti¤i, hem de vefat etti¤i hu-
suslar› Üstat Bediüzzaman’›n flu ifadelerinde yer almaktad›r: “Bu hazin k›flta ve elîm bir vaziyetim-
de gayet elîm iki vefat haberi ald›m. Biri, hem âli mekteplerde birincili¤i kazanan, hem Risale-i
Nur’un hakikatlerini neflreden biraderzâdem merhum Fuad, ikincisi; hacca gidip sekerat içinde ta-
vaf ederken, vefat eden Alime Han›m nam›ndaki meflhur hemflirem. Bu iki akrabam›n ölümleri, ‹h-
tiyar Risalesinde yaz›lan merhum Abdurrahman’›n vefat› gibi beni a¤lat›rken, iman›n nuruyla o ma-
sum Fuad, o saliha Han›m (Bediüzzaman’›n k›zkardeflidir) insanlar yerinde meleklere, hûrilere arka-
dafl olduklar›n› ve bu dünyan›n tehlike ve günahlar›ndan kurtulduklar›n› manen, kalben gördüm. O
fliddetli hüzün yerinde büyük sevinç hissedip hem onlar›, hem Fuad’›n pederini kardeflim Abdül-
mecit’i hem kendimi tebrik ederek Erhamürrahimîne teflekkür ettim. Bu iki merhumeye rahmet
duas› niyetiyle buras› yaz›ld›, kaydedildi”.

FUAT S‹RMEN: 1899 senesinde ‹stanbul’da do¤du. 1924 senesinde ‹stanbul Hukuk fakültesini
bitirdi. 1926 senesinde Adalet Bakanl›¤› taraf›nda Roma’ya gönderildi. Roma Hukuk Fakültesini bi-
tirdikten, doktoras›n› tamamlad›ktan sonra bir müddet ‹talyan mahkemelerinde staj yapt›. Türki-
ye’ye dönünce çeflitli adalet hizmetlerinde bulundu
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1935 senesinde Erzurum milletvekili seçildi ve 1950’ye kadar üç dönem Rize milletvekilli¤i yap-
t›. ‹kinci fiükrü Saraço¤lu kabinesinde Adalet Bakanl›¤› (1943-1946), fiemsettin Günaltay kabinesin-
de tekrar Adalet Bakanl›¤› (1949-1950) görevlerinde bulundu. 1950-1960 aras›nda serbest avukat-
l›k yapt›. 1961 senesinde Rize milletvekili seçildi. 1 Kas›m’da Millet Meclisi Baflkanl›¤›na getirildi. 22
Ekim 1965’e kadar bu görevi yapt›. 1965’te ‹stanbul’dan milletvekili seçildi. 1969’da siyaseti b›rak-
t›. 1981 senesinde öldü. 

-G-

GAL‹P BEY: As›l ad› Ahmet Galip Keskin’dir. 1900 y›l›nda Yalvaç’ta do¤du, 1940’ta Konya’da ve-
fat etti. Mesle¤i ö¤retmenlik olan Galip Bey ayn› zamanda hattat ve flairdi. Güzel hatt›yla risaleleri
yazarak hizmet eden Galip Bey, Risale-i Nur ve Bediüzzaman Hazretleri hakk›nda yazd›¤› manzu-
melerle bilinmektedir. Eskiflehir Hapsinde Bediüzzaman Hazretleriyle beraber bulunan talebelerin-
dendir.

GAVS-I ÂZAM: Bak›n›z ABDÜLKÂD‹R-‹ GEYLÂNÎ.

GAZÂLÎ: Bak›n›z ‹MAM-I GAZÂLÎ.

-H-

HACCAC-I ZAL‹M (661-714): Haccac, 661 y›l›nda Taif’de do¤du. Hem anne hem baba taraf›n-
dan Sakif kabilesinin Ahlaf koluna mensuptur. Muaviye’nin halifeli¤i s›ras›nda do¤du¤u için Emevi-
ler döneminde yetiflti. Kabilesi ile Emeviler aras›nda mevcut olan s›k› ba¤l›l›k ve iliflkiler bu dönem-
de de devam etti. Haccac’›n kabilesi, çok k›sa süren II. Muaviye’nin halifeli¤inden sonra Mervan bin
Hakem’in seçiminde etkili oldu.

Haccac, ömrü boyunca Emevî saltanat› için çal›flt›. Bütün gücünü devletin düzeni için harcad›.
Ayn› zamanda kendisi de Emevîler’in “Mervanî” kolunun büyük deste¤ini gördü ve onlar taraf›ndan
kolland›. Gerek Ehl-i Beyt ile mücadelelerinde, gerekse iç isyanlarda hep Emevîler’e sad›k kald›. Hat-
tâ hiçbir zaman onlar›n sözünden d›flar› ç›kmad›¤›ndan ve onlara afl›r› ba¤l›l›¤›ndan dolay›, köpek
yavrusu anlam›na gelen “Küleyb” lakab›yla an›ld› (‹rfan Aycan; “Haccac b. Yûsuf es-Sekafî”, TDV‹A.,
14. C., s. 427). Aralar›nda Enes bin Malik’in de bulundu¤u çok say›da kifliye zulmetti. Çok say›da ki-
fliyi katletti. Zor kullanarak kendisine biat› sa¤lad›¤› gibi, bundan vazgeçenlere de dinden ç›km›fl gi-
bi muamelede bulundu. Peygamber Efendimiz (a.s.m.) bir hadis-i flerifinde; “Sakif kabilesinden biri
dava-y› nübüvvet edecek ve biri hunhar zalim zuhur edecek” (Mektubat, s. 106.) fleklinde gaybî bir
iflarette bulundu. Bediüzzaman Hazretleri, hadiste geçen, “hunhar zalim” tabiri ile Haccac’›n kaste-
dildi¤ini belirtmektedir. Çok say›da mü’minin kan›n› ak›tan Haccac Sakif kabilesine mensuptu. Hac-
cac, yönetimi s›ras›nda çok sert tedbirlere baflvurup insanlar› öldürürken, âlimlere karfl› da ayn› tav-
r› tak›nd›. Nitekim meflhur hadis ve tefsir âlimi olan Said bin Cübeyr’i bile öldürmekten çekinmedi.
Ömrünün sonuna do¤ru büyük ruhî bunal›m yaflayan Haccac, ölümünü isteyecek kadar büyük s›-
k›nt›lar›n içine düfltü. Dayan›lmas› güç hastal›¤a duçar oldu. Özellikle fliddetli mide a¤r›lar› çekti. Bu
elem ve ›zd›raplar içinde öldü (714). 

HACI AL‹ KILINCALP: Bediüzzaman Said Nursî Hazretlerine, Camiü’l-Ezher Üniversitesi Türk ta-
lebeleri nam›na mektup yazan kiflidir. K›l›ncalp 1922’de Emirda¤’da dünyaya geldi. ‹lk tahsilini Emir-
da¤’da yapt›. 1946 y›l›nda Bediüzzaman Hazretleriyle görüfltü. 1950’da tahsil için M›s›r’a gitti. 1959
y›l›nda el-Ezher Üniversitesindeki tahsilini tamamlad› ve Emirda¤’a döndü. Emirda¤’a döndükten
sonra vaizlik vesikas› alan K›l›nçalp bu tarihten sonra ticaretle u¤raflmaya fahrî vaizlik yapmaya
bafllad›.



EM‹RDA⁄ LÂH‹KASI | 899 fiAHIS B‹LG‹LER‹

HACI BEK‹R (Bekir Dikmen): Risalelerde pek çok yerde kendisinden Bekir Bey, Bekir Efendi
olarak bahsedilen Barlal› Hac› Bekir’in as›l ismi Bekir Dikmen’dir. Barlal› bir tüccar olan Bekir Dik-
men 1898 senesinde Barla’da do¤mufl, 1954 senesinde ‹stanbul’da vefat etmifltir. Mezar› Edirneka-
p› fiehitli¤indedir.

Bekir Bey Bediüzzaman Hazretlerinin talimat› üzerine Haflir Risalesini (Onuncu Söz) matbaada
bast›rarak risalelerin ilk defa matbaada bast›r›lmas›na vesile olmufltur.

Hizmette kusur eden Nur Talebelerinin yedikleri flefkat tokatlar›n›n zikredildi¤i Onuncu Lem’a-
da Bekir Beyin yedi¤i bir flefkat tokad›ndan da bahsedilir. Bediüzzaman Hazretleri Bekir Beye yeni
harfler ç›kmadan önce matbaada bas›lmas› için Yirmi Beflinci Sözü gönderir. Matbaa fiyat›n›n daha
sonra gönderilece¤i söylenmesine ra¤men fiyat›n yüksek oluflu, Bediüzzaman’›n fakr-› halinden do-
lay› bu fiyat› ödeyemeyece¤i, kendisi bu fiyat› ödese Bediüzzaman’›n buna raz› olmayaca¤› gibi dü-
flüncelerle Bekir Bey risaleyi bast›rmaz. Daha sonra harf inkilâb› olur ve risalenin bas›lmas›n›n ge-
cikmesinden dolay› Kur’ân hizmetine mühim bir zarar olur. Bekir Beyin bu hatas›ndan iki ay sonra
bast›r›lmayan risalenin fiyat›n›n yaklafl›k iki kat› paras› çal›n›r. Bu durumun bir “flefkat tokad›” ol-
du¤unu belirten Bediüzzaman Hazretleri çal›nan paras›n›n sadaka hükmüne geçti¤ini belirterek Be-
kir Beyi teselli eder.

HACI ‹BRAHIM (1861-1945): Hac› ‹brahim, Refet Beyin kay›npederidir. Seydiflehir’de do¤mufl
ve Isparta’da vefat etmifltir.

HAFIZ AHMET: Rumeli’den göç etti¤i için muhacir lakab›yla an›lan Haf›z Ahmet Barla eflraf›n-
dand›r. 1948 yal›nda vefat etmifltir. Kabri Barla mezaristan›ndad›r. 

Bediüzzaman’›n medresesinin yan›ndaki Yokuflbafl› Mescidinde imam olarak görev yapt›. Evi ise
Bediüzzaman Hazretlerinin imaml›k yapt›¤› mescidin karfl›s›ndayd›. Haf›z Ahmet Bediüzzaman Haz-
retlerine çoluk çocu¤uyla beraber sadakat içinde sekiz sene hizmet etmifltir. Vaazlar›nda Nurlardan
anlat›rd›. Nurlara ciddiyetle ve sadakatla çal›fl›rd›. Hattâ vefat›ndan on dakika önce, kendi yazd›¤›
ve tamamlayamad›¤› baz› risaleleri tamamlamas› için fiaml› Haf›z Tevfik’e vasiyet etmiflti.

HAFIZ AL‹: 1898’de ‹slâmköy’de dünyaya geldi 17 Mart 1944’de Denizli’de vefat etti. Tam ismi
Haf›z Ali Ergün’dür. Haf›z Ali hayat›n› vakfetti¤i Risale-i Nur’lar› el yaz›s›yla yazarak ço¤altan ve bu ko-
nuda büyük gayretler gösteren kahramanlardan biridir. Bediüzzaman Hazretleri Nurlar›n en çok ya-
z›l›p ço¤alt›ld›¤› yerlerden bir tanesi olan ‹slâmköy’ü Nur Fabrikas› olarak vas›fland›rm›fl, Haf›z Ali’nin
de ihlâs ve hizmetlerinden dolay› o fabrikan›n sahibi oldu¤unu belirtmifltir.

Bediüzzaman Hazretlerinin “Benim bedelime flehit oldu” dedi¤i Haf›z Ali’nin vafat› ise flu flekil-
dedir. 1943’de Bediüzzaman Hazretlerinin bulundu¤u Denizli Hapsine sevk edilen talebeler aras›n-
da Haf›z Ali de vard›r. Bediüzzaman Hazretleri hapiste gizli düflmanlar› taraf›ndan zehirlendi¤i s›ra-
da Haf›z Ali de aniden rahats›zlan›p hastahaneye kald›r›l›r ve orada vafat eder.

Bunun üzerine Bediüzzaman Hazretleri “Haf›z Ali benim bedelime berzah âlemine seyahat ey-
ledi” demifltir. 

Risale-i Nur’da birçok yerde ismi geçen Haf›z Ali’nin Emirda¤, Kastamonu ve Barla Lâhikalar›nda
pekçok mektubu bulunmaktad›r.

HAFIZ HAL‹D: Risale-i Nur’un ilk talebelerinden ve kâtiplerinden olan Haf›z Halid 1891 y›l›nda
Barla’da do¤du. Bir müddet medrese tahsili gördükten sonra tahsilini kendi gayretleriyle gelifltirdi.
Isparta’n›n Sütçüler kasabas›nda ve E¤irdir’in ‹lama köyünde bir süre ilkokul ö¤retmenli¤i yapt›. Ö¤-
retmenli¤i b›rakt›ktan sonra Barla Pazar Camiinde imaml›k yapt›. Mes’uliyetten çok korkan Haf›z
Halid kendisine sorulan dinî sorulara kitaplar› araflt›r›p tetkik etmeden cevap vermezdi.
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Haf›z Halid, 1926-1934 y›llar› aras›nda, risaleler telif edilirken, Bediüzzaman Hazretlerine kâtiplik
yapm›flt›r. Çocuk Taziyenamesi ad›n› tafl›yan 17. Mektup, Haf›z Halid’in vefat eden çocu¤u münase-
betiyle kaleme al›nm›flt›r. Ayr›ca hizmette kusur eden Nur Talebelerinin yedikleri tokatlar›n anla-
t›ld›¤› flefkat tokatlar› risalesinde (10 Lem’a) Haf›z Halid’in yedi¤i flefkat tokad›ndan da bahsedilmek-
tedir. Haf›z Halid 1946 y›l›nda Istanbul’da Hakk›n rahmetine kavufltu. Kabri Karacaahmet Mezarl›-
¤›ndad›r.

HAFIZ MEHMET: 1877 y›l›nda Isparta’n›n Sav köyünde dünyaya geldi, 15 Ocak 1947 tarihinde
vefat etti. Haf›z Mehmet, Bediüzzaman Hazretlerinin Isparta’ya geldi¤ini duyunca, selâm›n› ve hür-
metlerini iletmesi için o¤lunu onun ziyaretine gönderir. Ziyaret esnas›nda o¤lu, ayr›ca babas›n›n
kendisinden dua istedi¤ini de söyleyince Bediüzzaman Hazretleri ona hitaben flöyle der: “Baban as-
kerlik yapmad›¤› için bilmez. Askerlikte karavanay› uzatmayana yemek vermezler. O da bize seher
vaktinde dua etsin, biz de ona ederiz.”

Selâm›n cevab› gelince, gerçekte askerlik yapmayan bu zat bütün gayret ve kuvvetiyle Nurlar›
yazmaya bafllar. Haf›z Mehmet’in ciddiyetle Risale-i Nur’a sahip ç›kmas›, Sav köyündeki kad›n-er-
kek, çoluk-çocuk herkesin Risale-i Nur ile meflgul olmas›na vesile olur. Risale-i Nur’un birçok yerin-
de Sav köyünden Medrese-i Nuriye olarak bahsedilmesi, Haf›z Mehmet’in bu ilk gayretleri sonucu-
dur.

Haf›z Mehmet’in vefat›n› Savl› Nur Talebeleri Bediüzzaman Hazretlerine bir mektupla bildirirler.
Bediüzzaman Hazretleri ise karfl›l›¤›nda taziye mahiyetindeki flu cevab› gönderir:

“Sizleri ve umum Risale-i Nur fiakirtlerini ve bilhassa Medrese-i Nuriye’nin talebelerini ve bilhas-
sa o merhumun akrabalar›n›, Medrese-i Nuriye’nin mübarek üstad› Hac› Mehmet’in vefat› nedeniy-
le taziye ediyoruz. Ve Nurlar hesab›na bütün ruh-u can›m›zla biz dünyada kald›kça ona dua-y› rah-
met etmeye ve Haf›z Ali ve Hasan Feyzi ortas›nda daima bütün manevî kazançlar›m›za hissedar et-
meye kat’î karar verdik.”

HAFIZ MUSTAFA: As›l ad› Hac› Haf›z Mustafa Üstün’dür. “Hac› Aziz, Haf›z Mustafa, fieyh Musta-
fa, Aziz’in Mustafa” olarak da bahsedilmektedir. 1890 y›l›nda E¤irdir’de dünyaya geldi ve yine ayn›
yerde 1959 y›l›nda vefat etti. Haf›z Mustafa alt› yafl›nda haf›z oldu. ‹stiklâl Harbinde vatan savun-
mas›na kat›ld›. Gazi olan Haf›z Mustafa savafltan sonra kendisine ba¤lanmak istenen gazi maafl›n›
almay› kabul etmedi.

Risale-i Nur’da bir çok yerde kendisinden ve hizmetlerinden bahsedilir. Haf›z Mustafa vefat et-
ti¤inde Bediüzzaman Hazretleri onun 20 sene boyunca ikinci bir Haf›z Ali olarak vazifesini tam yap-
t›¤›n›, âlem-i nura ve berzaha, Haf›z Ali ve Hasan Feyzi gibi kardefllerinin yan›na gitti¤ini belirtir.

HAKKI EFEND‹: As›l ismi Hakk› T›¤l› olan Hakk› Efendi 1875’te do¤du. Bediüzzaman Hazretleri-
nin ilk talebelerindendir. E¤irdir müftüsü Hüsnü Efendinin kardefli ve Bediüzzaman’a karfl› olan ve
s›k›nt› veren ö¤retmen Tevfik T›¤l›’n›n amcas›d›r. 1935 senesinde sevk edildikleri Eskiflehir Hapisha-
nesinde Bediüzzaman’la birlikte kald›. Hakk› Efendi ömrünün en mesut anlar›n›n Üstad›yla birlikte
Eskiflehir Hapishanesinde geçirdi¤i anlar oldu¤unu söylerdi.

HAL‹L ÇALIfiKAN: Emirda¤’da Bediüzzaman Hazretlerine hizmet eden Çal›flkanlar Hanedan›n-
dan Osman Çal›flkan’›n o¤ludur. Halil Çal›flkan babas›n›n vefat›ndan sonra, 2 Eylül 1965 tarihinde, 35
yafl›nda iken, kanser sebebiyle vefat etti ve Eskiflehir kabristanl›¤›na defnedildi.

HAL‹L ‹BRAH‹M: 1897 senesinde dünyaya gelen Halil ‹brahim Çöllüo¤lu, 1956’da vefat etti. Mi-
lâs’ta dedelerinden miras kalan tarihî Çöllüo¤lu Han›nda hanc›l›k ve otelcilik yaparak geçimini te-
min ederdi. 

Âlim ve flair bir zat olan Halil ‹brahim’in Sikke-i Tasdik-i Gaybî, Lem’alar, Kastamonu Lâhikas› ve
Emirda¤ Lâhikalar›nda fliirleri bulunmaktad›r. Bediüzzaman Hazretleri onun fliirlerindeki Risale-i
Nur’a dair güzel tabirlerin ihlâs›ndan kaynakland›¤›n› belirtmektedir. 
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1943 senesinde Denizli Hapishanesine sevk edildikten sonra Bediüzzaman Hazretleriyle birlikte
dokuz ay kald›. Denizli hapsinin o zor flartlar›nda sars›lmayan bu talebesi hakk›nda Bediüzzaman,
“Milâsl› Halil ‹brahim hakikaten Risale-i Nur’un demir gibi metin ve sars›lmaz bir flakirdidir. O kasa-
ba onunla iftihar etmeli” fleklinde takdirkâr ifadeler kullanmaktad›r.

HAL‹L ÖZYÖRÜK: 1884 ‹zmir do¤umlu Halil Özyörük, devlet ve siyaset adam›d›r. Halil Özyörük,
Ankara Hukuk Fakültesinden mezun oldu ve önemli adalet hizmetlerinde bulundu. Dokuzuncu dö-
nem ‹zmir milletvekilli¤i, Adalet ve ‹çiflleri Bakanl›klar› yapt›. 1960 y›l›nda vefat etti. Risale-i Nur
aleyhine aç›lan davalarda üç kez beraat karar› vermifltir.

HAMZA EMEK: 1922 y›l›nda Emirda¤’da dünyaya geldi. 1991’de vefat etti. Bediüzzaman Haz-
retleriyle ilk olarak 1944’de ‹stanbul Vefa Lisesinin son s›n›f›ndayken tan›flt›. O s›ralarda okulu bitir-
me imtihanlar› için ‹stanbul’da Refladiye Otelinde kalan Hamza Emek, otelde tan›flt›¤› Ömer isimli
bir flahs›n tavsiyesi üzerine Emirda¤’›na gitti ve Bediüzzaman Hazretleriyle görüfltü. Bu görüflmesi-
nin ard›ndan Risale-i Nur’a sadakatle hizmet etti. 27 May›s ‹htilâlinden sonra Emirda¤’da tutuklan-
d›. Bir müddet Emirda¤ ve Bolvadin hapishanelerinde kald›. Ömrünün sonuna kadar Nur hizmetle-
rini sürdürdü.

HAMZA (MÜKÜSLÜ, EFEND‹, MOLLA): Müküs (Bahçesaray) Dicle Nehrinin kendisinden ç›kt›¤›
Van’›n küçük bir kazas›d›r. Hamza Efendi Müküs’e nispet edilerek an›l›r. Üstad›n en eski talebele-
rinden olan Müküslü Hamza, 1920 y›llar›nda ‹flaratü’l-‹’caz tefsirinin kâtipli¤ini yapan, Arapça ‹flara-
tü’l-‹’caz’›n ilk bask›lar›nda kitab›n sonunda, Üstad›n hayat›n› ilk kaleme alan zatt›r. ‹flaratü’l-‹’caz’›
ve Onuncu Sözü ilk defa neflreden yine Müküslü Hamza’d›r. 1960 y›l›nda vefat etmifltir.

HANIM: Üstat Bediüzzaman’›n k›zkardeflidir. ‹smi Hân›m’d›r. Âlim ve faziletli bir han›mefendi ol-
du¤u için isminin önüne “Âlime” s›fat›yla kay›tlara geçmifltir. Ancak baz› kaynaklarda bu ince nok-
ta bilinmedi¤i için, Âlime olma s›fat› yanl›fll›kla isim olarak kullan›lm›flt›r. On befl y›l fiam’da müder-
riselik yapt›. 1919 y›l›nda hacca gitti. Yedinci seferi olan 1944 y›l›nda sedye ile tavaf ederken vefat
etti. Üstat Bediüzzaman ondan, Meyve Risalesinin On Birinci Meselesinde “Hacca gidip sekerat için-
de tavaf ederken, tavaf içinde vefat eden Âlime Han›m nam›ndaki merhume hemflirem” diyerek
bahseder. Âlime Han›m, Molla Said isimli bir zatla evlendi ve bu evliliklerinden hiç çocuklar› olma-
d›. Molla Said fiam’da talebelerine ders verdi¤i s›rada yan›ld›¤› zaman talebeleri, Âlime Han›m› kas-
tederek, “Seyda, isterseniz bu dersi yar›n Seyyideden (Han›ma) sorduktan sonra bize anlat›n” de-
dikleri nakledilir.

HASAN (r.a.): Hz. Peygamberin torunu, Hz. Fat›ma ile Hz. Ali’nin büyük o¤ludur. Hicrî 3. y›lda
Medine’de dünyada geldi. ‹smini bizzat Hz. Peygamber vermifltir ve kula¤›na ezan okumufltur. Hz.
Hasan babas›n›n hilâfetinde yan›nda bulunmufl, babas› flehit edilince Kûfelilerin biat›yla halife se-
çilmifltir. Resul-i Ekrem’in torunu Hz. Hasan, Muaviye’nin davas›nda ›srarl› davranmas› karfl›s›nda
Müslüman kan›n›n dökülmesini istemeyerek hilâfetten feragat etmifltir. Resullullah, o ve kardefli
için “Cennetin Efendileri” diye haber vermifltir. Hz. Hasan’›n soyundan gelenlere “fierif” unvan› veril-
mifltir. Hicrî 49/669’da Medine’de vefat eden Hz. Hasan Hz. Peygamberden 13 hadis rivayet etmifl-
tir. Hz. Hasan kardefli Hz. Hüseyin’le birlikte Hz. Peygamberin neslini günümüze kadar devam etti-
ren iki kifliden biridir.

HASAN ATIF: ‹smi risalelerde At›f, Kürt At›f, Ayd›nl› Hasan, Ayd›nl› Hasan At›f olarak da geç-
mektedir. Aslen Sinopludur. Birinci Dünya Savafl› vatan savunmas›na kat›lan Hasan At›f Sinop’ta
tahrirat kâtipli¤inde görevliydi. Daha sonra telgrafç›l›¤a bafllad› ve bu büyük savaflta telgrafç›l›k ya-
parak askerlik görevini tamamlad›. 

Hasan At›f risalelerle tan›flt›ktan sonra güzel el yaz›s›yla yazmaya bafllad›. Onun bu flekilde risa-
leleri yaz›p ço¤altmas›n› be¤enen ve takdir eden Bediüzzaman Hazretleri yazd›¤› bir risalenin alt›na
flu notu düflmüfltü: “Hadsiz barekâllah, hadsiz maflaallah, hadsiz es’adekümullah.”
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Üstat ve talebelerinin 1943 y›l›nda Denizli Hapsine sevk edildikleri günlerde, Hasan At›f Sand›k-
l›’da on yedi gün hapiste kald›. Daha sonra Dazk›r›, Çivril, Isparta; oradan da Denizli’ye götürüldü. Bir
gün sonra da Bediüzzaman Hazretlerini getirmifllerdi. Hapishaneden mahkemeye Üstatla birlikte gi-
dip geliyorlard›. Risalelerde kendisinden Kürt At›f olarak bahsedilmesini ise Son fiahitler’in ikinci cil-
dinde flu flekilde anlat›r: “1933’den evvel hastalanm›fl, 45 kiloya düflmüfl, kendime s›cak bir yer ar›-
yordum. Sand›kl›’ya, daha sonra ise Nazilli’ye gelmifltim. Sand›kl›’n›n K›z›lören köyündeydim. Çivril
kaymakam› bizimle alâkadar olmufl, Ankara’ya aleyhimize telgraf çekmifl, bu telgrafta ‘Bir Kürt var-
ken, bafl›m›za bir Kürt daha ç›kt›’ diye benden ‘Kürt’ diye bahsetmiflti. Bu sebepten Kastamonu Lâ-
hikas›nda ‘Kürt At›f’ diye geçmektedir.”

HASAN FEYZ‹: Tam ad› Hasan Feyzi Yüre¤il’dir. fiair, edip, mutasavv›f ve muallim bir zat olan
Hasan Feyzi 1895 y›l›nda Denizli’de do¤du 13 Kas›m 1946 y›l›nda vefat etti. 

Melâmi tarikati fleyhlerinden olan Hasan Feyzi Yüre¤il ayn› zamanda Denizli’nin Çivril kazas›n›n
Güveçli köyünde muallim olarak imana ve Kur’ân’a hizmet eden bir hakikat adam› idi. Bediüzza-
man Hazretleriyle 1943 y›l›nda Denizli’de tan›flm›flt›r. Tan›flt›ktan sonra vefat›na kadar yaklafl›k 2,5
y›la yak›n bir süre Risale-i Nur hizmetinde bulunmufltur. Bediüzzaman Hazretlerinin “Benim bede-
lime flehit oldu” dedi¤i talebelerinden biridir. Evet, “Bab-› feyzinden ›rak olmay› asla çekemem/ Da-
hi nezrim bu ki can›m sana kurban olacak,” diyen Hasan Feyzi, Üstad›n›n bedeline flehit olmay› is-
temifl ve olmufltur. Bediüzzaman Hazretleri bir mektubunda Hasan Feyzi’nin k›sa süreli, fakat de-
¤erli hizmetinden ve kendi bedeline flehit oluflundan flu flekilde bahseder: 

“Merhum Hasan Feyzi kardeflimiz, aynen flehit merhum Haf›z Ali misillü, bir mektubunda dedi-
¤i gibi ‘Dahi nezrim bu ki, can›m sana kurban olacak!’ dedi¤ini tasdiken Üstad’›na bedel, flehit kar-
defli büyük Haf›z Ali’nin yan›na gitmifl. Bu zat-› zülcenaheyn, ehl-i kalp ve gayet yüksek bir ehl-i
ilim ve hakikat, otuz sene muallimlik perdesi alt›nda imana hizmet etmifl ve on seneden beri Ri-
sale-i Nur’u elde edip, gizli perde alt›nda çal›flm›fl. Sonra da iki sene zarf›nda do¤rudan do¤ruya Ri-
sale-i Nur’un yüksek hikmetlerini ve kemâlat›n› çekinmeyerek ruh-u caniyle herkese ilân etmifltir.”

HASAN HÜSNÜ ERDEM: (1889-1974) Türkiye Cumhuriyetinin alt›nc› Diyanet ‹flleri baflkan›.
1889 y›l›nda Akseki’nin Sad›klar köyünde do¤du. Arapça tahsilini bitirerek icazet ald›. Medresetü’l-
Mütehass›sîn’›n f›k›h ve usul-i f›k›h bölümünden mezun oldu. 1952-1959 y›llar› aras›nda A.Ü. ‹lâhi-
yat Fakültesinde tefsir dersleri verdi. Ömer Nasuhi Bilmen’in emekliye ayr›lmas›nda sonra Diyanet
‹flleri Baflkanl›¤›na getirildi. Burada yapt›¤› en önemli hizmet, baflkanl›¤›n kurulufl ve görevleri hak-
k›nda bir kanun haz›rlatmas› ve tekâmül kurslar› açt›rmas›d›r.

HAY‹M NAUM: Naum, 1873 y›l›nda Manisa’da do¤du (Kendisinin ifadesine göre, kimli¤inde do-
¤um tarihi 1878 olarak kaydedilmifltir). 1893-97 y›llar› aras›nda Fransa’da e¤itim gördü. Burada, Uy-
gulamal› Yüksek Araflt›rmalar Okulu Dinî Bilimler bölümünü bitirdi. Yaflayan Do¤u Dilleri Özel Oku-
lu’nda Farsça ve Arapça dilleri alan›nda e¤itim görerek mezun oldu. Bu e¤itimi s›ras›nda sürgünde
bulunan Jön Türklerle yak›n temaslarda bulundu. Hayat› boyunca en büyük deste¤i, Yahudi-Alyans
örgütünden gördü. Yapt›¤› bütün çal›flmalar› ve giriflimleri rapor edercesine bu örgüte yazd›¤› mek-
tuplar› vas›tas›yla bildirdi. Bu amaçla neredeyse haftada birkaç kez mektup yazd›¤›n› görmekteyiz.

II. Meflrutiyetle birlikte Naum ve dolay›s›yla Yahudi örgütleri siyaset alan›ndaki faaliyetlerine h›z
verdiler. Yapt›klar› yay›nlarla Jön Türk hareketini desteklediklerini beyan ettiler. Naum, Yahudilerin
Filistin’e gidip yerleflmelerine, arazi sat›n almalar›na önemli bir engel teflkil eden ve II. Abdülhamid
taraf›ndan uygulamaya sokulan “k›rm›z› pasaport” uygulamas›ndan kurtulmak için giriflimlerde bu-
lundu. ‹ttihat ve Terakki bu uygulamaya Eylül 1913 y›l›nda son verdi. Di¤er taraftan çok say›da Ya-
hudi’nin Osmanl› vatandafll›¤›na geçirilmesi için her türlü yola baflvurdu. ‹darecilere bask› kurma
yoluna gitti ancak, baflar›l› olamad›.
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Naum’un, Lozan sonras› en büyük hedefi, art›k, Yahudi devletinin Filistin’de yeniden kurulmas›
için Alyans ad›na çal›flmakt›. Dolay›s›yla ‹stanbul’dan ayr›larak M›s›r’a tafl›nd›. 1925 tarihinden itiba-
ren M›s›r ve Sudan Hahambafl›l›¤›na geçti. 1960 y›l›nda Kahire’de öldü.

HIFZI: ‹smi Risale-i Nur’un çeflitli yerlerinde Berber H›fz›, H›fz› Efendi, H›fz› Bayram fleklinde geç-
mektedir. Safranbolu’da berber dükkan› iflleten H›fz› Afyon Hapishanesinde kalan Nur Talebeleri
aras›ndayd›. Risale-i Nur’a sadece kendisi de¤il, efli ve çocuklar›yla birlikte hizmet etti. Bediüzza-
man Hazretleri Risale-i Nur’un çeflitli yerlerinde H›fz› ve ailesi hakk›nda övgü dolu ifadeler kullan-
m›flt›r. H›fz› Bayram, yine Bediüzzaman Hazretlerinin hizmetkârlar›ndan olan Hüsnü Bayramo¤-
lu’nun da babas›d›r.

H‹LM‹: 1891 senesinde Kastamonu’ya ba¤l› Tepelice köyünde dünyaya geldi 27 Ocak 1960’ta
vefat etti. Nur Risalelerinde kendisinden Hilmi Sema Erkal, Küçük fieyh, Kastamonulu Küçük fieyh-
lerin Hilmi, gibi isimlerle de bahsedilmektedir. 

Bediüzzaman Hazretlerinin Kastamonu’da kald›¤› 1936-1941 y›llar› aras›nda onun hizmetinde
bulundu. O y›llarda, bahar ve yaz mevsimlerinde Bediüzzaman Hazretleri Karada¤’a ve Hac› ‹bra-
him Da¤lar›na ç›karken Hilmi Bey de yanlar›nda bulunur, talebelik ve hizmet ederdi.

1943 y›l›nda sevk edildikleri Denizli Hapsinde de yine Bediüzzaman Hazretleriyle beraber kalm›fl
ve ona hizmet etmifltir. Hilmi Bey Bediüzzaman Hazretlerinin ifadesiyle han›m› ve evlâd›yla sekiz
sene Risale-i Nur’un hizmetinde bulunmufl ve birçok insan›n Risale-i Nur’u tan›mas›na vesile ol-
mufltur.

H‹LM‹ URAN: Cumhuriyet dönemi siyaset ve devlet adamlar›ndand›r. Uzun y›llar Mecliste bu-
lunmufl ve Cumhuriyet Halk Partisi saflar›nda siyaset yapm›flt›r. Milletvekilli¤i yapt›¤› süre zarf›nda,
muhtelif bakanl›klarda bulunmufltur. Partinin de çeflitli idarî kademelerinde görev alm›fl ve genel
baflkan vekilli¤ine kadar yükselmifltir. Bediüzzaman, CHP’nin genel sekreteri oldu¤u 1947 y›l›nda
kendisine bir mektup yazarak, o zamana kadar yap›lan yanl›fll›klara dikkat çekmifl ve ilerisi için
ikazlarda bulunmufltur. (Emirda¤ Lâhikas›, s. 190-192.) 1950 seçimlerinde milletvekili seçilemeyince
siyasetten çekilmifltir.  Uran, partisinin muhalefette kalarak memlekete hizmet edece¤ini belirtir-
ken, kendisi için farkl› bir karar ald›. Seçim sonunda milletvekili seçilememiflti. Bu seçim kayb›ndan
sonra siyasî hayattan çekildi. Köflesine çekilerek an›lar›n› yazmaya bafllad›. 1957 y›l›nda ‹stanbul’da
öldü. An›lar› ölümünden iki y›l sonra yay›nland›.

HOCA HAfiMET: Bak›n›z TONUSLU HAfiMET HOCA.

HOCA VEHB‹: 1861 senesinde Taflkent’te do¤du Konya’da, 27 Kas›m 1949’da vefat etti. 1876 y›-
l›nda Tokmakzade Mehmet Efendiden ilk dersini alan Hoca Vehbi 1877 y›l›nda Hadim Medresesine
kaydoldu ve Arapça grameri konusunda e¤itim görmeye bafllad›. Ard›ndan 1880 y›l›nda Konya’ya
gelerek fiirvaniye Medresesine kaydoldu. Burada tahsilini tamamlad›ktan sonra 1888 y›l›ndan itiba-
ren ders okutmaya bafllad›. 1889 senesinde Mahmudiye Medresesinde müderrisli¤ine getirildi. Bu-
rada yaklafl›k iki y›l görev yapt›ktan sonra 1901 y›l›nda Hukuk Mahkemesine üye ve Hukuk Med-
resesine müderris oldu

Hoca Vehbi 1908 y›l›nda Konya mebusu olarak ‹stanbul Meclis-i Mebusan›na seçildi ve siyasî ha-
yata at›ld›. 1911 y›l›nda Mebusan Meclisi da¤›l›nca, Konya’ya gelerek tefsir yazmaya bafllad›. On befl
ciltlik bu tefsirini 1915 y›l›nda tamamlad›. 

1911 senesinde Yunanl›lar›n ‹zmir’i iflgal etmesi üzerine Konya halk›n› Kuva-y› Milliye’ye kat›l-
mas› için konuflmalar›yla teflvik etti. Bu gayretlerinde baflar›l› olan Hoca Vehbi, Konya Valisi Cemal
Beyin vazifesini terk ederek kaçmas› üzerine ordu ve halk taraf›ndan Konya Valili¤ine seçildi ve al-
t› ay valilik yapt›. 
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23 Nisan 1920 y›l›nda ikinci defa mebus seçilen Hoca Vehbi  Konya’y› temsilen Büyük Millet
Meclisine kat›ld›. Millî mücadele süresince Konya Mebusu olarak çal›flt›. Mecliste, Meclis Reisli¤i,
fier’iye ve Evkaf Vekilli¤i gibi görevlerde bulundu. 

‹stiklâl Savafl› galibiyetle sonuçland›ktan sonra siyasetten çekilen Hoca Vehbi, daha önce yaz-
m›fl oldu¤u Hülâsatü’l-Beyân Fi Tefsiri’l-Kur’ân isimli Kur’ân tefsirini bast›rmak ve yeni eserler yaz-
makla meflgul oldu. 1949 y›l›nda Hakk›n rahmetine kavufltu. Mezar› Konya Musalla Kabristan›nda-
d›r.

HULÛSÎ BEY: As›l ad› Hulûsî Yahyagil’dir. 1896 y›l›nda Elaz›¤ Harput’ta do¤du; 26 Temmuz 1986
y›l›nda Elaz›¤’da vefat etti. ‹lk e¤itimini hususî olarak Elaz›¤ Camii ‹mam› Sar› Haf›z’dan ald›. 

Hulûsi Beyin Babas› Yahyazâdelerden Mehmet Efendi, alayl› bir zabit idi. Kendisi ise askerî e¤i-
timine Elaz›¤ ve Erzincan’da bafllad›, Kuleli Askeri Okulunda devam etti. Ard›ndan Harbiye Mekte-
bine geçti. Burada okurken Birinci Dünya Savafl› ç›k›nca, k›sa bir talim ve terbiyeden sonra, 1915’de
Çanakkale’deki 3. Kolorduya göreve gönderildi. Hulûsi Bey yar›m kalan e¤itimini tamamlamak üze-
re 1925 y›l›nda Harbiye Mektebine tekrar dönmüfl ve buradan mezun olmufltur.

Bediüzzaman Hazretleriyle tan›flmas› ise 1929 y›l›n›n bir bahar ay›ndad›r. Bediüzzaman Hazret-
lerini ilk duydu¤unda fleyh zanneden Hulûsi Bey ona intisap etmek niyetiyle birkaç arkadafl›yla be-
raber ziyaretine gitti. Bediüzzaman Hazretlerinin “Uzakl›¤›n alâmeti olan mektuplaflmak âdetim de-
¤ildir. Fakat sen yaz” demesi üzerine kendisine mektuplar yazmaya bafllad›. Bu mektuplar›n ço¤u
Mektubat isimli eserde yer almaktad›r.

Hulûsi Bey 1944 y›l›nda albayl›¤a terfi etti ve 1950’de Denizli Askerlik fiubesinden albay rütbe-
siyle emekli oldu.

Hulûsi Bey, 1929’daki görüflmenin üstünden yaklafl›k yirmi y›l geçtikten sonra, 1950’de Bediüz-
zaman Hazretlerini Emirda¤’da ziyaret etti. Bu görüflmeleri yirmi dakika sürdü. Bediüzzaman Haz-
retleriyle en son görüflmesi ise 1957’de, yine Emirda¤’da olmufltur.

Hizmetle dolu bir ömür geçiren Hulûsi Bey bir ders sonras› rahats›zlanarak vefat etti. Kabri Har-
put’taki aile mezarl›¤›ndad›r. Bediüzzaman Hazretleri Risale-i Nur’un birinci talebesi olan Hulûsi Bey
hakk›nda, “Nurun eskiden beri hiç sars›lmayan muhlis bir kahraman›, elbette dünyan›n geçici, k›y-
metsiz, fâni vaziyetleri karfl›s›nda telâfl etmez, ma¤lûp olmaz inflaallah” buyurmaktad›r.

HÜSEY‹N (r.a.): Hz. Hüseyin b. Ali, Hz. Peygamberin (a.s.m.) torunu, Hz. Fat›ma ile Hz. Ali’nin kü-
çük o¤ludur. Hicretin 4. y›l›nda Medine’de do¤du. Ad›n› Hz. Peygamber kula¤›na ezan okuyarak,
Araplarca pek bilinmeyen Hüseyin olarak koydu. Sekiz adet hadis rivayet eden Hz. Hüseyin, a¤a-
beyi Hasan gibi ilk iki halife döneminde cereyan eden önemli olaylarda fiilen yer almad›. Hz. Os-
man’›n evinin isyankârlar taraf›ndan kuflat›lmas› üzerine a¤abeyi ile birlikte halifeyi korumak ve
evine su tafl›mak üzere babalar› Hz. Ali taraf›ndan görevlendirildi. Babas› halife seçilince onun bü-
tün seferlerine kat›ld›. Babas›ndan sonra a¤abeyine biat etti. Hz. Hasan, Hz. Muaviye ile anlaflt›¤›n-
da Medine’ye geldi. Hz. Hüseyin, Muaviye’den sonra o¤lu Yezit’e biat etmeyip Mekke’ye gitti. Kû-
felilerin ›srarl› davetleri üzerine Kûfe’ye hareket etmek üzere Mekke’den ayr›ld› (680). Kerbelâ’ya
geldi¤inde Yezit’in ordular› taraf›ndan feci bir flekilde flehit edildi. Hz. Hüseyin “fiehit” lakab›yla mefl-
hurdur. Hz. Hüseyin’in soyundan gelenler “Seyyid” ünvan›yla tan›nm›fllard›r.

HÜSEY‹N AVN‹ ULAfi: Cumhuriyet döneminin ilk demokratlar›ndan say›lan, ateflli kiflili¤i, dü-
flünceleri ve hitabetiyle tan›nan Hüseyin Avni 1887 y›l›nda Erzurum’da do¤du. 1901y›l›nda Erzurum
Mülkiye ‹dadisine kaydoldu. Ziraat Mektebinde alt› y›l okudu. Ki¤› Rüfltiyesinden sonra ‹stanbul-Ve-
fa Sultanisinde okudu. 1912 y›l›nda Hukuk Fakültesini bitirdi. ‹stanbul’da avukat yaparken 1914 y›-
l›nda askere al›nd› ve yedeksubay, te¤men ve üste¤men olarak, Ruslarla savaflt›. 1918 y›l›nda Bit-
lis ve Kars’›n kurtulufluna kat›ld›. Terhis olduktan sonra Kars’ta Milli ‹slâm fiûrâs› kurucular›na fahrî
hukuk müflavirli¤i yapt›. Do¤u Anadolu Müdafaa-i Hukuk Cemiyetinin kurucular› aras›nda yer ald›.
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‹zmirin iflgalini protesto eden öncülerdendi. Erzurum Kongresinde Beyaz›t temsilcisi seçildi. Erzu-
rum’dan son Osmanl› Meclisine seçilip Millî Misak’› imzalad›. Sonra Ankara’ya geldi. I. Meclis’te iki
defa Meclis Baflkan Vekili seçildi. 

Birinci Meclis’te birtak›m siyasi fikir ayr›l›klar› ortaya ç›kt›. Birinci Grup olarak an›lan Müdafaa-i
Hukuk Grubu, meclisin ço¤unlu¤unu devre d›fl› b›rakm›flt›. Devre d›fl› b›rak›lanlar “‹kinci Grup” ola-
rak an›ld›. Hüseyin Avni de öncüsü ve hatibi olarak bu grupta yer ald›. 

‹kinci Grup tasfiye edildikten sonra Hüseyin Avni Ulafl ‹stanbul’da avukatl›¤a bafllad› ve “Terak-
kiperver Cumhuriyet F›rkas›” ‹stanbul ‹dare Heyetinde çal›flt›. Bu parti de bir süre sonra kapat›ld›.
Muhalif kiflili¤i nedeniyle sürekli izlenen Hüseyin Avni’nin ismi “‹zmir suikast›” zanl›lar› aras›nda yer
ald›. ‹stiklâl Mahkemesinde yarg›land›, beraat etti. Uzun süre maddî s›k›nt› çeken Ulafl, Baflbakan
Refik Saydam’›n yard›m›yla 1939 y›l›nda ‹stanbul 5. Noteri olarak tayin edildi ve Kandilli’de 23 fiu-
bat 1948 y›l›nda vefat etti.

HÜSNÜ BAYRAM: Zonguldak’›n Safranbolu ilçesinde do¤du. Henüz 13 yafl›ndayken 1950’li y›l-
larda Bediüzzaman’› Emirda¤’da ziyaret etti. Bu ziyaretten sonra babas› onu Üstad›n hizmetine ver-
di. Üstad›n vefat›na kadar hizmetinde bulunan Hüsnü Bayram hayat›n› Nur hizmetine vakfetti.

HÜSREV ALTINBAfiAK: 1899’de Isparta’da do¤du. 1977’de ‹stanbul’da vefat eti. Bediüzza-
man’la birlikte, Eskiflehir, Denizli ve Afyon hapislerinde beraber bulundu. Isparta kahramanlar›ndan,
Risale-i Nur’un hizmetkârlar›ndan idi. En müflkül ve karanl›k günlerde Nur Risalelerine hizmet et-
miflti. Yüzlerce Risaleyi bir matbaa gibi ço¤altm›flt›. Güzel bir hatta sahipti. Tevafuklu Kur’ân-› Ke-
rîm’i ilk defa yazanlardand›r.

-‹-

‹BNÜ’L KAYY‹M-‹ CEVZÎ (1292-1350): Bediüzzaman Said Nursî taraf›ndan, fliddetli münekkit-
muhakkik olarak tarif edilen, ‹slâm ilimlerinin bir çok dal›nda eser veren ve Hanbeli mezhebinin
meflhur âlimlerinden olan ‹bn Kayyim, 1292 y›l›nda D›maflk’ta (fiam) do¤du. ‹bn Kayyim lakab›yla
meflhur oldu. D›maflk’taki Cevziyye medresesinin kayyimi (medrese ve cami hizmetini gören kim-
seler için kullan›lan isim) olan babas› Ebu Bekir’in bu özelli¤inden dolay›, kendisi “‹bn Kayyim” ola-
rak tan›nd›. Künyesi, Ebu Abdullah fiemseddin Muhammed bin Ebu Bekir bin Eyyüb ez-Zürai ed-D›-
maflki el-Hanbeli fleklindedir.

‹lk derslerini babas›ndan ald›. Arap dili ve edebiyat› alan›nda Mecdüddin Ebu Bekir bin Muham-
med et-Tunusî ve Muhammed bin Ebü’l-Feth el-Balebekki’den kelâm ve usul alan›nda, fiafii usul
âlimi Safiyüddin el-Hindî’den f›k›h alan›nda, Mecdüddin ‹smail bin Muhammed el-Harranî ve Tak›-
yüddin ‹bn Teymiyye’den çeflitli ‹slâmî ilimler alan›nda ders ald›.

‹bn Kayyim, 1336 y›l›ndan itibaren imaml›k ve hatiplik yapt›. ‹bn Teymiyye’nin vefat›ndan son-
ra Sadriyye Medresesinde ders vermeye bafllad›. Bu hocal›k vazifesini vefat›na kadar sürdürdü ve
çok say›da talebe yetifltirdi. Yetifltirdi¤i talebeleri kendisinden sonra söz konusu medresede ders
verdiler.

Memluk idaresinin, hocas› ‹bn Teymiyye’ye uygulad›klar› bask›dan ‹bn Kayyim de nasibini ald›.
Hazreti ‹brahim’in kabrinin ziyareti için yap›lan yolculu¤a karfl› ç›kmas›, hapse at›lmas›na sebep ol-
du. Bunun d›fl›nda hocas› ile beraber D›maflk Kalesinde hapsedildi ve ‹bn Teymiyye’nin vefat›ndan
sonra serbest b›rak›ld›. Bir çok kifliden ders ald›¤› halde en fazla etkilendi¤i kifli olan ‹bn Teymiy-
ye’den hiç ayr›lmad›. Bu sebepledir ki, ço¤u zaman isimleri beraber an›ld›.

Kitaba olan merak›ndan dolay› çok say›da eser toplayarak zengin bir kütüphane vücuda getir-
di¤i rivayet edilmektedir. Hac farizas› için birkaç kez Mekke’ye seyahat etti. Bunun d›fl›nda Kahire,
Kudüs ve Nablus gibi flehirleri de ziyaret etti. 1350 y›l›nda memleketi D›maflk’ta vefat etti. Cenaze-
si Babüssagir Mezarl›¤›na, annesinin yan›na defnedildi
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‹BNÜ’T-TEYM‹YE: Ahmet Tak›yyüddin Ebu’l Abbas. ‹bni Teymiyye Hicri 661 y›l›nda Harran’da
do¤mufltur. Ad›, Ahmet Tak›yyüddin Ebu’l Abbas bin fiihabüddin Abdulhalim’dir. Ailesine nispetle
‹bni Teymiyye diye an›l›r. ‹bni Teymiyye’nin ailesi fiam’a gelerek oraya yerleflen ilim ehli bir ailedir.
Teymiyye’nin babas› Harranî diye an›lan büyük bir alimdir. Sükkeriye’deki Darü’l Hadis’in fleyhli¤i-
ni de üzerine alan babas›, ‹bni Teymiye’nin yetiflmesinde önemli rol oynam›flt›r. ‹bni Teymiye kuv-
vetli bir haf›zaya sahipti. Çocuklu¤undan itibaren Kur’ân ve hadis ö¤renerek ilme yönelmifltir. ‹bni
Teymiye dini ilimlerde oldu¤u kadar matematik, felsefe ve mant›k ilimlerinde de ileri seviyede bil-
gi sahibiydi. Babas›n›n ölümünden sonra onun yerine ders vermeye bafllam›flt›r. ‹bni Teymiyye, M›-
s›r emirinin M›s›r’a davet etmesi üzerine M›s›r’a gitmifl fakat iki kere Kahire’deki bir zindana at›lm›fl,
orada bir müddet kald›ktan sonra b›rak›lm›flt›r. M›s›r’da kald›ktan bir müddet sonra. fiam’a geri
dönmüfl, fakat orada da aral›klarla iki defa hapse at›lm›fl, 728 y›l›nda hapisteyken hastalanm›fl ve
daha sonra vefat etmifltir. ‹bni Teymiye Hanbeli mezhebine ba¤l› olmakla birlikte, dört mezhebin
görüflüne uygun görüfller ortaya koyar veya Ahmet bin Hanbel’in görüflünü daha öne al›p tercih
ederdi. Kendisinin dört mezhep d›fl›nda farkl› görüfller ortaya koydu¤u da bilinmektedir. Farkl› gö-
rüflleri ortaya koymas› ve sünnî görüfle muhalif görüflleri de olmas›, onun muhaliflerini kendine kar-
fl› harekete geçmesine sebep olmufltur.

‹BRAH‹M (a.s.): Kur’ân-› Kerîm’de ad› çokça geçen bir peygamberdir. Onun dini, Kur’ân-› Ke-
rîm’de ad› Hanif olarak adland›r›lm›flt›r. Hz. ‹brahim’e (a.s.) 10 sayfal›k kitap nazil olmufltur. Hz. Pey-
gamber Efendimizin de atas›d›r. Urfa’da do¤du¤u rivayet edilmektedir. Hz ‹brahim, zaman›n›n kra-
l› Nemrut’u tevhit inanc›na davet etmifltir. Kabul etmeyen Nemrut, Hz. ‹brahim’i atefle att›rm›fl, fa-
kat mu’cize olarak atefl onu yakmam›flt›r. Her zaman Allah’›n dostlu¤unu istemesi ve sadece ondan
medet beklemesi sebebiyle kendisine Habibullah veya Halilürrahman denilmifltir. Hz. ‹brahim, yafl›
bir hayli ilerlemifl olmas›na ra¤men çocu¤u olmam›flt› ve Allah’tan bir evlât istedi ve bu duas› kabul
edildi. ‹lk önce Hz. ‹smail, daha sonra di¤er eflinden Hz. ‹shak do¤du. Bu s›rada Hz. ‹brahim, o¤lu ‹s-
mail’i kurban etme olay›yla imtihan edildi. O¤lu ‹smail (a.s.) ile Kâbe’yi yeniden infla eden Hz. ‹bra-
him, Kudüs’ün el-Halil bölgesinde medfundur.

‹BRAH‹M ETHEM: Risale-i Nur’da, Sand›kl› Alamescit Köyü imam›, Ethem Hoca, ‹brahim Ethem,
gibi farkl› flekillerde an›lmaktad›r. Bal›kesir’in Sand›kl› Alamescit Köyünde imaml›k yapan Ethem
Hoca, çocuklara Kur’ân okutmufl, Risale-i Nur’un neflrine çal›flm›fl, birçok insan›n Risale-i Nur daire-
sine girmesine vesile olmufltur.

‹BRAH‹M B‹N EDHEM: Tabiînin meflhur âlimlerinden ve evliyan›n büyüklerindendir. Künyesi
Ebu ‹shak olan ‹brahim Ethem, 96/714 y›l›nda Belh flehrinde do¤up 162/779’da fiam’da vefat etmifl-
tir. ‹brahim Ethem’in nesebi Hz. Ömer’e dayan›r. ‹mam-› Azam’›n sohbetlerinde bulundu ve dinde
fakih ve müctehit oldu. ‹brahim b. Ethem’in babas› Ethem, Belh flehrinin padiflah›; kendisi onun fleh-
zadesi olmas›na ra¤men, o bütün bu zenginlikleri, serveti terk ederek kendisini Allah’a yöneltmifl
ve ölünceye kadar Allah’›n yolunda çal›flm›flt›r.

‹BRAH‹M ENSARÎ: Mesle¤i ö¤retmenlik olan ‹brahim Ensarî, ö¤retmenli¤e bafllad›¤›, kendini di-
nî ve manevî aç›dan zay›f hissedip manevî aray›fl içerisine girdi¤i y›llarda Risale-i Nur’lar› tan›d›. O
y›llarda dinî eserlere karfl› ilgi duymaya bafllayan Ensarî, okudu¤u eserlerde arad›¤›n› bulamad›. Bir
arkadafl›n›n tavsiyesi üzerine Nur Talebelerinden Molla Hamid Ekinci’yle görüfltü, ondan Gençlik
Rehberi ve Hutbeyi fiamiye adl› eserleri ald›. O günden sonra, okudu¤u eserlerin tesiriyle, hayat› ta-
mamen de¤iflti ve her fleyini Risale-i Nur hizmetine adad›.

‹BRAH‹M FAKAZLI: Risale-i Nur’da “Küçük ‹brahim” ve “‹kinci Selâhaddin” fleklinde bahsedilen
‹brahim Fakazl›, 1328 (1912) tarihinde ‹nebolu’da dünyaya geldi. Bediüzzaman’› ilk defa 1940’da
Kastamonu’da, ard›ndan Emirda¤, Isparta ve ‹stanbul’da ziyaret etti, hizmetinde bulundu. Son ziya-
reti ise Emirda¤’da gerçekleflti. 1943’te Denizli ve 1948’de Afyon hapisanelerinde Üstat Bediüzza-
man ve talebeleriyle birlikte kald›. 10 Eylül 1948’de girdi¤i Afyon hapsinde 6 ay kalarak, 9 Mart
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1949’da tahliye oldu. ‹brahim Fakazl›, hayat› boyunca pek çok risaleyi yazarak ço¤altt›. Birinci Söz-
den Dokuzuncu Söze kadar olan yeri befl yüz nüsha yazd›¤n› söylemektedir. Asa-y› Mûsa ve Zülfi-
kâr’› da yazd›. Ayr›ca Üstattan gelen mektup, lâhika ve zeyilleri yaz›p ço¤altarak çevresine da¤›tt›.
Ruhu büyük Küçük ‹brahim, ömrünün son günlerini, Üstad›n “Küçük Isparta” olarak isimlendirdi¤i
kendi memleketi ‹nebolu’da geçirdi. 3 Kas›m 2003 tarihinde vefat etti.

‹DRIS (a.s.): Hz. ‹dris Hz. fiit’in torunlar›ndan olup ondan sonra peygamber olarak görevlendiril-
mifltir. Ad› Kur’ân-› Kerim’de dört yerde geçmektedir. Kendisine otuz sahifelik suhuf indirilmifl ve
onu okuyarak insanlar› hakka ve hideyete devet etmifltir. Hz. ‹dris ilk olarak yaz› yazan ve terzilik
yapan insan olma flerefine sahiptir. Hz. ‹dris, Hz ‹sa gibi semaya çekilmifltir ve onun gibi hayat› bir
sema tabakas›nda devam etmektedir. Bediüzzaman, Mektubat adl› eserinde Hz. ‹dris ile Hz ‹sa’n›n
üçüncü hayat tabakas›nda yaflad›klar›n› ifade etmifltir. Dünyaya ait cisimleriyle birlikte, fakat befle-
rî ihtiyaçlardan uzaklaflarak nuranîleflmifl bir halde, melek hayat› gibi bir hayata mazhar olmufllar-
dar. 

‹MAM-I AZAM (EBU HANIFE): Ebu Hanife Numan bin Sabit. (m. 699/767) Hanefî mezhebinin
imam›, büyük müçtehit Ebu Hanife ‹slâmda hukukî düflüncelerin ve içtihat anlay›fl›n›n geliflmesin-
de önemli pay sahibidir. Daha çok Ebu Hanife veya ‹mam-› Azam diye an›l›r. Milâdî 699 y›l›nda Kû-
fe’de do¤an Ebu Hanife’nin nesebi Numan bin Sabit bin Züta bin Mâh’t›r. Küçük yafllarda Kur’ân’›
ezberleyen Ebu Hanife k›raat ilmini k›raat-› seb’a âlimlerinden As›m bin Behdele’den ö¤renmifltir.
Devrin seçkin âlimleriyle görüflüp onlardan faydalanma imkân› bulan Ebu Hanife’nin as›l hocas›, dö-
neminde Kûfe Re’y ekolünün üstad› kabul edilen Hammad bin Ebu Süleyman’d›r. Hammad’›n ölü-
mü üzerine onun yerine ders okutmaya bafllam›fl ve ömrünün sonuna kadar buna devam etmifl-
tir. Halk›n f›khî meselelerine çözümler arad› ve içtihatlar yapt›. F›k›h alan›ndaki derin bilgisinin ya-
n› s›ra, hakikati söylemekten ve onun mücadelesini vermekten çekinmeyen bir kifliydi. Ebu Hani-
fe ilmî u¤raflmas› sebebiyle, daima hayat›n ve f›khî problemlerin içinde olmufl ve pek çok içtihat-
larda bulunmufltu. En meflhur eserleri: Müsned, F›khü’l-Ekber, F›khü’l-Ebsat, Âlim ve’l-Müteallim ve
Risale’dir.

‹MAM-I GAZALÎ: As›l ad› Hüccetü’l-‹slâm Ebu Hamid Muhammed b. Ahmet el Gazzalî’dir. Efl’ari
kelâmc›s›, fiafiî fakihi, mutasavv›f ve filozoflara yöneltti¤i elefltirilerle tan›nan ‹slâm düflünürüdür.
Hicrî 450’de (1058) Horasan’da, Meflhed’de (Tus) dünyaya geldi. Babas›n›n mesle¤inin yün tacirli¤i
olmas›ndan dolay› kendisine “Gazzalî” ve zaman›nda ‹slâma yöneltilen itirazlara cevap vererek iti-
raz edenleri susturdu¤u için de “Hüccetü’l-‹slâm” denilmifltir. Kelâm, f›k›h, hadis, felsefe, tasavvuf,
mant›k gibi ilimlerde yüksek bir mevkiye sahiptir. Bu sahalarda birçok önemli eserleri bulunmak-
tad›r. Hicrî 505’te (1111) Tus’da vefat eden ve oraya defnedilen Gazali’nin eserlerinden baz›lar› flun-
lard›r: El-Münk›z; ‹hya-ü Ulumi’d-Din; Kimya-y› Saadet; Tehafütü’l-Felasife; K›stasü’l-Müstakim.

‹SA (A.S.): Hz. ‹sa ulu’l-azm olan peygamberlerdendir. Hakikî H›ristiyanl›k dininin peygamberi
olan Hz. ‹sa’ya dört büyük kitab›n üçüncüsü olan ‹ncil-i fierif nazil edilmifltir. Hz Meryem in o¤lu olan
Hz. ‹sa, Allah’›n yarat›c› kudretinin bir niflanesi olarak do¤mufltur. Hz. ‹sa’n›n bir ünvan› ve s›fat› Me-
sih’tir. Kur’ân-› Kerim’de onun meziyetlerinden bahsedilmekte ve gösterdi¤i mucizelerden haber
verilmektedir. Dört büyük semavî kitaptan biri olan ‹ncil, kendisiniden sonra havariler taraf›ndan
yaz›lm›flt›r. Ancak sonralar› tahrif edilmifl, asliyetini koruyamam›flt›r. Hz. ‹sa, Peygamber Efendimiz-
den “ümmî peygamber” fleklinde bahsetmifltir. ‹ncil’in çeflitli bölümlerinde Peygamberimizin gele-
ce¤inden haber verilmektedir. Düflmanlar› ve kendisine inanmayanlar taraf›ndan öldürülmek iste-
nen Hz. ‹sa Cenab-› Hak taraf›ndan gö¤e yükseltilmifl, kendisini öldürmek isteyenler ise yanl›fll›kla
Hz ‹sa’ya çok benzeyen Yuda isminde birini çarm›ha germifllerdir.
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‹SMA‹L FAKAZLI: 1913 senesinde ‹nebolu’da do¤du. Nur talebelerinden ‹brahim Fakazl›’n›n kar-
deflidir. Bediüzzaman Hazretleriyle birlikte Denizli ve Afyon hapishanelerinde bulundu. ‹smail Fa-
kazl›, han›m›yla birlikte risalelerin yaz›lmas›nda ve neflredilmesinde çok büyük fedakârl›klar gös-
termifltir.

‹SMET ‹NÖNÜ: Türkiye Cumhuriyetinin 2. cumhurbaflkan›. Tek parti döneminin (1938-1950) mil-
lî flefi olarak bilinir. 1884’te izmir’de do¤du, 25 Aral›k 1973’te öldü ve Bakanlar kurulu karar›yla An›t-
kabir’e gömüldü. ‹nönü ilk ve orta tahsilini Sivas’ ta yapt›. Daha sonra askerî bir lise olan Mühendis-
hane ‹dadisine kaydoldu. Buray› bitirdikten sonra s›ras›yla Kara Harp Okulundan ve Harp Akademi-
sinden mezun olarak ordunun çeflitli kademelerinde görev yapt›. 

Cumhuriyetin ilân›ndan sonra 1923-1924 y›llar›nda ilk hükûmette Baflbakan olarak görev yapt›,
1924-1937 y›llar› aras›nda bu görevini sürdürdü. Mustafa Kemal’in ölümünden sonra, 1938 y›l›nda,
TBMM taraf›ndan Türkiye’nin ikinci Cumhurbaflkan› seçildi. ikinci Dünya Savafl› s›ras›nda cumhur-
baflkan›yd›. 1950 senesinde yap›lan seçimleri kaybettikten sonra, 1960 y›l›na kadar Ana Muhalefet
Partisi Baflkan› olarak siyasî hayat›n› sürdürdü. 27 May›s 1960’ta yap›lan ihtilâlin ard›ndan Kurucu
Meclis üyeli¤ine seçildi ve 10 Kas›m 1961 tarihinde de Baflbakanl›¤a atand›. 1965 senesinde bu gö-
revden ayr›ld›ktan sonra milletvekili olarak siyasî hayat›na devam etti, 1972’de Parti Genel Baflkan-
l›¤› ve milletvekilliginden istifa ederek; ölünceye kadar Anayasa gere¤ince Cumhuriyet Senatosu ta-
biî üyeli¤i görevinde bulundu.

-K-

KÂT‹P OSMAN: 1900’de Isparta’da do¤du. Risale-i Nur’lar› güzel hatt›yla çokça yazm›fl oldu-
¤undan dolay› Bediüzzaman taraf›ndan “kâtip” lakab›yla an›ld›. 1943 y›l›nda Denizli hapsinde Üstat-
la birlikte yatan Kâtip Osman, 1991’de vefat etti.

KÂZIM KARABEK‹R (1882-1948): Karabekir, 1882 y›l›nda ‹stanbul’da do¤du. Babas›, Karaman-
l› Mehmed Emin Efendi, K›r›m gazisidir. Annesi, Havva Han›md›r. ‹lk ö¤renimine ‹stanbul Zeyrek’te
bafllad›. Babas›n›n seyahatlerinden ötürü orta ö¤renimini Van, Harput ve Mekke’de devam ettirdi.
Fatih Askerî Rüfldiyesi ve Kuleli Askeri ‹dadisini tamamlad›ktan sonra Kara Harp Okuluna, buray› bi-
tirdikten sonra (1902) Harp Akademisine girdi. Okulunu birincilikle bitirdi. Kurmay yüzbafl› olarak
mezun oldu ve staj›n› Manast›r’da yapt›.

Millî Mücadele s›ras›nda gösterdi¤i kahramanl›k ve baflar›lar› konusunda ‹nönü; Birinci Cihan Har-
binin felâketli neticesinin ilk gününden bafllayarak meydana at›ld›¤›n›, Bat› cephesinde gerçekten
bunald›¤›m›z bir zamanda imdada yetiflti¤ini belirtmektedir. Mustafa Kemal’in tutuklan›p ‹stanbul’a
gönderilmesini talep eden ‹tilâf Devletlerinin iste¤ini yerine getirmedi¤i bilinmektedir. Bu konuda
Rauf Orbay, “Karabekir hiçbir fley için olmasa bile, sadece bunun için dahi Millî Mücadelenin teme-
lidir, dire¤idir” ifadelerine yer vermektedir. 1927 y›l›nda ordudan emekliye sevk edildi. Bunun üze-
rine ‹stanbul’a gidip yerleflti ve 1938 y›l›na kadar burada kald›. 1938 y›l›nda ‹stanbul milletvekili ola-
rak Meclise girdi. 1946 y›l›nda Meclis Baflkanl›¤›na seçildi. Baflkanl›k görevi devam ederken 26 Ocak
1948 tarihinde geçirdi¤i kalp krizi sonucu vefat etti. Naafl› Ankara fiehitli¤ine defnedildi.

KEL AL‹: Kel Ali olarak bilinen Ali Çetinkaya 1878 senesinde Afyon’da dünyaya geldi, 1949 sene-
sinde ‹stanbulda öldü. Mezar› Afyon’dad›r. Babas› bir demirci ustas› olan Ahmet Efendidir.  ‹ttihat ve
Terakki üyesi olan ve son Osmanl› Mebuslar Meclisine milletvekili olarak kat›lan Kel Ali ‹stanbul ifl-
gal edilince Malta’ya sürgüne gönderildi. 1921 senesinde serbest b›rak›ld› ve vatana dönüp Afyon
milletvekili olarak yeni kurulan TBMM’ye kat›ld›. 1925 y›l›nda meydana gelen fieyh Said ayaklan-
mas›ndan sonra kurulan Istiklal Mahkemelerinde baflkanl›k görevinde bulundu Kel Ali, 1916 y›l›n-
da bafllayan Rus taarruzu sonras›nda Bediüzzaman Hazretleriyle ayn› cephede (Bitlis-Van-Mufl) bu-
lunmufltur.



EM‹RDA⁄ LÂH‹KASI | 909 fiAHIS B‹LG‹LER‹

KILIÇ AL‹: Bak›n›z HACI ALI KILINCALP.

KONYALI SABR‹: Aslen Erzurumlu olan Sabri Hal›c›, “Kürt Sabri” ve “Konyal› Sabri” diye de ta-
n›n›r. I. Dünya Savafl›na kat›lan Hal›c› Sabri gazilik rütbesini de alm›flt›r. 1948 y›l›nda Bediüzzaman’la
birlikte Afyon hapishanesinde yatt›. Nur hizmetinde uzun y›llar› geçen Sabri Hal›c›’n›n Emirda¤ Lâ-
hikas›nda ismi geçmektedir.

KÜÇÜK AL‹: Isparta’n›n Atabey ilçesinin ba¤l› Kuleönü köyünden olan Küçük Ali 1907 y›l›nda
do¤du, 1974’da Kuleönü’nde vefat etti. Nur Talebelerinden Sar›b›çak Mustafa’n›n kardeflidir. Risale-
i Nur’lar›n elle yaz›ld›¤› zamanlarda risaleleri yazarak ço¤altan kahramanlardand›r. Bediüzzaman
Hazretleri risalelerde kendisinden “büyük ruhlu küçük Ali” fleklinde bahsetmektedir. Barla Lâhika-
s›’nda Bediüzaman Hazretlerine yazd›¤› bir mektubu bulunmaktad›r.

KÜÇÜK ‹BRAH‹M: Bak›n›z ‹BRAHIM FAKAZLI.

-L-

LOKMAN: Kur’ân’da ad› geçen, peygamber olup olmad›¤› kesin olmayan, ö¤ütleri, ahlâkî ve t›b-
bî sözleri ile tan›nan büyük bir zatt›r. Uzun bir ömre sahip olan Hz. Lokman, Hz. Davud’a yetiflmifl
ve ondan ilim ö¤renmifltir. Halk aras›nda daha çok, bir hekim (doktor) olarak tan›nd›¤› için Hekim-
i Lokman olarak yad edilmifltir. Hekim oldu¤u hususunda âlimlerin ittifak etti¤i Hz. Lokman’›n Al-
lah’›n izniyle ölüm hariç her türlü hastal›¤› iyilefltirdi¤i rivayet edilmektedir. Lokman Suresinin 12-
19. ayetlerinde Lokman Hekim’in o¤luna yapt›¤› tavsiyeler bulunmaktad›r.

LORD GÜRZON [George Nathaniel Marki Curzon] (1859-1925): ‹ngiliz siyaset ve devlet
adamlar›ndand›r. Ülkemizde Lord Gürzon olarak tan›nmaktad›r. Ço¤u kaynaklarda Lord Gürzon
ad›yla tan›t›l›rken, baz›lar›nda da Lord Curzon olarak an›lmaktad›r. Kedleston baronu ve kontu ola-
rak bilinmektedir. Hindistan genel valili¤inde bulunmufltur. Birinci Dünya Savafl›ndan sonra D›fliflle-
ri Bakanl›¤›na getirilmifl ve yeni dünya düzeninin sa¤lanmas› görüflmelerinde ‹ngiltere’yi temsil et-
mifltir. Birinci Dünya Savafl› sonras›nda özellikle Ortado¤u’nun yeniden flekillenmesinde ve ‹ngilte-
re’nin menfaatleri do¤rultusunda, devlet ve milletlere flekil verilmesinde önemli rol oynayanlardan
biri olmufltur. Ömrü boyunca aksi kiflili¤i ve dengesizli¤i ile tebarüz etmifltir. Lozan görüflmelerinde
‹ngiliz heyetine baflkanl›k etmifltir. ‹smi, Risale-i Nur’da, Büyük Do¤u dergisinin 29. say›s›ndan ikti-
bas edilen Lozan Antlaflmas›yla ilgili bir makale münasebetiyle yer almaktad›r.

LÛT (a.s.): Hz. Lut (a.s.) Hz. ‹brahim’in kardefli Harran’›n o¤ludur. Hz. ‹brahim’e (a.s.) ilk iman
edenlerdendir. Hz. Lut (a.s.) Sedam bölgesinde bulunan kavme peygamber olarak görevlendirildi.
Sedaml›lar çok ahlâks›z ve edepsiz bir kavimdi. ‹nsanl›k tarihinde o zamana kadar görülmemifl olan
livata fiilini iflliyorlar ve bununla da övünüyorlard›. Hz. Lut (a.s.) onlar› hakka ve do¤ru yola davet
için görevlendirilmifl fakat bütün gayretlerine, nasihatlar›na ra¤men onu dinlememifl ve alaya al-
m›fllard›. Cenab-› Allah Hz. Lut’a inananlarla birlikte flehri terk etmesini bildirerek o azg›n kavmi he-
lâk edece¤ini bildirmifl ve helâk etmifltir.

LÜTF‹ (ABDULLAH LÜTF‹ ÖZERDEM): Esnaf fleyhi Âs›m Efendinin torunu olup Mehmet Akif
Efendinin o¤ludur. 1881 y›l›nda dünyaya geldi. Barla Lâhikas›’n›n mektuplar› aras›nda çeflitli yerler-
de kendisinin mektuplar› bulunmaktad›r. 1935 tarihinde Said Nursî ile birlikte Eskiflehir cezaevinde
yaklafl›k bir y›l tutuklu kalm›fllard›r. 1974 tarihinde ‹zmir’de Hakk›n rahmetine kavuflmufltur.

-M-

MAHMUT fiEVKET PAfiA: (1856-1913) Osmanl›n›n son dönem komutanlar›ndand›r. II. Meflruti-
yetin ilân› s›ras›nda ‹ttihat ve Terakki ileri gelenleriyle iflbirli¤i yapt›. Edirne’den Sultan II. Abdülha-
mit’i devirmeye gelen Harekât Ordusunun bafl›nda bulundu. 1913 y›l›nda ‹ttihatç›lar›n hükümetin-
de sadrazam oldu. Ayn› y›l bir suikast sonucu öldürüldü.
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MARANGOZ AHMET: Isparta’ya ba¤l› E¤irdir ilçesinin Sava köyünde Risale-i Nur’un hizmetin-
de bulunan önemli isimlerden birisidir. Bediüzzaman Hazretlerinin ciddî iltifat ve dualar›na mazhar
olmufltur.

MECEDÜDDÎN-‹ F‹RUZÂBÂDÎ (1329-1415): On dört ve on beflinci asr› görmüfl büyük ‹slâm
âlimlerindendir. Arapçadan Arapçaya olan büyük sözlük çal›flmas› “Kamusü’l-muhit” adl› eseri ile
meflhur olmufltur. Dil, edebiyat, hadis, f›k›h ve tefsir alimidir. Uzun ve bereketli bir ömür yaflam›fl,
çok say›da yerleflim yerini gezmifltir. Gitti¤i her yerde âlimlerle bir araya gelmek suretiyle fikir ve
bilgi al›flveriflinde bulunmufltur. Kad›l›k yapm›fl, çok say›da talebe yetifltirdi¤i gibi muhtelif ilim dal-
lar›yla alâkal› olarak bir çok eser yazm›flt›r. As›l ad› Muhammed’tir. K›sa künyesi Ebu Tahir, lakab›
Mecdüddin’dir. Firuzabadi nisbesiyle tan›n›p meflhur olmufltur. Risale-i Nur’da ismi “meflhur Kamu-
sü’l-Lügat sahibi Mecedüddîn-i Firuz Âbâdî” fleklinde an›lmaktad›r. Soyunun Hazreti Ebubekir’e (r.a.)
dayand›¤› belirtilmektedir. Künyesi Ebu Tahir Mecdüddin Muhammed bin Yakub bin Muhammed
el-Firuzabadi fleklindedir. 

MEHDÎ: Kelime anlam› olarak “Hidayete eren, do¤ru yolu tutan, hidayete vesile olan” anlam›n-
da kullan›l›r. Hadislere göre ahir zamanda tevhidi esas alarak iman› muhafaza edip ‹slâmiyeti hu-
rafelerden ve bid’alardan ar›nd›rarak zaman›n anlay›fl›na göre yenileyecek olan âlim ve önder zat-
t›r. Yine baz› hadislere göre k›yamet yaklafl›nca zulmü ve flirki ortadan kald›rarak inananlara saa-
det ve adaleti getirecek. Ehl-i Beytin neslinden gelen imamd›r.

MEHMET AK‹F (ERSOY) (1873-1936): ‹stiklâl Marfl› flairi Mehmet Akif Ersoy Fatih’te do¤du.
Halkal› Ziraat ve Baytar Mektebini birincilikle bitiren Mehmet Akif dört y›l kadar Rumeli, Anadolu,
Arnavutluk ve Arabistan’›  görevli olarak dolaflt›. Arkadafl› Eflref Edip’le birlikte S›rat-› Müstakim ve
Sebilürreflad adl› dergileri ç›karan Mehmet Akif, fliirlerini, makale ve tercümelerini de bu dergilerde
neflretti. Birinci Mecliste Burdur milletvekili olan Mehmet Akif, Maarif Vekâletinin (Millî E¤itim Ba-
kanl›¤›) açt›¤› ‹stiklâl Marfl› Yar›flmas›n› kazand› ve 12 Mart 1921’de T.B.M.M.’nde oy çoklu¤u ile ka-
bul edildi. 500 liral›k ödülü kabul etmeyerek paran›n tamam›n› Dârü’l-Mesâî adl› hay›r kurumuna
ba¤›fllad›. Hayat›n›n son y›llar›n› M›s›r’da geçiren Mehmet Akif 1936’da ‹stanbul’da öldü ve Edirne-
kap›’ya defnedildi. fiiirlerini Safahat adl› yedi bölümden oluflan eserinde toplam›flt›r.

MEHMET ÇALIfiKAN: Mehmet Çal›flkan 1905 y›l›nda Emirda¤’da dünyaya geldi. Bediüzzaman
Hazretlerinin isimini 1944’ten önce Denizli’ye yapt›¤› bir seyahat s›ras›nda duymufl, fakat görüflme
imkân› bulamam›flt›. 1944’ün A¤ustos ay›nda Bediüzzaman Hazretlerinin Emirda¤’a geldi¤ini karde-
fli Hasan Çal›flkan’dan duydu. Ertesi gün sabah namaz›ndan sonra Üstad›, kald›¤› otelde ziyaret et-
ti. On befl gün kadar otelde kalan Bediüzzaman Hazretleri için bir ev haz›rlad›lar. 

Mehmet Çal›flkan, t›pk› Çal›flkanlar Hanedan›n›n di¤er üyeleri gibi efliyle birlikte Bediüzzaman’›n
hizmetine koflmufltu. Gerek otelde, gerek evde kald›¤› zamanlarda yemeklerinin yap›lmas›, çama-
fl›rlar›n›n y›kanmas› gibi hizmetler Mehmet Çal›flkan’›n ailesi taraf›ndan görülüyordu. Bediüzzaman
Hazretleri baflkalar›n›n getirdikleri yemekleri kabul etmiyor, “Kusura bakmay›n Ceylân’›n validesi-
nin yeme¤i, benim validemin yeme¤i gibi geliyor” diyordu. Mutlaka her yeme¤in karfl›l›¤›nda para
veriyordu. 

Üstat Bediüzzaman’›n Emirda¤’a geliflinin üzerinden bir sene geçtikten sonra o¤lu Ceylân’› Üsta-
d›n hizmetine verdi. 1965 y›l›nda Eskiflehir’e yerleflen Mehmet Çal›flkan, 1984 y›l›nda burada vefat
etti.

MEHMET FEYZ‹: 1912’de Kastamonu’ya ba¤l› Müderris Atabey köyünde do¤du. Bediüzzaman
Said Nursî’nin 1936 y›l›nda Kastamonu’ya sürgün edilmesinden iki y›l sonra kendisiyle tan›flt›. Alt›
y›l boyunca Üstada hizmette bulundu. Nur Risalelerinde ve özellikle de Kastamonu Lâhikas›’nda
Bediüzzaman, Mehmet Feyzi’yi Risale-i Nur’un faal bir kâtibi olan Hüsrev Alt›nbaflak ad›ndaki tale-
besine benzeterek, “Küçük Hüsrev” lakab›yla bahseder. Arapça tahsili de olan Mehmet Feyzi
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Pamukçu, Üstatla birlikte Risale-i Nur’lar› bafltan sona kadar okudu. Denizli (1943) ve Afyon (1948)
hapishanelerinde Üstatla beraber tutuklu kald›. Nur Talebeleri aras›nda ehl-i ilim bir zat olan Meh-
met Feyzi, 1990 y›l›nda Kastamonu’da vefat etti.

MEHMET KAYALAR: (1920-1994) Bugünkü Yunanistan’›n Selânik iline ba¤l› Kayalar beldesin-
de do¤du. Mehmet Kayalar Bediüzzaman’› görmüfl, onun sohbetine kat›lm›fl, bilhassa Diyarbak›r’da
Risale-i Nur hizmetinde bulunmufl bir Nur talebesidir. Emekli yüzbafl› olan Mehmed Kayalar 1994’te
Konya’da vefat etti.

MEHMET SAL‹H YEfi‹L: Yeflil ‹mamzade Mustafa Niyazi Efendinin o¤ludur. Erzurum Nümune
Mektebi Müdürü ve Maarif Memuru idi. 45 yafl›nda iken Birinci Millet Meclisine Erzurum Milletveki-
li olarak kat›ld›. I. Dünya Savafl›nda Bediüzzaman Hazretleri ile birlikte savaflt›. Bediüzzaman Haz-
retlerine mektup yazarak tarihçe-i hayat› ile ilgili olarak kendilerinde on maddelik bir soru sormufl,
Bediüzzaman Hazretleri de Salih Yeflil’in bu sorular›na uzunca bir cevap vermiflti.

MEHMET ZAH‹T KEVSERÎ: Kafkas as›ll› olan Kevserî, Osmanl›n›n son döneminde yetiflmifl bir
Hanefi f›kh› âlimidir. Meflihat-› ‹slâmiye vekilli¤i de yapan Zahit Kevserî, Osmanl›n›n çöküflünden
sonra M›s›r’a giderek Kahire’ye yerleflmifl ve 1952 y›l›nda vefat etmifltir.

MEHMED ZÜHTÜ: Said Nursî Hazretlerinin “Sözler’in hameleleri” (temel direkleri ve tafl›y›c›lar›)
olarak vas›fland›rd›¤› Mehmed Zühtü sad›k Nur Talebelerindendir. Kastamonu Lâhikas›’nda kendi-
sinden bahisle, “Haf›z Ali’nin tahkikat›na gelenlerin, ‘Ma¤azalarda kâ¤›t kalmad›. Risale-i Nur fiakirt-
leri kâ¤›d› bitirdiler’ demeleri ve Mehmed Zühtü’nün kitaplar› kendine iade edilmeleri, Risale-i Nur
fiakirtlerini müftehirane teflçi ve teflvik eden bir hadisedir” denilmektedir. Ciddî çal›flmalar› dolay›-
s›yla has ve hakikî flakirtlerin dairesi içinde bulundu¤u Bediüzzaman taraf›ndan ifade edilmektedir. 

MEVLÂNA CELÂLEDD‹N-‹ RUMÎ: Celâleddin Muhammed Rumî. Hicrî 604, Milâdî 1207’de Hora-
san’›n Belh flehrinde do¤du. Ünvan› Mevlâna’d›r. Babas› “Sultanü’l-Ulema” olarak bilinen Muham-
med Bahaeddin-i Veled’dir. Anadolu’ya hicret etti¤inde “Rumî” diye an›ld›. Konya’ya ailesiyle birlik-
te yerleflti. Hicrî 672 y›l›nda Konya’da vefat etti. Eserlerinden baz›lar›: Mesnevi, Divan-› Kebir; Fihi
Mafih; Mecalis-i Seb’a; Mektubat’d›r.

M‹HR‹ HELAV: Aslen Kerküklü olan Mihri Helav Bediüzzaman Hazretlerinin Eski Said dönemin-
deki talebelerinden biridir. Bediüzzaman Hazretlerinden Horhor Medresesinde ders alm›flt›r. Avukat
olan Mihri Helav 1952 y›l›nda ‹stanbul’da yap›lan Gençlik Rehberi mahkemesinde Bediüzzaman
Hazretlerini savunan üç avukattan birisidir. 1957 y›l›nda vefat etmifltir.

M‹RZA: Bediüzzaman Said Nursî Hazretlerinin babas›d›r. Do¤um tarihi bilinmemektedir. Halk
aras›nda kendisine Sofî Mirza ismiyle hitap edilmekteydi. Mezar tafl›nda Mirze yaz›l›d›r. 1920 y›l›n-
da vefat etmifltir. 

Mirza Efendinin yedi çocu¤u vard›. Bunlar›n yafl s›ras›na göre isimleri Dürriye, Alime (Han›m), Ab-
dullah, Said, Mehmed, Abdülmecid ve Mercan’d›r. Mirza Efendi çocuklar›n›n hepsini okutmufl ve
âlim olarak yetifltirmifltir.

Sofi Mirza haram-helâl konusunda son derece hassas bir insand›. Evinden bir hayli uzakta olan
tarlas›na gidip gelirken komflu tarlalar›n mahsülünden yememesi, mal›na ve çocuklar›n›n r›zk›na
haram kar›flt›rmamas› için hayvanlar›n›n a¤z›na torba ba¤lam›flt›.

Bediüzzaman Hazretleri 9 yafl›na kadar ailesinin yan›nda kalm›fl hikmet ve intizam dersini ba-
bas› Mirza Efendiden alm›flt›r.

M‹STER CARLYLE: Avrupa’n›n dahi muhakkiklerindendir. ‹skoç as›ll› tarihçi, yazar ve elefltir-
men. 4 Aral›k 1795 tarihinde Ecclefechan’da (Dumfriesshire, ‹skoçya) do¤du. Köy okulunu bitirdik-
ten sonra Annan Akademisine gönderildi (1805). Bu okuldan sonra Edinburg Üniversitesine gitti
(1809). Bu s›rada belli bir konu üzerinde yo¤unlaflmamakla beraber çok say›da eser okudu. Babas›
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papaz olmas›n› istediyse de buna ilgi göstermedi. Matematik e¤itimi alarak 1814’te bu dersi ver-
meye bafllad›. Ömrü boyunca aray›fl içinde olan ve çok say›da eser okuyan Carlyle, kiliseyi ve H›-
ristiyanl›¤› elefltirdi¤i gibi Hz. Muhammed’e olan hayranl›¤›n› da aç›klamaktan ve eserlerinde belirt-
mekten çekinmedi. Hakka taraftar olup, ‹slâm Peygamberinin faziletlerini dile getirdi ve övgüler
ya¤d›rd›. Dinî taassubun hüküm sürdü¤ü ve ‹slâm beldelerinin tek tek iflgal edildi¤i bir dönemde
bir üniversite rektörünün Hz. Muhammed (a.s.m.), Kur’ân-› Kerîm ve ‹slâmiyet hakk›ndaki övücü
sözleri dikkate de¤erdir Türkçe olarak yay›nland›¤›n› belirtti¤imiz eserinin ilgili bölümlerinden bir
k›sm›n› Bediüzzaman Hazretleri de baz› eserlerine alm›fl ve övücü ifadeler kullanm›flt›r. Ülke çap›n-
da bir üne kavuflup maddî s›k›nt›lar› aflt›¤›, feraha ulaflt›¤› bir anda eflinin ölümü, hayat› üzerinde
çok etkili oldu. Bundan sonra geçen on befl y›l boyunca kendini toparlayamad›.1881 y›l›nda Lon-
dra’da öldü.

MOLLA ABDÜLMEC‹T: 1878 y›l›nda do¤an Abdülmecit Perihano¤lu Aslen Buharal›d›r. 1935 Es-
kiflehir hapis ve hadisesinde isimleri bulunan Vanl› üç Nur talebesinden biridir. Bediüzzaman Haz-
retleri baz› mektuplar›nda kendisinden iltifat ifadeleriyle bahseder. Nur Talebesi olan ‹smail Periha-
no¤lu, babas›n› flöyle anlat›r: “Babam Abdülmecit Efendi âlim ve faziletli bir zatt›. Üstattan ders al-
m›flt›. Beraber sohbet eder, beraberce gezerlerdi. S›k s›k bizim eve gelirlerdi. Geceleri geç vakte ka-
dar o zaman›n meflhur âlimleri ile sohbetler yaparlard›. Abdülmecit Perihano¤lu, 1962 y›l›nda 82
yafl›nda vefat etti.

MOLLA HAB‹B: Do¤ubeyaz›t’ta do¤mufltur. Üstat Bediüzzaman Pasinler Cephesinde kendisine
katiplik yapan Molla Habib’ten flöyle bahsetmektedir. “Meselâ, harp içinde, avc› hatt›nda düflman›n
top gülleleri aras›nda Kur’ân-› Hakim’in tek bir ayetinin, tek bir harfinin, tek bir nüktesini tercih ede-
rek, o gülleler içinde Habib katibine ‘Defteri ç›kar!’ diyerek at üstünde o nükteyi yazd›rm›fl. Demek
Kur’ân’›n bir harfinin, bir nüktesini; düflman›n güllelerine karfl› terk etmemifl; ruhunun kurtulmas›na
tercih etmifltir.” Molla Habib I. Dünya Savafl›nda flehit olmufltur.

MOLLA HAM‹D EK‹NC‹: Üstat Bediüzzaman Said Nursî Van’da iken, gerek Nurflin Camiinde, ge-
rekse Erek Da¤›nda yan›nda bulunmufl, birçok hizmetini görmüfltür. Hattâ ço¤u zaman Molla Ha-
mid’in annesi yemeklerini haz›rlay›p gönderirdi. Üstad Bediüzzaman Van’dan ayr›ld›ktan sonra,
uzun süre kendisini göremedi. Bu süre zarf›nda Eskiflehir ve Kastamonu’ya görmeye gitti. Fakat her
defas›nda göremeden geri döndü. Hattâ bu niyetinden dolay› bazen azar iflitti. Sonunda, a¤abeyi
Abdullah Ekinci’nin yazd›¤› bir notu Afyon Emniyet Müdürlü¤üne vererek izin ald› ve Emirda¤’da
Üstad›, yirmi alt› senelik bir ayr›l›ktan sonra ziyaret etmifl oldu. Molla Hamid Ekinci 1984 tarihinde
vefat etmifltir.

MUHAMMED (a.s.m.): Fahr-› Âlem, Hâtemü’l-Enbiya, ‹mamü’s-Sakaleyn, Muhammedü’l-Emîn,
Rahmetenli’l-âlemîn, Seyyidü’l-Kevneyn gibi ünvanlarla an›lan son peygamber Hz. Muhammed
(a.s.m.) Milâdî 571 y›l›nda, Nisan ay›n›n yirmisinde, Kamerî aylardan Rebîülevvel ay›n›n on ikinci ge-
cesinde Mekke’de dünyaya geldi. Hz. Muhammed daha do¤madan babas›n›, 6 yafl›nda iken de an-
nesini kaybetmifltir. Annesi ölünce dedesi Abdülmuttalib onu himayesi alt›na ald›. Dedesi de ölün-
ce, bu sefer amcas› Ebu Talib onun bak›m›n› üstlendi. Hz. Muhammed (a.s.m.) 25 yafl›nda iken ken-
disinden 15 yafl büyük olan Hz. Hatice ile evlendi. Evlilikleri Milâdî 595 y›l›na rastlamaktad›r. Daha
sonra Hz. Peygamberin Hz. Hatice’den s›rayla Kas›m, Zeynep, Rukiye, Ümmü Gülsüm, Fat›ma ve Ab-
dullah ad›nda alt› çocu¤u oldu. Hz. Muhammed, Hatice-i Kübra dedi¤i zevcesi hayatta oldu¤u müd-
detçe bir baflka kad›nla evlenmedi. Daha gençli¤inde dürüstlük ve do¤rulu¤u ile kendisine El-Emin
(güvenilir kimse) dedirten Hz. Muhammed her yönüyle örnek bir insan kiflili¤ini sergiliyordu. Hz.
Muhammed k›rk yafl›nda iken, Milâdî 610 y›l›nda Hira Da¤›nda kendisine peygamberlik vazifesi ve-
rildi. Kendisine ilk inananlar ise efli Hz. Hatice, çocuklardan Hz. Ali, hür erkeklerden Hz. Ebu Bekir,
azatl› kölelerden Hz. Zeyd, kölelerden Hz. Bilâl-i Habeflî (r.a.) oldu. Daha sonralar› Hz. Osman, Talha
bin Ubeydullah, Halid bin Said, Sa’d bin Ebî Vakkas Müslüman oldular. Bunlara en son Hz. Ömer
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eklendi. Hicretten bir buçuk sene önce, Recep ay›n›n 27. gecesinde ‹sra ve Miraç mucizesi meyda-
na geldi. 621 y›l›nda Akabe mevkiinde Medinelilerle I. Akabe Biat› yap›ld›. 622 y›l›nda ise II. Akabe
Biat› yap›ld›. Mekkeli müflriklerin zulümlerinin artmas› üzerine 622 y›l›nda Mekke’den Medine’ye
hicret edildi. Hicretin II. senesi, Milâdî 13 Mart 624’te müflriklere karfl› Bedir Savafl›n› kazand›. 625
y›l›nda ise Uhud Savafl› meydana geldi. 627 y›l›nda Hendek Savafl› kazan›ld›. 630 y›l›nda Mekke fet-
hedildi. Mekke’nin çevresi ve Kâbe putlardan temizlendi. Peygamberimiz ömrünün son y›l›nda Ara-
fat’ta 120.000 Sahabeye Veda Hutbesini verdi. Bu hutbe ilk insan haklar› bildirisi olarak kabul edi-
lir. Hz. Muhammed (a.s.m.) Hicretin 11. senesi Rebîülevvel ay›n›n on ikisi, Pazartesi günü (Milâdî 8
Haziran 632) ruhunu Rahmana teslim etti.

MÛSA (a.s.): ‹srailo¤ullar›na gönderilen ve kendisine büyük kitaplar›n ilki olan Tevrat indirilen
büyük peygamberlerdendir. Tevrat Hz. Mûsa’ya levhalar halinde indirilmifltir. Hz. Mûsa M›s›r’da dün-
yaya gelmifltir. Soyu Hz. ‹brahim’e dayan›r. Kendisine yard›m eden kardefli Hz. Harun peygamber
olarak görevlendirilerek Firavuna gönderilmifl ve Firavunu tevhide davet etmifl, fakat kabul edilme-
yince kendine iman eden ‹srailo¤ullar› ile birlikte M›s›r’dan mukaddes topraklara gelmifl ve orada
kendisine Tevrat levhalar› indirilmifltir. Hz. Mûsa’n›n zaman›nda kendinde zahir olan mu’cizelerinin
en meflhurlar› âsâs› ve yed-i beyzas›d›r (beyaz el). Âsâs› ile vurdu¤u tafl›n on iki gözünden su ç›kar-
mas›yla meflhurdur. Hz. fiuayb’›n k›z›yla evlenen Hz. Mûsa mukaddes topraklara varamadan vefat
etmifltir.

MUSTAFA ACET: 1924 y›l›nda Emrida¤’da do¤du. Uzun y›llar imaml›k ve Diyanet ‹flleri Baflkan-
l›¤›nda hattat olarak vazife yapt›. Bediüzzaman Hazretleri ile henüz 23 yafl›ndayken tan›flt› ve ona
talebe oldu. 1948 ve 1961’de Risale-i Nur’u okudu¤u için mahkemelere verildi ve tutuklu kald›.
1990 y›l› bafl›nda Medine-i Münevvere’de Hakk›n rahmetine kavufltu, kabri Cennetü’l Bakî’dedir.

MUSTAFA ÇAVUfi (1882-1939): Ömrünün 18 y›l›n› askerlik görevini yapmakla geçirdi. Barlal›
olup Risale-i Nur’un çeflitli yerlerinde ismi geçmektedir. Said Nursî Hazretlerinin Barla’da mecburî
ikamete tâbi tutuldu¤u y›llarda aile fertleri ile birlikte iman hizmetinde ciddî çal›flmalar yapm›flt›r.
Özellikle 21. Mektupta kendisinin anne-babas›na çok iyi örnek davran›fllar›ndan dolay› ismiyle bah-
sedilmektedir. 

MUSTAFA EKMEKÇ‹: 1940 y›l›nda Çank›r›’n›n Ilgaz kazas›nda dünyaya geldi. 1954 senesinde
haf›zl›¤›n› tamamlayabilmek için ‹stanbul’a geldi ve Rüstem Pafla Camii imam›ndan ders almaya
bafllad›. Geçimini temin edebilmek için ifl ararken Abdurrahman Tan ile tan›flt› ve onun dükkân›n-
da çal›flmaya bafllad›. Abdurrahman Tan ona Bediüzzaman Hazretlerini ve Risale-i Nur’u anlatt›.
Okudu¤u ilk risale teksir ile yaz›lm›fl Küçük Sözler oldu.  Bir süre sonra Abdurrahman Tan, Süley-
maniye Kirazl› Mescit Soka¤›nda bir bina sat›n ald› ve bir kat›n› hizmete tahsis etti¤inde, Mustafa
Ekmekçi buradaki derslere f›rsat buldukça devam ediyor, Risale-i Nur’lar› okuyordu. Bediüzzaman
Hazretlerini ilk ziyareti 1959 y›l›nda Abdurrahman Tan ile birlikte gerçekleflti. 

MUSTAFA ERTÜRK: 1905 y›l›nda Isparta’n›n Kuleönü kasabas›nda do¤du. Önceleri Sallabacak
olan lakab›n› Bediüzzaman Hazretleri Sar›b›çak olarak de¤ifltirdi. Bu yüzden Risale-i Nur’un baz› yer-
lerinde ismi “Sar›b›çak Mustafa” olarak geçmektedir. Büyük Ruhlu Küçük Ali’nin a¤abeyidir. Risale-
i Nur’da bahsedilen mübarekler heyetinin ilk temsilcisidir. Güzel hatt›yla Nur risalelerinin yazarak
ço¤altan Sar›b›çak Mustafa Denizli hapsinde yatan Nur Talebelerindendir. ‹smi, Onuncu Lem’a, On
Üçüncü fiua ve Lâhikalarda geçmektedir. 1955’te Hakk›n rahmetine kavufltu.

MUSTAFA GÜL (1899-1985): E¤irdir ilçesinin Sav köyünde dünyaya geldi. Risale-i Nur’un elle
yaz›ld›¤› dönemde uzun süre çok faydal› hizmetlerde bulunmufltur. Üstat Bediüzzaman’›n takdirle-
rine ve dualar›na mazhar olmufltur. Üstat baflka talebelerine yazd›¤› bir mektupta kendisinden flöy-
le bahsetmektedir: “Ben size bugün mektup yazacakt?m. Ziyade rahats?zl?¤?m sebebiyle telâflta
iken, ayn? dakikada Mustafa Gül ve ‹brahim Gül geldiler. Hem bana ilâç, hem teselli, hem büyük
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sevince vesile olduklar?ndan, o iki mübarek kardeflimi benim vekillerim ve bir mektup olarak size
gönderiyorum. Onlar birer Said olarak benim bedelime sizi ziyaret ve tebrik edip, sair fleylerimi de
size beyan etsinler.”

MUSTAFA SUNGUR: 1929 y›l›nda Eflâni’de do¤du. ‹lkokuldan sonra dine karfl› tak›nd›¤› tav›rla
bilinen Kastamonu Gölköy Enstitüsüne kaydoldu. Çal›flkan bir talebe olan Mustafa Sungur küçük-
ken ald›¤› dinî e¤itimin etkisiyle buradaki menfi ortamdan fazla etkilenmedi. 1945 senesinde, 16
yafl›nda iken evlendi. Mustafa Sungur Risale-i Nur’lar› 1946 senesinde Keçeci Mehmet Efendi ve Ah-
met Fuat Efendi vas›tas›yla tan›d›. Bediüzzaman Hazretleriyle tan›flt›ktan sonra ona mektuplar yaz-
maya bafllad›. Mustafa Sungur mektuplar›nda ço¤unlukla köy enstitüsünde edindi¤i izlenimlerden
bahsediyordu. 1947 y›l›nda Emirda¤’›nda Üstad›yla ilk kez bizzat görüfltü.  1948 y›l›nda Afyon da-
vas› sebebiyle tutuklanan Bediüzzaman Hazretlerini Afyon’da tekrar ziyaret etti. Bu ziyaretten son-
ra Üstad›na gönderdi¤i bir mektuptan dolay› mahkemeye ç›kar›ld› ve 6 ay ceza ald›. Bu cezadan
dolay› memuriyetten ç›kar›ld›.  Mustafa Sungur’un hiç ç›kmamak üzere Nur hizmetinde bulunma-
ya bafllamas› ise flu flekildedir: Mustafa Sungur Afyon’da Bediüzzaman Hazretleri ile beraberken, ‹z-
mir taraflar›nda imaml›k yapan babas› Mehmet Efendi o¤lunu flikâyet maksad›yla Bediüzzaman
Hazretlerine gelir. Bunun üzerine Bediüzzaman Hazretleri Sungur’un babas›yla konuflur ve onu ik-
na eder. Mustafa Sungur bu hadiseden sonra devaml› olarak Nur hizmetinde bulunmaya bafllar. Be-
diüzzaman Hazretlerinin vefat›ndan sonra da kendisini tamamen Risale-i Nur hizmetine vakfeder.
Bediüzzaman Hazretlerinin farkl› y›llarda yazd›¤› vasiyetnamelerde ismi bulunan Mustafa Sungur
1954 y›l›ndan itibaren Bediüzzaman Hazretlerinin vefat etti¤i 1960 y›l›na kadar do¤rudan hizmetin-
de bulundu ve Risale-i Nur’u ve hizmet prensiplerini bizzat kendisinden ders ald›. Hizmetteki me-
flakkatlerden y›lmayan ve sars›lmayan Nur Talebelerinden olan Mustafa Sungur, Kur’ân ve iman
hizmeti u¤runda bir çok defa tutukland›.

-N-

NAMIK GED‹K: 1911 y›l›nda ‹stanbul’da dünyaya geldi. Demokrat Partinin kurucular› aras›nda-
d›r. 9, 10 ve 11. dönem Ayd›n Milletvekili olarak meclise girdi. Hekimlik ve baflhekimlik yapt›. Ad-
nan Menderes’in kabinesinde ‹çiflleri Bakanl›¤› yapt›. 1960’da askerî ihtilâlde tutukland›. Nam›k Ge-
dik’in tutuklu bulundu¤u Ankara Harp Okulu balkonundan atlayarak intihar etti¤i iddia edilmekte-
dir.

NECAT‹ LÜGAL: Ankara Dil-Tarih-Co¤rafya Fakültesi fiarkiyat Enstitüsü Müdürü olan Necati Lü-
gal, Denizli Mahkemesi s›ras›nda Ankara A¤›r Ceza Mahkemesinden Emin Büke’nin baflkanl›¤›nda
ehl-i vukuf olarak seçilen üç üyesinden biridir. Bediüzzaman Hazretleri ve Risale-i Nur aleyhinde
haz›rlanan bu rapora imza atan Necati Lügal, Üstat Bediüzzaman’›n ifadesiyle “Maarif dairesine
mensup ehemmiyetli iki maddî filozoftan” birisidir.

NEMRUT: Hz. ‹brahim’in peygamber olarak gönderildi¤i bölgede saltanat sürdü¤ü rivayet edi-
len Babil’in kurucusu ve hükümdar›; Cenab-› Hakka karfl› kibir taslayarak isyan eden ve Hz. ‹bra-
him’i atefle att›ran kâfir hükümdar.

NEVZAT TANDO⁄AN (1894-1946): Tando¤an, 1894 y›l›nda ‹stanbul’da do¤du. Burada baflla-
d›¤› e¤itimini 1914 y›l›nda ‹stanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinde tamamlad›. Fakülteden mezun
oldu¤u y›l çal›flmaya bafllad›. ‹lk olarak 1914 y›l›nda ö¤retmenlik yapmaya bafllad›. Bu görevi 1918
y›l›na kadar sürdürdü. ‹stanbul Polis Müdürlü¤üne atand›ktan sonra ö¤retmenlik görevinden ayr›l-
d›. Tando¤an’›n Ankara valili¤i; tek parti iktidar› döneminde devlet-vatandafl iliflkisi, bürokratlar›n
devlet gücünü ne flekilde kulland›klar› ve Anadolu insan›na bak›fl aç›lar› aç›s›ndan son derece ilginç
bir dönemdir. Vali, tek parti iktidar›nda bürokratlar›n önde gelen isimlerinden biri olarak tarihe geç-
ti. Ankara Valisi Tando¤an, despot ve hukuk tan›maz kiflili¤i ile flöhret buldu. Onun anlay›fl›na göre,
yap›lacak bir ifl, at›lacak bir ad›m ilk önce kendileri taraf›ndan icra edilecekti. Onun, “Bu memlekete
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komünizm gerekiyorsa ve komünizm yararl› bir fleyse onu da biz getiririz, size ne oluyor?” sözü dö-
nemin karakteristi¤ini ortaya koyan ifadeler olarak siyasî tarihimize geçmifltir. Tando¤an’›n bask›
ve takibine u¤rayanlardan birisi de Bediüzzaman Said Nursî’dir. Baz› hat›ralarda, 13 Ekim 1943 tari-
hinde Bediüzzaman’›n Ankara’ya getirilifli, vilâyete ç›kar›lmas› ve burada cereyan eden hadiselere
yer verilmektedir. Tando¤an’›n, Bediüzzaman’a odas›nda zorla flapka giydirmeye kalk›flt›¤›, bafl›n-
dakini ç›kar›p flapkay› giymesini isteyen valiye, Bediüzzaman’›n boynunu göstererek; “Bu külah an-
cak bu kelle ile beraber ç›kar” fleklinde mukabelede bulundu¤u ifade edilmektedir. Bu hadise üze-
rine, hemen hemen hiç beddua etmeyen Bediüzzaman’›n Tando¤an’a “Bafl›ndan bulas›n!” fleklin-
de beddua etti¤i belirtilmektedir. Risale-i Nur’da, Ankara’da Bediüzzaman’a flapka giydirmek için
kötü muamelede bulunan Tando¤an’›n intihar etmesi, kendi cezas›n›n kendi eliyle verildi¤i fleklin-
de de¤erlendirilmektedir.

N‹HAD: Bediüzzaman Hazretlerinin mektuplar›nda biraderzadesi olarak nitelendirdi¤i Nihat, Ab-
dülmecit Ünlükul’un dört çocu¤undan birisidir. Di¤er kardefllerinin isimleri Fuat, Suat ve Saadet’tir.
Bediüzzaman Hazretleri önde gelen talebelerinden olan ve Kars’ta görev yapan Hulûsi Yahyagil’e
gönderdi¤i mektuplarda ye¤enine de selâm gönderiyordu. Ayr›ca Hulûsi Yahyagil Bediüzzaman
Hazretlerine yazd›¤› baz› mektuplar›, Nihat Ünlükul’un mektubuyla birlikte gönderiyordu.

N‹KOLAY N‹KOLAYEV‹Ç (1856-1929): Birinci Dünya Savafl› s›ras›nda Rus ordular›na baflku-
mandanl›k yapm›fl olan bir generaldir. Muhtelif görevlerde bulunduktan sonra 1914 y›l›nda Rus or-
dular› baflkumandanl›¤›na getirilmifltir. Savafl boyunca baz› cephelerde baflar›l› olurken, baz› bölge-
lerde de Ruslar›n yenilmesine mâni olamam›flt›r. Ordunun savafl yorgunu oldu¤u ve Bolflevik ihti-
lalinin öncesine rastlayan kar›fl›k bir dönemde baflkomutanl›k yapm›flt›r. Savafl›n sonlar›na do¤ru
baflkomutanl›ktan al›narak Kafkas cephesine gönderilmifltir. Esir kamp›n› teftifli s›ras›nda, aya¤a
kalkmad›¤› için Bediüzzaman’› idam cezas›yla yarg›lanmak üzere mahkemeye veren Rus komutan-
d›r.

N‹YAZ‹-‹ MISRÎ: (1618-1694) Türk sûfî ve flairlerinden olup, Halveti tarikat›n›n Niyaziye veya
M›sr›ye flubesini kurmufltur. Bu flube mensuplar›nca pir olarak tan›n›r. 8 fiubat 1618’de Malatya’da
do¤an Niyazi, M›s›r’da Camiü’l-Ezher’de tahsil gördü. 1646’da ‹stanbul’a gelen Niyazi, Sokullu Meh-
met Pafla Medresesinde bir hücrede irflada bafllad›. Niyazi-i M›srî, 1105’te (16 Mart 1694) vefat etti.
Hemen hemen bütün manzumeleri tasavvufi mahiyette olan Niyazi, Niyazi ve M›srî mahlaslar›n› da
kullanm›flt›r. 

NUR‹ BENL‹: Bediüzzaman Hazretlerinin eski talebelerindendir. 1889 y›l›nda do¤du, 1963 y›l›n-
da vefat etti. Bir eli sakat oldu¤u için lâkab› “Çolak Nuri” idi. Nuri Benli, Isparta’daki Saray Palas Ote-
linde, Üstad› ziyarete gelenlerle ilgileniyor, onlara mihmandarl›k yap›yordu. 1943’de Bediüzzaman
Hazretleriyle birlikte Denizli Hapishanesinde bulunmufltu.

NUR‹YE: Bediüzzaman Said Nursî Hazretlerinin annesidir. Do¤um tarihi bilinmemektedir. Nurs
köyünden üç saatlik uzakl›kta bulunan Bilkan köyünde dünyaya gelmifltir. Birinci dünya savafl› y›l-
lar›nda vefat etti¤i bildirilmektedir. Bediüzzaman Hazretleri annesi Nuriye Han›m›n evlad-› Re-
sul’den oldu¤unu ve soyunun Hazret-i Hasan’a dayand›¤›n› belirtmifltir. ‹nsan›n en birinci muallimi-
nin validesi oldu¤unu söyleyen Bediüzzaman Hazretleri küçükken validesi Nuriye Han›mdan ald›¤›
telkinat›n ve manevî derslerin çekirdekler hükmünde f›trat›nda ve ruhunda yerleflti¤ini, ald›¤› sair
derslerin o çekirdekler üzerine bina edildi¤ini belirterek flunlar› der:  “Meslek ve meflrebimin dört
esas›ndan en mühimi olan flefkat etmek ve Risale-i Nur’un da en büyük hakikati olan ac›mak ve
merhamet etmeyi, o validemin flefkatli fiil ve halinden ve o manevî derslerinden ald›¤›m› yakinen
görüyorum” (24. Lem’a)
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OSMAN (r.a.): ‹lk ‹slâma girenlerden olan Hz. Osman, Peygamberimizin damad› ve üçüncü ha-
lifedir. 577 y›l›nda Mekke’de do¤du. Dünyada iken Cennetle müjdelenen on Sahabeden biridir. Mek-
ke’nin zenginlerinden olan Hz. Osman, mal›n› din u¤runda harcam›flt›r. Bedir Savafl› hariç bütün sa-
vafllarda bulunan Hz. Osman, Hz. Peygamberin vahiy katiplerindendir. Hz. Ömer’in ölümünden son-
ra halifeli¤e seçildi ve on iki y›l bu makamda kald›. Hz. Peygamberin k›zlar› Rukiye ve o vefat edin-
ce di¤er k›z› Ümmü Gülsüm ile evlenen Hz. Osman bu yüzden Zinnureyn diye de an›l›r. Hz. Osman,
halifeli¤inin son y›llar›nda ç›kan olaylar sonunda, 656 y›l›nda Medine’de evinde flehit edildi.

OSMAN ÇALIfiKAN: Emirda¤’da Bediüzzaman Hazretlerine fedakârane hizmet eden “Çal›flkan-
lar” hanedan›n en büyüklerindendir. Bediüzzaman Hazretleri, Osman Çal›flkan ve di¤er üç kardefli
(Abdullah, Mehmed ve Hasan) hakk›nda, “Siz dört kardeflsiniz, ben de dört kardeflim; Çal›flkanlar ha-
nedan› benim akrabamd›r” demifltir. Tok gözlü, hak sözlü, hakperest ve babacan bir insan olan Os-
man Çal›flkan 1965 y›l›nda Eskiflehir’de Hakk›n rahmetine kavufltu.

OSMAN NUR‹ (1885-1955): Eski alay müftülerindendir. Aslen Ankaral› olup ‹stanbul’da görev
yapm›flt›r. Bediüzzaman Said Nursî’yi ‹stiklâl Harbinin oldu¤u y›llarda ‹stanbul’dan tan›maktad›r. Üs-
tada çeflitli zamanlarda mektuplar yazm›flt›r.

OSMAN TOPRAK: 1914 y›l›nda Eskiflehir’de dünyaya geldi. Burada bulunan Yalaman Camiinde
uzun y›llar imaml›k yapt›. 1948’de Afyon hapsinde Bediüzzaman’la birlikte iki ay hapis yatt›. Afyon
hapsinden sonra çeflitli yer ve zamanlarda görüflme imkân› buldu. Osman Toprak, 1951’de Eskifle-
hir’e gelen ve burada Y›ld›z Otelinde kalan Bediüzzaman Hazretleri ile ilgili bir hat›ras› flöyle nakle-
der: “Otelde ziyaretçisi olan bir mühendise ders veriyordu. Daha sonra mühendis, ‘Hayat›mda böy-
le bir mühendis görmedim’ diye hislerini dile getirdi.”

-Ö-

ÖMER (r.a.): Müslümanlar›n ikinci halifesidir. Sahabenin en büyüklerinden olan Hz. Ömer, Afle-
re-i Mübeflflere’dendir. Hz. Muhammed, k›rk›nc› kifli olarak ‹slâma giren Hz. Ömer’e, hak ile bât›l› bir-
birinden ay›rt eden manas›na gelen “Faruk” ünvan›n› verdi. Hz. Ömer, Allah ve Resullullah sevgisin-
de, cömertlikte, tevazuda, idarecilikte, ilimde, ibadette, hülâsa bütün güzel hasletlerde zirvede olan
bir Sahabedir. ‹slâm›n ikinci halifesi olan Hz. Ömer devrinde ‹slâm topraklar› bir hayli genifllemifltir.
Irak, Suriye, M›s›r ve ‹ran topraklar› bir bafltan bir bafla fethedildi. Medine’de temeli at›lan küçük ‹s-
lâm devleti onun devrinde büyük bir devlet oldu.  Hz. Ömer idaresinin temelinde adalet vard›. O
devletin temeline adaleti yerlefltirdi. Memurlar›n› ve valilerini halktan sorufltururdu. Halk›n içinde
dolaflarak ihtiyaç sahiplerini araflt›r›rd›. Gayr-› müslimlerin hakk›n› korurdu. Devletin mal›na karfl›
hassast›. Yaklafl›k on bir sene halifelik yapan Hz. Ömer, altm›fl üç yafl›nda iken flehit edildi.

-R-

RECEP PEKER: (1888-1950) Kuleli Askerî Rüfltiyesinden ve Harbiyeden mezun olan Recep Pe-
ker, bir dönem Genelkurmay ‹stihbarat Dairesi Baflkanl›¤› yapt›. Daha sonra 1923’te Halk Partisi ge-
nel sekreteri oldu. 1935-1942 y›llar› aras›nda ‹çiflleri Bakanl›¤› yapt›. 1946 y›l›ndan 1947 y›l›na kadar
baflbakanl›k yapan Recep Peker, 1950 y›l›nda öldü.

REFET BEY (REFET BARUTÇU, YÜZBAfiI REFET BEY): 1886 y›l›nda ‹stanbul’da do¤du. Yüzba-
fl› rutbesiyle orduda görev yapt›. Said Nursî Hazretlerini Barla’da ziyaret edip onun hizmetçisi oldu.
Üstatla beraber Eskiflehir, Denizli ve Afyon hapishanelerinde tutuklu kald›. Sormufl oldu¤u ilme ait
sorularla Üstad›n›n iltifat›na mazhar oldu. Ve bu sorular neticesinde Risale-i Nur’un çeflitli bahisleri
cevabî mektup olarak yaz›ld›. Ve daha sonra Risale-i Nur’un içine konuldu. Yüzbafl› Refet Bey 1975
y›l›nda doksan yafl›nda iken Hakk›n rahmetine kavufltu.
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RUFAÎ: (ö. 578/m. 1182). R›faiyye tarikat›n›n kurucusudur. H. 512’de do¤an Ahmet er-R›fai, ata-
lar›ndan R›faa el-Hasanü’l-Mekkî’den dolay› R›fai nisbesini ald›. Rufaî’nin babas› ölünce, devrin bü-
yük fiafiî âlimlerinden olan day›s› Mansur Bataihi onu himayesine ald› ve e¤itimiyle ilgilendi. Rufa-
î, devrin önemli alimlerinden ve mutasavv›flar›ndan Vas›ti ve di¤er baz› alimlerden ‹slâmî ilimleri
ö¤rendi ve yine Vas›tî taraf›ndan icazet ald›. Âlim, muhaddis, fiafiî fakihi ve müfessir bir sûfî olarak
Ahmet Rufai’nin menk›be ve eserlerinde görülen tasavvuf ve tarikat anlay›fl› kitap ve sünnete ta-
mamen uygundur. Dört büyük kutuptan biri olarak kabul edilen Ahmet Rufai’nin kutbiyet maka-
m›na Abdülkadir-› Geylânî’den sonra yükseldi¤ini kaynaklar yazar. Eserleri: Hikemü’l-Rifaiyye; Bür-
hanü’l-Müeyyed; Mecalisü’s-Seniyye Erbaune Hadisen; Haletü’l-Ehli’l-Hakika Maallah; Nizamü’l-has
li Ehli’l ‹htisas; Efl’ar; Ahzab ve’l-Evrad.

RUS BAfiKUMANDANI: Bak›n›z N‹KOLAY N‹KOLAYEV‹Ç

RÜfiTÜ: Bak›n›z SÜLEYMAN RÜfiTÜ

-S-

SA’DEDD‹N-‹ TAFTAZANÎ: (1322-1395) Belâgat, mant›k, matematik, kelâm, f›k›h ve di¤er ilim-
lerde tan›nm›fl bir âlim olup fiark ve ‹slâm dünyas› medreselerinde okunan birçok kitab›n müelle-
fidir. Hicrî 722’de (1332) Horasan’da büyük bir kasaba olan Taftazan’da do¤du. Hicrî 797 (1395) y›-
l›nda vefat etti. Taftazanî hem fiafii, hem de Hanefi f›kh› hakk›nda eserler vermifltir. Eserleri: fierhü’l-
Tasrifü’l-‹zzi. (Sa’diya) 2. ‹rflad; Mutavval; Muhtasarü’l-Maani; fierhü’l K›s›m el-Salis mine’l-Miftah; fier-
hü’l-fiemsiya; Makasid; Tahzibü’l-Mant›k ve’l-Kelam; fierhü’l-Akaid el-Nasafiya; Talvih ila Keflf hakai-
kü’l-Tankih; Miftah.

SABR‹ ARSEVEN (SANTRAL SABR‹): 1893 y›l›nda dünyaya gelmifltir. E¤irdir’e ba¤l› Bedre kö-
yünün imam›d›r. 1943 y›l›nda Üstatla birlikte Denizli’de dokuz ay hapis yatm›flt›r. Sabri Efendi için
Risale-i Nur’daki mektuplarda çeflitli iltifatlar ve takdirkâr ifadeler bulunmaktad›r. Santral Sabri,
Nurlar›n ilk neflir senelerinde Nurlar› civar bölgelerdeki insanlara ulaflt›rma görevini hakk›yla yap-
m›fl, çevre köylere Nurlar› yaym›flt›r. Barla’da bulunan Üstatla bir santral gibi irtibat kurmufltur. Sab-
ri Efendi Said Nursî’ye talebe olmufl, onun mukaddes davas›na hizmetkâr olan kiflilerdendir. 20 fiu-
bat 1954 y›l›nda E¤irdir’in Pazar köyünden Bedre’ye dönerken kamyonun devrilmesiyle, beyin ka-
namas› geçirmifl ve vefat etmifltir. 

SADIK: Taflköprülü Sad›k Bey 1902 y›l›nda Kastamonu’nun Taflköprü ilçesine ba¤l› Kad›köy’de
do¤du 1971 y›l›nda vefat etti. Plevne kahramanlar›ndan Sad›k Pafla’n›n torunudur.  Harbiyede tah-
sil gören Sad›k Bey ayn› zamanda Sinop, Tosya, Kastamonu, Çank›r›, Düzce ve Adapazar› çevresinin
ünlü efelerindendi. Bediüzzaman Hazretleri Eskiflehir Hapsinden tahliye edilip Kastamonuya getiril-
dikten sonra onunla tan›flan Sad›k Bey efeli¤i b›rakt› ve onun talebesi oldu. Ayn› zamanda Bediüz-
zaman Hazretleriyle Denizli Hapsine sevk edilen talebeler aras›nda bulunan Sad›k Bey Üstad›yla bir-
likte bulundu¤u 9 ay boyunca ona hizmet etti. Sad›k ve vefakâr Nur Talebelerinden olan Sad›k Bey
taflköprüye döndükten sonrada bofl durmad› ve güzel yaz›s›yla risaleleri yazarak neflretti.

SADIK KALENDER: Mesle¤i terzilik olan Sad›k Kalender, Bediüzzaman Hazretlerinin sad›k dost
ve talebelerindendi. Emirda¤’da uzun zaman Üstad›na hizmette bulundu 1912 y›l›nda Emirda¤’da
do¤an Sad›k Kalender, 1974’te vefat etti.

SA‹D NURSÎ: Bak›n›z BED‹ÜZZAMAN SA‹D NURSÎ

SA‹D ÖZDEM‹R: Bediüzzaman Hazretlerini ilk olarak Tillo’da imaml›k yapan dedesinden duydu.
Dedesinden dinlediklerinin tesiriyle küçük yafltayken Üstada derin bir muhabbet duymaya baflla-
d›. 1938 y›l›nda 8 yafl›ndayken Ankara’ya geldi. ‹lk, orta ve lise e¤itimini burada tamamlad›. Daha
sonra ‹TÜ makine bölümünde iki y›l okudu. Bir rahats›zl›¤›ndan dolay› tekrar Ankara’ya döndü.
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1950 y›l›nda diyanet camias›nda görev almak için bir imtihana girdi. Kendisini bizzat Ahmet Ham-
di Akseki imtihan etti. Diyanette tan›flt›¤› meczup bir zat›n, kendisinin Mehdi oldu¤u, kendisine ma-
nevî telkinat yap›ld›¤›, peygamberlerin hayatlar›n›n kendisine gösterildi¤i gibi iddialarda bulunma-
s› üzerine bu iddialar›n do¤ru olup olmad›¤›n› sormak için, o zaman Isparta’da bulunan Bediüzza-
man Hazretlerini ziyaret etti. Bediüzzaman Hazretleri kendisini talebeli¤e kabul etti.  Bu görüflme-
sinin ard›ndan Said Özdemir her fleyini, Ankara’da Risale-i Nur’un bas›l›p ço¤alt›lmas› hizmetine
adad›. Bas›lan risaleleri Üstada götürüyor veya bizzat kendisi takdim ediyordu. Said Özdemir’in Be-
diüzzaman Hazretlerini en son ziyareti Sikke-i Tasdik-i Gaybî sebebiyle oldu. Ankara’ya dönüflün-
de bir süre sonra hapse at›ld›. Hapse giriflinin üçüncü günü Bediüzzaman Hazretlerinin Urfa’da ve-
fat etti¤ini duydu.  Bediüzzaman Hazretleri, en son görüflmesinde kendisine flöyle demiflti: “Karde-
flim, hizmeti düflünmeyin, hizmeti en muhalife dahi Cenab-› Hak yapt›r›r. Sizin düflünece¤iniz; uhuv-
vet, muhabbet, ittihat ve tesanüttür.”

SAL‹H ÖZCAN: 1929’da Urfa’n›n Akçakale ilçesinde do¤du. ‹slâm dünyas›n› gezdi. 1949 y›l›nda
Üstad› Emirda¤’da ziyaret etti. Daha sonraki y›llarda Hilâl dergisini ç›kard› ve Hilâl Yay›nlar›n› yönet-
ti. Risale-i Nur’lar› ‹slâm dünyas›na tan›tma hususunda büyük gayretler gösterdi. 1977’de politika-
ya at›lan Salih Özcan, ayn› y›l Milli Selâmet Partisinden Urfa milletvekili seçildi. Türkiye’de özel fi-
nans kurumlar›ndan ilki olan Faisal Finans’›n da kurucusudur.

SELÂHADD‹N ÇELEB‹: 1913 y›l›nda Kastamonu’da do¤du. 9 Ocak 1977 y›l›nda vefat etti. Ailesi
‹nebolu’nun ileri gelen ailelerindendir. Babas› Nazif Çelebi de kendisi gibi bir Nur Talebesidir. Nurla-
r› 23 yafl›nda tan›d› ve hayat›n›n sonuna kadar Risale-i Nur hizmetinde bulundu. Üstat ile ilk tan›fl-
t›¤›nda, Üstat ona yazmas› için Küçük Sözler’i verdi. O günden sonra sürekli Nurlar›n ço¤alt›lmas›na
ve insanlara ulaflmas›nda büyük gayretleri olmufltur. Gümrük Muhafaza Müdürlü¤ünde görevli ol-
du¤u y›llarda polis, ihbar üzerine evinde arama yapt›. Risaleleri bulamay›nca Selâhaddin Çelebi ne
arad›klar›n› sordu ve onlara “Söyleseydiniz size verirdim, hiç yorulmazd›n›z, bunlar imanî ve ‹slâmî
eserlerdir” diyerek nüshalar› onlara kendisi vermifltir. Bu olaydan sonra önce ‹nebolu Hapishanesi-
ne gönderildi; sonra Denizli Hapishanesine, daha sonra da Afyon Hapishanesine gönderildi. Bu üç
hapishanede de babas›yla birlikteydi.

SEYY‹D fiER‹F CÜRCANÎ: Arap dili, kelâm ve f›k›h âlimidir. Ad›, Ebu’l-Hasan Ali bin Muhammed
bin Ali es-Seyyid efl-fierif el-Cürcanî’dir. 1340 y›l›nda Cürcan yak›nlar›nda bulunan Takü’de do¤mufl-
tur. ‹lk tahsilini memleketinde yapt›ktan sonra önce Herat, sonra da M›s›r’a gidip on y›l kalarak ak-
lî ilimleri Mübarek fiah’tan, naklî ilimleri de Ekmeleddin el-Babeti’den okudu. Tahsilini tamamlad›k-
tan sonra ülkesine döndü. fiiraz’da Dârüflflifa Medresesi müderrisli¤ine getirildi. On y›l kald›¤› bu
medresede ö¤retim faaliyetleri yan›nda telif çal›flmalar›n› da yürüttü. Timur’un fiiraz’› almas› üzeri-
ne Semerkant’a götürüldü ve orada on sekiz y›l baflmüderrislik yapt›. ‹lmi münazaralarda gösterdi-
¤i baflar›s›yla tasavvufa karfl› ilgi duyarak Nakflibendî tarikatine girdi. Timur’un ölümünden sonra fii-
raz’a geri dönerek ilmî faaliyetlerine devam etti. 1413 y›l›nda fiiraz’da vefat etti. Cürcanî yaflad›¤›
döneme kendi damgas›n› vuran ve sonraki yüzy›llarda etkisini devam ettiren çok yönlü âlimlerden
biridir. Çok genifl bir sahada telif, flerh ve hafliye türünde eserler vermifltir. Arap dili, feraiz ve ke-
lâmla ilgili eserleri medreselerde yüzy›llar içinde el kitab› hâline gelmifltir. Kelâm tasavvuf, felsefe,
Arap dili, mant›k, astronomi, aritmetik, sarf, nahiv, belâgat, tefsir, hadis, f›k›h gibi de¤iflik ilimlere
dair 100 civar›nda eser yazm›flt›r. Bunlar›n belli bafll›lar› flunlard›r: fierhü’l-Mevak›f, Risale fi’l-Mant›k,
et-Tarifat, Hafliye ala fierhi Muhtasari’l-Münteha, Tercümanü’l-Kur’ân.

SIDDIK-I EKBER: Bak›n›z EBU BEK‹R (r.a.).

SIDDIK SÜLEYMAN: S›dd›k Süleyman Kervanc› 1898 y›l›nda Barla’da do¤du. 1965 y›l›nda  Bar-
la’da vefat etti. Kabri de Barla’dad›r. Üstat 1926 y›l›nda Barla’ya sürgün edildi¤inde onunla tan›flt›.
Üstat Barla’da kald›¤› sekiz y›l boyunca ona sadakatle hizmet etti¤i için “s›dd›k” ünvan›n› ald›. Uzun
y›llar Nurlar için çal›flt›.  Güzel hatt›yla Nurlar› yazd›. Risale-i Nur’dan 28. Söz olan “Cennet Bahsi”
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onun bahçesinde yaz›ld›. Bu bahçe Risale-i Nur’da Cennet Bahçesi diye geçer. S›dd›k Süleyman’›n
Risale-i Nur’da fikir ve hislerine ait birçok mektubu bulunmaktad›r.

SULTAN REfiAD: V. Mehmet Reflad. (‹stanbul 1844-1918.) Osmanl› padiflahlar›n›n otuz beflinci-
sidir. Sultan Abdülmecit’in o¤ludur. A¤abeyi III. Abdülhamit’in yerine padiflah oldu¤unda 65 yafl›n-
da idi (1909). Meflrutî bir hükümdar olarak 9 y›l süren saltanat›nda devlet güç koflullar alt›nda var-
l›¤›n› koruma ve sürdürme kavgas› vermifltir. Onun döneminde I. Dünya Savafl›na girilmifltir. 4 y›l
süren bu savafl sonunda Sevr Antlaflmas› imzaland› ve ülkenin dört bir yan› iflgal edildi. Mehmet
Reflad, a¤abeyi Abdülhamit’in vefat›ndan bir süre sonra vefat etti.

SÜFYAN: Ahir zamanda gelece¤i ve ümmetin karanl›k günler yaflamas›na sebep olaca¤› sahih
hadislerde bildirilen dehfletli, dinsiz ve münaf›k flah›s.

SÜLEYMAN (a.s.): Kur’ân-› Kerîm’de ad› geçen peygamberlerden olan Hz. Süleyman, ‹srailo¤ul-
lar›na peygamber olarak gönderilmifltir. Hz. Davut’un o¤lu olup onun saltanat ve peygamberli¤ine
vâris k›l›nm›flt›r. Hz. Süleyman k›rk sene hem peygamberlik yapm›fl, hem de devleti idare etmifltir.
Beytü’l-Makdis’i (Mescid-i Aksa) yapt›ran Hz. Süleyman’›n cinleri ve hayvanlar› emrinde çal›flt›rd›¤›
ve insan, hayvan ve cinlerden oluflan muhteflem bir ordusunun bulundu¤u bilinenler aras›ndad›r.
Hz. Süleyman’›n Saba Melikesi Belk›s’› dinine davet etmesi üzerine Belk›s, kavmiyle birlikte iman
etmifltir.

SÜLEYMAN (BEYLERBEYL‹, SÜLEYMAN HÜNKÂR): Süleyman Hünkâr, 1919 y›l›nda Deniz-
li’nin Sarayköy ilçesinin Beylerbeyi köyünde do¤du. 13 Ocak 1938 tarihinde a¤abeyinin niflanl›s›n›
kaç›rmak isteyen birisini yaralad›¤› için hapse girdi. Mahkeme devam ederken hapishanede ç›kan
bir kavgaya kar›flt› yaralama suçunda yedi ay ceza ald›. Di¤er suçla beraber cezas› üç sene sekiz
aya ç›kt›. Bir süre sonra hapishanede ç›kan baflka bir kavgada ölüme sebebiyet vermeden dolay›
on sekiz y›l daha ceza ald›. Böylece toplam cezas› yirmi bir sene sekiz ay sekiz güne ç›kt›. Üstat Be-
diüzzman’la Denizli hapishanesinde tan›flt›. Tan›flt›ktan sonra kötü al›flkanl›klar›n› terketti, namaz
k›lmay› ve Kur’ân okumay› ö¤rendi. risalelerin yaz›lmas›, yaz›lan risalelerin d›flar› ç›kar›lmas›, risa-
lelerin di¤er mahkûmlara tan›t›lmas› gibi hizmetlerde Nur Talebelerine yard›mc› oldu.

SÜLEYMAN KAYA: 1898 y›l›nda Burdur’un Bucak kazas›n›n Karg› köyünde do¤an Süleyman
Kaya 1960 y›l›nda Isparta’n›n Erikli köyünde vefat etti. Babas›yla ayn› ad› tafl›yan Süleyman Kaya
iffetli, az konuflan, ilim ve ibadete devam eden biriydi. Isparta’n›n Erikli köyünde hayat›n› devam
ettirirken Bediüzzaman Hazretlerinin ismini ve ilmini duyan Süleyman Kaya onu ziyarete gitti. Ta-
n›flt›ktan sonra yaklafl›k on y›l hizmet etti. Diyarbak›r, Ad›yaman, Marafl ve Gaziantep’e Nurlar› gö-
türüyor ve muhtaçlara da¤›t›yordu. Nur Talebeleri 1954 senesinde Isparta’da mahkemeye verildi-
¤inde aralar›nda Süleymen Kaya’da bulunuyordu.

SÜLEYMAN RÜfiTÜ (SÜLEYMAN RÜfiTÜ ÇAKIN 1899-1974): Said Nursî Hazretlerinin sad›k
hizmetkârlar›ndand›. Üstad› tan›d›ktan ve Risale-i Nur hizmetine çal›flmas› sebebiyle 1935 tarihin-
de Eskiflehir, 1943’te Denizli, 1958’de Ankara’da tutuklan›p hapsedildi. Hayat› boyunca Risale-i
Nur’lar›n yaz›lmas›nda, yay›lmas›nda büyük gayretleri oldu. Risalelerin lâhika mektuplar› içinde
mektuplar› bulunmaktad›r.

-fi-

fiAH-I NAKfi‹BEND: As›l ad› Bahaeddin Muhammed B. Muhammed’ül Buharî’dir. Muharrem
718’de (1318) Buhara yak›nlar›ndaki Kasr›arifan (Kasr›hindüvan) köyünde do¤du. Üç günlük bebek
iken dedesinin mürflidi Baba Muhammed Semmasi taraf›ndan manevî evlât olarak kabul edildi. Da-
ha sonra Semmasi, onu müridi Emir Külal’a teslim ederek tasavvuf terbiyesiyle yetifltirilmesini is-
tedi. Bahaeddin e¤itimini tamamlad›ktan sonra köyüne döndü. Burada talebe yetifltirmeye baflla-
d›. ‹ki kez hacca gitti. 3 Rebiülevvel 791’de (2 Mart 1389) 73 yafl›nda iken, do¤du¤u köyde Hakk›n
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rahmetine kavufltu. fiah-› Nakflibend ile büyük kuvvet bulan tarikat›, Orta Asya, Horasan ve çevre-
sinin Sünnileflmesinde çok etkili olmufltur. Kerametlerin aç›klanmas›na karfl› olup, özellikle bu ko-
nuda talebelerini ikaz etmifltir. Bu sebepledir ki, Nakflî tarikat›nda “kerameti gizlemek, göstermek-
ten daha büyük keramettir” düsturu esas al›nm›flt›r. Kendisinde kerametin görülmemesinin sebe-
bini soran birine, fiah-› Nakflibend, “S›rt›m›zda bunca günah kamburu varken, halâ ayakta kalma-
m›zdan daha büyük keramet olur mu?” fleklinde karfl›l›k vermifltir. Tarikat›n önemli bir özelli¤ini
teflkil eden gizli zikir ile kalbin fethi, benlik ve enaniyet mikrobunun öldürülmesi, kötülü¤ü emre-
den nefsin öldürülmesi amaçlanm›flt›r. (Mesnevî-i Nuriye, s. 89.)

fiAMLI HAFIZ TEVF‹K (TEVF‹K, fiAMLI TEVF‹K): As›l ismi Tevfik Göksü olan fiaml› Haf›z Tevfik
1887 y›l›nda Barla’da do¤du. 1965 y›l›nda Barla’da vefat etti. Kabri de Barla’dad›r. Subay olan baba-
s› Veli Bey ile beraber yirmi y›l fiam’da kalmas›ndan dolay› “fiaml›” lakab›yla an›lm›flt›r. Üstad›n,
fiam’da Emeviye Camiinde verdi¤i vaaz› babas›yla birlikte dinlemifltir. Babas› ona Üstad› göstererek,
“Bu zat meflhur bir zatt›r. Ona iyi bak, ileride bu zata hizmet edeceksin” demifltir. Babas›n› bu sözü
seneler sonra gerçekleflir. Üstat Barla’ya sürgün edildi¤i y›llarda ona talebe, Nurlara kâtip olur. 

fiAZELÎ (1196-1258): On üçüncü as›rda yaflam›fl büyük ‹slâm alimlerindendir. As›l ad› Ali’dir.
Kendisine Nureddin lakab› da verilmifltir. Künyesi Ebü’l-Hasan Ali bin Abdullah bin Abdülcebbar fia-
zili fleklindedir. Risale-i Nur’un muhtelif yerlerinde ismi, imamlar ve aktablar aras›nda zikredilmek-
te, insanl›k alemini nurland›ran mümtaz flahsiyetlerden biri olarak telakki edilmektedir. Ali, 1196
y›l›nda Tunus’un fiazile kasabas›nda do¤du. Ebü’l-Hasan Ali, müntesiplerine sünnete s›k› s›k›ya ba¤-
lanmalar› konusunda telkinlerde bulundu. Hal ve hareketlerine sünnete z›tl›k teflkil etmeyecek fle-
kilde yön vermelerini ve ayk›r› düflmemelerini tembihledi. Kendilerine ilham olunsa bile, bu duru-
ma ayk›r› düflecek her türlü faaliyetin sünnete uygun hale getirilmesini istedi. Ebü’l-Hasan Ali tara-
f›ndan kuruldu¤u kabul edilen fiazili tarikat› M›s›r ve Tunus’ta yay›ld›. 1258 y›l›ndaki yolculu¤u s›ra-
s›nda M›s›r’da bulunan Hamisre’de (Homaysira) vefat etti.

fiEF‹K: Kendisinden Seyyid fiefik, Seyyid fiefik Efendi, Seyyid Mehmet fiefik, Seyyid fiefik Arvasî,
Mehmet fiefik Eryuvas› fleklinde de bahsedilmektedir. 1884 y›l›nda Bitlis’in Hizan kazas›n›n Arvas
köyünde dünyaya geldi. Bediüzzaman Hazretlerinin eski dost ve talebelerinden olan Seyyid fiefik,
Van’daki Horhor Medresesinde Bediüzzaman Hazretlerinden ders alan talebeleri aras›ndad›r. Birin-
ci Dünya Savafl› y›llar›nda ‹flaratü’l-‹caz yaz›l›rken kâtiplik yapm›flt›r, 1943 y›l›ndaki Denizli Hapsin-
de Bediüzzaman Hazretleriyle birlikte kalan talebeler aras›ndad›r. Seyyid fiefik uzun y›llar Mushaf-
lar› Tetkik Heyeti baflkanl›¤›nda bulundu. On yedi y›l Sultan Ahmet Camiinde imaml›k, k›rk y›l da
Eyüp Camiinde vaizlik yapt›. Peygamber Efendimizden Hutbeler ve Sohbetler isimli bir eseri yay›m-
land›. Vefat edinceye kadar Eyüp Sultan semtinde kalan fieyyid fiefik 1970 y›l›nda vefat ettikten
sonra Edirnekap› fiehitli¤ine defnedildi.

fiEM’Î: fiem’î’nin tam ismi fiem’î Günefl’tir. 1883’te Barla’da do¤du, 1974’te vefat etti. Bediüzza-
man’›n Mufl (Muj) Mescidinde zaman zaman müezzinli¤ini yapm›flt›.

fiEYH BAHÎD EFEND‹ (1854-1935): M›s›r’›n ve ‹slâm dünyas›n›n tan›nm›fl âlimlerindendir. Ez-
her Üniversitesi mezunudur. Ayn› zamanda Ezher Üniversitesinde ders veren hocalardand›r. M›s›r
Baflmüftülü¤ünde bulunmufltur. ‹slâm dünyas›n›n ve Müslümanlar›n güncel meseleleriyle ilgilene-
rek eserler kaleme alan bir âlimdir. Risale-i Nur’da kendisinden, “Câmiü’l-Ezher’in Reis-i Ulemas›
olan fieyh Bahid Hazretleri (r.a.)” (Emirda¤ Lâhikas›, s. 345.) olarak söz edilmektedir. As›l ad› Muham-
med Bahit’tir. Künyesi Muhammed Bahit bin Hüseyin el-Mutiî (Matiî) fleklindedir. Muhammed Bahit,
1854 y›l›nda M›s›r’›n Asyut eyaletine ba¤l› Mutia (Matia) köyünde do¤du. Muhtelif âlimlerden f›k›h,
usul-› f›k›h, hadis, tefsir, mant›k, belâgat ve Arap dili alanlar›nda dersler ald›. Ezher Üniversitesinde
okuyarak 1875 y›l›nda mezun oldu. fieyh Muhammed Bahit ve Bediüzzaman aras›nda güzel bir soh-
bet ile bafllayan samimî dostlu¤un daha sonra da devam etmifltir. M›s›r’a dönen fieyh’in çevresin-
dekilere Bediüzzaman’› anlatmas› ve yay›n faaliyetleri, Bediüzzaman ve dolay›s›yla sonraki y›llarda
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Risale-i Nur’un M›s›r’da yay›lmas›na önemli katk› yapt›. Bediüzzaman’›n lehinde muhtelif zamanlar-
da övücü makaleler yaz›ld›. Özellikle Abdullah Çavifl’in El-Ahram gazetesindeki makalesi büyük öv-
güleri dile getirdi. (Tarihçe-i Hayat, s. 613; Abdulkadir Bad›ll›; Bediüzzaman Said-i Nursî Mufassal Ta-
rihçe-i Hayat›, s. 272.) Muhammed Bahit, uzun ve bereketli bir ömür sürdü ve 18 Ekim 1935 tarihin-
de Kahire’de vefat etti. 

fiIK: Bu isim ‹slâmiyetten önce farkl› zamanlarda yaflam›fl iki ayr› Arap kâhinine aittir. Bunlardan
ilki Araplar›n ilk kâhinlerinden biridir. Ikincisi ise El-Yaflkari ad›ndaki fi›k’t›r. Bu ikinci fi›k yine kendi-
si gibi meflhur olan Arap kâhini Satih’le ayn› dönemde yaflam›flt›r. fi›k da yine Satih gibi Peygam-
berimizin gelece¤ini müjdeleyen kâhinlerden biridir.

fiEYH SA‹D: Nakflibendi fieyhi Mehmed Said Palevî. 1865’de Palu’da do¤du. Medrese e¤itimi gör-
dü ve babas› fieyh Mahmud’un ölümü üzerine fleyh oldu. Palu’dan ayr›larak Erzurum’un H›n›s ka-
sabas›na yerleflen fieyh Said, do¤uda ününü ve sayg›nl›¤›n› art›rarak Zaza Kürtlerinin lideri durumu-
na geldi. 1925’te kendi ad›yla an›lan ayaklanmay› bafllatan fieyh Said, ayaklanman›n bast›r›lmas›
üzerine fiark ‹stiklâl Mahkemesi taraf›ndan idama mahkum edildi. 29 Haziran 1925’de Diyarbak›r’da
as›larak idam edildi.

fiEYH SÜNUSÎ (AHMET ES-SÜNUSÎ): M. 1873’te Ca¤lub’da do¤du. Sünusîlik hareketinin lideri
ve ‹slâm birlik ve kardeflli¤inin mükemmel bir temsilcisi ve asr›m›z›n önde gelen alimlerinden biri-
dir. Soyu Peygamber Efendimizin torunu Hz. Hasan’a (r.a.) kadar uzanmaktad›r. Dedesi Muhammed
bin Ali es Sünusi, Kuzey Afrika’da ‹talyan ve Frans›z istila hareketlerine karfl› ‹slâm dünyas›n›n bir-
lik ve beraberli¤ini sa¤lamak amac›yla Sünusilik hareketini bafllatt›. K›sa zamanda genifl bir ilgi top-
layarak yay›ld›. Sünusilik hareketinin bafl›na geçti. ‹talyanlar›n Trablusgarb’› iflgali üzerine Türk or-
dular›n›n yan›nda yer ald›; ordular çekilmek mecburiyetinde kal›nca ordusuyla ülkeyi müdafaaya
devam etti. Birinci Dünya Savafl›n›n sonlar›nda Sultan Mehmet Reflat’›n iste¤i üzerine ‹stanbul’a gel-
di. Sultan Reflat’›n vefat› üzerine Vahdettin’in cülus merasiminde k›l›ç kuflatma töreni Ahmed Sü-
nusî taraf›ndan yerine getirildi. Mondros Mütarekesinden sonra Sultan Vahdettinin iste¤i üzerine
önce Bursa, sonra da Kurtulufl Savafl›na kat›lmak üzere Do¤u ve Güneydo¤u vilâyetlerini dolaflarak
halk› birli¤e ça¤›rd›. Kurtulufl Savafl›n›n sonlar›na do¤ru Ankara’dan ayr›larak önce fiam’a, sonra Fi-
listin, Mekke ve sonunda Asir bölgesine geçerek hizmetlerine devam etti. 1933 y›l›nda burada ve-
fat etti.

fiEMSETT‹N YEfi‹L: ‹smi risalelerde “Yeflil fiemseddin, fiemsi” gibi de¤iflik flekillerde geçmekte-
dir. Hicrî 10 Muharrem 1322’de do¤du, 8 Temmuz 1968’de vefat etti. fieceresi Abdülkadir-i Geylânî
Hazretlerine dayan›r. Kabri Silivrikap› Mezarl›¤›ndad›r. 

fiemsettin Yeflil’in babas› Samatya yak›n›ndaki A¤ahamam mevkiinde Hatuniye Camiinin imam›
idi. Henüz 12 yafl›ndayken babas› vefat etti. 

Çocuklu¤undan itibaren ald›¤› dinî e¤itimin yan› s›ra ‹lâhiyat Fakültesinden mezun oldu. ‹brahim
Pafla Camiinde hatiplik, Etyemez Camiinde imaml›k, hatiplik ve vaizlik yapt›. Uzun y›llar Sultan Ah-
met, Teflvikiye ve Dizdariye camilerinde vaaz etti. Yüze yak›n kitap telif etti. 1947 y›l›nda Hakikat
Yolu isimli bir dergi, 1948 y›l›nda da ‹slâmiyet isimli bir gazete yay›nlamaya bafllad›. 

Etyemez Camiinde imaml›k yapt›¤› s›rada Sultan Ahmet’te bir flekerci dükkân› iflletti¤i için “Tat-
l›c›” nam›yla da tan›n›yordu. Di¤er yandan Sahaflar Çarfl›s›nda da bir kitap dükkan› vard›. fiemsed-
din Yeflil gerek vaazlar›nda, gerekse yaz›lar›nda Risale-i Nur’dan iktibaslar yapard›.

fiÜKRÜ EFEND‹: fiükrü ‹çhan’›n ismi Sikke-i Tasdik-i Gaybî’de Süleyman Rüfltü’nün f›kras›nda
geçmektedir. 2 Eylül 1966 y›l›nda vefat etmifltir. Ayr›ca ismi Kastamonu Lâhikas›’nda bir mektupta
geçmektedir. Üstat iki çocu¤unun vefat›ndan üzüntü duydu¤unu kendisine bildirmifltir. Üstat Eski-
flehir hapsi öncesi on ay kadar Isparta’da fiükrü Efendinin evinde kalm›flt›r. Üstatla ilgili rüyas›nda
ona, “Senin o köflküne Hazret-i Peygamber Aleyhissalâtü Vesselâm gelmifl” denilir. fiükrü Efendi
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kendi eviyle birlikte kardefli Nuri Efendinin evini de Risale-i Nur’un ders ve telifine vermifltir. Bu s›-
rada insanlar› hayrette b›rakan bir olay gerçekleflir. Evin hemen yan›ndaki bina atefl al›r. Bina yan-
d›¤› halde, fiükrü Efendinin evine birfley olmaz. Hattâ yanan binan›n yan›ndaki ahflap odunlu¤a da-
hi birfley olmaz.

fiÜKRÜ KAYA (1883-1959): 1883 y›l›nda ‹stanköy Adas›nda do¤du. Midilli ‹dadisini bitirdikten
sonra Galatasaray Lisesi’ne girdi. Daha sonra Paris’e giderek Hukuk Fakültesini okudu. Fethi Okyar
ve Celal Bayar taraf›ndan kurulan hükümetlerde bakan olarak yer ald›. Tar›m, D›fliflleri ve ‹çiflleri ba-
kanl›klar›nda bulundu. Bunlar›n d›fl›nda 1936-38 y›llar›nda Cumhuriyet Halk Partisi Genel Sekreter-
li¤i de yapt›. Kaya, ‹smet ‹nönü’nün Cumhurbaflkan› olmas›na karfl› ç›k›nca, siyasî hayat› kararma-
ya bafllad› ve 1939 seçimlerinde aday bile gösterilmedi. Bu tarihten itibaren siyasî hayat› sona er-
di. 1959 y›l›nda ‹stanbul’da öldü.

-T-

TAH‹R PAfiA: Aslen Arnavut olan Tahir Pafla Eski ismi Pogoritza Potgoriça olan Titograt flehrin-
de do¤du. Hac› Ali Efendinin alt› o¤lundan biridir. Tahir Pafla yirmi dokuz yafllar›nda iken devlet hiz-
metine girdi. 1800’lü y›llar›n sonu ile 2. Meflrutiyet y›llar›nda Musul, Van ve Bitlis’te valilik yapt›.
Özellikle Van’da uzun y›llar valilik görevinde kald›. Vanda kald›¤› y›llarda guatr hastal›¤›na yakalan-
d›. Tahir Pafla hastal›¤›ndan ve ihtiyarl›¤›ndan dolay› görevden ayr›lmak istedi fakat kendisini çok
seven ve takdir eden Abdülhamit buna izin vermedi. Bu yüzden vazifesine bir müddet daha de-
vam etti. Ancak hastal›¤›n›n iyice ilerlemesi üzerine, emekli oldu ve ‹stanbul’a döndü. Yaklafl›k bun-
dan bir sene sonras›nda, 1913 senesinde Hakk›n rahmetine kavufltu. Mezar› ‹stanbul’da Sahra-y›
Cedit semtindedir. Tahir Paflan›n Bediüzzaman Hazretleriyle görüfltü¤ü y›llar Tahir Pafla’n›n Van ve
Bitlis’te görev yapt›¤› y›llard›r. O zamanlar Tahir Pafla altm›fl yafllar›nda Bediüzzaman Hazretleri ise
25-30 yafllar›nda bulunuyordu.  Görüfltükleri y›llarda Bediüzzaman Hazretlerinin ilmini, faziletini ve
dehas›n› tesbit ve takdir eden Tahir Paflan›n Bediüzzaman Hazretleriyle ilgili olarak, Sultan Abdül-
hamit Han’a yazd›¤› bir mektubu bulunmaktad›r. Bu mektup ‹stanbul Baflvekalet Arflivinde Sultan
II. Abdülhamit’e ait Y›ld›z evrak›ndad›r.  Ayr›ca Bediüzzaman Hazretlerinin Tahir Pafla ilgili hat›rala-
r› Bediüzzaman Hazretlerinin ye¤eni Abdurrahman›n yazd›¤› “Bediüzzaman’in Tarihçe-i Hayat›”
isimli kitapta yer almaktad›r.

TAH‹RÎ MUTLU: (1900-1977): Said Nursî Hazretlerinin sad›k, has ve yak›n talebelerindendir.
1943 y›l›nlda Denizli, 1948’de Afyon cezaevinde Bediüzzaman’la birlikte hapsedildi. Risale-i Nur’un
yaz›lmas›nda, matbaalarda bas›l›p neflredilmesinde çok yo¤un ve ciddî çal›flmalar› oldu. Üstad›na
ve Risale-i Nur’a olan sadakat›  sars›lmayan sebat ve azminden dolay› Bediüzzaman Hazretlerinin
dualar›na ve övgüsüne mazhar oldu. 77 yafl›nda iken Hakk›n rahmetine kavufltu. 

TAHS‹N TOLA: Bediüzzaman Hazretlerinin “Nurlar›n intiflar› ve maslahat› nam›na siyasete giren
baz› kardefller” ifadesinde kastetti¤i flah›slardan biridir. 

Tahsin Tola milletvekili oldu¤u s›ralarda Bediüzzaman Hazretlerini Isparta’n›n Bey Mahallesinde-
ki evinde ziyaret etti. Afyon mahkemesinin beraatle neticelenmesi üzerine, Bediüzzaman Hazret-
leri, Tahsin Tola’y› Adnan Menderes’e gönderdi. Selâmlar›n› iletmesini, aklen ve kalben Risale-i
Nur’un neflrine destek vermesini istedi. Tahsin Tola, 23 May›s 1983 tarihinde rahmet-i Rahmana ka-
vufltu.

TALHA (TALHA B‹N UBEYDULLAH) (?-656): Peygamber Efendimizin (a.s.m.) yüce davetine
uyarak ‹slâmiyeti kabul edenlerin ilklerindendir.  En önemli vas›flar›ndan ikisi cömertlik ve kahra-
manl›¤›d›r. Cennetle müjdelenen on güzide Sahabeden biridir.  Soyu Peygamber Efendimizin mü-
barek fleceresiyle birleflip akraba olan Talha, Hicretten tahminen yirmi dört y›l önce (598) Mekke’de
do¤du. Ticaretle u¤raflt›¤›ndan s›k s›k seyahatlerde bulundu. ‹slâmiyetle müflerref olmas›nda, bir
seyahati s›ras›nda karfl›laflt›¤› olay etkili oldu: Müslüman olduktan sonra çok a¤›r iflkencelere maruz
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kald›. Onu iple ba¤layarak, eski dinine dönmesi için iflkence yapt›lar. Bütün iflkencelere ra¤men,
“Beni öldürseniz de dinimden dönmem” diyerek iflkencelere dayand›. Müslümanlar Medine’ye hic-
ret ettikleri s›rada fiam’da bulunuyordu. Yolda hicret haberini al›nca, bütün mallar›n› ve kazanc›n›
b›rakarak Medine’ye göç etti. Bilâhare ailesini de yan›na ald›. Bedir Savafl› bafllamadan önce müfl-
rikleri takip etmekle görevlendirilenler aras›nda oldu¤undan bu savafla kat›lamad›. Uhud Savafl›n-
da bulundu. Çarp›flman›n ve düflman sald›r›s›n›n en fliddetli oldu¤u s›rada vücudunu Peygamber
Efendimize (a.s.m.) siper ederek korumaya çal›flt›. Gelen darbelerden birine kolunu siper etti¤inden
büyük bir yara ald›. Sahabeler onun bu kahramanl›¤›na hayran kald›lar. Bizzat Peygamber Efendi-
miz (a.s.m.) onu tebrik etti. Hazret-i Ebubekir (r.a.), “Talha bin Ubeydullah, bir Uhud kahraman›d›r”
derken, Hazreti Ömer (r.a.), “Uhud gününün en büyük kahraman›d›r” ifadelerini kulland›.

TEVF‹K ‹LER‹ (1911-1961): Devlet ve siyaset adam›. Yaklafl›k on y›l milletvekilli¤i ve bakanl›k
gibi önemli makamlarda bulundu. 27 May›s ‹htilâlinden sonra, haks›z ithamlar karfl›s›nda Yass›a-
da’da örnek bir savunma örne¤i sergiledi. Zulme boyun e¤medi. Bakanl›¤› boyunca vatan› ve mil-
leti için elinden geleni yapmaya çal›flt›. Risale-i Nur’da “‹slâmiyetin kahraman›” (Emirda¤ Lâhikas›, s.
449.) olarak iltifatta bulunulmaktad›r. Tevfik ‹leri, 1911 y›l›nda Rize’nin Hemflin kasabas›nda do¤du.
Haf›z Celâl Efendi ve Fatma Han›m›n evlâd› olarak dünyaya gözlerini açt›. ‹lk ve orta ö¤renimini ‹s-
tanbul’da dedesinin yan›nda yapt›. Gelenbevi Ortaokulunu bitirdikten sonra ‹stanbul Teknik Üniver-
sitesine girdi. Talebeli¤inin son senesinde Milli Türk Talebe Birli¤inin baflkanl›¤›na seçildi. 1933 y›l›n-
da mezun oldu. ‹leri, vekilli¤in hemen akabinde ve uzun süre bakanl›k yapan ender kiflilerdendir.
Meclisin aktif bir üyesi olarak çal›flt›. ‹lk DP hükümetinde Ulaflt›rma Bakan› olarak yer ald›. K›sa bir
süre sonra Milli E¤itim Bakanl›¤›na getirildi (1950-53). Bunlar›n d›fl›nda Meclis Baflkan Vekilli¤i (1953-
55), ikinci kez Milli E¤itim Bakanl›¤› (1957), Devlet Bakanl›¤› ve Baflbakan Yard›mc›l›¤› (1957-58), Ba-
y›nd›rl›k Bakanl›¤› ve Milli E¤itim Bakan Vekilli¤i (1958-60) gibi görevlerde bulundu. 27 May›s 1960
y›l›nda yap›lan darbenin ard›ndan di¤er arkadafllar› gibi ‹leri de Yass›ada Mahkemesinde yarg›lan-
d›. Haks›z ve desteksiz ithamlara karfl› susmad›, ancak susturuldu. Vatan Cephesi kurmak, muha-
lefetin faaliyetlerine engel olup diktatörlük tesisinde bulunmak, Meclisin çal›flmalar›n› engellemek,
Anayasay› ihlâl etmek gibi suçlarla itham edildi. En tabiî hakk› olan savunmas›n› yapmas›na bile ta-
hammül edilmedi ve duruflman›n birinde, salon d›fl›na ç›kar›ld›. Savunmas›n›, “Ölüm belki de kur-
tulufltur. Memleketin huzuru benim ölümüme ve hapishanelerde çürümeme ba¤l›ysa karar›n›z›
böyle verin. Memleketimin hayr› için buna da raz›y›m” sözleriyle bitirdi. Ömür boyu hapis cezas›y-
la Kayseri bölge cezaevine yolland›. Burada hastalanmas› üzerine Ankara Hastanesine kald›r›ld›. 31
Aral›k 1961 y›l›nda vefat etti.

TONUSLU HOCA HAfiMET: Tonuslu Haflmet Hoca olarak da an›l›r. 1894 y›l›nda, Yozgat’ta dün-
yaya geldi, 1969’de vefat etti. Medrese tahsili gördü. Arapça, Farsça ve Frans›zcay› biliyordu. ‹mam-
l›k, vaizlik ve müftülük görevlerinde bulundu. Yozgat’ta bulunan Nohut Da¤› ete¤indeki Cam›zl›k
Camiinde imaml›k ve vaizlik yapt›. 1952 y›l›nda ‹stanbul Fatih’teki Refladiye Otelinde Bediüzzaman’›
ziyaret edip kendisiyle görüfltü. Bir Cuma günü cemaatla vedalafl›p art›k vaaz edemeyece¤ini, ve-
fat edece¤ini bildirmiflti. Bir sonraki vaaz vaktinde vefat etti. Emirda¤ ve Kastamonu mektuplar›n-
da ismi geçmektedir.

-U-

UBEYD: Bediüzzaman Hazretlerinin ablas› Dürriye Han›m›n o¤ludur. Bediüzzaman Hazretlerinin
di¤er talebeleri ile birlikte Ruslara karfl› Bitlis savunmas›nda flehit düflmüfltür. Bediüzzaman, o za-
man henüz on yedi yafl›nda olan ye¤eni ve talebesi Ubeyd hakk›nda övgü dolu ifadeler kullanm›fl
ve onun kendi bedeline flehit oldu¤unu belirtmifltir.
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UKAYL (580-680): Peygamberimizin amcas› Ebu Talib’in dört o¤lundan ikincisidir. Hazret-i
Ali’nin 20 yafl büyük a¤abeyi olan Ukayl 580 y›l›nda do¤du 680 y›l›nda vefat etti. Belâgate ve haz›r
cevapl›¤›yla meflhur bir zatt›. Nesepler ve tarih konusunda kendisine baflvurulurdu. Bedir Savafl›n-
da düflman saflar›nda yer alan Ukayl, Hudeybiye Antlaflmas›ndan sonra Müslüman olmufltur. Müs-
lüman olduktan sonra Mute Gazas›na kat›ld›. Ukayl Hz. Hüseyin ile Yezid aras›ndaki anlaflmazl›kta
Hz. Hüseyin’in taraf›n› tutanlar aras›ndayd›.

-Ü-

ÜBEYY ‹BN‹ HALEF: Mekke’nin önde gelen müflriklerindendi. Mekke’de Peygamberimize
(a.s.m.) rast geldikçe ölümle tehdit ederdi. Onu (a.s.m.) öldürmeye ant içmiflti. Uhud Harbinde Pey-
gamberimiz (a.s.m.) taraf›ndan yaraland›, Mekke yak›nlar›nda Selef denilen yerde öldü.

ÜSAME B‹N ZEYD (?-673): ‹lk Müslümanlardan olan Üsame Bin Zeyd, Peygamber Efendimizin
(a.s.m.) azatl› kölesi olan Zeyd bin Harise’nin (r.a.) o¤ludur. Hayat›n›n yirmi y›la yak›n bir bölümünü
Peygamber Efendimizin yan›nda geçirme bahtiyarl›¤›na ulaflm›flt›r. Resulullah›n, “Üsame bana her-
kesten daha yak›nd›r” iltifat›na mazhar olmufltur. On sekiz yafl›nda ve aralar›nda Hz. Ebubekir ile
Hz. Ömer gibi büyük Sahabelerin de bulundu¤u bir orduya kumandan olarak tayin edilmifltir. ‹fti-
raya u¤rayan Hz. Aifle’yi (r.a.) savunmufl; iddialar›n yalan ve bofl laflardan ibaret oldu¤unu belirt-
mifltir. Risale-i Nur’da ismi zikredilirken flahit oldu¤u mucizelerden baz› örnekler verilmekte, ayr›ca
hususî ibadeti için yapt›¤› “Hizb-i Kur’ânî”sinden söz edilmektedir. Künyesi; Ebu Muhammed Üsa-
me bin Zeyd bin Harise bin fierahbil fleklindedir. Bediüzzaman, baz› talebelerinin arzusu üzerine,
özellikle imana dair ayetlerden oluflan bir virdi “Hizb-i Kur’ânî” fleklinde biraraya getirerek baz› ta-
lebelerine göndermifltir. Talebeleri de, bunlar› ço¤altarak da¤›tm›fllard›r. Ancak, Hizb-i Kur’ânî’nin
ço¤almas›, baz›lar›n› rahats›z etmifl ve çeflitli tenkitler ileri sürmelerine neden olmufltur.  Bediüzza-
man, talebelerinin bu anlamdaki tedirginliklerini gidermek için yazd›¤› mektubunda Usame bin
Zeyd’in Hizb-i Kur’ânî’sini örnek verir:  “Baflta Sahabeler ve matbu Mecmuatü’l-Ahzab’da bulunan
Hz. Üsame (r.a.) Hizb-i Kur’ânîsi ki, her bir günde bir k›sm›n› okumakla taksim edilmifltir. Ve ayn› ki-
tapta ve Mecmuatü’l-Ahzab’›n ayn› cildinde ‹mam-› Gazalî’nin (r.a.) bir hizb-i Kur’ânîsi ve çok ehl-i
velâyetin kendi meflreplerine muvaf›k baz› sureleri ve ayetleri bir hizb-i mahsus-u Kur’ânî yapt›k-
lar› meydandad›r.” Bediüzzaman, böyle hizblere Hz. Peygamberin izninin bulunmas›n› da flu ifade-
lerle anlat›r:  “Hazret-i Üsame Rad›yallahü Anh, bir gün ‘hamd’e ait, bir gün ‘isti¤far’a ait ayetler, bir
gün ‘tesbih’e ait, bir gün ‘tevekkül’e, bir gün de ‘selâm’ lâfz›na, bir gün de ‘tevhid’ ve ‘Lâ ilâhe illâ
Hû’ya ait, bir gün de ‘Rab’ kelimesine ait bütün Kur’ân’dan müteferrik surelerden bir hizb-i Kur’ânî
ç›karm›fl, kendine bir vird eylemifl. Demek böyle hizblere izn-i Peygamberî (Aleyhissalâtü Vesse-
lâm) var.” Bediüzzaman’›n haz›rlad›¤› Hizb-i Kur’ânî, 4-5 mahkemeden geçmifl; Diyanet ‹flleri Bafl-
kanl›¤›, ‹stanbul Fetva Dairesi’ne mensup heyet taraf›ndan da incelenmifl ve çal›flma takdirle karfl›-
lanm›flt›r.  Y›llarca Peygamber Efendimizin (a.s.m.) yak›n›nda bulunarak, dua ve iltifat›na nail olan
Üsame bin Zeyd (r.a.), 673 y›l›nda Medine-i Münevvere’de Hakk›n rahmetine kavuflmufltur

ÜVEYSÜ’L-KARANÎ: Peygamber Efendimiz zaman›nda yaflam›fl büyük velî. As›l ismi Üveys bin
amir el-Karni’dir. Yemen’in Karn köyünde do¤du; do¤um tarihi tam olarak bilinmemektedir. Hicrî
37 (657) y›l›nda flehit edildi. Peygamber Efendimizin sa¤l›¤›nda Müslüman oldu. Fakat onu göreme-
di¤i için Sahabi olamad›. Tabiînin büyüklerinden oldu¤u hadis-i flerif ile bildirildi. Veysel Karanî Ye-
men’de deve güder, geçimini onunla sa¤lard›. En önemli vasf› Peygamber Efendimize olan aflk›, iba-
dete canla baflla devam› ve annesine olan sayg› ve sevgisidir. Peygamber Efendimiz vefat›na yak-
lafl›nca, h›rkas›n›n Veysel Karanî’ye verilmesini istedi ve vefat›ndan sonra Hz. Ömer ve Hz. Ali (r.a.)
taraf›ndan h›rka ona teslim edildi. Veysel Karanî’ye hediye edilen h›rka-i flerif günümüzde ‹stanbul-
Fatih’deki H›rka-i fierif Camiinde her sene Ramazan ay›nda ziyarete aç›lmaktad›r.
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-V-

VEHB‹ EFEND‹: Bak›n›z HOCA VAHB‹. 

VEL‹D: Gerçek ad› Velid bin Yezid Abdülmelik bin Mervan’d›r. Milâdî olarak 743-744 y›llar› ara-
s›nda Emevî devletini yönetmifltir. Eski kaynaklarda ismi “Fas›k Velid” olarak geçmektedir. Devletin
bafl›na geçtikten sonra yönetirken yapt›¤› yanl›fl hareketlerden dolay› devletin hazinesini k›sa sü-
rede boflalmas›na sebebiyet vermifltir. Yapt›¤› bu yanl›fl yönetimden dolay› halk›n ayaklanmas›na
sebep olmufltur. Halk ayaklanarak Velid bin Yezid Abdülmelik bin Mervan’›n kafas›n› kesmifltir.
Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (a.s.m.) Velid bin Abdülmelik bin Mervan’›n yeryüzüne gele-
ce¤ini önceden bildirmifltir. Ümmü Seleme’nin ye¤enine verilen isimden dolay› Peygamber Efendi-
miz (a.s.m), “Firavunlar›n›z›n ad›n› çocuklar›n›za veriyorsunuz ha! Hemen ismini de¤ifltirin. Çünkü bu
ümmet içinde ismi Velid olan biri ç›kacakt›r. Onun, Firavun kavmine dokunan flerrinden daha faz-
las› ümmetime dokunacakt›r” demifltir.

-Y-

YAKUB (a.s.): Hz. ‹brahim’in (a.s.) o¤lu Hz. ‹shak’›n (a.s.) o¤ludur. Kenan bölgesine peygamber
olarak gönderilmifltir. Hz. Yusuf’un (a.s.) babas›d›r. Lakab› ‹srail oldu¤undan onun soyundan gelen-
lere ‹srailo¤ullar› denilmifltir. Büyük o¤lunun ad› Yehud oldu¤undan bunlara Yahudi denilmifltir. Hz.
Yakub (a.s.) uzun bir ayr›l›ktan sonra ömrünün son zamanlar›n›, M›s›r azizi olan o¤lu Hz. Yusuf’un
(a.s.) yan›na giderek M›s›r’da geçirmifltir. Vefat ettikten sonra, babas› Hz. ‹shak’›n (a.s.) fiam yak›nla-
r›nda bulunan kabrinin yan›na defnedilmifltir. Kur’ân-› Kerim’de Yusuf Suresinde, onun flefkatinden
kaynaklanan hissiyat› en parlak hakikat olarak nazar-› dikkate verilmifl ve kendisinden övgüyle
bahsedilmifltir.

YEfi‹L fiEMSEDD‹N: Bak›n›z fiEMSEDD‹N YEfi‹L.

YEZ‹D: Tam ad› Yezid Bin Muaviye’dir. Emevî devletinin kurucusu Hz. Muaviye’nin o¤ludur. Ba-
bas› taraf›ndan veliaht tayin edilen Yezid 680 y›l›nda halife oldu ve 683 y›l›na kadar devleti idare
etti.  Kaynaklarda Yezid’in e¤lenceye çok düflkün, yönetim ehliyeti olmayan, halk›n kendisinden
nefret etti¤i zalim bir yönetici oldu¤u belirtilmektedir. Bu yüzden iktidarda bulundu¤u dönemler
siyasî çalkant›larla geçmifltir. Yezid, babas› taraf›nda tayin edildikten sonra kendisine biat etmeyip
halifeli¤ini red edenlere karfl› fliddet uygulad›. Aralar›nda Hz. Hüseyin’in de bulundu¤u bir çok kifli-
nin flehit edildi¤i Kerbelâ olaylar›na sebep oldu. Mekke’de bulunan ve halifeli¤ini tan›mayan Abdul-
lah bin Zübeyr’in (r.a) üzerine Müslim bin Ukbe’yi gönderdi. Ukbe’nin Mekke’yi kuflatmas›ndan son-
ra ç›kan olaylarda, Harem-i fierif manc›naklarla dövüldü, ç›kan bir yang›nda Kâbe tamamen yand›,
flehir ya¤maland› ve bir çok insan hapsedilip iflkenceye maruz kald›. Yezid yaklafl›k 3 sene 9 ay sü-
ren bir saltanat sürdükten sonra 683 y›l›nda 39 yafl›nda iken öldü.

YUNUS (a.s.): Kur’ân-› Kerim’de ad› geçen Hz. Yunus (a.s.) ‹srailo¤ullar›na gönderilen peygam-
berlerdendir. Musul yak›nlar›nda bulunan Ninova halk›na peygamber olarak gönderilmifltir. Yunus
ibni Metta ad›yla meflhur olan Yunus (a.s.) kendisini bal›k yuttu¤undan dolay› Kur’ân-› Kerim’de
Zennun ve Sahib-i Hut ünvanlar›yla zikredilir. Otuz yafllar›nda peygamber olarak görevlendirilen Hz.
Yunus (a.s.) halk›n› otuz üç sene hakka davet etmifl, ancak kendisine sadece iki kifli iman etmifltir.
O da flehri terk edince, halk› gelecek azaptan korkup kendisine iman etmifllerdir. Hz Yunus tekrar
geri dönerek irflada devam etmifltir 

YUSUF KERVANCI: Risale-i Nur Külliyat›ndan Yirmi Sekizinci Sözün (Cennet bahsinin) telif edil-
di¤i bahçenin sahibidir. Sekiz sene Bediüzzaman Hazretlerine hizmet eden ve Üstad›n “S›dd›k” ün-
van› verdi¤i Süleyman Kervanc›’n›n büyük o¤ludur. Yusuf Kervanc›’n›n Barla’da Yokuflbafl› Mahalle-
sinde Bediüzzaman Hazretlerinin kald›¤› evin karfl›s›ndaki evde dünyaya geliflini ve ilk günlerini an-
nesi Memnune Han›m flöyle anlat›r: “Ayfle ve Huriye gibi dört k›zdan sonra bir o¤lum dünyaya
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gelmiflti. Çeflme bafl›nda kad›nlar ‘Ç›nar a¤ac›na tu¤ dikildi’ diye sevinçle konuflmufllard›. Üstat ‘Bu
sesler nedir?’ diye sordu¤u zaman, bizim bey (Süleyman Kervanc›) ‘Bir o¤lumuz oldu’ diyerek, do-
¤umu Üstada haber vermiflti. Üstat, ‘Fesubhanallah, ben tam Sure-i Yusuf’u okuyordum. ‹simini ben
koyaca¤›m buyurmufl.’ Kocam, ‘Bir haftal›k oldu, getireyim mi?’ diye sorunca, Üstat, ‘Yok, ben on
befl günlük olunca ça¤›r›r›m’ demifl. On befl günlük olunca kundaklad›m, bey al›p Üstada götürdü.
Üstat k›bleye döndü, ezan okudu ve ismini Yusuf olarak koydu.”

YUSUF Z‹YA ARUN: ‹smi Üstad’›n talebelerine ait mektuplarda imza yerinde geçmektedir. Ri-
sale-i Nur’la imana hizmet noktas›nda Bediüzaman’›n “Ziya’y› aynen Zübeyir gibi bütün hayat›n›
Nurlara, iman ve hizmetine fedakârane verecek bir mahiyette bilirim. Dünya ile, hususen kad›nlar-
la, evlenmekle alâkadar olup ba¤lanmaz zannederim... E¤er Ziya dünya ile evlenmekle alâkadar ol-
maya niyetli ise, Nurun erkânlar› ile meflveret etmek ona lâz›md›r. Ben bu meselede fikir beyan
edemem. Ziya gibi Nur kahraman› dünya ile zincirlerle ba¤lanmas›na, hizmet-i Nuriye fetva verme-
siyle olur” ifadesi ile Ceylân Çal›flkan’a gönderdi¤i mektuptan sonra Yusuf Ziya Arun’un evlenme
teklifini reddi onun hizmete ba¤l›l›¤›n› ve hizmetteki yerini göstermektedir.

YUSUF Z‹YA: (Prof. Yusuf Ziya Yörükhan) 1940’l› y›llar›n bafl›nda Ankara Diyanet ‹flleri Müflave-
re Heyeti üyesi olan Yörükhan 1943 y›l›nda Üstat Bediüzzaman ve talebelerinin aleyhine Risale-i
Nur’lar›n incelenmesi için teflkil edilen “bilirkifli heyeti”nde Diyanet ad›na görevlendirildi. Raporunu
Risale-i Nur lehine haz›rlad›.

-Z-

ZEYNELAB‹D‹N (658-713): Hazreti Hüseyin’in (r.a.) o¤lu ve Hazreti Ali’nin (r.a.) torunudur. On iki
imam›n dördüncüsüdür. Tabiînin büyüklerinden olup, büyük Sahabelerin ço¤unu görmüfltür. Risa-
le-i Nur’da, Hazreti Hüseyin’in soyundan gelen manevî Mehdi hükmünde oldu¤u belirtilmektedir. O
da flehit edilenlerdendir. Hazreti Hüseyin’in neslini devam ettirmesinden ötürü Seyyidü’l-Sacidin
olarak an›lm›flt›r. Büyük takva sahibi ve ibadete düflkünlü¤ünden ötürü, ibadet edenlerin süsü ma-
nas›na gelen “Zeynelabidin” lakab›yla meflhur olmufltur. Künyesi Ebu Muhammed (veya Ebü’l-Ha-
san) Ali bin Hüseyin bin Ali bin Ebi Talib fleklindedir. As›l ad› Ali olan Zeynelabidin, 658 y›l›nda (ba-
z› kaynaklara göre 655 veya 666) Medine’de do¤du. Babas› Hazreti Hüseyin (r.a.) ve annesi de Acem
sultan›n›n k›z› olan fiehr-i Banu Gazele’dir. ‹ran’›n fethinden sonra esir al›nan sultan›n üç k›z›ndan
biri olup, Hazreti Ali (r.a.) taraf›ndan Hazreti Hüseyin ile evlendirilmifl ve bu izdivaçtan Zeynelabidin
dünyaya gelmifltir. Fitnenin yo¤un bir flekilde yafland›¤› bir dönemde yaflad›¤› için o da dönemin
›zd›raplar›ndan nasibini alm›flt›r. Kerbelâ facias›nda baflta babas› Hazreti Hüseyin (r.a.) olmak üzere,
çok say›da mü’minin flehit edilmesine flahit olmufltur. “Hayret edilir o kimseye ki, hayat›nda zara-
r› dokunacak yemeklerden kaç›n›r da, vefat›nda zarar› dokunacak günahlardan kaç›nmaz,” sözü-
nün sahibi olan Zeynelabidin, 713 y›l›nda “vefat›nda zarar› dokunacak günahlardan kaç›nan” salih
kullardan olarak Hakk›n rahmetine kavufltu. Naafl›, amcas› Hazreti Abbas’›n (r.a.) yan›na, Baki Me-
zarl›¤›na defnedildi.

Z‹YA SÖNMEZ: Ziya Sönmez 1876 y›l›nda do¤du, 1949 y›l›nda vefat etti  Bediüzzaman Said Nur-
sî’nin ilk avukatlar›ndand›r. Denizli’de Bediüzzaman’›n avukatl›¤›n› üstlenmifltir ve Bediüzzaman’›n
“Risale-i Nur’un avukat› Ziya y› bizim taraf›m›zdan hem çok teflekkür, hem tebrik ediniz. Çoktan be-
ri ruhuma ihtar edilmifl ki, Ziya nam›nda birisi, Risale-i Nur nam›na büyük bir hizmet edecek. Bu
mesele gösterdi ki, o Ziya, bu Ziya d›r. Bizleri ebede kadar minnettar eyledi” ifadeleri ile takdirleri-
ne mazhar olmufltur.

ZÜBEYR B‹N AVVAM (?-656): ‹slâmiyetle flereflenenlerin ilklerindendir. “Aflere-i Mübeflflere”
diye tabir edilen ve hayatta iken Peygamber Efendimiz (a.s.m.) taraf›ndan cennetle müjdelenen on
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Sahabeden biridir. Soyu, Peygamber Efendimizin mübarek silsilesi ile dedeleri Kusay’da birleflir. ‹slâ-
ma büyük hizmetlerde bulunup, kahramanl›¤›yla tan›n›rd›. Künyesi, Zübeyr bin Avvam bin Huvey-
lid bin Esad bin Abduluzza bin Kusay bin Kilab fleklindedir.

Do¤umuyla ilgili olarak farkl› tarihler verildi¤inden, kesin olarak bilinmemektedir. Annesi Safiy-
ye binti Abdulmuttalib, Peygamber Efendimizin (a.s.m.) halas›; babas› Avvam’da Hazreti Hatice’nin
(r.a.) kardeflidir. Mübarek bir silsileye mensup olan Zübeyr, Hazreti Ebubekir’in (r.a.) daveti ile Müs-
lüman olduktan sonra baflta amcas› olmak üzere, müflrikler taraf›ndan muhtelif iflkence ve eziyet-
lere maruz kald›. Ancak, Resuli Ekremin (a.s.m.) yan›ndan hiçbir zaman ayr›lmad›.

Hazreti Zübeyr, Habeflistan’a hicret eden kafile ile birlikte Mekke’den ayr›ld› ve daha sonra ora-
dan Medine’ye gitti. Medine’ye geldikten sonra yap›lan hemen her savafla kat›ld› ve cesareti ile ta-
n›nd›. Bütün s›k›nt›l› dönem ve savafllar›n en fliddetli anlar›nda hep Resulullah›n yan›nda yer ald›.
Bundan dolay›d›r ki, kat›ld›¤› savafllarda yara almayan hiçbir yeri kalmad›. Uhud Savafl››n en fliddet-
li hengam›nda vücudunu kalkan yaparak Peygamber Efendimizi korumaya çal›flt›.

Mekke’nin fethi s›ras›nda ‹slâm ordusunun sancaktarl›¤›n› yapt›. Hemen hemen bütün savafl ve
seferlere kat›ld›¤› gibi Veda Hacc›’na da kat›larak haz›r bulundu. Bu üstün vas›flar›ndan dolay›d›r ki,
cennetle müjdelenen on sahabe aras›nda yer ald›. Zaten Peygamber Efendimize (a.s.m.) tabi olur-
ken, ölümüne kadar sad›k kalaca¤› fleklinde vaatte bulunmufltu. Peygamber Efendimiz onun için,
“Her peygamberin bir havarisi (yard›mc›s›) vard›r. Benim havarim Zübeyr’dir” fleklinde iltifatta bu-
lundu.

ZÜBEY‹R GÜNDÜZALP (1920-1971): Kafkas as›ll›, Konya’n›n Ermenek ilçesine yerleflmifl bir ai-
lenin çocu¤u olarak dünyaya geldi (1920). As›l ad› Ziver olup Üstad, Zübeyir bin Avvam Hazretleri-
ne atfen ismini Zübeyir olarak de¤ifltirmifl ve bu isimle tan›nm›flt›r. ‹lkö¤retimini Ermenek’te yap-
t›ktan sonra ortaokulu Silifke’de okuyup bitirdi (1939). Bu tarihten itibaren önce Ermenek’te sonra
Konya’da posta-telgraf muhabere memuru olarak çal›flt›. Konya’da bulundu¤u s›ralarda Nurlarla ta-
n›flt› ve ömrünün sonuna kadar iman hizmetini en güzel flekilde ifa etti.

Emirda¤’da Üstad’› ziyaret edip (1946) yan›nda kalmak istedi¤ini bildirdi. Memuriyetine devam
etmesi, daha sonra yan›na al›naca¤› cevab›n› ald›. 1948’de Afyon’da tutuklanarak Bediüzzaman’la
birlikte alt› ay hapis yatt›. Bu tarihten itibaren Üstad’›n vefat›na kadar hep yan›nda kald›.

Üstad’la hapis yatarken yanl›fll›kla serbest b›rak›ld›¤›nda bu f›rsattan yararlan›p özgürlü¤üne ka-
vuflma flans›na sahipti, ancak o, yap›lan yanl›fll›¤a itiraz ederek tahliyeyi engelledi ve böylece Üs-
tad’›ndan ayr›lmad›. Nurcular›n takibata u¤rad›¤›, kanunsuz bir flekilde tutukland›klar›, eziyet gör-
dükleri hengâmda, Risale-i Nurlar› okudu¤unu söyleyerek kendi kendini ihbar etti. Her halükârda
iman hakikatlerini mahkumlara, savc›lara, hâkimlere izah ediyordu. Çünkü, onun tespitlerine göre
Risale-i Nur’lar› okuyan hâkimler, yanl›fl hüküm vermezlerdi. Nitekim Risale-i Nur’lar ve Nurcular
hakk›nda aç›lan yüzlerce dava, beraatla neticelendi.

Zübeyir Gündüzalp’in hizmetteki yerini Bediüzzaman Hazretlerinin, “Zübeyir bana ‘Merhum bi-
raderzadem Abdurrahman yerine verilmifltir’ diye manevî ihtar ald›m. Hakiki fedakâr Zübeyir, en
lüzumlu ve hizmete fliddetli ihtiyac›n zaman›nda buraya imdada geldi...” ifadelerinde görmekteyiz.

27 May›s 1960 ‹htilâlinden sonra memleketi olan Ermenek’te mecburî ikamete tâbi tutuldu. Bu-
rada bir süre kald›ktan sonra, gizlice Ermenek’ten ayr›larak Ankara’ya gitti. Alt› ay kadar Ankara’da
kald› ve 1961’de ‹stanbul’a geldi. 2 Nisan 1971 tarihinde ‹stanbul’da vefat etti.

Üstad Hazretlerinin ahirete irtihalinden sonra “meflveret sistemi”ni tesis etti. Hizmeti meslek ve
meflrep aç›s›ndan flekillendirdi. Risale-i Nur Külliyat›n›n neflri, ‹ttihat mecmuas›, Yeni Asya gazetesi
ve Yeni Asya Yay›nevinin kurulmas› gibi yay›n faaliyetlerini bafllatt›.
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AFGAN‹STAN: Afganistan, Asya'da bir ülke. Yüzölçümü 647.500 km2 olan Afganistan'› Hindi-
kufl ve Pamir s›rada¤› zincirleri kuzey ve güney olmak üzere iki bölüme ay›r›r. 1979 Sovyet iflgali
öncesi yaklafl›k 15 milyon nüfusu bulunan Afganistan'da halk›n ço¤unlu¤u Sünnî olmak üzere ta-
mam› Müslümand›r. Baflkent Kabil ülkenin en büyük kentidir; di¤er önemli kentler bat›da Herat,
güneyde Kandahar ve kuzeyde Mezar-› fierif'tir. Yerel ve ulusal düzeyde bütünleflmenin zay›f oldu-
¤u Afganistan'da co¤rafî engellerin yan›nda toplumsal hayat›n da büyük sorunlar› vard›r. Okuma
yazma oran› yüzde 10 civar›nda olan Afganistan fert bafl›na düflen gelir bak›m›ndan da dünyan›n
en yoksul ülkeleri aras›ndad›r. Asya'da yollar›n kesiflme noktas›nda bulunan Afganistan, bu strate-
jik konumu nedeniyle tarih boyunca çeflitli kavimlerin istilas›na u¤ram›flt›r. S›n›rlar› içinde yaflayan
halklar, de¤iflik tarihlerde farkl› devletlere tâbi olmufllard›r. Afganistan'da Hindikufl Da¤lar›n›n güne-
yinde bulunan alan Pefltunlar›n anavatan›d›r. Yüzde 40 oran ile Pefltunlar Afganistan'da yaflayan en
kalabal›k etnik grubu olufltururlar. Tacikler % 25, Hazaralar % 20, Türkler (Özbek ve Türkmen) % 10,
di¤erleri nüfusun % 5'ini teflkil etmektedir. Afganistan'daki etnik Türkler Türklük bilincine sahiptir
ve Türkiye'ye ba¤l›l›k duymaktad›r.

AFR‹KA: Yüzölçümü itibar›yla dünyan›n üçüncü büyüklükte k›t’as›d›r. Nüfusunun ço¤unlu¤u-
nun siyah ›rk olmas› nedeniyle “Siyah K›t’a” olarak da an›l›r.  Ülkede büyük dinlerin yan› s›ra pek
çok din ve inan›fl bulunmaktad›r. Irk bak›m›ndan da kavim yaflay›fl› hakim olan k›t’ada ‹slâmiyet
önemli bir yer tutmaktad›r.  Habeflistan hicretleriyle ‹slâmiyetin girdi¤i Afrika k›t’as›, özellikle Bat›-
l› ülkelerin sömürge çal›flmalar›nda birinci s›ray› al›r. ‹slâmiyetle geliflen ve ilerleyen fikrî ve ilmî ya-
p›, Bat› sömürgecili¤i nedeniyle gerilemifl bulunmaktad›r. 

AFYON: Ayfon’un nüfusu 900 bine yak›nd›r. Yüzölçümü olarak 14.555 km2 ’dir. Afyon ad›n›
2300 y›ldan beri ekilen haflhafl bitkisinden alm›flt›r. M.Ö. 7000 y›l›ndan bafllayarak günümüze kadar
yerleflim yeri olan ilin s›n›rlar› içinde Hitit, Frig, Grek, Roma, Bizans, Selçuklu, Osmanl› gibi uygarl›k-
lar egemen olmufltur. Selçuklu Türklerinin 1071 y›l›nda Anadolu’yu fethetmeleri sonucunda Afyon
Türklerin hakimiyetine girmifltir.

AKfiEH‹R: Konya ilimize ba¤l› bir ilçemizdir. ‹lçe yüzölçümü 1442 km’dir. Denizden yüksekli¤i
1050 m’dir. Güneybat› kesiminde yer alan Konya iline ba¤l› Akflehir ilçesi, Konya-Afyon karayolu
üzerinde olup Konya iline 135 km. Afyon iline 90 km. mesafededir. Tarih boyunca hep önemli bir
yerleflim, ticaret, kültür merkezi olan Akflehir'e ait ilk arkeolojik bulgular Neolitik Dönem'e kadar
uzan›yor. Etiler zaman›nda Akflehir'in ad› THYMBR‹ON'dur. Zamanla Frigya egemenli¤ine daha son-
ra Anadolu'da egemenlik kuran Lidyal›lar'›n yönetiminde kalan Akflehir'in önemi daha da artm›flt›r.
"Krallar Yolu" Akflehir'den geçmektedir. Akflehir, ‹.Ö. III. yüzy›lda, PH‹LOMEL‹UM "Bal Sevenler" ad›y-
la an›lmaya bafllanm›flt›r. Pers ve Hellenistik dönemlerden sonra kent, Roma daha sonra da Bizans
egemenli¤ine geçer. Araplar Akflehir'i, beyaz çiçek açm›fl elma ve erik a¤açlar›n›n görüntüsünden
dolay› "Belde-i Beyza" (Beyaz fiehir) olarak anm›fllard›r. Ancak sonra Anadolu'ya yay›lan Türkler,
Kutalm›flo¤lu Süleyman fiah komutas›nda kenti alm›fllard›r. Haçl› Seferleri, Selçuklu taht kavgalar›,
Mo¤ol istilâs› s›ralar›nda sürekli savafllar yaflayan Akflehir (Akflar) büyük y›k›mlar yaflamak zorun-
da kalm›flt›r. 1381 y›l›nda Padiflah Murat Hüdavendigâr'a sat›larak Osmanl› egemenli¤ine girerse de
Y. Beyazit'in Timur'a yenilmesi ile Mo¤ollar'›n, Fetret döneminden sonra Karamano¤ullar›'n›n eline
geçer. Nihayet Fatih Sultan Mehmet 1467 y›l›nda Akflehir'i fethederek Osmanl› topraklar›na katar.
19. yy sonlar›nda Akflehir’de Kaymakanl›k yapan Bereketzade ‹smail Hakk›’n›n hat›ralar›nda verdi-
¤i bilgilere göre; Akflehir’in çevre kasabalar›yla birlikte (Cihanbeyli, Do¤anhisar, vb.) 50.000'den faz-
la nüfusu vard›r. Türkler, Yörükler, Kürtler, Ermeniler, Rumlar vd. di¤er milliyetlerden insanlar›n bi-
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rarada yaflad›¤› sosyal ve ekonomik bak›mdan canl›, bir merkezî yerleflme birimidirBu ilçede bulu-
nan Nasreddin Hocan›n maya çald›¤› Akflehir Gölü Türkiye'nin 5. büyük gölüdür. (353 km)

ALAMESC‹T KÖYÜ: Afyon ili, Sand›kl› ilçesine ba¤l› bir köydür.

ALMANYA: Almanya Bat› Avrupa'da yer alan, dünyan›n en sanayileflmifl ülkelerinden biridir.
Kuzeyde Danimarka ile komfludur ve Kuzey Denizi ile Balt›k Denizine k›y›s› vard›r. Do¤uda Polonya
ve Çek Cumhuriyeti ile, güneyde Avusturya ve ‹sviçre ile, bat›da ise Fransa, Lüksemburg, Belçika ve
Hollanda ile komfludur. Almanya Avrupa Birli¤inin kurucu üyelerindendir. Almanya Federal Cumhu-
riyeti 16 eyaletten oluflur. I. Dünya Savafl›nda Almanlar›n yenilgiye u¤ramas›yla imparatorluk  iflgal
edilmifltir. Almanlar›n Weimar Cumhuriyeti dedikleri dönem, politik istikrars›zl›k, dünya ekonomik
bunal›m› ve de Almanlar›n Versailles Anlaflmas›na duyduklar› tepki sonucu Adolf Hitler'in nasyonal
sosyalist diktatörlü¤üne varm›flt›r. Bu dönemde yaflanan Yahudi Soyk›r›m› ile tarihinin en karanl›k
sayfalar›ndan birini gören Almanya, ‹kinci Dünya Savafl›ndan da yenilgiyle ç›karak 1945'de bat›da
Amerikan, ‹ngiliz ve Frans›z, do¤uda ise Bat› Berlin hariç Sovyet iflgal bölgelerine bölünmüfltür. Ba-
t›daki iflgal bölgelerinde 23 May›s 1949'da Federal Alman Cumhuriyeti, Sovyet iflgalindeki bölgeler-
de ise 7 Ekim 1949 tarihinde Demokratik Alman Cumhuriyeti kurulmufl, Do¤u Blokunun çözülmesi
ve son an›lan devletin kendini la¤vedip 3 Ekim 1990'da Federal Alman Cumhuriyetine kat›lmas›yla
Alman birli¤i tekrar sa¤lanm›flt›r.

AMER‹KA: Kuzey Amerika k›t’as›nda yerleflik, 50 eyaletten oluflan teknoloji bak›m›ndan dün-
yan›n en önde gelen ülkesi. Yaklafl›k 200 y›ll›k tarihine ra¤men, bütün dünyaya hükmetme gayre-
ti içerisinde.  250 milyonluk nüfusu dünyan›n bütün ›rklar›n› bar›nd›r›yor.  Bütün dinlerin mensup-
lar›n›n bulundu¤u Amerika Birleflik Devletleri (ve Avrupa) hakk›nda Bediüzzaman Hazretleri ‹slâmi-
yete hamile oldu¤undan ve yak›nda bir ‹slâm devleti do¤uraca¤›ndan bahseder. Baflflehri Washing-
ton DC olan ABD ile Türkiye’nin dostlu¤u 1950 Kore Savafl›ndan sonra daha da artarak devam et-
mektedir. 

AMER‹KA KIT’ASI: Kara parças› büyüklü¤ü cihetiyle dünyan›n ikinci büyük k›t’as›d›r. Kuzey,
Orta  ve Güney Amerika bölümlerinde onlarca devlet bulunmaktad›r. K›t’an›n çevresi Büyük ve At-
las okyanuslar› ile çevrilidir. Kuzey Amerika k›t’as›n›n en büyük devletleri Amerika Birleflik Devlet-
leri ve Kanada’d›r. Orta ve Güney Amerika k›t’alar›nda, ço¤unlu¤unu ‹spanyollar›n oluflturdu¤u Lâ-
tin Amerika ülkeleri yer almaktad›r.  Kuzey Amerika ülkeleri refah ve teknoloji bak›m›ndan Orta ve
Güney Amerika ülkelerinden hayli ileridedir. Yaklafl›k 43 milyon kilometrekare büyüklü¤ünde ve
üzerinde 700 milyon insan›n yaflad›¤› k›t’ada H›ristiyanl›k (özellikle Katolik) ve Müslümanl›k en bü-
yük dinlerdir.

ANADOLU: Türkiye’nin topraklar› hem Asya, hem de Avrupa k›t’alar›nda yer almaktad›r. Top-
raklar›m›z›n en büyük k›sm› Asya’dad›r ve genel “Anadolu” olarak isimlendirilir. Büyük medeniyet-
lerin yaflad›¤› dünyan›n en eski yerleflim yerlerinden olan Anadolu’nun üç taraf› denizle çevrilidir.
Toproklar› üç k›t’aya yay›lan Osmanl› ‹mparatorlu¤unun y›k›l›fl› ile ‹stiklâl Savafl› sonras› yeni Türki-
ye Cumhuriyeti Anadoyu üzerinde tesis edilmifltir.

ANKARA: Orta Anadolu’nun merkezinde eski bir yerleflim yeridir. Eski ismiyle Engürü, flimdi-
ki ad›yla Ankara, 1923’te kurulan Türkiye Cumhuriyetinin de baflflehridir.  Yak›n tarihimizde çok
önemli bir yere sahiptir. Kurtulufl  Savafl› esnas›nda bütün vatanperverlerin topland›¤› ve millet
meclisinin kurularak yeni devletin temellerinin at›ld›¤› bu Anadolu kenti yap›lan imar hareketleri
ile son derece modern bir baflkent hüviyetini kazanm›flt›r. Kurtulufl  Savafl› s›ras›nda  Bediüzzaman
Said Nursî’nin de davet edildi¤i Ankara, sonraki y›llarda da Nurculuk hareketinin içinde yer alm›fl-
t›r.
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ANTALYA: Akdeniz bölgesinin bat› kesiminde yer alan bir sahil flehrimizdir. fiehrin bat›s›nda
Toros Da¤lar›, güneyinde Akdeniz, do¤usunda Mersin, Karaman ve Konya, kuzeyinde Isparta ve
Burdur, bat›s›nda ise Mu¤la yer almaktad›r. Antalya ilinin bulundu¤u bölge, Antalya Körfezini 20.815
km karelik bir alanla çevrelemifltir. Bu alan›n büyük bir bölümü ilin kara s›n›rlar›n› meydana geti-
ren Toros Da¤lar› ile kapl›d›r. Da¤lardan denize ulaflan birçok ba¤›ms›z ›rmak vard›r. Bölgenin yak-
lafl›k % 60’› çam ormanlar› ve Akdeniz bitkileri ile yeflillenmifltir. 590 km’lik sahil band›n›n 290 km’si
do¤al kumsallardan oluflmaktad›r. 

Antalya’n›n özgün co¤rafî özellikleri, bölgede birçok medeniyetin ve yerleflim yerlerinin meyda-
na geliflinin bafll›ca nedenlerindendir. Roma, Bizans, Selçuklu ve Osmanl› Devletlerine ait pek çok
tarihi eser bulunmaktad›r. Antalya, bu özelli¤iyle âdeta bir aç›k hava müzesi görünümündedir. An-
talya, Anadolu’ya kök salan Risale-i Nurlar›n neflredildi¤i, Nur Talebelerinin bulundu¤u illerimizden
birisidir. Risale-i Nur hizmeti Anadolu’nun her yerinde oldu¤u gibi Antalya’da da devam etmekte-
dir.

ARAB‹STAN: Cezeretülarap, El-Cezire, Arap Yar›madas› gibi isimlerle de an›lan Arabistan co¤-
rafi konum itibariyle Asya ve Afrika k›talar›n›n kesiflti¤i noktada yer almaktad›r. Do¤usunda Basra
Körfezi, bat›s›nda K›z›ldeniz, güneyinde ARAB‹STAN: Ceziretülarap, El-Cezire, Arap Yar›madas› gibi
isimlerle de an›lan Arabistan, co¤rafî konum itibar›yla Asya ve Afrika k›talar›n›n kesiflti¤i noktada
yer almaktad›r. Do¤usunda Basra Körfezi, bat›s›nda K›z›ldeniz, güneyinde ise Arap Denizi bulun-
maktad›r. Günümüz Arap Yar›madas›nda yer alan ülkeler ise flunlard›r: Suudi Arabistan, Yemen
Cumhuriyeti, Bahreyn, Kuveyt, Umman, Birleflik Arap Emirlikleri ve Katar. Arap Yar›madas› 3.000.000
km2 den büyük topraklar›yla dünyan›n en büyük yar›madalar›ndan biri olarak kabul edilmektedir.
Yar›madan›n nüfusu ise, 1989 y›l› rakamlar›na göre, yaklafl›k 33 milyonu bulmaktad›r.

Arabistan Yar›madas›n›n bir bölümü genifl çöl alanlar›ndan ibarettir. Kuzeydeki yeflil alanlar, ba-
t›da kalan Hicaz ve güneybat›daki Yemen topraklar› ise sulak ve verimli alanlard›r. Bölgede yafla-
yanlar›n en önemli g›da ve geçim maddesi hurma olup kahve, muz, narenciye ve hububat gibi
ürünler de yetiflmektedir. Arabistan ekonomisinin en önemli gelir kaynaklar›ndan birisi petroldür.
Yar›madada zengin petrol rezervleri vard›r. ‹lk defa 1930’lu y›llarda Bahreyn’de bulunan petrol da-
ha sonra yar›madadaki di¤er ülkelerde de bulunmufl ve en önemli gelir kaynaklar› aras›na girmifl-
tir.

Arap Yar›madas› insanl›k tarihi aç›s›ndan da önemli bir yerdir. Hz. Adem, Hz. Hud, Hz. Salih, Hz.
fiuayb, Hz. ‹brahim ve Hz. ‹smail gibi peygamberler Arap Yar›madas›nda yaflam›flt›r. Kur’an’da bah-
sedilen k›ssalar›n ve hadiselerin ço¤u Arap Yar›madas›nda geçmifltir. Ayr›ca son din olan ‹slamiyet
de bu topraklarda zuhur etmifl, son peygamber olan Hazret-i Muhammed (a.s.m.), bu topraklarda
yaflam›flt›r. ‹slam âlemi için çok önemli olan Mekke, Medine, Kâbe, Mescid-i Nebevî, Arafat Da¤›,
Uhud Da¤›, Müzdelife, Mina gibi mekânlar yine Arabistan topraklar›nda bulunmaktad›r.

ARAÇ: Kastamonu iline ba¤l› bir ilçedir.

Bilinen tarihi Hititler ile bafllar, Frigya, Lidya Krall›klar› ile Pers hakimiyetiyle yerel krall›klar ola-
rak devam eder. Pontus ve Bizans hakimiyeti ile devam eden egemenlik Anadolu'nun Türkleflme-
sine kadar devam eder. Bu dönemlerde bölge; savaflç› yap›s› ve iyi at yetifltirmesi ile bilinir. 1105
y›l›nda Daniflmendliler zaman›nda Türk hakimiyetine geçmifltir. Uzun süre bölgede Beylikler hakim
olmufltur, beyliklerin en önemlisi olan Candaro¤ullar› Beyli¤i 1460 y›l›nda Osmanl› yönetimine geç-
mifltir.

Beylikler döneminde Kastamonu merkezli bir ilim ve kültür merkezi olma özelli¤i de kazanan
Araç ilçesinde Küre-i Hadid (Demirli) Köyü ‹smailbey Camii, Tatl›ca Köyü Camii ve Antik Dönem'i ifla-
ret eden kaya mezarlar› tarihi özellikleriyle dikkat çeker. Anadolu'daki en eski yerleflim bölgelerin-
den biri olan Araç 3000 y›ll›k bir yerleflim geçmifline sahip bulunmaktad›r Karadeniz ile iç bölgeler
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aras›ndaki ticari ve befleri ba¤lar› kuran kervanlar›n iflledi¤i önemli bir yol güzargah›nda, önemli bir
durak ve u¤rak yeri olmas›, ilçeye Araç ad›n›n verilmesine neden olmufltur.

ARTEM‹T (EDREM‹T): Van Gölü k›y›s›nda bir yerdir. Üstat Bediüzzaman, Balkan Savafllar› yü-
zünden yap›m› duran Üsküp Üniversitesi için ayr›lan tahsisat›n, Medresetüzzehra projesine aktar›l-
mas›n› hükümete kabul ettirdikten sonra, ‹stanbul’dan ayr›larak Van’a döner. Medresetüzzehra’n›n
temeli 1913 y›l›n›n yaz aylar›nda Van Gölü k›y›s›ndaki Artemit’te at›l›r. Ancak bu defa da I. Dünya
Savafl›n›n bafllamas› bu projenin de ertelenmesine sebep olur.

ASYA: Dünyay› teflkil eden befl k›t’an›n en büyü¤ü olan Asya k›t’as›, ayn› zamanda insanl›k ta-
rihinin de bafllad›¤› yerdir. Bu eski k›t’ada medeniyetler kurulmufl, medeniyetler y›k›lm›flt›r.  En
önemli yönü ise bütün dinlerin bu k›t’ada ortaya ç›kmas›d›r. Mukaddes mekânlar›n ve flehirlerin
yer ald›¤› ülkelerin hemen hemen hepsi Asya’da bulunmaktad›r.

ATABEY: 5000 y›ll›k tarihî bir geçmifle sahip olan Atabey, Hitit, Iyon, Selefkos, Roma, Bizans,
Selçuklu ve Osmanl› dönemlerinin önemli bir yerleflim merkezi olma özelli¤ini korumufl ve o dö-
nemlere ait izleri günümüze kadar tafl›yabilmifltir. Atabey’in Nurlarla ilgisi Üstad Bediüzzaman’›n
takdir ve iltifat›n› kazanan ve Nur Kahramanlar› dedi¤imiz vefakâr, fedakâr Nur Talebelerinin bir ço-
¤unun bu beldeden olmas›d›r. Bir k›sm›n›n isimleri flöyle: Sabri Arseven (‹skele memuru, Hulûsi-i Sâ-
ni veya Santral Sabri lâkaplar›yla da an›l›r.), Tahirî Mutlu A¤abey, Haf›z Ali, ‹slâmköylü Abdullah, Kü-
çük Ali, Lütfü, Abdullah Çavufl, Mesut, Zühtü ve daha inceleri. Allah hepsine rahmet eylesin.

AVRUPA: Befl k›t’an›n yüzölçümü bak›m›ndan en küçü¤ü. Ancak fikir, kültür,  siyaset ve me-
deniyet mefhumlar› aç›s›ndan en önde gelenidir. Özellikle yeni Türkiye Cumhuriyetinin fikir, kültür,
siyaset ve ekonomisi bak›m›ndan çok önemlidir. 1900’lar›n ortalar›ndan itibaren Türk insan› Avru-
pa’ya ad›m atm›fl ve giderek varl›¤›n› gösterir hale gelmifltir. fiu anda Müslümanl›k, Avrupa’n›n pek
çok ülkesinde resmî din olarak tan›nmakta; pek çok Avrupa kuruluflu ve önemli kiflileri de ‹slâmi-
yetle yak›ndan ilgilenmektedir. Bediüzzaman’›n, “Avrupa ‹slâma hamiledir” ifadesi de yerini bul-
maktad›r.

AYANCIK: Ayanc›k, Cumhuriyetin ilân›na kadar Kastamonu iline ba¤l› iken, Cumhuriyetin ilâ-
n›ndan sonra yap›lan idarî düzenlemede Sinop iline ba¤l› ilçe olmufltur.

Ayanc›k ilçesinin tarihi ilk ça¤lara kadar uzan›r. Ayanc›k ve çevresi 11. yüzy›l›n sonlar›nda ilk kez
Dan›flmento¤ullar›n›n egemenli¤ine girmifltir. Bölge 1204’te Anadolu Selçuklular›n›n, 1259’da Perva-
neo¤ullar›n›n, 1292’de Candaro¤ullar›n›n eline geçmifltir. 1460 y›l›nda Fatih Sultan Mehmet Trabzon
seferine giderken Sinop ve çevresini Osmanl› devletine ba¤lam›flt›r. Tanzimat devrine kadar Ayan-
c›k ve çevresi Kastamonu'ya ba¤l› dört kad›l›ktan birinin yönetimi alan› içinde kalm›flt›r. Tanzimat
ile bafllayan, daha sonra devam eden yenileflme hareketleri s›ras›nda Ayanc›k ve çevresinde (San-
cak-Kaza) ilçe yönetimi kurulmas› düflünülmüfl, ilçe merkezi olarak da Ayandon (Türkeli ilçesine
ba¤l› Ayazköyü) kabul edilmifltir. Alman ve Belçika sermayeli kereste fabrikas›n›n 1929 y›l›nda ifl-
letilmeye bafllanmas›, bölge ekonomisi ve sosyal hayat›nda dönüm noktas› olmufltur.

AYASOFYA CAM‹‹: Mimarisi, ihtiflam›, büyüklü¤ü ve ifllevselli¤i yönünden ilk ve son ünik uy-
gulama olarak görülen Ayasofya; Osmanl› camilerine fikir baz›nda da olsa esin kayna¤› olan, do¤u-
bat› sentezinin bir ürünüdür. Bu eser dünya mimarl›k tarihinin günümüze kadar ayakta kalm›fl en
önemli an›tlar› aras›nda yer almaktad›r. Bu nedenle, Ayasofya, tarihî geçmiflinin yan› s›ra, mimari-
si, mozaikleri ve Türk ça¤› yap›lar› ile yüzy›llar boyunca tüm insanl›¤›n ilgisini çekmifltir. Ayasofya
916 y›l kilise, 481 y›l cami olmufltur; 1935’den bu yana müze olarak tarihî ifllevini sürdürmektedir.

AYDIN: Ege bölgesinde yer alan bir ilimizdir. ‹zmir, Manisa, Denizli, Mu¤la illeri ve Ege Denizi k›-
y›lar› ile çevrilidir. Büyük Menderes Ovas›, Çine Ovas› ve Büyük Menderes Nehri ve Bafa Gölünün bir
k›sm› bu flehrin s›n›rlar› içindedir. Topraklar›n›n % 63’ü da¤l›kt›r. fiehir Türkmenler taraf›ndan kurul-
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mufl, 1186 y›l›nda Selçuklular›n 1300 y›l›nda Ayd›no¤ullar›n›n, 1426 y›l›nda da Osmanl›lar›n eline
geçmifltir. 1923 y›l›nda il hüviyeti kazanan flehir zengin bir kültürel birikime sahiptir.  

-B-

BA⁄DAT: Irak’›n baflkentidir. fiehir Dicle Irma¤›n›n iki yakas›nda yer al›r. Tarihte, Babiller ve Sa-
saniler gibi pek çok medeniyete baflkentlik yapt›. ‹klimin mutedil ve ticarî yollar›n üzerinde olma-
s› flehri her zaman cazip k›lm›flt›r.  Ba¤dat Harun Reflit döneminde refah›n doru¤una ulaflt›. 1534 y›-
l›nda Kanunî Sultan Süleyman taraf›ndan Osmanl› topraklar›na kat›ld›. 1. Dünya fiavafl›nda ‹ngilizle-
rin iflgaline u¤rayan Ba¤dat 1921’de kurulan ba¤›ms›z Irak Krall›¤›n›n baflkenti oldu. Krall›¤›n
1958’de y›k›lmas›ndan sonra kurulan Irak Cumhuriyetinin de baflkentlili¤i devam etmektedir.

BALIKES‹R: Anadolu’nun kuzeybat›s›nda yer alan Bal›kesir ili 1.076.347 kiflilik nüfusu ile  (il
merkezi 250.000) Marmara Bölgesinin 4. büyük yerleflim merkezidir. 14.528 km2 lik yüzölçümüne
sahip olan Bal›kesir ilinin büyük bir k›sm› Güney Marmara’da yer almakla birlikte, hem Marmara
hem de Ege bölgesinde topraklar› bulunmaktad›r. Do¤uda Bursa, Kütahya, güneyde ‹zmir, Manisa;
bat›da Ege Denizi, Çanakkale ve kuzeyde Marmara Denizi ile çevrilidir. Bal›kesir kenti halk› etnik kö-
ken olarak manav, yörük ve muhacir karaktere sahiptir. Milli Mücadele Döneminde de ilk kurflu-
nun at›ld›¤› ve devlet örgütlenmesine benzer kurumsallaflmaya gidilmesiyle Yunanl›lar›n Ege'de
ilerlemesini durdurmay› baflard›¤› yerdir. Alaca Mescid'de toplanan 41 kifli büyük bir baflar› ile dev-
let gibi bölgeyi yönetmifller ve askerî baflar›lara imza atm›fllard›r.

BALKANLAR: Balkan Yar›madas› Avrupa k›t’as›n›n güneydo¤usunda yer alan ve ço¤unlu¤u-
nu 15-19. yüzy›llar aras›nda Osmanl› ‹mparatorlu¤unun egemenli¤i alt›ndaki ülkelerin olulturdu¤u
bir yar›madad›r. "Balkan" kelimesinin kötü imaj› yüzünden Güneydo¤u Avrupa olarak adland›r›l-
maya bafllanm›flt›r. Balkan Yar›madas›ndaki ülkeler flunlard›r: Arnavutluk, Bosna ve Hersek, Bulga-
ristan, H›rvatistan, Yunanistan, Makedonya Cumhuriyeti, S›rbistan, Karada¤, Türkiye'nin Trakya böl-
gesi Balkan Yar›madas›nda yer alan ülkelerdir. Ayr›ca Moldova, Romanya, Slovenya da Balkan Ya-
r›madas›nda say›l›rlar. 

BARLA: Isparta ili, E¤irdir ilçesine ba¤l› olan Barla, E¤irdir’in 25 km kuzeybat› uzant›s›, 18 km
k›y› fleridi olan 3052 nüfuslu 104 Km2 yüzölçümlü güzel bir yerleflim yeridir. Bediüzzaman Said Nur-
sî Hazretleri  1926 ile 1934 y›llar› aras›nda  burada sürgün yaflam›flt›r. Risale-i Nur Külliyat›n›n bü-
yük bir bölümünün telif edildi¤i Barla, flu anda Nur Talebelerinin oldu¤u kadar halk›m›z›n da ra¤-
bet etti¤i güzel vatan köflelerinden birisidir. Huzur ve sükûnet arayanlar›n kolayca gidebilecekleri
bir mekân olan Barla’da temiz konaklama tesisleri bulunmaktad›r.

BARTIN: Bat› Karadeniz bölgesinde bir ilimizdir. Kuzeyini 59 km’lik sahil fleridiyle Karadeniz
çevrelerken, do¤uda Kastamonu, do¤u ve güneyde Karabük, bat›da ise Zonguldak illeriyle komflu-
dur. Yüzölçümü 2143 km2’dir. ‹l merkezinin rak›m› 25 m. dir. Bart›n; do¤u, bat› ve kuzeyden yük-
sekli¤i 2000 metreyi geçmeyen da¤larla çevrilidir. Da¤lar, yüksek olmamakla birlikte oldukça dik,
sahillere do¤ru sarp ve kayal›kt›r. En yüksek nokta Keçik›ran Tepesi'dir. (1619 m.) En önemli da¤la-
r›; Alada¤, Kocada¤, Karada¤, Kayaard›, Karasu ve Ar›t da¤lar›d›r. Kent merkezini bat›dan Alada¤, ku-
zeyden Karasu da¤lar› ve do¤udan Ar›t da¤lar› kuflatmaktad›r.Bart›n Irma¤› ve kollar› taraf›ndan de-
rin bir biçimde parçalanan arazi çok engebeli bir görünümdedir. Irma¤›n geniflledi¤i alanlarda ve
da¤lar›n oldukça dik yamaçlar› aras›nda dar ve derin vadiler yer al›r. Kent merkezlerine inildikçe
düz ovalar artmaktad›r. Bart›n’daki ormanl›k alanlar, bitki ve a¤aç türü zenginlikleri ile yaban hay-
vanlar› yönünden Türkiye'nin en ilginç ve en zengin ormanl›k alanlar›ndand›r.

BEDRE: E¤irdir Barla yolu üzerinde merkeze 11 kilometre mesafede, E¤irdir Gölü kenar›nda sa-
hil fleridi olan bir köydür.
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BERL‹N: Berlin, trajik siyasî ve kültürel bir tarih miras›na sahiptir. Özellikle 20 yüzy›lda I. ve II.
Dünya Savafl› ve sonras›ndaki so¤uk savafl döneminin siyasî çalkant›lar›na ve buhranlar›na flahit
olan bu dönemin ac›lar›n› derinden hisseden bir flehirdir Berlin. 1990’da Do¤u ve Bat› Almanya’n›n
birleflmesinden sonra yeni baflkent Berlin olarak belirlenmifl ve Berlin eski ihtiflaml› günlerine geri
dönmüfltür. 1.5 milyona yaklaflan nüfusuyla Berlin tam bir metropoldür. Otomobil, uçak, elektro sa-
nayi, sigortac›l›k ve yay›nevleri hep burada toplanm›flt›r. Tan›nm›fl üniversitesi ve çeflitli yükseko-
kullar›, alt› milyon ciltlik kitab›yla Avrupa’n›n en büyük kütüphanesi olan Bavyera Devlet Kütüpha-
nesi ile önemli bir bilim ve araflt›rma merkezidir. Berlin’de bulunan ünlü Humbolt Üniversitesi tari-
hin derinliklerinden gelen bir e¤itim abidesidir. Üniversite dünyan›n pek çok ünlü isminin e¤itim
yapt›¤› ya da ders verdi¤i bir bilim merkezidir. Karl Marx, Lenin, Albert Einstain, Hegel bunlardan
birkaç›d›r. Berlin dünyan›n en gizemli flehirlerinden birisidir. Tarihinde pek çok güzellikleri ve çirkin-
liklere flahit olmufl bu flehir uzun y›llar boyunca bir duvarla iki parça bölünmüfl olarak kalm›flt›r.

B‹TL‹S: Bitlis, Do¤u Anadolu bölgesinin yukar› F›rat ve yukar› Murat bölgelerinin s›n›rlar› üzerin-
de, Do¤u Anadolu'yu Güneydo¤u Anadolu'ya ba¤layan do¤al geçit üzerinde bir vadi kendi olarak
kurulmufltur. Kuzeyde A¤r› (Patnos) ve Mufl (Bulan›k, Malazgirt), bat›da Mufl (Hasköy, Korkut) ve Bat-
man (Sason, Kozluk), güneyde Sirt (Baykan, fiirvan), do¤uda ise Van (Gevafl, Ercifl) ile komfludur. De-
niz seviyesinden yüksekli¤i 1553 metre olan Bitlis'in alan› 6707 km2'dir. Bu alan il s›n›rlar› içerisin-
de kalan Van Gölünün göl alan› ile birlikte toplam 8583 km2'ye ulaflmaktad›r. Denizden uzak ve
da¤l›k bir bölgede yer alan Bitlis ilinde sert karasal iklim özellikleri görülür. K›fllar uzun, so¤uk ve
kar ya¤›fll›, yazlar ise s›cak ve kurakt›r. Van Gölü k›y›s›nda gölün iklimi yumuflatmas› sonucu göl k›-
y› kesimi ile gölün etkisinden uzak bölgelerde k›smi farkl›l›klar görülür. Kar seviyesinin ilde di¤er
bölgelere göre yüksek olmas› ve yerde kal›fl süresinin uzunlu¤u k›fl sporlar› ve k›fl turizmi için
önemli imkânlar sa¤lar. Bu itibarla kayak sporu ilde baflar›l› ve yayg›n olarak yap›lan spor dal›d›r.
Ayr›ca il s›n›rlar› içindeki 215 km’lik Van Gölü k›y› fleridi ve üzerindeki kumsallar, k›y› turizmi aç›-
s›ndan ayr› bir do¤al kaynak oluflturur.

BUCAK: Burdur ilinin bir ilçesidir. Burdur'a 45, Isparta'ya 60 ve Antalya'ya 80 km. mesafede-
dir.Yaklafl›k 35,000 civar›nda nüfusa sahiptir. Tarihi M.Ö. 1900 y›llar›na kadar uzanan Bucak  1381
y›l›nda Osmanl› hakimiyetine girmifltir. Burdur'a göre yumuflak, Antalya'ya göre sert bir iklime sa-
hiptir. Ekonomik yap› tar›m ve sanayie dayanmaktad›r. ‹lçede mermercilik d›fl›nda, inflaat iskelesi,
araç pistonu, çimento (AS çimento), plastik ürünleri, üretilmektedir. ‹lçenin büyük bir k›sm›n›n or-
manlarla kapl› olmas› halk› kereste imalât›na yöneltmifltir. ‹lçede üretilen çok kaliteli keresteler
bölge d›fl›na aranan ürün olmufltur. Tar›ma uygun elveriflli topraklara sahiptir. Bitki örtüsü makidir.

BURDUR: ‹lin tarihi M.Ö.7000 y›llar›na inmektedir 1071 Malazgirt Meydan Muharebesinden
sonra bölge; s›ras›yla Selçuklular, Hamito¤ullar› ve Osmanl›lar›n hakimiyeti alt›na girmifltir. Bat› Ak-
deniz, Ege ve Orta Anadolu Bölgeleri aras›nda iklim,jeolojik yap› bak›m›ndan bir geçit alan› olan Bur-
dur ili; tarihî hadiselerde de, bilhassa Pisidia, Roma ve Selçuklular devrinde de bir geçit alan› olmufl-
tur. Mevcut antik flehirler ve hanlar, daha çok yerleflimden ziyade, Ege k›y›lar›nda bulunan Efes ve
Bergama gibi büyük tarihî yerleflim yerleri ile, Side, Aspendos gibi Bat› Akdeniz sahilinde bulunan
büyük ve tarihî yerleflim yerleri aras›nda gerek savafllar, gerek idarî yönden ve gerekse o zaman›n
sportif temaslar› yönünden de bir geçit alan›d›r. Selçuklular devrinde de ilin, bilhassa Bucak ‹lçesi
civar›, Akdeniz’de bulunan Alanya ve Antalya’n›n, Konya ile ba¤lant›s› bak›m›ndan bir geçit alan›
olmufltur. Bundan dolay›d›r ki, Burdur ili; folklorunda, kültüründe, sosyal yaflant›s›nda, hatta eko-
nomisinde oldu¤u gibi, bugün de önemli bir transit merkezidir. Bat›dan, Orta Anadolu’dan, Akde-
niz’e, hatta Fethiye gibi güney Ege sahillerine giden bütün yollar Burdur ilinden geçer. Do¤al ve ta-
rihi zenginlikler, iklim, folklor, tar›m, tabiat gibi turizm unsurlar›, Burdur’a bir çok bölgemizden da-
ha fazla avantaj sa¤lamaktad›r. Türkiye turizminde önemli bir yeri olan Akdeniz, Ege ve Orta Ana-
dolu bölgeleri aras›nda tabiat güzellikleri, tarihi zenginlikleri ve folklor olmak üzere üç önemli tu-
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rizm unsuru buray› bir turistik cazibe merkezi haline getirmektedir. Burdur, Göller bölgesinin ka-
rakteristi¤ini en güzel flekilde aksettiren ilimizdir. 

-C-

CAM‹-‹ EMEVÎ: Suriye’nin baflkenti fiam’dad›r. Emevîler zaman›nda kilise iken camiye çevril-
mifl. Avluda ‹mam-› Hüseyin'in Kerbelâ'da Yezid'in adamlar› taraf›ndan kesilen ve fiam'a getirilen
mübarek bafllar›n›n defnedildi¤i bölüm var.  Bugünkü halini Halife Velid bin Abdülmelik taraf›ndan
yap›t›r›lan genifllemeyle alan Caminin mimarî özellikleri ve süslemelerinin güzelli¤i seyredenleri
hayran b›rakmaktad›r. Ayr›ca ‹slâm tarihinde e¤itim ve ö¤retim alan›nda önemli bir yere sahip olan
Emeviye Camiinde bir çok medrese faaliyetini sürdürmektedir.

CAM‹Ü’L-EZHER: El Ezher Cami ve Üniversitesi 10. yy’da Fat›mîler taraf›ndan kurulmufltur. M›-
s›r'›n en önemli e¤itim ve kültür merkezlerinin aras›nda yer alan Ezher Üniversitesi ‹slâm dünyas›-
n›n en etkin kurumlar›ndan biridir. 

CAVA: Uzakdo¤u ülkelerinden Endonezya’y› oluflturan adalardan biridir. Cava Endonezyan›n
dördüncü büyük adas› olup ekonomik ve siyasi aç›dan ise en önemlisidir. Ülkenin baflkenti olan
Cakarta Cava adas›nda bulunmaktad›r. Yüzölçümü 130,987 km2 dir ki bu rakam Endonezya top-
raklar›n›n yaklafl›k yüzde 7’sini oluflturmaktad›r. Cava, kilometrekareye düflen insan say›s›na göre
dünyan›n en yo¤un nüfuslu bölgelerinden biridir.

CEZ‹RETÜ’L-ARAP: Bak›n›z ARAB‹STAN.

C‹RE KÖYÜ: Isparta ili E¤irdir kazas›na ba¤l› bir köydür.

-Ç-

Ç‹N: Dünyan›n en kalabal›k nüfuslu ülkesi Çin'in yaklafl›k dört bin y›l geriye uzanan bir kültürel
geçmifli var. Günümüz medeniyetinin temel tafllar›n› oluflturan ka¤›t, barut, pusula ve matbaac›l›k
gibi pek çok buluflun kökenleri Çin'e dayan›yor. Komünist yönetimin etkisiyle bir süre ekonomik
aç›dan duraklama yaflayan ülke son y›llarda dünyan›n en önemli ekonomik güçlerinden biri hali-
ne gelmeye bafllad›. Çin’in nüfusu 1,5 milyar›n üzerindeki nüfusu ve dünyan›n en genifl toprakl› ül-
kesi olan Çin Halk Cumhuriyetinin bölgede nüfuzu da askerî alandan çok ekonomi üzerinde kendi-
sini hissettiriyor. Binlerce y›l süren hanedanlar ard›ndan 20. yüzy›l›n bafl›nda cumhuriyet yönetimi-
ne geçen Çin'de 1949'da Komünist Parti ve Mao Zedong öncülü¤ünde Çin Halk Cumhuriyeti ilân edil-
di. Uzun y›llar kapal› bir ekonomi yap›s› gösteren Çin, 1980'lerin bafllar›nda, kollektif tar›m uygula-
mas›n› durdurdu ve özel teflebbüse yeniden izin verdi. fiu anda Çin dünyan›n en büyük ihracatç›-
lar›ndan ve rekor düzeylerde d›fl yat›r›m çekiyor.

-D-

DADAY: Daday ilçesi Bat› Karadeniz Bölgesinde Kastamonu iline ba¤l›, il merkezine 30 km me-
safede olan bir ilçedir. ‹lçe tarihî ev ve konaklar›,  atl› turizmi, etli ekme¤i, Ball›da¤ Gö¤üs Hastal›k-
lar› Hastanesi,  ormanl›k yap›s› ve yaz›n serin k›fl›n so¤uk geçen iklimi ile tan›n›r. 

DAVRAZ DA⁄I: Isparta-E¤irdir aras›ndaki göller bölgesinde yer alan, 2637 metre yükseklikte-
ki tek zirveli da¤. Dünyada tek ve en büyük kasnak mefle orman›na sahip olan Davras Da¤›, Ispar-
ta-Antalya yolunun kuzeyinde yer al›yor; da¤›n kuzeyde Kul Ovas› ve Yörük Da¤› bulunuyor. 

DENIZLI: Denizli sanayisi ve ticareti çok geliflmifl olup, Türkiye’nin en h›zl› kalk›nan merkezle-
rinden biridir. Said Nursî Hazretleri 1944 senesinde Denizli Hapishanesinde tutuklu olarak bulun-
mufltur. “Meyve Risalesi” adl› eserini burada telif etmifltir. Bediüzzaman Said Nursî 1944 tarihinde
yan›ndaki beraber hüküm giydi¤i talebeleri ile birlikte beraat etmifltir.
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D‹NAR: Afyon-Antalya karayolu üzerinde, il merkezine 106 kilometre uzakl›kta olup Akdeniz
ile Ege bölgeleri aras›nda bulunmaktad›r. 

D‹YARBAKIR: Mezopotamya’n›n kuzeyinde yer almaktad›r.Yüzölçümü 15.355 km2, nüfusu
1.364.209 dur. Malatya, Elaz›¤, Bingöl, Mufl, Siirt, Mardin, Urfa, Batman ve Ad›yaman illeriyle çevre-
lenmifl olan Diyarbak›r ili, bölgenin tüm özelliklerini tafl›r. Ba¤l› 13 ilçe merkezi bulunmaktad›r. Di-
yarbak›r kent merkezi 7 bin 500 y›ll›k bir geçmifle sahiptir. Tarihin her döneminde büyük uygarl›k-
lar›n, kültürel ve ekonomik hareketlerin merkezi olarak kabul edilen kent, birbirini izleyen 26 de-
¤iflik uygarl›¤a befliklik etmifltir. M.Ö.3000 y›llar›nda Hurriler’den bafllayarak Osmanl›lara kadar uza-
nan yo¤un bir tarihî geçmifli olan  Diyarbak›r’da yaflayanlar, dönemlerine ait izlerle kenti ölümsüz-
lefltirmifllerdir. Bu eserlerin bafl›nda, kuflbak›fl› bir kalkan bal›¤›n› and›ran biçimiyle kenti bafltanba-
fla kuflatan surlar gelir. Diyarbak›r surlar› uzunluk bak›m›ndan Çin Seddinden sonra dünyada ikinci,
ama eskilik bak›m›ndan birinci s›rada kabul edilmektedir. Diyarbak›r ilinde yüzey flekilleri oldukça
sadedir. Çevresi yüksekliklerle kuflat›lm›flt›r. Ortas› çukur bir havza durumundad›r. Diyarbak›r'da
sert bir kara iklimi egemendir. Yazlar› çok s›cak geçer. Ama, k›fl so¤uklar› Do¤u Anadolu da oldu¤u
kadar fliddetli de¤ildir.  

-F-

FAS: Kuzeybat› Afrika ülkelerinden olan Fas, kuzeyden Akdeniz, do¤udan Cezayir, güneyden
Moritanya, bat›dan Atlas Okyanusuyla çevrilidir. Fas'›n en önemli s›rada¤ kütlesi olan Atlas da¤lar›
ülke topraklar›n› ikiye bölmektedir. En önemli akarsular› Ummu'r-Rebi'a, Muluya ve Sebu ›rmakla-
r›d›r. Topraklar›n›n % 19'u tar›m alan›, % 47'si otlak, % 12'si ormanl›k ve çal›l›kt›r.  ‹slâm co¤rafyas›-
n›n en bat›daki ülkesidir. Geçmiflte el-Ma¤ribu'l-Aksa (Uzak Bat›) diye adland›r›l›rd›. Günümüzde de
Ma¤rib olarak adland›r›l›r. Fas ise bu ülkedeki bir flehrin ad›d›r. Ama Türkiye'de Fas ad› bu ülke için
kullan›lmaktad›r. Baflkenti: Rabat; önemli flehirleri; ed-Dâru'l-Beyza (Kazablanka), Fas, Merakefl,
Meknes, Ucda, Tanca, Tatvan, A¤âdir, el-Cedide, Kenitra, Safi. ed-Dâru'l-Beyza (Kazablanka) ülkenin
nüfusça en kalabal›k flehridir. Yüzölçümü: 724.730 km2. (Bat›l› kaynaklarda Bat› Sahra ayr› bir ülke
kabul edildi¤inden Fas'›n yüzölçümü 458.730 km2 olarak gösterilmektedir). Nüfusu: 32.000.000. Hal-
k›n % 45'i flehirlerde yaflamaktad›r. Resmî dil Arapçad›r. Halk›n geneli Arapça konuflur. Bunun yan›
s›ra Berberice de konuflulmaktad›r. Resmî din ‹slâmd›r. Halk›n % 98.7'si Müslümand›r. 

F‹L‹ST‹N: Ortado¤u bölgesinde bulunan Filistin topraklar› güneyden Lübnan, güneydo¤udan
Suriye, do¤udan Ürdün, kuzeyden K›z›ldeniz'in Akabe Körfezi, kuzeybat›dan M›s›r, bat›dan Akdeniz
ile çevrilidir. En önemli akarsular› fieria Nehri olarak da adland›r›lan Ürdün Nehriyle Yermük Nehri-
dir. Israil iflgali alt›ndaki Filistin topraklar›yla Ürdün topraklar› aras›nda s›n›r oluflturan Ürdün Irma-
¤›n›n do¤usu Do¤u Yaka, bat›s› Bat› Yaka olarak adland›r›l›r. Her iki yaka da tar›ma elveriflli düzlük-
lerden oluflmaktad›r. Ürdün Irma¤› bat›s› iflgal alt›nda, do¤usu Ürdün'ün elinde olan Lut Gölüne
akar. Ölü Deniz olarak da adland›r›lan Lut Gölü tuz ve fosfat bak›m›ndan zengindir.Demokrasi ile
yönetilen ülke dünyada nüfus yo¤unlu¤unun en yüksek oldu¤u yerdir. Bafll›ca kenti Gazze’dir.
Önemli flehirleri Gazze, Nablus, Eriha, Ramallah’t›r. Yüzölçümü 28.220 kmÇ (20.700 km'lik kismi ‹s-
rail ve kalan bölgeler Filistin yönetimine aittir. ‹srail devletince A bölgesi B bölgesi ve C bölgesi ola-
rak 3 ayr›lm›flt›r.) Filistin’nin nüfusu 9 milyon 500 bin kiflidir.(2000 tahmini). Bu nüfusun 6 milyonu
"yesil hat" içindeki bölgede, 1 milyonu Gazze'de, 1 milyon 500 bini Bat› Yaka bölgesinde yaflamak-
tad›r. Ancak nüfus yo¤unlu¤u konusunda bölgeler aras›nda büyük bir dengesizlik mevcuttur. Gaz-
ze'nin alan› 400 km kadar oldu¤undan bu bölgede km bafl›na düflen insan say›s› 2500'ü bulmakta-
dir. Bu bölgedeki nüfus yo¤unlu¤unun bu kadar fazla olmas›n›n sebebi 1948'de iflgal edilmifl top-
raklardaki Filistinlilerin birço¤unun bu bölgeye göç etmeye zorlanm›fl olmas›d›r. Bu yüzden Gaz-
ze'deki nüfusun üçte ikisi mülteci kamplar›nda yaflamaktad›r. Bat› Yaka bölgesinde nüfus yo¤un-
lugu 200 civar›ndadir. "Yesil hat" içinde kalan bölgenin yaklasik 12 bin km'lik bölümünü Negev ve
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Eilat çölleri oluflturur ve bu bölgelerde nüfus yo¤unlu¤u oldukça düflüktür. Bu yüzden bu toprak-
lardaki 6 milyon nüfusun büyük ço¤unlu¤u 8 bin km'lik alana yay›lm›flt›r. Dolay›s›yla bu bölgede
de ortalama nüfus yo¤unlu¤u 700 civar›ndad›r.

F‹NLAND‹YA: Kuzeydo¤u Avrupa ülkesidir. Baflflehri Helsinki; önemli flehirleri Eskpoo, Tamk-
pere’dir. Yüzölçümü 338.145 km2; nüfusu 5.069.000 kiflidir. Resmî ad› Finlandiya Cumhuriyetidir.
Do¤uda Rusya, kuzeyde Norveç, kuzeybat›da ‹sveç’le komfludur. Nüfusunun % 93’ü Findir. Ve Fin-
ce konuflmaktad›r. Dini H›ristiyanl›kt›r.

FRANSA: Fransa Cumhuriyeti Bat› Avrupa'da, kuzeyde Lüksemburg, Belçika ve Marfl Denizi;
bat›da Atlas Okyanusu ve Biskay Körfezi; güneyde ‹spanya ve Akdeniz; do¤uda da ‹talya, ‹sviçre ve
Almanya ile çevrili bir ülkedir. Baflkenti Paris, Yüzölçümü 547,030 km, nüfusu 59,551,227 (Temmuz
2001 verisi). Sahil fleridi 3,427 km olan ülkede ›l›man bir iklim görülür. Ülkenin kuzeyinde k›fllar› so-
¤uk, yazlar› ya¤murlu geçer. Güneyde ise Akdeniz iklimi hakimdir. Plato görünümlü masifleri olufl-
turan yafll› da¤ kal›nt›lar›; kuzey ve bat›daki tortul ovalar; güney ve güneydo¤udaki genç da¤lar ile
bunlar›n aras›nda uzanan dar ovalar hakimdir. En alçak noktas› Rhone Nehri Deltas› (2 m) en yük-
sek noktas› Blanc Tepesi 4,807 m olan ülkenin % 33   topraklar› tar›ma uygundur. Kömür, demir,
boksit, çinko, potas, kereste, bal›k do¤al kaynaklar› aras›ndad›r. Ülke nüfusunun hemen hemen ta-
mam› Frans›zca konuflmaktad›r. Fransa nüfusunun % 3’ü Müslümand›r.

-G-

GAZ‹ANTEP: Akdeniz bölgesi ile Güneydo¤u Anadolu bölgesinin birleflme noktas›nda yer alan
bir ilimizdir. ‹lin do¤usunda fianl›urfa, bat›s›nda Osmaniye ve Hatay, kuzeyinde Kahramanmaras, gü-
neyinde Suriye, kuzeydo¤usunda Ad›yaman ve güneybat›s›nda Kilis illeri bulunmaktad›r. 1.285.249
kiflilik nüfus ve 6222 km'lik alana sahip olan Gaziantep genellikle dalgal› ve engebeli araziler yay-
g›nd›r. ‹l alan›n›n yaklafl›k dörtte biri ovalardan oluflur. ‹lde ki en önemli akarsu F›rat Irma¤›d›r. Tür-
kiye s›n›rlar›ndan ç›kmadan F›rat’a kar›flan son önemli akarsu Nizip Çay›d›r. 

Gaziantep bölgesinde M.Ö. 1800'de Hititler ile bafllayan Tarihî devirleri M.Ö.85O- 612 y›llar› ara-
s›nda Asurlular, M.Ö. 612-333 y›llar› aras›nda Medler ve Persler, M.Ö.333- M.S.395 y›llar› aras›nda He-
lenistler, M.S. 395-638 y›llar› aras›nda ise Bizansl›lar dönemi olarak devam etmifltir. Hazreti Ömer
zaman›nda Ganemo¤lu ‹lyas kumandas›ndaki ‹slâm ordular›, 638 y›l›nda Gaziantep ve Hatay’› Bi-
zansl›lardan ald›lar. Bizans’›n kötü idaresinden bunalan halk, ‹slâm fütuhat› karfl›s›nda Bizans dev-
letini yaln›z b›rakt›. Anadolu’da Antep ve Hatay Müslümanlar taraf›ndan fethedilen ve ‹slâm halk-
lar›n›n ilk yerlefltirildi¤i bölgelerdir.

GERZE: Karadeniz sahilinde M.Ö. 1400 y›llar›nda Gaflgal›lar (Gasgaslar) taraf›ndan küçük bir köy
olarak kurulan bir ilçemizdir. daha sonra Paflagonya devletinin eline geçmifl, s›ras›yla da Hitit, Frig,
Kimmer, Lidya, Pers, Büyük ‹skender, Roma ve Bizans ‹mparatorluklar›n›n egemenli¤ine girmifltir.
1214 Y›l›nda I. ‹zzettin Keykavus zaman›nda Selçuklu devletinin hakimiyetine giren Gerze, bir ara
Trabzon Rum ‹mparatorlu¤unun eline geçmifl, nihayet 1459 y›l›nda Fatih Sultan Mehmet taraf›ndan
Osmanl› ‹mparatorlu¤una ba¤lanm›flt›r. 1896 Y›l›nda Sinop ilinin nahiyesi yap›lan Gerze, 1920 y›l›n-
da ayn› ile ba¤l› ilçe haline getirilmifltir. ‹lçenin toplam nüfusu 23.295 (2000 nüfus say›m›na göre)
olup; 10.013 kifli ilçe merkezinde, 13.282 kifli ise köylerde yaflamaktad›r. 

-H-

HACI BAYRAM: Ankara ilimizin Ulus semtinde bulunan ve ismini büyük velî Hac› Bayram-›
Veli’den alm›fl olan türbe ve bitifli¤inde 1427 y›l›nda yap›lm›fl olan camiden ibaret bir külliye. Cami
ve türbe ziyaret mahallidir.
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HALEP: Suriye'nin en büyük ikinci kentidir. 1999 nüfusu 1.7 milyon olup, günümüzde 3 milyo-
na yaklaflt›¤› tahmin edilmektedir. Halep, Osmanl› ‹mparatorlu¤unun en önemli kentleri aras›nda
yer alm›flt›r. Pek çok tarihçi Halep için "Do¤unun Kraliçesi" terimini kullanm›flt›r. Yumuflak iklimiy-
le, kültür ve sanat çevresiyle, zengin mutfa¤›yla insanlar› kendine çeken bir özelli¤i vard›r. Tarihi
M.Ö. 3000'li y›llara uzanan Halep Kalesinde çeflitli Mezopotamya devletleri, Roma ‹mparatorlu¤u, Bi-
zans ‹mparatorlu¤u, Arap hakimiyeti, Büyük Selçuklu devleti ve Osmanl› ‹mparatorlu¤u devirleri ya-
flanm›flt›r. Suriye'nin sürekli ticaret ve üretim merkezlerinden biri olmufltur. Osmanl› ‹mparatorlu-
¤unda Bursa ve ‹stanbul'dan sonraki en önemli dokumac›l›k merkezi Halep olmufltur. ‹pekli doku-
malar› ve sabunlar› Halep'in en önemli ihraç mal› olmufltur. 1500'lü y›llardan itibaren Venedikliler,
‹ngilizler, Frans›zlar ve Hollandal›lar Halep'te konsolosluklar ve acentalar kurmufltur. Osmanl›da ilk
mason locas› da Halep'te kurulmufltur. Osmanl› arflivlerinde yer alan Hicrî 1304 tarihli bir vesikada,
Halep'te ‹ngiliz konsolosu Handerson'un riyasetinde Farmason Locas› nam›yla bir gizli teflkilât ku-
ruldu¤u bildirilmektedir. Arap harfleriyle ilk matbaa ‹stanbul'dan önce Halep'e u¤ram›flt›r. Halep'te
her etnik kökenden topluluklar yaflamaktad›r. Çarfl›da pazarda Türkçe konuflan insanlara rahatl›k-
la rastlanabilir. Kentte önemli say›lacak bir Türk nüfus, iki mahalle Kürt, Nusayri, H›ristiyan mahal-
leleri bulunmaktad›r. Ermeniler de Halep'te hat›r› say›l›r bir nüfusa ve ekonomik etkinli¤e sahiptir
Suriye’nin ikinci büyük flehridir. Kuzey Suriye’nin en önemli flehri ve kendi ad›n› tafl›yan ilin mer-
kezi olup, Anadolu’dan Mezopotamya’ya ve Akdeniz’den ‹ran’a giden ara yollar›n kavflak noktas›n-
da kurulmufltur. Bu dikkat çekici co¤rafi konumu sebebiyle Halep, tarih boyu kervanlar›n u¤rak ye-
ri oldu. Bunun sonucunda ticaretle zenginleflip geliflti. Buna karfl›l›k s›k s›k ayn› yollardan sefere ç›-
kan ordular›n tahribat ve ya¤malar›na maruz kald›.

HAL‹Ç: Do¤al ve çok emin bir liman olan Haliç, Avrupa yakas›n› ikiye ay›r›r. Yaklafl›k 8 km uzun-
lu¤unda olup en genifl yeri Bo¤az taraf›ndaki giriflidir; dip tarafta iki dere sular›n› Halic'e boflalt›r.
Gel-git olay› ve ak›nt› yoktur. Etraftaki bereketi topraklar, bol bal›k, tatl› su dereleri ve fleklinden
dolay› "Alt›n Boynuz" ismi bereket sembolü anlam›nda verilmiflti. Bizans devrinde girifle gerilen
zincir düflman donanmalar› kuflatmas›n› önlerdi. Haliç k›y›lar› zaman, zaman baz›lar› askerî amaçl›
olan köprüler ile ba¤lanm›flt›. Halen 5. köprü metro için planlanmaktad›r. ‹skelelerden Asya yaka-
s›na, Bo¤aziçi ve Adalara ulafl›m› sa¤layan vapur seferleri gün boyu hareketlidir. Topkap› Saray› Ha-
rem bölümü Haliç’i kufl bak›fl› seyreder. Sahilde bulunan saraya ait Sepetçiler Kasr› halen Uluslar
Aras› Gazeteciler camias›na tahsis edilmifltir. Avrupa trenlerinin son dura¤› 1890 tarihli Sirkeci ‹stas-
yonu burada bulunur. Eskisi Haliç içlerine tafl›nan yeni Galata Köprüsü türünün en büyük örne¤i-
dir. Orta k›sm› belirli günlerde aç›l›r ve büyük tonajl› gemilerin trafi¤ine olanak sa¤lan›r. Köprü üs-
tü yaya ve oto trafi¤i ile ve de sundu¤u manzara ile hareketli ve güzeldir. Sahil boyu devam eden
surlardan ancak, ikinci Atatürk köprüsü sonras› ile üçüncü, eski Galata Köprüsü civar›ndaki bölüm-
ler zaman›m›za gelebilmifltir.

HAYDARPAfiA GARI: Osmanl› ‹mparatorlu¤unun modernleflmesinde demiryollar›n›n önem-
li bir yer tuttu¤una inanan II Abdülhamit, Deutsche Bank'›n finansal yard›mlar›yla Anadolu-Ba¤dat
demiryolu flirketine imtiyaz verilerek demiryolunun yap›m› ve iflletmesine yat›r›m yapma karar› al-
d›. ‹stanbul ile Ba¤dat'› birlefltirecek olan demiryolunun inflaat›na 1898'de bafllayan Alman mühen-
disler, depolama tesisleri ve deniz k›y›s›na infla edilen mendirekle birlikte önemi artan istasyonun
yetersiz gelmeye bafllamas› nedeniyle gar binas› da infla etmeye bafllad›lar. Deniz k›y›s›ndaki ko-
numuyla birlikte en büyük gar özelli¤ini tafl›yan Haydarpafla Gar›, tamamland›¤› y›l olan 1908'den
beri hizmet veriyor. Haydarpafla Gar›, ad›n› kuruldu¤u yerdeki çay›rdan alm›flt›r. Haydarpafla Gar›,
‹stanbul'dan Anadolu'nun ba¤r›na, Anadolu'dan ‹stanbul'a gidip gelen askerlerin, bürokratlar›n, tüc-
carlar›n, ö¤rencilerin, iflçilerin uzun yolculuklar›n›n bafllang›ç ve son noktas›d›r. Haydarpafla Ga-
r›'ndan karfl›l›kl› olarak her gün 140 banliyö ve 28 ekspres tren seferi yap›lmakta, günde ortalama
100 bin kifli yolculuk etmektedir Gar, bu haliyle tüm dönemlerin simgesi hâline gelmifltir.
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H‹CAZ: Bugün Suudi Arabistan yönetiminin elinde olan topraklar ‹slâm›n befli¤i olan topraklar-
d›r. Buran›n özellikle Mekke ve Medine'yi içine alan orta bölgesi Hicaz olarak adland›r›l›r. Bu toprak-
lar›n Osmanl› hakimiyetine geçmesi Kanunî'nin 1517'de hilâfeti almas›yla olmufltur. Tarihte de ba-
z› küçük kar›fl›kl›klar d›fl›nda buralar sürekli hilâfet devletinin hakimiyetinde olmufltur. II. Abdülha-
mid Han da bir demiryolu hatt› projesiyle mukaddes topraklar› ‹stanbul’a ba¤lamay› planlayarak
uygulamaya geçmiflti. Ancak I. Dünya Savafl› ile bu topraklar elimizden ç›kt›.

H‹ND‹STAN: Asya’n›n güney yar›madas› ve k›t’an›n Hint Okyanusuna do¤ru uzanm›fl ucu olan
Hindistan, Yak›ndo¤u ile Uzakdo¤u’yu ay›r›r. Geri kalm›fl ve ayr›ca çok kalabal›k, tarih boyunca göç
ve istilâlara u¤ram›fl bir ülkedir. ‹lkça¤da burada millî bir devlet, siyasî bir otorite kurulmam›flt›. Kast
sistemi ile yönetiliyordu. Baharat› bol bulundu¤u, bu yüzden de baharat yolunun bafllad›¤› yerdir.
Çin’den sonra dünyan›n en kalabal›k ikinci ülkesidir.

H‹RA DA⁄I: Mekke`de bulunan Hira Da¤›(Cebel-i Nur).  flehrin kuzeydo¤usunda Kâbe’ye 5 km
kadar bir mesafededir.  Peygamber Efendimize Allah taraf›ndan peygamberlik görevi verilmeden
önce kendisi çeflitli zamanlarda bu da¤da bulunan Hira Ma¤aras›na ç›kar ve orada tefekkürde bu-
lunurmufl (Hira Ma¤aras› da¤›n sol üst yan›ndaki ç›k›nt›da bulunmaktad›r). Kendisine ilk vahiy bu
da¤da iken gelmifl ve Cebrâil isimli vahiy mele¤ini ilk defa bu da¤da gerçek haliyle görmüfltür.

H‹ZAN: Bitlis ilimizin güneydo¤usundaki engebeli arazide, Van gölünün güneyinde yer alan bir
ilçesidir. Arazisinin da¤l›k olmas› nedeniyle hayvanc›l›k geliflmifltir. ‹lk yerleflmelerin M.Ö. 1000’li y›l-
larda Urartular ile bafllad›¤› bölgede Pers, Roma, Bizans ve Arap devletlerinin, 11. yüzy›lda Selçuk-
lular›n, 16. yüzy›l bafllar›nda da Osmanl›lar›n egemenli¤i alt›na girmifltir. 

HORHOR MEDRESES‹: Bediüzzaman Hazretleri Urartulardan kalma tarihî Van Kalesi üzerin-
de bulunan ve Horhor olarak ifade edilen yeri 1897-1907 ve 1912-1914 y›llar› aras›nda medrese ola-
rak kulland› ve talebe yetifltirdi.

-I-

IRAK: Osmanl› devletinin çöküflünün ard›ndan Ortado¤u’da kurulmufl olan devletlerden birisi-
dir. Tarih içinde daha önce yaflam›fl bir Irak devleti veya bir Irak halk› olmam›flt›r. Irak ad› da Os-
manl› ‹mparatorlu¤u döneminde merkeze olan uzakl›¤›ndan dolay› “›rak” kelimesiyle isimlendiril-
mesinden gelmektedir. Osmanl› dönemindeki Musul, Ba¤dat ve Basra eyaletlerinin bir araya gel-
mesiyle Irak oluflmaktad›r. Irak 18 ayr› flehirden meydana gelmektedir. 23 milyon civar›nda bir nü-
fusa sahip olan Irak'›n % 97'si Müslüman (% 65 fiii % 32 Sunni), % 3'ü ise Hristiyan'd›r. Etnik da¤›l›m
olarak ise % 72-75 Arap, % 22-25 Kürt, % 2 Türkmen, % 2 Asuri ve di¤er etnik unsurlard›r. fiiiler gü-
ney Irak'ta yaflarken Ba¤dat civar›nda Sünnî Araplar, Kuzey Irak'ta ise Kürt ve Türkmen nüfus ya-
flamaktad›r. Irak'ta çok önemli petrol yataklar› mevcuttur. Suudi Arabistan'dan sonra dünyan›n en
büyük ikinci petrol rezervine sahip ülkesidir.

Irak, dünyan›n en eski medeniyetlerine ev sahipli¤i yapm›fl olan Afla¤› Mezopotamya bölgesin-
de kurulmufl bir devlettir. Bu gün Irak Orta Do¤u’da yer alan stratejik mevkisiyle, sahip oldu¤u pet-
rol rezervleri ile Körfezin önde gelen önemli ülkelerinden biri durumundad›r.

Irak uzun y›llar ‹ngiltere’nin hakim gücü alt›nda idare edilmifltir. ‹ngiltere’nin 1971’de Orta Do-
¤u’dan tamamen çekilmesi ile bu bölge üzerinde baflat güç ABD olamaya bafllam›flt›r. So¤uk Savafl
sonras› Orta Do¤u’da etkisini art›ran ABD’nin Irak’a hususi politik ilgisinin oldu¤u aflikard›r. Son dö-
nem Irak’›n tarihinin ABD’nin politik dayatmalar› ile flekillendi¤ini söyleyebiliriz.

Irak dünyada büyük petrol üreticileri aras›ndad›r. Ülke Ortado¤u’nun ulafl›m kavfla¤›d›r. Ayn› za-
manda ça¤lar boyunca Arabistan ve ‹ran aras›nda köprü görevi görmüfltür. 1917’de ‹ngiliz kuvvet-
lerince iflgal edildi. 1921’de ba¤›ms›z Irak Krall›¤› kuruldu. Krall›¤›n 1958’de kanl› bir darbeyle y›k›l-
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mas›ndan sonra Irak Cumhuriyeti kuruldu. Irak Cumhuriyeti 2003 y›l›nda Amerikan ve ‹ngiliz güç-
leri güçlerinin sald›r›s›yla y›k›ld›.

ISPARTA: 8.933 km karelik bir alana yay›lan Isparta ilinin nüfusu, 1990 say›m›na göre
434.771’dir. Ege, Akdeniz ve ‹ç Anadolu bölgelerinin kesiflti¤i Göller Bölgesi denilen noktada yer alan
Isparta ili, E¤irdir, Kovada ve Gölcük gölleri, Kovada ve K›z›lda¤› Milli Parklar› ile zengin bir fauna ve
floraya sahiptir. ‹nanç turizminin merkezi Yalvaç ilçesi Anadolu’nun kültür zenginli¤ini tüm ihtifla-
m› ile yans›tmaktad›r. Kayak Merkezinin yerald›¤› Davraz Da¤›, do¤a yürüyüflü ve nehir sporlar›na
elveriflli kanyonlar, ma¤aralar ve da¤lar› ile pek çok do¤a sporlar›n›n yap›ld›¤› merkezdir. Isparta'n›n
turizm kap›s› E¤irdir, alternatif turizm bölgesidir. Da¤c›l›k, trekking, rüzgarsörfü, yamaç paraflütü,
kampç›l›k turizm çeflitlerinden birkaç›d›r. Isparta ilinin ilçeleri; Aksu, Atabey, E¤irdir, Gelendost, Gö-
nen, Keçiborlu, Senirkent, Sütçüler, fiarkikaraa¤aç, Uluborlu,Yalvaç ve Yeniflarbademli'dir.

Nur risalelerinin telif ve ço¤alt›lmas›nda Isparta ve Ispartal› Nurcular›n eme¤i unutulamaz.

-‹-

‹NEBOLU: Karadeniz sahilinin tam ortas›nda yer alan Kastamonu ilimize ba¤l› tipik bir sahil ka-
sabas›. ‹stiklâl Savafl› s›ras›nda memleketin kurtuluflunda önemli bir yeri olan, geçmiflin kalabal›k,
ihtiflaml› bir ticaret merkezi. Risale-i Nur’un bas›m ve yay›n›nda önemli bir yeri vard›r. ‹nebolulu Nur
Talebeleri hem sadakat ve hem de vefada örnek olmufllard›r.

‹NG‹LTERE: ‹ngiltere tarihi, V. yüzy›lda Britanya adas›na Anglosaksonlar›n ayak basmas›yla
bafllar. Büyük Britanya 19. yüzy›la damgas›n› vuran bir devlettir. Gerek sanayi ink›lab› gerekse sö-
mürgeleflme hareketlerindeki etkinli¤i onu tarihin son imparatorlu¤u yapm›flt›r. Tabi-
î ki sömürgeleflme hareketlerindeki genifllemesinden ötürü üstünde “güneflin batmad›¤› impara-
torluk” deyiflini de hak etmifltir. 20. yüzy›lda dünya savafllar›nda oynad›¤› aktif rol nedeniyle ve de
hemen sonras›nda dünyay› saran ekonomik krizin de etkisiyle 19. yüzy›ldaki gücünden ve de sö-
mürgelerinden çok fley kaybetmifltir. Yine de Avrupa Ekonomik Toplulu¤unun kurulmas›nda oyna-
d›¤› aktif politika nedeniyle halen daha Avrupa ve dünya arenas›nda etkili bir ülkedir. Türkçede, ‹n-
giltere olarak adland›rd›¤›m›z yer asl›nda Büyük Britanya adas›d›r. ‹ngiltere, Büyük Britanya’n›n
oluflturdu¤u dört bölgeden biridir. Büyük Britanya adas›n› oluflturan di¤er bölgeler ‹skoçya, Kuzey
‹rlanda ve Galler’dir.

‹RAN: Asya’n›n bat›s›nda yer alan bir devlettir. Kuzeyinde Ermenistan, Azerbeycan, Türkmenis-
tan ve Hazar Denizi, do¤usunda Afganistan ve Pakistan, bat›s›nda Türkiye ve Irak, güneyinde Bas-
ra ve Umman körfezleri bulunur. Yüzölçümü: 1.648 milyon km, Nüfusu ise Temmuz 2001 verileri-
ne göre 66,128,965’dir. Baflkenti Tahrand›r. Resmi ad› ‹ran ‹slâm Cumhuriyeti olan ‹ran, teokratik bir
cumhuriyettir.

‹SLÂMKÖY: ‹slâmköy, Isparta’n›n Atabey ilçesine ba¤l› bir beldedir. 2000 y›l› rakamlar›na gö-
re nüfusu 2000’dir. ‹slâmköy iklim aç›s›ndan Akdeniz ve Karasal iklim aras›nda kalan bir iklim ya-
flamaktad›r. Nahiyenin ve Atabey ilçesinin önemli yükseltisi Barla da¤lar›d›r.  ‹slâmköy Bediüzza-
man taraf›ndan iltifatlara mazhar olmufl bir nahiyedir. Birçok nur tabelesi burda hizmetlere yard›m-
da bulunmufltur. ‹slâmköy geçiminin büyük bölümünü tar›mdan sa¤lamaktad›r. 

‹SPANYA: Avrupa’n›n güneybat›s›nda ‹ber Yar›madas›nda yer alan ve krall›kla yönetilen bir ül-
kedir. Portekiz ile birlikte ‹ber Yar›madas›n› oluflturur. Kuzeydo¤usunda Pireneler ve Andorra ve
Fransa’dan ayr›l›r. Baflkenti Madrit’tir. ‹spanya 17 özerk bölgeye ayr›lm›flt›r.

‹STANBUL: ‹stanbul Türkiye’nin en çok nüfuslu ve sanayisi en çok geliflmifl kentidir. Büyük
metropoller aras›nda gösterilen ‹stanbul’un tarihî ve co¤rafî özellikleri dolay›s›yla dünyan›n en göz-
de flehirlerinden birisidir. ‹stanbul’da genel olarak Akdeniz iklimi koflullar› görülür. Bu iklim, k›y› böl-
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gelerle iç kesimlerde biraz ayr›l›klar göserir.  ‹stanbul s›ras›yla Roma imparatorlu¤u (324-395), Bi-
zans imparatorlu¤u  (395-1453), Osmanl› imparatorlu¤u (1453-1923) gibi büyük imparatorluklara sa-
hiplik yapm›flt›r. Üstad›n ‹stanbulla ilk buluflmas› 1907 y›l›nda olmufltur. Do¤uda Rus harbinde Rus-
lara esir düflen Said Nursî daha sonra Kosturma, Varflova-Almanya üzerinden ‹stanbul’a tekrar ge-
lir. Bir sure Çaml›ca Tepesinde ikamet buyurur. 1918’de Osmanl› ‹mparatorlu¤u döneminin ilim aka-
demisi say›lan Darü’l-Hikmeti’l-‹slâmiye üyeli¤ini yapar. Bundan sonra k›sa aral›klarla Yûflâ Tepe-
sinde, Sar›yer’in F›st›kl›ba¤lar’da ikamet eder. 1952 y›l›nda Gençlik Rehberi mahkemesi dolay›s›yla
‹stanbul’a tekrar gelmifltir.

‹SVEÇ: Balt›k Denizi k›y›s›nda, Finlandiya ile Norveç aras›nda yer alan bir Kuzey Avrupa ülkesi-
dir. Yaklafl›k 9 milyonluk bir nüfusa sahiptir. Yüzölçümü 449.964 km2’dir. 

‹ZM‹R: Türkiye'nin üçüncü büyük flehri olan ‹zmir 3.500.000 nüfusu ile ça¤dafl, geliflmifl, ayn›
zamanda ifllek bir ticaret merkezidir. ‹zmir'in bat›s›nda renkli denizi, plajlar› ve termal merkezleriy-
le Çeflme Yar›madas› uzan›r. Antik ça¤lar›n en ünlü kentleri aras›nda yer alan Efes, Roma ‹mpara-
torluk devrinde dünyan›n en büyük kentlerinden biriydi. Tüm ‹yon kültürünün zenginliklerini bün-
yesinde bar›nd›ran Efes, yo¤un sanatsal etkinliklerle de ad›n› duyuruyordu. ‹zmir, yatlar ve gemi-
lerle çevrilmifl uzun ve dar bir körfezin bafl›nda yer almaktad›r. Tipik bir Akdeniz iklimi hüküm sür-
mektedir. Yazlar›n kurak ve s›cak geçti¤i ‹zmir'de, k›fllar ›l›man geçmektedir. ‹zmir Liman› ‹stan-
bul'dan sonra ikinci büyük limand›r. Canl› ve kozmopolit bir flehir olan ‹zmir, Uluslararas› Sanat Fes-
tivali ve ‹zmir Enternasyonal Fuar› ile de önemli bir yer tutar. ‹zmir'in do¤al güzellikleri tarihle iç içe
geçmifl,bitki örtüsü, çok çeflitli kufl ve böcek türleriyle zenginleflmifltir. ‹zmir dahilindeki genel or-
man sahas› 1.000.000 hektar civar›ndad›r. Çok say›da maki türü yetiflmektedir. ‹zmir bir liman ken-
ti olu¤undan, özellikle ithalat ve ihracat kolayl›kla yap›lmaktad›r. Geliflmifl bir sanayi ve yan sana-
yi sektörü vard›r. Avrupa'n›n yat›r›m s›ralamas›nda en ön s›radad›r. Her türlü sebze ve meyve ye-
tifltiricili¤i, aç›k alanlarda oldu¤u gibi seralarda da yap›lmakta, hem yurt içine hem de yurt d›fl›na
ihraç edilmektedir. 

Hayvanc›l›kta, özellikle tavukçuluk çok geliflmifl olup, di¤er tür besicilik de yo¤undur.  Yafl seb-
ze ve meyvenin yan› s›ra çiçekçilik de geliflmifl olup, Avrupa pazarlar›na sürülmektedir

-K-

KÂBE: Hicaz’da Mekke-i Mükerreme’de Harem-i fierif’in ortas›nda bulunan kutsal bina, yeryü-
zünde Allah’a adanm›fl ilk mabed, beytullah. Müslümanlar›n namaza bafllarken yöneldikleri cihet,
k›ble. Müslümanlar›n hac› olmak için Kurban Bayram›nda ziyaret ettikleri mekân.

KAFKASYA: Rusya Federasyonunun Avrupa bölümünün güneybat›s› ile Gürcistan, Azerbay-
can ve Ermenistan topraklar›n›n bulundu¤u bölgeye Kafkaslar denir. Bölgede yer alan ve silsile ha-
linde uzanan da¤lar Kafkas Da¤lar› olarak adland›r›lmaktad›r. Bölgenin bat›s›nda Karadeniz ve Azak
Denizi, do¤usunda ise Hazar Denizi bulunmaktad›r.

KA⁄ITHANE: ‹stanbul’un Avrupa yakas›ndad›r. Ka¤›thane deresinin Haliç’le bulufltu¤u yerden
itibaren kuzeybat›ya do¤ru genifller. Kuzeyde ve güneyde fiiflli, bat›da Befliktafl, do¤uda Eyüp ilçe-
leriyle komfludur. Bir di¤er güney komflusu da Beyo¤lu’dur. Haliç’e de çok k›sa bir k›y›s› vard›r. 1987
y›l›na kadar fiiflli’ye ba¤l› bir köy statüsünde olan Ka¤›thane, 1987’de ilçe yap›lm›flt›r. ‹stanbul Bo-
¤az›n› Bo¤aziçi ve Fatih Sultan Mehmet köprüleriyle aflan oto yollardan birincisi ilçenin güneyinden,
ikincisi ise kuzeyinden geçer. Ka¤›thane ilçesine ad›n› veren Ka¤›thane deresi ve çevresi, Bizans dö-
neminde s›radan, Osmanl› döneminde ise epeyce ra¤bet gören bir mesire yeriydi. Padiflahlar bu
çevrede zaman zaman ava ç›karlard›. XV. yüzy›ldan bafllayarak, do¤al güzellikleri ve korular› ile ün-
lenen Ka¤›thane , çok sevilen bir e¤lence yeri haline gelmifl ve bu özelli¤ini uzun yüz y›llar koru-
mufltur. 18. yüzy›lda, Lale Devrinde ‹stanbul’un en popüler yeri haline geldi. Sadabat Kasr›’n›n ya-
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p›l›fl›, çevrenin havuzlarla, bahçelerle süslenmesi bu devirde olmufltur. Bu dönemde Ka¤›thane’de
100 kadar irili ufakl› köflk infla edildi¤i söylenir. Bunlar›n birço¤u Lale Devri’nin noktalayan Patrona
Halil isyan› s›ras›nda yak›l›p y›k›lm›flt›r. Bu gün halen yürütülen Sadabat projesi kapsam›nda Ka¤›t-
hane mesiresi “Sadabat” ›n eski ihtiflaml› günlerine ve ‹stanbul’un yeniden cazibe merkezi haline
dönüfltürülmesine çal›fl›lmaktad›r. 

KARABÜK: Karadeniz bölgesinin Bat› Karadeniz bölümünde yer alan Karabük, kuzeyde Bar-
t›n, kuzeydo¤u ve do¤uda Kastamonu, güneydo¤uda Çank›r›, güneybat›da Bolu, bat›da Zonguldak
illeriyle komfludur. Karabük, Filyos Çay› Vadisi içinde kurulmufl, hava kirlenmesine elveriflli bir kent-
tir. Bu kent, Filyos Çay›n›n do¤udan gelen Araç Çay› ile güneydo¤udan gelen So¤anl› Çay›n›n birlefl-
tikleri bir yerde bulunmaktad›r.

KARADENIZ: Türkiye’nin kuzeyinde bulunan denizdir. Karadeniz’i çevreleyen ülkeler Türkiye,
Bulgaristan, Romanya, Rusya, Ukrayna ve Gürcistan’d›r. Yüzölçümü, yaklafl›k olarak 460.000 km2
olan Karadeniz oldukça derindir. En derin noktas› 2020 metredir. K›y›lardan itibaren hemen derin-
leflir. Tuzluluk oran› % 0.18 civar›ndad›r.

KARS: Do¤u Anadolu Bölgesinde yer almaktad›r. Etraf› yüksek da¤larla kuflat›lm›flt›r. Kars Ana-
dolu’nun en eski yerleflim alanlar›ndand›r. Üstat Bediüzzaman bir mektubunda bu ilde Risale-i Nur
ile ilgilenen talebelerine ayr›ca biraderzâdesi Nihad’a da selâm yollar. Onlara dua etti¤ini belirtir.
Hatta onlardan dua istedi¤ini de söyler. “‹ki kahraman” lakab›yla and›¤› talebelerinden Selâhaddin
Çelebi’nin bu ilde etkili bir biçimde Kur’ân hizmetinde bulundu¤unu ifade eder. Ayr›ca Risale-i
Nur’un birinci talebesi olan Hulûsi Beyin bu ilde komünizme karfl› set çekme gibi büyük bir hizmet-
te bulunmufltur.

KASTAMONU: Eski bir yerleflim merkezi olan Kastamonu il merkezi ve ilçelerinde bir çok es-
ki eser ziyarete aç›kt›r. Belli bafll›lar› Araç, Taflköprü, Küre, Abana ilçeleri sit alan› kapsam›ndad›r.
Taflköprü'de Z›mb›ll› Tepe (Pompeipolis), ‹nebolu'da Abefl Kalesi, Gerifl Tepesi, Çatalzeytin'de Ginolu
Koyu, Cide ‹lçesinde Gideros Koyu arkeolojik sit alan›d›r. Türkiye nin en meflhur ve kaliteli sar›msa-
¤› Kastamonu da üretilir ve sunta ve baklal› zincir (zintafl) üretimi yap›l›r. 

Bediüzzaman Said Nursî Hazretleri 1936 ilkbahar›nda Eskiflehir hapsinden tahliye olduktan son-
ra Kastamonu’ya mecburî ikamet için sevk edilir. Burada Araba Pazar› semtinde polis karakolu kar-
fl›s›nda bir eve yerlefltirilir. Kastamonu Lâhikas› Üstad›n burada ikameti esnas›nda yazd›¤› ve gelen
mektuplardan oluflturulmufltur. Ayr›ca Ayetü’l-Kübra olan yedinci fiua da burada yaz›lm›flt›r. 1943’e
kadar burada kald›ktan sonra tekrar tutuklanarak talebebleriyle beraber Denizli hapsine sevk edil-
di.

Kastamonu ilinin ilçeleri; Abana, A¤l›, Araç, Azdavay, Bozkurt, Cide, Çatalzeytin, Daday, Devreka-
ni, Do¤anyurt, Hanönü, ‹hsangazi, ‹nebolu, Küre, P›narbafl›, Seydiler, fienpazar, Taflköprü ve Tos-
ya'd›r.

KAYSER‹: Türkiye’nin co¤rafî konumunda ‹ç Anadolu Bölgesinde  yer alan Kayseri  ilimiz dün-
yan›n en eski flehirlerindendir. Klâsik ça¤larda Kapadokya ad› verilen bölgededir. K›z›l›rmak Nehri-
nin güneyinde bulunan bu bölge, Tuz Gölü'nden F›rat Nehrine kadar uzan›r. ‹pek Yolu buradan ge-
çer. Bu nedenle her ça¤da tüm uluslar›n ilgisini çekmifl ve pek çok uygarl›klar›n befli¤i olmufl-
tur.1071 Malazgirt Zaferinin ard›ndan  Anadolu’ya Türklerin yerleflmesiyle bir ‹slâm flehri olmufltur.
Bir müddet Daniflmentlilere merkez olan Kayseri, Selçuklu Sultan› I. Alâaddin Keykubat zaman›nda
Selçuklu devletinin üç baflflehrinden birisi olmufltur. Fatih Sultan Mehmet zaman›nda Osmanl› top-
ra¤›na kat›ld›. Cumhuriyet döneminde, 1924 tarihinde yap›lan yeni anayasa ile il yap›lan Kayseri
Türkiye'nin önde gelen üniversitelerinden biri olan Erciyes Üniversitesine ev sahipli¤i yapmaktad›r.
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KEfiM‹R: Co¤rafî olarak Hindistan, Pakistan, Afganistan ve Çin’in kesiflme noktas›nda yer al-
maktad›r. Keflmir, bir bölümü Hindistan, bir bölümü Pakistan s›n›rlar› içinde yer alan ve halk›n›n bü-
yük ço¤unlu¤unu Müslümanlar›n oluflturdu¤u bir bölgedir. Pakistan’la Hindistan’›n ayr›lmas› esna-
s›nda imzalanan anlaflmada belirlenen flarta göre Müslümanlar›n ço¤unlukta oldu¤u bölgeler Pa-
kistan’a, di¤er bölgeler ise Hindistan’a kalacakt›. Fakat Hindistan, nüfusunun büyük ço¤unlu¤u Müs-
lüman olmas›na ra¤men Keflmir’i Pakistan’a b›rakmak istemedi. Bunun üzerine ç›kan silâhl› müca-
delede bir bölümü kurtar›larak Pakistan’a kat›ld›. Ancak nüfusunun ço¤unlu¤unun Müslüman ol-
mas›na ra¤men önemli bir k›sm› hala Hindistan iflgali alt›ndad›r.

KIRKA⁄AÇ: Manisa ilimize ba¤l› bir ilçemizdir. K›rka¤aç Manisa'n›n 79 km. kuzeyinde Çaml›ca
(Seyhan) Da¤›n›n eteklerinde yer almaktad›r. Yüzölçümü 543 km2  2000 nüfus say›m›ndaki sonuç-
lara göre ilçenin toplam nüfusu 48.303 dür. Do¤uda S›nd›rg›, bat›da K›n›k, güneyde Akhisar ilçeleri
ile komfludur. ‹lçe merkezinin denizden yüksekli¤i l80-200 metredir. Ancak bat›daki da¤ silsilelerin-
den kuzey do¤udaki Hacet Da¤lar›nda ve güney bat›daki Yeldo¤u Da¤lar›nda yükseklik l000 met-
reyi geçer. Yazlar› s›cak ve kurak, k›fllar› ›l›k ve ya¤›fll› olmak üzere ›l›man iklimi vard›r. 

K›rka¤aç 1350 y›l›nda Türk Kalbuz Afliretlerinden bir k›s›m halk›n K›rka¤aç'›n güney bat›s›ndaki
yamaca, flimdiki Ören mevkiine yerleflmeleri suretiyle kurulmufltur. K›rk adet çad›r halk›ndan iba-
ret olan afliret 40 tane a¤ac›n alt›na yerlefltikleri için o günden beri kasaban›n ad› K›rka¤aç olarak
kalm›flt›r. ‹lçe l. Dünya Savafl›ndan sonra Yunanl›lar taraf›ndan iflgal edilmifl; l2 Eylül l922'de kurta-
r›lm›flt›r. K›rka¤aç ve Gelembe kasabas› ovalar›n›n çok verimli ve her türlü tar›ma elveriflli olmas›
tar›m›n geliflmesine neden olmufl, bu nedenle ilçe ekonomisinin tamam› tar›ma dayanmaktad›r. 

KONYA: Anadolu yar›madas›n›n ortas›nda bulunan kent, ‹ç Anadolu Bölgesinin güneyinde yer
almaktad›r. Konya’n›n topraklar›n›n büyük bir k›sm› ‹ç Anadolu’nun yüksek düzlükleri üzerindedir.
Güney ve güneybat› kesimleri Akdeniz bölgesine dahildir.

KOSOVA: Güneydo¤u Avrupa'da, S›rbistan devleti s›n›rlar› içinde kalan ve denize ç›k›fl› olma-
yan ve Arnavutluk ve Makedonya Cumhuriyetiyle komflu olan, 1999 y›l›ndan bu yana fiilen Birlefl-
mifl Milletler idaresinde olan bir bölgedir. Baflflehri Prifltina’d›r. Halk›n›n ço¤unlu¤u Müslüman ve Ar-
navut kökenlidir. Kosova'n›n resmî dilleri Arnavutça ve S›rpçad›r. Kosova, Avrupa’n›n en yoksul böl-
gelerinden biridir. Halk›n›n neredeyse yar›s›ndan fazlas› yoksulluk s›n›r›n›n alt›nda yaflar. Her ne ka-
dar bölge zengin yeralt› kaynaklar›na sahip olsa da temel ekonomik gelir kayna¤› hala tar›md›r. Ko-
sova gerek S›rplar›n, gerekse Arnavutlar›n kültürel kimlikleri aç›s›ndan büyük önem verdikleri bir
bölgedir. 

KULEÖNÜ: Isparta’n›n bir ilçesidir. Said Nursî Hazretleri Kuleönü talebeleri için mektuplar›nda
kulland›¤› tabir “Mübarekler Hey’eti”dir. Said Nursî “Mübarekler Hey’eti”nin ilk temsilcisi Sar›b›çak
nam›nda Mustafa Ertürk’den “Mübarek Mustafa” olarak söz eder. Hattâ Üstat, Sav ve Kuleönü ka-
sabalar› için Nur medreseleri de¤erinde oldu¤unu ifade etmifltir. Said Nursî mübarek Üç Aylar gir-
di¤inde Isparta’daki talebelerine hatim için Kur’ân-› Kerim’i aralar›nda bölüfltürürdü. Kuleönü’nde
ise herkese bir cüz verilir, böylece Ramazan ay›nda her gün Kur’ân-› Kerim hatmedilirdi.

KÜRD‹STAN: Osmanl› Devleti zaman›nda bir co¤rafî bölge.

KÜRE: Kastamonu ilimize ba¤l› ilçelerimizden biridir. ‹ç Anadolu‘yu Karadeniz k›y› fleridine ba¤-
layan yol güzergâh›ndad›r. Nüfusu 10.223’dür (2000 tarihinde yap›lan Genel Nüfus Say›m›). Küre’den
devaml› bir flekilde d›flar›ya göç oldu¤undan nüfus art›fl› azd›r. ‹lçe arazisi da¤l›k ve sarp bir yap›ya
sahiptir. ‹lçe merkezi Kastamonu‘ya 63 km uzakl›ktad›r. Deniz seviyesinden 960 metre yükseklik-
tedir. Tarihi ilk ça¤›n derinliklerine kadar uzanmaktad›r. çeflitlli devirlere ait buluntular Küre'de Got-
lar, Etiler, Dorlar, Paflagonyal›lar Kimmerler, Lidyal›lar, ‹ranl›lar, Kapadokyal›lar, Romal›lar, Bizansl›lar,
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Daniflmendliler, Çobanl›lar, Pervaneliler, Candaro¤ullar› gibi çeflitli kavimlerin ‹lçemizde medeniyet
kurduklar›n› göstermektedir. 

KÜTAHYA: Topraklar›n›n büyük bölümü Ege Bölgesinde, küçük bir bölümü de Marmara böl-
gesinde bulunan bir flehrimizdir. Marmara, Ege ve ‹ç Anadolu bölgeleri aras›nda kalan bir yayla üze-
rinde kurulmufltur. Kurulufl tarihi kesin olarak tesbit edilememekle beraber, M.Ö. 3. bin y›llar›na
uzanmaktad›r. Ünlü masalc› Ezop, Kütahya 'da do¤mufltur. Eski kaynaklara göre Kütahya'n›n antik
ça¤lardaki ad› Kotiaeon, Cotiaeum ve Koti fleklinde geçmektedir. 

Kütahya’n›n Müslümanlar taraf›ndan fethedilmesi Malazgirt Zaferinden sonrad›r. 1071'de Malaz-
girt Savafl›nda Alparslan'a ma¤lup olan Bizans ‹mparatoru Romanus Diogenes tutsakl›k dönüflü Kü-
tahya'ya getirildi ve gözleri kör edildi. 1078'de Anadolu Selçuklu devletini kuran Kutalm›flo¤lu Sü-
leyman fiah, Kütahya'y› ele geçirdi. 1097'de Haçl›lar›n sald›r›s›na u¤rad›. II. K›l›çarslan kaybedilen
topraklarla birlikte Kütahya'y› geri ald›. 1277'de G›yaseddin Keyhüsrev Kütahya yöresini Germiya-
no¤lu Süleyman fiah k›z› Devlet Hatunu Osmanl› Sultan› I. Murat'›n o¤lu Y›ld›r›m Beyaz›t'a verdi.
(1381) Germiyano¤ullar› Beyli¤inin topraklar› Devlet Hatunun çeyizi olarak Osmanl›lara verildi. (Kü-
tahya ve çevresi dâhil.) 1402 Ankara Savafl›nda, Beyaz›t'› a¤›r bir yenilgiye u¤ratan Timur, Kütah-
ya'y› alarak II. Yakup Beye geri verdi. Kütahya daha sonra Osmanl›lara geçti ve sancak merkezi ol-
du.

-L-

LÜBNAN: Ortado¤u ülkelerinden say›lan ve bir Ön Asya ülkesi olan Lübnan kuzeyden ve do-
¤udan Suriye, güneyden Filistin (‹srail iflgali alt›nda), bat›dan da Akdeniz ile çevrilidir. Baflkenti Bey-
rut’tur.

-M-

MALATYA: Malatya, Do¤u Anadolu bölgesinin yukar› F›rat havzas›nda ve Ad›yaman, Malatya,
Elaz›¤, Bingöl, Mufl, Van çöküntü alan›n›n güneybat› ucunda yer almaktad›r. Çevresini do¤uda Ela-
z›¤ ve Diyarbak›r, güneyde Ad›yaman, bat›da Kahramanmarafl, kuzeyde Sivas ve Erzincan illeri çe-
virir. Bizans-Arap mücadelesi sonucunda flehir 659 y›l›nda ‹slam hakimiyetine geçmifltir. 11. yüzy›l
bafllar›ndan itibaren Anadolu bir Türk yurdu haline gelmeye bafllam›flt›r. Bu bölge de Türk-Bizans
mücadelelerinin odaklaflt›¤› flehirlerden biri olmufltur. 1056-1101 y›llar› aras›nda birkaç defa el de-
¤ifltirmifltir. 1101 y›l›nda Melik Muhammed Gazi’nin hakimiyetine geçen Malatya, bir daha kaybe-
dilmemek üzere Türk beldesi haline getirilmifltir.

MED‹NE: Kur’ân’da Yesrip diye an›l›r. Ahzap Suresi, 13. ayetinde Müslümanlarca Medinetü’n-
Nebi (Peygamber Ülkesi) ya da Medinetü’l-Münevvere  (Ayd›nlanm›fl Ülke) olarak bahsedilir. Hz. Mu-
hammed’in 622 y›l›nda Mekke’den göçetmek zorunda kald›¤›, 300 km kuzey’deki kent. Peygam-
ber Efendimizin mübarek kabr-i flerifi, Mescid-i Nebevî diye bilinen Peygamber mescidi Medine’de
ve binlerce Sahabenin defnedildi¤i Cennetü’l-Baki mezarl›¤› da bu flehirdedir.

MEKKE: Arabistan’da Kabe’nin bulundu¤u, Hz. Peygamberin (a.s.m.) do¤du¤u mukaddes flehir.
Mekke-i Mükerreme diye de an›l›r.

MENEMEN: ‹zmir iline ba¤l› bir ilçedir. Menemen 23 Aral›k 1930’da meydana gelen Menemen
hadisesiyle gündeme gelmifltir. Dervifl Mehmet isminde bir flahs›n öncülü¤ünde bafllayan ve daha
sonralar› provokasyon ve tertip oldu¤u ortaya ç›kan silâhl› bir eylem. Dervifl Mehmet yan›na top-
lad›¤› bir k›s›m flah›slarla beraber Aste¤men M. Fehmi Kubilay’› ve bir bekçiyi öldürerek halk› infia-
le getirerek kendi etraf›nda toplamaya çal›flt›. Askerî kuvvetlerin yard›m›yla bast›r›lan bu olay res-
mî çevreler taraf›ndan Nakflî ayaklanmas› olarak de¤erlendirilir. Bu olayla birlikten bölgede s›k›yö-
netim ilân edilerek ‹stanbul’da bulunan Nakflî fleyhlerinden Esat Erbili ile birlikte 34 kifli idam edil-
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di. Muhalif bas›na karfl› sert önlemler al›narak, dinî faaliyetlerde bulunanlar hakk›nda takibatlara gi-
riflildi.

MERS‹N: Mersin orta Akdeniz bölgesinde bulunan bir sahil flehrimizdir. güneyinde Akdeniz, gü-
neybat›s›nda Antalya, bat›s›nda Karaman, kuzeyinde Karaman ve Konya, kuzeydo¤usunda Ni¤de
ve do¤usunda Adana illeri bulunmaktad›r. Mersin geçmifli m.ö. 5500 senelerine kadar uzanan tari-
hî bir flehirdir. Mersin, Hititler, Asurlar, Dorlar, Klikyal›lar, Persler, Bizansl›lar, Araplar, Selçuklular ve
Memlûklular›n hüküm sürdü¤ü yerlerden biridir. Mersin’in Osmanl› topraklar›na kat›lmas› ise 1515
y›l›nda Yavuz Sultan Selim’in eliyle olmufltur. 1933 y›l›nda Mersin il merkezi olmak üzere ilçeleri ile
birlefltirilmifl ve ‹çel ad› verilmifltir.

M‹LAS: Ülkemiz güneybat›s›nda yer alan Milas 2 167 km2 yüzölçümü ve 112 808 kifli nüfusu
ile Mu¤la ilinin en büyük ilçesidir. Bodrum, Mandalya Körfezi, Bafa Gölü, Gökova Körfezi ile çevre-
lenmifltir. Uzun bir k›y› fleridine sahip ilçede Akdeniz iklimi hakimdir. Düzenli kent merkezi, antik
kal›nt›lar›, tarihi de¤eri bulunan eserleri ve evleri, canl› çarflis›, dünyaca ünlü Milas hal›lar› ile turis-
tik aç›dan pek çok ilginç özelli¤i bulunan Milas s›ras›yla Karia, Selçuklu Mentefle Beyli¤i ve Osman-
l› dönemlerini yaflam›flt›r. ‹lçe s›n›rlar› içinde 27 farkl› antik sit ile Türkiye'nin bu alanda en yüksek
say›ya sahip ilçesidir.

MISIR: M›s›r Arap Cumhuriyeti Kuzey Afrika'n›n en kalabal›k ülkesidir. Nüfusun büyük bir bö-
lümü Nil Nehri boyunca yerleflmifltir. Asya k›tas›nda yer alan bölümü Sina Yar›madas› ile birlikte
1.020.000 km'lik bir yüzölçüme sahiptir. Bat›da Libya, güneyde Sudan ve kuzeydo¤uda Filistin ve
‹srail'le kara s›n›r› bulunmaktad›r. M›s›r'›n kuzeyde Akdeniz'e, do¤uda K›z›ldeniz'e k›y›s› bulunmak-
tad›r. M›s›r antik medeniyetiyle ünlü bir ülkedir ve dünyan›n en çok ilgi çeken tarihsel an›tlar› yine
buradad›r. Gize Pramitleri, Karnak Tap›na¤› ve Krallar Vadisi en önemli tarihsel an›tlard›r. Özellikle
fieyhülislâm merhum Mustafa Sabri Efendi, M›s›r’da Risale-i Nur’a sahip ç›km›fl ve el-Ezher Üniver-
sitesine tan›tm›flt›r.

-N-

NAZ‹LL‹: Ege Bölgesi'nde bulunan, Ayd›n iline ba¤l› bir ilçedir. Nüfusu 145.000, yüzölçümü ise
664 km2'dir. Konum olarak Nazilli, Ayd›n-Denizli Karayolu (E-87 Karayolu), ‹zmir-Afyon demiryolu
üzerinde, Ayd›n’a 47 km. uzakl›kta bulunmaktad›r. Geliflmifl sosyal ve ekonomik yap›s›, h›zla kent-
leflmesi, Nazilli’yi Ayd›n’›n ikinci büyük önemli yerleflmesi durumuna getirmifltir. ‹lçede nüfusun bü-
yük ço¤unlu¤u tar›mla u¤raflmaktad›r. 1937’de Nazilli Tekstil Fabrikas› ve çeflitli sanayi iflletmeleri-
nin kuruluflu, kentsel yerleflmenin geliflmesinde rol oynayan bafll›ca etkendir. Nazilli, bölgenin en
eski yerleflimlerinden biridir. Selçuklular›n  1176 da Miryakefalon Savafl›n› kazanmas›yla, bölgeye
O¤uz boylar› yerleflti. Selçuklular›n   son dönemlerinde, Mu¤la ili dolaylar›nda kurulan Mentefle ve
Ayd›n Beylikleri yöreye egemen oldular. 1425 y›l›nda Sultan II. Murad yöreyi Osmanl› topraklar›na
katt›.    

N‹S: E¤irdir Gölünde iki adac›kt›r. fiu an E¤irdir Gölüne uzanan yar›mada, yüzy›l bafl›nda iki kü-
çük ada olan Nis (Yeflilada) ve Canada’n›n doldurulup ba¤lanmas›yla oluflmufltur. fiimdi bu iki kü-
çük ada yoktur.

NORVEÇ: Kuzey yar›mkürede yer alan so¤uk bir iklimi olan ‹skandinav ülkesi.

NURS KÖYÜ: Bitlis iline ba¤l› Hizan ilçesinin ‹sparit nahiyesine ba¤l›d›r. Nurs köyünün flimdi-
ki resmî ad› Kepirli’dir. Üstad Bediüzzaman Said Nursî bu köyde dünyaya gelmifltir. Bu köyle ilgili
Risale-i Nur’da çeflitli yerlerde bilgiler mevcuttur.
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-O-

ORDU: Orta ve Do¤u Karadeniz bölgesinde bulunan bir ilimizdir. Do¤uda Giresun, bat›da Sam-
sun, güneyde Sivas ve Tokat, kuzeyde Karadeniz ile çevrili olan Ordu’nun idarî yap›s›n› merkez da-
hil 19 ilçe, 53 belde ve 491 köy oluflturmaktad›r. ‹lin sorumluluk sahas› ise 115 km. genifllik, 62 km.
derinli¤indedir. K›y› 60 mil uzunlu¤unda olup küçük koy ve körfezleriyle de deniz araçlar›n›n kolay-
l›kla bar›nabilecekleri yer ve plajlara sahiptir. ‹lin alan› 5963 km2’dir.2 000 nüfus say›m›na göre il
genel nüfus 887 765’dir. Tarihi çok eski dönemlere kadar uzanan Ordu ilimiz 1380'lerde, Hac›emi-
ro¤ullar› taraf›ndan fethedilmifl; 1427 y›l›nda da Osmanl›lar taraf›ndan ilhak edilmifltir.

-P-

PAK‹STAN: ‹ngiliz sömürgesindeki Hindistan’da yaflanan kanl› bir mücadele sonras› gerçekle-
flen bölünme ile 14 A¤ustos 1947’de kurulmufltur. Baflkenti ‹slâmabad’d›r.

PAS‹NLER: Erzurum iline ba¤l› bir ilçedir. ‹lçe merkezi, Pasinler ovas›n›n kuzeyinde yer alan
Kargapazar› da¤lar›n›n eteklerinde kurulmufltur. Ekonomik bak›mdan Erzurum’un en geliflmifl ilçe-
lerindendir. Bu durumda rol oynayan iki temel faktör, ilçe topraklar›n›n Erzurum’un di¤er ilçelerine
oranla daha verimli olmas› ve sulama imkânlar›n›n fazla olmas› ile ilçenin Erzurum’u do¤uya ba¤-
layan kara ve demir yollar›n›n bulunmas›d›r.

-R-

RAVZA-I MUTAHHARA: Ravza, bahçe ve cennet anlamlar›na gelir. Ravza-i Mutahhara
“Peygamber Efendimizin (a.s.m.) defnedildi¤i yer” demektir. Genel anlam› itibar›yla ço¤u zaman
“Mescid-i Nebî” kastedilir. Özel manas›yla “Mescid-i Nebî”nin içinde yer alan Hz. Peygamberin
(a.s.m.) kabr-i saadetleriyle minber-i flerif aras›nda kalan k›s›m” demektir. Buras› 10 metre geniflli-
¤inde ve 20 metre uzunlu¤unda 200 metrekarelik bir aland›r. Bu alan›n fazileti ile ilgili olarak Re-
sul-i Ekrem (a.s.m.) flöyle buyurur: “Evimle minberim aras›, cennet bahçelerinden bir bahçedir.”

RUSYA: Rusya Federasyonu, ya da Rusya, do¤u Avrupa ile kuzey Asya'ya yay›lm›fl ve
17,075,400 km2'lik yüz ölçümü ile dünyan›n en genifl ülkesidir. Nüfus olarak ise s›ralamada sekizin-
cidir.

Said Nursî Hazretleri, I. Dünya Savafl› esnas›nda gönüllü milis albay› olarak savafl›rken üç talebe-
siyle birlikte Ruslara esir düflmüfl, daha sonra Sibirya’da bulunan esir kamp›na götürülmüfltür. Bu
dönemdeki hayat›yla ilgili bilgiler Risale-i Nur’da mevcuttur.

-S-

SAFRANBOLU: Bat› Karadeniz bölgesinde denizden kufl uçumu 65 kilometre içerde bulunan
bir ilçedir. Karabük iline ba¤l› bulunan Safranbolu il merkezinden yaln›zca 8 kilometre uzakl›ktad›r.
Yörede s›ras› ile Hititler, Frigler, dolayl› yoldan Lidyal›lar, Persler, Helenistik Krall›klar (Pondlar), Ro-
mal›lar, Selçuklular, Çobano¤ullar›, Candaro¤ullar› ve Osmanl›lar egemenlik kurmufllard›r. Safranbo-
lu 1196 tarihinde Selçuklu Sultan› II. K›l›çarslan’›n o¤lu Muhiddin Mesut fiah zaman›nda Türklerin eli-
ne geçmifltir. Tarihî süreç içerisinde ise 1213-1280 tarihleri aras›nda Çobano¤ullar›n›n, 1326-1354 ta-
rihleri aras›nda Candaro¤ullar›n›n, 1354-1402 ve 1423 y›l›ndan itibaren de Osmanl›lar›n egemenli¤i-
ne girmifltir. 

SAMSUN: Samsun Anadolu’nun Karadeniz’e aç›lan en önemli kap›s›d›r. Avrupa ve Asya tran-
sit yolu üzerinde ifllek bir kavflak noktas›nda bulunmaktad›r. Türkiye’nin en büyük akarsular› K›z›-
l›rmak ve Yeflil›rmak’›n aras›nda verimli delta topraklar›na sahip önemli bir tar›m merkezidir.
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SANDIKLI: Afyon il merkezine 60 km uzakl›kta; Antalya, Denizli karayolu, ‹zmir-Ankara-‹stan-
bul demiryolu hatt› üzerinde kurulmufl önemli yerleflim merkezlerinden biridir. ‹lçenin tarihi çok
eskilere kadar dayanmaktad›r.

SARIKAMIfi: Ülkemizin Do¤u Anadolu Bölgesinde Kars iline ba¤l› bir ilçemizdir. Do¤usunda Se-
lim ve Ka¤›zman, bat›s›nda fienkaya ve Horasan, güneyinde Horasan ve Eleflkirt, kuzeyinde ise Se-
lim ve fienkaya ilçe s›n›rlar› ile çevrili, ortalama yüksekli¤i 1500-2000 metre olan yüksek bir plato
durumundad›r. 2000 tarihinde yap›lan genel nüfus say›m›na göre 57.334 kifli olan Sar›kam›fl’›n yü-
zölçümü 1732 km2 olup, 30 bin hektarl›k alan› Sar›çam ormanlar› ile kapl›d›r. 

En yüksek da¤› 3138 metre rak›ml› Alada¤’d›r. Alada¤’› 2909 metre rak›ml› Süphan Da¤›, 2835
metre rak›ml› Bal›kl› Da¤›, 2599 metre rak›ml› Köseda¤›, 2634 metre rak›ml› Ç›plakda¤ ve 2849 met-
re rak›ml› So¤anl› Da¤› takip etmektedir. Bafll›ca akarsular› Aras Nehri, Kars Çay›, Zivin ve Keklik de-
releridir. Akarsular›n ak›fllar›n›n düzensizli¤i ve derin vadileri takip etmelerinden dolay› sulamada
fazla kullan›lmamaktad›r. Karasal iklime sahip olan Sar›kam›fl’ta k›fllar› çok so¤uk ve sert, yazlar ise
serin geçmektedir. K›fl aylar›n›n 7-8 ay devam etti¤i ilçede en ya¤›fll› ay May›s, en kurak ay ise Ara-
l›k’t›r. Kar ya¤›fl› ortalama 1-2 metre olmaktad›r. Sar›kam›fl ‹lçesinin tarihi M.Ö. devirlere kadar uzan-
maktad›r. 11. yüzy›lda Sultan Alparslan taraf›ndan Bizans hakimiyetinden al›narak Selçuklu hakimi-
yetine, 1534 y›l›nda da Kanunî Sultan idi. 1828 ve 1855 y›llar›nda iki defa Rus iflgaline u¤rar, ancak
1829 Edirne ve 1856 Paris Antlaflmalar› ile yeniden Osmanl› hakimiyetine girer. 1877-1878 Osman-
l›-Rus Savafl› sonunda 40 y›l süre ile Rus iflgali alt›nda kalan Sar›kam›fl, 29 Eylül 1920’de Rus iflga-
linden kurtar›larak 3 Aral›k 1920 tarihli Gümrü Antlaflmas› ile yeniden Türk hakimiyetine girmifltir.

SAV KÖYÜ (SAVA): Isparta’da, merkeze ba¤l› bir köydür. Risale-i Nur’un elle yaz›l›p ço¤alt›l-
mas› için bu köyün halk› bütünüyle çal›flm›fllard›r. Said Nursî Hazretlerinin övgülerine mazhar ol-
mufllard›r. 

SEDD-‹ ZÜLKARNEYN: Allah’›n kendisine hikmet ve kudret verdi¤i bir zat olan Zülkarneyn’in
peygamber olup olmad›¤› hususu tart›flmal›d›r. Baz› müfessirlere göre Zülkarneyn, Yemen padiflah-
lar›ndan birisidir. Kur’ân’da Kehf Suresinde Zülkarneyn ile ilgili olarak, flarktan garba hakim oldu¤u
ve mazlum milletleri, zalim kavimlerin tecavüzlerinden korumak için bir set infla etti¤i ifade edil-
mektedir. Baz› müfessirler Zülkarneyn’in yapt›¤› seddin Azerbaycan ile Ermenistan aras›nda oldu-
¤unu ve tatarlar›n hücumundan korumak için infla edildi¤ini; baz›lar› ise bunun Çin Seddi oldu¤u-
nu ve Mo¤ollara karfl› yap›ld›¤›n› söylemektedir. Kesin olan husus ise; Ye’cüc ve Me’cüc denilen ve
yeryüzünde fesat ç›karan topluluklara karfl› Zülkarnenyn taraf›ndan bir seddin infla edilmifl oldu¤u-
dur.

SEN‹RKENT: Isparta ilimize ba¤l›  Senirkent ilçemiz E¤irdir Gölünün Hoyran Gölü ad› verilen
kuzey k›sm›n›n bat›s›nda bir vadide yer al›r. ‹lçenin güney do¤usunda E¤irdir, güneyinde Atabey,
bat›s›nda Uluborlu, kuzeybat›s›nda Afyon iline ba¤l› Dinar, fiuhut, kuzeydo¤usunda Afyon ili vard›r.
‹lçe iklim özellikleri bak›m›ndan yazlar› s›cak ve kurak, k›fllar› ise sert ve ya¤›fll›d›r. ‹lçenin yüzölçü-
mü 600 km2, denizden yüksekli¤i 1010 metre olan ilçede üzümün yan›s›ra elma, kiraz, viflne ve
pancar yetifltirilmekte ve bölgeye gelir sa¤lamaktad›r. Türkler, Malazgirt Muharebesinden sonra Ba-
t› Anadolu’nun birçok k›sm›n› ele geçirdiler. Senirkent ve civar› 1074 y›l›nda Selçuklu Sultan› Melik-
flah taraf›ndan Anadolu’nun fethinde görevlendirilen Süleyman fiah ve Bizans ‹mparatoru VII. Miha-
il aras›nda yap›lan anlaflma ile Selçuklu egemenli¤ine girmifltir. Ancak bu yörelerdeki Selçuklu ege-
menli¤i uzun süreli olmam›flt›r. Bizans›n güçlü savunmas› ve Haçl› seferleri sebebiyle Türk egemen-
li¤i sa¤lanamam›flt›r. Ele geçirilen yerler Bizansl›larla Selçuklular aras›nda el de¤ifltirmifltir. II. K›l›ç
Arslan zaman›nda 1176 y›l›nda yap›lan Miryakefalon Savafl› ard›ndan, Uluborlu ve Senirkent civar›
1182 y›llar›nda kesin olarak Selçuklu egemenli¤ine girmifltir. 1301 y›l›nda kurulan Hamito¤ullar›
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Beyli¤i hakimiyetine giren Uluborlu ve Senirkent civar› bu beyli¤in egemenli¤inde kalm›flt›r. Senir-
kent ve civar› 1361 y›l›nda Osmanl› topraklar›na kat›lm›flt›r.

S‹‹RT: Güneydo¤u Anadolu bölgesinin önemli illerinden biridir. Mevcut bilgilere göre Siirt tarih
yönünden çok eski bir geçmifle sahiptir. M.Ö. 2000 y›l› bafllar›ndan M.Ö. 4. yüzy›la kadar s›ras›yla Sa-
miler, Babil ve Asur ‹mparatorlu¤u, Medler, Persler; Milâttan sonraki dönemde Romal›lar, Parslar ve
Sasaniler bölgede hâkim olmufllard›r. Siirt, l5l4 Çald›ran Zaferinden sonra Yavuz Sultan Selim tara-
f›ndan Osmanl› ‹mparatorlu¤una kat›lm›flt›r. 26 Eylül 1919 y›l›nda 48 Say›l› Hey’et-i Umumiye kara-
r› ile ba¤›ms›z sancak haline getirilen Siirt, 1923 y›l›nda vilâyet olmufltur.

SUDAN: Kuzey Afrika’da K›z›ldeniz k›y›s›nda, M›s›r ile Eritre aras›nda yer al›r. Baflkenti Har-
tum’dur. 1 Ocak 1956’da ba¤›ms›zl›¤›na kavuflmufltur.

SUR‹YE: Resmi ad› Suriye Arap Cumhuriyeti olan bir Ortado¤u ülkesidir. Baflkenti fiam’d›r. Tür-
kiye, Irak ve Lübnan’la komfludur. Nüfusun, % 90 Arap, % 10 Kürt ve Ermeni’dir. Dili Arapçad›r.

-fi-

fiAM: Suriye’nin baflflehri olan fiam’›n eski ad› D›m›flk’t›r. Müslümanlar›n fethetmesiyle birlikte
uzun y›llar ‹slâm dini ve devletinin merkezi konumuna yükselmifl; Emevîler devrinde hilâfetin mer-
kezi olmufltur. Üstat Bediüzzaman Said Nursî otuz befl yafl›nda iken buraya gelmifl ve fiam ulema-
s›n›n da haz›r bulundu¤u on bin kifliye Emeviye Camiinde bir hutbe vermifltir. Bu hutbe büyük yan-
k› uyand›rm›fl, daha sonra tercüme edilerek Hutbe-i fiamiye ad› alt›nda Türkçe olarak yay›nlanm›fl-
t›r.

-T-

TARSUS: Yurdumuzun Akdeniz bölgesinde Mersin’e ba¤l› merkez ilçenin do¤usunda yeralan
Tarsus, ilin en büyük ilçesi; deniz kenar›ndan üç mil kadar içerde ova üzerinde kurulmufl bir kasa-
bad›r. Önünden Tarsus Çay› akar. Do¤uda Pozant› ve Karaisal› (Adana), bat›da Mersin, kuzeyde Ulu-
k›flla (Ni¤de), Ere¤li (Konya) ilçeleri, güneyde Akdeniz ile çevrilidir. Anadolu'nun en eski yerleflim
alanlar›ndan biri olan Tarsus, yaz›l› tarih dönemleri ard›ndan kurulan birçok krall›klar›n, antik ça¤-
larda da Klikya'n›n baflkenti olmufl; tarihî, kültürel ve ekonomik yönleriyle Ön Asya ve Anadolu'nun
en önemli kentlerinden biridir. Kuruluflu 8000 y›l öncelerine Yeni Tafl Ça¤›na dayanan 965'de Bi-
zansl›lar›n, 1082'de Selçuklular›n, 1097'de Haçl›lar›n eline geçen Tarsus, 1517'de Yavuz Sultan Selim
taraf›ndan Osmanl› topraklar›na kat›lm›flt›r. Osmanl› imparatorlu¤u zaman›nda Adana'ya ba¤l› olan
Tarsus, 1832 y›l›nda M›s›r Valisi Mehmet Ali Pafla'n›n o¤lu ibrahim Pafla kontrolüne geçer. 1839 y›-
l›nda tekrar Osmanl› Imparatorlu¤una kat›lan Tarsus, yeniden Adana vilâyetinin kazas› olur ve 1933
y›l›nda Mersin'e ba¤lan›r. Tarsus, günümüzde Mersin'den sonra Mersin'in ikinci ticaret ve sanayi
merkezidir.

TAVAS: Ege bölgesinde Denizli ilimize ba¤l› bir ilçemizdir. Do¤usunda Ac›payam ve Serinhisar,
bat›s›nda Karacasu, kuzeyinde Denizli Merkez ve Babada¤ ilçeleri, güneyinde Kale ilçesi ile s›n›r
olup, yüzölçümü 1.691.000 dekard›r. 2000 y›l› genel nüfus say›m›na göre toplam nüfusu 60.669’dur.
K›z›lca, Tavas ve Barza ovalar›n›n etraf› da¤larla çevrili olup, rak›m 950 metredir. ‹le uzakl›¤›  45
km’dir. Kuzeyinde Honaz Da¤› ve Babada¤, güneyinde Bozda¤, do¤usunda Serinhisar, bat›s›nda Av-
dan da¤›  ile çevrilidir. Baz› köylerde rak›m 1300 metreye kadar ç›kmaktad›r. Solmaz ve Yenidere
çaylar› mevcut olup, yeralt›suyu bak›m›ndan Tavas Ovas› zengin bir rezerve sahiptir. Ovalar›n d›fl›n-
daki da¤l›k kesim maki ve orman örtüsü ile kapal›d›r. ‹lçe her ne kadar Ege bölgesi içinde yer al›-
yorsa da iklim bak›m›ndan ‹ç Anadolu ve göller bölgesi iklimine benzer özellik göstermektedir.
TAVfiANLI: Kütahya ‹line ba¤l› bir ilçe. Yüzölçümü 1804 km2 olup il merkezinden uzakl›¤› 48 km'dir.
‹lçe Ege ve Marmara bölgelerinin birleflti¤i bir konumda olup denizden yüksekli¤i 860 metredir. ‹l-
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çe alan›n›n büyük bir kesimi da¤l›k, gür ve genifl ormanlarla kapl›d›r. ‹ç Anadolu Bölgesinin k›rsal
iklimiyle Ege bölgesinin ›l›man ikliminin geçifl özelliklerine sahip bir iklim türü hüküm sürmektedir.
‹lçe yeralt› ve yerüstü su kaynaklar› bak›m›ndan zengindir. 2000 Genel Nüfus Say›m› göre toplam
nüfusu 100.000 civar›ndad›r. Tavflanl› 1071 Malazgirt Meydan Savafl›ndan sonra Anadolu'nun fethi
bafllam›fl bu fethin devam› sonucunda ve 1078 y›l›nda Süleyman fiah komutas›ndaki Türk birlikle-
rince Türk topraklar›na kat›lm›flt›r.

T‹LLO: Siirt’in bir ilçesidir. 1990 y›l›nda ilçe olmufl ve Ayd›nlar ad›n› alm›flt›r. Kent merkezine
uzakl›¤› 9 kilometredir. Süryani dilinde “yüksek ruhlar,” Arap dilindeyse “yüksek yer” anlam›na gel-
mektedir. ‹lçenin en belirgin özelli¤i, tarih zenginli¤idir. Geçmiflte özellikle de Osmanl› döneminde
önemli bir kültür ve e¤itimi merkezi olarak bilinmektedir. 

TÜRK‹STAN: Orta Asya'da ço¤unlukla Türklerin yaflad›¤› bölgenin ad›d›r. Tarihî geçmifli çok
uzundur, Türklerin ana vatan› kabul edilmektedir Güneyden Gürgan Nehri, Horasan Da¤lar›, Kopet
Da¤›, Kuhî Baba, Mezdûran, Tapcak ve Ak Da¤lar›, Hindukufl S›rtlar›, Mustag-Kuenker S›rada¤lar›; do-
¤udan, Do¤u Türkistan kuzeyden Cungarya ve Kazakistan’›n kuzey hudutlar›n› meydana getiren ‹r-
tifl Havzas› ve Aral-‹rtifl su ay›r›m› hatt›n›n kuzey yamaçlar›; bat›dan Kuzey Ural Da¤›, Yay›k Nehri,
‹dil’in denize döküldü¤ü yer olan Bökey Orda ve Hazar Deniziyle çevrilidir. Yüzölçümü alt› milyon
kilometrekare civar›ndad›r. Türkistan; Bat› Türkistan, Do¤u Türkistan, Afgan yâhut Güney Türkistan
ve ‹ran Türkistan’› olmak üzere dört bölüm halinde incelenir. Bat› Türkistan, Türkmenistan, Özbe-
kistan, Tacikistan, K›rg›zistan, Kazakistan; Do¤u Türkistan Çin Halk Cumhûriyeti; Güney Türkistan, Af-
ganistan; ‹ran Türkistan’› da ‹ran hudutlar› içindedir. Güneydeki Afgan Türkistan’›; Afganistan’›n ku-
zeyinde bend-i Türkistan ve Hindukufl da¤ s›ras› önünde Seyhun Vadisine ve Bat› Türkistan Çuku-
reli’ne do¤ru uzanan alçak sahad›r. Afgan Türkistan’›n›n en büyük flehri Mezar-› fieriftir. ‹ran Türkis-
tan’›; ‹ran’›n Estarabad ve Deregiz vilâyetlerini içine al›r. Türkistan’a hakim Türk devletleri kuran
Hunlar, Tabgaçlar, Göktürkler, Uygurlar, Karahanl›lar, Gazneliler, Selçuklular, Harezmflahlar olup, 13.
yüzy›l›n bafl›nda da Mo¤ollar›n iflgaline geçti. Mo¤ollardan sonra da çeflitli hanl›klar›n idaresinde kal-
d›. Bat› Türkistan 1867 y›l›nda Rusya’n›n iflgalindeyken 1991 y›l›nda Özbekistan ve Türkmenistan’›n
öz topraklar› oldu. Do¤u Türkistan Çin’in iflgalinde, Güney Türkistan ise Afganistan’›n hakimiyetin-
de bulunmaktad›r. ‹ran Türkistan’› ‹ran’dad›r. 

-U-

URFA: fianl›urfa, tarihi geçmifli 9 bin y›l öncesine dayanan, Hz. ‹brahim’in do¤du¤u, Hz. Ey-
yüb’ün yaflad›¤›, Hz. ‹sa taraf›ndan kutsanan kent âdeta bir müze flehir görünümündedir. Ayr›ca Üs-
tat Bediüzzaman 23 Mart 1960’ta Urfa’da vefat etmiflti. Vefat haberini alan Nurcular, cenazeye ye-
tiflmek için Urfa’ya hareket ediyorlard›. Bu durum Ankara’y› telâflland›rd›. Cenazenin hemen defne-
dilmesi için bask›lar yap›lmaya baflland›. Yeni bir gerginlik ç›kmamas› için defin ifllemleri bir gün
önceye anlad›. 24 Mart Perflembe günü binlerce insan taraf›ndan al›nan cenaze tekbirler ve dua-
larla dergâha getirildi. Ulu Cami ile Dergâh aras›ndaki 1.5 kilometrelik yol, ancak iki saatte al›nabil-
miflti. Üstad›n cenaze namaz›, ikindi namaz›n›n ard›ndan Halilürrahman Dergâh›na defnedildi.

-Ü-

ÜRDÜN: Resmi ad› Ürdün Krall›¤›d›r. Ortado¤u'da bir Arap ülkesidir. Baflkenti Amman’d›r. Ku-
zeyinde Suriye, kuzey do¤usunda Irak, güneyinde ve do¤usunda Suudi Arabistan, bat›s›nda ‹srail
ve Bat› fieria ile s›n›r komflusudur. Dini ‹slâm ve ana dili Arapçad›r. Nüfusu yaklafl›k 5.5 milyonu bul-
maktad›r. Nüfusunun büyük bir bölümü Arap olan Ürdün’de Çerkez, Ermeni Türkmen ve Kürt gibi
milletlerinden de bulunmaktad›r. Dinî aç›dan ise nüfusun % 90’› Müslüman % 5’i de Hristiyanlardan
oluflmaktad›r.
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ÜRGÜP: ‹ç Anadolu bölgesinde Nevflehir ilimize ba¤l› bir ilçemizdir. Merkez ilçenin 20 km do-
¤usunda olan Ürgüp Kapadokya bölgesinin en önemli merkezlerindendir. Volkanik orijinli jeolojik
bir yap›ya sahip olan Ürgüp, ya¤mur ve rüzgar erozyonunun meydana getirdi¤i ve peri bacas› ola-
rak tan›mlanan ilginç do¤al oluflumlar›n s›kça ve tipik örneklerinin yo¤un olarak yer ald›¤› bir böl-
geye kurulmufltur. Vadi yamaçlar›ndan akan ya¤mur sular›n›n ve daha sonra rüzgârlar›n afl›nd›r-
mas› sonucu oluflan yar›klar aras›nda yükselen peribacalar› bu bölgeye has çok ilginç bir peyzaj gö-
rüntüsü oluflturmufltur. Ürgüp Bizans döneminde önemli bir dinî merkez olmufltur. 1515 y›l›nda Os-
manl› topraklar›na kat›lan Ürgüp, Selçuklular döneminde Baflhisar; Osmanl›lar zaman›nda Burgut
Kalesi olarak an›lm›fl;  Cumhuriyetin ilk y›llar›ndan itibaren de ilçeye Ürgüp ad› verilmifltir. 

ÜSKÜDAR: ‹stanbul ilimizin Anadolu yakas›nda, Kocaeli Yar›madas›n›n bat› kesiminde yer al›r.
Üsküdar ‹lçesi, do¤uda Ümraniye, güneyde Kad›köy ilçeleri, bat› ve kuzeybat›da ‹stanbul Bo¤az›,
kuzeyde de Beykoz ilçesine komfludur. ‹lçe bu s›n›rlar içinde 35 km’lik bir alan kaplar. Bat›s› deniz-
dir. K›rsal yerleflmesi olmayan Üsküdar ilçesinin nüfusu 495.118’dir (2000 y›l›). 1918 ve 1924’de ay-
r› vilâyet yap›lan Üsküdar, 1926’daki yönetsel düzenlemeler s›ras›nda ilçe yap›larak ‹stanbul vilâ-
yetine ba¤land›. ‹stanbul'un fethinden sonra II. Mehmed (Fatih), Üsküdar'dan kaçan Rumlar›n yeri-
ne Anadolu'dan gelen Türkleri yerlefltirmifltir. Ancak Üsküdar'›n fetih s›ras›nda 100 y›ldan beri Türk-
lerin elinde olmas› ve karfl›laflt›rma yapmaya imkân verecek belgelerin bulunmamas› nedeniyle,
fetihten sonra nüfusunun ne kadar artt›¤›n› tesbiti mümkün olamamaktad›r. II. Mehmed dönemin-
de ‹stanbul'un iskân bölgelerinin yönetsel aç›dan 4 kad›l›¤a ayr›lmas›yla Üsküdar da bir kad›l›k ol-
mufl ve Galata ile Haslar kad›l›klar›yla birlikte Bilâd-› Selâse ad› verilen üçlüyü oluflturmufltur.
1471’de Vezir Rum Mehmed Pafla taraf›ndan yapt›r›lan ve Paflan›n ad›n› tafl›yan Tabhaneli Cami ve
Türbe ile, günümüze ulaflamam›fl olan medrese ve hamam›n yan› s›ra baflta K›zkulesi olmak üze-
re Üsküdar’da birçok tarihî eser bulunmaktad›r. Üsküdar'›n Osmanl› dönemindeki önemli bir özel-
li¤i de, her y›l Mekke ve Medine'ye gidecek hac› adaylar›n›n oluflturdu¤u Surre-i Hümayun'un tö-
renlerle buradan u¤urlanmas›d›r.

-V-

VAN: Türkiye'nin Do¤u Anadolu bölgesinin Yukar› Murat-Van bölümündeki Van Gölü kapal›
havzas›ndad›r. Kuzeyden A¤r›'n›n Do¤ubeyaz›t, Diyadin ve Hamur ilçeleri; Güneyden Siirt'in Pervari;
fi›rnak'›n Beytüflflebap, Hakkari'nin merkez ve Yüksekova ilçeleri ile çevrilidir. Do¤usunda ise ‹ran
devlet s›n›r› yer al›r. Yüzölçümü 19.069 km2 dir. Van merkez ilçesinin yüzölçümü 2.289 km2, ilin
gerçek alan› toplam 21.823 m’dir.

Van, Do¤u Anadolu bölgesinin volkanik da¤larla kapl› çukur kesiminde bulunan Van Gölünün
do¤u k›y›s›na 5 km uzakl›kta hafif e¤imli bir alan üzerine kuruludur. Ortalama yüksekli¤i 1725
m.'dir. Türkiye'nin en büyük gölü olan ve bir bölümü Van ilinde kalan Van Gölü, bu da¤l›k bölümün
ortas›nda yüksek da¤larla çevrelenmifl bir çöküntü durumundad›r.

VAN GÖLÜ: Van Gölü veya yöresel ad›yla Van Denizi, Tatvan ilçesi s›n›rlar› içinde bulunan
Nemrut volkanik da¤›n›n patlamas› sonucu oluflan kraterde biriken sular›n oluflturdu¤u varsay›lan
volkanik bir göldür. Çok say›da koyu bulunan Van Gölünün yüzölçümü 3.713 kilometrekaredir. Or-
talama olarak denizden yüksekli¤i 1646 metredir. Gölün ortalama derinli¤i 171 metre, en derin ye-
ri ise 451 metredir. Gölün do¤u bölümünde dört ada vard›r. Bunlar; Akdamar, Çarpanak, Ad›r ve Kufl
adalar›d›r. Adalar tarihî ve turistik özelli¤e sahiptir. Göl üzerinde feribotlarla Tatvan-Van demiryolu
ba¤lant›s› sa¤lanmakta, ayn› zamanda bu demiryolu, ‹stanbul-Tahran demiryolu hatlar›n› da ba¤-
lamaktad›r. Van Gölü dünyan›n en büyük sodal› gölüdür. Gölün tuzlu-sodal› sular›, biyolojik çeflitli-
li¤i s›n›rlamaktad›r. Gölde bilinen 103 tür fitoplankton, 36 tür zooplankton ve tek bir tür bal›k (inci
kefal›) yaflamaktad›r. Göl etraf› karadan 430 km'dir.
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VAN KALES‹: fiehir merkezine 5 km. uzakl›ktad›r. Van Gölü k›y›s›nda, ovaya hakim bir kaya-
l›k üzerinde kurulmufltur. Do¤u-bat› istikametinde uzanan kale, 1800 m. uzunlu¤unda, 120 m. ge-
niflli¤inde ve yaklafl›k 80 m. yüksekli¤indedir. M.Ö. 855 y›l›nda Urartu Kral› I. Sardur taraf›ndan yap-
t›r›lan Van Kalesi, ‹ç kale ve D›fl Kale olmak üzere iki k›s›mdan meydana gelmektedir. ‹ç kaledeki,
Urartu döneminden kalma en önemli yap›lar, Sardur (Mad›r) Burcu, sur duvarlar›, Urartu krallar› Me-
nua ve I. Argiflti’ye ait mezarlar, su sarn›c›na ulaflan Binbir Merdiven, aç›k hava tap›na¤› ve Anal›k›z
olarak adland›r›lan iki adet tap›nak niflidir. Kalenin kuzeybat› taraf›nda bulunan Sardur Burcu, üze-
rinde Kral I. Sardur’a ait çivi yaz›l› bir yaz›t bulunmas›ndan dolay› önem tafl›maktad›r. Asur çivi ya-
z›s› ile yaz›lm›fl bu yaz›t, bilinen en eski Urartu yaz›t›d›r. Kalenin önemli di¤er bir yap›s› da, I. Argifl-
ti’ye ait kaya mezar›d›r. Hemen bunun d›fl›ndaki kaya üzerinde, Urartular’›n günümüze ulaflan en
uzun yaz›t› olan Horhor Yaz›tlar› bulunur Kalenin kuzeydo¤u taraf›nda II. Sarduri döneminde yap›l-
m›fl olan, iki an›tsal nifltan oluflan ve bugün halk aras›nda Anal›k›z olarak adland›r›lan bir aç›k ha-
va tap›na¤› yer almaktad›r.  Urartulardan Osmanl›lara kadar yerleflime sahne olan Van Kalesi’e Os-
manl› döneminde, iç kale sur duvarlar›, iki girifl kap›s›, cephanelik, ambar, kuleler ve Van’daki ilk ‹s-
lâm eseri olma özelli¤ini tafl›yan Süleyman Han Camii eklenmifltir.

-Y-

YOZGAT: Yozgat ili, ‹ç Anadolu bölgesinin Orta K›z›l›rmak bölümünde Bozok Platosu üzerinde
yer almaktad›r. Eski uygarl›k merkezlerinden Hattuflafl (Bo¤azköy) ve Alacahöyük'le komflu olan
Yozgat, önemli yollar›n kavfla¤›ndad›r. Ankara-Sivas (E-88) karayolu ile Samsun-Kayseri-Mersin ka-
rayollar› ilden geçmektedir. Bu yollar, uluslararas› tafl›mac›l›kta önemli bir yere sahiptir. Ülkemiz-
den ve Avrupa ülkelerinden Ortado¤u'ya (‹ran, Irak) yap›lan ticaret, bu yollar›n önemini daha da ar-
t›rmaktad›r. Kuzeyde Çorum, Amasya, Tokat; do¤uda Sivas; güneyde Kayseri, Nevflehir, Konya; ba-
t›da K›rflehir, K›r›kkale illeri ile çevrili olan ilin 14.123 km2 yüzölçümü ve 682.919 nüfusu vard›r. ‹l
topraklar›n›n % 18,24'ünü kaplayan ormanlar Akda¤madeni, Ayd›nc›k, Çand›r, Çay›ralan, Çekerek,
Kad›flehri ve Saraykent'te yo¤unlaflm›flt›r. Bo¤azl›yan ve Yenifak›l› ilçelerinde ise orman örtüsü hiç
yoktur. Yozgat, alan bak›m›ndan Türkiye'nin 15. ilidir. ‹lin ekonomisi büyük oranda tar›m ve hay-
vanc›l›¤a dayal›d›r.

YUGOSLAVYA: 20. yüzy›lda Do¤u Avrupa'da kurulu bulunan federe bir devlettir. ‹lk Yugos-
lavya ismi 1918 y›l›nda kurulan S›rp, H›rvat ve Slovenlerden kurulan krall›¤›n ad›n›n 1929 y›l›nda Yu-
goslavya Krall›¤› olarak de¤ifltirilmesi ile konuldu. 1941 y›l›nda Hitler'in ordusu taraf›ndan iflgal edi-
lene kadar "Güney Slavlar›'n›n ülkesi" anlam›na gelen bu isimle kald›. 2. Dünya Savafl›n›n ard›ndan
1945 y›l›nda Demokratik Yugoslavya Federasyonu kuruldu. Ülkenin ismi 1946 y›l›nda Yugoslavya
Federal Halk Cumhuriyeti oldu. 7 Nisan 1963'de al›nan kararla ise ülkenin ismi Sosyalist Federal Yu-
goslavya Cumhuriyeti oldu. Bu isim 1992 y›l›nda Federasyona ba¤l› 6 devletten 4'ünün ayr›lmas›na
kadar sürdü. 1992'de Slovenya, H›rvatistan, Makedonya Cumhuriyeti ve Bosna Hersek Yugoslav-
ya'dan ayr›ld›. 1992 y›l›nda S›rbistan (Voyvodina ve Kosova'y› da içine alarak) ve Karada¤, Yugos-
lavya Federal Cumhuriyeti ad› bir devlet kurdu. 2001 y›l›nda Yugoslavya ad› kald›r›ld› ve son olarak
4 fiubat 2003'de ülkenin resmî ismi S›rbistan-Karada¤ olarak de¤ifltirildi. Karada¤, 21 May›s 2006 Pa-
zar günü yap›lan referandumda ç›kan % 55.5’lik “Evet” oyu ile ba¤›ms›z olma karar› ald›. 3 Haziran
2006'da ise Karada¤ Parlamentosu, referandumda ç›kan sonuca dayanarak Karada¤'›n ba¤›ms›zl›¤›-
n› ilân etti. S›rbistan ve Karada¤'›n ayr›lmas›yla hukuken eski Yugoslavya'n›n son kal›nt›s› S›rbistan-
Karada¤ da tarihe kar›flm›fl oldu.

YÛfiA DA⁄I: ‹stanbulun Beykoz ilçesinde olan Yufla Tepesi 201 metre yüksekli¤indedir. Tepe,
ad›n› bu mekâna ad›n› veren Hz. Yufla’dan alm›flt›r. fiehrin manevî merkezlerinden biridir.
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Alâ sâhibihâ efdalüssalâti
vesselâmi

pΩnÓs°ùdGnh pInÓs°üdG oπn°†ranG Én¡pÑpMÉn°U »'`∏nY411, 412

Aleyküm bidînil acâizi põpFÉnén©rdG pøj/ópH rºoµr«n∏YKeflfü’l-Hafâ,
2:70.

566, 821

Allâhü nûrussemâvâti ver
ard›

p¢VrQn’rGnh päGnƒ'ªs°ùdG oQƒof *nGNur Suresi: 35. 443

Allâhümmegfir lilmü'minîne
velmü'minâti

päÉnæperDƒoªrdGnh nÚ/æperDƒoªr∏pd rôpØrZG -nG762

Asâ en tekrahû fley'en ve
hüve hayrun leküm

rºoµnd lôr«nN nƒognh ÉkÄr«n°T GƒognôrµnJ r¿nG »=```'°ùnYBakara Suresi:
216.

63,137,
227,
341, 421

Bârakellâhü veffakümüllâ-
hü vees'adekümüllâhü fid-
dârayni

*G oºoµn≤sanh *G n∑nQÉnH
pørjnQGsódG »pa *G oºocnón©r°SnGnh

356
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Aç›klama: Arapça metin indeksi, Arapça bilmeyenlerin de kolay bulmalar›n› temin
bak›m›ndan, okunufl metinleri alfabetik s›raya konularak haz›rlanm›flt›r.

Arapça metin Arapça metin Sayfa Arapça 
Okunufllar› Konusu No Metin

EM‹RDA⁄ LÂH‹KASI AYET ve ARAPÇA MET‹N ‹NDEKS‹

— A —

Bil urvetil vüskâ »'≤rKoƒrdG pInhrôo©rdÉpHBakara Suresi:
256.

63

Bismillâhirrahmânirrahîm W731

Ecirnâ, irhamnâ ÉnærªnMrQpG , ÉnfrôpLnG411

— B —

— E —

Ecirnâ minennâri pQÉsædG nøpe ÉnfrôpLnG575

Ecirnâ ve ecir vâlideynâ ve
ecir talebete rasâilinnuri

ÉnærjnópdGnh rôpLnGnh ÉnfrôpLnG
p pQƒtædG pπpFÉn°SnQ nánÑn∏nW rôpLnGnh

233



päGnôp°TÉnY pOnón©pH !órªërdnG
m¿ÉnenR uπoc »/a n¿Én°†nenQ pôr¡n°T

Elhamdülillâhi hâzâ min
fadli rabbî

595

Elhamdülillâhi rabbil âlemî-
ne

Fâtiha Suresi:
2.

643

Elhayru fîmahtârahüllâhü *G o√nQÉnàrNGÉnª«/a oôr«nîrdnG369

Elmü'minü beleviyyün Keflfü’l-Hafâ,
2:295.

270

Elmü'minü lilmü'mini kel-
bünyânil mersûs› yeflüddü
ba'duhû ba'den

Buhârî, Salât:
88; Müslim,
Birr: 65; Tirmi-
zî, Birr: 18; Ne-
seî, Zekât: 67.

763
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Arapça metin Arapça metin Sayfa Arapça 
Okunufllar› Konusu No Metin

Elhamdülillâhi !oórªnërdnGFâtiha Suresi:
2.

244, 429,
644

Elhamdülillâhi alâ külli hal m∫ÉnM uπoc »'`∏nY ! oórªnërdnGFeyzü’l-Kadîr,
1: 368, hadîs
no: 662.

801

Elhamdülillâhi biadedi âfli-
râti flehri ramazâne fî külli
zemanin

788

Elhamdülillâhi alâ nûril
îmâni min külli vechin

m¬rLnh uπoc røpe p¿ÉnÁ/’rGpQƒof »'∏nY !órªnërdnG408

»uHnQ pπr°†na røpe Gnò'g !oórªnërdnG

nÚ/ªndÉn©rdG uÜnQ !oórªnërdnG

p¿Én«ræoÑrdÉnc pøperDƒoªr∏pd oøperDƒoªrdnG
Ék°†r©nH o¬o°†r©nH tóo°ûnj p¢Uƒo°UrônªrdG

Elmübârakâtü oäÉncnQÉnÑoªrdnG674

Elmübârakâtü lillâhi ! oäÉncnQÉnÑoªrdnG675

Elyevme nüneccîke bibede-
nike

n∂pfnónÑpH n∂«uénæof nΩrƒn«rdnGYunus Suresi:
92.

692

w…pƒn∏nH oøperDƒoªrdnG

Ennâri pQÉsædnG77

Errâdî biddarari lâ yünzaru
lehü

o¬ndoôn¶ræojn’ pQnôs°†dÉpH »/°VGsôdnG91

Errahmânü Allemel kur'âne
Halakal insâne Allemehül
beyâne

n¿'Grôo≤rdG nºs∏nY @ oø'ªrMsôdnG
@ '¿Én«nÑrdG o¬nªs∏nY @ n¿Én°ùrfp’rG n≥n∏nN @

Rahman Sure-
si: 1-4.

637
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Arapça metin Arapça metin Sayfa Arapça 
Okunufllar› Konusu No Metin

Esselâmü aleyke eyyühen-
nebiyyü

t»pÑsfÉn¡tjnG n∂r«n∏nY oΩnÓs°ùdnG680, 681,
682

Esselâmü aleyküm rºoµr«n∏nY oΩnÓs°ùdnG682

Essalevâtü lillâhi ! oäGnƒn∏s°üdnG675, 676

Esselâmü aleynâ ve alâ
›bâdillâhis sâlihîne

nÚ/ëpdÉs°üdG $GpOÉnÑpY »'`∏nYnh Énær«n∏nY oΩnÓs°ùdnG680

Ettayyibâtü oäÉnÑu«s£dnG674, 676

Ettayyibâtü lillâhi 676, 677, 680 ! oäÉnÑu«s£dnG
Etteh›yyâtü elmübârakâtü oäÉncnQÉnÑoªrdnG oäÉs«pësàdnG673

Etteh›yyâtü elmübârakâtü
essalavâtü ettayyibâtü lillâ-
hi

oäÉncnQÉnÑoªrdnG oäÉs«pësàdnG
! oäÉnÑu«s£dnG oäGnƒn∏s°üdnG

Buharî, Ezan:
148, 150; Müs-
lim, Salât: 56,
60, 62; ‹bn-i
Mace, ‹kame:
24.

673

Etteh›yyâtü lillâhi ! oäÉs«pësàdnG674

Eûzübillâhi mineflfleytâni
vessiyâseti

pán°SÉn«u°ùdGnh p¿Én£r«s°ûdG nøpe $ÉpH oòoYnG91, 478, 835

Ezzulmü lâ yedûmü vel
küfrü yedûmü

oΩhoónj oôrØoµrdGnh oΩhoónjn’ oºr∏t¶dnG144

Ezzulümâtü päÉnªo∏t¶dnG77

Feinneke mahrûsün biaynil
›nâyeti

pánjÉnæp©rdG pør«n©pH l¢Shoôrëne n∂sfpÉna79, 449, 848

Fî tadlilin mπ«p∏r°†nJ »/aFil Suresi: 2. 396

Hasbünallâhü ve ni'mel ve-
kîlü

oπ«/cnƒrdG nºr©pfnh *GÉnæoÑr°ùnMAl-i ‹mran Su-
resi:173.

42, 54, 68, 308,
484, 702

— F —

— H —



956 | EM‹RDA⁄ LÂH‹KASIARAPÇA MET‹N ‹NDEKS‹

Arapça metin Arapça metin Sayfa Arapça 
Okunufllar› Konusu No Metin

‹fâdetül merâmi pΩGnônªrdG oänOÉnapG630

‹leyhi yes'adül kelimit tay-
yibü

oÖu«s£dG oºp∏nµrdG oón©r°ünj p¬r«ndpGFât›r Suresi:
10.

598, 677, 683

‹nnâ a'taynâ Énær«n£rYnG BÉsfpGKevser Suresi:
1.

357, 358

Hâzâ min fadli rabbî »uHnQ pπr°†na røpe Gnò'gNeml Suresi:
40.

182, 196, 244,
429

‹nnâ a'taynâ kelkevseru oônKrƒnµrdG n∑Énær«n£rYnG BÉsfpGKevser Suresi:
1.

645

‹nnâ fetahnâleke fethan
mübînen

Ékæ«/Ñoe Ékëràna n∂ndÉnærënàna ÉsfpGFetih Suresi:1. 460

‹nnâ lillâhi ve innâ ileyhi
râciûne

n¿ƒo©pLGnQ p¬r«ndpG BÉsfpGnh ! ÉsfpGBakara Suresi:
156.

291

‹nnallâhe halakal insâne
alâ sûratir rahmâni

n≥n∏nN %G s¿pG
pø'ªrMsôdG pInQƒo°U »'̀ ∏nY n¿Én°ùrfp’rG

Müsned, 2:244,
251, 315; Bu-
hari, ‹sti’zan: 1;
Müslim, Birr:
115, Cennet:
27.

251, 252

‹nnel insâne lezalûmün
keffârun

lQÉsØnc lΩƒo∏n¶nd n¿Én°ùrfp’rG s¿pG‹brahim Suresi:
34.

83

‹nneddarûrâti tübîhul mah-
zûrâti

päGnQƒo¶rënªrdG oí«/ÑoJ päGnQhoôs°†dG s¿pG60

‹nneddarûrâti tübîhul mah-
zûrâti

‹nnel insâne leyetgâ

päGnQƒo¶r``nÙrG oí«/ÑoJ päGnQhoôn°†dG s¿pG

»'¨r£n«nd n¿Én°ùrfp’rG s¿pGAlak Suresi: 6.

872

63

‹nnel usmâniyyete hâmile-
tün bidevletin evrubâiyyeti
fesetelidü yevmen mâ vel
avrûbâ hâmiletün bil islâ-
miyyeti fesetelidû yevmen
mâ

mándrhnópH lán∏peÉnM nás«pfÉnªrão©rdG s¿pG
ÉnHhoQrhn’rGnh Éne Ékerƒnj oóp∏nàn°ùna pás«pFÉnHhoQrhnG

Éne Ékerƒnj oóp∏nàn°ùna pás«penÓr°Sp’rÉpH lán∏penÉM

671

‹nnelmünâfikîne fidderkil
esfeli minennâri

pQÉsædG nøpe pπnØr°Sn’rG p∑rQsódG »pa nÚ/≤paÉnæoªrdG s¿pGNisa Suresi:
145.

76, 77

— ‹ —
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Arapça metin Arapça metin Sayfa Arapça 
Okunufllar› Konusu No Metin

‹nnemel mü'minûne ›hve-
tün

oInƒrNpG n¿ƒoæperDƒoŸG ÉnªsfpGHucurât Sure-
si: 10.

626, 769, 843

Kul hüvallâhü ehadün lónMG *Gnƒog rπob‹hlâs Suresi. 1. 434, 436, 437,
438, 443

Kul lâ es'elüküm aleyhi ec-
ran illel meveddete fil kur-
bâ

rºoµo∏nÄr°SnG nB’ rπob
»'Hrôo≤rdG »pa nIsOnƒnªrdG s’pG GkôrLnG p¬r«n∏nY

fiûrâ Suresi:
23.

350

Kulillâhüm mâlikel mülki p∂r∏oªrdG n∂pdÉne rºo¡s∏dG pπobAl-i ‹mran Su-
resi:26.

76

Küllü nefsin zâikatül mevti pärƒnªrdG oán≤pFBGnP m¢ùrØnf tπocAnkebût Sure-
si: 57.

339

— K —

— L —

Kün kâdiriyyel vakti pârbnƒrdG s…pQpOÉnb røoc214

Lâ ilâhe illâ hüve nƒog s’pG n¬'dpG nB’Kasas Suresi:
88, Bakara Su-
resi: 255.

434, 436, 437,
438, 443

Lâ ilâhe illalâhü *G s’pG n¬'dpG n’Muhammed
Suresi: 19.

117, 133, 148,
165

Lâ ilâhe illallâhül vâcibül
vücûdil vâhidül ehadi bili-
sânil hakîkatil insâniyyeti
bikelimâti hayâtihâ ve h›s-
siyâtihâ vesecciyyâtihâ...

pOƒoLoƒrdG oÖpLGnƒrdG *G s’pG n¬'dpG n’
pás«pfÉn°ùrf/’rG pán≤p≤nërdG p¿Én°ùp∏pH pónMn’rG oópMnƒrdG

Én¡pJ És«u°ùpMnh Én¡pJÉn«nM päÉnªp∏nµpH

251

Lâ meflhûde illâ hüve nƒogs’pG nOƒo¡r°ûnen’602

Külû veflrabû velâ tüsrifû Gƒoapôr°ùoJn’nh GƒoHnôr°Tnh Gƒo∏ocA’râf Suresi:
31.

649

Lâ mevcûde illâ hüve nƒogs’pG nOƒoLrƒnen’601

Lâ taknetû min rahmetillâ-
hi

$G pánªrMnQ røpe Gƒoànær≤nJ n’Zümer Suresi:
53.

114
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Arapça metin Arapça metin Sayfa Arapça 
Okunufllar› Konusu No Metin

Lâ terkenû ilellezîne zale-
mû fetemessekümünnâru
vemâ leküm

»ndpG BGƒoæncrônJ n’
rºoµndÉnenh oQÉsædG oºoµs°ùnªnàna Gƒoªn∏nX nøj/òsdG

Hud Suresi:
113.

114

Lâ yedurruküm men dalle
izehtedeytüm

rºoàrjnónàrgG GnPpG sπn°V røne rºoctQoónj n’91

La'netüllâhi alez zâlimîne nÚ/ªpdÉs¶dG »∏nY $G oánær©nd355

Lehül hamdü vel minnetü oásæpªrdGnh oórªnërdG o¬nd195

Lev kânû ya'lemûne n¿ƒoªn∏r©nj GƒofÉnc rƒnd693

Levlâke levlâke lemâ ha-
laktül eflâke

n∑nÓran’rG oâr≤n∏nN É'ªnd n∑n’rƒnd n∑n’rƒndKeflfü’l- Hatâ,
2: 164, hadîs
no: 2123.

302

Leyse lil insâni illâ mâ seâ »n©n°SÉne s’EpG p¿Én°ùrfpÓr/d n¢ùr«ndNecm Suresi:
39.

649

Likülli musîbetün (‹nnâ lillâ-
hi ve innâ ileyhi râciûne)

mánÑ«/°üoe uπoµpd
zn¿ƒo©pLGnQ p¬r«ndpG BÉsfpGnh ! ÉsfpG{

Bakara Suresi:
156.

54, 319, 339

Mâ tekûlü fî hakk› hâzihil
hurriyyetil usmâniyyeti vel-
medeniyyetil evrubâiyyeti

pánjuôoërdG p√pò'g u≥nM »/a o∫ƒo≤nJÉne
pás«pFÉnHhoQrhn’rG pás«pfnónªrdGnh pás«pfÉnªrão©rdG

671

Mâliki yevmiddîni pøjuódG pΩrƒnj p∂pdÉneFâtiha Suresi:
4.

643, 645

Men âmene bilkaderi emi-
ne minel kederi

pQnónµrdG nøpe nøpenG pQnón≤rdÉpH nøne'G røne342

Men katele nefsen bigayri
nefsin evfesâdetin fil ard›
fekeennemâ katelennâse
cemîan

»pa mOÉn°ùnarhnG m¢ùrØnf pôr«n̈ pH Ék°ùrØnf nπnànb røne
Ék©«/ªnL n¢SÉsædG nπnànb ÉnªsfnÉnµna p¢VrQn’rG

Mâide Suresi:
32.

648

Men temesseke bisünnetî
›nde fesâdi ümmetî felehü
ecru mieti flehîden

»/àsæo°ùpH n∂s°ùnªnJ røne
mó«/¡n°T pInCÉpe oôrLnG o¬n∏na »/àseoG pOÉn°ùna nóræpY

Müntehabât-I
Kenzü’l-Um-
mal, 1:100.

327

— M —
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Arapça metin Arapça metin Sayfa Arapça 
Okunufllar› Konusu No Metin

Meselüllezîne't-tehazû min
dûnillâhi evliyâe kemeselil
ankebûti ittehazet beyten
veinne evhenel büyûti le-
bebtül ankebûti lev kânû
ya'lemûne

p¿hoO røpe GhoònësJG nøj/òsdG oπnãne
päƒoÑnµnæn©rdG pπn°ùnªnc nABÉn«pdrhnG $G

päƒo«oÑrdG nøngrhnG s¿pGnh Ékàr«nH ränònîsJpG

Ankebût Sure-
si: 41.

691

Mezdedtü yekînen Ékæ«/≤nj oärOnOrRGÉne213

Min mehâsinifl flerîati sed-
dü ebvâbil fiteni

pønàpØrdG pÜGnƒrHnG tón°S pán©j/ôs°ûdG pøp°SÉnëne røpe354

Mûtû kable en temûtû GƒoJƒoªnJ r¿nG nπrÑnb GƒoJƒoeel-Aclûnî, Kefl-
fü’l-Hafâ,
2:291.

370

Ni'mel mevlâ ve ni'menne-
sîru

oÒ/°üsædG nºr©pfnh »'̀ drƒnªrdG nºr©pfEnfal Suresi:
40.

42

— N —

Rabbil âlemîne nÚ/ªndÉn©rdG uÜnQFatiha Suresi:2. 644

Seyyidül kavmi hâdimü-
hüm

rºo¡oepOÉnN pΩrƒn≤rdGoóu«n°SMiflkâtü’l-Mesâ-
bih, hadîs no:
3925; Fethü’l-
Kebîr, 2:195;
Müsnedü’l-Fir-
devs, 2:324.

747, 760

Sirran tenevveret ränQsƒnænJ Gvôp°S511

Sübhâneke lâ ›lme lenâ illâ
mâ allemtenâ inneke entel
alîmül hakîmü

BÉænàrªs∏nYÉnes’pG BÉnænd nºr∏pYn’ n∂nfÉnërÑo°S
oº«/µnërdG oº«/∏n©rdG nârfnG n∂sfpG

Bakara Suresi:
32.

439

fiehidallâhü ennehü lâ ilâhe
illâ hüve vel melâiketü

oánµpÄ' ỳ∏nªrdGnh nƒog s’pG n¬'dpG nB’ o¬sfnG *Gnóp¡n°TAl-i ‹mran Su-
resi:18.

76

— R —

— S —
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Arapça metin Arapça metin Sayfa Arapça 
Okunufllar› Konusu No Metin

Tahharallâhü eydiyenâ fe-
nütahhiru elsinetenâ

Énænànæp°ùrdnG oôu¡n£oæna ÉnænjpórjnG *Gnôs¡nWfia’ranî, El- Yevâ-
kit ve’l-Cevahir,
2:69; Bâcurî, fier-
hü Cevheretü’t-
Tevhid, 334.

354, 360

Tefekküru sâatin hayrun
bin ibâdeti senetin

mánæn°S pInOÉnÑpY røpe lôr«nN mánYÉn°S oôtµnØnJKeflfü’l-Hafa,
1:1004.

165

Teîflü seîden Gkó«/©n°S o¢û«/©nJ856

Termîhim bih›câratin mInQÉnépëpH rºp¡«/erônJFil Suresi: 4. 396

Tevekkeltü alallâhü $G »n∏nY oâr∏scnƒnJ332

Ve’tesimû bihablillâhi ce-
mîan

Ék©«/ªnL $G pπrÑnëpH ƒoªp°ünàrYGnhÂl-i ‹mrân Su-
resi: 103.

626

Veflflemsü tecrî …pôrénJ o¢ùrªs°ûdGnhYâsin Suresi:
38.)

312

Vebihî nesteînü oÚ/©nàr°ùnf /¬pHnh691

Vebihiz zulmetü oánªr∏t¶dG p¬pHnh229

Vebil âyetil kübrâ eminnî
minel fecet

pânj'’rÉpHnh
pânénØrdG nøpe »uæpenG …'ôrÑoµrdG 

100, 102

Vefî külli fley'in lehû âye-
tün tedüllü alâ ennehû vâ-
hidün

mrÅn°T uπoc »/anh
lópMGnh o¬sfnG »n∏nY t∫oónJ lánjnG o¬nd

‹bnü’l-Mu’tez
isimli Armap
flâirine âit bir
m›srâ.

602, 690

Veflâvirhüm fil emri pôren’rG »pa rºogrQphÉn°TnhAl-i ‹mran Su-
resi:159.

59

Vein min fley'in illâyüsebbi-
hu bihamdihî

√pórªnëpH oíuÑn°ùoj s’pG rmÅn°T røpe r¿pGnh‹srâ Suresi: 44. 37, 89, 92, 397,
420, 434, 475, 502,
554, 558, 578, 652,
656, 672, 691, 786

— T —

— V —
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Arapça metin Arapça metin Sayfa Arapça 
Okunufllar› Konusu No Metin

Vel îlmü indellah Lâ ya’le-
mül gaybe illallah

*G s’pG nÖr«n¨rdG oºn∏r©nj n’ @ $G nóræpY oºr∏p©rdGnh282

Velâ tenâzeû fetefflelû ve-
tezhebe rîhuküm

Enfâl Suresi:
46.

626 rºoµoëj/Q nÖngrònJnh Gƒo∏n°ûrØnàna GƒoYnRÉnænJ n’nh
Velâ tezirû vâziratün vizra
uhrâ

…'ôrNoG nQrRph lInQpRGnh oQpõnJ n’nhEn’âm Suresi:
164.

83, 623, 624,
626, 648, 747,
759, 770, 773,
795, 819, 827,
862, 863, 868,
871, 877

Velcibâle evtâden GkOÉnJrhnG n∫ÉnÑpérdGnhNebe’ Suresi:
7.

312

Velfecri Veleyâlin aflrin môr°ûnY m∫Én«ndnh @ pôrénØrdGnhFecr Suresi: 1-
2.

694

Vellezîne âmenû ve amilüs
sâlihâti lenübevviennehüm
gurafen tecrî min tahtihel
enhâru hâlidîne fîhâ ni'me
ecrul âmilîne

päÉnëpdÉs°üdGGƒo∏pªnYnh GƒoænenG nøj/òsdGnh
Én¡pàrënJ røpe …pôrénJ ÉkanôoZ pásærnÛpøne rºo¡sænFuƒnÑoænd

nÚ/∏peÉn©rdG oôrLnG nºr©pf Én¡«pa nøj/óp∏nN oQÉn¡rfn’rG

Ankebût Sure-
si: 58.

339

Vemâ erselnâ min rasûlin
illâ bilisâni kavmihi

p¬perƒnb p¿Én°ùp∏pH s’pG m∫ƒo°SnQ røpe Énær∏n°SrQnG BÉnenh‹brahim Suresi:
4.

181

Vemâ überriü nefsî innen-
nefse leemmâratün bissûi
illâ mâ rah›me rabbî

n¢ùrØsædG s¿pG »/°ùrØnf oÇuônHoG BÉnenh
»uHnQ nºpMnQÉne s’pG pAyƒt°ùdÉpH lInQÉsen’n 

Yûsuf Suresi:
53.

732

Vemen ahsenü dînen mim-
men esleme vechehü lillâhi

! o¬n¡rLnh nºn∏r°SnG røsªpe Ékæj/O oøn°ùrMnG rønenhNisa Suresi:
125.

76

Vesmi asâ mûsâ bihizzul-
metün celet

rân∏nérfG oánªr∏t¶dG p¬pH »'°Sƒoe Én°ünY oºr°Snh100, 258

Yâ eyyühellezîne âmenû
etîullâhe veetîur rasûle ve
ûlil emri minküm

%G Gƒo©«/WnG BGƒoænenG nøj/òsdGÉn¡tjnG BÉnj
rºoµræpe pôren’rG »pdhoGnh n∫ƒo°SsôdGGƒo©«/WnGnh

Nisâ Suresi:
59.

751

Veyensurakellâhü nasran
azîzen

Gkõj/õnY Gkôr°ünf *G n∑nôo°ürænjnhFetih Suresi: 3. 460

Vildânün l¿Gnórdph597

— Y —
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Arapça metin Arapça metin Sayfa Arapça 
Okunufllar› Konusu No Metin

Yetûfü aleyhim vildânün
muhalledûne

n¿hoós∏nîoe l¿Gnórdph rºp¡r«n∏nY o±ƒo£njVâk›a Suresi:
17.

597

Yâ müdriken ÉkcpQróoe Énj159, 214

Yestehibbûnel hayâted-
dünyâ

Én«rftódG nIƒ'«nërdG n¿ƒtÑpënàr°ùnj‹brahim Suresi:
3.

398

Yübeddilüllâhü seyyiâtihim
hasenâtin

mäÉnæn°ùnM rºp¡pJÉnÄu«n°S *G o∫uónÑojFurkan Suresi:
70.

181

Yürîdûne liyütfiü nûrallâhi
biefvâhihim vallâhü mü-
timmü nûrihî velev kerihel
kâfirûne

rºp¡pgGnƒranÉpH $GnQƒof GoDƒpØr£o«pd n¿hoójpôoj
n¿hoôpaÉnµrdG n√pônc rƒndnh /√pQƒof tºpàoe *Gnh

Saf Suresi: 8. 160, 204

Yûzenü midâdül ulemâi bi-
dimâifl flühedâi

pABGnón¡t°ûdG pABÉnepópH pABÉnªn∏o©rdG oOGnópe o¿nRƒojKeflfü’l-Hâfâ,
2:400, hadîs
no: 3281.

327

Zâlikel kitâbü lâ raybe fîhî p¬«/a nÖrjnQ n’ oÜÉnàpµrdG n∂pd'PBakara Suresi:
2.

641

— Z —



Allah ellerimizi o kanl› hâdiselere bulaflt›rmad›; o halde biz de o hâdiselerden bahsedip 
dilimizi bulaflt›rmayal›m.” (Ömer bin Abdülaziz’e ait bir söz. fia’ranî, El- Yevâkit 
ve’l-Cevahir, 2:69; Bâcurî, fierhü Cevheretü’t-Tevhid, 334.) 

Énænànæp°ùrdnG oôu¡n£oæna ÉnænjpórjnG *Gnôs¡nW . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .354, 360.

Âlimlerin mürekkebiyle flehidlerin kan› denk tutulur. (Keflfü’l-Hâfâ, 2:400, hadîs no: 3281.)

pABGnón¡t°ûdG pABÉnepópH pABÉnªn∏o©rdG oOGnópe o¿nRƒoj . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .327.

Bir müddet tefekkür, bir senelik nafile ibaretten daha hay›rl›d›r. (Keflfü’l-Hafa, 1:1004.) 

mánæn°S pInOÉnÑpY røpe lôr«nN mánYÉn°S oôtµnØnJ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .165.

“Bir tek adam seninle imana gelse, sahra dolusu k›rm›z› koyundan daha hay›rl›d›r.” 
Buhârî, Cihad: 102, 143; Müslim, Fezâilü’l-Kur’ân: 32, 34; 
Ebû Dâvud, Vitr: 1, ‹lim: 1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 257.

Bütün tahiyyeler, bütün mübârek fleyler, bütün salâvât ve duâlar ve bütün kelimât-› 
tayyibe Allah’a muhsustur. (Buharî, Ezan: 148, 150; Müslim, Salât: 56, 60, 62; ‹bn-i Mace,
‹kame: 24.)

! oäÉnÑu«s£dnG oäGnƒn∏s°üdnG oäÉncnQÉnÑoªrdnG oäÉs«pësàdnG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .673.

“Deniz dibindeki bal›klar dahi günahkâr ve zalimlerden flekva ediyorlar ki, 
onlar›n yüzünden ya¤mur kesilir, hatta ‘bizim nafakam›z azal›r’ derler.” Et-Ter¤ib 
ve’t-Terhib, 1:281, 3:314; Hayatü’l-Hayavanü’l-Kübra, 1:381  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .73.

“Dindar ihtiyar kad›nlar›n dinine tâbi olunuz” Keflfü’l-Hafâ, 2: 70.

põpFÉnén©rdG pøj/ópH rºoµr«r∏nY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .566, 821.

Her hal üzere Allah’a hamd olsun. (Feyzü’l-Kadîr, 1: 368, hadîs no: 662.)

m∫ÉnM uπoc »'`∏nY ! oórªnërdnG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .801. 

Kim benim ümmetimin bozuldu¤u bir zamanda sünnetime sar›l›rsa, ona yüz flehid sevab›
verilir. (Müntehabât-I Kenzü’l-Ummal, 1:100.)

mó«/¡n°T pInCÉpe oôrLnG o¬n∏na »/àseoG pOÉn°ùna nóræpY »/àsæo°ùpH n∂s°ùnªnJ røne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .327.

“Memuriyet, emirlik ise, reislik de¤il, millete bir hizmetkârl›kt›r.” Miflkâtü’l-Mesâbih,
hadîs no: 3925; Fethü’l-Kebîr, 2:195; Müsnedü’l-Firdevs, 2:324.

rºo¡oepOÉnN pΩrƒn≤rdGoóu«n°S . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .747, 760.

HAD‹S ‹NDEKS‹

Hadisin meali Sayfa no 
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Muhakkak Allah insan› suret-i Rahman’da yaratm›flt›r. (Müsned, 2:244, 251, 315; Buhari, ‹s-
ti’zan: 1; Müslim, Birr: 115, Cennet: 27.)

pø'ªrMsôdG pInQƒo°U »'`∏nY n¿Én°ùrfp’rG n≥n∏nN %G s¿pG ...............................................................................................................................................251.

Musîbetler mü’minin imtihan vesîlesidir. (Keflfü’l-Hafâ, 2:295. ( w…pƒn∏nH lâfz› 

yerine »'∏pàrÑoe lâfz›yla.)

w…pƒn∏nH oøperDƒoªrdnG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .270.

Mü’min için mü’min, sa¤lam yap›lm›fl bir binân›n birbirine kuvvet veren elemanlar› gibidir.

(Buhârî, Salât: 88; Müslim, Birr: 65; Tirmizî, Birr: 18; Neseî, Zekât: 67.)

Ék°†r©nH o¬o°†r©nH tóo°ûnj p¢Uƒo°UrônªrdG p¿Én«ræoÑrdÉnc pøperDƒoªr∏pd oøperDƒoªrdnG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .763. 

“Sadaka belây› def eder” Muhammed Atfîfl el-Ma¤ribî, Câmiu’fl-fieml, 1: 464, 

hadîs no: 1741. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .865.

Sen olmasayd›n [yâ Muhammed!], senolmasayd›n kâinat› yaratmazd›m. 

(Keflfü’l- Hatâ, 2: 164, hadîs no: 2123.)

n∑nÓran’rG oâr≤n∏nN É'ªnd n∑n’rƒnd n∑n’rƒnd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .302.

Ölüm gelip çatmadan, flehevanî ve nefsanî hislerinizi terk etmek sûretiyle bir nevi ölünüz.

(el-Aclûnî, Keflfü’l-Hafâ, 2:291).

GƒoJƒoªnJ r¿nG nπrÑnb GƒoJƒoe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .370.

®
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A
Abdullah ..........................235, 392, 559, 571, 832
Abdullah (Araçl›) ...................................................465
Abdullah (‹slâmköylü)........................................153
Abdullah (Küreli)...................................................226
Abdullah Çal›flkan................................................227
Abdullah Çavufl ...153, 240, 284, 306, 486, 543
Abdullah ibni Abbas...........................................354
Abdurrahim..................................................331, 551
Abdurrahim (Vastanl›)........................................551
Abdurrahim Zapsu ..............................................594
Abdurrahman .........................................................60, 

105, 108, 131, 151, 153, 154, 172, 178, 189,
202, 265, 272, 279, 285, 291, 308, 318, 319,
325, 330, 331, 388, 423, 468, 558, 559, 561

Abdurrahman (Ankaral›) ...................................465
Abdurrahman (Dinar) .........................................561
Abdurrahman (‹zmir)..........................................592
Abdurrahman (Küreli) ........................................226
Abdurrahman (muallim) ...................................322
Abdurrahman (flöför)..........................................550
Abdurrahman ‹hsan .................................417, 465
Abdurrahman Salâhaddin............306, 315, 369
Abdülaziz Çavifl.....................................................269
Abdülbâkî................................................................384
Abdülehad ..............................................................433
Abdülkadir-i Geylânî ..........Bkz: Gavs-› Geylânî,

Bkz: Gavs-› Azam, Bkz: Gavs-› Azam fieyh-i
Geylânî

Abdülmecid ...................................................60, 105, 
108, 235, 239, 303, 330, 501, 547, 593

Abdülmuhsin .........................................................545
Âdem (a.s.) ..............................................................207
Adnan Menderes ................................................587, 

749, 759, 761, 765, 805, 812, 813, 860, 
Bkz: Menderes

Ahmed...........................................................202, 255, 
262, 266, 272, 273, 278, 292, 318, 364, 366,
385, 387, 393, 394, 460, 559, 668, 718

Ahmed (a.s.m.) ......................................................204
Ahmed (Saval›) ............................................304, 320
Ahmed (Savl›).........................................................347
Ahmed Ali fiimflirî ................................................472
Ahmed Alt›n...........................................................541
Ahmed Feyzi.........................................................117, 

255, 465, 469, 470, 471, 520, 592, 593

Ahmed Fuad ...............................................321, 324, 
337, 338, 364, 384, 387, 388, 389, 416, 464

Ahmed Hamdi (Akseki) ..........................400, 425, 
498, 499, 502, 503, 504

Ahmed Hüsrev......................................................749
Ahmed Kureyflî .................................278, 315, 386
Ahmed Nazif .....................................255, 300, 520, 

Bkz: Nazif Çelebi, Bkz: Nazif
Ahmed Rasih .........................................................448
Ahmed fiiranî .........................................................284
Ahmed Zeki ..................................................124, 347
Ahmed-i Kureyflî ..................................................315
Ahmet Aytimur ....................................................235
Ahmet Feyzi...........................................................521
Âifle ............................................................................581
Âifle-i S›ddîka (r.anha) ........................................351
Akif Bey ...................................................................269
Ali...........................................................124, 149, 229, 

246, 265, 284, 306, 318, 561
Ali (Atabeyli)...........................................................264
Ali (r.a.).......................................................................Bkz: 

Bkz: Hazret-i Ali
Ali Akda¤.......................................................465, 471
Ali Efendi .................................................................148
Ali Ekber fiah ...............................................594, 711
Ali Osman....177, 273, 429, 464, 465, 466, 566
Ali Osman (berber) ..............................................462
Ali R›za............................................................447, 586
Ali R›za (Fetva Emini)..........................................284
Ali R›za (mahkeme reisi) .....................................48
Ali fientürk..............................................................447
Aliye ..........................................................................304
Amerika Sefiri........................................................383
Amerikal› .......................................................272, 275
As›m ................................................................250, 596
Asiye......................................................288, 304, 305
At›f..............................................................................319
Âtif..............................................................................235
Ayfle...........................................................................124
Aziz ..................................................................331, 447

B

Bahaüddin...............................................................331
Bahri ......................................................153, 284, 285
Baflpapaz .................................................................422
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Bayram ............................................................36, 235, 
593, 718, 803, 829, 832, 837, 848, 854

Bediüzzaman ....................................158, 183, 706, 
710, 711, 714, 813, 869, Bkz: Said Nursî

Bediüzzaman Molla Said ..................................267
Bediüzzaman Said Nursî ..................................522, 

535, 581, 703, 749, 757, 867
Bediüzzaman Said Nursî Hazretleri ......36, 743
Bekir ..........................................................................124
Beflkardefl......................................................239, 454
Bismarck ....................................461, 462, 463, 716
Burhan...........................................................154, 260, 

276, 363, 384, 462, 486, 575
Büyük Ali.................................................................308
Büyük Mehdî .........................................................458
Büyük Mustafa............................................285, 561

C

Cebrail (a.s.) ...........................................................281, 
Bkz: Hazret-i Cebrail

Celâl ...........................................................................400
Celâl Bayar ..........................................514, 544, 581
Celâleddin Harzemflah.............................579, 871
Celâleddin-i Rumî ......................................388, 736
Celâleddin-i Süyûtî ..............................................736
Cenab-› Ömer ........................................................158
Cengiz .......................................................................579
Cercis (a.s.).....................................................206, 870
Ceylân (Çal›flkan) ...........................60, 89, 94, 143, 

196, 199, 227, 231, 235, 553, 558, 559, 718,
722, 742, 829, 832, 837, 848, 854, 856, 857,
860

Ç

Çak›r Yusuf .............................................................372
Çal›flkan Mehmed................................................430
Çayc› Emin ..............................................................512
Çilingir Ali...................................273, 278, 429, 464
Ço¤ollu Bayram ....................................................858

D

Dâvud (a.s.) .............................................................207
Deccal .........................................Bkz: minare kadar 

yüksek bir adam
Demirbafl Ali Osman...........................................326
Doktor Duzi .....................................................58, 664
Doktor Hakk›..........................................................432

E

Ebrehe ......................................................................207
Ebû Bekir (r.a.) .......................................................149
Ebû Bekir-i S›dd›k .........................................74, 691
Ebu Cehil ..........................................................74, 679
Edhem ......................................................................207
Eflâtun ......................................................................675
Emin............................................176, 199, 239, 261, 

264, 265, 294, 305, 366, 386, 387, 451, 454
Emin Büke .................................................................46
Emin Y›lmaz ...........................................................392
Enver Pafla ..............................................................476
Eski Said .........................................45, 88, 110, 111, 

219, 220, 239, 254, 298, 303, 336, 381, 391,
421, 422, 469, 510, 529, 585, 596, 607, 610,
622, 627, 628, 665, 666, 667, 668, 669, 670,
671, 672, 831, 838, 855, Bkz: Said Nursî

Eflref Edip.............................................545, 807, 830
Ethem Bey ..............................................................595
Ethem Hoca............................................................388
Eyyub........................................................................284
Eyyub (a.s.)..............................................................206

F

Fahr-i Âlem..................................................232, 879, 
Bkz: Muhammed (a.s.m.)

Fahr-i Befler ...........................................................208, 
Bkz: Muhammed (a.s.m.)

Fahr-i Cihan ...........................................................216, 
Bkz: Muhammed (a.s.m.)

Fahr-i Kâinat......................................673, 677, 836, 
Bkz: Muhammed (a.s.m.)

Faruk .........................................................................814
Fatih...........................................................................704
Fatih Sultan Mehmed..............Bkz: Sultan Fatih
Fatinü’l-Asr.............................................................269, 

Bkz: Said Nursî
Fehmi Çobano¤lu.................................................571
Feyzi .....................................................109, 115, 116, 

152, 176, 199, 202, 239, 241, 264, 265, 294,
318, 322, 331, 366, 386, 387, 454

Firavun............................................................692, 693
Fuad.......................................................303, 331, 388
Fuad (Daday) ..........................................................432
Fuat Sirmen............................................................523
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G

Galip Bey .................................................................414
Gavs-› Âzam.........................................79, 107, 109, 

130, 183, 218, 265, 301, 361, 857
Gavs-› Âzam fieyh-i Geylânî............................856
Gavs-› Geylânî .......................................................848
Gülcü Hüseyin .......................................................324

H

Habib.........................................................................879
Habîb.........................................................................210
Habîb-i Ekrem .......................................................159
Habrü’l-Ümme ......................................................354
Haccâc-› Zâlim .......................................................351
Hacer .....................................................304, 366, 386
Hac› Abdullah (Seydiflehirli).............................576
Hac› Abdüllatif.......................................................369
Hac› Ali ...........................................................529, 530
Hac› Bekir ................................................................394
Hac› Hâf›z.......................................................365, 392
Hac› Haf›z Mehmed...............266, 292, 346, 347
Hac› ‹brahim.............................................................84
Hac› ‹lyas .......................................................452, 453
Hac› K›l›ç Ali............................................................529
Hac› Sabri (Karakoçanl›) ....................................722
Hac› Sabri (Konyal›) .............................................562
Hac› Süleyman......................................................561
Haf›z Ahmed................................................................

124, 131, 197
Haf›z Ali.......................................................64, 92, 95, 

101, 109, 115, 149, 153, 156, 172, 175, 178,
189, 202, 204, 240, 241, 273, 306, 317, 319,
320, 323, 325, 329, 338, 339, 346, 347, 365,
384, 428, 441, 483, 506, 566, 581, 727, 728

Haf›z Emin ...........................................225, 226, 469
Haf›z Fahreddin.....................................................469
Haf›z Hakk›..............................................................385
Haf›z Halid...............................................................284
Haf›z Hasan.............................................................432
Haf›z Hasan (Dadayl›) .........................................321
Haf›z ‹hsan ..............................................................387
Haf›z Mehmed.....241, 273, 292, 320, 347, 392
Haf›z Mustafa ..................95, 153, 157, 172, 241, 

259, 265, 317, 338, 441, 471, 473, 506, 566
Haf›z Mustafa (Burdurlu)......................................92
Haf›z Mustafa (Denizlili) .....................................472
Haf›z Nebi................................................................124
Hahambafl›....................................................539, 555
Hakîm-i Lokman...................................................675
Hakk› .....................................................153, 171, 225

Halil ........................................................473, 501, 506
Halil (Hazret-i ‹brahim).......................................206
Halil ‹brahim................................................156, 177, 

182, 184, 201, 238, 242, 243, 246, 254, 255,
264, 286, 340, 392, 465, 520

Halil ‹brahim (‹slâmköylü) ................................154
Halil ‹brahim (Milasl›) ............116, 154, 163, 182
Halil Özyörük ...............................................522, 577
Halim.........................................................................749
Hamza.........................................634, 668, 749, 814
Hareket Ordusunun 

Baflkumandan›......................................421, 431
Hasan ......................199, 248, 273, 321, 322, 814
Hasan (Bolvadin)...................................................322
Hasan (r.a.) .............................................................130, 

Bkz: Hazret-i Hasan
Hasan At›f ...............................................................520
Hasan Çal›flkan......................................................475
Hasan Day›..............................................................273
Hasan Efendi ..........................................................271
Hasan Fehmi Ustao¤lu ......................................571
Hasan Feyzi....................................................96, 115, 

116, 156, 157, 176, 178, 182, 200, 201, 203,
204, 216, 238, 241, 242, 248, 254, 265, 317,
319, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 337, 338,
339, 340, 346, 347, 364, 372, 384, 386, 389,
416, 465, 469, 507, 542, 565

Hasan Feyzi (Üstattan haber veren)............339
Hasan Hüsnü Bey ................................................405
Hasan fiükrü...........................................................172
Hasnâ Han›m............................................................96
Hatice ..........................................272, 284, 304, 581
Hatip (Gökdereli) ..................................................273
Hatip ‹brahim ........................................................338
Havvâ ........................................................................207
Haydar ......................................................................310
Hayim Naum................................................539, 540
Hayri ..................................413, 473, 562, 596, 629
Hazret-i Ali ...................................................100, 130, 

149, 351, 354, 458, 818, Bkz: Imam-› Ali
Hazret-i Cebrail ....................................................363, 

Bkz: Cebrail (a.s.)
Hazret-i Cercis .......................................................206
Hazret-i Dâvud......................................................207
Hazret-i Ebubekir ..................Bkz: S›dd›k-› Ekber
Hazret-i Hasan .....................................................139, 

Bkz: Hasan (r.a.)
Hazret-i Hüseyin ..................................................361
Hazret-i ‹brahim.......................................Bkz: Halîl, 

‹brahim Halilullah
Hazret-i ‹mam-› Ali..............................................159
Hazret-i ‹sa .............................................................128
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Hazret-i Mahbub-u ‹lâhî....................................204
Hazret-i Mehdî ......................................................456
Hazret-i Muhammed...............Bkz: Muhammed 

(a.s.m.)
Hazret-i Mûsa ........................................................207
Hazret-i Ömer.............................................739, 818, 

Bkz: Ömer (r.a.)
Hazret-i Peygamber..............302, 363, 364, 531
Hazret-i R‹salet........................................................79
Hazret-i R‹saletpenâhî .......................................158
Hazret-i Üsame...........................................727, 731
Hazret-i Üstat ..............29, 31, 32, 529, 530, 627
H›fz› .......................................................262, 266, 287, 

288, 338, 387, 416
H›fz› (berber) ................................................462, 466
Hicret...............................................................124, 581
Hilmi.........................200, 239, 261, 327, 386, 454
Hilmi Bey ...................................366, 378, 387, 405
Hilmi Uran .......................267, 373, 378, 381, 400
Himmet ....................................................................561
Hoca Haflmet ...............................................243, 260
Hoca Hazretleri .....................................................406
Hoca Mûsa Efendi ..................................................97
Hoca Sabri.....................................................394, 562
Hoca Vehbi ...............................224, 290, 370, 465
Hulûsî (Yahyagil)..................................................153, 

171, 230, 239, 249, 250, 373, 385, 454, 724
Hulûsî Bey .............................................32, 414, 549
Hurflid Pafla...................................................421, 517
Hüseyin ..........................................................124, 385
Hüseyin (r.a.) ..........................................................130
Hüseyin Avni ...............................................828, 829
Hüsnü .....................................................36, 235, 373, 

381, 416, 432, 466, 718, 803, 832, 848, 856
Hüsnü (Safranbolulu)..........................................858
Hüsrev (Alt›nbaflak) ..............................................60, 

62, 92, 95, 109, 129, 134, 164, 165, 176,
202, 235, 240, 243, 255, 260, 263, 264, 271,
273, 276, 277, 284, 289, 292, 295, 299, 305,
314, 318, 322, 387, 401, 413, 420, 428, 466,
469, 494, 500, 501, 505, 521, 533, 548, 550,
552, 553, 558, 559, 561, 562, 564, 582, 583,
626, 629, 722, 728, 829, 832

I

Ispartal› Mustafa ..................................................242

‹

‹bnü’l-Kayyim-i Cevzî .........................................352
‹bnü’t-Teymiye .....................................................352

‹brahim................................................143, 199, 323, 
324, 392, 446, 506, 524, 546, 814

‹brahim (a.s.) ..........................................................206
‹brahim Edhem.......................389, 392, 447, 464
‹brahim Efendi.......................................................547
‹brahim Gül.............................................................580
‹brahim Halil ..........................................................239
‹brahim Halilullah ................................................785
‹hsan ..............200, 225, 239, 261, 366, 387, 543
‹hsan (Küreli) ..........................................................226
‹hsan (Samsunlu)..................................................543
‹mam Hakk› Efendi .............................................284
‹mam-› Ali..................43, 60, 100, 101, 102, 107, 

118, 121, 130, 134, 149, 154, 159, 218, 229,
258, 283, 350, 354, 361, 362, 367, 415, 879

‹mam-› Gazalî ....................................361, 727, 838
‹mam-› Rabbanî......................189, 361, 736, 838
‹ngiliz Baflkumandan›...............................421, 752
‹sa (a.s.)..........................................................207, 875, 

Bkz: Hazret-i ‹sa
~’y› ele veren kifli............................Bkz: Yûda

‹sa Abdülkadir ...................................753, 757, 758
‹smail...........................................293, 394, 451, 473
‹smail Efendi...........................................................405
‹smail Efendiye .....................................................406
‹smet (‹nönü)..................535, 537, 538, 539, 540
‹smet Pafla ..............................................................537
‹zmirli Hâkim .........................................................444
‹zzet .................................................................311, 324

K

Kara Kâz›m .............................................................336
Kâtip Osman ......................................156, 309, 582
Kâz›m ..............................................................285, 429
Kâz›m (E¤irdirli) .....................................................264
Kâz›m Karabekir...................................................308
Keçeli Salâhaddin ................................................272
Kel Ali........................................................................509
Kemal Demiralay .................................................828
K›l›ç Ali ............................................................529, 547
K›l›nç Ali ...................................................................448
K›l›nç Hac› Ali .........................................................552
Küçük Ali.........................................................89, 131, 

149, 153, 172, 178, 189, 285, 309, 348, 423
Küçük ‹brahim ............................................324, 446
Küçük Mehmed ......................................................89
Küçük fieyh ............................................................366

L

Leylâ..........................................................................160
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Lord Gürzon........................................537, 539, 540
Lût (a.s.) ....................................................................206
Lütfi ..............................................153, 177, 189, 306
Lütfiye.........................................304, 305, 386, 454
Lütfü ..........................................................................240

M

Mahmud fievket Pafla........................................421
Marangoz Ahmed...............................................131, 

175, 241, 273, 298, 365, 553
Me’cüc ......................................................................741
Mecedüddîn-i Firuz Âbâdî................................314
Mecnun ....................................................................160
Mehdî ....................................................456, 457, 458
Mehdî-i Âl-i Resul ................................................455
Mehmed .......................................................153, 199, 

202, 248, 284, 285, 292, 293, 319, 392, 393,
397, 454, 524, 785, 814

Mehmed (berber).................................................394
Mehmed (Konyal›) ...............................................465
Mehmed Âkif.........................................................284
Mehmed Akif Ersoy.........................Bkz: Akif Bey
Mehmed Ali Mâliki ..............................................442
Mehmed Babacan ...............................................828
Mehmed Celâl .......................................................384
Mehmed Çal›flkan................................................749
Mehmed Çavufl...........................................371, 597
Mehmed Çavufl (Tavasl›) ...................................116
Mehmed Efendi.............................................53, 406
Mehmed Emin.......................................................471
Mehmed Feyzi .....................................................264, 

265, 294, 305, 386, 417, 454, 726
Mehmed Kaya...................................235, 782, 829
Mehmed Mihri.............................................596, 634
Mehmed Sabri.......................................................278
Mehmed Sad›k......................................................634
Mehmed Salih (Yeflil O¤lu) .....................270, 271
Mehmed Süzer......................................................828
Mehmed fiefik.......................................................634
Mehmed Yayla .....................................................592
Mehmed Zahid Kevserî .....................................586
Mehmed Zekeriya ...............................................300
Mehmed Zühtü ...........................................320, 347
Menderes ...............................................................805, 

Bkz: Adnan Menderes
Metin.........................................................................543
Mevlâna Celâleddin (Rumî)..............................838
Mevlâna Celâleddin-i Rumî .............................369
M›s›r Hahambafl› ..................................................539
Mihri ..........................................................................807
minare kadar yüksek bir adam....................368

Mirza (Said Nursî’nin babas›)...........................239
Mister Carlyle...............................................461, 716
Molla Abdülmecid ...............................................529
Molla Dâvud ...........................................................318
Molla Habib .................................................508, 509, 

Bkz: Habib
Molla Hamid...........................................................782
Molla Hamza..........................................................451
Molla Mehmed......................................................241
Molla Mehmed (Tavasl›) ....................................265
Molla Said............................................267, 268, 269
Molla Seyyid Tâha...............................................452
Muallim Ahmed....................................................321
Muallim Hasan ......................................................321
Muallim Osman ..........................................225, 553
Muhacir Haf›z Ahmed ..........284, 285, 291, 394
Muhammed (a.s.m.) ...461, 639, 680, 692, 875,

Bkz: Fahr-i Âlem, Fahr-i Befler, Fahr-i Ci-
han, zat-› Ahmediye, Peygamber (a.s.m.),
Muhammed-i Arabî, Ahmed (a.s.m.), Ha-
bîb, zat-› Ahmediye, Muhbir-i Sad›k, Haz-
ret-i Peygamber, Resul-i Ekrem, Muham-
medü’l-Haflimî, Bkz: Fahr-i Kâinat

Muhammed-i Arabî ..................................158, 681
Muhammedü’l-Haflimî ......................................640, 

Bkz: Muhammed (a.s.m.)
Muharrem .................................241, 317, 326, 430
Muhbir-i Sad›k.......................................................281
Mûsa (a.s.)......................................................207, 875
Mustafa ...............................................124, 153, 172, 

235, 240, 242, 271, 273, 284, 285, 318, 319,
322, 324, 350, 387, 388, 389, 392, 397, 413,
473, 562, 581, 596, 814, 832

Mustafa (terzi) .......................................................473
Mustafa Acet ........................................60, 749, 858
Mustafa Çavufl...................................298, 385, 394
Mustafa Çavufl (Barlal› Marangoz).................241
Mustafa Gül ........................................553, 580, 832
Mustafa Kemal................................................39, 41, 

333, 422, 486, 487, 518, 538, 539, 540, 556,
573, 589, 752, 779, 843

Mustafa Oruç ........................................................324, 
325, 330, 337, 349, 416, 460, 468

Mustafa Osman ...................................................134,
175, 178, 225, 235, 262, 296, 322, 324,

337, 338, 387, 416, 417, 430, 501, 521, 582
Mustafa Sabri Efendi ..........................................586
Mustafa Sungur............................................36, 235, 

337, 338, 388, 416, 430, 526, 557, 590, 792,
Bkz: Sungur

Mustafa Yeflil .........................................................265
Mustafa Y›ld›z..............................................327, 393
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Muzaffer...................................................................814
Müceddid-i Elf-i Sânî ‹mam-› Rabbanî ........189
Müftü Osman ...........................................................96
Münevvere .............................................................384

N

Nam›k Gedik ..........................................................860
Nazif..........................................................................109, 

177, 272, 299, 305, 306, 314, 315, 318, 323,
324, 382, 548, 552, 583, 593, 832, Bkz: Ah-
med Nazif, Nazif Çelebi

Nazif Çelebi..................................................315, 583, 
Bkz: Nazif, Ahmed Nazif

Nazmiye...................................................................384
Necati Lügal..............................................................46
Necmiye.........................................................304, 386
Nemrud....................................................................206
Netice-i Hilkat-i Âlem ..............................673, 675
Nevzat (Tando¤an) ..........................306, 490, 518
Nihad...............................................................249, 417
Nimet ........................................................................304
Niyazi-i M›srî ..........................................................159
Nur Efesi...................................................................519
Nur Mehmed .........................................................423
Nureddin........................................................293, 306
Nureddin (Yaflar) ..................................................394
Nuri ....................................225, 470, 473, 749, 814
Nuri Benli.................................................................451
Nuriye (Said Nursî’nin annesi) ........................239

O

Osman .................................................199, 248, 262, 
319, 324, 413, 553, 668, 718

Osman (r.a.) ............................................................149
Osman (Salih o¤lu) ..............................................327
Osman (Tavflanl› Vâizi).......................................465
Osman Çavufl.........................................................385
Osman Nuri.........................................447, 542, 558
Osman Toprak.......................................................718

Ö

ölmüfl adam .........................................81, 489, 556
Ömer .....................................................124, 324, 668
Ömer (Kastamonulu) ..........................................331
Ömer (r.a.)...........................................149, 158, 625, 

Bkz: Hazret-i Ömer
Ömer Bilen..............................................................571
Ömer Pafla...............................................................452

P

Pakistan Maarif Vekili ........................................574
Peygamber (a.s.m.).....149, 209, 351, 415, 461,

535, 603, 673, 675, 680, 692
Prens Bismarck......................463, Bkz: Bismarck

R

Râbia .........................................................................284
Rahmi..........................................337, 338, 387, 388
Raflid..........................................................................749
Re’fet ..177, 230, 250, 276, 290, 291, 304, 384,

406, 430, 433
Re’fet Bey .....84, 373, 381, 404, 409, 460, 466,

486, 581
Recep........................................................................814
Recep Bey...............................................................336
Reis Celâl .................................................................669
Resul (a.s.m.) ..........................................................206
Resul-i Ekrem .....639, 675, 680, 691, 692, 731,

836, Bkz: Muhammed (a.s.m.)
R›fat Filiz ..................................................................560
Rus Baflkumandan› .........................697, 752, 827
Rüfltü .............154, 176, 235, 260, 289, 562, 837
Rüfltü Çak›n ............................................................828

S

Sabri................................................................153, 176, 
224, 230, 250, 259, 260, 278, 290, 318, 331,
353, 354, 369, 385, 397, 414, 582, 629, 634

Sabri (Konyal›).............................................242, 260, 
290, 331, 398, 465

Sabri (Nur Santral›)...........................330, 384, 464
Sabri (Santral) ........................................................627
Sa’deddin-i Taftazanî................................351, 355
Sad›k.....................................................239, 262, 319, 

386, 413, 506, 528, 546, 562, 629, 749, 814
Sad›k Bey.............................................327, 366, 451
Said...........................241, 340, 385, 392, 470, 668
Said (Nursî) ...............................................................38, 

50, 66, 69, 98, 202, 217, 241, 243, 246, 248,
269, 298, 310, 370, 371, 372, 380, 392, 398,
477, 479, 497, 524, 556, 589, 608, 609, 610,
612, 613, 619, 658, 671, 727, 754, 778, 789,
792, 793, 824, 830, 832, 851, 856, 861, 874,
Bkz: Said Nursî

Said Nurî ..................................................................259
Said Nursî ......44, 45, 46, 47, 58, 64, 71, 79, 84, 

92, 102, 111, 117, 121, 123, 126, 134, 138,
144, 147, 148, 172, 182, 191, 192, 199, 217,
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223, 228, 235, 237, 242, 244, 248, 259, 262,
265, 271, 275, 286, 287, 288, 290, 292, 304,
337, 342, 346, 350, 355, 380, 401, 408, 413,
420, 428, 438, 439, 462, 474, 475, 484, 486,
489, 497, 513, 514, 515, 517, 526, 530, 543,
553, 557, 558, 559, 560, 562, 564, 566, 569,
570, 577, 580, 583, 587, 591, 603, 606, 626,
636, 652, 653, 656, 657, 662, 665, 666, 672,
682, 686, 693, 695, 702, 722, 734, 738, 741,
749, 753, 758, 764, 765, 766, 767, 768, 774,
775, 778, 783, 785, 788, 793, 794, 796, 798,
801, 804, 808, 811, 816, 818, 819, 822, 825,
826, 827, 832, 833, 834, 835, 836, 839, 846,
848, 853, 856, 858, 862, 866, 867, 869, 880,
Bkz: Fatinü’l-Asr, Said (Nursî), Üstat Bedi-
üzzaman, Üstat, Eski Said, gönüllü alay
kumandan›, Bediüzzaman, Bediüzzaman
Molla Said, Hoca Hazretleri

Said Nursî Hazretleri .............................................30
Said Ramazan........................................................594
Saim...........................................................................384
Salâhaddin .........................................151, 245, 265, 

272, 275, 277, 315, 323, 324, 325, 330, 397
Salih .............................................324, 446, 559, 784
Salih o¤lu Osman.................................................327
Salih Yeflil................................................................267
Selâhaddin ..............................................................338
Selim .........................................................................704
Seyda ........................................................................814
Seyyid Sadeddin Pafla........................................332
Seyyid Salih .................................................235, 529, 

546, 547, 565, 593, 594, 784
Seyyid fierif Cürcanî ............................................355
Seyyidü’l-befler Muhammed 

Aleyhissalâtü Vesselâm .............................639
S›dd›k Muharrem .................................................325
S›dd›k Süleyman ....................330, 385, 627, 629
S›dd›k-› Ekber ........................................................730
Sultan Fâtih ............................................................549
Sultan Reflad............................544, 776, 779, 843
Sungur ...........................................................500, 501, 

502, 521, 526, 528, 530, 533, 534, 541, 550,
557, 558, 559, 571, 573, 588, 629, 718, 749,
803, 829, 832, 837, 854, 856, 857, 860, 867,
Bkz: Mustafa Sungur

Süfyan...................................................556, 573, 663
Süleyman ........................273, 284, 385, 704, 814
Süleyman (a.s.)......................................................207
Süleyman (Barakl›) ..............................................549
Süleyman (Beylerbeyli) .....................................116
Süleyman (fiaml›) .................................................153
Süleyman Kaya ....................................................595

Süleyman Rüfltü...........299, 363, 430, 443, 512

fi

fiâh-› Nakflibend ...............................255, 301, 801
fiaml› Haf›z ....................................................290, 291
fiaml› Haf›z Tevfik ......................................284, 385
fiaml› Süleyman....................................................153
fiefik.................................................................105, 117
fiem’i..........................................................................284
fiemsi.........................................................................444
fierife .........................................................................304
fierife Han›m ..........................................................288
fievket Efendi.........................................................284
fieyh Abdurrahman-› Tâ¤î................................106
fieyh Ahmed Hânî Hazretleri ..........................849
fieyh Bahid Hazretleri ........................................670
fieyh Said ...............................................70, 254, 367
fieyh Sünûsî ..............................................................39
fiükrü.....................................................331, 385, 718
fiükrü Efe .................................................................177
fiükrü Kaya .............................................................268

T

Tabip Hayri .............................................................322
Tahir.................................................................413, 814
Tahir (Araçl›) ...........................................................432
Tahir Çavufl .............................................................389
Tahir Pafla................................................................831
Tahirî .........................36, 153, 154, 155, 164, 235, 

277, 288, 299, 304, 306, 310, 314, 318, 393,
397, 411, 413, 420, 428, 581, 666, 749, 799,
803, 829, 832, 837, 848, 854, 856, 857, 860

Tahirî Mutlu............................................................828
Tahsin .......................................................................239
Tahsin Tola ...................................................828, 829
Talha (r.a.)............................................351, 352, 354
Taflköprülü Sad›k .......................................200, 261
Tevfik ........................................................................454
Tevfik ‹leri .................................669, 775, 778, 860
Tillolu Said...............................................................235

U

Ubeyd .......................................................................451
Ukayl .........................................................................354
Ulviye ..........................................304, 305, 386, 454

Ü

Übeyy ibni Halef ..................................................692
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Üstad Bediüzzaman............................................870
Üstad Bediüzzaman Said Nursî......................825
Üstad Bediüzzaman Said Nursî 

Hazretleri ..........................................................825
Üstat ............................33, 72, 127, 129, 159, 160, 

178, 182, 199, 231, 242, 264, 294, 328, 339,
340, 344, 369, 381, 384, 405, 406, 409, 496,
502, 505, 506, 507, 517, 518, 523, 534, 541,
545, 570, 571, 581, 587, 594, 595, 614, 615,
616, 634, 662, 663, 709, 710, 711, 717, 722,
724, 725, 726, 743, 745, 749, 754, 758, 759,
771, 772, 775, 778, 779, 781, 782, 784, 785,
788, 789, 790, 794, 795, 796, 798, 799, 801,
802, 803, 804, 808, 809, 811, 812, 813, 814,
823, 824, 825, 826, 827, 828, 829, 830, 833,
834, 836, 848, 849, 850, 851, 852, 853, 854,
856, 858, 859, 861, 862, 865, 866, 867, 879,
Bkz: Said Nursî

Üstat Bediüzzaman............................................825, 
Bkz: Said Nursî

Üstat Bediüzzaman Hazretleri .......................812
Üstat Hazretleri.....................................................406

V

Vahdet......................................................................465
Vali Memduh Bey................................................509
Van Valisi Haydar Bey.......................................271
Vehbi Pafla..............................................................406
Velid ......................................................351, 355, 362

Y

Yakup (a.s.) .............................................................206
Yakup Cemal ...........................250, 382, 423, 565
Yaflar .........................................................................718

Ye’cüc .......................................................................741
Yeni Said............................................................45, 88, 

110, 220, 239, 254, 361, 607, 611, 627, 628,
665, 667, 671, 838

Yeflil O¤lu Mehmed Salih .......................270, 271
Yeflil Salih......................................................271, 278
Yeflil fiemseddin...................................................291
Yezid............................................351, 355, 362, 625
Y›ld›r›m.....................................................................704
Y›lmaz.............................................................416, 466
Yûda..........................................................................207
Yûnus (a.s.) .............................................................206
Yusuf ...............................................................385, 668
Yusuf Aykut .............................................................46
Yusuf Ziya ...........................................400, 405, 475
Yusuf Ziya Arun....................................................537
Yusuf Ziya Yörükhan............................................46
Yüce Server............................................................208

Z

zat-› Ahmediye....................................85, 281, 282
Zehra............................................304, 366, 386, 454
Zekâi ......................................................154, 186, 384
Zeynelabidin (r.a.).......................................130, 361
Ziver Gündüzalp ...................................................828
Ziya ..........................................................96, 524, 528, 

530, 533, 534, 545, 559, 785
Ziya (Avukat) ..........................................................115
Ziya (Konyal›) .........................................................331
Zübeyde...................................................................277
Zübeyir (Gündüzalp) .........................36, 235, 512, 

519, 530, 533, 534, 546, 550, 552, 742, 782,
799, 803, 829, 832, 837, 848, 854, 858, 860

Zübeyr (r.a.).........................................351, 352, 354
Zühtü.........................................................................324

®
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A

Ada.............................................................................491
Afganistan...............................................................779
Afrika...............................................................652, 842
Afyon ...........................................................30, 31, 49, 

52, 54, 61, 70, 81, 150, 198, 222, 228, 248,
263, 267, 268, 270, 274, 294, 295, 296, 297,
333, 378, 380, 394, 400, 472, 473, 474, 484,
490, 496, 498, 511, 513, 518, 522, 523, 524,
533, 534, 536, 541, 547, 555, 556, 557, 560,
569, 572, 575, 577, 587, 589, 590, 592, 594,
596, 614, 626, 656, 663, 665, 699, 706, 743,
768, 771, 772, 782, 799, 808, 811, 817, 861

A¤r›.............................................................................849
Akflehir .....................................................................541
Alamescit.............................................389, 392, 447
Alevî köyü...............................................................149
Ali Köyü................................................246, 264, 306
Aliköy........................................................................148
Almanya ..............................................741, 742, 864
Amerika ....................................128, 272, 277, 315, 

336, 383, 426, 461, 526, 528, 539, 576, 577,
605, 688, 713, 716, 717, 792, 842, 846, 864

Anadolu ........................30, 74, 93, 115, 224, 535, 
542, 585, 668, 743, 754, 779, 784, 794, 795,
805, 807, 826, 837, 843, 854, 861, 863, 865

Ankara.........................................................30, 37, 39, 
43, 44, 46, 47, 48, 52, 103, 118, 137, 145,
147, 150, 152, 193, 194, 195, 247, 258, 267,
296, 297, 306, 329, 333, 366, 379, 400, 404,
405, 406, 422, 424, 429, 431, 465, 474, 477,
479, 488, 490, 491, 502, 506, 511, 514, 516,
518, 520, 521, 524, 530, 531, 533, 538, 540,
541, 542, 546, 547, 549, 550, 552, 555, 557,
558, 559, 561, 572, 575, 578, 579, 582, 584,
587, 589, 590, 593, 594, 596, 626, 718, 719,
745, 766, 768, 772, 774, 776, 777, 779, 782,
789, 790, 793, 799, 808, 811, 817, 819, 826,
829, 834, 837, 843, 851, 853, 859, 860, 869

Antalya.......................................445, 474, 547, 789
Antep ........................................................................723
Arabistan................................................................460, 

535, 542, 547, 628, 779, 784, 840, 842, 843
Araç........................................................430, 432, 465
Artemit.....................................................................776
Asya.........................188, 574, 652, 781, 842, 844
Atabey ....................153, 177, 264, 273, 306, 543

Avrupa...........................................................114, 187, 
414, 574, 576, 577, 585, 605, 622, 662, 671,
704, 716, 747, 773, 774, 781, 792, 796, 831,
833, 842, 843, 846, 872, 875

Ayanc›k ....................................................................446
Ayasofya..............................................748, 765, 860
Ayasofya Camii.....................................................422
Ayd›n...........................................445, 465, 469, 833

B

Bab-› Seraskerî......................................................460
Babü’s-Selâm.........................................................473
Ba¤dat.....................666, 702, 753, 756, 757, 784
Bahr-i Muhit ...........................................................113
Bal›kesir......................................388, 389, 464, 481
Balkan.............................................................776, 875
Barakl›.............................................................549, 597
Barla ..................................................................29, 153, 

171, 241, 261, 262, 277, 284, 285, 290, 291,
298, 318, 330, 385, 388, 393, 798, 800, 854

Bart›n.........................................................................446
Bedre.........................................................................153
Berlin .........................................................................574
Beylerbeyi...............................................................116
bilâd-› Arap.............................................................753
Bitlis .............................................267, 452, 509, 775
Bo¤azlar......................................................................91
Bolvadin .........................................................322, 822
Bucak ........................................................................520
Buhara ......................................................................586
Burdur ...............................................................92, 445

C

Câmi-i Emevî..........................................................717
Câmiü’l-Emevî..............................................714, 716
Cava ...........................................................................460
Cezire ........................................................................551
Cire Köyü.................................................................385

Ç

Çin ............................169, 576, 584, 605, 796, 875
Çoban ‹sa Köyü.....................................................255

YER ‹NDEKS‹
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D

Daday....................................................321, 430, 432
Davraz Da¤› ............................................................298
Denizli..........................................................30, 31, 37, 

39, 47, 48, 49, 50, 52, 58, 61, 63, 67, 75, 80,
88, 92, 93, 97, 100, 102, 115, 116, 137, 156,
157, 176, 188, 193, 200, 201, 218, 241, 244,
255, 256, 263, 265, 268, 277, 279, 294, 317,
319, 320, 322, 324, 325, 326, 329, 337, 339,
372, 386, 393, 405, 423, 431, 445, 458, 460,
471, 474, 478, 514, 518, 522, 524, 531, 534,
536, 555, 557, 565, 572, 575, 589, 590, 699,
706, 718, 768, 772, 817

Denizli Oteli ............................................................389
Dinar ......................................................549, 561, 597
Diyarbak›r........................772, 775, 782, 853, 854

E

Ebuzziya Matbaas› ..............................................777
Eflâni.....................................................313, 388, 416, 

417, 430, 454, 465, 499, 500, 520, 582, 587
E¤irdir .............................................................264, 274, 

278, 385, 465, 494, 792, 793, 800
Elmal› ........................................................................547
Emirda¤ ......................29, 30, 31, 37, 68, 94, 174, 

178, 182, 197, 223, 225, 231, 232, 234, 248,
263, 267, 268, 270, 296, 297, 322, 333, 378,
380, 394, 403, 430, 474, 477, 489, 490, 495,
496, 498, 522, 524, 547, 581, 582, 587, 592,
627, 654, 722, 766, 822, 839, 858, 868, 869

Erek Da¤› .................................................................850
Ermenek ..................................................................858
Erzurum..................270, 271, 331, 353, 406, 474
Esad Pafla Medresesi ..........................................271
Eskiflehir .................................29, 31, 52, 194, 263, 

279, 297, 299, 478, 518, 538, 557, 576, 590,
595, 658, 699, 718, 767, 769, 817, 839, 857

F

Fas ....................................................................615, 780
Filistin........................................................................756
Finlandiya..................................376, 413, 426, 713
Fransa .......................................................................615

G

Gar-› Sevr.......................................................691, 693
Gaziantep ................................................................595

Gerze.........................................................................446
Gökdere ...................................................................273

H

Hacerü’l-Esved...................................531, 535, 603
Hac› Bayram...........................................................267
Halep ...........................................529, 531, 542, 565
Haliç...........................................................................452
Harbiye Nezareti ..................................................460
Haremeyn-i fierifeyn ......................159, 352, 471
Haydarpafla (Gar›) ................................................538
Hicaz................................................................335, 593
Hind .......................................................411, 460, 472
Hindistan................400, 412, 447, 460, 471, 843
Hint ............................................................................169
Hizan .........................................................................106
Horhor.............................................................634, 668

I

Irak ...........................210, 451, 666, 758, 840, 841
Isparta ...........................29, 30, 31, 37, 45, 56, 80, 

106, 115, 117, 126, 134, 151, 154, 165, 168,
175, 197, 198, 199, 200, 216, 225, 241, 242,
244, 245, 257, 261, 262, 276, 292, 294, 300,
301, 302, 314, 325, 326, 329, 338, 363, 372,
373, 402, 405, 432, 445, 446, 474, 484, 485,
495, 506, 512, 518, 519, 525, 534, 535, 548,
550, 555, 559, 561, 571, 572, 575, 576, 582,
587, 589, 595, 656, 666, 685, 718, 782, 784,
792, 794, 808, 825, 826, 828, 852, 854, 869

Isparta E¤itim Tümeni Cami............................825

‹

‹nebolu ..........................................................164, 166, 
200, 225, 244, 255, 300, 315, 323, 325, 430,
451, 462, 466, 521, 548, 558, 583, 666

‹ngiltere ......................................423, 426, 539, 713
‹ran ................593, 615, 758, 760, 779, 780, 843, 

Bkz: ülke-i Kisrâ
‹slâmköy ..............................................153, 240, 241
‹spanya.....................................................................780
‹stanbul ...............................................30, 31, 45, 52, 

54, 97, 109, 155, 156, 188, 192, 194, 195,
198, 218, 226, 230, 231, 263, 267, 276, 277,
283, 284, 291, 304, 318, 323, 325, 348, 352,
366, 383, 409, 411, 417, 421, 430, 431, 433,
442, 445, 446, 447, 452, 460, 471, 476, 485,
491, 516, 520, 521, 523, 541, 552, 553, 578,
584, 591, 592, 593, 596, 607, 614, 670, 685,
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694, 697, 703, 704, 719, 720, 727, 729, 741,
749, 750, 752, 771, 772, 775, 776, 789, 802,
803, 817, 844, 850, 851, 852, 869

‹sveç.............................................376, 413, 426, 713
‹talya .........................................................................742
‹zmir.........................444, 445, 491, 538, 592, 837

K

Kâbe ..........................................................................207
Kafkas ...................................................267, 271, 843
Kâ¤›thane................................................................452
kanun........................................................................588
Karabük................................................387, 417, 430
Karadeniz ................................................................446
Karakoçan...............................................................722
Kars............................................................................249
Kastamonu .......................................................29, 30, 

88, 123, 134, 143, 151, 174, 175, 176, 197,
225, 229, 261, 262, 268, 294, 295, 304, 305,
318, 322, 331, 366, 386, 387, 388, 417, 430,
451, 454, 465, 474, 512, 576

Kastamonu Lisesi.................................................322
Kayseri......................................................................547
Kerbelâ.....................................................................159
Keflmir ......................................................................472
K›rka¤aç ...................................................................389
Konya.............................................................224, 225, 

242, 260, 263, 290, 331, 366, 398, 429, 465,
519, 560, 562, 805, 807, 837, 838, 839, 869

Konya ‹mam Hatip Mektebi ...........................807
Kosova......................................................................776
Köprü ........................................................................452
Kuleönü..........................................................240, 561
Kuzca.........................................................................172
Kürdistan........39, 106, 159, 340, 610, 784, 843
Küre .................................................................225, 226
Kütahya................................................198, 474, 481

L

Lozan.................................537, 538, 539, 555, 573
Lübnan .....................................................................756

M

Ma¤rib.......................................................................756
Malatya ......................................626, 723, 773, 817
Marafl ........................................................................595
Matbaa-i Ebüzziya...............................................667
Medine .....................................................................525

Medine-i Münevvere.........................................409, 
472, 531, 586, 603, 863

Mekke...................................................335, 525, 692
Mekke-i Mükerreme ............442, 472, 531, 603
Menemen ..............................................70, 254, 367
Mersin ...................................................594, 719, 817
M›s›r ................................................................269, 316, 

335, 411, 441, 531, 535, 539, 586, 596, 615,
702, 742, 753, 756, 760, 779, 780, 784, 808

Milâs.........................116, 154, 163, 182, 244, 445
Mülâyim Köyü.......................................................313

N

Nazilli...............................................................833, 835
Nis ..............................................................................278
Norveç ........................................376, 413, 426, 713
Nurs....................................106, 153, 318, 325, 482

O

Ordu...........................................................................446
Ortaflark ...................................................................845

P

Pakistan.....................................574, 593, 594, 628, 
702, 710, 711, 769, 772, 773, 779, 840, 841

Pasinler.....................................................................508

R

Ravza-i Mutahhara..........................409, 411, 412
Rumeli ............................................................150, 776
Rusya ............232, 396, 508, 605, 772, 849, 870

S

Safranbolu................................175, 178, 239, 261, 
262, 265, 266, 286, 313, 324, 338, 364, 373,
387, 416, 430, 466, 499, 500, 513, 587, 858

Samsun .........................................................543, 743, 
749, 766, 767, 768, 769, 789, 803

Sand›kl› .................................................198, 227, 389
Sav..............................................................................347
Sava ................................................................240, 266, 

290, 292, 298, 304, 320, 327, 347, 371, 582
Senirkent .......................................................571, 829
Seydiflehir................................................................576
Siirt .............................................................................849
Sinop .........................................................................446
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Sudan........................................................................756
Suriye ....................................................210, 756, 780

fi

fiam.......................................................335, 411, 441, 
525, 529, 531, 702, 714, 784

fiam-› fierif...............................................................808
fiark ..............................................128, 776, 777, 845
fiarkî Anadolu ..............................................790, 791

T

Tarsus......................546, 592, 594, 596, 719, 817
Tavas ...........................................116, 265, 372, 430
Tavflanl› ....................................................................465
Tillo ..................................................................235, 849
Tonus ..............................................................243, 260
Tûr ..............................................................................207
Türkistan........................................................779, 843
Türkiye ..........................................................537, 538, 

540, 710, 753, 758, 774, 814

U

Urfa ....................................529, 722, 723, 784, 785
Uflak...........................................................................310

Ü

ülke-i Kisrâ..............................................................210
Ürdün ........................................................................756
Ürgüp ........................................................................547
Üsküdar....................................................................446

V

Van..............................................271, 512, 544, 669, 
775, 776, 779, 782, 826, 831, 844, 845, 850

Van Gölü..................................................................776
Van Kalesi ...............................................................668
Vastan ......................................................................551
Vatikan.....................................................................591
Vaziye Mahalle-i fiâmiye..................................442
Vladivostok Ormanlar›.......................................396

Y

Yozgat.............................................................243, 260
Yugoslavya.............................................................780
Yûflâ Tepesi............................................................850

Z

Zonguldak ...............................................................446

®
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A
a’mal-i saliha....................................................618, 660
abd...........................................................................642
Abdullah...................................235, 392, 559, 571, 832
Abdullah (Araçl›) ......................................................465
Abdullah (‹slâmköylü) ..............................................153
Abdullah (Küreli) ......................................................226
Abdullah Çal›flkan....................................................227
Abdullah Çavufl ...............153, 240, 284, 306, 486, 543
Abdullah ibni Abbas .................................................354
Abdurrahim ......................................................331, 551
Abdurrahim (Vastanl›) ..............................................551
Abdurrahim Zapsu ...................................................594
Abdurrahman ............................................................60, 

105, 108, 131, 151, 153, 154, 172, 178, 189, 202,
226, 265, 272, 279, 285, 291, 308, 318, 319, 325,
330, 331, 388, 423, 468, 558, 561

Abdurrahman (Ankaral›) ..........................................465
Abdurrahman (Dinar) ...............................................561
Abdurrahman (‹zmir) ................................................592
Abdurrahman (Küreli) ..............................................226
Abdurrahman (muallim) ...........................................322
Abdurrahman (flöför)................................................550
Abdurrahman ‹hsan .........................................417, 465
Abdurrahman Salâhaddin........................306, 315, 369
Abdülaziz Çavifl .......................................................269
Abdülbâkî .................................................................384
Abdülehad................................................................433
Abdülkadir-i Geylânî .....................Bkz: Gavs-› Geylânî,

Gavs-› Azam, Gavs-› Azam fieyh-i Geylânî
Abdülmecid .......................................................60, 105, 

108, 235, 239, 303, 330, 501, 547, 593
Abdülmuhsin ............................................................545
Âb-› rûy-i Habib-i Ekrem ..........................................159
âbid ..........................................................................127
acele ettim, k›flta geldim ..........................................668
ac›ma

zarara raz› olana ~mamak...................................91
âciz...........................................................................344
âciz-i mutlak.............................................................689
acz ...................................................252, 710, 712, 733
açgözlülük....................................................Bkz: tamah
aç›k bacak................................................................706
aç›k saç›k.................................................................793
aç›k saç›kl›k .............................................................569
Ada...........................................................................491
adab-› Kur’âniye ......................................704, 705, 706
adalet ..........................................................52, 93, 210, 

211, 218, 464, 524, 526, 532, 556, 572, 589, 590,
622, 623, 625, 640, 641, 643, 644, 645, 694, 699,
706, 707, 708, 750, 760, 761, 795, 811, 818, 866
zulüm içinde ~ ...................................................616

adalet-i befleriye ......................................................648
adalet-i hakikî...................................................139, 362
adalet-i hakikiye...............................354, 624, 707, 795
adalet-i ‹lâhî .............................................................616
adalet-i ‹lâhiye .........................................566, 617, 740
adalet-i izafiye..........................................................360
adalet-i izafiye ve nisbiye.........................................354
adalet-i kanun ..........................................................707
adalet-i Kur’âniye.....................................................740
adalet-i kübra ...........................................................644
adalet-i Ömeriye ......................................................625
adaletperver .............................................................526
adam

ölmüfl gitmifl bir ~ ..............................................589
adavet..................................................35, 83, 759, 763
adem

~ karanl›klar› ......................................................641
Âdem (a.s.) ..............................................................207
Âdemo¤lu...............................................Bkz: beniâdem
âdet ..........................................................................683

~ perdesi............................................684, 685, 688
âdetullah kanunlar› ..........................................679, 683
adiyat perdesi ..........................................................688
adliye ..................................................................40, 58, 

216, 248, 380, 402, 431, 464, 476, 490, 492, 526,
572, 605, 606, 694, 709, 750, 751, 818
~ memurlar› ve Said Nursî ................................818
~ler ve Risale-i Nur............................................818
~nin flafl›rt›lmas› ................................................218

Adliye Vekili..............................................................585
adliye yang›n›.............................................................49
Adnan Menderes ............................................587, 749, 

759, 761, 765, 805, 812, 813, 860, Bkz: Menderes
af......................................................354, 562, 569, 643

kusurlar› ~..........................................................166
af kanunu.........................536, 557, 573, 590, 719, 811
afak...................................................................111, 253
afakî hâdisat.............................................................112
Afganistan ................................................................779
Afrika................................................................652, 842
Afyon ..........................54, 61, 147, 198, 228, 263, 267, 

268, 270, 274, 297, 394, 472, 484, 490, 511, 518,
522, 524, 534, 547, 560, 572, 577, 587, 592, 596,
614, 656, 665, 699, 768, 782, 800, 808, 811, 817

Afyon Adliyesi ............................................................49
Afyon Emniyet Müdürlü¤üne 

flikayet mektubu.................................................192
Afyon Emniyet Müdürüne 

yaz›lan mektup ..................................................222
Afyon Hapishanesi...................................................706
Afyon hapsi..............................................496, 498, 575

~nde yaz›lan mektup ve 
müdafaalar...................................................496

Afyon Mahkeme hey’etine 
gönderdi¤i yaz›...................................................811

Afyon Mahkemesi ...................................................513, 
523, 533, 541, 556, 557, 589, 590, 663
~nin risalelerin teslimini 

tehir etmesi..........................................771, 772
Afyon Müdafaas›......................................................594
Afyon Müdde-i Umumîli¤i.........................................596
Afyon Müdde-i Umumîsi ..........................................861
A¤r› ..........................................................................849
ah

mazlumun ~› ........................................................41
ahbap.......................................................................681

mazideki ~ .................................................345, 346
ahcar-› semaviye .....................................................396
ahir zaman ...............................................................367

~da an’anat-› ‹slâmiye zarar›na 
çal›flacak adam ...........................................488

~da dindar ihtiyar kad›nlar.........................566, 821
~da gelecek Ye’cüc ve Me’cüc ..........................741
~daki bir kumandan ve flapka ...........................664
~›n Büyük Mehdîsi .............................................458
~›n hidayet edicisi ..............................................457

ahiret.............................................................44, 86, 87, 
113, 144, 162, 163, 380, 408, 568, 624, 783, 842
~ hayat› ..................................Bkz: hayat-› uhreviye
~ için karl› bir ticaret ..........................................123
~ saadeti ..............................Bkz: saadet-i uhreviye
~ tarlas›..............................................................677
~e ait ifller ...............................Bkz: umur-i uhreviye
~e iman......................................................872, 874
dünyay› ~e tercih ...............................................872

ahkâmda istinbat......................................................633
ahkâm-› Kur’âniye....................................................456
ahkâm-› fler’iye ................................................633, 737
ahkâm-› fleriat ..........................................................737
ahlâk ...................................................................34, 55, 

312, 482, 568, 599, 706, 708, 709, 719, 796
içtimaî ~ .............................................................764

ahlâk-› hasene .........................................................705
ahlâk-› içtimaiye .........................................................55
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ahlâk-› ‹slâmiye........................................................793
~nin kemalât›n› ef’alle izhar...............................716

ahlâk-› rezile ............................................................732
ahlâkî

~ ö¤ütler...............................................................44
~ telkinler ...........................................................707

ahlâkiyyun ................................................................701
ahlâks›zl›k ........................................................372, 706
Ahmed ............................................................202, 255, 

262, 266, 272, 273, 278, 292, 318, 364, 366, 385,
387, 393, 460, 553, 559, 668, 718

Ahmed (a.s.m.) ........................................................204
Ahmed (Saval›) ................................................304, 320
Ahmed (Savl›) ..........................................................347
Ahmed Ali fiimflirî.....................................................473
Ahmed Alt›n .............................................................541
Ahmed Feyzi ...................................................117, 255, 

465, 469, 470, 471, 520, 592
Ahmed Fuad ...................................................321, 324, 

337, 338, 364, 384, 385, 387, 388, 389, 416, 464
Ahmed Hamdi (Akseki) ............................................400

~ ve Risale-i Nur .......................425, 498, 502, 503
Ahmed Hüsrev .........................................................749
Ahmed Kureyflî ........................................278, 315, 386
Ahmed Nazif ...........................................255, 300, 520, 

Bkz: Nazif Çelebi, Nazif
Ahmed Rasih ...........................................................448
Ahmed fiiranî ...........................................................284
Ahmed Zeki......................................................124, 347
Ahmet Aytimur..........................................................235
Ahmet Feyzi.............................................................521
Ahrar................................................514, 520, 527, 819
ahsen-i takvim..........................................................690
aile hayat› ................................................................836
Aifle ..........................................................................581
Aifle-i S›dd›ka (r.anha) .............................................351
ak›l ...........................................................113, 125, 716
akide-i umumiye.......................................................735
Akif Bey....................................................................269
akrebiyet ..................................................................253
akrep ........................................................................100
Akflehir .....................................................................541
akvam-› ‹slâmiye

~nin uhuvveti .....................................................842
Alamescit .................................................389, 392, 447
âlem .........................................................................644

birbiri içinde ~ler ................................................602
âlem-i berzah...........................................325, 329, 858
âlem-i befleriyet .......................................................374
âlem-i gayp ..............................................................179
âlem-i Hristiyaniye ...................................................232
âlem-i insaniyet........................................................571
âlem-i ‹slâm ........................................................53, 92, 

93, 136, 148, 155, 187, 195, 218, 232, 236, 316,
319, 359, 374, 375, 382, 412, 460, 461, 463, 472,
519, 525, 531, 544, 553, 560, 562, 564, 574, 578,
605, 613, 652, 662, 664, 681, 710, 715, 716, 717,
729, 743, 748, 758, 765, 769, 773, 774, 776, 791,
792, 795, 808, 816, 826, 833, 842, 854, 860, 871
~ ile Hristiyanl›¤›n ittifak›....................................114
~ ve ›rkç›l›k ........................................................747
~ ve Risale-i Nur................................................441
~ ve fiark Üniversitesi ...............................781, 790
~daki müstemlekâtlar.........................................375
~›n cemahir-i müttefikas› ...................................625
~›n itiraz›n› izale, uhuvvetini 

iade..............................................188, 193, 797
~›n medresesi ............................................586, 842
~›n saadet-i dünyeviyesi ....................................715
~›n teveccühünün k›r›lmaya 

çal›fl›lmas›....................................................218
~›n Türk milletiyle irtibat›n› kesmeye 

çal›flan cereyan ...........................................375
~›n uhuvveti ...............................................482, 603
~›n uhuvveti yerine adaveti................................374

~›n vahdeti ........................................................456, 
Bkz: ittihad-› ‹slâm

âlem-i ‹slâmiyet................................159, 374, 864, 879
âlem-i mana .............................................................438
âlem-i misal .............................................438, 439, 645
âlem-i nur.........................................................507, 651
âlem-i flahadet .........................................................179
âlem-i tagayyür ........................................................438
Alevî köyü ................................................................149
Alevîler.............................................................149, 415

~ Risale-i Nur dairesine girmeli .........................415
~ Risale-i Nur derslerini dinlemeli......................149
~e münaf›k denilemez .......................................148
~e tarikat dersi ...................................................414

Alevîlik......................................................................351
Ali ....................124, 229, 246, 265, 284, 306, 318, 561
Ali (Atabeyli).....................................................264, 273
Ali (r.a.)...............................Bkz: Imam-› Ali, Hazret-i Ali
Âl-i Aba ....................................................................216
Ali Akda¤..........................................................465, 471
Âl-i Beyt ...........................149, 283, 354, 415, 457, 458

~e muhabbet.....................................................350, 
Bkz: muhabbet-i Âl-i Beyt

~in büyük bir mürflidi .........................................455
Ali Efendi..................................................................148
Ali Ekber fiah ...................................................594, 711
Ali Köyü ...................................................246, 264, 306
Âl-i Muhammed........................................................458
Ali Osman .......................................................177, 429, 

462, 464, 465, 466, 566
Ali Osman (berber) ..................................................462
Ali R›za ............................................................447, 586
Ali R›za (Fetva Emini) ..............................................284
Ali R›za (mahkeme reisi) ...........................................48
Ali fientürk ...............................................................447
âlicenapl›k ................................................................354
Aliköy .......................................................................148
Alîl Ali Osman ..........................................................429
âlim ...................................................................60, 619, 

Bkz: ehl-i ilim, ulema
~i tefsik ..............................................................467
~lerin mürekkebi ................................................327
ilmini kötüye kullanan ~lar..............Bkz: ulemaüssû
risalelerin ~lere gönderilmesi............................409, 

411, 412, 441, 472, 473
salih bir ~ ve siyasî tarafgirlik ............................763

Alîm-i Mutlak
~›n ilim, hikmet ve kudreti..................................678
~›n kudreti ve hikmeti ........................................680

Aliye .........................................................................304
Allah ..........................................................44, 158, 211, 

251, 252, 319, 324, 335, 404, 417, 462, 464, 466,
484, 542, 618, 619, 642, 644, 646, 689, 691, 730,
751, 760, 789, 820, 839, 876, Bkz: Cenab-› Hak
~ ve Resulünün itaati.........................................751
~’a iman.....................................................349, 874

~ hakk›ndaki tahflidata gelen 
itiraza cevap ..........................................348

~ nas›l olmal›, nas›l olmamal›?....................349
~’› bilmek ...........................................................348
~’› inkâr edenler .................................................876
~’›n kudreti...............................Bkz: kudret-i ezeliye

~nin mu’cizesi ..................Bkz: mu’cize-i kudret
~’›n rahmetinin mu’cizeleri ...............Bkz: mu’cizat-› 

rahmet
~’›n r›zas› .........................................Bkz: r›za-i ‹lâhî
~’›n sanat›na adi isimler tak›lmas› .....................684
~’i inkâr ..............................................................349
~’tan baflka dostlar edinenlerin 

hali ...............................................................691
~’tan baflka ilâh yoktur..............Bkz: lâ ilâhe illâllah
yaln›z ~ r›zas› için çal›flmak ..............................620

Allahü Ekber ............................................................121
allâme ......................................................................106
Allâmü’l-Guyûb.........................................................680
Alman...............................................................382, 574

ahlâk-› ‹slamiye — A — Alman
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Almanya...................................................741, 742, 864
alt›n kerpiç ...............................................................163
Alt›nc› Söz................................................................214
amel ...................................................................46, 169

~in flevki.............................................................651
~lerin defteri................................Bkz: defter-i a’mal
~lerin kaydedilmesi ............................................645
iyi ~ler .................................................Bkz: hasenat

amel-i salih.......................................................351, 787
amel-i uhrevî

~ ile dünyevî maksatlar aran›lmamal›................161
Amerika...........................................................128, 272, 

336, 383, 426, 461, 526, 528, 539, 576, 577, 605,
688, 792, 816, 842, 846, 864
~ âlimleri ............................................................277
~ ‹slâmiyetle hamiledir .......................................717
~ misyonerleri ....................................................315
~’n›n dâhileri ......................................................716
~’n›n din-i hakk› arayan cemiyeti .......................713

Amerika Sefiri ..........................................................383
Amerikal› ..........................................................272, 275
âmin .................................................................411, 787
an’anat-› ‹slâmiye

~ zarar›na çal›flacak adam ................................488
an’anat-› milliye ve ‹slâmiye.......................................56
an’anattan tecerrüt...................................................843
an’ane ......................................................................796
an’ane-i diniye..........................................................377
an’ane-i ‹slâmiye......................................376, 751, 844
an’ane-i ‹slâmiyet

Türkiyeyi ~den uzaklaflt›rma plan›.....................537
Anadolu.............................................................93, 224, 

535, 542, 668, 743, 754, 779, 784, 794, 795, 807,
826, 837, 843, 854, 861
~ ve Risale-i Nur..........................................74, 865
~’da din lehindeki cereyan.................................585
~’nun ‹kinci Harb-i Umumîye 

girmemesi ......................................................74
anarfli .......................................................348, 741, 770

Risale-i Nur ~ye karfl› çaredir................55, 56, 876
anarflik fikirleri ..........................................................708
anarflilik ....................................34, 55, 66, 68, 70, 187, 

192, 193, 217, 218, 221, 247, 266, 374, 380, 527,
546, 576, 585, 720, 739, 741, 752, 770, 801, 802

anarflist......................56, 263, 376, 585, 741, 812, 875
anarflistlik..........................................................35, 322, 

401, 428, 526, 577, 868, 874, 876
~e set.................................................................875

anas›r .......................................................................404
Ankara.......................................................................39, 

137, 145, 193, 267, 296, 297, 333, 366, 404, 422,
429, 431, 465, 474, 488, 491, 502, 511, 514, 516,
520, 521, 524, 530, 533, 538, 540, 541, 542, 546,
549, 550, 552, 557, 558, 559, 561, 572, 575, 578,
579, 582, 584, 587, 590, 593, 594, 596, 719, 745,
766, 774, 776, 779, 782, 789, 790, 793, 808, 811,
817, 819, 826, 829, 834, 837, 843, 859, 860, 869
~’daki hükûmet reisleri.......................................145

Ankara adliyesi ..........................................................37
Ankara A¤›r Ceza

Mahkemesi.......................524, 555, 589, 768, 772
Ankara Dârülfünunu.........................................465, 491
Ankara Diyanet Dairesi ............................................547
Ankara Ehl-i Vukufu ............................................37, 43, 

52, 103, 118, 379, 405, 424
~nun Said Nursî ve eserleri 

hakk›ndaki raporu..........................................44
Ankara Emniyet Umum Müdürlü¤ü..........................799
Ankara Maarif dairesi...............................................491
Ankara Mahkemesi ..........................................329, 531
Ankara makamat›.......................................................48
Ankara Valisi ............................................306, 490, 518
Ankebut Suresi...............................Bkz: Sure-i Ankebut
anne .............................................................Bkz: valide
Antalya.....................................................445, 547, 789
Antep........................................................................723

Arabî Mesnevî-i fierif ...............................................742
Arabistan.................................................................460, 

535, 542, 547, 628, 779, 784, 840, 842, 843
Araç .........................................................430, 432, 465
Arap .................................................758, 840, 845, 875

~ birli¤i ...............................................................460
~ harfleri ...................................Bkz: huruf-i Arabiye
~›n saadetinin fecr-i sad›¤› ................................715
~lar ‹slâmiyet ve ›rkç›l›k .....................................841
Türk ve ~ ...........................................................876

ar›.............................................................................170
Arfl..............................................................................41
Arfl-› Azam .......................................................598, 743

~ taraf›na giden kelimat-› tayyibe ......................677
Artemit......................................................................776
asab .................................................................108, 109
asar-› diniye .............................................................406
asa-y› Mûsa .............................................................258
Asa-y› Mûsa....................................................230, 258, 

259, 272, 277, 293, 306, 307, 313, 315, 316, 320,
322, 369, 372, 383, 401, 404, 405, 407, 411, 412,
464, 471, 482, 494, 546, 548, 549, 551, 553, 555,
575, 577, 589, 774
~n›n âlimlere gönderilmesi ........409, 411, 412, 441
~n›n imha edilmeye çal›fl›lmas› .................535, 603
~n›n lügatnamesi ...............................................386
~n›n müsaderesi ........................................525, 573
~n›n tercümesi ...........................................547, 552

asayifl ...........................................38, 66, 68, 145, 193, 
221, 401, 482, 484, 531, 570, 615, 616, 625, 706,
709, 720, 738, 740, 760, 767, 771, 772, 829, 874
~ ve Nur Talebeleri ...........................................480, 

615, 739, 740, 796, 799, 861, 872, 874
~ ve Risale-i Nur ..............146, 147, 218, 372, 493, 

770, 771, 780, 797, 861, 863, 865, 868, 871
~ ve Said Nursî.............................................38, 69, 

221, 480, 696, 721, 739, 740, 753, 795, 798,
801, 827, 861, 871

~i bozdurmak için Said Nursî’ye 
hücum............................................................68

~i muhafaza...............................................741, 802
~in temel tafl› .....................................................760

asayiflî bir mesele ......................................................68
asfiya........................................................................677
Ashab.......................................................................209
As›m (fl) ...........................................................250, 596
Asiye ........................................................288, 304, 305
asvat nakli ................................................................438
Asya.................................................188, 574, 652, 842

~ ve fiark Üniversitesi........................................781
~’da bir ‹slâm üniversitesi ..................................842
~’n›n terakkisi.....................................................844

aflair .........................................................................667
Aflere-i Mübeflflere ..........................351, 353, 354, 414
aflk-› insaniye

f›trî ~ ..................................................................425
aflr-i ahir-i Ramazan ................................................420
Atabey .............................153, 177, 264, 273, 306, 543
atalet ..........................................................................89
Atatürk Üniversitesi ..................................................778
At›f............................................................................319
Âtif............................................................................235
atmosfer ...............................................Bkz: küre-i hava
atom ...................................................Bkz: zerrat, zerre
avam ................................................................275, 458

~ havas bar›fl› ....................................................649
~ havas mübarazesi ..........................................650
~›n iman›n tahkikî yapmak.................................457

avam-› ehl-i iman.....................................141, 169, 382
avam-› mü’minin

~ ve Risale-i Nur................................................368
Avrupa.............................................................114, 187, 

414, 574, 576, 577, 585, 605, 606, 662, 704, 747,
773, 774, 781, 792, 796, 831, 833, 842, 846, 875,
Bkz: Garp
~ bir ‹slâm devletine hamiledir...........................671

Almanya — A — Avrupa
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~ ‹slâmiyetle hamiledir .......................................717
~ medeniyeti ....................Bkz: medeniyet-i hâz›ra-i 

garbiye
~ medeniyetinin ‹slâmiyet’le 

musalâhas› ..................................................843
~’n›n dâhileri ......................................................716
~’n›n dilencili¤inden kurtulmaya 

çal›flanlara irtica damgas›............................622
~’n›n usullerini taklit ...........................................872
Osmanl› ~ ile hamiledir......................................671

Avrupalaflma ............................................................662
Avrupaperest

~ sarhofllar›n k›yafetleri .......................................41
Avukat Ziya ..............................................................115
Ayanc›k ....................................................................446
Ayasofya ..................................................748, 765, 860
Ayasofya Camii ........................................................422
âyât ..........................................................................635
Ayd›n (y) ..........................................445, 465, 469, 833
ayet....................................................44, 642, 693, 727

~ler birbirine bakar.............................................728
~lerden hizb-i Kur’ânî yap›lmas›........................727
dârülfünun binas›ndaki ~lerin 

üzerinin kapat›lmas› ....................................460
mülhitlerin tenkit etti¤i ~ler .................................311

Ayete’l-Kürsî...............................................................62
Ayet-i Hasbiye

üç hastal›¤a ~ ile gelen flifa...............................786
Ayet-i Hasbiye Risalesi ............................................279
ayet-i kerîme ............................................................692
Ayetü’l-Kübra...................................................101, 117, 

121, 129, 133, 165, 173, 174, 189, 230, 253, 258
Nur fiakirtlerinin ~ ile musibetten 

kurtulmas› ....................................................100
aynelyakin ................................................................437
aynelyakin iman .......................................................190
ayn-› elem ................................................................345
ayn-› zulüm

~ içinde kader-i ‹lâhî adaleti ..............................658
Ayfle .........................................................................124
azamet ve kudret-i ‹lâhî ...........................................607
azamüflfler ...............................................................877
azap...................................................75, 159, 221, 876
azimet ......................................................................503
azimet-i fler’iye...........................................41, 354, 503
Aziz (fl).............................................................331, 447

B
baba..............................................................Bkz: peder

~ o¤ul.................................................................166
Bab-› Seraskerî ........................................................460
Babü’s-Selâm...........................................................473
Ba¤dat .............................666, 702, 753, 756, 757, 784
Bahaüddin................................................................331
Bahri ........................................................153, 284, 285
Bahr-i Muhit..............................................................113
bâkî ..........................................................................162
bâkî âlem

~i kazanmak ........................................................45
bâkî hayat ...............................................................234, 

Bkz: hayat-› bâkiye
bal›k

~lar›n günahkârlardan ve 
zalimlerden flikayeti .......................................73

Bal›kesir...........................................388, 389, 464, 481
Balkan ......................................................................875
Balkan Harbi ............................................................776
Barakl›..............................................................549, 597
bârekâllah ................................................................675
bar›fl

genel ~ ..............................Bkz: istirahat-i umumiye
havas avam ~› ...................................................649

Barla .........................................................29, 153, 171, 

261, 262, 277, 284, 285, 290, 291, 298, 318, 330,
385, 388, 393, 798, 800, 854
Said Nursî’nin ~’da kald›¤› ev............................394

Barla Lâhikas› ............................................................29
Barla S›dd›klar› ........................................................171
Barlal› Marangoz Mustafa Çavufl ............................241
Bart›n .......................................................................446
basar

ihatal› ~ ..............................................................600
bask› ..............................Bkz: istibdat, istibdad-› mutlak
Baflpapaz .................................................................422
Baflvekil ...........................................................516, 593
Baflvekile yaz›lan ehemmiyetli hakikat ....................621
Bat› ...................................................Bkz: Avrupa, Garp

~ medeniyeti .......Bkz: medeniyet-i hâz›ra-i garbiye
Bat›l›laflma..........................................Bkz: Garpl›laflma
bayraktar ....................................................................34
Bayram .....................................................36, 235, 593, 

718, 803, 829, 832, 837, 848, 854
bayram-› ‹slâmiye ....................................................653
bedbaht ......................................................................41
beddua.......................................................................41

Said Nursî’nin ~ etmemesi ...............................237, 
378, 402, 479, 483, 696, 870, 878

bedevî ......................................................................763
bedevîlik...................................................622, 623, 649
Bedir.........................................................................870
Bedir Harbi ...............................................................879
Bediüzzaman ..........................158, 183, 706, 711, 714, 

Bkz: Said Nursî
~ bütün âlem-i ‹slâm›nd›r...................................710
~’›n hizmetleri ve çekti¤i s›k›nt›lar......................711

Bediüzzaman Molla Said .........................................267
Bediüzzaman Said Nursî ........................................522, 

535, 581, 703, 749, 757, 867, 869
Bediüzzaman Said Nursî Hazretleri...................36, 743
Bedre .......................................................................153
bekâr ........................................................................566
Bekir.........................................................................124
Bektaflîlik..................................................................415
belâ .............................74, 428, 493, 865, Bkz: musibet

hizmet-i Nuriyede gelen ~lar................................78
Risale-i Nur ~lar›n define bir vesiledir ................56, 

57, 61, 74, 100, 187, 232, 296, 392, 395, 428,
485, 493, 656, 770, 865

Risale-i Nur’a iliflmek ~lara bir 
vesile olur............144, 296, 395, 485, 493, 865

belâgat-› Kur’âniye ...................................................311
belde-i ‹slâm ............................................................215
beniÂdem.........................................................640, 641
benlik ......................121, 162, 214, 287, 343, 345, 419, 

442, 459, 480, 731, 733, 761, 763, 810, 878, 879,
Bkz: ene, enaniyet
~ zaman›............................................................746

beraat
risalelerin ~i .........................................................40

Berat Gecesi ...........................................................293, 
Bkz: Leyle-i Berat

bere..........................................................................750
bereket.......................................................59, 328, 508
Berlin........................................................................574
berzah ...............62, 175, 318, 345, 346, 407, 507, 508

~ âlemi ..............................................................820, 
Bkz: âlem-i berzah

befler...............................................128, 164, 396, 599, 
606, 622, 625, 648, 650, 651, 652, 684, 689, 733,
Bkz: nev-i befler
~ icad› ................................................................689
~ ve Kur’ân ................................................382, 426
~de sulh-i umumî...............................................780
~i müsalemet-i umumiyesi .................................780
~in ifsat edilmemesi için çare ............................780
~in kafas›n› okuma ............................................689
~in saadet-i hayat-› dünyeviyesi ve uhreviyesi..651
~in saadet-i hayatiyesi .......................................649
~in selâmet, adalet ve sulh-i umumîsini 

Avrupa ‹slamiyete hamiledir — AB — beflerin saadet-i hayatiyesi
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mahveden esas ...........................................623
medeniyetin ~e zararlar› ....................................649

befleriyet ............................................34, 456, 613, 713
~ ve Kur’ân ................................................414, 714
~in saadeti .........................................................128

Beflinci fiua........................................................92, 543
Beflkardefl........................................................239, 454
Beylerbeyi ................................................................116
bid’a.....................60, 75, 100, 122, 283, 352, 415, 576

~ ehli ................................................Bkz: ehl-i bid’a
~ taraftar› .............................................97, 188, 218
~ taraftar› hocalara iliflmemek ...........................873

bid’ac›.......................................................................283
bid’at ........................................................................576

~ taraftarlar›na iliflmemek ..................................230
bilâd-› Arap.......................................................753, 758
bilâd-› ‹slâmiye.................................................755, 758
bilirkifli .............................................703, 704, 709, 715, 

Bkz: ehl-i vukuf
bin kalemli bir kâtip ..................................................307
Birinci Harb-i Umumî .........................................77, 840
Birinci fiua..................................................................42
Bismarck..........................................461, 462, 463, 716
Bismillâh ..........................................................645, 646

~ta tevhid, nübüvvet, haflir ve 
adalet esaslar› .............................................642

Bitlis .........................................................267, 452, 775
~ muhasaras› ve Said Nursî ..............................509

Bo¤azlar.....................................................................91
bolflevik ....................................................................875
Bolfleviklik ........................................................739, 836
bolflevizm.................................................192, 655, 770
Bolvadin ...........................................................322, 822
böcek .......................................................................688
Bucak .......................................................................520
Buhara .....................................................................586
Burak........................................................................209
Burdur ................................................................92, 445
Burhan ............................................................154, 260, 

276, 363, 384, 462, 486, 575
burhan-› Kur’ân........................................................213
burjuva .............................................................275, 650
bülbül .......................................................................175
bürhan......................................................................716
bürhan-› aklî .............................................................716
bürhan-› yakinî .........................................................168
Büyük Ali ..................................................................308
Büyük Cihad ....................................730, 743, 749, 767

Said Nursî’nin ~’da yay›nlanan 
flekvas›na dava ...........................................766

Büyük Do¤u ............................................................537, 
Bkz: Do¤u

Büyük Do¤uculuk.....................................................723
Büyük Mehdî............................................................458
Büyük Millet Meclisi .................................................267
Büyük Mustafa .................................................285, 561

C
cadde-i kübra-i Kur’âniye...........................................35
cami

~leri kald›rma plân› ............................................329
Said Nursî’nin ~den men edilmesi.............202, 222
Üstad›n ~ temeline harç atmas› ........................825

Cami-i Emevî ...........................................................717
Camiü’l-Emevî .................................................714, 716
Camiü’l-Ezher .................................245, 257, 412, 413, 

472, 529, 544, 547, 586, 670, 779, 784, 808, 842
risalelerin ~e gönderilmesi................................315, 

316, 369, 409, 472, 586
fiark ~i ...............................................549, 790, 843

cani............................83, 615, 759, 760, 761, 801, 862
~ler yüzünden masumlara zulüm 

etmemek .............................648, 760, 868, 871

~ler yüzünden masumlar›n 
mahvedilmesi...............................................624

~leri ›slah ...........................................................698
masumlar›n hakk› ~ler için 

feda edilmez ........................................740, 748
casusluk ...................................................................198
Cava.........................................................................460
cazibe.......................................................................438
cazibedar fitne .................................................701, 706
cebbarlar saltanat› ...................................................535
Cebrail (a.s.) ...........................................................281, 

Bkz: Hazret-i Cebrail
cebr-i kanunî ..............................................................41
cebr-i keyfî kanun ....................................................751
cebr-i umumî............................................................556
cehalet .......................................................................57
Cehennem ..................................................43, 91, 119, 

205, 335, 565, 618, 730, 752
manevî ~....................................................349, 876
mü’minlerin ~e gitmemesi..................................730

Cehennem-i manevî ................................................874
cehil..................................................................211, 744
cehl-i mutlak.....................................................127, 690
celâl..........................................................................158
Celâl.........................................................................400
Celâl Bayar ......................................514, 544, 581, 669
Celâleddin Harzemflah ....................................579, 871
Celâleddin-i Rumî ............................................388, 736
Celâleddin-i Süyutî...................................................736
celb-i ervah ......................................................736, 737
Celcelûtiye ...............................132, 139, 149, 258, 879
Celcelûtiye Kasidesi.................................................350
cemaat .....................................................487, 488, 634

~ hayr›................................................................879
~ için ferdi feda..................................360, 624, 647
zaman ~ zaman›d›r............................................136

cemaat-i ‹slâmiye ...............................................84, 411
cemahir-i müttefika ..........................................460, 625
cemahir-i müttefika-i ‹slâmiye ..................................613
cemal .......................................................158, 407, 676
Cemel Vakas› ..................................Bkz: Vak›a-i Cemel
cemiyet ................................................45, 47, 479, 755

dinsiz ~ ..............................................................806
ittihad-› ‹slâma çal›flan ~ler................................753
Risale-i Nur’un ~lerle alâkas› yoktur....................40
siyasî ~ ..............................................................754

cemiyetçilik ......................................474, 492, 619, 660
~ ittiham›na cevap .............................................478

cemiyet-i befleriye....................................................621
Cenab-› Erhamürrâhimîn ........................120, 133, 240, 

241, 257, 274, 340, 451, 581, 592, 725, 855, 857
Cenab-› Hak........................................................58, 69, 

71, 72, 102, 105, 120, 121, 131, 132, 133, 134,
137, 140, 154, 156, 171, 173, 198, 241, 252, 255,
260, 262, 273, 277, 278, 310, 316, 318, 319, 323,
324, 326, 330, 335, 347, 365, 366, 373, 381, 384,
385, 386, 392, 394, 409, 411, 414, 433, 443, 445,
447, 449, 450, 451, 459, 464, 465, 468, 475, 476,
480, 484, 486, 499, 507, 514, 534, 549, 558, 561,
570, 571, 583, 591, 592, 594, 601, 602, 608, 610,
659, 661, 665, 666, 675, 676, 689, 693, 730, 733,
745, 760, 763, 784, 786, 820, 830, 838, 842, 849,
859, 866, 871, 872, 875, 878, Bkz: Allah

Cenab-› Ömer ..........................................................158
cenaze namaz› ........................................................148
Cengiz......................................................................579
Cennet ..........................................43, 67, 91, 119, 163, 

205, 207, 310, 392, 408, 643, 645, 681, 730, 833
~ çocuklar› .........................................................597
~ yafl› .................................................................597
befl yüz sene genifllikte ~ ..................................281
dünya maceralar›n›n ~te gösterilmesi ...............439

Cennetâsâ bir bahar ................................................668
Cennet-i cânan ........................................................215
Cennet-i maneviye...................................................876
Cercis (a.s.) .....................................................206, 870

befleriyet — BC — Cennet-i cânan
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cereyan
iki dehfletli ~...............................................374, 761
‹slâmiyet ve Kur’ân aleyhindeki ~lar..................580
Kur’ân ve iman aleyhindeki ~lar ........................350
Kur’ân, ‹slâmiyet ve vatan zarar›na üç ~...........814
siyasî ~lar ......................................................82, 83
tahribatç› ~lara set .............................................868
tahribatç› küllî ~lar .............................................191
tarafgirâne ~lar ....................................................83

cereyan-› z›nd›ka .....................................................513
ceride ...............................................................322, 605
cevab-› Hazret-i Risaletpenâhî ................................158
Cevflen ....................................244, 255, 280, 552, 801
Cevflenü’l-Kebir .......................139, 251, 361, 552, 583

~in sevap ve faziletine dair 
vesveselere cevap.......................................280

cevv-i hava...............................................................170
Ceylân (Çal›flkan) .........................................60, 89, 94, 

143, 196, 199, 227, 231, 235, 553, 558, 559, 718,
722, 742, 829, 832, 837, 848, 854, 856, 857, 860

ceza .........................................................................873
~ günü................................................................645
birisinin hatas›yla baflkas›na ~ verilmez..............83

ceza-i amel ................................................................75
cezbe .......................................................................873
Cezire.......................................................................551
cihad ........................................................................579

~ da kâfir çocuklar›n›n hukukî durumî .................83
dahilî ve haricî ~ ................................................871

cihad-› manevî .................................................870, 877
cihad-› maneviye..............................................871, 872
cilve-i ehadiyet .........................................................436
cilve-i kudret.....................................................435, 683
cilve-i kudret-i ezeliye ..............................................687
cilve-i kudret-i Fât›r ..................................................212
cilve-i kudret-i kudsiye .............................................684
cilve-i tevhid .............................................................601
cilve-i vahdaniyet .....................................................438
cinayet .............................................................623, 872

birisinin ~iyle baflkas› mes’ul 
olamaz.........................................648, 759, 827

cinnî .................................................................735, 737
~ hüddamlar.......................................................508
~lerle muhabere.................................................734

Cire Köyü .................................................................385
Cuma .........................................................................98
cumhur-i ulema ........................................................633
cumhuriyet .........................................................68, 707

~ idaresi .............................................................405
Cumhuriyet ......................................................268, 739
Cumhuriyet gazetesi ................................................852
cumhuriyet hükûmeti.................................................65, 

Bkz: hükûmet-i cumhuriye
Cumhuriyetin birinci reisi..........................................812
cüz-i ihtiyarî......................................................689, 733
cüz-i irade ................................................................689

Ç
Çak›r Yusuf ..............................................................372
Çal›flkan Mehmed....................................................430
çal›flma

insan için ancak ~s›n›n karfl›l›¤› vard›r ..............649
çam ..................................................................607, 684
Çayc› Emin ..............................................................512
çekirdek ...................................................607, 674, 684
çekirdek-i aslî...................................................280, 303
ç›plak........................................................................706
ç›plakl›k ....................................................................793
çiçek.........................................................................407

hakikî, daimî ve manevî ~ler .............................408
Çilingir Ali.........................................273, 278, 429, 464
Çin ...................................169, 576, 584, 605, 796, 875
Çoban ‹sa Köyü .......................................................255

çocuk .........................................................73, 568, 822
~lar ve Said Nursî .....................392, 433, 654, 822
~lar ve terbiye-i ‹slâmiye......................................86
~lara Kur’ân okutmak ........................................303
~lara Kur’ân okutmak ve iman dersi vermek.....301
~lar›n dinini ö¤renmesi ......................................806
Cennet ~lar› .......................................................597
kable’l-bülu¤ vefat eden ~lar .............................597
Risale-i Nur ve ~lar.......................................86, 89, 

124, 373, 409, 433, 654
Ço¤ollu Bayram .......................................................858

D
Daday ......................................................321, 430, 432
dafia .........................................................................438
dâhiliye vekili............................................................373
Dâhiliye Vekili...................................................380, 593
Dâhiliye Vekili ile hasb-i hâlden bir parça ................247
daire-i ilim ................................................................106
daire-i ilmiye.............................................................498
daire-i ‹slâmiye

~deki düflmanl›klar› unutmak.............................363
daire-i Nur

~a celp ...............................................................386
daire-i sünnet ...........................................................415
dalâl..........................................................................211
dalâlet ...........................................................57, 85, 87, 

91, 100, 107, 141, 142, 169, 306, 311, 313, 374,
414, 425, 427, 438, 456, 618, 660, 684, 708, 710,
713, 744, 781, 842, 874
~ cereyan›na Nurlarla mukabele .......................797
~ mesle¤indeki müflkilat ....................................434
~e r›za dalâlettir .................................................764
~te olanlar .....................................Bkz: ehl-i dalâlet
felsefî ~ler ..........................................................169
fenden ve ilimden gelen ~ ...................................57

dalâlet-i ilmiye ..........................................................169
dalâlet-i mutlaka.....................................43, 55, 56, 119
damar-› insanî..........................................................419
dans .........................................................................873
dâr-› ahiret ...............................................................350
dârülfünun...............................................................330, 

Bkz: fiark Dârülfünunu
~ binas›ndaki ayetlerin üzerinin 

kapat›lmas› ..................................................460
‹slâm ~u.............................................544, 551, 776

Dârülfünun-i ‹slâmiye ...............................................842
Dârülhikmet .............................332, 406, 440, 471, 586
Dârülhikmeti’l-‹slâmiye...............................59, 267, 850
dava

hakikî ~ ................................................................45
Davraz Da¤›.............................................................298
Dâvud (a.s.) .............................................................207
Deccal ...................Bkz: minare kadar yüksek bir adam
deccalâne

~ bir hareket ......................................................128
~ bir vahflet ........................................................114

dedikodu ..................................................................232
defter-i a’mal......................87, 308, 324, 347, 529, 568
defter-i hasenat................................320, 326, 356, 507
deha.........................................................................619

harika ve ma¤lup olmaz ~ ...................................40
kudsî ~ ...............................................................136

dehfletli flah›s...................................................359, 540
delâil-i mant›k›ye ve müspete ..................................791
delil-i ehadiyet..........................................................678
delil-i kat’î .................................................................355
Demirbafl Ali Osman................................................326
demokrasi ................................................................707
Demokrat ................................................276, 520, 524, 

525, 526, 527, 528, 532, 534, 536, 554, 556, 570,
572, 574, 577, 588, 590, 653, 711, 743, 746, 747,
748, 749, 752, 761, 765, 781, 808, 815, 816, 827,

Cennet-i maneviye — ÇD — demokrasi
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828, 829, 835, 860, 874
~ milletvekillerine ihtar .......................................604
~lar aleyhindeki bir plân.....................................535
~lara büyük bir hakikati ihtar .............................814
~lar›n din aleyhine sevk 

edilmeye çal›fl›lmas› ....................................527
dindar ~lar .........................................761, 762, 765
kendisini ~ gösterenler ......................................528
masonlara ve komünistlere 

karfl› ~lara uyar›...........................................526
Nur Talebelerini ~lardan nefret 

ettirme plan›.........................................534, 535
Demokrat Hükûmeti .................................................758
Demokrat Parti................................................227, 523, 

535, 536, 746, 812, 813, 815
Said Nursî’nin ~yi desteklemesinin 

sebepleri ......................................................812
Demokratl›k..............................................................747
Denizli ...........................................................30, 39, 67, 

75, 80, 93, 97, 102, 115, 137, 176, 188, 193, 201,
218, 241, 244, 255, 256, 263, 268, 294, 317, 319,
320, 325, 326, 337, 340, 372, 383, 386, 393, 423,
445, 458, 460, 471, 472, 474, 518, 555, 557, 565,
572, 589, 590, 699, 817
~ ikinci bir Isparta hükmündedir.........................115

Denizli adliyesi ...........................................................37
Denizli A¤›r Ceza Mahkemesi .................536, 768, 772
Denizli Cezaevi ........................................................268
Denizli Hapishanesi ...........................................93, 706

~nde mahkumlar›n ›slah› .....................................50
Denizli hapsi ............................................................575

~nin medrese haline gelmesi.............................431
Denizli kahramanlar› ................................................115
Denizli Mahkemesi..............................................37, 58, 

329, 405, 478, 514, 522, 524, 531, 718
~nin Said Nursî ve eserleri 

hakk›nda karar›..............................................46
Denizli Müdafaanamesi .............................................88
Denizli Oteli..............................................................389
derd-i maiflet.......................79, 89, 283, 288, 367, 418, 

Bkz: maiflet derdi
derece-i velâyet .......................................................168
dergâh-› ‹lâhî............................................................521
dergâh-› ‹lâhiye ..........................................................75
ders

~ arkadafl›..........................................................140
din ~i ..................................................................806
dinî ~..................................................................401
Said Nursî’nin umumî ~ vermemesi ..................656

dershane-i Nuriye ............................................201, 853
~ler açmak.................................................427, 853

ders-i dinî .................................................................845
ders-i imanî ........................................................86, 257
ders-i Kur’ânî .....................................................34, 660
ders-i Kur’âniye..................................................32, 428

~de bir ders arkadafl›.........................................712
ders-i flefkat .............................................................142
derya-y› iman ...........................................................714
Dest-i Gaybî...............................................................62
devlet .................................................................47, 708

~in siyasetinin selâmeti için zulümler ................624
‹slâmî ~ler ..........................................................652

Devlet-i Abbasiye .....................................................269
devlet-i ‹slâmiye .......................................................460

~nin selâmeti .....................................................625
dil .....................................................................354, 360

din ~ ve millet ....................................................813
din...........................................................44, 47, 55, 82, 

356, 359, 368, 585, 652, 664, 716, 729, 752, 761,
772, 777, 796, 829, 833, 844
~ bir imtihan, bir tecrübedir..................................74
~ dersi ......................................525, 584, 781, 806, 

Bkz: ders-i dinî
~ dil ve millet......................................................813
~ düflmanlar›..............................................708, 836
~ günü................................................................645

~ ile siyasetin birbirinden ayr›lmas› ...................806
~ öldürülecektir karar› ........................................538
~ propagandas› .........................................604, 605
~ tedrisat›...................................................427, 777
~ y›k›c› ...............................................556, 573, 589
~ zarar›na medeniyet propagandas›..................374
~e hizmet ...........................................................711
~e hizmet alet edilmemeli..................................730
~e karfl› bir ihanet..............................................219
~e lâkayt ve aleyhte olanlar...............................833
~i alet etmeden ders vermek.............................618
~i alet etmemek ...................................................83
~i siyasete alet etme ittiham›na 

cevap..........................................218, 514, 616, 
658, 695, 709, 718, 740, 767

~i siyasete alet etmemek...................612, 622, 746
~in gizli düflmanlar›............................................752
~in izzeti.......................................Bkz: izzet-i diniye
Anadolu’da ~ lehindeki cereyan ........................585
befleriyetin saadetini temin edecek ~ ................128
dindar ihtiyar kad›nlar›n ~lerine ittiba ........566, 821
dünya için ~e zarar verenleri ilzam....................403
dünyay› ~e tercih ...............................................398
gizli ~ düflman› komiteler...................................789
medeniyet nam›na ~e hücum............................623
millet ~ ve siyaset ..............................................806
siyaset ve ~........................................................114
siyaseti ~e alet etmek ...............515, 622, 695, 746

Dinar ........................................................549, 561, 597
dindar.......................................................192, 739, 760

~ hürriyetperverler .............................................764
~ hürriyetperverlere hücum ...............................761
~ siyasetçilere beyan.........................................759
~ ve müttakîyi lakayda tercih.............................483
~lar›n serbestiyeti hakk›ndaki kanunu .......604, 605
~l›k perdesi ........................................................527
hakikî ~ siyasetçi olamaz...................................113

dinî
~ cihad .................................................................83
~ ders ........................................................401, 849
~ ders vermenin lâikli¤e ayk›r› 

gösterilmesine cevap...................................707
~ hizmet ............................................................705, 

Bkz: hizmet-i diniye
~ hizmetler ...........................................................35
~ ilimler.......................................Bkz: ulûm-i diniye, 

ulûm-i diniye
~ ilimleri tahsil eden talebe ..................Bkz: talebe-i 

ulûm-i diniye
~ makam............................................................391
~ meseleler ...............................Bkz: mesail-i diniye
~ tedrisata taraftarl›k 

suçlamas›na cevap..............................698, 706
din-i hak

~k› arayanlar......................................................426
Amerika’n›n ~k› arayan cemiyeti .......................713

din-i ‹sa’nin hakikî ruhanisi ......................................362
din-i ‹slâm

~a muz›r flah›s...................................................556
~› Türk milletinden kald›rma plan› .....................573
~›n kudsî ve semavî kongresi............................653

dinsiz231, 368, 377, 397, 431, 464, 516, 527, 585, 683,
685, 708, 753, 764, Bkz: z›nd›k
~ bir millet yaflamaz ..........................606, 806, 875
~ komiteler .........................................................768
~ mebuslar.........................................................329
~ zalimler ...........................................................479
~lerin desiselerine set çekmek ..........................562
~lerin entrikalar› .................................................833
~lerin eserleri .....................................................525
~lerin kitaplar› ............................................482, 664
gizli ~ler .....................................598, 604, 694, 840
‹slâm dairesindeki ~in hukukî durumu.................84
Kur’ân ve ~ler ....................................................874
vatanperverlik perdesi alt›ndaki ~ hainler ..........667

dinsizlik .............................................33, 144, 216, 219, 

Demokrat — D — dinsizlerin kitaplar›
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221, 322, 332, 336, 396, 397, 401, 526, 532, 535,
576, 605, 610, 660, 694, 709, 710, 720, 781, 842,
Bkz: z›nd›ka
~ cereyan›..........................................187, 651, 814
~ hesab›na Risale-i Nur ve 

flakirtlerine sald›ranlar .................................220
~ komiteleri ........................................................732
~ flahsiyet-i manevîyesine karfl› 

ç›kan flah›s ..................................................619
~e karfl› hakaik-› Kur’âniye ve 

imaniyeye dayanmak...................................605
~e karfl› tevazu ve mahviyet 

göstermemek...............................................732
~e set.................................................................745
~i kendilerine din ittihaz edenler ........................708
~i neflreden komite ............................................814
semavat ~e hiddet ediyor ..................................395
siyaseti ~e alet edenler.....................................218, 

276, 515, 622, 659, 695, 741, 754
flimalde ç›kan ~ cereyan›na 

mukabele .....................................................796
diplomatl›k..........................................................89, 356
dirilme

~mek üzere ölüm...............................................643
divan-› harb-i örfî......................................................695
Divan-› Harb-i Örfî....................................................517

Said Nursî ve ~..................................695, 752, 870
Divan-› Harb-i Örfî Reisi Hurflid Pafla......................421
divan-› riyaset ..................................................422, 431
diyanet .............................................................556, 590
Diyanet

~ dairesi Nurlar› himaye etmeli..........................773
~ ve Nurlar .........................................................541

Diyanet kütüphanesi ................................................482
Diyanet Reisi....................................................406, 505
Diyanet Riyaseti ......................................................404, 

405, 498, 500, 504, 525, 541, 702, 729, 773, 819
Diyarbak›r ................................772, 775, 782, 853, 854
do¤ru yol

~da olanlar›n dular›na ifltirak .............................787
Do¤u .......................................................................545, 

Bkz: Büyük Do¤u
Do¤u Üniversitesi ...........................544, 549, 551, 584, 

Bkz: fiark Dârülfünunu, fiark Üniversitesi
~ hakk›nda tahrifçi bir gazeteye cevap..............778
~ ve beflerin müsalemet-i umumiyeyesi ............780

doktor...............................................................418, 424
Doktor Duzi ........................................................58, 664
Doktor Hakk› ............................................................432
Dokuzuncu Mektup ..................................................503
Dördüncü fiuan›n fihristesi.........................................63
dua................................................72, 75, 79, 165, 167, 

281, 282, 328, 411, 519, 673, 675, 676, 682, 787
binler dillerle ~ ...................................................516
ehl-i iman›n ~lar›na ifltirak .................................787
fiilî ~ ...........................................................689, 733
ya¤mur ~s›...........................................................72

dua-i Nebevi.............................................................280
dua-i umumî.............................................................762
dua-y› fiilî .................................................................689
Düldül.......................................................................209
dünya ..........35, 45, 129, 162, 232, 234, 414, 645, 677

~ hayat›n›n fânîli¤i .....................................425, 713
~ maceralar›n›n Cennette gösterilmesi..............439
~ mal›.................................................................418
~n›n fena ve fânîli¤i ...........................................414
~n›n salâh-› selâmeti ve emn ü emân› ..............128
~ya bakmamak ..................................................424
~y› ahirete tercih................................................872
~y› dine tercih edenler .......................................396
~y› terk...............................................................158
insan›n hususî ~s› .............................................602

dünyaperest .............................................................408
dünyaperestlik..........................................................377
dünyevî

~ hadiseler........................Bkz: hâdisat-› dünyeviye

~ hayat.........................................................87, 408
~ makamlar........................................................142
~ merakaver meselelere bak›p fütur getirmemek90
~ meflagil ...........................................................126
~ zevk ................................................................345
ibadet ve ~ maksatlar ..................................72, 161

düstur-i cidal ..............................................................90
düstur-i esasî ...................................................624, 760
düstur-i esasiye-i fler’iye ..........................................354
düstur-i hareket........................................................626
düstur-i hayat-› içtimaî .............................................699
düstur-i Kur’ân .........................................................705
düflman ............................................................763, 871

~›n hücumunda dahilî ~l›klar› b›rakmak ............363
din ~lar›..............................................................836
gizli ~lar .............................................................450
‹slâm ve iman ~lar› ..............................................33
Said Nursî’nin ~lar› ....................................720, 817

E
ebabil .......................................................................396
ebedî

~ hayat.......................................................408, 713
~ saadet ................673, 705, Bkz: saadet-i ebediye

ebedperest hissiyat-› bâkiye ....................................425
Ebrehe .....................................................................207
Ebu Bekir (r.a.).........................................................149
Ebu Bekir-i S›dd›k..............................................74, 691
Ebu Cehil ...........................................................74, 679
Ebuzziya Matbaas› ..................................................777
ecdad .......................................................................705
ecel...................................................................235, 611

~ birdir, tagayyür etmez .....................................332
~ cellâd› .......................................................90, 220

ecnebi....................................49, 68, 71, 625, 735, 737
~ hesab›na.........................................................221
~ hükûmetleri ve Kur’ân ....................................461
~ ifsatlar› ....................................................247, 380
~ müdâhalesi .....................................................761
~lere müflevvefl bir mazi....................................715
~ye verilen siyasî rüflvet ....................................625

ed-Difa gazetesi...............................................753, 757
Edhem......................................................................207
edyan-› semaviye.....................................................395
efendi

kavmin ~si..........................................................760
Eflâni313, 388, 416, 417, 430, 465, 499, 500, 520, 582,

587
Eflâtun......................................................................675
E¤irdir......264, 274, 278, 385, 465, 494, 792, 800, 826
e¤itim .........................................................Bkz: tedrisat
Ehad.........................................................................646
ehadiyet ...........................................................436, 687

vahidiyet içinde ~...............................................678
ehl-i adalet................................................................811
Ehl-i Beyt .................................................................360

~e zulmedenler ..................................................360
~in Eimme-i ‹sna Afleri.......................................352

ehl-i bid’a .................................................149, 217, 361
ehl-i dalâlet136, 350, 450, 464, 545, 601, 684, 685, 757

~ için ölüm .........................................................377
~e karfl› manen mücahede................................328
~in istifade etti¤i zay›f damarlar.........................418
~in meselelerini takip etmemek ...........................90

ehl-i dikkat................................................................312
ehl-i din ............................................................219, 816
ehl-i diyanet .............................................................136

~in Nurlara karfl› istimal edilmesi ......................217
ehl-i dünya .................................90, 611, 612, 802, 810
ehl-i felsefe ..............................................................683
ehl-i fen ............................................................311, 401

~nin itiraz etti¤i ayetler.......................................311
ehl-i gaflet ........................................136, 162, 683, 684

dinsizlik — DE — ihtimam
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ehl-i gayret ...............................................................343
ehl-i hak ...................................................................122
ehl-i hakikat ....113, 121, 141, 163, 191, 219, 252, 351,

352, 359, 464, 602, 603, 728, 787
ehl-i hamiyet ....................................................142, 374
ehl-i hükûmet ...........................................................584
ehl-i idare .........................................................103, 194
ehl-i ihanet ...............................................................219
ehl-i ilhad..........................................................311, 560
ehl-i ilim...........................306, 528, 529, 809, Bkz: âlim

~ ve maiflet derdi ...............................................611
~le münakafla etmemek ....................................188

ehl-i iman34, 35, 85, 90, 92, 95, 96, 99, 104, 107, 140,
141, 168, 169, 185, 219, 220, 231, 233, 302, 306,
350, 359, 362, 382, 392, 395, 414, 456, 477, 535,
560, 575, 583, 592, 673, 681, 698, 735, 743, 744,
876, Bkz: Müslüman, Bkz: mü’min
~ birbiriyle münakafla etmemeli.........................353
~ için ölüm .........................................................377
~ ve Risale-i Nur................................................368
~a mürteci denilmesi .........................................624
~› dalâlet-i mutlakadan kurtarmak ...............43, 119
~› dalâletten muhafaza ......................................456
~› kurtarmak.......................................................360
~›n dular›na ifltirak .............................................787
~›n hayat-› ebediyelerini muhafaza ...................142
~›n iman›n› muhafaza........................................191
~›n imanlar›........................................................677
~›n muhtaç oldu¤u hakikat ................................141
~›n vahdeti .........................................................415
~la münakafla etmemek ....................................188
Risale-i Nur ~a nokta-i istinatt›r .................169, 368

ehl-i ‹slâm ....................................................34, 35, 362
~ dâhilî düflmanl›klar› unutmal›..........................363

ehl-i ‹slâmiyet...........................................................622
ehl-i kalp ve fikir .......................................................164
ehl-i keflif..................................................................329
ehl-i k›ble .................................................................148
ehl-i Kur’ân...............................................................606
ehl-i küfür

~ün mesle¤indeki müflkülat ...............................435
ehl-i maarif ...............................................................578
ehl-i medrese ...................................................610, 843

~yi Risale-i Nur aleyhinde istimal ......................313
ehl-i mektep .............................................................843
ehl-i namus ......................................................374, 606
ehl-i necat ..................................................................84
ehl-i riyazet ..............................................................508
ehl-i salip..................................................................538
ehl-i sefahat .............................................................450
ehl-i siyaset66, 136, 308, 329, 357, 391, 458, 475, 612,

621, 625, 772, 877, Bkz: siyasetçi
Ehl-i Sünnet .............................................352, 355, 610
Ehl-i Sünnet ve’l-Cemaat.........351, 354, 355, 360, 361
ehl-i tabiat ................................................................683
ehl-i tahkik................................................................401
ehl-i takva ................................................................615
ehl-i tarikat...............................252, 528, 576, 728, 737

~ ve Nurlar .........................................................575
~e mukabele etmemek ......................................560
~in mabeynindeki ihtilâf .....................................162

ehl-i tasavvuf............................................................738
ehl-i ulûmu diniye.....................................................219
ehl-i velâyet......................................................169, 727
ehl-i vukuf ..329, 524, 706, 709, 715, 811, Bkz: bilirkifli,

Bkz: Ankara Ehl-i Vukufu
~un raporu .........................................................703
Gençlik Rehberi aleyhindeki ~ raporuna itiraz.694,

695, 703
vukufsuz ~ .................................695, 701, 703, 709

ehl-i zikir...................................................................436
ehvenü’fl-fler ............................................................360
ehvenüflfler ......................................................504, 877
Eimme-i Erbaa .........................................................352
Eimme-i ‹sna Afler....................................................352
ekinci..........................................................................74

el-Ehram ceridesi .....................................................269
elektrik .............................................438, 679, 684, 689
elem .........................................................................342

manevî ~ler........................................................342
flefkatten gelen ~i izale......................................787
zîhayatlar›n ~leri ................................................786

elfaz-› Kur’âniye.......................................................629
elhamdülillâh ............................................................645

~ta tevhid, nübüvvet, haflir ve 
adalet esaslar› .............................................642

Elmal› .......................................................................547
elmas k›l›ç..................................................................96
el-Mikyas..................................................................314
emanet-i kübra.................................................641, 644
Emevîler...................................................................840
Emin........................................................176, 199, 239, 

261, 264, 265, 294, 305, 366, 386, 387, 451, 454
Emin Büke .................................................................46
Emin Y›lmaz.............................................................392
emir ve iradenin bir arfl›...................................435, 438
Emirda¤ ......................................68, 94, 174, 197, 225, 

231, 234, 263, 267, 268, 270, 297, 322, 334, 378,
403, 430, 474, 477, 490, 524, 547, 581, 582, 587,
592, 627, 654, 722, 766, 822, 839, 858, 868, 869
~’›nda yaz›lan mektuplar ...................................498

Emirda¤ Lâhikas› .................................................29, 30
Emirda¤ zab›tas›yla bir hasbihal..............................296
emirlik.......................................................................747
emn ü adalet ............................................................211
emn ü emân.............................................................128
emniyet .......................................................45, 47, 218, 

615, 738, 739, 753, 760, 793
~ ve Nur Talebeleri ............................................740
Risale-i Nur ve ~................................................780

Emniyet Müdürlü¤üne yaz›lan mektup ....................147
Emniyet Müdürü...............................................372, 402
emniyet-i dahiliye .....................................................760
emniyet-i umumiye ..................................616, 625, 795
Emniyet-i Umumiye Müdürüne 

yaz›lan mektup ..................................................145
Emniyet-i Umumiye Reisi.........................................145
emr-i ‹lâhî.........................................................170, 730
emr-i Kur’ân .............................................................705
emr-i Rabbanî ..........................................................730
emr-i fler’î.................................................................352
emval-i Nuriye..........................................................370
enaniyet ..........................................................142, 162, 

230, 252, 253, 279, 287, 343, 391, 419, 480, 731,
733, 746, 761, 762, 810, 878, 879, Bkz: ene, benlik
~ i terketmek .............................Bkz: terk-i enaniyet
~ zaman›....................................................442, 823
~i terk.........................................................804, 878
~li sofîmeflrepli ..................................188, 218, 386
~li zaman ...........................................................659

enaniyet-i befleriye...................................................253
enaniyet-i ilmiye .......................................................313
enaniyet-i nefsiye.....................................................393
enbiya .....................................................................677, 

Bkz: peygamber
ekser ~n›n fiarkta gelmesi.........................776, 844

ene..................................................................253, 619, 
Bkz: enaniyet, benlik

enfüsî .......................................................................252
enfüsî tefekkür-i imanî .............................................253
engizisyon kanununu ...............................................625
engizisyonâne..........................................................623
envar-› iman› neflretmek ..........................................155
envar-› Kur’âniye .............................................158, 565
Enver Pafla ..............................................................476
Erek Da¤›.................................................................850
Erhamürrâhimîn...............259, 302, 404, 411, 724, 733
erkân-› imaniye ..................................................35, 190

~ hakk›nda tahflidat ...........................................189
erkân-› ‹slâmiye .......................................................413
erkek ........................................................................567
Ermenek...................................................................858

ihtira — E — erhamürrahimin
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Ermeni......................................................................452
Ertufl aflairi ...............................................................667
ervah-› habise ..................................................735, 737
ervah-› tayyibe .................................................735, 737
Erzurum ...................................................271, 331, 353
Erzurum Mebusu Vehbi Pafla ..................................406
Esat Pafla Medresesi...............................................271
esbab-› kâinat ..........................................................689
esbab-› zahirî ...........................................................677
esbap.......................349, 434, 438, 439, 683, 684, 687

~ perdedir ..........................................................677
Esedullah .................................................................214
eser-i rahmet..............................................................60
Eski Said.............................................................45, 88, 

110, 111, 219, 220, 239, 254, 298, 303, 336, 381,
391, 510, 529, 585, 596, 607, 610, 622, 628, 665,
666, 667, 668, 669, 670, 671, 672, 831, 838, 855,
Bkz: Said Nursî
~ hiss-i kablelvuku ile hissetti¤i 

iki hâdise......................................................669
~ ve fieyh Bahid Hazretleri................................670
~’in fedakârl›¤› ...................................................627
~’in hayat›ndan Nurlar›n kerameti 

olan üç vak›a ...............................................421
~’in k›rk sene sonraki olaylar› 

önceden hissetmesi.....................................667
üç cebbar kumandan›n ~’e 

iliflememesi..........................................422, 431
Eskiflehir...........................29, 263, 297, 299, 518, 538, 

557, 576, 590, 595, 658, 699, 767, 817, 839, 857
Eskiflehir Mahkemesi...............................................478
esma ........................................................................646
Esma-i Fiiliye ...........................................................647
Esma-i Hüsna ..........................................................281

~n›n cilveleri.......................................................677
esma-i ‹lâhiye ..........................................190, 252, 677
Esma-i Zatiye...........................................................646
esselâmü aleyküm ...................................................682
es-S›dd›k mecmuas› ........................................769, 773
efledd-i zulm-i nemrudâne .......................................752
efledd-i zulüm ..........................................517, 535, 739
efledd-i zulüm ve istibdat .........................................425
eflhas

cemaat için ~› feda ............................................647
Eflref Edip ........................................................545, 830
eflya .........................................................................640
Ethem Bey ...............................................................595
Ethem Hoca .............................................................388
evlâd-› maneviye......................................................655
evlât .................................................................409, 568
evlenme ...................................................................706
evlilik ...........................................................Bkz: izdivaç

Nur Talebesi han›mlara ~ konusunda 
tavsiyeler .....................................................566

Risale-i Nur dairesindeki haslar ve ~.................151
evliya.......................................................106, 107, 161, 

352, 456, 508, 677, 736
~lar›n ruhlar›yla muhabere ................................735
Kürdistan’da dünyaya gelen bir ~......................340

evliya-i azîme...........................................................320
Evrad-› Bahaiye ...............................................244, 301
Evrad-› Kudsîye-i fiah-› Nakflibend .........................255
evrat .........................................................................169
Eyyub .......................................................................284
Eyyub (a.s.)..............................................................206
ezan .........................................................................528
ezan-› Muhammedî.........................................299, 516, 

519, 525, 527, 765, 781, 807, 860
ezan-› Muhammediye ..............................................748
Ezel ve Ebed Sultan›

~n›n kelâm› ........................................................641
Ezel-Ebed Sultan› ....................................................677
ezvak-› keramet .......................................................163
ezvak-› ruhaniye ......................................................162

F
facir ..........................................................................355
Fahr-i Âlem .....................................................232, 879, 

Bkz: Muhammed (a.s.m.)
Fahr-i Befler ............................................................208, 

Bkz: Muhammed (a.s.m.)
Fahr-i Cihan ............................................................216, 

Bkz: Muhammed (a.s.m.)
Fahr-i Kâinat ...........................................673, 677, 836, 

Bkz: Muhammed (a.s.m.)
faiz Bkz: riba

~in yasaklanmas› ........................Bkz: hurmet-i riba
fakir..................................................605, 649, 650, 651
fakirü’l-hâl.................................................................757
fakr...........................................................252, 710, 712
fânî...........................................................162, 163, 407

~ hallerin kaydedilmesi ......................................439
~ zevkler ....................................................342, 345
~ zevkleri b›rakmak ...........................................346

fâniyat
~›n bâkî eserleri .................................................645
~›n hallerinin kaydedilmesi ................................439

fariza-i cihad ............................................................635
farmason..................................................................527
Faruk........................................................................814
farz281, 597, Bkz: feraiz
Fas615, 780
fas›k .........................................................................149

~› salihe tercih ...........................................777, 844
Fatih .........................................................................704
Fatih Sultan Mehmed .........................Bkz: Sultan Fatih
Fatiha.................................................98, 787, 804, 810
Fatinü’l-Asr..............................................................269, 

Bkz: Said Nursî
fazilet .................................................34, 328, 704, 706
fazilet-i a’mal............................................................282
fecir ..........................................................................694
fecr-i sad›k .......................................................715, 717
fedakârl›k .........................................343, 415, 648, 757

Said Nursî’nin ~› .................................................69, 
119, 721, 730, 740, 744, 753, 795, 801, 828

Fehmi Çobano¤lu ....................................................571
felâh .........................................................................233
felâket ......................................................................616
felsefe .............................................................142, 143, 

258, 303, 312, 455, 735, 736, 737, 781, 844, 874
~nin hikmeti .............................Bkz: hikmet-i felsefe
faydal› ~ .............................................................312
Risale-i Nur ve ~................................................312
zararl› ~..............................................................313

felsefeci .....................................................Bkz: feylesof
~leri Risale-i Nur aleyhinde istimal ....................313

felsefe-i befleriye..............................................688, 689
felsefe-i insaniye ......................................................688
felsefe-i maddiye......................................................169
felsefe-i tabiiye.........................................................169
felsefî dalâletler........................................................169
fen.................................................................33, 34, 86, 

179, 408, 427, 455, 716, 737, 844, 874, Bkz: fünun
~den gelen dalâlet ...............................................57
Kur’ân’›n tefsiri ve ~ler.......................................633

fenal›k ........................................................57, 488, 702
~a iyilikle mukabele ...........................................198
~lardan tevbe.....................................................699

fenn-i hikmet ............................................................640
feragat

~ mesle¤i ...........................................................620
Said Nursî’nin ~i ................................................712

feragat-i nefis ...........................................................535
feraiz .......................................................................615, 

Bkz: farz
~e dikkat ............................................................414

ferd

erkan-› imaniye — EF — feragat mesle¤i
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cemaat için ~i feda ............................360, 624, 647
fesat .........................................................................146
feylesof ..............................................................57, 362
Feyzi .......................................109, 152, 176, 199, 202, 

239, 241, 264, 265, 318, 322, 331, 366, 387, 454
f›rt›na................................................................144, 604
f›ska r›za f›skt›r ........................................................764
f›trat-› befleriye.................................................425, 713
f›trî aflk-› insaniye.....................................................425
Fihriste .......................................................................63
fiilî dua .............................................................689, 733
fikir ...........................................................................738

~ hareketi ............................................Bkz: cereyan
~ hürriyeti..........................................................708, 

Bkz: hürriyet-i fikr-i ilmiye
~lerin birbirine eklenmesi ..........Bkz: telâhuk-i efkâr

fikr-i küfrî ....................................................................33
fikr-i siyasî................................................................763
fikr-i tabiat ................................................................192
Filistin.......................................................................756
filozof........................................................................377
Finlandiya ........................................376, 413, 426, 713
firak ..........................................................................681
firavun ......................................................................810
Firavun

~un cesedinin bulunmas›...................................692
firavunâne temerrüt....................................................40
firavunluk..................................................................733
fitne

~lerin kap›s›n› açmamak ...................................354
~yi atefllendiren flahs-› manevî..........................701
cazibedar ~................................................701, 706
Sahabeler zaman›ndaki ~lerden 

bahis açmamak ...........................351, 360, 361
foto¤raf

uhrevî ~ makinesi ..............................................439
Fransa......................................................................615
Frans›z.............................................................526, 585
Frans›z ihtilâl-i kebirinin tohumlar› ...........................625
Frenk illeti ................................................................747
Frenk serpuflu..........................................................750
Fuad.................................................................331, 388
Fuat..........................................................................303
Fuat (Daday)............................................................432
Fuat Sirmen .............................................................523
fuhufl ........................................................................706
fukara .......................................................................650
Furkan-› Hakîm ........................................................423
fünun.................................................................Bkz: fen

felsefe ~u ile ulûm-i diniyenin 
bar›flmas›.....................................................843

fünun-i akliye............................................................791
fünun-i cedide ..................................................776, 777
füruat..........................................................................35
fütuhat-› Nuriye ........................................289, 345, 364
fütur...........................................................................89, 

167, 204, 216, 229, 234, 238, 357, 592, 694, 873
füyuzat .....................................................................620

G
gadab-› ‹lâhî...............................................................73
gaddar......................................................................355

~ siyaset ............................................................763
gaddarl›k ..................................................................361
gadir .........................................................................740
Gaffar .......................................................................647

gaflet ...................................................................45, 87, 
112, 113, 126, 133, 186, 313, 425, 427, 713, 810
~ zaman›........................................................82, 89

gaflet-i umumiye ......................................................142
galip .........................................................................425
Galip Bey .................................................................414
ganimet ......................................................83, 487, 871
garaz ........................................................................759
Garbl›laflmak............................................................845
Gar-› Sevr ........................................................691, 693
garip .........................................................................751
Garp............................................................Bkz: Avrupa

~ medeniyet-i zalime-i hâz›ras›..........................649
ekser hükeman›n ~ta gelmesi ...................776, 844

Garpl›laflma .....................................776, 815, 843, 844
Gavs-› Azam .............................................................79, 

107, 109, 130, 218, 265, 301, 361, 857
Gavs-› Azam fieyh-i Geylânî ...................................856
Gavs-› Geylânî.........................................................848
gaye-i hilkat..............................................................303
gayr-› meflru meyiller ...............................................873
gayr-i Müslim .............................................................86
Gayyâ-i Cehennem..................................................208
gazab-› ‹lâhî.......................................58, 456, 604, 760
gazete...............................................33, 560, 587, 810, 

Bkz: ceride
Said Nursî ve ~...........................................37, 424, 

467, 469, 490, 627, 700
Said Nursî ve talebelerine iftira 

atan ~ye cevap............................................792
Gaziantep.................................................................595
Gazve-i Bedir ...........................................................692
gece

mübarek ~ler ..............................................85, 682, 
Bkz: Leyle-i Berat, Leyle-i Kadir, Leyle-i Miraç,
Leyle-i Regaib

on ~....................................................................694
gece-i Ramazan.......................................................519
geçici ...................................................Bkz: fâniyat, fânî
geçim...........................................................Bkz: maiflet

~ derdi........................................Bkz: derd-i maiflet, 
maiflet derdi

genç ..........................................................44, 338, 606, 
655, 706, 718, 726, 771, 772
~leri ifsattan kurtarmak ......................................772
~leri tehlikelerden kurtarma ...............................701

gençlik........................................................33, 518, 707
~i dinsizlikten kurtaracak 

hakaik-› Kur’âniyedir....................................584
Gençlik Rehberi ..............................................491, 703, 

706, 707, 708, 719, 771, 772, 774, Bkz: Rehber
~ aleyhindeki ehl-i vukuf 

raporuna itiraz .............................694, 695, 703
~ sebebiyle Nur Talebelerine iliflilmesi...............492

gerileme ...................................................................794
Gerze .......................................................................446
g›da-i manevî .............................................................87
g›ybet ...............................................................759, 763
giyinme

kad›nlar›n yar›m ç›plak ~leri ..............................706
Gökdere ...................................................................273
gönül ........................................................................619
gönüllü alay kumandan›...................................145, 267
görenek............................................................649, 872
gösterifl ...................................................344, 442, 443, 

Bkz: tekellüf
göz

muhit ~...............................................................600
gurur ................................................................121, 763
Gülcü Hüseyin .........................................................324
günah..................................................................73, 75, 

319, 354, 409, 453, 567
birisinin ~›yla baflkas› 

mes’ul olamaz .............................615, 747, 770
büyük ~ iflleyip isti¤far etmemek .......................349
büyük ~lardan çekinmek............................414, 576

feragat-i nefis — FG — günah
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günah-› kebire............................................................99
günahkâr............................................................73, 624

hiçbir ~ baflkas›n›n günah›n› 
yüklenmez ...................................626, 759, 868

güvenlik.........................................Bkz: asayifl, emniyet
güzellik.............................................................677, 680

H
Habbe ........................................................................88
Habîb .......................................................................210
Habib-i Ekrem ..........................................................159
Habip........................................................................879
Habrü’l-Ümme..........................................................354
hac ...........................................................................463
hacat ........................................................................649
hacat-› gayr-› zaruriye..............................................872
hacat-› maddiye .......................................................166
hacat-› zaruriye ........................................................872
Haccac-› Zalim.........................................................351
hacc-› ekberi ............................................................653
Hacer .......................................................304, 366, 386
Hacerü’l-Esved ........................................531, 535, 603
Hac› Abdullah (Seydiflehirli).....................................576
Hac› Abdüllâtif ..........................................................369
Hac› Bayram (y).......................................................267
Hac› Bekir ................................................................394
Hac› Haf›z ................................................................392
Hac› Haf›z Mehmed.................................266, 292, 347

~’in kerametli vefat› ...................................346, 365
Hac› ‹brahim ..............................................................84
Hac› ‹lyas .................................................................452
Hac› K›l›ç Ali.............................................................529
Hac› Sabri (Karakoçanl›)..........................................722
Hac› Sabri (Konyal›).................................................562
Hac› Süleyman ........................................................561
hadd-i fleriat .............................................................149
hâdî ..........................................................................743
hadis ..........................................................................44
hâdisat

afakî ~ ................................................................112
hâdisat-› dünyeviye

~nin kaydedilmesi ..............................................439
hâdise

ehemmiyetsiz ~lere bakmamak.........................332
hâdise-i dünyeviye ...................................................879
hâdise-i Kur’âniye ....................................................382
hâdise-i Nuriye.........................................................358
hâdise-i semaviye ....................................................395
haf›z .................................................................408, 423

~lar ve Zülfikâr ...................................................306
Haf›z (esma) ............................................................475
Haf›z Ahmed ............................................124, 131, 197
Haf›z Ali ................64, 92, 95, 101, 109, 115, 149, 153, 

156, 172, 175, 178, 189, 202, 204, 240, 241, 273,
306, 319, 320, 323, 325, 329, 338, 339, 346, 347,
365, 384, 428, 441, 483, 507, 566, 581, 727, 728
~’nin Üstad›n bedeline hastalanmas› ................317

Haf›z Emin ...............................................225, 226, 469
Haf›z Fahreddin .......................................................469
Haf›z Hakk› ..............................................................385
Haf›z Halid ...............................................................284
Haf›z Hasan .............................................................432
Haf›z Hasan (Dadayl›) .............................................321
Haf›z ‹hsan...............................................................387
Haf›z Mehmed.................241, 273, 292, 320, 347, 392
Haf›z Mustafa ...................................95, 153, 157, 172, 

241, 259, 265, 317, 338, 441, 471, 473, 506, 566
Haf›z Mustafa (Burdurlu)............................................92
Haf›z Mustafa (Denizlili)...........................................472
Haf›z Nebi ................................................................124
haf›za ......................................................................678, 

Bkz: kuvve-i haf›za
haf›z-› Kur’ân ...........................................................306

hafiyelik ....................................................................198
Hahambafl›...............................................................555
hain ..........................................................................667

~in hükmü..........................................333, 422, 518
namaz k›lmayan ~dir .........333, 422, 518, 752, 779

hain-i millet...............................................................487
hak ...........................................................707, 761, 818

masumun ~k›.....................................740, 748, 795
hakaik-› diniye..........................................................608
hakaik-› iman ...........................................................374
hakaik-› imaniye........................................................35, 

143, 157, 169, 191, 350, 353, 359, 376, 391, 424,
498, 584, 604, 605, 611, 612, 660, 662, 710, 712,
715, 716, 725, 733, 754, 756, 782, 791, 795
~ alet olmaz .........................................................82
~ dersleri ve asayifl............................................795
~deki vazifedarlar manevî makam 

sahibi olmaya çal›flmamal› ..........................391
~nin inkiflaf›........................................................189
~nin kemalât›n› ef’alle izhar...............................716
~yi alet etmemek ...............................................618
~yi tervice çal›flmak ...........................................374
dinsizli¤e karfl› ~ye dayanmak ..........................605

hakaik-› ‹slâmiye ..............................................735, 748
hakaik-› kudsiye-i imaniye ve Kur’âniye ..................724
hakaik-› Kur’âniye ...................................................157, 

374, 375, 414, 461, 576, 584, 605, 754, 797, 816
istikbalde hâkim ~ olacak ..................................715

hakaret .......................................................................70
hakikat .............................113, 169, 414, 526, 633, 683

~ ehli.............................................Bkz: ehl-i hakikat
bâkî ~ fânî flahsiyete bina 

edilmemeli ...................................................135
ehl-i iman›n muhtaç oldu¤u ~ ............................141
konuflan yaln›z ~tir ............................................616
Risale-i Nur’daki ma¤lup olmaz ~......................368
yaln›z ~ konufluyor ............................................661

Hakikat Konufluyor...................................................740
hakikat-› ihlâs...........................................................142
hakikat-› imaniye......................................................251
hakikat-› insaniye .....................................................252
hakikat-› Kur’âniye ...........................................527, 752
hakikat-› Muhammediye...........................................303
hakikat-i içtimaiye ....................................................563
hakikat-i ihlâs .............................................99, 111, 361
hakikat-i imaniye ..............................................619, 620

~nin inkiflaf›........................................................620
hakikat-i insaniye .....................................................253
hakikat-i ‹slâmiye .............................................704, 816
hakikat-i ‹slâmiyet ......................................................34

~e tarikat nam›n› verip dine taarruz ..........479, 833
hakikat-i kudsiye-i Kur’âniye ....................................818
hakikat-i Kur’ân........................................................204
hakikat-i Kur’âniye ....................................................34, 

157, 351, 479, 565, 576, 733, 740, 744, 752
~nin kuvvetine dayanmak..................................762

hakikat-i Miraç............................................................85
hakikat-i tevhid .........................................................117
hakikatü’l-hakaik ......................................................169
hâkim ...............................................................707, 713

~ ve müddei .........................................................48
hâkim-i adil ..................................92, 96, 115, 241, 317
Hakîm-i Lokman.......................................................675
hâkim-i mutlak..................................................437, 601
Hakîm-i Zülcelâl .......................................................439
hâkimiyet..................................................360, 361, 761
hâkimiyet-i ‹slâmiye .........................745, 747, 748, 764
Hakka âbid...............................................................127
hakkalyakin ..............................................253, 407, 437

~ iman................................................................190
Hakk›........................................................153, 171, 225
haks›zl›k ...................................................................761
hâl

~ dili ...........................................................437, 443
~lerin kaydedilmesi ............................................439

Halep ...............................................529, 531, 542, 565

günah-› kebire — GH — hallerin kaybedilmesi
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Hâl›k.........................................................349, 435, 675
Hâl›k-› Külli fiey .......................................................676
Hâl›k-› Rahîm...........................................127, 132, 568
Hal›k-› Rahman-› Rahîme........................................855
Hâl›ku’n-Nur .............................................................680
hâl-i Üstat.................................................................127
Haliç .........................................................................452
halife

beflinci ~ ............................................................139
Halife-i Rûy-i Zemin .................................................739
halife-i zemin............................................................644
Hâlik-› Zülcelâl

~i inkâr ...............................................................349
Halil..................................................206, 473, 501, 506
Halil (Hazret-i ‹brahim).............................................206
Halil ‹brahim....................................................156, 163, 

177, 182, 184, 201, 238, 242, 243, 246, 254, 255,
264, 286, 340, 392, 465, 520

Halil ‹brahim (‹slâmköylü) ........................................154
Halil ‹brahim (Milâsl›) .......................................116, 154
Halil Özyörük ...................................................522, 577
Halim........................................................................749
halk (yaratma)

kâinat› ~ edemeyen, bir 
zerreyi ~ edemez.........................................599

Halk F›rkas›......................................................374, 517
~na karfl› ç›kan muar›z ......................................376

Halk Partililer............................................................524
Halk Partisi..............................................................522, 

523, 524, 531, 532, 534, 535, 536, 746, 812, 813
~ ve Türk milleti .................................................812

halka nasih...............................................................127
halka-i tevhidi kuranlar.............................................209
halka-i zikir ...............................................................252
Halkç›lar

~›n ›rkç›l›¤› elde etmeleri ...................................748
Hallâk-› Rahîm .........................................................210
hamd........................................644, 677, 683, 731, 787

~ Allah’a mahsustur ...........................................644
hamiyet ............................................................777, 844

~ maskesi ..........................................................622
hamiyetçilik ..............................................................377
hamiyet-i diniye................................................353, 622
hamiyet-i ‹slâmiye ......................................................45
hamiyet-i milliye .......................................................777
hamiyet-i milliye ve vataniye....................................491
hamiyetperver ..........................................375, 377, 380
Hamza .............................................634, 668, 749, 814
Hanefî ......................................................................483
han›m.......................................................................836

Risale-i Nur ve ~lar............................................309
hapis

~leri Nurlarla ›slah .............................................575
~tekileri ›slah .............................................698, 706

hapishane ........................................................201, 575
~nin medrese haline gelmesi.............................431
~nin terbiye medresesi hükmünü almas›.............50

haps-i münferit
ebedî ~ ........................................................55, 220
Said Nursî’nin ~i ...........................................48, 99, 

145, 223, 248, 334, 380
haram.........................................................74, 650, 651

~ kazanç ............................................................650
~ muamele.........................................................873
~› helâl .......................................................872, 873

Harb-i Umumî..............35, 37, 359, 380, 424, 606, 624
birinci ~ ......................................................634, 635
birinci ~de meydana gelen zulümler..................624
eski ~ ........................................................114, 393, 

431, 508, 772, 776, 779
iki ~ ....................................................................648
ikinci ~ .......................................425, 672, 713, 770

Harbiye Nezareti ......................................................460
harekât-› milliye........................................................145
Harekât-› Milliye .......................................................476
hareket

menfi ~...............................................841, 870, 877
müspet ~ ...................................870, 871, 873, 877

Hareket Ordusu .......................................................695
Hareket Ordusunun Baflkumandan› ................421, 431
hareket-i fikriye ........................................................436
hareket-i ‹slâmiye.....................................................758
Hareket-i Milliye ...............................................431, 776
Haremeyn-i fierifeyn................................159, 352, 471
harf

eski ~ler .............................................................155
yeni ~lerle Kur’ân okuma...................................408

haricî tecavüz...........................................................871
harika

~ deha..................................................................40
medeniyet ~lar›na flükretmek ............................690

harp..........................................................................879
Hasan ..............................199, 248, 273, 321, 322, 814
Hasan (Bolvadinli)....................................................322
Hasan (r.a.) .............................................................130, 

Bkz: Hazret-i Hasan
Hasan At›f ................................................................520
Hasan Çal›flkan .......................................................475
Hasan Day› ..............................................................273
Hasan Efendi ...........................................................271
Hasan Fehmi Ustao¤lu ............................................571
Hasan Feyzi ......................................................96, 115, 

116, 156, 160, 176, 178, 182, 200, 201, 203, 204,
216, 238, 241, 242, 248, 254, 265, 317, 321, 322,
323, 324, 337, 338, 339, 340, 346, 347, 364, 365,
372, 384, 386, 389, 416, 465, 469, 507, 542, 565
~’nin nur-i Muhammedîye ve Risale-i Nur’a 

dair manzumesi ...........................................204
~’nin Nurlar ve Üstat hakk›ndaki 

mektubu...............................................157, 158
~’nin Üstad›n bedeline 

hastalanmas› ...............................................317
~’nin vefat› ........................................................319, 

321, 325, 326, 329
Hasan Feyzi (Üstattan haber veren)........................339
Hasan Hüsnü Bey....................................................405
Hasan fiükrü ............................................................172
hasenat..............................87, 308, 319, 326, 328, 677

uhrevî ~›n neticesini dünyada 
yemeye çal›flmamak....................................508

hasene.............................................354, 356, 375, 568
Hasnâ Han›m.............................................................96
hasta ..................................................................87, 751

Risale-i Nur ve ~lar..............................................87
Hastalar Lem’as›......................................................583
Hastalar Risalesi..............................................725, 726
hastal›k .............................................87, 133, 144, 317, 

326, 345, 392, 418, 651, 725
~ damar› ............................................................418
~la ibadet ...........................................................131
~lar ve risaleler ..................................................725
maddî ~..............................................................786

haflir.........................................303, 640, 641, 643, 645
haflr-i cismanî ............................................................96
hata ..........................................................................354

birisinin ~s›yla baflkas› 
hatakâr olmaz................................................83

birisinin ~s›yla baflkas› 
mes’ul olmaz .......................623, 773, 795, 863

gizli ~lar ve kaderin adaleti ................................341
hata-y› beflerî ...........................................................599
hata-y› umumî..........................................................604
hat›rat.......................................................................439
Hatice ..............................................272, 284, 304, 581
Hatip (Gökdereli)......................................................273
Hatip ‹brahim ...........................................................338
hatt-› Kur’ân .......................................................30, 460
hatt-› Kur’ânî ............................................................260
hava ................................................................435, 437, 

438, 439, 598, 599, 604, 673, 677, 684, 687, 787,
Bkz: küre-i hava
~ âlemi ...............................................................436

Halep — H — hava
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~ sahifesinde bir nükte-i tevhid..........................434
~ unsuru ....................................436, 438, 673, 675
~ zerresi....................................................435, 436, 

600, 601, 676, 687
~n›n kelimeleri nakletmesi .................................686
güzel kelimelerin ~da intiflar› .............................598
kelimat›n ~da ço¤almas›....................................689
kelimelerin ~da istinsah› ....................................683
kelimelerin ~da yay›lmas› ..................................600

havaic-i gayr-› zaruriye ............................................649
havas

~ avam bar›fl›.....................................................649
~ avam mübarezesi ...........................................650

Havvâ.......................................................................207
hayal ...............................................................133, 646, 

Bkz: kuvve-i hayaliye
hayat................................302, 303, 407, 439, 677, 686

~ sahras›............................................................640
~ ve hakikat-› Muhammediye ............................303
~›n› medeniyet fantaziyesiyle 

geçirmek ......................................................878
insan›n hususî ~› ...............................................602
uhrevî ~................................................................39

hayat-› bâkiye ...........................................................87, 
104, 141, 233, 241, 308, 426, 670, 681, 713
~leri Nurlarla kurtarmak hizmeti.........................343

hayat-› dünyeviye..............................................39, 141, 
407, 426, 428, 568, 842

hayat-› ebediye............................50, 90, 414, 670, 672
~leri muhafaza ...................................................142

hayat-› fânî...............................................................308
hayat-› fâniye ...........................................................104
hayat-› fâniye-i dünyeviye ........................................670
hayat-› içtimaiye................................................41, 151, 

482, 483, 567, 621, 698, 741, 757, 759, 795, 812
~ye dair bir kanun-› esasî ..................................763

hayat-› içtimaiye-i befleriye ..............................312, 624
hayat-› içtimaiye-i ‹slâmiye.......................................357
hayat-› maneviye .....................................................345
hayat-› siyasiye............................42, 68, 359, 428, 621
hayat-› uhreviye .......................................234, 428, 568
Haydar .....................................................................310
Haydarpafla (Gar›) ...................................................538
hay›r.........................................123, 487, 488, 677, 680

cemaat ~›...........................................................879
hofllanmad›¤›n›z fley 

hakk›n›zda ~l› olabilir...................................342
Hayim Naum....................................................539, 540
Hayri ........................................413, 473, 562, 596, 629
haysiyet-i ilmiye .......................................................491
haysiyet-i milliye.......................................................707
hayvan .......................................................................73
hayvanat ..........................................108, 438, 644, 701

~a naz›r melâike ................................................170
hazine-i Kur’âniye ....................................................427
hazine-i rahmet ........................................................684
hazine-i tevhid..........................................................714
Hazret-i Ali ..............................100, 130, 149, 351, 354, 

Bkz: Imam-› Ali
~’nin Yahudi ile muhakemesi .............................818

Hazret-i Allah ...........................................................127
Hazret-i Cebrail .......................................................363, 

Bkz: Cebrail (a.s.)
Hazret-i Cercis .........................................................206
Hazret-i Dâvud.........................................................207
Hazret-i Ebubekir ............................Bkz: S›dd›k-› Ekber
Hazret-i Hasan........................................................139, 

Bkz: Hasan (r.a.)
Hazret-i Hüseyin ......................................................361
Hazret-i ‹brahim ................Bkz: ‹brahim Halilullah, Halil
Hazret-i ‹sa ..............................................................128
Hazret-i Kahhar........................................................206
Hazret-i Kur’ân.........................................................205
Hazret-i Mahbub-› ‹lâhî ............................................204

Hazret-i Mehdî
~nin üç vazifesi ..................................................456

Hazret-i Muhammed..............Bkz: Muhammed (a.s.m.)
Hazret-i Mûsa ..........................................................207
Hazret-i Ömer.......................................Bkz: Ömer (r.a.)

~’in H›ristiyanla muhakemesi.....................739, 818
Hazret-i Peygamber.................................302, 363, 364

~in kabr-i flerifinde risalelerin 
görülmesi.....................................531, 535, 603

Hazret-i Risalet ..........................................................79
Hazret-i Risaletpenâhî .............................................158
Hazret-i Üsame........................................................727

~’nin haz›rlad›¤› hizb-i Kur’ânî...........................731
Hazret-i Üstat ..............................29, 32, 529, 530, 627
hedâyâ-i hidayet ......................................................179
hediye ........................................................................52

Said Nursî’nin ~ kabul etmemesi......................107, 
110, 158, 167, 305, 398, 453, 470, 485, 593,
610, 700, 782, 809, 823, 830, 834, 849

hediye-i Kur’ân.........................................................626
hediye-i maneviye....................................................783
hediye-i Rahmaniye .................................................684
helâl

haram› ~ ....................................................872, 873
Said Nursî’nin hakk›n› ~ etmesi..........................39,

71, 467, 620, 661, 803, 827, 865, 877
hevesat ............................................186, 649, 650, 651

keyifli ~...............................................................599
hey’et-i âliye.............................................................633
hey’et-i âliye-i ilmiye.................................................635
hey’et-i ilmiye ...........................................................441
hey’et-i ulema ..........................................367, 409, 411
Hey’et-i Vekile ..................................................274, 514
heyet-i vekile..............................................................68
Heyet-i Vekile...........................................................775
heykel.......................................................................810
H›fz› .........................262, 266, 287, 288, 338, 387, 416
H›fz› (berber)....................................................462, 466
h›fz-› ‹lâhî ...........................................................40, 693
h›fz-› ‹lâhiye .............................................................818
h›llet .................................................................287, 785
h›llet-i ‹brahimiye......................................................785
H›ristiyan..........................................................463, 860

~ dindar ruhanileriyle ittifak................................353
~ hükûmetler......................................................484

H›ristiyanl›k................................................Bkz: din-i ‹sa
h›rs168, 651, Bkz: tamah
h›yanet .....................................................................740
Hicaz................................................................335, 593
Hicret........................................................................310
Hicret (fl) ..........................................................124, 581
hidayet ...............................................................91, 620

~ serdar› ............................................................745
hidayet edici .............................................................457
hikmet ........................................72, 312, 439, 641, 679

hadsiz ~ .............................................................683
nihayetsiz ~........................................................437

hikmet-i âliye-i befleriyet ..........................................644
hikmet-i cedide.........................................................312
hikmet-i diniye............................................................74
hikmet-i felsefe

~ ile hikmet-i Kur’âniye muvazenesi..................688
hikmet-i Kur’âniye

~ adiyat perdesini y›rtar .....................................688
~ ile hikmeti felsefe muvazenesi .......................688

Hikmetü’l-‹stiaze Lem’a............................................272
hilâfet-i manevîye.....................................................135
hilâfet-i Muhammediye.....................................456, 458
Hilâfet-i Muhammediye ............................................456
hilâfet-i Nübüvvet .....................................................135
hilâfet-i zemin...................................................640, 641
hilâf-› kanun .....................................................525, 720
hilâf-› fleriat ..............................................................696
hile 74
hilkat-› insaniye ........................................................688
hilkat-i ‹lâhî...............................................................303

hava alemi — H — hilkat-i ‹lâhi
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hilkat-i kâinat............................................................644
hilkat-i kâinat hükûmeti ............................................640
Hilmi ................................200, 239, 261, 327, 386, 454
Hilmi Bey .................................................366, 387, 405
Hilmi Uran........................................267, 378, 381, 400

~’a mektup .........................................................373
Himmet.....................................................................561
Hind..................................................................411, 460
Hindistan..................................400, 412, 447, 460, 843
Hindistan ulemas› ....................................................471
Hint ..................................................................169, 473
Hintli .........................................................................845
his 125
hiss-i dinî..................................................................844
hiss-i kablelvuku......107, 108, 109, 654, 667, 669, 822

Risale-i Nur’un zuhurunun ~ ile hissedilmesi.105,
108, 358, 654, 669

hiss-i nefs-i cisim .....................................................418
hissiyat.............................................................407, 427

kör ~ ..................................341, 342, 344, 345, 408
flahsî ~› hizmet zarar›na istimal etmemek.........151

hissiyat-› bâkiye .......................................................425
hissiyat-› hayatiye ....................................................393
hissiyat-› insaniye

kör ~...................................................................162
Hizan........................................................................106
hizb-i Kur’ân.............................................................731
Hizb-i Kur’ân ....................................................728, 730
hizb-i Kur’ânî ...........................................727, 728, 731

~ye gelen itiraza cevap......................................727
Hizb-i Kur’ânî ...........................................................728
hizb-i mahsus-i Kur’ânî ............................................727
Hizb-i Nuriye....117, 121, 133, 165, 173, 174, 309, 583
Hizb-i Nuriye ve Salâvat ..........................................583
Hizbü’l-Ekber-i Kur’âniye .........................................428
Hizbü’l-Kur’ân ..........................................................156
Hizbü’l-Kur’ânî .........................................................542
Hizbü’l-Kur’ânü’l-Muazzam ........................................76
Hizbü’n-Nuriye .................................................156, 253
hizmet ......................................................................649

ihlâsla ~ .............................................................418
isabetli ~ ..............................................................35
kavmin efendisi ~ edendir..................................760
rekabetsiz ~ .......................................................162
Risale-i Nur ~i ..................Bkz: Risale-i Nur hizmeti
flahsî ~ ...............................................................122
vazifemiz ~tir......................................................756

hizmet-i diniye..........................................................791
bid’alara müsamaha suretinde, tevilat ile ~ .......122

hizmet-i imaniye51, 103, 119, 140, 198, 359, 367, 385,
419, 424, 454, 508, 512, 562, 565, 592, 608, 618,
620, 658, 661, 734, 802, 870, 873, Bkz: Risale-i
Nur hizmeti
~ alet edilmemeli ...............................................508
~de ihlâs› muhafaza ..........................................424
~de muvaffakiyet ...............................................871
~deki musibetlerin nimetlere çevrilmesi.............685
~nin fleref ve selâmetini muhafaza....................453
~ye bir ilânname ................................................867
~yi alet etmemek ...............................................659

hizmet-i ‹slâmiye ........................................................35
hizmet-i kudsiye .................................................32, 508

~yi alet etmemek ...............................................757
~yi dünyaya ve menafi-i flahsiyeye alet etmemek

611
hizmet-i Kur’âniye ....32, 453, 497, 512, 627, 658, 757,

758, 791
~nin esaslar›n› .....................................................36
~yi alet etmemek .......................................617, 659

hizmet-i Nuriye .32, 101, 109, 126, 127, 142, 167, 172,
240, 344, 353, 385, 507, 510, 560, 562, 578, 682
~de gelen belâlar .................................................78
~den vazgeçirme plânlar› ..................................734

hizmet-i Nuriye-i kudsiye
~ alet olmaz .........................................................82

hizmetkârl›¤› makamata tercih.................................143

hizmetkârl›k......................................................747, 761
hoca .........................................................................386
Hoca Haflmet ...................................................243, 260
Hoca Hazretleri ........................................................406
Hoca Mûsa Efendi .....................................................97
Hoca Sabri .......................................................394, 562
Hoca Vehbi ......................................224, 290, 370, 465
hocalar ......................................................................97, 

284, 290, 352, 354, 362, 367, 391, 403, 444, 446,
475, 492, 500, 503, 510, 525, 615, 872, 873
~ vas›tas›yla ‹slâmiyete darbe 

vurma plan›..................................................351
~ ve Risale-i Nur................................................366
~› Nur Talebelerine karfl› istimal ........................284
~› Nurlara davet .................................................389
~› Risale-i Nur aleyhinde istimal .......................188, 

217, 218, 313, 352
~›n ilim kisvesiyle itirazlar› .................................231
~›n Nurlardan uzaklaflt›r›lmas›...........................367
~›n Risale-i Nur’dan çekinmeleri .......................283
~›n Risale-i Nur’u tenkit edememesi .................610
~la münakafla etmemek ............................230, 284
bid’a taraftar› ~a iliflmemek ...............................873
enaniyetli ~ ........................................................277
Nurlara yard›m etmeyen ~a hitap......................366
Nurlar›n ihbarat-› gaybiyesi ve ~ .......................368
Risale-i Nur ve medrese ~›................................224

hodfüruflluk .........................................................71, 97, 
99, 104, 122, 142, 279, 286, 336, 345, 419, 458,
480, 608, 732, 763, 878
~u terk................................................................878

Horhor..............................................................634, 668
Hristiyan..........................................................187, 537, 

606, 739, 752, 773, 815, 841, 875
~ devletleri .........................................................577
~ k›zlar› ..............................................................793
~ ruhanîleri.........................................................275
~lara benzemek .................................................815
~larla dostluk .......................................................35

Hristiyanl›k ...............................................................790
~ ile Müslümanl›¤›n ittihad›................................128
âlem-i ‹slâm ile ~ ittifak› .....................................114

Hubab ........................................................................88
hubb-i Âl-i Beyt ........................................................415
hubb-i câh ..........................................................46, 419
hubb-i Ehl-i Beyt ......................................................415
hubb-i hayat .............................................................342
hukuk .........................................................................58

~ doçentleri ........................................................707
kâfir çocuklar›n›n ~lar› .........................................84

hukuk-› amme..................................................866, 867
hukuk-› ibad .............................................................761
hukuk-› medeniye ve insaniye .................................380
hukuk-› fler’iye..........................................................567
hukuk-› umumiye .....................248, 380, 707, 798, 866
hukukullah................................................761, 866, 867
Hulefa-y› Raflidîn .....................................................414
Hulûsî (Yahyagil).....................................................153, 

171, 230, 239, 249, 250, 373, 385, 454, 724
Hulûsî Bey .................................................32, 414, 549
Hulûsî-i sâni .............................................................176
hurmet-i riba.....................................................275, 650
Hurflid Pafla .....................................................421, 517
huruf

yeni ~ .................................................................155
hurufat-› Kur’âniye ...................................................314
huruf-i Arabiye..........................................................155
huruf-i Kur’âniye.......................................................388
husuf namaz› .............................................................72
hutbe-i ezeliye..........................................................632
Hutbe-i fiamiye ........................................665, 714, 715
Hutuvat-› Sitte ..........................................................421
Hutuvat-› Sitte Risalesi ............................................476
huzur................................................................427, 854

genel ~ ..............................Bkz: istirahat-i umumiye

hilkat-i kâinat — H — huzur-u ‹lâhi
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huzur (Allah’›n huzuru)
namazdaki ~ ......................................................880

huzur-i daimî ....................................................601, 602
huzur-i ‹lâhî ..............................................................673
hüccet-i iman ...........................................................213
hüccet-i tevhid..........................................................436
Hüccetler..................................................................258
Hüccetullahi’l-Bali¤a.................................................258
Hüccetü’l-Bali¤a.........................45, 101, 129, 155, 193
Hücumat-› Sitte ................................................279, 422
hüddam....................................................................508
Hüdhüd-i Süleymanî ................................................305
hükema

ekser ~n›n Garpta gelmesi ........................776, 844
hükm-i Kur’ân...........................................................872
hükm-i fler’î ..............................................................352
hükûmet ..............................................................38, 40, 

41, 57, 102, 148, 298, 333, 334, 424, 428, 484,
574, 576, 738, 739, 761, 762
~i i¤fal ................................................................218
cumhuriyet ~i .......................................................65
ecnebi ~leri ve Kur’ân........................................461

hükûmet-i cumhuriye ..........................................65, 67, 
Bkz: cumhuriyet hükûmeti

hükûmet-i demokrasi ...............................................758
hükûmet-i ‹slâmiye..................................................621, 

622, 625, 738, 780, 781
~nin reisleri ve meb’uslar›..................................769

hüküm
hainin ~ü............................................333, 422, 518

Hülâsatü’l-Hülâsa ............................174, 251, 252, 253
hürmet .................................................71, 86, 166, 336
hürriyet.......................................65, 218, 524, 536, 707

~ f›rkas›..............................................................275
~ perdesi............................................................739
Said Nursî ve ~..............................................51, 52
vicdan ~i ....................................................806, 833
vicdan ve fikir ~i.................................................708

Hürriyet ...........................................................109, 357, 
647, 667, 669, 695, 775, 813, 840

hürriyetçiler ................................................................55
hürriyet-i fikir ............................................633, 707, 708
hürriyet-i fikr-i ilmiye...................................................65
hürriyet-i kalem ..........................................................65
hürriyet-i fler’iye ...............................................520, 564
hürriyet-i vicdan...................65, 67, 401, 707, 708, 747
Hürriyetin..................................................................670
hürriyetperver...........................................................761

dindar ~ler..........................................................764
dindar ~lere hücum............................................761

hürriyetperverler.......................................................520
Hüseyin............................................................124, 385
Hüseyin (r.a.) ...........................................................130
Hüseyin Avni ....................................................828, 829
hüsn-i hatime ...................................................291, 402
hüsn-i zan .......................................................136, 140, 

168, 178, 254, 344, 345, 457, 608
Said Nursî’nin ~lardan kaç›nmas›......................223
Said Nursî’nin ~lar› kabul etmemesi.................139, 

141, 167, 336, 380, 390, 391, 480
Said Nursî’nin ~lar› Nurlar ad›na 

kabul edifli ...................................130, 136, 138
Said Nursî’nin ~lar› tadili ..........................158, 178, 

204, 238, 242, 254, 286
Hüsnü......................................................................235, 

373, 381, 416, 432, 466, 718, 803, 832, 848, 856
Hüsnü (Safranbolu)..................................................858
Hüsnü Bayram ...........................................................36
Hüsrev (Alt›nbaflak) ..................................................60, 

62, 92, 95, 109, 129, 134, 164, 165, 176, 200, 202,
235, 240, 243, 255, 260, 263, 264, 271, 273, 276,
277, 284, 289, 292, 295, 299, 305, 314, 318, 322,
387, 401, 413, 420, 428, 466, 469, 494, 500, 501,
505, 506, 521, 533, 550, 552, 553, 559, 561, 562,
564, 582, 583, 626, 629, 722, 728, 829, 832

hüsün .......................................................................407

hüve.........................................................434, 675, 676
Hüve Nüktesi...........434, 439, 443, 598, 603, 678, 685

I
Irak ..................................210, 451, 666, 758, 840, 841
›rkç› muallimler.........................................................844
›rkç›l›k ..............................747, 748, 761, 762, 813, 841

~ fikri ..................................................................840
~ kardeflli¤i ........................................................762
menfi ~...............................................................843

›slah .........................................................................575
hapistekileri ~ ............................................698, 706
mahkûmlar›n ~›....................................................50

›slah-› hâl .........................................................570, 699
Isparta.................................................................29, 45, 

56, 80, 106, 115, 126, 134, 151, 154, 165, 168,
175, 198, 199, 200, 216, 225, 241, 244, 245, 257,
261, 262, 276, 292, 294, 302, 314, 325, 326, 329,
338, 363, 372, 373, 402, 405, 432, 445, 474, 485,
506, 512, 518, 519, 548, 550, 555, 559, 561, 571,
572, 575, 576, 582, 587, 589, 595, 656, 666, 685,
782, 784, 792, 794, 826, 828, 854, 869
~ ve Said Nursî..........................................302, 808
~ yang›n›............................................................301

Isparta adliyesi...................................................37, 484
Isparta E¤itim Tümeni Camii....................................825
Ispartal› Mustafa ......................................................242

‹
i’caz..................................................................627, 628

Kur’ân’›n ~› ........................................................639
iafle ......................................................51, 52, 568, 688

Said Nursî’nin ~si ....................................59, 61, 80
ibadet ........................................................89, 117, 165, 

169, 191, 288, 356, 427, 512, 578, 602, 657, 673,
675, 676, 730, 786, 787, 854, Bkz: ubudiyet
~ler ve dünyevî maksatlar ...........................72, 161
binler dillerle ~ ...................................................516
hastal›kla ~ ........................................................131
seksen küsur sene ~ .................420, 515, 519, 521
tefekkürî ~..........................................................328

ibadet-i tefekkürî ......................................................289
‹bnü’l-Kayyim-i Cevzî ...............................................352
‹bnü’t-Teymiye..........................................................352
‹brahim............................................................143, 199, 

323, 324, 392, 446, 506, 524, 546, 814
‹brahim (a.s.)............................................................206
‹brahim Edhem ................................................447, 464
‹brahim Efendi..........................................................547
‹brahim Ethem .................................................389, 392
‹brahim Gül ..............................................................580
‹brahim Halil .............................................................239
‹brahim Halilullah .....................................................785
icad-› ilahî ................................................................303
icat ...................................................................677, 733

insanlar›n ~lar› ...................................................689
icazet

Said Nursî’nin talebelerine ~ vermesi................497
icazet-i ilmiye ...........................................................497
icma .........................................................................633
icma-› ümmet ...........................................................633
içtihat .......................................351, 354, 633, 634, 871
içtimaî

~ ahlâk ...............................................................764
~ cereyanlar...............................................578, 659
~ hayat...............................................................706
~ hayata ait bir hakikat ..............................746, 765
~ irtica ................................................................622

içtimaiyat-› befleriye .................................................461
içtimaiyyun ...............................................................701

huzur — HI‹ — içtimaiyat-› befleriye
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idam-› ebedî..............................................................39, 
55, 66, 68, 70, 71, 146, 220, 335, 377, 651, 876

idare....................................................................38, 56, 
66, 145, 221, 372, 376, 480, 484

‹fadetü’l-Meram........................................................632
iffet ...........................................................................836
ifrit

‹mam-› Ali’nin muhaf›z ~ istemesi......................880
ifsat ....................................................................34, 772

~ komitesi ..........................................796, 814, 841
ifsatç›........................................................................770
iftira

Said Nursî’ye ~ ..........................................452, 453
ihbarat-› gaybiye ......................................................368
ihbarat-› gaybiye-i Aleviye ve Gavsiye.......................58
ihbar-› gaybî.............................................................693
ihlâs...........................38, 60, 81, 82, 83, 104, 111, 119, 

123, 140, 142, 146, 151, 161, 168, 203, 287, 336,
343, 345, 359, 361, 364, 380, 391, 399, 418, 419,
442, 443, 450, 456, 459, 467, 468, 481, 508, 510,
511, 516, 546, 579, 611, 612, 613, 634, 646, 685,
718, 756, 757, 801, 809, 810, 848, 855, 871, 879
~› muhafaza.......................................................424
~la hizmet ..........................................................418
~la tesanüt .........................................................634
Risale-i Nur mesle¤inde ~ .................................804
Said Nursî’nin ~› ................................................879

‹hlâs Risalesi............................................................193
ihlâs-› etem ..............................................................802
ihlâs-› hakikî.............................................612, 730, 878
ihsan ................................................................167, 733
‹hsan (Küreli) ...........................................................226
‹hsan (Samsunlu).....................................................543
‹hsan (fl) ..........................200, 225, 239, 261, 366, 387
ihsanat-› ‹lâhiye........................................................684
ihtar edildi tabirinden dolay› ittiham ........................700, 

701, 709, 712, 714, 715
ihtilâf ................................................................350, 353

~a düflmemek ....................................................626
ihtilâl.............................................................39, 83, 146
ihtilâl-i kebir ..............................................................625
ihtiram ......................................................................336
ihtiyacat............................................................650, 651
ihtiyacat-› kesire.......................................................252
ihtiyac-› manevî ........................................................112
ihtiyaç ..............................................650, 651, 676, 733
ihtiyar ...................................................................44, 87

Risale-i Nur ve ~lar......................................87, 125
ihtiyar (irade)............................................................873
ihtiyar hoca ..............................................................231
ihtiyar kad›nlar .................................................566, 821
‹htiyar Lem’as›n›n On 

Dördüncü Ricas› ..................................................64
‹htiyarlar Lem’as› .............................................279, 583
‹htiyarlar Risalesi .......................................52, 725, 726
ihtiyarl›k......................................................................87
ihtiyat ......................102, 151, 156, 188, 200, 217, 249, 

275, 331, 357, 432, 451, 454, 474, 494, 511, 582
‹hvan-› Müslimîn ......................................................542

Nur Talebeleri ile ~in farklar›..............................753
‹hvan-› Müslimîn Cemiyeti .......................................565
‹kinci Harb-i Umumî ...................................................74
ikram

~›n izhar›............................................................103
ikramat-› ‹lâhî ...........................................................103
ikramat-› ‹lâhiye ...............................................104, 162
ikramat-› Rahmaniye................................................508
iktidar .......................................................................733
iktiran .......................................................................127
iktisat ................................................59, 166, 288, 485, 

649, 651, 757, 830, 835, 855
‹ktisat Risalesi ..........................................................193
iktisats›zl›k................................................................650
ilâç ...........................................................326, 418, 424
ilâh ...........................................................................434
‹leri gazetesi.............................................................825

ilhad .........................................................................313
ilham ................................................................170, 701
ilham-› f›trî ................................................................170
ilham-› ‹lâhî ..............................................................689
ilham-› Rabbanî .......................................................170
ilhat ..........................................................................532
ilim ......................................................................33, 34, 

169, 179, 190, 427, 678, 704, 716, 756, 854, 855
~ talebeleri ........................................................657, 

Bkz: talebe-i ulûm
~den gelen dalâlet ...............................................57
~in izzeti.......................................Bkz: izzet-i ilmiye
~in izzetini muhafaza.........................................452
dünya için ~e zarar verenleri ilzam....................403
hadsiz ~ .............................................................683
ihatal› ~ ..............................................................600
medrese ~leri.....................................................609
muhit ~...............................................................687
nihayetsiz ~........................................................437

illet..............................................................................72
ilmelyakin.........................................252, 436, 437, 439

~ iman................................................................190
ilmî .............................................................................44
ilm-i akide.................................................................169
ilm-i belâgat .....................................................312, 629
ilm-i hakikat..............................................................498
ilmî hürriyet ............................Bkz: hürriyet-i fikr-i ilmiye
ilm-i ‹lâhî ..................................................................673
ilm-i imanî ................................................................855

~ye hizmet edenlere zahmet vermemek ...........751
ilm-i kelâm ...............................................169, 351, 355
ilm-i mant›k ......................................................168, 629
ilm-i nahiv talebesi ...................................................325
ilm-i nahiv ve sarf.....................................................629
ilm-i sarf ...................................................................642
ilm-i tasavvuf ve tarikat ............................................169
imam ........................................................................562
‹mam Hakk› Efendi ..................................................284
‹mam Hatip Mektebi.................................................807
‹mam-Hatip ve vaiz mektebi ....................................656
‹mam-› Ali ..................................................................43, 

60, 100, 101, 102, 107, 118, 121, 130, 134, 149,
154, 218, 229, 283, 354, 361, 362, 367, 415
~ Risale-i Nur ve Said Nursî’nin üstad›r ............350
~’nin muhaf›z ifrit istemesi .................................879
~’nin Risale-i Nur’dan haber vermesi ................258

‹mam-› Gazalî ..........................................361, 727, 838
‹mam-› Rabbanî...............................189, 361, 736, 838
iman ..............................................44, 71, 86, 113, 129, 

132, 133, 170, 188, 189, 191, 252, 253, 257, 355,
367, 377, 402, 424, 477, 535, 585, 599, 641, 662,
670, 677, 706, 723, 729, 730, 772, 783, 784, 816
~ mal-› umumîdir, tarafgirlik 

giremez ........................................................311
~ aleyhindeki cereyanlar....................................350
~ dersi................................................................740
~ dersine gelenlere tarafgirlikle bak›lmaz..........545
~ eden............................................Bkz: Müslüman, 

mü’min, ehl-i iman
~ hakikatleri ......................................................161, 

276, 356, 442, 545, 584, 710, 731, 797, 
Bkz: hakaik-› imaniye
~ dersi..........................................................712
~ni ders vermek...................................141, 466
~ni izah ve ispat ............................................34
~ni flahs›na alet etmemek ...................619, 661
~nin izah› .............................................427, 854

~ hizmeti...........................328, 545, 620, 745, 802, 
Bkz: hizmet-i imaniye
~nde asayifli muhafaza için 

s›k›nt›lara sabretmek.....................801, 870
~nin faydalar›...............................................796

~ mesle¤indeki kolayl›k .....................................434
~ nuru ................................................................407
~a girmek isteyen ..............................................619
~a hizmet...........................354, 386, 578, 579, 660

içtimaiyyun — ‹ — imana girmek isteyen
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~a hizmet alet edilmemeli..........................618, 730
~a muhtaç olanlar ..............................................619
~daki Cennet lezzeti ..........................................820
~› kurtarmak ...............................................55, 335, 

356, 456, 457, 840
~› kurtarmak zaman› ...................67, 130, 415, 833
~› muhafaza ..............................122, 141, 169, 191
~› tahkiki surette ders vermek ...........................457
~›n hakaik› .........................................................584
~›n kurtar›lmas›..................................................878
~›n kurtulmas› ......................................................39
~›n mertebeleri...................................................190
~›n nurlar›yla dinsizli¤e mukabele .....................797
~›n rükünleri......................................................189, 

Bkz: erkân-› imaniye
~›n flüphesiz ve vesvesesiz 

mertebesi.....................................................253
~›n› kurtarmak ...........................................121, 233
~la kabre girmek................................................328
Allah’a ~.............................................................348
bir adam›n ~a gelmesinin önemi .......................191
bir adam›n ~›n›n kurtulmas›...............................257
çocu¤un ~› ...........................................................86
çocuklara ~ dersi vermek ..................................301
ihtiyar kad›nlar›n ~› ............................................566
ilmelyakin, aynelyakin, hakkalyakin 

ve taklidî ~ ...................................................190
inkâr etmemek baflkad›r, ~ etmek 

baflkad›r.......................................................349
müspet ~ hizmeti ...............................................870
Nurcular›n ~la kabre girifli..................................291

iman-› billâh .............................................................710
iman-› kâmil .............................................................402
iman-› tahkikî ......................................................33, 50, 

66, 67, 71, 188, 189, 190, 252, 479
~ ilimleri .............................................................126
~nin mertebeleri.................................................190

iman-› taklidî ....................................................189, 190
imanî ........................................................................723

~ bir set..............................................................796
~ ders............................................Bkz: ders-i imanî
~ dersler ............................................706, 707, 708
~ hakikatler ........................................161, 348, 635
~ hizmet .....................................................611, 724
~ hizmete iliflenler..............................................144
~ kelimeler .........................................................598
~ mesele...............................Bkz: mesele-i imaniye
~ vazife ...................................Bkz: vazife-i imaniye
Kur’ân’›n ~  manalar›n› 

ö¤renmek.....................................................408
imans›z..............................................Bkz: dinsiz, z›nd›k
imans›zl›k...................................................33, 129, 846
imkanat ....................................................................484

vukuat yerinde ~› istimal......................................38
imtihan .......................................................................74
inat41
inayet ...........................................................60, 83, 818
inayet-i ‹lâhiye .................................................119, 341, 

451, 566, 608, 613, 868, 869
inayet-i Rabbaniye .....................................................40
‹ncil

~in Kur’ân’a tabi olmas› .............................115, 128
incir ..........................................................................684
‹nebolu ............................................................164, 166, 

200, 225, 244, 255, 300, 315, 323, 325, 430, 451,
462, 466, 548, 558, 583, 666, Bkz: Küçük Isparta

‹ngiliz...............................................................421, 423, 
526, 537, 585, 605, 663, 738, 815

‹ngiliz Baflkumandan›.......................................421, 752
‹ngiltere ....................................................426, 539, 713

~ ve ‹slâmiyet ....................................................423
‹ngiltere Avam Kamaras›..........................................539
inkâr .........................................................................306

~ edenler............................................................876

~ etmemek baflkad›r, iman 
etmek baflkad›r ............................................349

inkâr-› haflir ..............................................................129
inkâr-› ulûhiyet .........................................................129
ink›lâp ......................................................375, 376, 805
inkisar-› hayal...........................................................168
inkiflafat-› imaniye ....................................................165
inna atayna’n›n s›rr› ....................Bkz: s›rr-› inna atayna
insaf .........................................................................716
insan ...............................112, 418, 639, 644, 650, 689, 

Bkz: beniÂdem
~›n hakikati ..........................Bkz: hakikat-› insaniye
~›n hususî hayat› ...............................................602
~›n insan olmas› ................................................690
~›n suret-i Rahmanda yarat›lmas› .....................251
~lara iyi görünmek .............................................336
~lara kendini satmaya çal›flmak ........................442
iki bafll›, üç ayakl› bir ~ ......................................688
medenî ~............................................................649

insaniyet..........................................................191, 690, 
Bkz: lisan-› hakikat-› insaniyet

insanl›k......................................................................34, 
Bkz: befler, befleriyet, nev-i befler

insî ve cinnî fleytanlar ..............................................702
intihar ...............................................................697, 861
intizam .............................................................643, 644

hava zerrelerindeki ~ .........................................437
inzibat.......................................................................372
inziva

Said Nursî’nin ~s› ..............................................670
iptida-i medrese-i Nuriye..........................................291
irade .........................................................................439

hadsiz ~ .............................................................683
ihatal› ~......................................................600, 687
nihayetsiz ~........................................................437

irade-i ‹lâhiye
~nin bir arfl›........................................................438
~nin namuslar›n›n ünvanlar› ..............................679

irade-i tamme...........................................................676
‹ran .........................593, 615, 758, 760, 779, 780, 843, 

Bkz: ülke-i Kisrâ
‹ranl› .........................................................................845
irfan ..........................................................................756
irflad-› Alevî ..............................................................364
irflat ..........................................................140, 143, 267
irflat edici..................................................................457
irtibat

müfritâne ~.........................................................140
irtica .................................................................781, 794

~ ittiham› ............................................................622
iki ~ ....................................................................622

‹sa (a.s.)..........................................................207, 875, 
Bkz: Hazret-i ‹sa
~’y› ele veren kifli ....................................Bkz: Yûda

‹sa Abdülkadir ..........................................753, 757, 758
‹sevî .........................................................................875

~lerin hakikî dininin Kur’ân’a 
tâbi olmas› ...................................................717

isim
cilve-i kudret-i kudsiyeye 

adi ~ler tak›lmas› .........................................684
‹slam

~ hükûmetleri .....................................................484
~a sembol olmufl ifl ve 

ibadetler ...................Bkz: fleair, fleair-i ‹slâmiye
‹slâm .........................................................35, 159, 215, 

269, 275, 414, 711, 745, 752, 765, 790, 794, 815
~ âlemi ..............................................................714, 

Bkz: âlem-i ‹slâm
~ âlemi ve Bediüzzaman ...................................710
~ âlimi ................................................................708
~ birli¤i ......................................................442, 460, 

Bkz: ittihad-› ‹slâm
~ dairesindeki dinsizin hukukî 

durumu ..........................................................84
~ dârülfünunu ....................................544, 551, 776

imana hizmet — ‹ — ‹slam darülfünunu
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~ devleti .................................Bkz: devlet-i ‹slâmiye
~ düflmanlar›........................................................33
~ fedaîleri ...........................................................711
~ fedaîsi .............................................................752
~ kahraman› ..............................579, 705, 759, 828
~ kanunlar›n› k›ran.............................................750
~ kardeflli¤i .........................Bkz: uhuvvet-i ‹slâmiye
~ kavimleri .........................................................842
~ memleketleri ...................................................780
~ milletleri ..........................................................790
~ toplulu¤u...........................Bkz: cemaat-i ‹slâmiye
~ Türk kahramanlar› ..........................................705
~ üniversitesi .............................................790, 842
~›n an’anevî kanunlar›na karfl› 

bir kanunsuzluk ...........................................751
~›n terakkisi .......................................................715
400 milyon ~›n sulh-i umumiyesi .......................840
Avrupa bir ~ devletine hamiledir ........................671

‹slâm Gençlik Konferans›.........................................593
‹slâmî

~ akideler ...........................................................361
~ devletler ..........................................................652
~ ilimler ..............................................................845
~ inkiflaf› hazmedemeyenler..............................833
~ k›yafet .............................................................518
~ medeniyet .......................................................704
~ terbiye............................................................705, 

Bkz: terbiye-i ‹slâmiye
‹slâmiyet......................................................84, 86, 169, 

191, 257, 269, 282, 351, 353, 356, 369, 374, 375,
415, 423, 425, 514, 535, 545, 571, 585, 592, 604,
605, 655, 662, 664, 704, 705, 706, 708, 717, 735,
737, 738, 752, 758, 759, 761, 763, 776, 792, 794,
812, 813, 814, 815, 816, 833, 836, 841, 844, 860,
Bkz: fieriat-› Ahmediye
~ aleyhinde olanlar›n planlar› ............................834
~ aleyhindeki cereyanlar....................................580
~ düflmanlar›......................................................703
~ hakikatleri .......................................................714
~ için çal›flanlara ihtar........................................621
~ kuvvetiyle medeniyetin 

mehasini galebe edecek..............................715
~ milleti ..............................................................813
~ milliyeti ...................................747, 760, 762, 843
~ uhuvveti ..........................................................584
~ zarar›na üç cereyan........................................814
~in bayraktar›.....................................................531
~in bir kanun-› esasîsi ..............................747, 748, 

759, 760, 763
~in izzeti...................................Bkz: izzet-i ‹slâmiye
~in kahraman›....................................................860
~in kuvvet-i maneviyesi .....................................622
~in mukaddesat›n› çi¤neyen usuller ..................375
~in uhuvveti .......................................................483
~ten ç›kan bir Müslüman.....................55, 741, 875
Avrupa medeniyetinin ~’le musalâhas›..............843
Avrupa ve Amerika ~le hamiledir.......................717
di¤er dinlerin tâbilerinin ~e girmeleri .................716
gizli ~ düflmanlar› ..............................................622
hocalar vas›tas›yla ~e darbe vurma plan› .........351
istikbal yaln›z ~in olacak....................................715
istikbalde hükmedecek yaln›z ~tir......................717
milleti ~ten evvelki âdetlere sevk.......................667
Türkiye’yi ~ten uzaklaflt›rma plan› .....................537

‹slâmköy ..........................................153, 154, 240, 241
‹slâmlar ....................................352, 360, 610, 710, 815
‹slâml›k.....................................................................806
‹smail ...............................................293, 394, 451, 473
‹smail Efendi ....................................................405, 406
ismet ........................................................................836
‹smet (‹nönü) ...........................535, 537, 538, 539, 540
‹smet Pafla...............................................................537
‹sm-i Azam

~›n mazhar› olan zat›n tebaiyeti ........................281
~›n tecelli-i azam›n›n mazhar› ...........................303

ism-i Rahîm................................................................87

‹spanya ....................................................................780
ispritizma .........................................734, 735, 736, 737
israf ..........................................................649, 650, 651

yiyiniz içiniz fakat ~ etmeyiniz ...........................649
israfat .......................................................625, 649, 651
‹stanbul .........................................................45, 52, 97, 

109, 155, 156, 188, 192, 194, 195, 198, 218, 226,
231, 263, 267, 276, 277, 283, 291, 304, 318, 323,
325, 348, 352, 366, 383, 409, 411, 417, 421, 430,
431, 433, 442, 445, 446, 447, 452, 460, 471, 476,
485, 516, 520, 521, 523, 552, 553, 584, 591, 592,
593, 596, 607, 614, 670, 685, 694, 697, 719, 720,
727, 729, 741, 742, 752, 771, 772, 776, 789, 802,
803, 817, 844, 850, 852, 869
~’u fetih ..............................................................704

‹stanbul âlimleri ........................................................283
‹stanbul Dârülfünunu................................................491
‹stanbul hocalar› ......................................................284
‹stanbul mahkeme-i âdilesi ......................................750
‹stanbul Mahkemesi.........................................749, 803
‹stanbul Üniversiteli Nurcular ...................................578
‹stanbul Üniversitesi.................................................584
istiane.......................................................................787
istibdad

f›rka ~›................................................................696
istibdad-› mutlak......................................................218, 

266, 275, 276, 374, 376, 379, 513, 517, 520, 535,
543, 546, 708, 739, 761, 842

istibdad-› mutlaka.............................................359, 566
istibdat .............................................425, 564, 625, 747
istidadat....................................................................644
istidat........................................................................641
isti¤far ................................................................75, 731

~ etmemek.........................................................349
binler dillerle ~ ...................................................516

isti¤na ......................................................757, 830, 831
Said Nursî’nin ~s› ..............................831, 849, 856

isti¤rap .....................................................................688
istikbal..............................................................234, 640

~ de hükmedecek yaln›z ‹slâmiyettir .................717
~de Kur’ân hükmedecek....................................716
dünyevî ve uhrevî ~ ...........................................810

istikbâl
~de gelecek nefret ve lânet ...............................334

istilâ-y› ecanip ..........................................................527
istinbat......................................................................633
istirahat ....................................................................650
istirahat meyli ...........................................................649
istirahat-i befleriye....................................................650
istirahat-i hayat ........................................................343
istirahat-i umumiye...........................................649, 840
istiflare.....................................................Bkz: meflveret
‹sveç ................................................376, 413, 426, 713
isyan ..........................................................73, 127, 650
ifl

~lerinde muvaffakiyet.........................................328
iflarat-› Kur’âniye................................................58, 673
‹flarat-› Seb’a ...........................................................279
‹flarat-› Selâse..........................................................279
‹flaratü’l-‹’caz .....................88, 393, 596, 632, 847, 859

~ Risale-i Nur’un bir fihristesidir ........................627
~ yetmifl cilt olacakt› ..........................................627
~’dan bir ders.....................................................627
~’›n harikalar› .....................................................628
~’›n yaz›l›fl› ................................................627, 635

iflaret-i gaybiye
Risale-i Nur’a ait ~lerin yaz›lma sebebi.............103

iflaret-i Kur’âniye......................................................124
itaat

ulü’l-emre ~........................................................751
‹talya ........................................................................742
itidal-i dem ...............................................................298
itikat ...................................................................45, 168
‹tilâfç›lar›n Baflkumandanlar› ...................................697
itiyat..........................................................................872
ittiba-› sünnet-i Ahmediye ........................................836

‹slam Devleti — ‹ — ittiba-› sünnet-i Ahmediye
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ittifak.........................................................................353
ittifaks›zl›k ................................................................625
ittihad .......................................................................624
ittihad-› ‹slâm...........456, 458, 526, 527, 542, 577, 754

~a çal›flan cemiyetler.........................................753
‹ttihad-› ‹slâm...................................527, 542, 652, 747
‹ttihad-› ‹slâm Partisi ................................................746
ittihad-› ‹slâm siyaseti ..............................................442
ittihad-› millet............................................................772
‹ttihad-› Muhammedî........................................527, 542
ittihat ........................................................................384
‹ttihatç›lar .........................................527, 776, 779, 812
‹ttihatç›lar ve mason k›sm›.......................................746
iyi

insanlara ~ görünmek........................................336
iyilik .........................................................123, 354, 488, 

Bkz: hasenat
fenal›¤a ~le mukabele .......................................198

izdivaç
~›n sebepleri ......................................................567

izhar-› hacet ...............................................................52
‹zmir.................................................445, 491, 538, 592
‹zmirli hâkim.............................................................444
‹zzet..................................................................311, 324
izzet-i diniye

~yi muhafaza .....................................................827
dinsizlere karfl› ~yi muhafaza ............................732

izzet-i ilmiye .............................................................107
~yi muhafaza.................51, 70, 731, 733, 809, 849

izzet-i ‹slâmiye
~yi muhafaza .....................................752, 827, 834

J
jandarma..................................................................596
Japon .......................................................................128

K
Kâbe.........................................................................208

~ ve Ebrehe .......................................................207
Kâbetü’l-ulya ............................................................160
Kab-› Kavseyn .........................................................160
kabir .........................................................................377

~ kap›s›ndaki bir adam ......................................132
~ ziyareti ............................................................810
imanla ~ girmek .................................................328
Nurcular›n imanla ~ girifli...................................291
Said Nursî’nin ~i ........................................804, 809

kabr-i haps-i münferit ...............................................237
kabr-i flerif ........................................................531, 535
kabza-i tasarruf ........................................................348
kader ...............................435, 437, 439, 612, 678, 733

~ kalemi .............................................................607
~in adaleti ..................................119, 341, 474, 866
~in kanunu................................Bkz: kanun-› kaderî
adil ~..........................................................620, 661

kader-i ‹lâhî .........................................81, 90, 113, 150, 
237, 264, 443, 474, 612, 616, 619, 620, 715, 848
zulüm içinde ~ adaleti........................................658

kad›n................................567, 568, 704, 705, 750, 793
~› güzellefltiren fley............................................706
~lar ve tesettür...................................................700
~lar›n f›trat›ndaki çocuk sevme 

meyelan› ......................................................568
~lar›n örtünmeleri ................................Bkz: tesettür
~lar›n flefkati ......................................................566
dindar ihtiyar ~lar›n dinlerine ittiba ............566, 821
köy ~lar› .............................................................568
Risale-i Nur ve ~lar......................................87, 836
yar› ç›plak ~lar ...................................................706

Kadir Gecesi ......................................Bkz: Leyle-i Kadir

Kadirî........................................................................414
Kadîr-i Mutlak

~›n kudreti, ilmi ve iradesi..................................674
~›n kudreti, iradesi ve ilmi..................................600
~›n marifeti.........................................................683

Kadîr-i Zülcelâl.................................................677, 680
~’in kudret, rahmet, hikmet ve 

iradesi ..........................................................675
kâfir ..................................................................739, 874

~likle itham...............................................Bkz: tekfir
cihadda ~ çocuklar›n›n hukukî durumu ...............83

kâfirâne bir iftira .......................................................794
Kafkas..............................................267, 271, 843, 845
Kâ¤›thane.................................................................452
Kâ¤›thane flenli¤i .....................................................452
kah›r .........................................................................159
kâhinlik .....................................................................735
kahraman-› ‹slâm .....................................................879
kâinat ......................................................114, 179, 252, 

280, 302, 404, 640, 676, 680, 681, 689
~ ve hakikat-› Muhammediye ............................303
~› halk edemeyen, bir zerreyi 

halk edemez ................................................599
~›n çekirdek-i aslîsi ............................................303
~›n güzellikleri....................................................677
birbiri içinde ~lar ................................................602

kalb-i Üstat...............................................................127
kalem-i kader ...................................435, 437, 439, 598
kalem-i kudret ..................................435, 437, 439, 683
kalemle ilmi tahsil.....................................................328
kalp .........................................................113, 125, 128, 

133, 345, 407, 427, 619, 646, 725
~te rahat ve sürur ..............................................328

Kamusü’l-Lügat ........................................................314
kanaat .....................................................166, 168, 649, 

651, 757, 830, 831, 835, 855
kanaat-i vicdaniye ......................................................40
kanaatsizlik ......................................................168, 650
kanl› hadiseler..................................................354, 360
kanun ......................................................................222, 

223, 248, 270, 334, 405, 476, 480, 481, 482, 483,
484, 490, 532, 555, 556, 570, 572, 588, 614, 663,
684, 698, 703, 706, 707, 739, 746, 750, 773, 864
~ nam›na kanunsuzluk .....................................152, 

379, 380, 694, 720, 750, 802
~suz muamele ...................................................400
af ~u ..................................................557, 573, 590
an’ane-i ‹slâmiye ~lar› .......................................751
cebrî ~lar............................................................573
cebr-i keyfî ~......................................................751
dindarlar›n serbestiyeti hakk›ndaki ~.........604, 605
engizisyon ~unu.................................................625
keyfî ~ ................................................................556
keyfî ~lar ...........431, 490, 540, 614, 694, 748, 765
kuvvet ~da olmal› ..............................................747
Said Nursî’ye karfl› ~suz hareket ......................826
Said Nursî’ye yap›lan ~suz 

muamelelerin maksad› ..................................71
semavî ~lar ve medeniyet .................................652

kanun-› beflerî..........................................................873
kanun-› esasî ...........................................653, 760, 763

dehfletli vahfliyane ~..........................................623
‹slâmiyetin bir ~si.......................747, 748, 759, 763
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siyaset-i befleriyenin bir ~si ...............................647

kanun-› esasî-i Kur’ânî.............................................760
kanun-› esasiye .......................................613, 622, 862
kanun-› esasiye-i Kur’âniye .....................................864
kanun-› esasî-yi befleriye

gaddar ~ ............................................................648
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Karakoçan................................................................722
karakol

Said Nursî’nin lüzumsuz ~a 
ça¤r›lmas› ............................................295, 297

kardefl kardefle peder olamaz ...................................46
kar›fl›kl›k...........................................................274, 780
Kars..........................................................................249
kaside-i Hazret-i ‹mam-› Ali......................................159
Kastamonu..................................................29, 88, 123, 
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Nur Talebeleri ~ aramamal› ...............................161
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keflif.........................................................................163, 
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gizli ~ .............................................49, 97, 276, 771
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korku ........................................................................418
Kosova .....................................................................776
Köprü .......................................................................452
kör hissiyat.......................................341, 342, 344, 345
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nihayetsiz ~........................................................437

kudret-i ezeliye.................................................683, 687
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~ ve befleriyet ....................................................414
~ ve befler..........................................................426
~ mektebi ...........................................................387
~ mektepleri ...............................................401, 407
~ okuman›n faydas› ...........................................408
~ hakikatleri .......................................................442
~ lehindeki cereyanlar .......................................461
~ hakikatlerine sar›lmak.....................................576
~ aleyhindeki cereyanlar....................................580
~ lehinde çal›flanlar›n vazgeçirilmeye 
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~ hakikatleri .......................................................584
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~ hizmetkârlar› ...................................................816
~ hizmetkârlar› ...................................................818
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~ flakirtleri bürhana tâbidir .................................716
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bir ~’da binler Kur’ân var ...................................728

komünizm — K — Kur'ãn flakirtleri bürhana tabîidir
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~in kanunlar› ......................................................653

Kur’ân-› Kerîm .................................................401, 745
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~ hakikatler ........................................................795
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küfüv ........................................................................567
Külliyat-› Nur ............................................................129
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Kürdî ........................................................................159
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lâdinî ........................................................................844
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libas..........................................................................750
lisan-› Arabî..............................................................875
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Kur'ân'›n bayraktar› — KL — Lozan Muahedesi
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ma¤lûp .....................................................................425
Ma¤rib ......................................................................756
mahall-i ceza............................................................350
Mahbub-› Müebbed..................................................208
mahiyet-i insaniye ....................................................425
mahiyet-i nefsiye......................................................253
mahkeme .........................................................738, 739

üç ~....................................................424, 479, 482
mahkeme-i adalet ....................................556, 590, 704
mahkeme-i âdile ......................................................750
mahkeme-i kübra .....................................................425
Mahkeme-i Kübraya fiekva......................................837
Mahkeme-i Kübraya fiekvaya bir hafliyecik.............837
mahkeme-i kübra-y› haflir ........................................750
Mahkeme-i Temyiz ...................................................514
mahkûm

~lar›n ›slah› ..................................................50, 706
mahlûkat ..........................................................682, 787

~›n güzellikleri....................................................677
Mahmut fievket Pafla...............................................421
mahpus

~lar ve Nur fiakirtleri..........................................569
mahviyet ..................................121, 123, 203, 391, 480

dinsizli¤e karfl› ~ göstermemek .........................732
mahviyetkârâne........................................................122
mahz-› adalet ...........................................................619
maiflet..............................143, 163, 289, 408, 568, 657

~ derdi.......................................................611, 872, 
Bkz: derd-i maiflet

~te bereket ................................................144, 162
~te sühulet .........................................................328
Said Nursî’nin ~i ................................424, 485, 856

makam ...............................................................46, 619
~ sevgisi..........................................Bkz: hubb-i câh
feyizli ~lara kanaat etmek..................................140
kendini ~ sahibi bilmek ......................................391
kendini ~ sahibi göstermek................................345
manevî ~ sahibi .................................................480
manevî ~ sahibi olmaya çal›flmamak ................419
manevî ~lar........................................................142
müfritâne âlî ~ vermemek..................................140
Said Nursî’nin manevî ~lar› 

kabul etmemesi ...........................139, 141, 142
flahsî ~lar› arzu etmemek ..................................459

makamat ..................................................................459
hizmetkârl›¤› ~a tercih .......................................143

manevî ~....................................................618, 660
makamat-› âliye .......................................................730
makam-› maneviye ..................................................419
makam-› tevhid ........................................................436
makam-› uhrevî........................................................391
makamperestlik........................................................458
mal .............................................................................74
Malatya ............................................................723, 773
Malatya hadisesi ..............................................626, 817
malâyani...................................................................650
malâyaniyat ..............................................................111
Mamhuran................................................................667
mana

~ âlemi .........................................Bkz: âlem-i mana
güzel ~lar ...........................................................676

mana-i harfî..............................................................810
mana-i ismî ..............................................................810
mana-i iflarî ..............................................................396
mana-y› harfi ............................................................690
manevî

~ bombalar.........................................................606
~ cihad .....................................Bkz: cihad-› manevî
~ elemler............................................................342
~ f›rt›na ......................................................275, 604
~ hastal›klar ve risaleler.....................................725
~ kazanç ............................................................682
~ lezzetler ..........................................................342
~ makam sahibi olmaya çal›flmamak ................419
~ makamat.................................................618, 660
~ makamlar........................................................142
~ tahribat...........................................................605, 

616, 770, 772, 780, 781, 797, 846, 871, 877
~ tahribat ve Nur Talebeleri ...............................615
~ tamirci .....................................................780, 797
~ yasakç› ..................................................615, 740, 

753, 770, 795, 862, 863
az zahmetle çok ~ kazanç.................................512

maneviyat.................................................................846
~ günü................................................................645
~›n semeratlar›...................................................645

maneviyat-› kalbiye ............................................33, 584
manyetizma..............................................................737
Marangoz Ahmed ............131, 175, 241, 273, 298, 365
Marafl .......................................................................595
marifet......................................190, 252, 427, 602, 716

Kadîr-i Mutlak ~i ................................................683
marifet-i ‹lâhiye ........................................................602

~de iki yol ..........................................................252
marifet-i imaniye ......................................................190
marifet-i ‹slâmiye......................................................756
marifet-i kudsiye...............................................190, 191
marifetullah ..............................................113, 601, 854

~ bürhanlar› .........................................................34
Mart Hâdisesi ...........................................................431
Mart ‹htilâli ...............................................................476
masivay› terk .....................................Bkz: terk-i masiva
maslahat-› ihtiyac-› befleriye ....................................650
maslahat-› ‹slâmiye..................................................363
mason .............................................................264, 516, 

518, 523, 527, 528, 532, 655, 656, 746
~lar›n eserleri.....................................................525

masonluk .........................................513, 526, 527, 539
masum............................................69, 73, 83, 84, 272, 

387, 409, 479, 615, 648, 759, 760, 761, 801, 862
~lar ve Said Nursî..............................................392
~lar› himaye .......................................................760
~lar›n hakk› caniler için 

feda edilmez................................740, 748, 795
~lar›n ve ümmilerin yazd›klar› 

risaleler ........................................................123
~lar›n yazd›klar› risaleler ...................................131
caniler yüzünden ~lara zulüm 

etmemek .............................648, 760, 868, 871

Lozan'›n ‹çyüzü — LM — masumlar›n yazd›klar› risaleler
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caniler yüzünden ~lar›n 
mahvedilmesi...............................................624

musibet-i amme ve ~lar .......................................74
maflaallah.................................................................675
mafluk-› mecazî .......................................................426
Matbaa-i Ebüzziya ...................................................667
matbuat kanunu .......................................................322
mazlum ......................................................................73

~un ah›.................................................................41
me’yus olmamak ......................................................511
me’yusiyet ................................................................168
mebus.............................................381, 521, 530, 570, 

572, 604, 752, 766, 776, 777, 829, 830, 843, 845,
Bkz: milletvekilleri
~lara yaz›lan ehemmiyetli hakikat .....................621
dindar ~lar..........................................................752
dinsiz ~lar ..........................................................329
fiark Üniversitesine dair ~lara mektup ..............790

mecburiyet ..................................................Bkz: zaruret
mecburiyet-i kat’iye ..................................................532
Mecedüddin-i Firuz Âbâdî........................................314
Meclis-i Mebusan ....................145, 518, 596, 777, 779
Mecmuatü’l-Ahzab ...................................................727
Mecnun ....................................................................160
Mecusi hükûmetler...................................................484
meczup ....................................................................873
medar-› ibret ............................................................688
medar-› ihtilâf ...........................................................353
medar-› mes’uliyet ...................................484, 536, 614
medar-› münakafla...................................................166
medar-› tebrik...........................................................675
medenî insan ...........................................................649
medenîleflmek..........................................................729
medeniyet................................................................114, 

375, 396, 569, 648, 651, 652, 670, 704, 844
~ fantaziyeleri ............................................425, 713
~ harikalar›.........................................................733
~ harikalar›na flükretmek ...................................690
~ nam›na dine hücum........................................623
~in beflere zararlar› ...........................................649
~in hasenesinin seyyiat›na galebesi..................715
~in icaplar›n› taklit..............................................872
~in kanunlar› ......................................................614
~in mehasini ......................................................716
~in mehasininin seyyiat›na tam galebesi...........652
Avrupa ~inin ‹slâmiyet’le musalâhas› ................843
din zarar›na ~ propagandas› .............................374
hayat›n› ~ fantaziyesiyle geçirmek ....................878
mimsiz ~ ....................................................649, 872

medeniyet-i garbiye-i hâz›ra ....................................651
medeniyet-i hâz›ra ...........................................649, 650
medeniyet-i hâz›ra-i garbiye ....................................649
medeniyet-i zalime-i hâz›ra......................................649
medih .......................................................286, 287, 351
Medine .....................................................................525
Medine-i Münevvere .......................................409, 472, 

531, 586, 603, 863
medrese ..................................................................309, 

316, 325, 427, 608, 609, 668, 776, 791, 854
~ ehli ve Risale-i Nur .........................................575
~ ehlinin Risale-i Nur’dan 

çekinmesinin sebebi ....................................282
~ hocalar› ve Risale-i Nur..................................224
~ hocalar›n›n Risale-i Nur’u 

tenkit edememesi ........................................610
~ ilimleri .............................................................609
âlem-i ‹slâm›n ~si ..............................................842

medrese-i ‹slâmiye...........................................784, 845
medrese-i kübra.......................................................472
medrese-i Nuriye ............................................346, 559, 

575, 587, 656, 666, 668, 854, 858
evleri birer ~ye çevirmek ...................................657

Medrese-i Nuriye .....................................................529
medrese-i umumiye .................................................842

Medresetü’z-Zehra..................................................315, 
316, 412, 462, 544, 546, 547, 548, 551, 563, 665,
775, 779, 784, 790, 843
~ erkânlar› ................................................384, 398, 

520, 521, 542, 547, 560, 563, 564, 566, 583,
598, 652, 665, 672

~’n›n tesisi ve faydalar›......................................669
manevî ~............................................................858

medyumluk...............................................................735
Mehdî...............................................................457, 458
Mehdî-i Âl-i Resulün flahs-› manevisinin 

üç vazifesi ..........................................................455
Mehdîlik....................................................................458
Mehmed .........................153, 199, 202, 248, 284, 285, 

292, 293, 319, 392, 393, 397, 454, 524, 785, 814
Mehmed (berber) .....................................................394
Mehmed (Konyal›) ...................................................465
Mehmed Akif ............................................................284
Mehmed Akif Ersoy...................................Bkz: Akif Bey
Mehmed Ali Maliki....................................................442
Mehmed Babacan....................................................828
Mehmed Celâl..........................................................384
Mehmed Çal›flkan....................................................749
Mehmed Çavufl................................................371, 597
Mehmed Çavufl (Tavasl›) .........................................116
Mehmed Efendi..................................................53, 406
Mehmed Emin..........................................................471
Mehmed Feyzi ................................................264, 265, 

294, 305, 386, 417, 454, 726
Mehmed Kaya .........................................235, 782, 829
Mehmed Mihri ..................................................596, 634
Mehmed Sabri .........................................................278
Mehmed Sad›k.........................................................634
Mehmed Salih..................................................270, 271
Mehmed Süzer ........................................................828
Mehmed fiefik..........................................................634
Mehmed Yayla .........................................................592
Mehmed Zahid Kevserî............................................586
Mehmed Zekeriya ....................................................300
Mehmed Zühtü.................................................320, 347
Mekke ......................................................335, 525, 692
Mekke-i Mükerreme.................442, 472, 473, 531, 603
mekteb-i fünun .........................................................321
mektep ............................................................125, 408, 

575, 584, 605, 655, 791, 844
~lerde din dersi ..................................................806
Kur’ân ~leri ........................................................401

mektepliler .......................................321, 465, 492, 578
~ ve Risale-i Nur................................................312

Mektubat ..................................................................666
mektubat-› Samedâniye...........................................681
mektuplar ...........................................................39, 195
mel’un ......................................................................351
melâike ...........................272, 280, 329, 396, 598, 701, 

Bkz: melek
~ye rüçhaniyet ...................................................644
hayvanata naz›r ~..............................................170
k›rk bin bafll› ~nin tesbihat›................................687

melek ......................................................................555, 
Bkz: melâike
küre-i havaya nezaret eden ~............................687

melek-i ra’d ..........................................................79, 94
meme.......................................................................688
memleket ...........................................45, 571, 621, 623

~ ve istikbalinin iki tehlikesi ...............................221
~in menfaati ve asayifli ......................................625
~in selâmeti .......................................................625

memleket-i ‹slâmiye .........................................498, 625
memleket-i Osmaniye ..............................................670
memur.......................................................49, 283, 333, 

402, 446, 490, 492, 698, 868, Bkz: resmî memurlar
memuriyet ................................................367, 746, 761

~ hizmetkârl›kt›r .........................................747, 761
menafi-i flahsiye .......................................................611

maflaallah — M — menafi-i flahsiye
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Menderes....................................Bkz: Adnan Menderes
~’in Konya nutkunun tahrifine 

dair aç›klamas› ............................................805
Menemen Hâdisesi ............................................70, 254
Menemen Vak›as› ....................................................367
menfaat..............................................................46, 468
menfaat-i befler........................................................650
menfaat-i maddiye ...................................................757
menfaatperestlik.......................................................419
menfi hareket...........................................841, 870, 877
menfî hareket...................................................483, 753
menfi ›rkç›l›k.............................................................843
menfi icraatlar ..........................................................487
menk›be .....................................................................44
merak .......................................................112, 113, 128

~› malâyaniyata sarfetmemek ............................111
meratib-i imaniye .....................................................189
merdumgiriz .............................................................850
merdut......................................................333, 422, 518
merdümgirizlik

Said Nursî’nin ~i ................................119, 256, 490
merkeziyet-i ‹slâmiye ...............................................375
Mersin ......................................................594, 719, 817
mes’ul

birisinin cinayetiyle 
baflkas› ~ olamaz ........................648, 759, 827

birisinin günah›yla 
baflkas› ~ olamaz ........................615, 747, 770

birisinin hatas›yla 
baflkas› ~ olmaz ..................623, 773, 795, 863

caniler yüzünden masumlar ~ 
olmaz ...........................................................871

mesail-i azîme-i siyasiye..........................................845
mesail-i diniye ............................................................35

~de tarafgirâne mübahese 
etmemek......................................................468

mesele-i imaniye......................................546, 878, 879
~nin vüzuhu .......................................................189

meslek .............................................122, 179, 610, 633
Risale-i Nur ~i .................Bkz: Risale-i Nur mesle¤i
zahidâne, müsta¤niyâne, 

muktesidâne ~ .............................................354
meslek-i imaniye

~deki kolayl›k .....................................................434
meslek-i Nuriye ..........................................................32
Mesnevî-i Arabî........................................................847
meflakkat....................................................................51
meflher-i kâinat ........................................................641
Meflihat-› ‹slâmiye....................................................774
meflrep.............................................166, 179, 610, 633

~ ihtilâf› ..............................................................510
~ ihtilâf› tesanüdü bozmamal›............................562

Meflrutiyet ........................................................517, 696
meflrutiyet-i meflrua .................................................667
meflveret ...........................................................59, 156, 

199, 249, 272, 506, 515, 658, 874
metanet........................................43, 89, 152, 168, 200
meth ü sena.............................................................480
Metin ........................................................................543
metrukat

Said Nursî’nin ~› ................................................235
mevcudat .................................................179, 643, 787

~ kafilesi.............................................................641
Mevlâna Celâleddin (Rumî) .....................................838
Mevlâna Celâleddin-i Rumî......................................369
Mevlevîler ........................................................369, 838
meyl-i sefahat ..........................................................651
Meyve .................................................................81, 88, 

101, 129, 155, 258
~’de bahsi geçen meflhur talebe .......................329

Meyve Risalesi ....................................52, 64, 101, 193
~yle mahkumlar›n ›slah› ......................................50

Meyveci....................................................................171
meyve-i ekmel..........................................................303
Meyvenin Dördüncü Meselesi ..................................111

mezar
Said Nursî’nin ~› ................................291, 292, 299

mezheb-i Azamî .........................................................98
mezheb-i Hanefî ......................................................850
mezhep ....................................................................585
M›s›r ................................................................269, 316, 

335, 411, 412, 531, 535, 586, 596, 615, 702, 742,
753, 756, 760, 779, 780, 784, 808

M›s›r Hahambafl› .....................................................539
M›s›r ulemas› ...........................................................441
Mihri .........................................................................807
Milâs ................................116, 154, 163, 182, 244, 445
millet ...........................................38, 40, 41, 55, 66, 67, 

103, 145, 148, 193, 218, 221, 223, 279, 322, 332,
337, 374, 375, 376, 377, 401, 402, 424, 427, 476,
482, 514, 515, 518, 523, 525, 526, 527, 535, 544,
551, 556, 562, 564, 570, 590, 623, 697, 703, 704,
706, 708, 711, 718, 719, 720, 744, 747, 752, 759,
763, 764, 771, 772, 777, 778, 792, 801, 813, 814,
816, 829, 833, 841, 844, 845, 846, 864, 868, 874
~ aleyhindeki gizli komite.....................................49
~ din ve siyaset..................................................806
~ ve Risale-i Nur...........................................50, 54, 

55, 56, 58, 61, 148, 291, 377, 379, 424, 428,
491, 770, 780, 797

~ ve Said Nursî..........................................335, 379
~i dinsiz yapma plan›.........................................539
~i ‹slâmiyetten evvelki âdetlere sevk.................667
~in asayifli............................................................69
~in asayifli ve Risale-i Nur.................................493
~in fakr-› hâli ......................................................625
~in iman›na ve saadetine hizmet.......................335
~in mal›n› ~e iade................................................59
~in saadet-i hayatiye ve ebediyesi ....................796
~in selâmeti .......................................................625
din, dil ve ~ ........................................................813
dinsiz bir ~ yaflamaz..........................606, 806, 875
‹slâmiyet ~i.........................................................813
Said Nursî, eserleri ve ~......................................51
Türk ~i ............................................Bkz: Türk milleti

Millet Meclisi ............................................................544
Millet Partisi .....................................746, 747, 812, 813
Milletçiler ..................................................................813
millet-i ‹slâm.............................................................573
millet-i ‹slâmiye........................556, 623, 743, 753, 845

~nin selâmeti .....................................................795
~yi tehdit eden bir tehlike ..................................621

milletvekilleri............................................571, 603, 711, 
Bkz: mebus
~ne beyan edilen bir mesele ...............................68
~ne bir ihtar .......................................................604

millî bir mesele...........................................................68
millî irade .................................................................538
milliyet ......................................................................841

‹slâmiyet ~i ................................................760, 762
milliyetçi ...................................................................356
milliyetçilik ................................................................813

zâhiren ~ hakikatte ›rkç›l›k.................................761
milliyet-i hakikiye......................................................843
milliyet-i kudsiye.......................................................761
milliyetperver............................................192, 375, 377
mimsiz medeniyet ............................................649, 872
minare kadar yüksek bir adam ................................368
Mirac-› Ahmedî.........................................................676
Mirac-› fierif .............................................................403
Miraciye Risalesi

~nin tevafuklu kerameti .......................................85
Miraç ....................................................................85, 96
Miraç Gecesi...................................404, 675, 680, 681, 

Bkz: Leyle-i Miraç
~nde söylenen kelimat-› tayyibe ........................673

Mirza (Said Nursî’nin babas›) ..................................239
misal âlemi .........................................Bkz: âlem-i misal
Mister Carlyle...........................................461, 462, 716
misyoner ..................................................275, 315, 362
molekül ...............................................Bkz: zerrat, zerre

Menderes — M — molekül
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Molla Abdülmecid.....................................................529
Molla Davud.............................................................318
Molla Habib.............................................................508, 

Bkz: Habib
Molla Hamid.............................................................782
Molla Hamza............................................................451
Molla Mehmed .........................................................241
Molla Mehmed (Tavasl›)...........................................265
Molla Said ........................................................268, 269

~ kimdir? ............................................................267
Molla Seyyid Taha....................................................452
mu’cizat....................................................................688
Mu’cizat risaleleri .....................................................236
Mu’cizat-› Ahmediye ................................156, 315, 363
mu’cizat-› ihsan........................................................688
mu’cizat-› kudret ..............................600, 601, 673, 689
mu’cizat-› kudret-i ‹lâhiye.........................679, 683, 688
Mu’cizat-› Kur’âniye .................................156, 363, 692
Mu’cizat-› Kur’âniye risalesi .....................................312

~ndeki ayetler ....................................................311
Mu’cizat-› Kur’âniyenin Dördüncü Zeyli ...................550
mu’cizat-› rahmet .....................................................688
mu’cize.....................................................................688
mu’cize-i Ahmediye....................................................85
mu’cize-i ekber.................................................427, 713
mu’cize-i kudret .......................................600, 679, 684
mu’cize-i Kur’âniye ..........................................842, 875
mu’cize-i kübra.........................................................427
mu’cize-i maneviye ..................................................614
mu’cize-i manevîye-i Kur’âniye................................122
mu’cize-i Nebeviye...................................................693
mu’cize-i tevafukiye .................................................728
muallim.....................................................................136

~ler ve Risale-i Nur............................................312
›rkç› ~ler.............................................................844

Muallim Ahmed ........................................................321
Muallim Hasan .........................................................321
Muallim Osman................................................225, 553
mucib-i mes’uliyet ......................................................40
Mucizat-› Kur’âniye Dördüncü Zeyli.........................551
muhabbet.........................................................351, 623
muhabbet-i Âl-i Beyt ........................350, 352, 414, 415
muhabbet-i insaniye.................................................716
Muhacir Haf›z Ahmed ......................284, 285, 291, 394
muhakeme .......................................................720, 818
muhakkikîn-i ulema..................................................633
muhalif ...............................................................41, 484

rejim ~lerine iliflilmez .........................................738
siyasî ~ ................................................................41

Muhammed (a.s.m.).................................680, 692, 875, 
Bkz: Fahr-i Âlem, Fahr-i Befler, Fahr-i Cihan, Fahr-i
Kâinat, Muhammedü’l-Haflimî, Resul-i Ekrem, Haz-
ret-i Peygamber, Muhbir-i Sad›k, zat-› Ahmediye,
Habîb, Ahmed (a.s.m.), Muhammed-i Arabî, Pey-
gamber (a.s.m.), zat-› Ahmediye, Hazret-i Risalet
~’in hakikati ...............Bkz: hakikat-› Muhammediye
~’in mirac›................................Bkz: Mirac-› Ahmedî
~’in nuru ...............................Bkz: nur-i Muhammed
~’in risaleti..........................................................682
Bismarck ve Mister Carlyle’›n ~ hakk›ndaki 

görüflleri.......................................................461
sen olmasayd›n ya ~ kâinat› yaratmazd›m........302

Muhammed-i Arabî ..........................................158, 681
Muhammedü’l-Haflimî .............................................640, 

Bkz: Muhammed (a.s.m.)
Muharrem ........................................241, 317, 326, 430
Muhbir-i Sad›k..........................................................281
Muhsin .....................................................................647
Muhyî .......................................................................647
mukabele-i bilmisil ...................................................759
mukadder .................................................................642
mukaddesat ...............................................47, 142, 703

~ç›l›k yasa¤›.......................................................805
~› çi¤neyen usuller ............................................375
~› muhafaza.......................................................504

mukaddesat-› diniye...................................................90

mumya .............................................................692, 810
Mûsa (a.s.).......................................................207, 875
musalahat-› umumiye ..............................................780
musalemet-i umumiye..............................................791
Musevî .....................................................................875
musibet .......................................73, 75, 302, 532, 685, 

Bkz: belâ
~ler ve inayet-i ‹lâhiye........................................341
~ler ve kaderin adaleti .......................................341
umumî ~ler...........................................................75

musibet-i amme ........................Bkz: umumî musibetler
~ ve masumlar .....................................................74

musibet-i befleriye............................................576, 651
musibet-i diniye........................................................361
musibetzede.............................................................302
Mustafa...................................124, 153, 172, 235, 240, 

271, 273, 284, 318, 319, 322, 324, 387, 388, 389,
392, 397, 413, 473, 561, 562, 581, 596, 814, 832

Mustafa (terzi) ..........................................................473
Mustafa Acet..............................................60, 749, 858
Mustafa Çavufl.........................................298, 385, 394
Mustafa Çavufl (Barlal› Marangoz) ..........................241
Mustafa Gül .............................................553, 580, 832
Mustafa Kemal ...................39, 41, 333, 422, 486, 487, 

518, 538, 539, 540, 556, 573, 589, 752, 779, 843
Mustafa Oruç...324, 325, 330, 337, 349, 416, 460, 468
Mustafa Osman ......................................................134, 

175, 178, 225, 235, 262, 296, 322, 324, 337, 338,
387, 416, 417, 430, 501, 521, 582

Mustafa Sabri Efendi ...............................................586
Mustafa Sungur ........................................................36, 

235, 337, 338, 388, 416, 430, 526, 557, 590, 792,
Bkz: Sungur

Mustafa Yeflil............................................................265
Mustafa Y›ld›z ..................................................327, 393
Mutezile....................................................................610
muvaffakiyet.............................................328, 364, 871
Muzaffer ...................................................................814
mü’min ....................................................................353, 

Bkz: ehl-i iman
~ mü’mine karfl› bir binan›n 

kenetlenmifl tafllar› gibidir............................763
~ler kardefltir..............................................626, 843
~lerin Cehenneme gitmemesi............................730
~lerin uhuvveti....................................................311

Mü’min .....................................................................737
mübarek...........................................................673, 675
mübarek aylar ..........................................................289
mübareze

avam havas ~si .................................................650
mücadele

maddî ~..............................................................531
mücahede........................................267, 328, 578, 744
mücahede-i maneviye..............................................710
mücahidîn.................................................................113
mücahit ............................................257, 545, 744, 879
müceddid-i ekber .....................................................213
Müceddid-i Elf-i Sâni ‹mam-› Rabbanî.....................189
müceddit ..........................................................458, 729

~ nas›l olmal›? ...................................................729
mücerret...................................................566, 569, 634

Said Nursî’nin ~ kal›fl›........................................670
müdafaalar ...............................................................496
Müdafaaname............................................................52
müdafaat ....................................................................65
müdde-i umumî........................................................866
Müdde-i Umumî .......................................................402
Müdebbiru’n-Nur ......................................................680
müfessir

~de bulunmas› gereken özellikler......................634
müfritâne irtibat ........................................................140
müftihâne .................................................................309
müftü................................................................500, 575
Müftü Osman .............................................................96
Mülâyim Köyü ..........................................................313
mülhit .......................................................................664

Molla Abdülmecid — M — mülhit
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~lerin tenkit etti¤i ayetler....................................311
mülk-i bâkî ...............................................................673
Mümît .......................................................................647
Mün’im .....................................................................647
münacat ...................................................................685
Münacat ...........................................................683, 685
münaf›k...........................................148, 149, 151, 218, 

231, 238, 254, 255, 263, 275, 313, 334, 348, 874
~› meth ü sena...................................................467
~›n cenaze namaz› ............................................148
~lar›n Nurlar aleyhindeki 

plânlar›.........................................................216
gizli ~lar .............................187, 283, 351, 479, 560

münakafla ..........................................................35, 726
~ etmemek ................166, 188, 230, 284, 350, 353

münasebat-› belâgat ................................................629
münasebet-i belâgat ................................................628
münazara .................................................................726
münazara-i ilmiye.....................................................106
münazara-i nefsiye ..................................................342
Münazarat ................................................................777
Münevvere (fl)..........................................................384
münzevi ...................................................750, 751, 802
müptedilerle u¤raflmamak .......................................231
mürit .................................................................168, 792
mürflit .................................................................46, 136
mürteci .............................................................667, 695

ehl-i imana ~ denilmesi......................................624
mürtet.......................................................................741
müsadere.........................................................572, 664
müsalemet-i umumiye .....................772, 780, 841, 864
Müslüman .....................................................35, 55, 70, 

83, 192, 274, 275, 463, 483, 555, 584, 605, 652,
663, 699, 737, 738, 772, 777, 806, 841, 874, 875,
Bkz: ehl-i iman, ehl-i ‹slâm, ‹slâmlar
~ dinini b›raksa anarflist olur .............................376
~ kavimler .............................Bkz: akvam-› ‹slâmiye
~ Yahudi ve Nasranî olmaz, 

dinsiz ve anarflist olur..................................585
~› fas›ka tercih ...................................................844
~lar ile di¤er din mensuplar›n›n 

bir fark›.........................................................716
~lar münakafla etmemeli ...................................353
~lara iman cihetinde hizmet...............................328
~lara parlak bir istikbal.......................................715
~lar› Kur’ân’dan so¤utma fikri............................841
~lar›n nefretlerini kardeflli¤e çevirmek...............222
~lar›n saadet-i dünyeviye ve 

uhreviyelerine hizmet ..................................754
~lar›n uhuvveti ...........................................515, 625
bir ~ komünist olamaz, anarflist olur..................812
‹slâmiyetten ç›kan bir ~ .......................56, 741, 875

Müslümanlar..................................Bkz: millet-i ‹slâmiye
Müslümanl›k.............................................................806

Hristiyanl›k ile ~›n ittihad›...................................128
müspet hareket................................870, 871, 873, 877

Said Nursî’nin ~i ................................................826
müspet hay›rlar ........................................................487
müstebidâne ............................................................761
müstemlekât.............................................................375
müstemlekât naz›r

Kur’ân’› sukut ettirmeye çal›flan ~ .....................841
mütedeyyin.................................................................50
mütekebbirane .........................................................761
mütekellim-i maalgayr ..............................................411
müttakî .....................................................................113

dindar ve ~yi lakayda tercih...............................483

N
nafaka ......................................................................568
nakl-i asvat...............................................................438

Nakflî
~lerin hafî zikre verdi¤i ehemmiyet....................191

namahrem
Said Nursî’nin ~e bakmamas› ...........................453

namaz.......................................................72, 569, 597, 
673, 676, 681, 698, 879
~ k›lmayan haindir .............333, 422, 518, 752, 779
~daki huzur ........................................................880
cenaze ~› ...........................................................148
ya¤mur ~›.............................................................72

namazs›z..................................................................568
Nam›k Gedik ............................................................860
namus................................................55, 706, 708, 836
nankörlük .....................................................Bkz: küfran
nâr....................................................................676, 677
nasih ........................................................................127
Nasranî ............................................................585, 738

~lere benzememek ............................................751
Nasraniyet........................................................555, 585
nass-› kat’î ...............................................................355
nazar................................................................683, 810

~› kendine celp etme ...........................................46
Nazif .......................109, 177, 272, 299, 305, 306, 314, 

315, 318, 323, 324, 382, 548, 552, 583, 593, 832,
Bkz: Ahmed Nazif, Bkz: Nazif Çelebi

Nazif Çelebi ....................................................315, 583, 
Bkz: Nazif, Ahmed Nazif

Nazilli ...............................................................833, 835
Nazmiye ...................................................................384
nebatat .....................................................................438
necat ..........................................................................39
Necati Lügal...............................................................46
Necmiye...........................................................304, 386
nedamet.............................................................75, 349
nefis ........................................................125, 132, 215, 

341, 345, 391, 407, 418, 423, 454, 508, 619, 661,
732, 733, 746, 761, 762
~i susturan f›kra.................................................341
~ini itham etmek ................................................122
~ini kurtarmak ....................................................419
~le münazara ....................Bkz: münazara-i nefsiye

nefisperestlik ............................................................823
nefret

istikbalde gelecek ~ ve lânet .............................334
nefsânî

~ haks›zl›klar......................................................761
nefs-i emmare...........................................................56, 

132, 162, 342, 343, 344, 480, 508, 732, 786
ikinci ~................................................................345

nefs-i nat›ka-i kâinat.................................................158
Nemrud ....................................................................206
nemrutçuluk .............................................................746
nesil..........................................................................701
nesl-i ati .................................................54, 55, 57, 278
neflir

~ vas›talar› ...........................................................33
neflr-i esrar-› Kur’âniye ..............................................45
neflr-i hakaik-› imaniye.............................................139
neflr-i hakikat ...........................................................328
neflriyat ....................................................................536

komünistlerin ~lar› .............................................482
netice-i hilkat-i âlem.................................................640
Netice-i Hilkat-i Âlem .......................................673, 675
netice-i hilkat-i kâinat ...............................................680
nev-i befler ................................................................35,

73, 164, 397, 425, 426, 624, 640, 644, 713, 874,
Bkz: befler
~ ve Kur’ân ................................................426, 713
~deki dehfletli cinayetler ....................................647

Nevzat (Tando¤an) ..................................306, 490, 518
nifak .........................................................................232

asr›n ~›n›n dört mertebesi ...................................77
Nihad ...............................................................249, 417
nikmet ......................................................................599
nimet..........................................73, 599, 676, 683, 685

~lere küfran........................................................685

mülk-i bâki — MN — nimetlere küfran
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gizli kalm›fl ~ler ..................................................689
radyo ~inin flükrü .......................................599, 650

Nimet........................................................................304
nimet-i ‹lâhiye...........................................................106
nimet-i Rabbaniye....................................................650
Nis............................................................................278
nisyan-› mutlak.........................................................682
niyaz...........................................................................75
Niyazi-i M›srî ............................................................159
niyet..........................................................................411
nokta-i esasî ............................................................764
nokta-i istinat............................................................762
Norveç .............................................376, 413, 426, 713
nöbet................................................................512, 578
nur .....................91, 673, 676, 677, 679, 680, 686, 787

maddî ve manevî ~ unsuru................................677
manevî ~............................................................678
Osmanl›’da ç›kacak ~ ........................................669
Said Nursî’nin müjde verdi¤i ~ ..........................357

Nur ..................................................158, 201, 211, 291, 
298, 309, 317, 325, 354, 403, 475, 520, 662, 758,
Bkz: Risale-i Nur
~ dershaneleri....................................................853
~ dersleri............................................................753
~ eserleri............................................................710
~ galebe edecek ................................................440
~ hakikatleri .......................................................710
~ ismi .................................................................680
~ medreseleri ............................428, 431, 853, 854
~ medresesi ...............................................431, 656
~ mekteb-i irfan›.................................................620
~ naflirleri ...........................................................563
~ nüshalar›n›n fiyat› olan sermaye ....................831
~ fluâlar›.............................................................744
~ tohumlar› ................................................234, 668
~ yaz›c›lar› .........................................................308
~daki ihlâs› bozmamak..............................459, 612
~un dershanesi ..................................................773
~un dinsizli¤i karfl› manevî bir fütuhat› ..............195
~un fütuhat›........................................................450
~un hakikatlerinden ders vermek ......................291
~un hizmeti ................................................289, 612
~un kerameti ve imdad› .....................................234
~un mesle¤i .......................................................293
~un müsaderesi .................................................545
~un neflir ve himayesine dikkat etmek ..............325
~un flakirtli¤i.......................................................166
~un flefaati, duas› ve himmeti ...........................234
~un tercüman› ve flahs-› manevîsi ....................233
600 bin ~ nüshalar› ve asayifl............................615

Nur Âleminin Bir Anahtar›
~n›n bir hafliyesi ................................................686

Nur Efesi ..................................................................519
Nur Külliyat› .............................................................709
Nur Mehmed ............................................................423
Nur Risaleleri ..............................34, 62, 316, 412, 505, 

544, 546, 608, 711, 758, 774, 792, 797, 808, 851,
Bkz: Risale-i Nur
~ ve ehl-i tarikat .................................................575
~ ve siyaset .......................................................545
~ ve talebeleri, h›fz ve inayet-i ‹lâhiyeye 

mazhard›r ....................................................613
~nin tesirinin s›rr› ...............................................619

Nur Santral› Sabri ............................330, 384, 464, 627
Nur fiakirtleri ...........................................................268, 

297, 310, 325, 343, 403, 415, 442, 457, 510, 729,
Bkz: Nur Talebeleri
~ dershane-i Nuriyeler açmal› ...................427, 853
~ Nurlara kanaat etmeli, baflka 

fleref ve menfaat aramamal› .......................468
~ ve asayifl ........................................................480
~ ve siyaset .......................................................828
~leri ve mahpuslar .............................................569
~ne kanunsuz olarak iliflilmesi...........................463
~ne zulmedilmesi...............................................525
~nin düflmanlar› .................................................510

~nin hapise girmelerini bir hikmeti .....................569
~nin hizmetinde az zahmet, pek çok 

manevî kazanç var ......................................512
~nin siyasete kar›flmamas›n›n sebebi ...............311
~nin flahs-› manevîsi .................................470, 481
~nin flahsiyet-i maneviyesi ................................819
Âl-i Muhammed ~ni flamildir ..............................458
asayifli bozdurmak için ~ne hücum .....................68
kader neden ~nin meflhur mevkilerde 

görünmesine izin vermiyor? ........................443
Nur Talebeleri..........................................................457, 

514, 521, 524, 535, 614, 626, 655, 708, 711, 756,
758, 771, 774, 800, 812, 817, 851, 863, Bkz: Nur
fiakirtleri, Risale-i Nur Talebeleri, Risale-i Nur fia-
kirtleri, Risale-i Nur talebeleri, Risale-i Nur flakirtle-
ri, Nurcular, Risale-i Nur ve flakirtleri,Said Nursî ve
talebeleri,Said Nursî’nin mensuplar›
~ Arapça ve Türkçe olarak Nurlar›n 

neflrine çal›flmal›..........................................653
~ aras›ndaki manevî flirket ................................516
~ bid’a taraftar› hocalara iliflmemeli...................873
~ birbirini tenkit etmemeli...................................562
~ çekilenlere mukabil daha ziyade çal›flmal› .....579
~ ehl-i dalâletin meselelerini takip etmemeli........90
~ himayet ve inayet alt›ndad›r ...........................494
~ ile ‹hvan-› Müslimînin farklar› .........................753
~ inayet alt›ndad›r........................................62, 818
~ manevî bir zab›ta hükmündedir ......................615
~ münakafla etmemeli .......................................353
~ Nurlar nam›na de¤il kendi nam›na 

siyasete girebilir...........................................276
~ tarafgirâne mübahese etmemeli.....................468
~ ve asayifl .......................................................615, 

739, 740, 796, 799, 861, 871, 872, 874
~ ve ispirtizma ...................................................737
~ ve siyaset ...............................................723, 754
~nden bekar kalmak isteyen han›mlara 

evlilik konusunda tavsiyeler.........................566
~ne eza ve cefa edenler....................................621
~ne iliflenler .........................................................70
~ne iflkence edenler ~nin davas›na 

hizmet ettiler ................................................620
~ne k›zlar›n musallat edilmesi ...........................217
~ne Risale-i Nur kâfidir ......................................737
~ne telâfl verilmeye çal›fl›lmas› .........................450
~ni Demokratlardan nefret ettirme 

plan›.....................................................534, 535
~nin berâeti........................................................334
~nin def etmeye çal›flt›¤› iki tehlike ...................221
~nin dini siyasete alet etmekle ittiham 

edilmesine cevap.........................................514
~nin düflmanlar› ........................................448, 450, 

492, 513, 685, 694, 827
~nin düflmanlar›n›n Nurlardan 

vazgeçirme plânlar› .....................................734
~nin manevî kazançlar›na hissedarl›k ...............347
~nin meflrebi ......................................................726
~nin tay›nat›.......................803, 831, 835, 855, 858
~nin vazifesi.......................................................364
~nin vazifesi hizmettir ................................756, 871
~nin zalimlere maddeten mukabele 

etmemelerinin hikmeti..................................531
500 bin ~ ve asayifl ...........................................615
hocalar› ~ne karfl› istimal...................................284
Maarif dairesinin ~ aleyhine çevrilmeye 

çal›fl›lmas›....................................................492
muar›zlar›n ~nin hapsine taraftar 

ç›kmamalar› .................................................430
Nur Talebesi .............................................................792
Nura’l-Envâr .............................................................216
nuranî müdafaa..........................................................91
Nurcu ...............................................601, 602, 682, 763
Nurcular ..........................................234, 257, 275, 276, 

287, 289, 292, 293, 298, 299, 335, 338, 370, 401,
420, 449, 454, 455, 462, 474, 475, 494, 512, 516,
520, 527, 542, 545, 553, 560, 570, 571, 574, 578,

nimet — N — Nurcular
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582, 583, 592, 694, 700, 711, 728, 729, 739, 756,
757, 815, 816, 828, Bkz: Nur Talebeleri
~ Hristiyanlar ve flimal cereyan› ........................275
~ taraftar aramaya mecbur de¤il .......................756
~ ulema ve Demokratlar ....................................528
~ Üstatlar›yla içtimaya mecbur de¤il .................754
~ ve siyaset ...............................................545, 546
~a s›k›nt› verenlerin çektikleri s›k›nt›lar .............565
~daki ihlâs, sadâkat ve tesanüt .........................685
~› lekedar etmek için plan .................................454
~›n iman dersleri ve asayifl................................739
~›n imanla kabre girifli .......................................291
~›n imhas›na çal›fl›lmas›n›n hikmeti ..................540
~›n kuvve-i maneviyelerinin k›r›lmaya 

çal›fl›lmas›............................................284, 580
~›n mahkemelerinin tehiri ..................................662
~›n meflrebi........................................................293
~›n siyasetlerle alakas› olmaz ...........................276
~›n tesanüdünü k›rmak için plan .......................430
vefat eden ~ dairesi ...........................................326

Nureddin ..........................................................293, 306
Nureddin (Yaflar)......................................................394
Nuri ..........................................225, 470, 473, 749, 814
nur-i Bedi .................................................................215
Nuri Benli .................................................................451
Nur-i Ehad................................................................204
nur-i Furkanî ............................................................215
nur-i hakikat .............................................................619
nur-i hidayet .............................................................704
nur-i Hüdâ ................................................................211
nur-i ‹lâhî..................................................................215
nur-i imanî................................................................443
nur-i Kur’ân ........................................................90, 745

~’dan kaçanlar ...................................................232
nur-i Muhammed .............................204, 206, 214, 215
nur-i Muhammedî.....................................................204
nur-i Rabbanî ...........................................................215
nur-i Rahîm......................................................212, 215
nur-i Rahmânî ..........................................................215
nur-i Risalet..............................................211, 213, 215
nur-i Sübhanî ...........................................................215
nur-i tevhid .......................................................427, 725
nur-i velâyet .............................................................634
Nuriye (Said Nursî’nin annesi) .................................239
Nurlar ........................................................................81, 

100, 136, 255, 265, 276, 289, 291, 294, 295, 300,
302, 309, 313, 318, 337, 343, 357, 385, 386, 389,
391, 393, 402, 403, 404, 429, 430, 442, 461, 479,
491, 497, 516, 570, 575, 610, 655, 694, 782, 828,
Bkz: Risale-i Nur
~ aleyhinde plan ................................................449
~ nurunu Kur’ân’dan al›yor ................................392
~ rahmete vesiledir ............................................289
~ ve medrese ehli ..............................................575
~ ve Pakistanl› bir vekil......................................710
~ ve Urfa............................................................784
~da suç yoktur ve bulunamaz ...........................614
~daki ihlâs ve isti¤nay› muhafaza .....................398
~› k›skananlar ....................................................440
~› lay›k ellere vermek, muattal b›rakmamak......325
~›n derslerini gaye-i hayat bilmek......................338
~›n ihlâs ve safiyeti ............................................393
~›n imana dair tahflidat› .....................................348
~›n inkiflafat› ......................................................448
~›n inkiflaf› ve fütuhat› .......................................446
~›n intiflar› ............................................................42
~›n kitabeti .........................................................288
~›n kuvveti .........................................................440
~›n neflri .....................................................411, 444
~›n radyo diliyle intiflar›......................................854
~›n serbestiyeti ..................................................498
~›n flakirtlerinin imdad›na yetiflmesi ..................264
~›n zuhuru..........................................................135
~la ifltigalin önemi................................................33
Diyanet dairesi ~› himaye etmeli .......................773
Diyanet ve ~ ......................................................541

hapisleri ~la ›slah...............................................575
Nurs .........................................106, 153, 318, 325, 482

~lu talebeler, hocalar ve âlimler.........................106
Nursî ........................................................160, 259, 325
Nurslular...................................................................127
Nuru’n-Nur ...............................................................680
nutfe.................................................................439, 674
nübüvvet ..................................640, 641, 644, 645, 736

~in vereseleri .....................................................391
nüfuz

flahsî ~ temini ittiham›na cevap........................700, 
709, 713, 719, 768

nükte-i tevhid ...........................................................434

O
o¤ul

baba ~................................................................166
oku646
On Alt›nc› Mektup ....................................................279
On Beflinci Söz ..........................................................64
On Birinci fiua....................................................88, 279
On ‹kinci fiua .....................................................88, 279
On Üçüncü fiua .........................................................88
On Yedinci Mektup...................................................583
On Yedinci Söz ........................................................725
Onuncu Söz .....................................................129, 236
ordu .........................................376, 407, 487, 488, 489

~nun zaferi tek adama 
verilmemeli ..........................................488, 489

kahraman ~........................................................487
Ordu (y)....................................................................446
ordu-yu Mevlâ ..........................................................208
Ortaflark

~ta sulh-i umumî................................................845
oruç .........................................................................597, 

Bkz: s›yam
Osman ....................................................199, 248, 262, 

318, 319, 324, 413, 668, 718
Osman (r.a.) .............................................................149
Osman (Salih o¤lu) ..................................................327
Osman (Tavflanl› Vaizi) ............................................465
Osman Çavufl ..........................................................385
Osman Nuri .............................................447, 542, 558
Osman Toprak..........................................................718
Osmanl›

~ Avrupa ile hamiledir ........................................671
~da ç›kacak nur .................................................669
~daki manevî zelzele.........................................672
~lar›n saadeti .....................................................715

ot ..............................................................................407
otomobil

Said Nursî’nin ~i kabul etmemesi..............398, 403
Otuz Bir Mart Hâdisesi.............................................421
Otuz ‹kinci Lem’a .......................................................88
Otuz ‹kinci Mektup .....................................................88
otuz üç yafl...............................................................597
Otuz Üçüncü Lem’a ...................................................88
Otuz Üçüncü Söz.....................................................564
Otuzuncu Mektup.................................................87, 88

Ö
ö¤retim ......................................................Bkz: tedrisat, 
ö¤retmen..................................................................806
ölmüfl adam.......................................81, 489, 556, 589
ölü

~lerle muhabere.................................................734
ölüm........................................................66, 70, 71, 87, 

90, 175, 220, 233, 319, 343, 392, 651, 876
~ dara¤ac›..........................................................220
~ün idam›...........................................................237

Nurcular, Hristiyanlar ve flimal ceryan› — NOÖ — ölüm dara¤ac›
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~ün terhis tezkeresine çevrilmesi ......................146
dirilmemek üzere ~ ............................................643
ehl-i dalâlet ve ehl-i iman için ~.........................377

Ömer........................................................124, 324, 668
Ömer (Kastamonulu) ...............................................331
Ömer (r.a.) ......................................................149, 158, 

Bkz: Hazret-i Ömer
Ömer Bilen...............................................................571
Ömer bin Abudülaziz .......................................354, 360
Ömer Pafla...............................................................452
ömr-i bâkî.................................................................515

manevî ~............................................................682
ömr-i dünyevî ...........................................................673
ömür.........................................................................651
örtünme......................................................Bkz: tesettür
örümcek

~in hanesi ..........................................................691
övünme ...............................................Bkz: hodfüruflluk

P
Pakistan ..........................................................593, 594, 

628, 702, 711, 769, 772, 773, 779, 840, 841
~l› bir vekil ve Nurlar..........................................710

Pakistan Maarif Vekili...............................................574
papaz .......................................................................751
parti

~ cereyanlar›......................................................481
dört ~ .................................................................746
eski ~ ........................................................525, 527, 

528, 536, 555, 589, 748, 862, 863
particilik ....................................................................623

~ taraftarl›¤› .......................................................759
Pasinler Cephesi......................................................508
peder..........................................................86, 409, 597
pederlik ....................................................................166
pencere-i tevhid .......................................................603
peygamber................................44, 349, 640, 735, 737, 

Bkz: enbiya
~lerin ruhlar›yla muhabere.................................735

Peygamber (a.s.m.) ........................................149, 351, 
415, 461, 535, 603, 673, 675
~e biat› tecdit .....................................................681
~e selâm............................................................680
~e suikast ve örümcek a¤› ................................692
~in ashab› ve âli ................................................209

peygamberlik...........................................Bkz: nübüvvet
~ isnad›na cevap ...............................................836

politika......................................................................805
Prens Bismarck.......................................................463, 

Bkz: Bismarck
profesör....................................................................707
propaganda

Risale-i Nur aleyhindeki ~lar..............................367
Said Nursî aleyhinde ~ ...............................57, 219, 

254, 333, 483
Protestan

Türklerin ~laflt›r›lmaya çal›fl›lmas› .....................573
Purutluk mezhebi .....................................................815
put ............................................................................422

R
Rab..........................159, 210, 216, 646, 723, 724, 731
Rabb-i Rahîm...................................................234, 725
rab›ta-i mevt.............................................................393
rab›ta-i uhuvvet ..........................................................35
Rabia........................................................................284
radyo ...............................................111, 128, 232, 233, 

435, 599, 600, 601, 673, 683, 684, 686, 687, 689
~ nimetinin flükrü .......................................598, 650

radyo-yu Kur’âniye...................................................179

Raf›zî ...............................................................351, 415
Raf›zîlik ............................................................148, 415
Rafizî........................................................................777
rahat.........................................................................328
rahat-› kalp...............................................................289
Rahîm ..............................................................643, 723
Rahman ...........................................................639, 643
Rahman-› Rahîm .....................................................675
Rahmanü’r-Rahîm....................................................688
rahmet.................................................................60, 73, 

74, 75, 79, 108, 289, 407, 643, 858
rahmetenli’l-âlemîn ....................................80, 639, 874
rahmet-i ‹lâhiye..........................73, 682, 787, 867, 869
Rahmi (fl) .........................................337, 338, 387, 388
Ramazan (ay) ..........................................................420

~ s›yam› .............................................................413
Ramazan-› fierif...............................515, 519, 520, 764

~in hürmetini ve k›ymetini 
muhafaza etmek..........................................302

Raflid........................................................................749
Ravza-i Cennet ........................................................207
Ravza-i Mutahhara ..................................409, 411, 412
Ravza-i Pâk-i Ahmedi ..............................................215
Re’fet ..............................................................177, 230, 

250, 276, 290, 291, 304, 384, 430, 433
Re’fet Bey .................................................................84, 

373, 381, 404, 409, 460, 466, 486, 581
re’sü’l-mal.................................................................641
Recep.......................................................................814
Recep Bey ...............................................................336
refika-i hayat ....................................................151, 567
Rehber ....................................................598, 685, 694, 

697, 699, 718, 719, 720
~in iadesi ...........................................................829

reis ...................................................................136, 487
büyük ~ ..............................................................440

Reis..........................................................................274
Reis-i Cumhur....................................52, 514, 548, 559
Reisicumhur

~a gönderilen istidan›n zeyli ..............................486
ilk ~ ....................................................................697

reislik........................................................................747
rejim .........................................................................663

~ aleyhtarl›¤› ittiham›na cevap...........................738
~ muhaliflerine iliflilmez .....................................738

rejim-i küfrî ...............................................................796
resim ........................................................................810
resmî................................................................750, 864

~ hocalar............................................................366
~ libas ................................................................750
~ memurlar ........................283, 333, 446, 685, 694

Resul-i Ekrem .................................................639, 675,
680, 691, 731, 836, Bkz: Muhammed (a.s.m.)

Rezzak .....................................................................647
Rezzak-› Hakikî........................................................568
R›fat Filiz..................................................................560
r›za-i ‹lâhî....................................................46, 55, 162, 

514, 618, 660, 730, 757, 870
r›za-i ‹lâhiye .............................................................466
r›z›k ............................................................74, 568, 688

~lar› veren Allah’t›r...............................................73
~ta bereket.........................................................328

riba ...........................................................................275
rica ...........................................................................676
Risale-i Keramet-i Aleviye ve Gavsiye.....................130
Risale-i Nur...................................................34, 39, 51, 

52, 55, 57, 58, 59, 60, 61, 67, 71, 74, 75, 76, 81, 87,
96, 97, 104, 110, 116, 125, 129, 131, 133, 134, 139,
141, 142, 146, 148, 156, 159, 160, 161, 162, 167,
173, 178, 179, 189, 191, 192, 196, 197, 202, 211,
212, 217, 219, 227, 235, 246, 255, 258, 266, 272,
273, 279, 280, 283, 284, 303, 308, 310, 312, 317,
319, 332, 334, 338, 340, 344, 348, 353, 363, 364,
377, 386, 390, 395, 396, 414, 432, 433, 457, 460,
467, 472, 474, 475, 481, 486, 489, 491, 500, 503,
507, 510, 521, 525, 531, 542, 544, 561, 563, 564,

ölümün idam› — ÖPR — Risale-i Nur
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566, 571, 572, 574, 592, 601, 603, 611, 616, 648,
650, 658, 664, 680, 699, 700, 701, 702, 703, 708,
709, 711, 721, 723, 724, 725, 728, 732, 733, 742,
745, 758, 759, 769, 771, 773, 774, 778, 781, 790,
791, 794, 798, 811, 824, 830, 833, 840, 843, 847,
851, 854, 864, 867, 869, 874, 875, 876, 877, 878,
Bkz: Nur Risaleleri, risaleler, Risaletü’n-Nur, Risa-
leti’n-Nur, Nur, Nurlar, Said Nursî ve eserleri
~ akvam-› ‹slâmiyenin uhuvvetinin 

inkiflaf›n› sa¤lar ...........................................842
~ âlem-i ‹slâm›n itiraz›n› izale ve 

uhuvvetini kazand›rmaya 
vesiledir .......................................188, 193, 797

~ âlem-i ‹slâm›n Türk milletine 
adavetini izale eder .....................................797

~ alet edilmemeli .......................508, 611, 730, 850
~ alet olmaz.................................82, 403, 466, 546
~ alet ve tâbi olmaz............................111, 141, 442
~ aleyhinde plân ........................................137, 216
~ aleyhindeki gizli komite.....................................97
~ aleyhindeki propaganda .........................283, 367

~lara ehemmiyet vermemek........................217
~ Anadolu’nun sinesinden kopar›lamaz.............743
~ anarfliye karfl› çaredir.........................55, 56, 876
~ baflka ilimler gibi meflakkatli 

derslere muhtaç de¤il ..................................847
~ baflka kitaplara benzemez, 

temellük edilmez..........................................444
~ belâlar›n define bir vesiledir ............................56, 

57, 61, 74, 100, 187, 232, 296, 392, 395, 428,
485, 493, 656, 770, 865

~ befleriyetin saadeti olacakt›r...........................129
~ bir sedd-i Kur’ânîdir ................................377, 770
~ bir vesile-i rahmettir ..........................................80
~ dairesi ..........................................Bkz: daire-i Nur

~ kimlerin dairesidir? ...................................130
~ ve ehl-i tarikat...........................................576
~indeki haslar ve evlilik ...............................151
~nde hafiyelik edenlere karfl› 

perdeyi y›rtmamak.................................198
~nde meflrep ihtilâf› tesanüdü 

bozmamal›.............................................562
~ndeki ihlâs .................................................718
~ndeki flirket-i maneviye..............................328
~ndekiler ve siyaset.....................................723
~ne girmek ..................................122, 234, 362
~nin flümulü ...................................................35

~ dersleri............................................................714
~ne gelenlere tarafgirlik nazar›yla 

bak›lmaz ................................................545
~nin verdi¤i zevk ve nur ..............................124
~nin yap›ld›¤› yer ..........Bkz: dershane-i Nuriye
~yle Nuranî vefat .........................................264

~ di¤er eserleri setretmez, kuvvet 
ve revaç verir...............................................444

~ ehl-i imana nokta-i istinatt›r ....................169, 368
~ emniyet, asayifl, hürriyet ve adaleti 

temin eder....................................................218
~ eski medreselerin faydas›n› 

temin eder ...................................428, 529, 609
~ gaflet ve dalâleti da¤›t›r ..................................427
~ hakk›ndaki ehl-i vukuf raporu ...........................44
~ hazine-i Kur’âniyenin dellal›d›r .......................427
~ h›fz ve inayet-i ‹lâhiyeye mazhard›r................614
~ hizmeti .................................................62, 89, 93, 

165, 168, 307, 343, 386, 398, 403, 512, 571,
743, 744, 756, 795, 821, 824, Bkz: hizmet-i
imaniye, hizmet-i Nuriye-i kudsiye, hizmet-i Nu-
riye
~ haricinde keflif ve keramet 

aramamak .............................................419
~ ile u¤rafl›lmamal› ........................................55
~ nde vazife-i ‹lâhiyeye 

kar›flmamak esast›r ...............................579
~ ve asayifl ..................................862, 868, 870
~ ve evlilik....................................................151

~ ve hastal›k damar›....................................418
~de ihtiyat ve sadâkat .................................249
~inde h›rs ve kanaat›n yeri ..........................168
~inde münakafla etmemek ..........................353
~inde tesanüt...............................................804
~nde az zahmet, pek çok manevî 

kazanç var .............................................512
~nde birbirini tenkit etmemek ......................562
~nde ehl-i imana mukabele etmemek 

esast›r....................................................560
~nde fedakârl›k............................................343
~nde hatalar› affetmek.................................354
~nde ihlâs, tesanüt ve kusura 

bakmamak.............................................151
~nde ihtiyat .........................................102, 151, 

249, 275, 357, 364, 451, 454, 494
~nde kusur edenlere tokat gelmesi .............144
~nde manevî makam sahibi olmaya 

çal›flmamak ...........................................391
~nde sab›r içinde flükretmek .................78, 171
~nde s›k›nt›lara sab›r ve flükürle

mukabele..............................................870
~nde tarafgirane cereyanlara temas 

etmemek esast›r....................................467
~ndeki s›k›nt›lar .............................................88
~ndeki s›k›nt›lara ehemmiyet 

vermemek..............................................228
~ne dair büyük zatlar›n iflaretleri .................301
~ne dair düsturlar ........................................364
~ne iliflenlere tokat gelir ..............................144
~ne kendilerini vakfedenlerin 

tay›nlar› .................803, 831, 835, 855, 858
~ne mâni olunmas› ......................................772
~ne yard›m etmeyen hocalara hitap............366
~ni alet etmemek .................................611, 617
~nin dünyevî ve uhrevî faydalar› .................327
~nin faydalar›...............................................796
~nin iki mühim neticesi ................................328
~nin önemi.....................................................43
~nin uhrevî meyvelerini dünyada 

yemeye çal›flmamak..............................508
~ iki dehfletli belây› defetmeye çal›fl›yor............187
~ ile dinsizlik cereyan›na mukabele...................797
~ ile iman›n› kurtarmak ......................................233
~ imanda Cennet çekirde¤i bulundu¤unu 

gösterir.........................................................820
~ imha edilmez ..................................................570
~ inayet ve h›fz-› ‹lâhiye alt›ndad›r ....................818
~ kâfidir ......................................................529, 737
~ Kur’ân’›n i’caz-› manevîsinden 

süzülmüfltür .................................................702
~ Kur’ân’›n mal›d›r .........................43, 99, 118, 743
~ Kur’ânî ve imanî bir seddir .............................796
~ ma¤lup edilmez ..............................................585
~ manevî bir zab›ta hükmündedir ......................615
~ mesle¤i ....................................................66, 146, 

158, 203, 238, 293, 515
~ azamî ihlâst›r ............................................879
~ h›llettir.......................................................785
~ nedir, ne de¤ildir?.......................................46
~ Sahabe mesle¤inin bir cilvesidir...............130
~ tarikat de¤il, iman›n hakikatleridir.............792
~ ve siyaset ...........................................82, 815
~ ve siyasetçiler...........................................729
~ ve tarikat...........................................414, 415
~inde h›rs ve kanaat›n yeri ..........................168
~inde keflif ve keramet aramak yoktur ........162
~nde Âl-i Beyt muhabbeti esast›r ................350
~nde asayifli temin esast›r...........................531
~nde benlik ve gösterifl merduttur ...............442
~nde benlik ve flahsî makamlar› 

arzu etmek yoktur..................................459
~nde hodfüruflluktan kaç›nmak 

esast›r....................................................287
~nde hubb-i Âl-i Beyt esast›r .......................415
~nde hürmet ve ihtiramlardan 

Risale- i Nur — R — Risale- i Nur mesle¤i
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kaç›nmak esast›r ...................................336
~nde mü’minlerin uhuvveti esast›r ...............311
~nde münakafla ve tenkit etmek 

yoktur.....................................................166
~nde tarafgirâne mübahese 

etmemek esast›r....................................468
~nde zaman mekan sohbete 

mani olmaz............................................175
~ndeki azamî ihlâs ......................................804
~ndeki ihlâsa z›t haller.................................336
~ndeki kuvvet asayifli muhafaza 

içindir .....................................................871
~ndeki s›rr-› ihlâs .........................................442
~ndeki flefkat esas› .....................................479
~nin esaslar› ................................................414
~nin ma¤lup olmamas› ................................122

~ mevcudat›n tesbihatlar›n›n dizildi¤i 
bir ibriflimdir .................................................179

~ müellifi ....................................................714, 717
~ müflteri aramaz.......................................383, 442
~ nedir? .............................................179, 183, 185
~ nesl-i atiyi kurtarmaya çal›fl›yor..................54, 57
~ okuyanlara iliflmek de¤il, 

muhafaza etmek..........................................827
~ on iki büyük tarikatin hülâsas›d›r ....................576
~ ölümü terhis tezkeresine çevirmifltir ...............146
~ rahmettir ...........................................................94
~ resmî olarak neflredilmeli ...............................188
~ ruhlar› teskin, kalpleri tatmin eder ..................128
~ sair ilimler ve kitaplar gibi okunmamal› ..........126
~ siyasette tâbi ve dahil olmaz 

hakl› tarafa yard›mc› ve dost olur ................276
~ suallere cevap verir ........................................597
~ susturulmaz ......................................................53
~ flakirtleri

~ hizmette neticelere kanaat etmeli ............168
~ hocalarla münakafla etmemeli .................230
~ için ölüm terhis tezkeresidir......................220
~ keflif ve keramet aramamal› .....................161
~ vazife-i ‹lâhiyeye kar›flmamal› ..................579
~nde Vehhabîlik damar› olmamal›...............350
~ne verilen hapis cezas›..............................462
~nin Ayetü’l-Kübra ile musibetten 

kurtulmas›..............................................100
~nin manevî kazançlar›na hissedarl›k .........328
~nin tesanütleri ............................................198

~ talebeleri
~ni vazgeçirme plân› ...................................216
~nin hayatlar›n›n Risale-i Nur’a 

göre tanzim edilmesi .............................108
~nin kazand›¤› iki mühim netice..................328

~ tarikatlar›n faydas›n› temin eder.....................415
~ üniversitelerde okutulmaya flayand›r..............791
~ vatan ve millete faydal›d›r .........................50, 54, 

55, 56, 58, 279, 377, 780, 797
~ vatan ve millete zararl› de¤ildir ......221, 337, 424
~ ve adliyeler .....................................................818
~ ve Ahmed Hamdi (Akseki)......425, 498, 502, 503
~ ve aile hayat› ..................................................836
~ ve Anadolu................................................74, 865
~ ve asayifl ..............................................., 66, 146, 

147, 218, 372, 493, 770, 771, 780, 795, 796,
797, 861, 863, 865, 868, 871

~ ve çocuklar .............................................86, 89, 1
24, 373, 409, 433, 654, 822

~ ve di¤er kitaplar ..............................................662
~ ve felsefe ........................................................312
~ ve hadimleri himaye edilmeli ............................67
~ ve han›mlar.....................................................309
~ ve hocalar .......................................................366
~ ve huruf-i Arabiye ...........................................155
~ ve ihtiyar kad›nlar ...........................................821
~ ve ihtiyarlar .....................................................125
~ ve ‹mam-› Ali...................................................350
~ ve ittihad-› ‹slâm .............................................442
~ ve kad›nlar................................................87, 836

~ ve kar................................................................53
~ ve Konya ulemas›...................................224, 465
~ ve kufllar ................................................164, 170, 

175, 294, 300, 305, 327, 500
~ ve medrese hocalar›.......................................224
~ ve millet ..........................................................291
~ ve müellifi .......................................................856
~ ve müsalemet-i umumiye ...............................864
~ ve siyasîler .....................................................383
~ ve fiah-› Nakflibend ........................................301
~ ve flakirtleri .............................................170, 263

~ aleyhindeki plân ...............................449, 451
~ himaye edilmeli...........................................56
~ siyasetten uzak durmal› .............................82
~ne cemiyetçilik ve tarikatçilik 

bahanesiyle iliflilmesi.............................492
~ne iliflenlerin tokat yemeleri.......................494
~ne iliflilmesi zaman›nda gelen 

belâlar....................................................493
~ne iflaret eden ayetler ...........................77, 78
~ne sald›ranlar›n akibeti ..............................220
~ni himaye ve muhafaza .............................249
~nin istirahatlerini muhafaza .......................137
~nin siyasetle alâkas› yoktur ...............152, 545
~nin flahs-› manevisinden ç›kan 

fevkalade haller .....................................410
~nin flahs-› manevisinin harika 

kuvveti ...................................................422
~nin vazifesi...................................................54
~nin vazifesi herfleyden önemlidir .................90

~ ve fiark Dârülfünunu.......................................780
~ ve fiark Üniversitesi ...............................790, 791
~ ve talebeleri ....................................................670
~ ve Türk milleti .................................................269
~ ve üç cebbar kumandan.........................422, 431
~ ve vahdet-i ‹slâm ............................................236
~ ve vatan..................................187, 188, 218, 770
~ ve vilâyat-› flarkiye..........................................861
~ ve ya¤mur ..........................80, 94, 100, 395, 800
~ ve yeni huruf...................................................155
~ ve zelzele ............................................61, 74, 94, 

296, 298, 493, 532
~ yalvarmaz .......................................................199
~ zaman›n yaralar›na ilâçt›r ...............................362
~’a ait keramet ve iflaret-i gaybiyelerin 

yaz›lma sebebi ............................................103
~’a ait kerametlerin yaz›lma sebebi ...................118
~’a dair keramet-i gaybiyelerin 

yaz›lmas›n›n hikmeti ......................................43
~’a dair kufllarla ilgili tevafuklar .........................163
~’a iliflenler.........................................................553
~’a iliflenlerin tokat yemeleri ..............................198
~’a iliflilmemeli .....................................................58
~’a iliflilmemeli, tervic ve neflrine 

çal›fl›lmal›.....................................................428
~’a iliflilmesi zaman›nda musibetlerin 

gelmesi ........................................................532
~’a iliflmek belâlara bir vesile olur ....................144, 

296, 395, 485, 493, 865
~’a kanaat etmek, baflka fleref ve 

menfaat aramamak .....................................468
~’a kanunî aç›dan iliflilemez ..............................333
~’a kanunsuz iliflilmesi ve Diyanet.....................405
~’a karfl› alâka, irtibat ve sadâkat......................171
~’a karfl› sadakat› sarsmamak...........................217
~’a sadâkat ve sebatla çal›flmak .......................621
~’a set çekilemez...............................................863
~’a flakirt olanlar›n kazanc›................................123
~’a flakirt olmak flart›yla herkesin 

kendi mal› gibidir .........................................445
~’a tevehhümle iliflilmesi......................................40
~’da cezay› mucip bir madde yoktur....................37
~’da suç bulunamamas› ............................817, 851
~’da suç yoktur ..................................................626
~’daki hakikat.....................................................475
~’daki ihlâs› muhafaza...............................809, 810

Risale- i Nur mesle¤inde hubb-i Al-i Beyt esast›r — R — Risale- i Nur'da fluç yoktur
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~’daki ma¤lup olmaz hakikat .............................368
~’dan iktibasa izin ..............................................444
~’dan vazgeçirme plânlar› .................................734
~’in def etmeye çal›flt›¤› iki tehlike.....................221
~’la ifltigalin faydalar› .........................................392
~’la kâinat alâkadard›r .......................................170
~’la okuma, dinleme ve yazma 

suretiyle meflguliyet .....................................657
~’lar Üstat yerine ders verir ...............................754
~’u okumak ........................................................783
~’u yazman›n dünyevî ve uhrevî 

faydalar›.......................................................327
~’un âlem-i ‹slâma yay›lmas› .............................441
~’un Allah’a iman hakk›ndaki 

tahflidat›na gelen itirazlara cevap................348
~’un azamî ihlâs› ...............................................850
~’un bahfletti¤i feyizli makamlara 

kanaat etmek...............................................140
~’un beraati .................................37, 556, 590, 771
~’un beyanat›na münasip 

düflmeyen ifadeler .......................................303
~’un bid’ac›lara tokatlar› ....................................283
~’un bir kerameti........................................422, 431
~’un birinci dershanesi.......................................854
~’un cemiyetçilik ve tarikatçilikle 

ittiham edilmesine cevap .............................478
~’un cemiyetlerle alâkas› yoktur ..........................40
~’un di¤er dillere tercümesi ...............................441
~’un dini siyasete alet etmekle 

ittiham edilmesine cevap .............................695
~’un dinsizlikle mücadelesi ve 

maneviyat› tamiri ...........................................33
~’un Diyanet Riyasetine gönderilmesi ...............500
~’un düflmanlar› .................................................771
~’un ehemmiyeti ve makbuliyeti ..........................58
~’un erkân-› imaniye hakk›ndaki 

tahflidat›n›n hikmeti .....................................189
~’un eski harflerle tamam›n›n tab’›na 

müsaade edilmemesinin hikmeti .................154
~’un fütuhat›.........................................88, 200, 685

~n›n engellenmeye çal›fl›lmas› ....................694
~’un gizli düflmanlar›.........................................610, 

685, 694, 827
~’un gizli düflmanlar›n›n ma¤lubiyeti .................431
~’un hakikate açt›¤› yol......................................169
~’un hakikatleri...................................................725
~’un hakikatleri g›da hükmündedir.....................125
~’un hakkaniyeti.................................................470
~’un hakkaniyeti ve galibiyeti.............................431
~’un Haremeyn-i fierifeynce makbuliyeti ...........471
~’un has flakirtleri ..............................................371
~’un Hizb-i Kur’ânîsi ..........................................728
~’un hizmet-i imaniyesi ..............................103, 866
~’un hüccetleri ...................................................168
~’un iâdesi .........................................................334
~’un ihbarat-› gaybiyesi ve hocalar....................368
~’un ihlâs esas›..................................................468
~’un ihlâs esas› siyasetten meneder .................467
~’un iki vazife-i kudsiyesi .....................................66
~’un iman hakikatlerini ispat› ...............................34
~’un imanî hüccetleri keflfiyata ihtiyaç 

b›rakmaz......................................................161
~’un intiflar› ........................................................758
~’un intiflar›na mâni olunmaya 

çal›fl›lmas›............................................554, 588
~’un intiyar› ........................................................878
~’un kanunsuz olarak taharri 

edilmesi .......................................................477
~’un k›ymeti .......................................134, 148, 157
~’un k›ymetini k›rmak için 

Said Nursî’ye iftira .......................................453
~’un komitelerle alâkas› yoktur ............................40
~’un küçük flakirtlerinin risaleleri 

yazmalar› .....................................................124
~’un küfr-i mutlakla mücadelede 

muvaffak›yeti .......................................619, 661

~’un lüzum ve ehemmiyeti...................................35
~’un mahiyeti .....................................................204
~’un makbuliyeti...................42, 118, 124, 131, 132
~’un makbuliyetinin ve kuvvetinin 

kayna¤› ........................................................390
~’un manevî fiyat› ..............................................504
~’un matbuat âlemi ile tezahürü ........................187
~’un mecmualar haline getirilmesi .....................120
~’un memleket ve küre-i arzla 

alakadarl›¤› ....................................................53
~’un meflrebi ......................................................361
~’un meflrebi muhafaza edilmeli........................361
~’un meydana ç›k›fl› ............................................39
~’un mücedditli¤i................................................729
~’un müsaderesi ................................................664
~’un neflri ..................................................155, 240, 

574, 653, 729, 789, 816, 860
~ için teberru ...............................................313
~ ve fütuhat› ................................................723
~ndeki muvaffakiyetin bir 

kerameti.................................................500
~ne mâni olanlar..........................................444
~ne mani yoktur...........................................329
~nin engellenmek istenmesi................572, 837
~nin önemi.....................................................33
~yle yap›lan hizmet .....................................744

~’un nüfuzunun k›r›lmaya çal›fl›lmas› ................219
~’un program› ......................................................66
~’un resmen serbestîsi ......................................765
~’un sat›lan nüshalar›n›n sermayesi..................856
~’un selâmet ve intiflar›......................................203
~’un sena edilmesinin maksad› .........................132
~’un serbestiyeti..................................................60, 

74, 75, 80, 81, 92, 93, 94, 95, 101, 107, 122,
154, 155, 300, 429, 548, 604, 743, 748, 807
~ne engel olunmaya 

çal›fl›lmas› .....................................516, 573
~nin tam verilmemesinin 

sebebi............................................154, 440
~’un sermayesi ..................................................857
~’un s›rr-› ihlâs› ..................................................399
~’un siyasetle alâkas› yoktur .....................218, 383
~’un flahs-› manevîsi ........................................130, 

135, 136, 178, 242, 383, 470, 700, 819
~ Hazret-i Hasan’›n bir muavini ve 

mütemmimidir ........................................139
~ ve Mehdî ..................................................457
~ni ehl-i imana göstermek .............................99

~’un flefkat esas› maddi mücadeleden 
meneder ......................................................531

~’un fleref ve selâmetini muhafaza....................453
~’un fliddetli tokatlar›............................................39
~’un tab’› ............................................................154
~’un tashihi ........................................................260
~’un telifi ......................................................29, 842
~’un telifinde hissiyat-› nefsaniye 

kar›flmam›flt›r...............................................393
~’un telifinin tamamlanmas›...........86, 87, 201, 258
~’un tercüman›..........................................107, 157, 

457, 470, 745
~’un tesiri ...........................................................662
~’un tesirinin s›rr› .......................................619, 661
~’un tetkik edilmesi ve beraati ...........................524
~’un tezahüründe Said Nursî ve 

talebelerinin hisseleri ...................................135
~’un tokat vurdu¤u felsefe .................................313
~’un Türkçe oluflu ..............................................181
~’un üstad› ve mehaz› olan ayetler ...................727
~’un vas›flar› ......................................179, 183, 185
~’un yang›nlara dair kerametleri ................197, 231
~’un zuhurunun hiss-i kablelvuku ile 

hissedilmesi.................105, 108, 358, 654, 669
Alevîler ~ dairesine girmeli ................................415

Risale- i Nur'daki hakikat — R — Risale- i Nur'un vas›flar›
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Arapça ve Türkçe olarak ~’un 
neflrine çal›flmak..........................................653

bolflevizme karfl› ~ mücadehede 
edebilir .........................................................192

Diyanet ~’u himayet etmeli ................................774
Eski Said’in hayat›ndan ~’un kerameti 

olan üç vak›a ...............................................421
felsefecileri ~ aleyhinde istimal..........................313
hapistekileri ~’la ›slah ................................698, 706
Hasan Feyzi’nin nur-i Muhammedîye 

ve ~’a dair manzumesi ................................204
hastalar, ihtiyarlar ve ~ ........................................87
Hazret-i Ali ve Gavs-› Azam›n ~’u 

haber vermesi..............................................130
hocalar› ~ aleyhinde istimal ..............................188, 

217, 218, 313, 352
hocalar›n ~’dan çekinmeleri...............................283
hocalar›n ~’dan uzaklaflt›r›lmas›........................367
hocalar›n ~’u tenkit edememesi.........................610
‹mam-› Ali’nin ~’dan haber vermesi ...................258
‹flaratü’l-‹’caz ~’un bir fihristesidir ......................627
kâinat ve hayvanat ~ ile alâkadard›r....................95
komünizm yang›n› ve ~ .....................................232
küfr-i mutlak› durduracak yaln›z ~dur ................356
manevî tahribata karfl› ~....................................781
medrese ehlinin ~’dan çekinmesinin 

sebebi ..........................................................282
mektepliler, muallimler ve ~ ...............................312
Said Nursî’nin ~’u hiss-i kablelvuku 

haber vermesi..............................................358
Said Nursî’nin ~’u kendi yerine 

tevkil etmesi.................................................665
Said Nursî’nin çürütülerek ~’a iliflilmek 

istenmesi .......................................................97
Said Nursî’nin hayat› ve ~ .........................730, 733
Said Nursî’nin ziyaretçilere ~’u okuma 

tavsiyesi...............................................783, 789
sofîmeflreplileri ~’a karfl› istimal ................188, 218
flahs›n› de¤il ~’u nazara vermek .......................336
fiiîler ve Alevîler ~ derslerini dinlemeli...............149
uleman›n ~ hakk›ndaki görüflü ..........................702
üniversitelilerin ~la ilgilenmesinden 

rahats›z olunmas› ........................................491
Üstad›n vefat›n›n ~’un vazifesine tesiri..............343
vatan ve millet dünyaya karfl› ~’a muhtaç 

olacak ..........................................................148
vatanperver, milliyetçi ve siyasetçiler ~’a 

sar›lmal› .......................................................356
Risale-i Nur Külliyat› .........................................30, 531, 

536, 703, 719, 808
Risale-i Nur fiakirtleri ..........................................57, 75, 

95, 97, 104, 143, 146, 162, 163, 199, 335, 367,
387, 875, Bkz: Nur Talebeleri
~ dini siyaseti alet ediyor ittiham›na cevap........218
~ ehl-i ilim ve imanla münakafla etmemeli ........188
~ keflif ve keramet aramamal› ...........................162
~ meraklar›n› malâyaniyata sarfetmemeli ..........111
~ münakafla ve tenkit etmemeli.........................166
~ vatan ve millete zararl› de¤ildir.......................221
~nin manevî kazançlar›na hissedarl›k ...............346
~nin flahs-› manevîsi .........................................364
~nin flirket-i maneviyesi ....................................162, 

224, 287, 328, 410, 787
~nin tesanütlerinin bozulmaya 

çal›fl›lmas›....................................................198
~nin üstad› Hazret-i Alidir ..................................149
~nin vazifesi hizmettir ........................................756
Gençlik Rehberi sebebiyle ~ne iliflilmesi ...........492

Risale-i Nur Talebeleri ..............93, 178, 721, 753, 840, 
Bkz: Nur Talebeleri
~ne Said Nursî’nin vasiyeti ................................621
~nin dualar›na hissedarl›k .................................328
~nin tarikatle ittiham› edilmesine cevap ............832

Risale-i Nuriye ...........................................................76
Risalei’n-Nur ............................................210, 213, 214

risaleler .........................................................40, 42, 47, 
58, 75, 81, 195, 229, 258, 297, 383, 386, 413, 464,
476, 477, 499, 525, 583, 598, 742, 771, 775, 778,
Bkz: Risale-i Nur
~ hakk›ndaki ehl-i vukuf raporu ...........................44
~ manevî tahribata siperdir................................772
~ ve yeni huruf...................................................155
~e keyfî olarak el konulmas›..............................522
~i kanunsuz müsadere ......................................525
~i paras›z vermemek .........................................530
~in âlimlere gönderilmesi..................................409, 

411, 412, 441, 472, 473
~in Arabîye tercümesi ........................................441
~in beraati..............................................40, 46, 817
~in beraatinden sonra ceza verilmesi................464
~in Camiü’l-Ezhere gönderilmesi......................315, 

316, 369, 409, 472, 586
~in çekirdekleri ve hülasalar› .............................629
~in fiyat› .............................................................446
~in Hazret-i Peygamberin kabrinde 

ve Hacerü’l-Esvedde görülmesi..................531, 
535, 603

~in imha edilmeye çal›fl›lmas› ..........................531, 
533, 534, 535, 603

~in kanunsuz olarak toplan›p 
mahkemeye verilmesi..................................482

~in mecmular haline getirilmesi .........................120
~in menba› Kur’ân’d›r ........................................413
~in müsaderesi .................................................525, 

555, 572, 588, 604, 664, 685
~in neflri .............................................................505
~in Papaya gönderilmesi ...................................591
~in serbestiyeti...................................................551
~in telifi ................................................................29
~in tercümesi .............................................547, 552
~in tesliminin tehir edilmesi .......................771, 772
~in vatan ve millete hizmetleri ...........................482
~in yasaklanmaya çal›fl›lmas›............................523
~in zarar› yoktur...................................................40
hacca gönderilen ~in ulaflmamas›n›n 

hikmeti .........................................................442
hastal›klar ve ~ ..................................................725
mahrem ~ ..........................................................874
masumlar›n ve ümmilerin yazd›klar› ~...............123
masumlar›n yazd›klar› ~ ....................................131
müsadere edilen ~ .............................................811
müsadere edilen ~in iadesi ...............594, 596, 817
Said Nursî’nin ~in bedelini vermesi ..................440, 

445, 448, 468, 471, 530, 548, 558
risalet .......................................................................643

Muhammed (a.s.m.)’in ~i ...................................682
Risaleti’n-Nur ......................................Bkz: Risale-i Nur

~’un tercüman›...................................................159
Risaletü’n-Nur .........................................................160, 

Bkz: Risale-i Nur
riyakârâne ................................................................132
riyakârl›k ....................71, 279, 336, 419, 480, 804, 823
riyazet ......................................................................169
rovelver ....................................................................511
rububiyet ..................................................................348
Rufaî ........................................................................414
ruh ...........................125, 128, 133, 345, 427, 619, 646

~ ça¤›rma......................................Bkz: celb-i ervah
~larla muhabere.................................................737

ruhanî...............................................................272, 598
~ hüddamlar.......................................................508

ruhaniyat âlemi ........................................................179
ruhban......................................................................716
ruhî bir maraz.............................................................46
ruhsat .......................................................................503
ruhsat-› fler’iye ...................................................41, 354
ruhsatla amel ...........................................................367
Rum .........................................................................452
Rumeli......................................................................776
Rumuzat-› Semaniye ...............................................314
Rus ..........................................................267, 605, 797

Risale- i Nur Külliyat› — R — Rus
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~ da dinsiz kalamaz...........................................606
~lar›n Müslümanlar› hacca 

göndermesi..................................................463
Rus Baflkumandan› .................................697, 752, 827
Rusya ......................................508, 605, 772, 849, 870

~ya semavî tafllar düflmesi................................396
k›z›l ~ .................................................................232

rûy-i zemin ...............................................................640
rüesa-i Kureyfl..........................................................692
Rüfltü .......................154, 176, 235, 260, 289, 562, 837
Rüfltü Çak›n .............................................................828
rüflvet .........................................................................74
rüflvet-i mutlaka ...............................................376, 513
rüflvet-i umumî .........................................................746
rütbe.........................................................................419

maddî ve manevî ~ler........................................142
rüya..........................................................121, 122, 364
rüya-i muvakkat .........................................................45
rüya-i sad›ka ............................................108, 669, 737

S
Sa’deddin-i Taftazanî .......................................351, 355
sa’y ..................................................................649, 650

~in flevki ............................................599, 650, 651
saadet................................................50, 233, 836, 876

~ günefli .............................................................715
~ rehberi ............................................................703
befleriyetin ~i .....................................................128
daimî ~i ..............................................................713
ebedî ~...............................................................673

saadet-i bâkiye.........................................................672
saadet-i dünyeviye...................................................754
saadet-i ebedî ..........................................................220
saadet-i ebediye ...............................................90, 165, 

426, 439, 569, 618, 641, 684, 762
~ müjdesi ...........................................................681

saadet-i hayat-› dünyeviye.......................567, 649, 651
saadet-i hayat-› uhreviye .........................................651
saadet-i hayatiye......................................................649
saadet-i hayatiye ve ebediye

vatan ve milletin ~si ...........................................796
saadet-i uhreviye .............................................730, 754
sab›r...................................................51, 757, 802, 870

~ içinde flükretmek ..............................78, 171, 302
Sabri........................................................................153, 

176, 224, 230, 250, 259, 260, 278, 290, 318, 331,
353, 354, 369, 385, 397, 398, 414, 582, 629, 634

Sabri (Konyal›).................242, 260, 290, 331, 398, 465
Sabri (Nur Santral›) .........................330, 384, 464, 627
sadaka.................................52, 74, 100, 302, 493, 865
sadaka-i makbule ............................770, 771, 772, 800
sadaka-i maneviye.....................................................75
sadâkat....................140, 156, 249, 386, 450, 456, 685
Sad›k.......................................................................239, 

319, 386, 413, 506, 528, 546, 562, 629, 749, 814
Sad›k Bey ................................................327, 366, 451
Safranbolu ......................................................175, 178, 

239, 261, 262, 265, 266, 286, 313, 324, 338, 364,
373, 387, 416, 430, 466, 499, 500, 513, 587, 858

sa¤, sol ve ortas› .....................................................585
Sahabe.....................................................................762

~ mesle¤i ...........................................................130
Cennetle müjdelenen on ~ ...................Bkz: Aflere-i 

Mübeflflere
Sahabeler ........................113, 351, 352, 354, 391, 727

~ zaman›ndaki fitnelerden 
bahis açmamak ...........................351, 360, 361

sahife-i amel ............................................................645
sahife-i hava ....................................................437, 683
sahife-i havaiye........................................................438
sahife-i kader ve kudret ...........................................678
Said..........................................................241, 470, 668

küçük ~ler ..........................................................392

Said (Nursî).....................................................202, 269, 
Bkz: Said Nursî
~ yoktur, konuflan yaln›z hakikattir ............619, 661
~’in baltalarla bafl›na vurulmas› .........................611
~’in fedakârl›¤› ...........................................619, 620
~’in vücudunun ortadan kald›r›lmaya 

çal›fl›lmas›....................................................246
binler ~’ler ..........................................................310
genç ~’ler ...........................................................558

Said Nuri ..................................................................259
Said Nursî...................45, 47, 58, 64, 84, 92, 102, 117, 

121, 123, 126, 134, 138, 144, 147, 148, 172, 182,
191, 192, 199, 217, 223, 228, 242, 244, 248, 259,
262, 265, 271, 275, 286, 287, 290, 292, 304, 337,
342, 346, 350, 355, 401, 408, 413, 420, 428, 439,
462, 475, 484, 486, 489, 497, 513, 514, 515, 517,
522, 526, 530, 543, 553, 557, 558, 559, 560, 562,
564, 566, 569, 570, 577, 580, 583, 586, 591, 603,
606, 626, 636, 652, 653, 656, 657, 662, 665, 666,
682, 686, 693, 695, 702, 722, 734, 738, 741, 749,
753, 758, 764, 765, 766, 768, 774, 775, 778, 783,
788, 793, 794, 796, 798, 801, 804, 808, 811, 816,
822, 826, 832, 834, 846, 853, 856, 862, 866, 867,
Bkz: Eski Said, Said (Nursî), Üstat Bediüzzaman,
Üstat, Risale-i Nur tercüman›, Risale-i Nur’un tercü-
man›, Hoca Hazretleri, Fatinü’l-Asr, Bediüzzaman
Molla Said, Bediüzzaman, gönüllü alay kumandan›
~ aleyhinde propaganda.............................57, 219, 

254, 333, 483
~ cemiyet kurmaya çal›flmam›flt›r..................45, 47
~ dini alet etmemifltir .....................................45, 47
~ dini siyasete alet etmemifltir ...........................616
~ hakk›nda evham edenlere cevap .....................37
~ hocad›r, fleyh de¤il ...........................................67
~ iman hizmetini alet etmemifltir................618, 659
~ kimdir? ............................................................267
~ tarikat dersi vermemifltir ...................................67
~ ve adliye memurlar› ........................................818
~ ve Âl-i Beyt .....................................................458
~ ve asayifl ...................................................38, 69, 

221, 480, 739, 740, 753, 795, 798, 801, 827
~ ve Bitlis muhasaras› .......................................509
~ ve çocuklar .............................392, 433, 654, 822
~ ve Divan-› Harb-i Örfî .....................695, 752, 870
~ ve eserleri

~ hakk›nda ehl-i vukuf raporu........................44
~ hakk›nda mahkeme karar›..........................46
~ vatan ve millete faydal›d›r ........................379
~ ve millet ......................................................51

~ ve gazete .........37, 424, 467, 469, 490, 627, 700
~ ve hürriyet...................................................51, 52
~ ve Isparta................................................302, 808
~ ve ‹mam-› Ali...................................................350
~ ve Mehdîlik .....................................................458
~ ve millet ..........................................................335
~ ve siyaset ................45, 110, 604, 749, 765, 766, 

Bkz: Said Nursî’nin siyasetle ilgilenmemesi, Sa-
id Nursî’nin dini siyasete alet etme ittiham›na
cevab›

~ ve sünnet-i seniye ..........................................836
~ ve fiark Üniversitesi ...............................775, 779
~ ve talebeleri ............................................556, 589

~ aleyhindeki gizli komite ..............................49
~ hakk›nda hükümete evham 

verilmesi ................................................474
~nin bindi¤i kay›¤›n batmaktan 

kurtulmas›..............................................800
~nin düflmanlar›...........................................741

~ ve Türk milleti .........................................159, 269
~ ve Urfa....................................................784, 785
~ ve üç cebbar kumandan.........................422, 431
~ yard›mlarla geçiniyor iftiras›na cevap.............834
~’nin ahiret meflguliyetine iliflilmesi ...................482
~’nin akrabalar›yla görüflememesine bedel iman-

den gelen teselli ..........................................820
~’nin beddua etmemesi ....................................237, 

Rus da dinsiz kalamaz — RS — Said Nursi ve üç cebbar kumandan
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378, 402, 479, 483, 696, 870, 878
~’nin bedeline hastalananlar..............................317
~’nin benlik ve hodfüruflluk zann›na 

cevab› ..........................................................731
~’nin Büyük Cihad’da yay›nlanan 

flekvas›na dava ...........................................766
~’nin camiden men edilmesi ......................202, 222
~’nin cemiyetçilik ve tarikatçilik 

ittiham›na cevab› .................................478, 479
~’nin Cumaya gitmeyiflini tenkide 

cevap .............................................................98
~’nin çekti¤i eza ve cefa ....................................620
~’nin çocukken âlimlerle münazaras› 

ve suallere do¤ru cevap 
vermesinin hikmeti.......................................609

~’nin çocuklu¤undaki harika 
hallerin hikmeti.............................................609

~’nin Demokrat Partiyi desteklemesinin 
sebepleri ......................................................812

~’nin derslerinin zarar› yoktur ..............................40
~’nin devlet yetkililerine mektubu.......................524
~’nin dindar ve müttakiyi lâkayta 

tercih etmesi ................................................483
~’nin dinî hissiyat› siyasete alet 

ittiham›na cevab› ........................................695, 
709, 740, 767, 718

~’nin dini siyasete alet etmekle 
ittiham edilmesinin hikmeti ..................619, 658

~’nin dinî tedrisata taraftarl›k 
suçlamas›na cevab›.............................698, 706

~’nin Divan-› Harb-i Örfîden beraat› ..................421
~’nin doksan kitab› ezberlemesi ........................678
~’nin dünya ile ilgilenmemesi.............................424
~’nin dünya ve mafihay› terketmesi ...................158
~’nin dünyaya geliflini haber veren 

Hasan Feyzi.................................................340
~’nin dünyay› terk etmesi...................................751
~’nin düflmanlar› .................................................65, 

110, 143, 216, 246, 249, 253, 255, 263, 367,
390, 391, 418, 452, 492, 510, 511, 515, 720,
721, 741, 749, 753, 769, 817, 847

~’nin ehl-i siyasete müracaat 
etmemesi .....................................................308

~’nin Emirda¤’›na gönderilmesi .........................334
~’nin eserleri .....................................................268, 

Bkz: risaleler, Risale-i Nur
~’nin fedakârl›¤› ..........................................69, 119, 

628, 721, 730, 740, 744, 753, 795, 801, 828
~’nin feragat mesle¤i .........................................620
~’nin feragati ......................................................712
~’nin gazetelere bir mektubu .............................867
~’nin Gençlik Rehberi mahkemesine 

zorla sevkedilmek istenmesi........................720
~’nin gizli siyaset çeviriyor ittiham›na 

cevab› ..........................................................793
~’nin hakikî vazifesi .............................................45
~’nin hakk›n› helâl etmesi ...................................39, 

71, 467, 620, 661, 803, 827, 865, 877
~’nin hapis ve nefiyleri .......................................268
~’nin haps-i münferidi ...................................48, 99, 

145, 223, 248, 334, 380
~’nin hastalanmas›.............................................133
~’nin hastal›klar›na ehemmiyet 

vermemesi ...........................................418, 424
~’nin hayat-› içtimaiyeden inzivaya 

çekilmesi......................................................649
~’nin hayat-› içtimaiyeye kar›flmas›ndan 

tevehhüm edilmesi ........................................40
~’nin hayat› ve Risale-i Nur .......................730, 733
~’nin hayat›ndaki harika haller...........................607
~’nin hayat›n›n Risale-i Nur’a göre 

tanzim edilmesi............................................109
~’nin hayat›n›n tarihçesi.....................................279
~’nin hediye kabul etmemesi ............................107, 

110, 167, 305, 398, 453, 470, 485, 593, 610,
700, 782, 809, 823, 830, 834, 849

~’nin hediye ve teberru kabul 
etmemesi .....................................................158

~’nin hiddete getirilmeye 
çal›fl›lmas› ...................................333, 334, 592

~’nin hizmet haricinde insanlarla 
görüflmekten kaç›nmas› ......................167, 344

~’nin hizmeti.......................................................744
~’nin hizmeti ve sergüzeflte-i hayat› ..................607
~’nin hukuk-› medeniye ve insaniyeden 

mahrum edilmesi .........................................380
~’nin hususî meflrebi .........................................359
~’nin hükümetin maafl teklifini 

reddetmesi...............................................59, 80
~’nin hürmet ve senalardan kaç›nmas› .............712
~’nin hürriyetine iliflilmesi...................................337
~’nin hüsn-i zanlardan kaç›nmas›......................223
~’nin hüsn-i zanlar› kabul etmemesi .................139, 

141, 167, 336, 380, 390, 391, 480
~’nin hüsn-i zanlar› Nurlar ad›na 

kabul edifli ...................................130, 136, 138
~’nin hüsn-i zanlar› tadili...................................158, 

178, 204, 238, 242, 254, 286
~’nin hüviyeti......................................................159
~’nin Isparta Tümen Camiinin temeline 

harç atmas›..................................................825
~’nin iaflesi...............................................59, 61, 80
~’nin ifadesinin al›nmamas› ...............................476
~’nin ihanet ve taziplere sabretmesinin 

bir hikmeti ....................................................203
~’nin ihlâs›..........................................................879
~’nin -ihtar edildi- tabirinden dolay› 

ittiham edilmesi...........................................700, 
701, 709, 712, 714, 715

~’nin ihtiyarl›¤›nda hayat›n› muhafaza 
için fazla ihtiyat göstermesinin 
bir hikmeti ....................................................509

~’nin iki hayat›n› feda edifli ..................................43
~’nin iktisat ve kanaati .......................................835
~’nin ilmin izzetini muhafazas›...........................452
~’nin insanlar›n hürmetinden 

kaç›nmas› ....................................................849
~’nin insanlarla görüflmemesi....................851, 862
~’nin inzivas›......................................220, 797, 850
~’nin inzivas› ve mücerret kal›fl› ........................670
~’nin ‹stanbul hayat› ............................................45
~’nin ‹stanbul’a gelifli ve ifadesinin 

al›nmas› .......................................................803
~’nin ‹stanbul’a gelifli ve ulemay› 

münazaraya davet edifli ..............................109
~’nin isti¤nas› ............................107, 831, 849, 856
~’nin izzet-i ilmiyeyi muhafazas› .........................51, 

107, 731, 733, 809, 849
~’nin izzet-i ‹slâmiyeyi muhafazas› ...................752, 

827, 834
~’nin kabri ..................................................804, 809
~’nin kanaat ve iktisad› ......................................830
~’nin kanunsuz olarak taharri edilmesi ......477, 481
~’nin kendini be¤enmemesi ...............................712
~’nin k›yafeti.......................................................159
~’nin k›yafetine iliflilmesi ...............................69, 71, 

150, 483, 490, 517, 518, 802
~’nin k›yafetini de¤ifltirmemesi ............................41
~’nin konuflmaktan men olunmas›....................789, 

838, 847, 867
~’nin Konya’ya gidifli ..........................................837
~’nin kötü muamelelere sab›r ve r›za ile 

mukabelesi ..................................................870
~’nin kuluncu......................................................245
~’nin Kur’ân’›n esrar›na verdi¤i 

ehemmiyet ...................................................880
~’nin kurulmas›na çal›flt›¤› üniversite ................843
~’nin küfr-i mutlaka karfl› mücadelesi ................801
~’nin lüzumsuz karakola ça¤r›lmas› ..........295, 297
~’nin maddî kuvvetle karfl›l›k 

vermemesinin hikmeti..................................753
~’nin mahiyeti ve hizmeti ...................................711

Said Nursi'nin beddua etmemesi — S — Said Nursi'nin lüzumsuz karakola ça¤›r›lmas›
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~’nin mahkemelere verilmesi .............................617
~’nin maifleti ..............................379, 424, 485, 856
~’nin makamlar› kabul etmemesi.......................390
~’nin manevî makamlar› kabul 

etmemesi ....................................................139, 
141, 142, 455, 459, 712

~’nin medihleri kabul etmemesi .................286, 729
~’nin mensuplar› ..................................................47
~’nin menziline kanunsuz bask›n.......................480
~’nin merdümgirizli¤i ..........................119, 256, 490
~’nin mesle¤i......................................................712
~’nin metrukat› ...................................................235
~’nin mezar›.......................................291, 292, 299
~’nin muhabereden menedilmesi ..................65, 66
~’nin mücahede-i maneviyesi ............................710
~’nin mücahedesi...............................................744
~’nin müdafaas›n›n ta¤yir edilmesi ....................852
~’nin müjde verdi¤i nur ......................................357
~’nin müracaat etmemesinin sebebi..................378
~’nin müspet hareketi ........................................870
~’nin namahreme bakmamas› ...........................453
~’nin nefsini ölüme raz› etmesi ..........................343
~’nin Nurlar› kendi yerine tevkil etmesi..............665
~’nin nüfuz teminiyle ittiham edilmesine 

cevap...........................700, 709, 713, 719, 768
~’nin nüfuzunun k›r›lmaya çal›fl›lmas› .................50
~’nin otomobili kabul etmemesi .................398, 403
~’nin peder ve validesi.......................................239
~’nin rejim aleyhtarl›¤› ittiham›na cevab› ...........738
~’nin risalelerin bedelini vermek için 

eflyalar›n› satmas› .......................448, 468, 471
~’nin risalelerin bedelini vermesi ......................440, 

445, 448, 468, 471, 530, 548, 558
~’nin rovelver tafl›mas›.......................................511
~’nin Rusya esareti ............................................849
~’nin sab›r ve tahammülü ..................................221
~’nin sakal b›rakmay›fl›n› tenkide 

cevap .............................................................98
~’nin sar›¤›n› ç›karma teflebbüsü ..............150, 518
~’nin serbestiyetten sonra memleketine 

gitmemesi ....................................................482
~’nin sesinin k›s›lmas› ......................................838, 

850, 851, 862, 868, 878
~’nin s›k›nt›lara tahammülü ...............................256
~’nin siyasete dair tevehhüme cevab› ...........38, 42
~’nin siyasete temastan kaç›nmas› ...................483
~’nin siyaseti terk edifli ......................................764
~’nin siyasetle ilgilenmemesi ..............................38, 

56, 66, 82, 110, 112, 247, 359, 380, 424, 453,
467, 482, 513, 621, 647, 827, 868

~’nin sohbetten çekinmesinin hikmeti................782
~’nin sohbetten men edilmesi...........................804, 

809, 823, 825, 838, 848, 878
~’nin son dersi ...................................................870
~’nin flahs›na hizmette dikkatsizlik 

eden talebelere ikaz› ...................................507
~’nin flahs›n› çürüterek Nurlara iliflilmek 

istenmesi .......................................................97
~’nin flahs›yla meflgul olunmas›n›n 

bir faydas› .....................81, 237, 335, 391, 510
~’nin fiam ve Hicaz’a gitme 

teklifini reddetmesi.......................................335
~’nin flöhretperestlikten kaç›nmas› ....................279
~’nin tahakküme boyun e¤memesi....................870
~’nin tahkirat ve ihanetlere tahammülü ...............69
~’nin tahkirat ve zulümlere tahammülü..............873
~’nin tahsili.........................................................608
~’nin takke giymemesi .........................................41
~’nin talebelerine icazet vermesi .......................497
~’nin tarassut edilmesi .........................................40
~’nin tarikat dersi vermekle ittiham 

eden gazeteye cevab› .................................792
~’nin tayyarelerle takip edilmesi ........................473
~’nin tazyikata sab›r ve tahammülünün 

hikmeti .........................................................801
~’nin tecrid-i mutlak› .........................................193, 

256, 334, 380, 525, 850
~’nin tecrit edilmesi..................................48, 51, 81
~’nin tekellüf ve tasannudan 

kaç›nmas› ....................................................344
~’nin teklifleri kabul etmemesi ...........................779
~’nin tesemmümü .............................................342, 

498, 504, 682, 769, 786, 788, 855, Bkz: Said
Nursî’nin zehirlenmesi

~’nin tesettür ve terbiye-i ‹slâmiye 
taraftarl›¤› suçlamas›na cevab› ...................699

~’nin teveccüh-i ammeden kaç›nmas› ................71, 
146, 223, 248, 380

~’nin teveccüh-i nâstan kaç›nmas› ....................700
~’nin umumî ders vermemesi ............................656
~’nin umur-i dünyaya karfl› lâkaytl›¤› ...................38
~’nin üç hastal›¤›na Ayet-i Hasbiye ile 

gelen flifa .....................................................786
~’nin üstadlar› ....................................................361
~’nin validesi ve kardeflleri ................................820
~’nin vasiyet etti¤i flah›slar ................................235
~’nin vasiyeti......................................621, 855, 857
~’nin vasiyetini ölümünden önce 

yapmas›n›n hikmeti .....................................370
~’nin vasiyetnamesi...................235, 803, 804, 830
~’nin vatan ve millete hizmetleri .......................145, 

267, 476, 711
~’nin vatan ve millete zarar› yoktur....................337
~’nin vefat›n›n Risale-i Nur’un 

vazifesine tesiri ............................................343
~’nin vekilleri ......................................................856
~’nin virdi olan ayetler........................................727
~’nin yap›lan iflkencelere sükût edip 

sabretmesinin hikmeti ..................................611
~’nin yap›lan teklifleri kabul etmemesi.................39
~’nin yaz›s›.........................................................612
~’nin zalimlerden intikam› ..................................335
~’nin zehirlenmesi...............................................78, 

235, 243, 246, 247, 254, 255, 317, 329, 333,
334, 379, 499, 511, 522, 526, 720, 784, 847,
Bkz: Said Nursî’nin tesemmümü

~’nin zehirli hastal›¤› ..........................................131
~’nin ziyaretçilere Risale-i Nur’u 

okuma tavsiyesi...................................783, 789
~’nin zulümlere sabretmesinin hikmeti ......721, 795
~’ye Diyanette vazife teklifi ................................819
~’ye evham yüzünden eziyet verilmesi..............474
~’ye iftira ....................................................452, 453
~’ye iliflilmesi......................................................152
~’ye iliflilmesinin hay›rl› bir neticesi ...................174
~’ye iliflip hâdise ç›karma plân› .........................274
~’ye isnat edilen suçlar›n asl› ve 

esas› yoktur .................................................617
~’ye iflkence edenler ~’nin davas›na 

hizmet ettiler ................................................620
~’ye kanunsuz olarak iliflilmesi ..........................194
~’ye karfl› kanunsuz muamele....................71, 145, 

222, 247, 298, 400, 490, 517, 826, 839, 850
~’ye karfl› on vecihle kanunsuz tazyik ...............379
~’ye Kürdî denilmesi ..........................................159
~’ye mahkemede s›k›nt› verilmesi .....................491
~’ye olan teveccüh-i ammenin k›r›lmaya 

çal›fl›lmas›.............................................71, 146, 
203, 219, 222, 238, 294, 390, 494

~’ye s›k›nt› verilmesi........................49, 50, 56, 274
~nin en esasl› sebebi ..................................486

~’ye suikast.......................................................309, 
Bkz: Said Nursî’nin zehirlenmesi

~’ye flapka giydirilmeye çal›fl›lmas› ...........483, 750
~’ye flapka için s›k›nt› veren vali........................306
~’ye tahkirkârâne ihanet ....................................295
~’ye tevehhümle iliflilmesi ....................................40
~’ye yap›lan ihanet ve hakaretlerin 

maksad› ...............................................219, 228
~’ye yap›lan ihanetlerin sebepleri ......................738
~’ye yap›lan istibdad-› mutlak ............................379
~’ye yap›lan iflkenceler ......................................616

Said Nursi'nin mahiyeti ve hizmeti — S — Said Nursi'ye yap›lan istibdad-› mutlak
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~’ye yap›lan iflkencelerin sebebi........................332
~’ye yap›lan kötü muamelelerin bir sebebi ..........49
~’ye yap›lan peygamberlik isnad›na cevap .......836
~’ye yap›lan siyasî bir iftiraya cevap..................835
~’ye yap›lan tazyik ...............................................52
~’ye yap›lan tazyikat›n sebepleri .........................80
~’ye yap›lan zulümlerin sebebi ..........................617
~’yi hiddete getirmek için kanunsuz taarruz ......137
~’yi öldürme karar› alan komite .........................332
~’yi taciz ve tazyik................................................38
asayifli bozdurmak için ~’ye hücum.....................68
baflkumandan›n ~’yi dünyaya al›flt›rmak 

istemesi .......................................................872
dostlar›n›n ~’den so¤utulmaya çal›fl›lmas› ........219
hediye kabul etmeyen ~’nin kaidesini 

bozduran üç hadise .....................................499
hürriyetten men edilen ~’nin flekvas› ...................65
‹ngilizlerin ~’ye iliflememesi ...............................421
insanlar›n ~’den ürkütülmeye çal›fl›lmas› ..........483
memurlar›n ~ aleyhine evhamland›r›lmas› ..........49
Nur Talebelerini ~’den uzaklaflt›rma plân› .........217

Said Nursî Hazretleri..................................................30
Said Ramazan .........................................................594
Saidcikler .................................................................847
Saim.........................................................................384
sakal...........................................................................99

Said Nursî’nin ~ b›rakmay›fl› ...............................98
salâbet-i imaniye......................................................733
Salâhaddin......................................................151, 245, 

272, 275, 277, 315, 323, 324, 325, 330, 338, 397
salâh-› selâmet ........................................................128
salâvat .....................................................673, 675, 676
Salâvat .....................................................................583
sald›r›.........................................................Bkz: tecavüz
salih .................................................................568, 680

~ bir âlim ve siyasî tarafgirlik .............................763
fas›k› ~e tercih ...........................................777, 844

Salih.................................................324, 446, 559, 784
Salih o¤lu Osman ....................................................327
Salih Yeflil ................................................................267
saltanat ....................................................361, 514, 546
saltanat-› ‹slâmiye....................................................458
Samed......................................................................646
samimî istemek........................................................733
Samsun ...........................543, 743, 749, 767, 768, 789
Samsun Mahkemesi ................................................766
sanat ........................................................................312

Allah’›n ~› ..................................Bkz: Allah’›n sanat›
sanat ve icad-› ‹lâhî .................................................303
Sand›kl›....................................................198, 227, 389
Sâni..........................................................................675

~in cilve-i kudreti................................................435
Sâni-i Hakîm ............................................................676
Sâni-i Zülcelâl ..........................................................435

~nin sanat›n› takdir ............................................407
sarhoflluk..........................................................114, 872
sar›k

Said Nursî’nin ~›n› ç›karma 
teflebbüsü............................................150, 518

Sav...........................................................................347
Sava................................................................240, 266, 

290, 292, 298, 304, 320, 327, 347, 371, 582
savc›.........................................................................866
sayfa-i hasenat ........................................................356
Saykalü’l-‹slâmiye ....................................................777
sebat .................................................................43, 140, 

168, 200, 364, 401, 511
sebatkârâne .............................................................123
sebeb-i hilkat-i âlem.................................................680
sebeb-i hilkat-i insan ................................................205
sebep ...........................................................Bkz: esbap
Sebilürreflad ....................522, 545, 700, 730, 740, 863
seciye-i diniye ............................................................55
seciye-i milliye....................................................55, 697
seçim........................................................................828
sedd-i Kur’ânî ....................70, 187, 377, 605, 745, 770

Sedd-i Zülkarneyn .............................70, 187, 377, 605
sefahat ............................................................302, 313, 

599, 649, 650, 651, 708
sefahat-i mutlak .......................................................374
sefahet .............................................................650, 651
Sefir..........................................................................383
sehl-i mümteni .........................................................563
sekerat .............................................................264, 355
Selâhaddin ...............................................................265
selâm ...............................................................680, 731
selâmet ....................................................................623
selâmet-i amme .......................................................840
selâmet-i kalp.............................................................45
selâmet-i millet

~ için fertleri feda ...............................................647
selâm-› ‹lâhî .............................................................681
Selânikliler................................................................266
Selef-i Salihîn...................................................113, 360
Selim........................................................................704
sem

ihatal› ~ ..............................................................600
semavî

~ dinler...............................................................651
~ kanun-› esasî ..................................................649
~ kanunlar ve medeniyet ...................................652
~ tafllar...............................................................395

sena-i Peygamberî...................................................549
Senirkent..........................................................571, 829
serbest f›rka .............................................................266
serbestiyet kanunu...................................................482
serçe ..........................................................................95
serkefl ......................................................................372
serpufl ......................................................................751
serseri ..............................................................605, 762
serserilik...................................................................568
ses

~lerin havada nakli ...........................................687, 
Bkz: nakl-i asvat

sevap ............................................................42, 51, 89, 
133, 280, 281, 282, 289, 318, 335, 342, 429, 657

sevk-i f›trî .........................................................170, 654
sevk-i Rabbanî.........................................................170
Sevr Muahedesi.......................................................812
seyahat-› fikriye........................................................252
seyahat-i hayaliye-i fikriye........................................434
Seyda.......................................................................814
Seydiflehir ................................................................576
seyr i sülûk.......................................................736, 737
seyr i sülûk-i ruhanî .................................................737
seyr-i enfüsî ve afakî ...............................................252
seyr-i sülûk-i kalbî ....................................................415
seyyid.......................................................................457

~ler cemaati .......................................................455
Seyyid Saadeddin Pafla...........................................332
Seyyid Salih ............................................................235, 

529, 546, 547, 565, 593, 594, 784
Seyyid fierif Cürcanî ................................................355
Seyyidü’l-befler Muhammed Aleyhissalâtü 

Vesselâm ...........................................................639
seyyie...............................................................375, 562
S›dd›k.......................................................................629
S›dd›k Muharrem .....................................................325
S›dd›k Süleyman .....................................330, 385, 627
S›dd›k-› Ekber

~in fedakârl›¤› ....................................................730
s›fât ve esma-i ‹lâhiye..............................................252
S›ffin Harbi ...............................................................351
s›k›nt› ...........................................................42, 60, 342

hizmetteki ~lara ehemmiyet 
vermemek....................................................229

s›rran tenevveret..............................357, 364, 432, 511
s›rr-› akrebiyet..........................................................253
s›rr-› Furkan .............................................................213
s›rr-› i’cazü’l Kur’ân ..................................................627

Said Nursi'ye yap›lan iflkenceler — S — s›rr-› i’cazü’l Kur’ân
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s›rr-› ihlâs......................................................39, 81, 83, 
161, 345, 399, 419, 442, 459, 508

s›rr-› ihlâs-› hakikî ....................................................730
s›rr-› iman.................................................................204
s›rr-› inna atayna..............................................357, 358
s›rr-› Kur’ân................................................................71
s›rr-› flefkat...............................................................480
s›rr-› tevhid...............................................................598
s›yam .......................................................................413
Siirt...........................................................................849
Sikke-i Gaybiye .......................253, 393, 423, 443, 549
Sikke-i Tasdik ...........................................................594
Sikke-i Tasdik-i Gaybî ......................178, 201, 219, 469
sinema .....................................................................873
sinema-i uhreviye.....................................................439
Sinop........................................................................446
Siracü’n-Nur.............................................423, 471, 685

~un bafl taraf›ndaki Münacat .............................683
~un müsaderesi .................................................525

siyaset ...............................................................45, 113, 
114, 140, 142, 216, 356, 357, 360, 401, 426, 458,
467, 481, 484, 513, 625, 746, 762, 777, 815
~ tarafgirli¤i ........................................................545
~ topuzu.....................................................274, 546
~ ve din ..............................................................113
~i dine alet etmek......................515, 622, 695, 746
~i dinsizli¤e alet edenler ...................................218, 

276, 515, 622, 659, 695, 741, 754
~in flerrinden Allah’a s›¤›n›r›m...................467, 835
~in zalimane bir düsturu ....................................360
~le din lehinde ifltigal edenler............................754
caniyâne ~ hatalar› ............................................624
devletin ~inin selâmeti için zulümler ..................624
din ile ~in birbirinden ayr›lmas›..........................806
dini ~e alet etme ittiham›na cevap....................218, 

514, 616, 658, 695, 709, 718, 740, 767
dini ~e alet etmemek .........................612, 622, 746
gaddar ~ ............................................................763
iman hizmeti ~e alet edilmemeli ........................730
menfi ~.................................................................70
millet din ve ~ ....................................................806
Nur fiakirtleri ve ~..............................................828
Nur fiakirtlerinin ~e kar›flmamas›n›n 

sebebi ..........................................................311
Nur Talebeleri ve ~ ............................276, 723, 754
Nurcular›n ~lerle alakas› olmaz .........................276
Risale-i Nur ve flakirtlerinin ~le alakas› 

yoktur...................................................152, 545
Said Nursî ve ~ ...........................................45, 110, 

604, 749, 765, 766
Said Nursî’nin ~e temastan kaç›nmas›..............483
Said Nursî’nin ~i terk edifli.................................764
Said Nursî’nin ~le ilgilenmemesi ........................38, 

56, 66, 82, 110, 112, 247, 359, 380, 424, 453,
467, 482, 513, 621, 647, 827, 868

Said Nursî’nin gizli ~ çeviriyor ittiham›na 
cevab› ..........................................................793

Said Nursî’ye yap›lan ~e dair bir 
iftiraya cevap ...............................................835

tarafgirâne ~ ......................................................764
siyasetçi ..................................113, 192, 356, 729, 877, 

Bkz: ehl-i siyaset
~ tam müttaki dindar olamaz .............................113
dindar ~lere beyan.............................................759
dinsiz ~ler ..........................................................875

siyasetçilik........................................................377, 467
siyaset-i befleriye

~nin bir kanun-› esasîsi .....................................647
siyaset-i hâz›ra.........................................................759
siyaset-i ‹slâmiye .............................................442, 669

~ye darbe vuranlara darbeler ............................358
siyasî..........................................................44, 403, 723

~ cemiyet ...........................................................754
~ cereyanlar.......................................415, 545, 578
~ fikir...............................................Bkz: fikr-i siyasî
~ irtica ................................................................622

~ muhalif ..............................................................41
dindar ~ler..........................................................760
ecnebiye verilen ~ rüflvet...................................625
Purutlu¤u yerlefltirmeye çal›flan ~ler 

hey’eti ..........................................................815
vatanperver ~ler Nurlar› resmî neflretmeli .........188

siyasiyyun ................................................................701
Sofestaî....................................................................679
sofî .....................................................................46, 615

~lere mukabele etmemek ..................................560
sofîlik........................................................................737
sofîmeflrep.......................................188, 218, 386, 553
sofu ..........................................................................737

~lar›n mesle¤i ....................................................738
so¤uk .......................................................................170
solcu ................................................................585, 605
solculuk..............................................................33, 606
sosyal hayat.................................Bkz: hayat-› içtimaiye
söyle ................................................................643, 646
söyleme....................................................................689
söz...............................................................Bkz: kelime

güzel ~ler ...........................................................676
güzel ~ler Allah’a yükselir..................598, 677, 683

Sözler ........................................32, 553, 564, 789, 829
su.....................................................439, 673, 674, 787
suç ...........................................................................707
Sudan.......................................................................756
sû-i ihtiyar ........................................................872, 873
sû-i istimal..................................................74, 651, 765
sû-i istimalât.............................................................649
sû-i zan ............................................................162, 198
sulh-i umumî....................623, 780, 781, 790, 845, 864
sulh-i umumiye.................................................840, 841
Sultan Fatih..............................................................549
Sultan Reflad...................................544, 776, 779, 843
Sultan-› Ezelî ...........................................................641
sulûk .........................................Bkz: seyr-i sülûk-i kalbî
Sungur ....................................................235, 500, 501, 

502, 521, 526, 528, 530, 533, 541, 550, 558, 559,
571, 573, 588, 629, 718, 749, 803, 829, 832, 837,
854, 856, 857, 860, 867, Bkz: Mustafa Sungur

Sunni........................................................................149
sure ..........................................................................727

~lerden hizb-i Kur’ânî yap›lmas›........................727
her bir ~nin bir küçük Kur’ân oluflu....................642

Sure-i Ankebut .................................................691, 692
Sure-i Fil ..................................................................396
Sûre-i Kevser ...........................................................208
Sure-i Rahman.........................................................447
suret-i Rahman

insan›n ~da yarat›lmas› .....................................251
Suriye.......................................................210, 756, 780
Süfyan .............................................556, 573, 589, 663
Süleyman ........................273, 284, 385, 629, 704, 814
Süleyman (a.s.)........................................................207
Süleyman (Barakl›) ..................................................549
Süleyman (Beylerbeyli) ............................................116
Süleyman (fiaml›) ....................................................153
Süleyman Kaya........................................................595
Süleyman Rüfltü ......................299, 363, 430, 443, 512
sülûk ................................................................161, 169
sünnet

~e riayet etmek..................................................879
sünnet-i Peygamberî................................................576
sünnet-i seniye ..........................75, 414, 737, 751, 836
sünuhat ....................................................................701
sürur.........................................................................328
süt ............................................................................568

fi
fiafiî..........................................................................483
fiafiî Mezhebi .....................................................98, 850
fiah-› Nakflibend ......................................................301

s›rr-› ihlâs — Sfi — fiafiî Mezhebi
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~ ve Risale-i Nur................................................301
~’in virdi .............................................................801

flah›s ........................................................................729
~›n› be¤endirmek...............................................286
müthifl ~ .............................................................573

flâhid-i adl Hazret-i Kur’ân .......................................214
flahs-› manevî ..........................................136, 634, 729

~ zaman›............................................................459
~nin üstatl›¤› ve irflad› .......................................140
fitneyi atefllendiren ~ .........................................701
Nur fiakirtlerinin ~si ...........................................481
Risale-i Nur’un ~si ..............................99, 130, 135, 

136, 139, 178, 242, 383, 457, 470, 700, 819
flahs-› manevî-i dalâlet.............................................729
flahs-› velî ................................................................207
flahsî kemalât...........................................................162
flakirt

Risale-i Nur ~leri.......................Bkz: Nur Talebeleri, 
Risale-i Nur fiakirtleri

fiam.........................................................335, 411, 412, 
441, 525, 529, 531, 702, 714, 784

fiam-› fierif.......................................................409, 808
fiaml› Haf›z ......................................................290, 291
fiaml› Haf›z Tevfik ............................................284, 385
fiaml› Süleyman.......................................................153
flan ü fleref...................................................45, 71, 142
flan ve fleref ............................................................220, 

286, 418, 419, 458, 459, 480, 810, 878
~ perdesi............................................................804

flan ve fleref-i dünyeviye..........................................419
flapka ..................................................................69, 71, 

407, 663, 664, 752
~n›n cebren giydirilmesi.............................556, 573
Said Nursî’ye ~ giydirilmeye 

çal›fl›lmas›............................................483, 750
flark ..........................................................................544

~ vilâyetleri ........................................777, 790, 826
fiark..........................................................................854

~›n terakkisi ...............................................777, 844
ekser enbiyan›n ~ta gelmesi .....................776, 844

fiark Camiü’l-Ezheri .................................................549
fiark Dârülfünunu............................584, 776, 779, 791, 

Bkz: fiark Üniversitesi, Do¤ru Üniversitesi
~ ve Risale-i Nur................................................780

fiark Üniversitesi ....................669, 775, 779, 781, 845, 
Bkz: fiark Dârülfünunu, Do¤u Üniversitesi
~ ve Risale-i Nur........................................790, 791
~ne dair mebuslara mektup...............................790
~nin k›ymet ve ehemmiyeti................................779

fiark Vaiz-i Umumîli¤i...............................................779
flark-› flimalî

~deki dehfletli hükûmet......................................463
~den ç›kan ejdarha............................................374

fiarkî Anadolu ..................................................790, 791
fiazelî .......................................................................414
fleair .................................................................350, 592
fleair-i ‹slâmiye..........................................................85, 

302, 329, 519, 525, 526, 682, 764, 781
~ye darbe vuranlara darbeler ............................358
~yi ihya ......................................................456, 528

flef ............................................................................556
ölmüfl bir ~.........................................................589

flefaat .................................................................87, 568
fiefik .................................................................105, 117
flefkat ..........................................83, 87, 142, 166, 309, 

479, 480, 556, 566, 590, 643, 710, 751, 786, 794
~ tokad›.....................................................450, 474, 

493, 612, 620, 661, 800, 866
~ten gelen elemi izale........................................787
kad›nlar›n ~i .......................................................566
zarara raz› olana ~ edilmez.................................91

flefkat-i f›triye ...........................................................166
flehadet ....................................................................648
flehit ...........................................................62, 115, 801

manevî ~............................................................325
fiem’i (fl)...................................................................284

fiemme.......................................................................88
fiemsi .......................................................................444
fiems-i Ezel..............................................................208
flems-i ‹slâmiyet .......................................................715
flerafet-i ilmiye

dinsizlere karfl› ~yi muhafaza ............................732
fleref................................................................487, 488, 

Bkz: flan ve fleref, 
fleref-i diniye ............................................................834
fleriat................................................421, 695, 696, 752

~›n ahkâm›.........................................................737
fieriat-› Ahmediye

~ye ihanet eden dehfletli flah›s..........................540
fleriat-› Muhammediye .............................................456
fierife........................................................................304
fierife Han›m............................................................288
flerik .................................................................349, 691
flevk .................................................113, 599, 650, 651
fievket Efendi...........................................................284
fleyh

ihtiyar ~ ..............................................................553
fieyh Abdurrahman-› Ta¤î ........................................106
fieyh Ahmed Hânî Hazretleri ...................................849
fieyh Bahid Hazretleri ..............................................670
fieyh Said Hadisesi ...........................................70, 254
fieyh Said Vak›as›....................................................367
fieyh Sinusî................................................................39
fleyhlik ........................................................................46
fieyhülislâm .....................................................476, 586
fleytan..............................................................311, 342, 

343, 345, 418, 661, 706, 735, 793
~ rüya-i sad›kada peygamber suretinde 

temessül edemez ........................................737
~a hakaret..........................................................702
insî ve cinnî ~lar ................................................702

fiial›k ........................................................................362
fliddet-i fakr ..............................................................830
flifa-i manevî ............................................................725
fiiîler.........................................................................149

~ Risale-i Nur’un derslerini dinlemeli.................149
flikak.........................................................................232
flimal

~ cereyan›..........................................................275
~de ç›kan dinsizlik cereyan› ..............................796

flimendifer ................................................................308
flirk....................................................................211, 396

~teki mesle¤indeki müflkilat...............................434
gizli ~ ...................................................................46

flirket-i maneviye .............162, 224, 287, 328, 410, 787
flirket-i manevîye-i uhreviye .....................................123
flöhret

~ düflkünlü¤ü ..................................Bkz: hubb-i câh
flöhretperest .............................................................287
flöhretperestlik .........................279, 336, 442, 458, 480
fiualar.......................................................................496
fluhur-i selâse ............................................89, 288, 682
fiule............................................................................88
fluur ..........................................................................303
flübehat ....................................................................770
flübehat-› uhreviye .....................................................68
flüheda hayat›na mazhariyet....................................329
flükretmek

medeniyet harikalar›na ~ ...................................689
sab›r içinde ~.......................................78, 171, 302

fiükrü .......................................................331, 385, 718
fiükrü Efe .................................................................177
fiükrü Kaya ..............................................................268
flükür .........................................................73, 168, 342, 

396, 650, 676, 677, 683, 684, 688, 689, 787, 870
radyo nimetinin ~ü .....................................599, 650

flükürsüzlük ................................................................74
flüphe.......................................................143, 169, 306

fiah-› Nakflibend — fi — fiüphe
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T
taallüm .....................................................................427
taassup isnad›..........................................................806
tabaka-i avam ..........................................................275
tabakat-› befleriye ....................................................632
tabiat ...............................................................113, 306, 

313, 349, 425, 434, 438, 439, 600, 679, 690, 733
tabiî ..........................................................................684
tabiiyyun ..............................33, 34, 455, 710, 770, 842

~ mesle¤indeki müflkülat ...................................435
Tabip Hayri ...............................................................322
tadlil..........................................................................355
ta¤ut ...........................................................................63
tahakküm .................................................................761
tahammül ...........................................................51, 803
taharri

Said Nursî’nin kanunsuz 
olarak ~ edilmesi .................................477, 481

taharri-i hakikat meyelân›.........................................716
tahdis-i nimet ...........................................................725
Tahir .................................................................413, 814
Tahir (Araçl›) ............................................................432
Tahir Çavufl..............................................................389
Tahir Pafla................................................................831
Tahirî ......................................................36, 153, 154, 1

55, 164, 235, 277, 288, 299, 304, 306, 310, 314,
318, 393, 397, 411, 413, 420, 428, 581, 666, 749,
799, 803, 829, 832, 837, 848, 854, 856, 857, 860

Tahirî Mutlu ..............................................................828
tahiyye......................................................................673
tahkikî iman ......................................Bkz: iman-› tahkikî
tahkirat .......................................................................69
tahribat...............................................................73, 488

~ç› kuvvet ..........................................................584
manevî ~ ...........................780, 797, 846, 871, 877

tahribat-› maneviye ..................................................772
tahrip ........................................................................488
tahripçi .....................................................................584
tahsil-i ilim ........................................................608, 855
Tahsin.......................................................................239
Tahsin Bey ...............................................................859
Tahsin Tola.......................................571, 808, 828, 829
tahflidat

Nurlar›n ~›..........................................................348
tahflidat-› Kur’âniye..................................................189
takke ..........................................................................41
taksim-i mesai..........................................................140
takva ..................................................................41, 576
takviye-i iman.............................................................95
talebe .......................................................................777

~lik fazileti ..........................................................328
Risale-i Nur ~leri.......................Bkz: Nur Talebeleri, 

Risale-i Nur Talebeleri
talebe-i ulûm ...................................................657, 854, 

Bkz: ilim talebeleri
talebe-i ulûm-i diniye................................................329
Talha (r.a.)................................................351, 352, 354
tama...........................................................................60
tamah .......................................................110, 418, 651
tamir .........................................................................488
tamirci ......................................................................584

manevî ~....................................................780, 797
tarafgirâne

~ fikir ..................................................................763
tarafgirâne mübahese etmemek..............................468
tarafgirlik ............................83, 112, 467, 545, 570, 624
taraftarl›k

particilik ~›..........................................................759
tarassut ......................................................................41
Tarihçe-i Hayat 496, 521, 544, 548, 607, 859, 862, 865
tarihe geçmek ..................................................278, 336
tarikat ..........................................................46, 67, 106, 

122, 161, 169, 414, 479, 738, 792

~ zaman› de¤il.....................67, 130, 415, 576, 833
~e mensup olan .............................Bkz: ehl-i tarikat
~lerin müntehas› ................................................189
Alevîlere ~ dersi.................................................414
hakikat-i ‹slâmiyete ~ nam›n› verip 

dine taarruz .........................................479, 833
mesle¤imiz ~ de¤il .............................................792
Nur Talebelerinin ~le ittiham› 

edilmesine cevap.........................................832
Nurlar on iki büyük ~in hülâsas›d›r ....................576

tarikat ehli.............................................Bkz: ehl-i tarikat
~ ve Nurlar .........................................................576

tarikatçilik ...................................................67, 474, 492
~ ittiham›na cevap .............................................478

tarikü’d-dünya ..........................................................508
Tarsus..............................546, 592, 594, 596, 719, 817
tasannu....................................................344, 480, 823
tasavvuf ...........................................................169, 737
tasavvur ...................................................................252
tasdik........................................................................253
tashih

Risale-i Nur’un ~i ...............................................260
tafl

semavî ~lar ........................................................395
Taflköprülü Sad›k .............................................200, 261
Tatar .........................................................................849
tavaif-i befler ............................................................128
Tavas........................................................116, 372, 430
Tavasl› Molla Mehmed.............................................265
Tavflanl› Vaizi Osman ..............................................465
tay›n ...........................................................................72

kendini hizmete vakfedenin ~› ..........................803, 
831, 835, 855, 858

tayyare .............................................................164, 396
Said Nursî’nin ~lerle takip edilmesi ...................473

tayyibe .............................................................677, 680
teâvün ......................................................................777
teavün-i ‹slâm ..........................................................626
teberru......................................................................313
tecavüz

haricî ~...............................................................871
tecavüzat..................................................................644
tecrid-i mutlak

Said Nursî’nin ~›..........66, 256, 334, 380, 525, 850
tecrit .........................................................................850

Said Nursî’nin ~ edilmesi...............................48, 51
tecrübe-i ilmiye.........................................................353
tedbir................................................................331, 376
tedenni

~ dünyas› ...........................................................667
tedrisat

din ~›..........................................................427, 777
dinî ~..........................................................698, 706

tedrisat-› Nuriye .......................................................723
teessüf .....................................................................342
tefânî................................................................162, 166
tefekkür ............................................................117, 710

bir saat ~....................................................165, 191
tefekkürî ibadet ........................................................328
tefekkür-i imanî ..................................................34, 253
teferruat....................................................................350
tefsik

âlimi ~ ................................................................467
tefsir ...........................................................................44

~ eden...............................................................634, 
Bkz: müfessir

Kur’ân’›n ~i nas›l olmal› .....................................633
tefsir-i Kur’ân............................................................498
tefsir-i Kur’ânî ..................................................609, 702
tehlike.......................................................................221

~ler karfl›s›nda sars›lmamak .............................234
gençleri ifsat eden ~ ..........................................772

tehlike-i manevî........................................................433
tehlil..........................................................................677
tekbir ........................................................................677
tekellüf .............................................................344, 345

taallüm — T — tekellüf
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tekfir .........................................................................352
tekke ........................................................................575
tekrarat-› Kur’âniye ..........................................189, 555
teksir makinesi .........................................................307
tel’in..........................................................................355
telâhuk-i efkâr ..........................................................689
telefon ......................................................................435
telgraf .......................................................................435
telkih.........................................................................438
Telvihat Risalesi .........................................................67
tembellik ..........................................599, 649, 650, 651
temeddüh.........................................................104, 106
temerrüt......................................................................40
temevvücat-› havaiye...............................................600
temin-i adalet ...........................................................645
Temyiz Mahkemesi ..................................................536
tenasuh ....................................................................692
tenasül .....................................................................567
teneffüs ....................................................................438
tenezzüh ..................................................................650
tenkit ........................................................................610

~ etmemek.................................................166, 562
~lere mukabele etmemek ..................................560

terakki ..............................................................622, 781
~ dünyas› ...........................................................667
Asya’n›n ~si .......................................................844

terakkiyat .................................................625, 648, 777
terakkiyat-› ruhiye ....................................................736
terbiye........................................86, 376, 644, 655, 771

~ medresesi .........................................................50
Kur’ânî ~ ...............................Bkz: adab-› Kur’âniye

terbiye-i ‹slâmiye...............................................56, 567, 
568, 569, 699, 705, 706, 746, 747, 761
çocuklar ve ~ .......................................................86

terbiye-i maneviye....................................................725
terbiye-i medeniye ...........................375, 567, 568, 747
terhis tezkeresi ................................146, 220, 377, 651
terk-i enaniyet ....................................99, 121, 203, 804
terk-i masiva ............................................................602
terk-i sünnet ...............................................................99
tesadüf .............................113, 438, 439, 600, 679, 690
tesadüfî ....................................................................684
tesanüd ....................................................................804
tesanüt............................140, 151, 152, 198, 364, 371, 

384, 401, 430, 456, 510, 511, 562, 685, 763, 777
ihlâsla ~ .............................................................634

tesbih ...............................................................677, 731
tesbihat ....................................................................165

~ta lâ ilâhe illâllah ..............................................117
binler dillerle ~ ...................................................516
melâikenin ~› .....................................................687
mevcudat›n ~› ....................................................179
namaz ~›............................................................173

teselli..................................................................51, 725
tesemmüm

Said Nursî’nin ~ü ..............................................342, 
498, 504, 682, 769, 786, 788, 855, Bkz: Said
Nursî’nin zehirlenmesi

tesettür.............................................................706, 768
~ emri.................................................................700
~ taraftarl›¤› suçlamas›na cevap .......................699

Tesettür Risalesi ..............................................478, 569
tesir ..........................................................................677
teflbih .......................................................................368
teflci............................................................................43
teflehhüt ...........................................................673, 787
teflrik-i mesai............................................................516
tevafuk.................................84, 85, 156, 163, 164, 288
tevafukat ..................................................................859
tevafukat-› lâtife .......................................................447
tevakkuf......................................................................89
tevazu ......................................................................121

dinsizli¤e karfl› ~ göstermemek .........................732
tevbe..........................................75, 148, 349, 355, 698
teveccüh-i amme .....................................................146

Said Nursî’nin ~den kaç›nmas›...........................71, 
146, 223, 248, 380

Said Nursî’ye olan ~nin k›r›lmaya 
çal›fl›lmas›.............................................71, 146, 
203, 222, 238, 294, 390, 494

teveccüh-i nâs..........................................................480
Said Nursî’nin ~tan kaç›nmas›...........................700

tevekkül....................................................................731
Tevfik........................................................................454
Tevfik ‹leri.........................................669, 775, 778, 860
tevfik-› ‹lâhiye.......................................................35, 83
tevfik-i ‹lâhî...............................................................733
tevhid.................................................................34, 117, 

133, 189, 213, 214, 427, 434, 436, 601, 603, 640,
641, 643, 644, 646, 677, 731, 787
~ halkas›n› kuranlar ...........................................209

tezyif.........................................................................759
T›ls›m ...............................................................369, 594
T›ls›mlar ...........................................................423, 470
t›rafl ............................................................................99
Ticanî ...............................................................748, 765
Tillo ..........................................................................849
Tillolu Said ...............................................................235
tiyatro .......................................................................873
tohum.......................................................................674
tokat

hizmette kusur edenlere ~ gelmesi ...................144
Risale-i Nur ve flakirtlerine iliflenlerin ~ 

yemeleri .......................................................494
flefkat ~› ............................................................450, 

474, 493, 612, 620, 661, 800, 866
Tonus (y) ..........................................................243, 260
toplum hayat› ...............................Bkz: hayat-› içtimaiye
toprak..............................................................407, 434, 

439, 673, 674, 677, 787
~taki zerreler......................................................434

topuz ..........................................................................91
Tûr............................................................................207
Türk.........................................159, 483, 555, 704, 711, 

747, 758, 761, 762, 777, 813, 833, 840, 844, 845
~ gençleri ...........................................................709
~ Müslüman demektir ........................................841
~ olmayan Müslümanlarla ~lerin 

tesanüdü......................................................777
~ ve Arap ...........................................................876
~ler hakk›nda sena-i Peygamberî......................549
~ler ‹slâmiyet ve ›rkç›l›k .....................................841
~lerin istiklâlinin tan›nmas› ................................539
~lerin Protestanlaflt›r›lmaya 

çal›fl›lmas›............................................555, 573
~ü içinden vurma plân› ......................................540
‹slâm ~ kahramanlar› .........................................705
necib ~ler ...........................................................762

Türk ink›lâplar› .........................................................805
Türk milleti ........................................................34, 159, 

375, 483, 531, 704, 714, 777, 813, 841, 875
~ Müslümand›r ve Müslüman kalacakt›r............806
~ ve an’ane-i ‹slâmiye........................................376
~ ve din kardeflleri küfr-i mutlaka 

karfl› Kur’ân’a ve imana sahip 
ç›kmal› .........................................................374

~ ve Halk Partisi ................................................812
~ ve Risale-i Nur........................................269, 377
~ ve Said Nursî..................................................269
~ini ‹slâmiyetten uzaklaflt›rma plan› ..................538
~nden din-i ‹slâm› kald›rma plan› ......................573
~ni ‹slâmiyet ve din cihetinden öldürme 

karar› ...........................................................539
~nin masum küçük yavrular› ve Nurlar..............655
~nin parçalanmamas› için yap›lmas› 

gerekenler....................................................374
âlem-i ‹slâm›n ~ne adavetini izale, 

muhabbetini iade.........................188, 193, 797
âlem-i ‹slâm›n ~yle irtibat›n› kesmeye 

çal›flan cereyan ...........................................375
Türkçe ......................................................................181

tekfir — T — Türkçe
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Türkçülük .................................................................747
~ fikri ..................................................................813

Türkistan ..........................................................779, 843
Türkiye.....................................537, 710, 753, 758, 774

~ dairesinde dinsizli¤i neflreden komite ............814
~’yi ‹slâmiyetten uzaklaflt›rma plan›...................537

Türklük .....................................................................841

U
Ubeyd.......................................................................451
ubudiyet ....................................75, 303, 568, 689, 761, 

Bkz: ibadet
~i muhafaza .......................................................122
~in noksaniyeti...................................................746

ubudiyet-i insaniye ...................................................114
uhrevî

~ amel................................................................161
~ hasenat›n neticesini dünyada 

yemeye çal›flmamak....................................508
~ hayat.................................................................39
~ saadet.............................................618, 660, 717

Uhud ........................................................................870
uhuvvet ......................................46, 287, 516, 623, 624

akvam-› ‹slâmiyenin ~i .......................................842
âlem-i ‹slâm›n ~i ................................................603
mü’minlerin ~i.....................................................311
Müslümanlar›n ~i .......................................515, 625

uhuvvet-i hakikiye ....................................................623
uhuvvet-i imaniye.....................................................842
uhuvvet-i ‹slâmiye ...........................................479, 577, 

760, 816, 840, 842, 845
Ukayl ........................................................................354
ulema..............................................106, 456, 527, 610, 

Bkz: âlim
~n›n Risale-i Nur’u tenkit edememesi ...............610
risalelerin ~ya gönderilmesi ...............................412

ulema-i ilm-i kelâm...........................................190, 361
ulema-i ‹slâm ...........................................................555
ulema-i muhakkikîn..................................................633
ulemaüssû................................................................283
ulûhiyet ............................................................643, 644
ulûm-i an’ane ...........................................................844
ulûm-i Arabiye ..........................................................312
ulûm-i diniye ....................................776, 777, 844, 846

felsefe fünunu ile ~nin bar›flmas› ......................843
ulûm-i felsefe ...........................................................845
ulûm-i hakikiye .........................................................632
ulûm-i imaniye .........................................497, 609, 780
ulûm-i ‹slâmiye.................................................608, 756
ulûm-i müspete ve fenniye.......................................780
Ulus..................................................................778, 781
ulü’l-emir

~e itaat...............................................................751
ulülazm.....................................................................640
ulüvv-i himmet..........................................................412
Ulviye...............................................304, 305, 386, 454
umman-› hikmet .......................................................714
umumî musibetler .....................................................75, 

Bkz: musibet-i amme
umur-i dünya..............................................................38
umur-i uhreviye

~de h›rs ve kanaat›n yeri ...................................168
unsurculuk .......................................................747, 813
unsur-i hava .............................................................435
unsur-i havaî ............................................................438
Urfa..................................................529, 722, 723, 785

~ tafl›yla, topra¤›yla mübarektir .........................785
~ ve Nurlar .........................................................784
Said Nursî ve ~..........................................784, 785

usul-i din ..................................................................629
usul-i ‹slâmiyet ...........................................................91
usulü’d-din................................................................169

~ allâmeleri ........................................................361

~ düsturlar›.........................................................361
Uflak.........................................................................310
uzv-i nafi ..................................................................570

Ü
Übeyy ibni Halef.......................................................692
ülfet

~ perdesi............................................683, 684, 685
ülke-i Kisrâ ...............................................................210
ümmet......................................................633, 680, 681
ümmet-i Muhammediye ...........................................364
üniversite ........................................330, 460, 791, 845, 

Bkz: dârülfünun
Asya’da bir ‹slâm ~si .........................................842
Do¤u ~si ..............................Bkz: Do¤u Üniversitesi
Said Nursî’nin kurulmas›na 

çal›flt›¤› ~ .....................................................843
fiark ~si ................................Bkz: fiark Üniversitesi
Van’daki ~ ..........................................................544

Ürdün .......................................................................756
üreme .........................................................Bkz: tenasül
Ürgüp .......................................................................547
Üsküdar....................................................................446
Üstad-› Azam ...................................................639, 666
üstad-› mutlak ..........................................................879
üstat .................................................................136, 497
Üstat ...............................................127, 129, 135, 159, 

160, 182, 242, 264, 294, 340, 344, 381, 405, 406,
507, 517, 541, 571, 587, 615, 634, 709, 710, 711,
717, 743, 749, 758, 771, 772, 778, 790, 794, 795,
796, 798, 801, 809, 826, 834, 854, 861, 862, 866,
Bkz: Said Nursî
~ için ömürlerini feda edenler ....................384, 392
~›n Adnan Menderes’e yazd›¤› mektup.............759
~›n fakr u isti¤nas› .............................................856
~›n kalbi, lisan› ve hali .......................................127
~›n mucib-i mes’uliyet hiçbir hâli 

gösterilememifltir .........................................796
~›n vasiyetnamesi..............................................803
~›n ziyaretçilere dair bir mektubu ..............782, 788
~›na neflr-i hakikat cihetinde yard›m .................328

Üstat Bediüzzaman ................................813, 825, 870, 
Bkz: Said Nursî

Üstat Bediüzzaman Hazretleri .................................812
Üstat Bediüzzaman Said Nursî Hazretleri ...............825
Üstat Hazretleri ........................................................406
üstatl›k......................................................................140
Üveysî ......................................................................130

V
Vacibü’l-Vücud .................................................252, 646
vahdaniyet .......................................................438, 688
vahdaniyet-i ‹lâhiye ..................................................710
vahdet

ehl-i iman›n ~i ....................................................415
Vahdet (fl).................................................................465
vahdet-i ‹slâm ..........................................................236
vahdet-i ‹slâmiye......................................................374
vahidiyet...................................................................436

~ içinde ehadiyet ...............................................678
Vahidü’l-Ehad...........................................................252
vahflet ..............................................................622, 623

deccalâne bir ~ ..................................................114
vaiz-i umumî ......................................................39, 488
vakar ........................................................................345
Vak›a-i Cemel...........................................................351

Türkçülük — TUÜV — Vak›a-i Cemel
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vak›f
kendini hizmete ~ edenin tay›n›........................803, 

831, 835, 855, 858
Vali Memduh Bey.....................................................509
valide .........................................86, 409, 567, 568, 597
Van..........................................................512, 544, 668, 

669, 775, 776, 779, 782, 826, 831, 844, 845, 850
~’daki üniversite.................................................544

Van Gölü ..................................................................776
Van Kalesi ................................................................668
Van Valisi Haydar Bey .............................................271
varl›k nuru ................................................................641
vas›ta-i cer ...............................................................855
vasiyet

Said Nursî’nin ~i ................................621, 855, 857
vasiyetname.............................................................235

Said Nursî’nin ~si ......................235, 803, 804, 830
vatan...............................38, 40, 68, 71, 145, 148, 193, 

218, 221, 223, 274, 322, 337, 375, 377, 401, 402,
424, 476, 482, 513, 514, 515, 518, 523, 525, 526,
527, 551, 562, 564, 570, 584, 585, 604, 605, 623,
664, 669, 696, 697, 703, 706, 708, 710, 711, 718,
719, 720, 741, 744, 752, 759, 761, 762, 763, 764,
765, 770, 771, 772, 777, 778, 796, 812, 813, 814,
815, 816, 827, 829, 833, 841, 844, 846, 868, 874
~ aleyhindeki gizli komite.....................................49
~ düflmanlar›......................................................518
~ ve Risale-i Nur.....................................50, 54, 55, 

56, 58, 148, 377, 379, 428, 491, 770, 780, 797
~ ve Said Nursî..................................................379
~ zarar›na üç cereyan........................................814
~›n asayifli ve Risale-i Nur.................................493
~›n gizli düflmanlar› ...........................................752
~›n saadet-i hayatiye ve ebediyesi ....................796
~›n selâmeti ve eflhas›n hukuku........................624
Risale-i Nur ve ~.................................................61, 

187, 188, 218, 424
Said Nursî’nin ~a hizmetleri...............................267

vatana ......................................................................279
vatandafl ....................................................................39
vatandafll›k...............................................................623
vatanî .........................................................................68
vatanperver ..............................................192, 356, 711
vatanperverlik

~ perdesi alt›ndaki dinsiz hainler .......................667
Vatikandan gelen teflekkür mektubu........................591
vazife........................................................................599

~miz hizmettir ............................................756, 871
hakikî ~ler ..........................................................114
Risale-i Nur ve flakirtlerinin ~si ............................90

vazife-i bâkiye
~de fütur getirmemek ..........................................90

vazife-i diniye ve ilmiye............................................498
vazife-i f›triye....................................................674, 684
vazife-i f›triye-i ilmiye ...............................................660
vazife-i hakikîye .......................................................650
vazife-i hilâfet...........................................................139
vazife-i ‹lâhiye

~ye kar›flmamak ...............................................364, 
511, 579, 848, 870, 871

vazife-i ilmiye ...................................................504, 618
vazife-i imaniye........................................136, 359, 578
vazife-i insaniyet.......................................................113
vazife-i kudsiye ..........................................................66
vazife-i kudsiye-i imaniye.........................................343
vazife-i Kur’âniye .....................................................361
vazife-i milliye ve vataniye .........................................55
vazife-i Nuriye ...................................................91, 225, 

230, 236, 245, 345, 410
~ye hayatlar›n› feda edenler..............................365

vazife-i Nuriye-i kudsiye.............................................89
Vaziye Mahalle-i fiamiye (y) ....................................442
vaziyet

~lerin kaydedilmesi ............................................439
vaziyet-i Kur’âniye....................................................728
vefat .........................................................................681

güzel ve Nuranî ~ ..............................................264
kaza ile ~ ...........................................................801

Vehbi Pafla...............................................................406
Vehhabîler................................................................352
Vehhabîlik ................................................283, 351, 362

~ damar› Nur Talebelerinde 
bulunmamal› ................................................350

vekil
dindar ~ler..........................................................592

velâyet .............................................................391, 736
~ mertebelerinde terakki ....................................419

velâyet-i Ahmediye...................................................282
velâyet-i kübra .........................................................169
veletlik ......................................................................166
velî ...................................................................348, 801

Eski Said’e itiraz eden ~............667, 669, 670, 672
Velid .........................................................351, 355, 362
velvele-i hayret.........................................................688
veraset-i Nübüvvet...................................................253
vesait

menfaatli, harika ~ .............................................650
vesait-i sefahet.........................................................651
vesile-i def-i belâ......................................296, 770, 772
vesile-i rahmet ...........................................................80
vesvese .............................................85, 143, 169, 272
vicdan.......................................................................252
vicdan hürriyeti .......................................708, 806, 833, 

Bkz: hürriyet-i vicdan
vilâyat-› flarkiye .................................................39, 488, 

772, 775, 776, 843, 844
~ ve Risale-i Nur................................................861
~de asayifl .........................................................861

vilâyet-i flarkiye
~ ve Risale-i Nur................................................863
~de asayifl .........................................................863

Vladivostok Ormanlar› .............................................396
vukuat

~ yerinde imkanat› istimal....................................38
vücub-i zekat....................................................275, 650
vücut ................................................................677, 686

~ sahras›............................................................640

Y
Yâ Hayy ...................................................................209
ya¤mur........................................................73, 85, 108, 

109, 289, 299, 404, 407
~ duas›.................................................................72
Risale-i Nur ve ~ ...................80, 94, 100, 395, 800

ya¤mursuzluk ........................72, 75, 79, 144, 170, 263
Yahudi .............................................................484, 539, 

540, 585, 738, 752, 875
~lere benzememek ............................................751

Yahudilik...........................................................539, 555
yakin.........................................................................168
Yakup (a.s.)..............................................................206
Yakup Cemal ...................................250, 382, 423, 565
yang›n ......................................................197, 491, 493

Isparta ~›............................................................301
Maarif ~› ....................................................485, 493
Risale-i Nur’un ~lara dair 

kerametleri...........................................197, 231
yapmac›k hal ve hareket ............................Bkz: tekellüf
yar›m ç›plak .............................................................793
yasakç›

manevî ~...................................................615, 740, 
753, 770, 795, 862, 863

Yaflar........................................................................718
yavru

~lar›n r›zk›..........................................................688
yaz .............................................................................89
yaz›

~ yazma hürriyeti ....................Bkz: hürriyet-i kalem
Said Nursî’nin ~s› ..............................................612

vak›f — VY — Ye'cüc ve Me'cüc
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Ye’cüc ve Me’cüc .....................................................741
yeknesakl›k ......................................................683, 684
Yeni Sabah...............................................................551
Yeni Said.....................................45, 88, 110, 220, 239, 

254, 361, 607, 611, 627, 628, 665, 667, 671, 838
Yeni Ulus..................................................................781
Yeflil o¤lu Mehmed Salih .................................270, 271
Yeflil Salih ........................................................271, 278
Yeflil fiemseddin ......................................................291
Yezid ................................................351, 355, 362, 625

~’e lânet .............................................................351
Y›ld›r›m.....................................................................704
Y›lmaz ......................................................................416
Yirmi Beflinci Söz

~deki ayetler ......................................................311
Yirmi Birinci Mektup .................................................583
Yirmi Dokuzuncu Lem’a-i Arabîye............................121
Yirmi Dokuzuncu Mektubun ‹kinci Makam›..............502
Yirmi Dokuzuncu Mektup.........................................382
Yirmi Dokuzuncu Söz ......................................121, 543
Yirmi Dördüncü Mektup ...........................................725
Yirmi ‹kinci Mektubun Birinci Mebhas› .....................769
Yirmi Sekizinci Lem’a.................................................64
Yirmi Yedinci Lem’a .................................................279
Yirmi Yedinci Mektubun zeyli ...................................157
Yirmi Yedinci Mektup .................................................29
Yirminci Mektup .......................................................725
Yirminci Sözün Birinci Makam› ................................312
Yozgat ..............................................................243, 260
Yûda (fl) ...................................................................207
Yugoslavya...............................................................780
Yûnus (a.s.) .............................................................206
Yusuf................................................................385, 668
Yusuf Aykut ................................................................46
Yusuf Ziya................................................400, 405, 475
Yusuf Ziya Arun........................................................537
Yusuf Ziya Yörükhan..................................................46
Yûsuf-i Ken’an .........................................................206
Yufla Tepesi..............................................................850
Yüce Server .............................................................208

Z
zab›ta...............................372, 402, 615, 709, 794, 796

manevî ~............................................................480
Risale-i Nur ve flakirtleri manevî ~ 

hükmündedir................................................615
zafer.................................................................487, 488

ordunun ~i tek adama verilmemeli ............488, 489
Zafer gazetesi ..........................................................805
zahmet ...............................................................60, 662
zail

~ hâllerin kaydedilmesi ......................................439
zailât

~›n bâkî eserleri .................................................645
zalim .................................................................73, 335, 

355, 361, 565, 569, 616, 795
dinsiz ~ler ..........................................................479
tükürün ~lerin o hayâs›z yüzlerine.....................752

zaman-› Âdem .........................................................683
zarar

~ etmemek...........................................................83
~a raz› olana ac›nmaz .........................................91

zaruret.......................................................................60, 
403, 418, 503, 872, 873

zat-› Ahmediye...........................................85, 281, 282
Zat-› Akdes.......................................................113, 646
Zat-› Kadîr-i Zülcelâl

icat ve tesir ~indir ..............................................677
Zat-› Vacibü’l-Vücut .................................646, 674, 677

~un vücudu ve vahdeti ......................................601
Zat-› Vahid-i Ehad ....................................................603
Zat-› Zülcelâl............................127, 437, 639, 645, 680

~’in kudreti .........................................................675

zay›f .........................................................................344
Zebûr........................................................................207
zehirlenme

Said Nursî’nin ~si ...............................................78, 
235, 243, 246, 247, 254, 255, 317, 329, 333,
334, 379, 499, 511, 522, 526, 720, 784, 847

Zehra .......................................304, 366, 386, 387, 454
Zekâi ........................................................154, 186, 384
zekat ..........................................................52, 275, 610

~ ›n farz k›l›nmas›.......................Bkz: vücub-i zekat
zelzele .......................................49, 144, 263, 532, 604

Risale-i Nur ve ~...........................................61, 74, 
94, 296, 298, 493, 532

zelzele-i azîme.........................................................635
zelzele-i befleriye .....................................................671
zelzele-i içtimaî ve beflerî ........................................670
zelzele-i kübra..........................................................635
zelzele-i manevîye-i ‹slâmiye...................................672
zem..........................................................350, 351, 352
zemin .......................................................................604
zengin ......................................................................605
zerrat........................................................435, 437, 674
zerrat-› havaiye ........................................................676
zerre .......................437, 438, 443, 601, 675, 679, 684, 

Bkz: zerrat
hava ~si.....................435, 436, 600, 601, 676, 687
topraktaki ~ler ....................................................434

Zerre ..........................................................................88
zerre-i havaî.............................................................683
zeval.........................................................................681
zevc .................................................................568, 569
zevilhayat .................................................................302
zevk..........................................................113, 341, 345

fânî ~ler .....................................................342, 345
fânî ~leri b›rakmak.............................................346
fânî ~lerin bekas›n› aramaya 

çal›flmamak .................................................341
günahl› ~ler........................................................453

Zeynelabidin (r.a.) ............................................130, 361
z›d

~d›na ink›lâb ......................................................687
z›nd›k................................96, 136, 149, 152, 217, 219, 

272, 357, 368, 516, 518, 655, 656, 664, 753, 874,
Bkz: dinsiz
~lar›n eserleri.......................................................58
gizli ~lar .....................................331, 448, 476, 827

z›nd›ka ....................................................................149, 
231, 276, 311, 332, 336, 350, 415, 532, 576, 585,
Bkz: dinsizlik
~ komitesi ..........................................102, 332, 334

z›nd›kl›k....................................................................526
zîhayat .............................................................674, 787

~›n hayat hediyeleri ...........................................674
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Tarih Bediüzzaman Said Nursî Osmanl› Devletindeki Olaylar Dünyadaki Olaylar

1878 • Bitlis’in Hizan Kazas›na ba¤l›
Nurs köyünde do¤du.

• II. Abdülhamit Kanun-u Esa-
si’nin 113. madde’si gere¤ince
meclisi tatil etti ve ›. Meflrutiyet
dönemi sona erdi. (14 fiubat).

• Ali Suavi Vak’as› (20 May›s).
• Prizren’de Arnavut birli¤i kurul-

du. (10 Haziran).
• Osmanl› Devleti Halep Ferma-

n›n› ilan etti. (23 Ekim)

• Arnavutlar›n toprak bütünlü¤ü
ve özerklikleri Osmanl› Devle-
tince tan›nd›.

• Kars, Ardahan ve Batum Rus-
ya’ya b›rak›ld›.

• S›rbistan, Karada¤ ve Roman-
ya ba¤›ms›zl›¤›na kavufltu.

• Do¤u Bayaz›t tekrar Osmanl›-
lara geçti.

• Ruslar Sofya ve Edirne’yi iflgal
etti. (20 Ocak).

• Osmanl› Devleti ile Rusya ara-
s›nda Ayestafanos Antlaflmas›
imzaland›. (3 Mart).

• K›br›s’›n ‹ngiltere taraf›ndan
yönetilmesini öngören K›br›s
Antlaflmas› imzaland›. (4 Hazi-
ran).

• Berlin Kongresi sona erdi ve
Berlin Antlaflmas› imzaland›.
(13 Temmuz).

• Haleppa Ferman›na ba¤l› ola-
rak Girit adas›nda Rum ço¤un-
lu¤u olan bir temsilciler meclisi
kuruldu. (Ekim)

1879 • Osmanl› Devleti Bosna-Hersek
bölgesinde Avusturya ege-
menli¤ini kabul etmek zorunda
kald›. (21 Nisan)

• Almanya Avusturya ile ittifak
kurarak Rusya’y› yaln›z b›rakt›.

• Matematikçi Albert Einstein
do¤du.

• Rusya’da Stalin ve Troçki do¤-
du.

1880 • Ünlü devlet adam› ve flair Ziya
Pafla öldü. (18 May›s).

• Ülgün flehri Karada¤’a terk
edildi. (27 Kas›m)

• ‹ngiltere’de liberal parti seçim-
leri kazand› ve William Glads-
tone hükümeti kuruldu.

1881 • Y›ld›z Mahkemesi (27 Hazi-
ran).

• Teselya Yunanistan’a terk edil-
di. (2 Temmuz).

• M›s›r’da Vatanîler isyan ç›kar-
d›. (9 Eylül).

• Düyun-u Umumiye ‹daresi ku-
ruldu. (20 Aral›k)

• Rus Çar› 2. Aleksandr öldürül-
dü.

• Almanya, Avusturya ve Rusya
aras›nda Üç ‹mparatorlar Ligi
Antlaflmas› imzaland›.

• Frans›zlar Tunus’u iflgal etti.
(12 May›s)

1882

1883

• ‹skenderiye’de Müslüman ve
H›ristiyan mücadelesi bafllad›.
(12 Haziran)

• Bismark’›n giriflimleriyle Al-
manya, Avusturya ve ‹talya
aras›nda ‹ngiltere’ye yönelik
Üçlü ‹ttifak imzaland›. (20 Ma-
y›s).

• ‹ngiltere M›s›r’› iflgal etti. ( 13
Eylül).

• ‹lk hidroelektrik santral infla
edildi. (ABD)

• Rusya’da Komünist Parti kurul-
du.

Tarihsel Geliflim ve Olaylar ‹çinde Bediüzzaman Said Nursî
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• Ö¤renimini fieyh Mehmet Ce-
lali medresesinde tamamlad›,
icazet ald› ve Siirt’e gitti.

• Molla Fethullah Efendi taraf›n-
dan Bediüzzaman lakab› veril-
di 

• Herbert J. Gladstone ‹ngilte-
re’de müstemlekeler bakan› ol-
du.

• Molla Muhammed Emin Efen-
dinin medresesinde ö¤renim
hayat›na bafllad›.

• Nurs’a geri döndü.

• Do¤u Rumeli buhran› yafland›. • Do¤u Afrika ‹ngiltere ve Alman-
ya aras›nda paylafl›ld›.

• Siirt’te alimlerle münazara etti.
• Tillo’ya gitti.
• Miran aflireti reisi Mustafa Pa-

flay› zulümden men etti.
• Cizre alimleriyle münazara etti.

• Ö¤renim için Pirmis köyüne
gitti.

• Ö¤renim için a¤abeyi Molla
Abdullah ile Nurflin köyüne ve
Seyhan yaylas›na gitti.

• Ta¤ medresesinde ö¤renime
devam etti.

• Pozitivist ve materyalist Beflir
Fuad’›n deneysel intihar›. (6
fiubat)

• ‹sviçre’de Ermeni H›nçak Ör-
gütü kuruldu.

• Bismarck Almanya ve Rus-
ya’n›n ortak politikalar üzerin-
de anlaflmas›n› sa¤layan ittifak
antlaflmas›n› Rusya’ya kabul
ettirdi.

• Deutsche Bank ile yap›lan an-
laflma sonucu Osmanl› Devleti
üzerindeki ‹ngiliz, Frans›z ve
Avusturya’n›n mali bask›s›
azalt›ld›. (27 Eylül).

• Almanlar Anadolu Demiryollar›
Kumpanyas›n› kurdu. (6 Ekim).

• Nam›k Kemal öldü. (2 Aral›k)

• Brezilya’da kölelik kald›r›ld›.

• ‹brahim Temo, Abdullah Cev-
det ve ‹shak Sükuti önderli¤in-
de ‹ttihad-› Osmani Cemiyeti
kuruldu. (21 May›s).

• Yemen’de Zeydiler isyan etti.
• II. Abdülhamit taraf›ndan Uzak-

do¤u’ya gönderilen Ertu¤rul
F›rkateyni Japonya sular›nda
batt›. 581 kifli öldü. (16 Eylül)

• Japon ‹mparatoru Meiji, Bis-
marck Almanya’s›n› örnek alan
bir Anayasa ç›kard›.

• Alman ‹mparatoru II. Wilhelm
‹stanbul’u ziyaret etti.

• Molla Muhammed’in refakatin-
de Do¤ubayez›t’a hareket etti.

• Erzurum’da Ermenilerle Türk-
ler aras›nda çat›flma yafland›.
(Haziran)

• Almanya Baflbakan› Bismark
görevinden ayr›ld›.

• Do¤ubeyaz›t’ta fieyh Mehmet
Celali Medresesine geldi

• Ahmet Vefik Pafla öldü (1 Ni-
san).

• Servet-i Fünun dergisi ç›kma-
ya bafllad›.

1887

1893

1888

1889

1890

1891

1886

1892
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1884 • Mithat Pafla Taif zindan›nda öl-

dürüldü. (7 May›s)
1885 • Hindistan’da Ulusal Kongre ku-

ruldu.
• Almanya’da Benz motor üzeri-

ne çal›flmalar yap›ld›.
• Bulgaristan özerk Osmanl› vi-

layeti olan Do¤u Rumeliyi iflgal
etti (18 Eylül).

• Bükrefl antlaflmas› imzaland›.
(19 Ekim)



• Bitlis’e sürgün edildi.
• Bitlis valisi Ömer Pafla’n›n ko-

na¤›nda kalmaya bafllad›.

• Yemen’de Zeydiler ikinci kez
isyan etti.

• Mehmed Murat Efendi Mizan
gazetesini ç›karmaya bafllad›.

• Ermeniler ‹stanbul’da bir pro-
testo yürüyüflü düzenlediler
(30 Eylül).

• ‹ttihad-› Osmani Cemiyeti Os-
manl› ‹ttihat ve Terakki Cemi-
yeti ad›n› ald›.

• Çin-Japon savafl› bafllad›.
• Rusya’da Lenin ‹flçi S›n›f›n›n

Kurtuluflu ‹çin Mücadele Birli-
¤i’ni kurdu.

• Ahmet R›za Paris’te Meflveret
gazetesini ç›kard›.

• Röntgen X ›fl›nlar›n› keflfetti.
• Marconi telsiz telgraf› icat etti.
• Sinema ilk kez halka gösterildi.

1895

• Osmanl› Liberal Kongresi
Prens Sabahaddin öncülü¤ün-
de topland›. (4-9 fiubat).

• Ba¤dat Demiryollar› inflas› ya-
p›lan ihale anlaflmas›yla Al-
manlara verildi. (18 Mart).

• Prens Sabahaddin Teflebbüs-ü
fiahsî ve Adem-i Merkeziyet
Cemiyetini kurdu.

• II. Abdülhamit’in yönetimine
karfl› örgütlenen Jön Türkler,
Paris’te I. Jön Türk Kongresini
toplad›, Terakki ve ‹ttihat Cemi-
yeti kuruldu. (4 fiubat).

1902

EM‹RDA⁄ LÂH‹KASI | 1027 KRONOLOJ‹K B‹LG‹LER

• Mardin’e gitti. • Büyük ‹stanbul depremi yaflan-
d›. (10 Temmuz).

• Sason kasabas›nda ilk Ermeni
isyan› meydana geldi.

• Rusya’da tahta Çar II. Nikola
geçti.

• Rusya-Fransa ittifak yapt›.

• Ermeniler Osmanl› Bankas›n›n
‹stanbul flubesine sald›rd›lar.

• Ba¤dat demiryolu Konya’ya
ulaflt›.

• Theodor Herzl Yahudilerin ulu-
sal yurt isteklerini dile getiren
Yahudi Devleti (Judenstaat)
eserini yazd›.

• Van valisi Hasan Paflan›n da-
veti üzerine Van’a gitti.

• Tahir Paflan›n kona¤›nda ika-
met etmeye bafllad›.

• Pozitif bilimlere ait eserleri in-
celemeye bafllad›.

• Horhor Medresesini kurdu ve
ders vermeye bafllad›.

• Servet-i Fünun dergisi kapat›l-
d›.

• Hasan Paflan›n yerine Van Va-
lili¤ine Tahir Pafla atand›.

• Radyum keflfedildi.
• Theodor Herzl Dünya Siyonist

Teflkilat›n› kurdu.
• Osmanl›-Yunan Savafl› baflla-

d› (18 Nisan).
• Bat›l› Devletlerin Osmanl›-Yu-

nan savafl›na müdahalesiyle
Girit Yunanl›lara b›rak›ld›.

• Girit’e iç ifllerinde ba¤›ms›zl›k
verildi. (18 Aral›k).

• Alman ‹mparatoru II. Wilhelm
‹stanbul’u ikinci kez ziyaret et-
ti.

• Girit terk edildi. (5 Kas›m).
• Girit’teki Türkler Anadolu’ya

göç etti. (21 Aral›k).

• Girit’te isyan ç›kt› ve büyük
devletler Osmanl›lardan ada-
daki askerlerini çekmesini iste-
di. (4 Ekim).

• Rus Sosyal Demokrat ‹flçi Par-
tisi kuruldu.

• K›z›l ‹’caz isimli Arapça eserini
telif etti.

• ‹ngiltere’de Avam Kamaras›n-
da sömürgelerle ilgili görüflme-
ler yap›ld› ve Müstemlekeler
Bakan› Herbert J. Gladstone,
“Kur’an’› ortadan kald›rmal›y›z”
dedi.

• Hicaz demiryolunun inflas›na
baflland›.

• ‹stanbul’da Darülfünun aç›ld›.
(15 A¤ustos).

• Çin’de Boxer ayaklanmas›.
(Haziran).

• Bat›l› Devletlerin gönderdi¤i
uluslar aras› birlik Pekin’i ele
geçirdi.

1894

1896

1897

1898

1899

1900

Bediüzzaman Said Nursî Osmanl› Devletindeki Olaylar Dünyadaki OlaylarTarih
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• Selanik’te Osmanl› Hürriyet
Cemiyeti kuruldu.

• ‹ran’da Meflrutiyet ilan edildi.

• Bediüzzaman ‹stanbul’a gitti. • Erzurum ayaklanmas›, Bitlis
ayaklanmas›, Diyarbak›r ayak-
lanmas›.

• Osmanl› Hürriyet Cemiyeti ile
Jön Türklerin Paris kolu ‹ttihat
ve Terakki Cemiyeti ad› alt›nda
birleflti. (27 Eylül).

• Paris’te II. Jön Türk Kongresi
yap›ld›. (27-29 Aral›k).

• Einstein izafiyet teorisini gelifl-
tirdi.

1908

• V. Murat vefat etti. (29 A¤us-
tos).

• ABD ve ‹ngiltere’deki tersane-
lerde yap›lan Mecidiye ve Ha-
midiye kruvazörleri, ‹stanbul’a
getirildi ve donanmaya dahil
edildi. Kruvazörler, Abdülha-
mid döneminde donanmaya
kat›lan ilk modern gemilerdi. (1
Eylül).

• ‹kinci Sason isyan› bafllad›.
• Yusuf Akçura’n›n Üç Tarz-› Si-

yaset yaz›s› yay›nland›.

• Pasifik’te Rus-Japon Savafl›
bafllad›. (10 fiubat ).

• fiekerci Han›’nda “her suale
cevap verilir; fakat sual sorul-
maz” diye ilan etti. (fiubat-
Mart).

• M›s›r El-Ezher Üniversitesi ö¤-
retim görevlilerinden fieyh Ba-
hid Efendi ile görüfltü.

• Hükümet taraf›ndan Toptafl›
T›marhanesine gönderildi.

• T›marhane doktorunun “Bedi-
üzzaman’da zerre kadar mec-
nunluk eseri varsa, dünyada
ak›ll› adam yoktur” fleklindeki
raporu üzerine alelacele t›mar-
haneden ç›kar›l›p tevkifhanede
nezaret alt›na al›nd›.

• Kola¤as› Resneli Niyazi ve
Binbafl› Enver Beyler isyan
ederek da¤a ç›kt›lar. (3 Tem-
muz).

• II. Meflrutiyet ilan edildi. (23
Temmuz).

• Osmanl› Ahrar F›rkas› kuruldu.
(14 Eylül).

• Meclis-i Mebûsan aç›ld› (17
Aral›k).

• S›rat-› Müstakim dergisi yay›n-
land›.

• Avusturya mallar›na karfl› boy-
kot bafllad›.

• Reval Mülakat› yap›ld›. (9 Ha-
ziran).

• Bulgaristan ba¤›ms›zl›¤›na ka-
vufltu. (5 Ekim).

• Avusturya Bosna-Hersek’i il-
hak etti. (5 Ekim).

• Girit Yunanistan’a ba¤land›.

• Ermeni Komitesi 2. Abdülha-
mit’e bombal› sald›r› tertipledi.
( 21 Temmuz).

• 1. Rus Devrimi bafllad›. (21
Ocak ).

• Rus-Japon savafl› Japonya’n›n
sürpriz galibiyeti ile sonuçlan-
d›. (1904-1905).

• Japonya ve Rusya aras›nda
yap›lan Porstmouth Bar›fl›n-
dan sonra Mançurya bölgesi
Japonlar›n kontrolüne geçti,
Rusya Kore’nin ba¤›ms›zl›¤›n›
tan›mak zorunda kald›.

• Rusya’da Meflrutiyet ilan edil-
di.

1907

1904

1905

1906
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• Tahir Pafla ile münakafla etti
ve Hizan’a döndü.

• Makedonya’da 30 bin civar›n-
da Bulgar çeteci Osmanl› yö-
netimine karfl› ayaklanma bafl-
latt›. (2 A¤ustos).

• Makedonya’daki Osmanl› yö-
netimine karfl› geliflen fliddet
olaylar› nedeniyle Sadrazam
Sait Pafla azledildi, yerine Ru-
meli ›slahat Komisyonu Baflka-
n› Mehmet Ferit Pafla getirildi.
(10 Ocak).

• Avrupa’da ekonomik kriz bafl-
lad›.

• Rus Sosyal Demokrat Partisi
Belçika’da toplant› yapt›.

• Wright Kardefllerin yapt›¤› ilk
motorlu uçak uçtu. (17 Aral›k).

1903



• Meflrutiyetin ilan› ile serbest
b›rak›ld›.

• II. Meflrutiyet ilan›n›n üçüncü
gününde ‹stanbul’da, daha
sonra Selanik’te meflrutiyete
dair bir nutuk verdi.

• Mizanc› Murad’›n, fiehzadeba-
fl›’nda Ferah Tiyatrosunda ver-
di¤i konferansta ç›kan karga-
flay› yat›flt›rd›.

• Hamallarla konuflarak boyko-
tun daha etkili hale getirilmesi-
ne çal›flt›.

• Nutuk 1 isimli eserini yazd›.
(1908-1909).

• Bayez›d Talebe ‹çtima›nda ta-
lebeleri yat›flt›rd›. (27 fiubat).

• Ayasofya Mevlidi’nde heye-
canl› kalabal›¤› yat›flt›rd›. (3
Nisan).

• 31 Mart olay›nda askerlere hi-
tap ederek isyandan vazgeç-
melerini sa¤lad›. (16 Nisan).

• 31 Mart Ayaklanmas›nda, her-
kesi sükunete ve so¤ukkanl›l›-
¤a davet etti¤i makalelerini
neflretti (Serbesti gazetesinde)
(17 Nisan).

• 31 Mart Vak’as›na kar›flt›¤› id-
dias›yla tevkif edildi, Divan-›
Harb-i Örfi’de yarg›land› ve be-
raat etti (30 Nisan - 25 May›s).

• ‹ki Mekteb-i Musibetin fieha-
detnamesi (Divan-› Harbî Örfî)
eserini telif etti.

• Osmanl› Demokrat F›rkas› ku-
ruldu (6 fiubat).

• Bayez›d Talebe ‹çtima›. (27
fiubat).

• Serbesti gazetesi baflyazar›
Hasan Fehmi öldürüldü. (7 Ni-
san).

• 31 Mart Vak’as› patlak verdi.
(13 Nisan).

• Adana’da Ermeni olaylar› vuku
buldu. Yaklafl›k 30.000 kifli öl-
dü. (14 Nisan).

• Hareket Ordusu Yeflilköy’e
ulaflt›; ‹stanbul’da s›k›yönetim
ilan etti. (19 Nisan).

• II. Abdülhamid tahttan indirildi.
(27 Nisan).

• V. Mehmed Reflad padiflah ol-
du. (27 Nisan).

• 31 Mart olay› ile ilgisi olanlar
s›k›yönetim mahkemelerine ç›-
kar›ld›lar.

• 1876 Anayasas›nda (Kanun-›
Esasî) de¤ifliklik yap›ld›. (21
A¤ustos).

• Lenin’in Materyalizm ve Ampi-
riokritisizm eseri yay›nland›.

• ‹stanbul’dan ayr›larak ‹nebolu,
Batum ve Tiflis’e gitti. (Mart).

• Van’a gitti.
• Meflrutiyet ve anayasa ile ilgili

olarak flark afliretlerini ziyaret
etti, sorular›na cevap verdi.

• Reçetetü’l Avam, Reçetetü’l-
Ulema veya Saykalü’l-‹slam
isimli eserlerini yazd›.

• Ç›ra¤an Saray› yand›. (19
Ocak).

• Ahali F›rkas› kuruldu. (21 fiu-
bat).

• ‹ttihad ve Terakki F›rkas› bö-
lünmeye bafllad›. (fiubat).

• Arnavutluk isyan› bafllad›. (1
Nisan).

• Gazeteci Ahmed Samim öldü-
rüldü. (fail-i meçhul) (9 Hazi-
ran).

• Osmanl› Sosyalist F›rkas› ku-
ruldu. (Eylül).

• Japonya Kore’yi ilhak etti.
• Meksika’da halk ayaklanmas›

bafllad›.

• fiam’a gitti. fiam Emeviye Ca-
miinde, kalabal›k bir toplulu¤a
hitap etti.

• ‹stanbul’a gelerek Sultan Re-
flad’›n Rumeli seyahatine kat›l-
d›. (5 Haziran).

• Hutbe-i fiamiye, Münazarat,
Muhakemat, Devaü’l-Ye’s isim-
li eserlerini yazd›.

• Rumeli seyâhatine ç›kan Sul-
tan Reflad ‹stanbul’dan hare-
ket etti. (5 Haziran).

• Abdullah Cevdet ‹çtihat dergi-
sini ç›kard›.

• Türk Yurdu dergisi ç›kt›.
• Selanik’te Genç Kalemler der-

gisi ç›kt›.

• Panço Villa ve Emiliano Zapa-
ta’n›n, bir y›l önce bafllatt›¤›
ayaklanman›n ard›ndan Meksi-
ka’da darbe oldu. (10 Nisan).

• ‹talya, Trablusgarp ve Binga-
zi’nin tahliyesi için Osmanl›
Devletine ültimatom verdi. (28
Eylül).

• ‹talyanlar Trablusgarb ve Bin-
gazi’ye sald›rd› ve iflgal etti.
(29 Eylül).

1909

1910

1911
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• Çin’de Sun Yat-San liderli¤in-
deki devrimciler, Manchu hane-
dan›n› y›kt›. (10 Ekim).

• ‹talya Trablusgarp ve Bingazi’yi
topraklar›na katt›¤›n› dünyaya
duyurdu. (5 Kas›m).

• Marie Curie, radyoaktiflik konu-
sunda kendi bafl›na yapt›¤› ça-
l›flmalardan dolay› Nobel Ödü-
lü ald›; böylece bu ödülü iki kez
alan ilk kifli oldu.

• Ernest Rutherford, atomun
merkezinde bir çekirdek oldu-
¤unu gösterdi.

• Batum, Tiflis yoluyla Van’a gitti.
• Teflhisü’l-‹llet isimli eserini ya-

y›nlad›.

• V. Mehmed Reflad meclisi da-
¤›tt› (18 Ocak).

• Türk Ocaklar› kuruldu. (25
Mart).

• Milli Meflrutiyet F›rkas› kuruldu
(15 Temmuz).

• ‹ttihat ve Terakki komitesi hü-
kümetten düfltü. (16 Temmuz).

• ‹lk seferinde buz da¤›na çarpa-
rak batan, dönemin en büyük
transatlanti¤i Titanik’te 1517
yolcu yaflam›n› yitirdi. (15 Ni-
san).

• ‹talyanlar Rodos, On iki Ada ve
Çanakkale Bo¤az›na sald›rd›.
(18 Nisan).

• 1. Balkan Savafl› bafllad›. (8
Ekim).

• Osmanl› Devleti ile ‹talya ara-
s›nda Ufli Antlaflmas› imzalan-
d›. (15 Ekim).

• Arnavutluk ba¤›ms›zl›¤›n› ilan
etti. (28 Kas›m).

• Van’da Medresetü’z-Zehra’n›n
temelini att›.

• fieyh Selim isyan›na engel ol-
maya çal›flt›.

• Talikat isimli eserini yazd›.

• Bab›âli bask›n› yap›ld› (23
Ocak).

• ‹ttihat ve Terakki yeniden ikti-
dar oldu.

• Sadrazam Mahmud fievket
Pafla öldürüldü. (11 Haziran).

• ‹ttihat ve Terakki’nin siyasi te-
rör devri bafllad›.

• Said Halim Pafla sadrazaml›¤a
atand›. (12 Haziran).

• Edirne geri al›narak Garbi
Trakya Türk Cumhuriyeti kurul-
du. (21 Temmuz).

• Londra Bar›fl Antlaflmas› imza-
land›. (30 May›s).

• II. Balkan savafl› bafllad›. (29
Haziran).

• Osmanl›-Bulgar bar›fl›: ‹stan-
bul Antlaflmas› imzaland›. ( 29
A¤ustos).

• Osmanl›-Yunan bar›fl›: Atina
Antlaflmas› imzaland›. (14 Ka-
s›m).

• Birinci Dünya savafl›nda tale-
beleriyle birlikte Gönüllü Milis
Alay› kurarak Ermeniler ve
Ruslarla mücadele etti.

• ‹flaratü’l-‹caz isimli eserini yaz-
maya bafllad›.

• Binbafl› Enver Bey Harbiye
Naz›r› oldu ve Pafla unvan›n›
ald›. (3 Ocak).

• Meclis-i Mebusan süresiz tatil
edildi. (2 A¤ustos).

• Osmanl› Devleti, Almanya ve
Üçlü ‹ttifak ülkeleri ile birleflme
karar› ald› (2 A¤ustos).

• Kapitülasyonlar kald›r›ld›. (9
Eylül).

• Cihad-› Ekber ilan edildi. (14
Kas›m).

• Enver Pafla kumandas›ndaki
Osmanl› kuvvetlerinin Sar›ka-
m›fl harekat› bafllad›. (22 Ara-
l›k).

• Panama Kanal› aç›ld›.
• Avusturya Macaristan veliahd›

Françios Ferdinand Saraybos-
na’da S›rp milliyetçisi Princip
taraf›ndan katledildi (28 Hazi-
ran).

• Avusturya S›rbistan’a savafl
açt› (28 Temmuz).

• 1. Dünya Savafl› bafllad›. (1
A¤ustos).

• Almanya Rusya’ya savafl ilan
etti. (1 A¤ustos).

• Almanya Fransa’ya savafl ilan
etti. (3 A¤ustos ).

• ‹ngiltere Almanya’ya savafl ilan
etti. (4 A¤ustos).

• Avusturya Rusya’ya savafl ilan
etti. (6 A¤ustos).

1912.

1913

1914



• Cemal Pafla kumandas›ndaki
Osmanl› kuvvetlerinin M›s›r
Seferi yap›ld›: Kanal Hezimeti.
(Ocak-fiubat).

• Van’da Ermeni isyan› bafllad›.
(15 Nisan).

• Do¤u Anadolu’da Ruslarla ifl-
birli¤i yapan Ermeni nüfus iç
bölgelere tafl›nd›:Tehcir uygu-
lamas›. (27 May›s).

• ‹ngilizler Adana’y› iflgal etti. (23
Ocak).

• Müttefikler Çanakkale Bo¤az›-
n› geçmeye çal›flt›: Çanakkale
Savafl› (19 fiubat).

• Bulgaristan, Türkiye ve Alman-
ya’n›n yan›nda savafla kat›ld›.
(6 Eylül).

• Bitlis savunmas› s›ras›nda
Ruslara esir düfltü ve Kostro-
ma’ya götürüldü (2 Mart).

• ‹ngilizler ve Frans›zlar Gelibo-
lu’yu terk etti.

• Rus taarruzu bafllad›, Erzu-
rum, Rize, Trabzon ve Erzin-
can iflgal edildi. (11 Ocak).

• Hicaz Emiri fierif Hüseyin is-
yan bafllatt›. (27 Haziran).

• fierif Hüseyin krall›¤›n› ilan etti
(6 Kas›m).

• Hicaz ve Mekke kaybedildi.

• Sykes-Picot Anlaflmas› imza-
land›. (16 May›s).

• Romanya ‹tilaf Devletlerine ka-
t›ld›. (17 A¤ustos).

• Einstein’in izafiyet teorisi ya-
y›nland›.

• Rusya’daki Çarl›k Rejimini y›-
kan ayaklanma ve devrim s›ra-
s›nda esir kamp›ndan firar etti.

• Veliaht Vahdettin Almanya’y›
ziyaret etti.

• Y›ld›r›m Ordular› Grubu kurul-
du.

• Irak ve Suriye Cepheleri çöktü.
• Filistin Osmanl› hakimiyetin-

den ç›kt›. (9 Aral›k).

• ABD ‹tilaf Devletlerine kat›ld›
ve Almanya’ya savafl ilan etti
(6 Nisan).

• Rusya’da Bolflevik ihtilali yap›l-
d›.

• St. Jean de Maurienne Anlafl-
mas› imzaland›. (17 Nisan).

• Rusya’da yeni bir ayaklanma
ç›kt›. Sosyalistler Bolflevik Hü-
kümetini devirerek, 1. Dünya
Savafl›ndan çekildiler. Sovyet
Sosyalist Cumhuriyetler Birli¤i
kuruldu. (9 Ekim).

• Balfour Bildirgesi ile Filistin’de
Yahudiler’e yurt vaat edildi. (2
Kas›m).

• Varflova, Berlin, Viyana üzerin-
den ‹stanbul’a geldi.

• Darü’l-Hikmet-ül ‹slamiye üye-
li¤ine atand›. (26 A¤ustos).

• II. Abdülhamid vefat etti. (10
fiubat).

• Sultan Reflad vefat etti. (3
Temmuz).

• ‹ttihat ve Terakkinin ileri gelen-
leri ülkeyi terketti. (2/3 Kas›m).

• ‹tilaf Devletleri ‹stanbul’u iflgal
etti. (13 Kas›m).

• Wilson Prensipleri yay›nland›.
(8 Ocak).

• ‹ttifak Devletleri ile Rusya ara-
s›nda Brest-Litovsk Anlaflmas›
imzaland›. (3 Mart).

• Mondros Mütarekesi imzalan-
d›. (30 Ekim).

• I. Dünya Savafl› sona erdi.
• Çekoslovakya Devleti kuruldu.

1915

1916

1917

1918

• Japonya Almanya’ya savafl
ilan etti. (23 A¤ustos).

• Ruslar Do¤u Bayaz›d’a sald›r-
d›. (31 Ekim).

• Rusya Osmanl› Devletine sa-
vafl ilan etti. (3 Kas›m).

• ‹ngiliz ve Frans›z savafl gemi-
leri Çanakkale tabyalar›n› topa
tutmaya bafllad›. (3 Kas›m).

• ‹ngiltere ve Fransa Osmanl›
Devletine savafl ilan etti. (5 Ka-
s›m).

• Osmanl› Devleti ‹tilaf Devletle-
rine savafl ilan etti. (11 Kas›m).

• Rus donanmas› Trabzon’u
bombalad›. (17 Kas›m).

EM‹RDA⁄ LÂH‹KASI | 1031 KRONOLOJ‹K B‹LG‹LER

Bediüzzaman Said Nursî Osmanl› Devletindeki Olaylar Dünyadaki OlaylarTarih



1032 | EM‹RDA⁄ LÂH‹KASIKRONOLOJ‹K B‹LG‹LER

Bediüzzaman Said Nursî Osmanl› Devletindeki Olaylar Dünyadaki OlaylarTarih

• Nokta risalesini yazd›.
• Abdurrahman Nursî taraf›ndan

Bediüzzaman Said Nursî’ye ait
ilk Tarihçe-i Hayat yaz›ld›.

• Damat Ferit Pafla kabinesi ku-
ruldu. Hürriyet ve ‹tilaf F›rkas›
iktidara geçti (4 Mart).

• ‹zmir iflgal edildi. (15 May›s).
• Mustafa Kemal ‹stanbul Hükü-

meti taraf›ndan Anadolu’ya
gönderildi. (19 May›s).

• Erzurum Kongresi yap›ld›. (23
Temmuz-7 A¤ustos).

• Sivas Kongresi yap›ld›. (4-12
Eylül).

• Sivas Kongresi Heyeti Temsili-
yesi ile Ali R›za Pafla Hüküme-
ti temsilcileri görüfltü: Amasya
Mülakat›(22 Ekim).

• Komünist Enternasyonal’in (II›.
Enternasyonal) kuruluflu. (4
Mart).

• ‹tilaf Devletleri Almanya ile
Versailles Antlaflmas› imzalan-
d›. (28 Haziran).

• ‹tilaf Devletleri Avusturya ile St.
Germain Anlaflmas›’n› imzala-
d›. (10 Eylül).

• ‹tilaf Devletleri Bulgaristan ile
Neuilly Anlaflmas›’n› imzalad›.
(27 Kas›m).

• M›s›r’da milliyetçi ayaklanma
meydana geldi.

• Rutherford alfa parçac›klar›n›
kullanarak bir elementin baflka
bir elemente yapay dönüflümü-
nü gerçeklefltirdi.

• Atlas Okyanusu uçakla afl›ld›.

• Bediüzzaman’›n da içinde bu-
lundu¤u birçok ayd›n taraf›n-
dan Yeflilay Cemiyeti kuruldu.

• ‹ngilizlere karfl› Hutuvat-› Sitte
isimli eserini neflretti.

• Hakikat Çekirdekleri 1 ve Sü-
nuhat isimli eserlerini yazd›.

• ‹stanbul’da son Meclis-› Mebu-
san aç›ld›. (12 Ocak).

• Son Osmanl› Mebusan Mecli-
since Misak-› Milli kabul edildi.
(28 Ocak).

• ‹stanbul ‹tilaf Devletleri taraf›n-
dan iflgal edildi (16 Mart).

• T.B.M.M. aç›ld›. (23 Nisan).
• Türkiye Komünist Partisi kurul-

du.

• San Remo Konferans› yap›ld›.
(24 Nisan).

• ‹tilaf Devletlerinin Macaristan
ile Trianon Anlaflmas› imzalan-
d›. (4 Haziran).

• Osmanl› ile ‹tilaf Devletleri ara-
s›nda Sevr Antlaflmas› imza-
land›. (10 A¤ustos).

• Bakü’de Do¤u Milletleri Kong-
resi topland›. (1-8 Eylül).

• Milletler Cemiyeti kuruldu.
• ‹talya’da Benito Mussolini, Ulu-

sal Faflist Partisini kurdu.
• Dünyada ilk genel radyo yay›n-

lar› yap›ld›.
• Ermenistan ile Osmanl› aras›n-

da Gümrü Antlaflmas› imzalan-
d›. (2 Aral›k).

1919

1920

1921 • Anglikan Kilisesinin suallerine
cevap verdi.

• fieyhülislam Dürrizade Abdul-
lah Efendinin Kuvay-› Milliye
aleyhine verdi¤i fetvaya karfl›
Anadolu hareketini destekle-
yen bir fetva yay›nlad›.

• Hakikat Çekirdekleri 2, Lema-
at, fiuaat, Rumuz ve Tuluat
isimli eserlerini yazd›.

• 1921-1923 y›llar› aras›nda
Mesnevi-i Arabi (33. Lem’a)
isimli eserini yazd›.

• I. ‹nönü Muharebesi yap›ld›.
(6/10 Ocak).

• Londra Konferans› yap›ld›. (21
fiubat-11 Mart).

• Türk-Rus Dostluk ve Kardefllik
anlaflmas› imzaland›. (16
Mart).

• ‹stiklal marfl› kabul edildi. (12
Mart).

• II. ‹nönü Muharebesi yap›ld›.
(31 Mart/1 Nisan).

• Sakarya Meydan Muharebesi
yap›ld›. (23 A¤ustos/13 Eylül).

• Fransa ile Bar›fl (20 Eylül).

• Yunan kral› I. Aleksandros bir
maymunun ›s›rmas› sonucu öl-
dü, yerine Konstantin kral oldu.

• ‹ran’da R›za Han iktidara geldi.
• Çin Komünist Partisi kuruldu.

• T.B.M.M. hükümeti ileri gelen-
lerinin daveti üzerine Anka-
ra’ya gitti ve resmi merasimle
karfl›land› (19 Kas›m).

• Ankara’da Katre, Zeylü’l-Katre,
Habbe, Zeylü’l-Habbe, Zerre,
fiemme, Zeyl eserlerini yazd›.

• Büyük Taarruz bafllad›. (26
A¤ustos).

• Yunan Baflkumandan› Trikopis
esir edildi. (30 A¤ustos).

• ‹zmir iflgalden kurtar›ld›. (9 Ey-
lül).

• ‹talya’da Mussolini iktidara gel-
di.

• ‹rlanda ba¤›ms›zl›¤›n› ilan etti.
• Lenin yeni ekonomik politikas›-

n› ilan etti.

1922



• Mudanya Mütarekesi. (11
Ekim).

• Saltanat kald›r›ld›. (1 Kas›m).
• Abdülmecit Efendi Halife oldu.

(16 Kas›m).
• Sultan Vahdettin bir ‹ngiliz z›rh-

l›s› ile ‹stanbul’dan ayr›ld›. (17
Kas›m).

• Lozan Bar›fl Konferans› baflla-
d›. (20 Kas›m).

• Çanakkale iflgalden kurtuldu.
(26 Kas›m).

• Mecliste milletvekillerinin na-
mazda gösterdikleri ihmal do-
lay›s›yla 10 maddelik beyanna-
me yay›nlad›. (1 fiubat).

• Ankara’dan ayr›larak Van’a git-
ti.

• Tedrisat Umum Müdürlü¤ünce
Van’da vaizlik kadrosu verildi.

• Zühre, Zührenin Zeyli, Habab,
Zeylü’l Habab, isimli eserlerini
yazd›.

• Büyük Millet Meclisinde Med-
resetü’z-Zehra hakk›nda ka-
nun teklifi verildi.(2 Mart).

• Lozan Bar›fl Antlaflmas› imza-
land›. (24 Temmuz).

• Cumhuriyet ilan edildi.(29
Ekim).

• Ziya Gökalp’in Türkçülü¤ün
Esaslar› isimli kitab› yay›nlan-
d›.

• Ankara baflkent kabul edildi.
(13 Kas›m).

• Fransa, Almanya’n›n Ruhr böl-
gesini iflgal etti.

• ‹ran ba¤›ms›zl›¤›na kavufltu.

• fieyh Said’in isyana davetini
reddetti.

• Hilafet ilga edildi ve Osmanl›
hanedan mensuplar› yurt d›fl›-
na ç›kart›ld›. (3 Mart).

• Tevhid-i Tedrisat Kanunu kabul
edildi. (3 Mart).

• fier’iye ve Evkaf Bakanl›¤› kal-
d›r›ld›. (3 Mart).

• Türkiye ‹fl Bankas› kuruldu.
(26 A¤ustos).

• Lenin öldü.
• Hicaz Emiri Hüseyin kendisini

halife ilan etti. (7 Mart).

• Van’dan al›narak mecburi ika-
mete tabi tutulmak üzere Bur-
dur’a gönderildi.

• Nur’un ‹lk Kap›s›’n› yazd›.

• fieyh Said Ayaklanmas› mey-
dana geldi. (13 fiubat).

• Aflar vergisi kald›r›ld›. (17 fiu-
bat).

• Takrir-› Sükun Kanunu ç›kt›. (4
Mart).

• ‹stiklal Mahkemeleri yeniden
topland›.

• Terakkiperver Cumhuriyet F›r-
kas› kapat›ld›. (3 Haziran).

• fiapka kanunu ç›kar›ld›. (25
Kas›m).

• Tekke ve zaviyeler kapat›ld›.
(30 Kas›m).

• Türkiye ve Sovyet Rusya ara-
s›nda sald›rmazl›k pakt› imza-
land›. (17 Aral›k).

• Almanya’da Hindenburg Cum-
hurbaflkan› oldu.

• Avrupa’da Lokarno Dönemi
bafllad›. (Almanya, Belçika,
Fransa, ‹ngiltere ve ‹talya ara-
s›nda akdedilen antlaflmalarla
s›n›r tayinleri) (16 Ekim).

• Isparta’ya sürgüne gönderildi.
(25 Ocak).

• Isparta’n›n Barla köyünde
mecburi ikamete tabi tutuldu.
(20 fiubat).

• Risale-i Nur’un telifine bafllad›.
• Onuncu Sözü yazd›.
• Birinci, ‹kinci, Üçüncü, Dördün-

cü, Beflinci, Alt›nc›, Yedinci,
Sekizinci, Dokuzuncu, Yirmin-
ci, Yirmi Birinci ve Yirmi ‹kinci
Sözleri yazd›.

• Medeni Kanun kabul edildi. (17
fiubat).

• Yeni Ceza Kanunu kabul edil-
di. (1 Mart).

• M. Kemal’e karfl› düzenlene-
cek suikast ortaya ç›kar›ld›.(‹z-
mir Suikast›) (15 Haziran).

• Almanya Milletler Cemiyetine
kabul edildi.

1923

1924

1925

1926
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• On Sekizinci ve Yirmi Beflinci
Sözleri yazd›.

• ‹stiklal Mahkemeleri kald›r›ld›.
(7 Mart).

• M. Kemal 2. CHF kurultay›nda
nutkunu okudu. (15-20 Ekim).

• ‹bni Suud kendisini Hicaz ve
Necid kral› ilan etti.

• ‹lk sesli film yap›ld›.

• 1928-1930 aras›nda Yirmi Do-
kuzuncu, Otuzuncu, Otuz Bi-
rinci, Otuz ‹kinci, Otuz Üçüncü
Sözleri yazd›.

• Yirminci ve Yirmi Dördüncü
Mektuplar› yazd›.

• ‹stanbul’da Türkçe hutbe okun-
maya baflland›. (3 fiubat).

• Anayasan›n dinle ilgili hüküm-
leri kald›r›ld›. (10 Nisan).

• Uluslararas› Say›lar›n Kabulu
Hakk›ndaki Kanunun kabulü.
(20 May›s).

• Yeni Türk Harfleri kabul edildi.
(1 Kas›m).

• Kellog Pakt› ile ABD, ‹ngiltere,
Fransa, Almanya, ‹talya, Ja-
ponya, Polonya, Belçika ve
Çek Cumhuriyeti diplomaside
bar›fl ve güvenlik siyaseti üze-
rinde anlaflt›.

• Yunanistan’da Elefterios Vene-
zelos baflbakan oldu.

• ‹skoç bakteriyolojist Alexander
Fleming, pek çok zararl› bakte-
riyi yok etti¤i bilinen bir ‘küf’
buldu. Bu küfe ‘Penicillium No-
tatum’ ad›n› verdi. (15 Eylül).

• Birinci, On Üçüncü, On Doku-
zuncu, Yirmi Yedinci ve Otuz
Üçüncü Mektuplar› yazd›.

• Yirmi Yedinci Sözü yazd›.

• Ticaret Kanunu kabul edildi.
(13 May›s).

• Türkiye gümrük ba¤›ms›zl›¤›na
kavufltu.

• New York Borsas›n›n çökme-
siyle ABD’nin h›zl› yükselifli ke-
sintiye u¤rad›.

• Dünyada ekonomik bunal›m
bafllad›.

• ‹kinci, Üçüncü, Dördüncü, Be-
flinci, Alt›nc›, Dokuzuncu, On
Alt›nc› ve On Yedinci Mektup-
lar› yazd›.

• Serbest Cumhuriyet F›rkas›
kuruldu. (12 A¤ustos).

• ‹rtica iddialar› yüzünden Ser-
best Cumhuriyet F›rkas› kendi-
ni feshetmek zorunda b›rak›ld›.
(17 Kas›m).

• Menemen Olay› meydana gel-
di. (23 Aral›k).

• Hint Ulusal Kongresi ilk defa
tam ba¤›ms›zl›k iste¤iyle orta-
ya ç›kt›.

• Gandhi ikinci sivil itaatsizlik gi-
riflimini bafllatt›.

• Londra’da ABD, ‹ngiltere ve
Japonya silahs›zlanma giriflim-
lerine yönelik anlaflmalar yapt›.
(Ocak).

• On Alt›nc› Mektubun Zeyli, Yir-
mi Alt›nc› Mektubun ‹kinci K›s-
m› ve Yirmi Sekizinci Mektu-
bun Birinci Parças›n› yazd›.

• Türk Tarih Kurumu kuruldu. (12
Nisan).

• T.B.M.M’nin 6. Dönemi fevka-
lade toplant›s›nda Mustafa Ke-
mal 3. kez cumhurbaflkan› se-
çildi. (4 May›s).

• Viyana’daki Kredit-Anstaldt
Bankas›n›n iflas› ile uluslaras›
ödemeler mekanizmas› çöktü.
‹flaslar dünya ekonomisini da-
ha da fazla bunaltt›.

• ‹spanya’da cumhuriyet ilan
edildi.

• Birinci, ‹kinci, Üçüncü, Dördün-
cü, Beflinci, Alt›nc› ve Yedinci
Lem’alar› yazd›.

• Yirmi Alt›nc› Mektuplar› yazd›.

• ‹stanbul’da Yerebatan Camiin-
de Haf›z Yaflar Okur taraf›ndan
ilk kez Türkçe Kur’an okundu.
(22 Ocak).

• Halkevleri kuruldu. (19 fiubat).
• Türk Dil Kurumu kuruldu. (12

Temmuz).
• Türkiye, Milletler Cemiyetine

üye oldu. (18 Temmuz).
• Ayasofya Camii kapat›ld›.
• Kadro dergisi ç›kmaya bafllad›.

• Japonlar Mançurya’y› iflgal et-
ti.(Mart).

• Japonya Rusya ile komflu ol-
du.

• ›rak ba¤›ms›z krall›k oldu.
• ‹bni Suud taraf›ndan Suudi

Arabistan Krall›¤› kuruldu.

• Sekizinci, On Birinci ve On Ye-
dinci Lem’alar› yazd›.

• On Dördüncü Sözün Zeyli, Yir-
mi Üçüncü Mektup ve Yirmi
Sekizinci Mektubun ‹kinci Par-
ças›n› yazd›.

• ‹stanbul’da camilerde ezan ve
kamet Türkçe okunmaya bafl-
lad›. (7 fiubat).

• Yeni ‹stanbul Üniversitesi aç›l-
d›. (18 Kas›m).

• ›. Befl Y›ll›k Sanayi Plan› haz›r-
land›.

• Almanya’da Nazi Partisi iktida-
ra geçti.

• Avrupa’da silahs›zlanma politi-
kalar› gündeme gelmeye bafl-
lad›.

• Alman cumhurbaflkan› Von
Hindenburg Hitler’i flansölyeli-
¤e getirdi.
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• Hatay Türkiye’ye kat›ld›. (29
Haziran).

• Türk-‹ngiliz ve Frans›z ‹ttifak›,
Ankara’da imzaland› (Ankara
Pakt›). (19 Ekim).

• 33.000 kiflinin öldü¤ü Erzincan
Depremi yafland›. (27 Aral›k).

• Almanya Çekoslovakya’y› ifl-
gal etti.

• Almanya, ‹talya ile ittifak ant-
laflmas› imzalad›. (22 May›s).

• Almanya-Sovyet Sald›rmazl›k
Pakt› imzaland›. (23 A¤ustos).

• Almanya, Polonya’ya sald›rd›.
(1 Eylül).

• 2. Dünya Savafl› bafllad›. (1
Eylül).

• ‹ngiltere ve Fransa Almanya’ya
savafl ilan etti. (3 Eylül).

• Barla’daki ikametine son veri-
lerek Isparta’ya getirildi.

• Yirmi Dokuzuncu Mektubun Bi-
rinci K›sm›, Onuncu, On ‹kinci,
On Dördüncü, On Alt›nc›, On
Sekizinci, Yirminci, Yirmi Birin-
ci, Yirmi ‹kinci, Yirmi Dördüncü,
Yirmi Beflinci ve Yirmi Alt›nc›
Lem’alar› yazd›.

• ‹ktisad Risalesi, Hastalar Risa-
lesi ve ‹htiyarlar Risalesini yaz-
d›.

• Balkan Antant› kuruldu. (9 fiu-
bat).

• Soyad› Kanunu ç›kt›. (21 Hazi-
ran).

• Ayasofya Camiinin müzeye
çevrilmesi için kanun ç›kt›. (24
Kas›m).

• Kad›nlara seçme ve seçilme
hakk› tan›nd›. (5 Aral›k).

• Almanya’da Hitler devlet bafl-
kan› oldu.

• Talebeleri ile birlikte tutuklana-
rak Eskiflehir hapishanesine
getirildi.

• Yirmi Yedinci, Yirmi Sekizinci,
Yirmi Dokuzuncu ve Otuzuncu
Lem’alar› yazd›.

• Kapat›lan Ayasofya Camii mü-
ze olarak aç›ld›. (1 fiubat).

• Atatürk 4. kez cumhurbaflkan-
l›¤›na seçildi.

• ‹ngiltere ve Almanya Deniz Si-
lahlar›n›n K›s›tlanmas›na Yö-
nelik Antlaflma imzalad›.

• ‹talya Habeflistan’› iflgal etti. (5
Ekim).

• Kastamonu’ya sürgün edildi.
• Birinci ve ‹kinci fiua› yazd›.
• Kastamonu Lahikas›n› yazd›.

• Ankara’da Dil ve Tarih-Co¤raf-
ya Fakültesi aç›ld›. (9 Ocak).

• Ankara’da Devlet Konservatu-
ar› kuruldu. (6 May›s).

• Montreux Bo¤azlar Sözleflme-
si imzaland›. (20 Temmuz).

• “‹stiklal Marfl›” flairi Mehmet
Akif Ersoy vefat etti. (27 Ara-
l›k).

• Japonya ile Almanya Anti-Ko-
mintern Patk› imzaland›. (25
Kas›m).

• Filistin’de Yahudi göçüne karfl›
Araplar isyan etti.

• ‹spanya’da General Franco
önderli¤inde iç savafl bafllad›.

• Üçüncü fiua› yazd›. • Alt› Ok anayasaya girdi. (5 fiu-
bat).

• Karabük Demir ve Çelik Fabri-
kas›n›n temel atma töreni ya-
p›ld›. (3 Nisan).

• Hatay’›n Ba¤›ms›zl›k Antlafl-
mas› TBMM taraf›ndan onay-
land›. (14 Haziran).

• Türkiye, ‹ran, Irak ve Afganis-
tan aras›nda Tahran’da Sâ’dâ-
bat Pakt› imzaland›. (8 Tem-
muz).

• ‹nönü Baflbakanl›ktan çekildi.
Görevi Celal Bayar devrald›.
(25 Ekim).

• Cenevre’de yap›lan Milletler
Cemiyeti toplant›s›nda, Ha-
tay’›n ba¤›ms›zl›¤› kabul edildi.
(27 Ocak).

• Türkiye-M›s›r Dostluk, ‹kamet
ve Tabiiyet Antlaflmas› yap›ld›.
(7 Nisan).

• Dördüncü, Beflinci ve Yedinci
fiualar› (Ayet’ül Kübra) yazd›.

• Sadabat Pakt› TBMM taraf›n-
dan onayland›. (14 Ocak).

• Hatay Millet Meclisi aç›ld› ve
Tayfur Sökmen devlet baflkan-
l›¤›na seçildi. (2 Eylül).

• Ankara Radyosu yay›na baflla-
d›.(28 Ekim).

• M. Kemal öldü. (10 Kas›m).
• ‹smet ‹nönü cumhurbaflkan›

seçildi (11 Kas›m).

• Almanya Avusturya’y› ilhak et-
ti. (12 Mart).

• Japonya Çin’i iflgal etti.
• Türkiye ve Fransa, Hatay’da

eflit say›da asker bulundurma-
lar› konusunda anlaflma yapt›.
Birlikler Hatay’a girdi. (3-4
Temmuz).
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• Onuncu fiua› yazd›. • Köy Enstitüleri Kanunu TBM-
M’de kabul edildi. (17 Nisan).

• Almanya Paris’i iflgal etti. (14
Haziran).

• Alman-Frans›z Silah B›rakma
Antlaflmas› imzaland›. (22 Ha-
ziran).

• Almanya, Londra’y› havadan
bombalad›. (7 Eylül).

• ‹talya, Fransa ve ‹ngiltere’ye
savafl ilan etti.

• Türkiye ve Rusya aras›nda
Sald›rmazl›k Deklarasyonu im-
zaland›. (24 Mart).

• Türkiye ve Almanya aras›nda
Sald›rmazl›k Deklarasyonu im-
zaland›. (18 Haziran).

• Refah gemisi K›br›s yak›nlar›n-
da bir torpille bat›r›ld›. (23 Ha-
ziran).

• Varl›k Vergisi Kanunu ç›kar›ld›.
(11 Kas›m).

• Japonya, ABD’nin Pearl Har-
bour üssüne sald›rd›. (7 Ara-
l›k).

• Almanya ABD’ye savafl ilan et-
ti. (11 Aral›k).

• Sekizinci fiua› yazd›. • Almanya’n›n Türkiye Büyükel-
çisi Von Papen’e suikast dü-
zenlendi.

• Varl›k Vergisi uygulamas› bafl-
lad›.

• ‹ngiltere ve ABD aras›nda Bir-
leflmifl Milletler ittifak› kuruldu.
Daha sonra bu ittifaka 22 dev-
let daha kat›ld›. (Ocak).

• Kastamonu’dan Isparta’ya
sevk edildi.

• Isparta’da sorgulamadan son-
ra talebeleriyle Denizli A¤›r Ce-
za Mahkemesine sevk edildi.

• On Birinci ve On Üçüncü fiu-
alar› yazd›.

• Amerikan baflkan› Roosevelt,
‹ngiltere baflbakan› Churchill
ve Türkiye’yi temsilen ‹smet
‹nönü Kahire’de bulufltular. (7
Aral›k).

• Afrika’da ‹talyan ve Alman bir-
likleri teslim oldu. (May›s).

• Müttefikler Sicilya’ya sald›rd›.
Mussolini iktidar› düfltü. (Hazi-
ran).

• Alman ordusu Stalingrad’da
teslim oldu.

• On ‹kinci fiua› yazd›.
• Denizli A¤›r Ceza Mahkemesi,

talebeleriyle birlikte beraat›na
karar verdi. (15 Haziran).

• Denizli’den Emirda¤’a sürgün
edildi. (1 A¤ustos).

• Temyiz mahkemesi beraat ka-
rar›n› onaylad›. (30 Aral›k).

• Irkç›l›k-Turanc›l›k davas› bafl-
lad›. (7 Eylül).

• II. Dünya savafl›nda müttefikler
Normandiya ç›kartmas›n› yap-
t›.

• Arjantin’de Peron iktidar› bafl-
lad›.

• Türkiye Almanya ile Japon-
ya’ya ka¤›t üzerinde savafl ilan
etti. (23 fiubat).

• Dörtlü takrir ilan edildi. (7 Hazi-
ran).

• Tan Gazetesi ö¤renciler tara-
f›ndan bas›ld›. (4 Aral›k).

• Anayasan›n dili sadelefltirildi.

• Yalta Konferans› bafllad›. (4
fiubat).

• ‹talya müttefiklere teslim oldu.
(29 Nisan).

• Almanya kay›ts›z flarts›z teslim
oldu. (7 May›s).

• A.B.D. Hiroflima’ya atom bom-
bas› att›. (6 A¤ustos).

• A.B.D. Nagasaki’ye atom bom-
bas› att›. (9 A¤ustos).

• Japonya silah b›rakma antlafl-
mas›n› imzalad›. (2 Eylül).

• ABD Baflkan› Truman zafer
ilan etti ve ‹kinci Dünya Savafl›
sona erdi. (2 Eylül).

• Birleflmifl Milletler Örgütü ku-
ruldu. (24 Ekim).
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• Risale-i Nur’lar teksir ile ço¤al-
t›ld›.

• Demokrat Parti kuruldu. (7
Ocak).

• Amerikan filosu ‹stanbul’u zi-
yaret etti. (5-9 Nisan).

• Tek dereceli milletvekili seçim
kanunu kabul edildi. (5 Hazi-
ran).

• ‹lk çok partili seçim yap›ld›. (21
Temmuz).

• Demokrat Parti 63 milletvekili
ile meclise girdi. (21 Temmuz).

• ‹lk elektronik bilgisayar yap›ld›.

• Risale-i Nur’lar ilk defa Avrupa
ülkeleri ve ABD’ye gönderildi.

• Türkiye IMF’ye kat›ld›. (11
Mart).

• Truman Doktrini ile ABD Avru-
pa devletlerini tekrar kalk›nd›r-
ma politikas›n› hayata geçirdi.
(12 Mart).

• Pakistan ba¤›ms›zl›¤›na ka-
vufltu.

• Yunanistan’da iç savafl baflla-
d›.

• Talebeleri ile Afyon A¤›r Ceza
Mahkemesine sevkedildi. ( 28
Ocak).

• On Dördüncü fiua› yazd›.

• Kurtulufl Savafl› komutanlar›n-
dan Kaz›m Karabekir vefat etti.
(25 Ocak).

• Gandhi öldürüldü. (30 Ocak).
• ‹srail devleti kuruldu. (14 Ma-

y›s).
• Çekoslovakya, Polonya ve Ma-

caristan’da komünistler iktidar
oldu.

• Afyon’da talebeleriyle beraber
tevkif edildi.

• Afyon Hapishanesinden tahli-
ye oldu. (20 Eylül).

• Emirda¤’a gitti. (2 Aral›k).
• On Beflinci fiua› yazd›.

• ‹lkokullara seçimli din dersi ko-
nuldu. (1 fiubat).

• Ankara’da ‹lahiyat Fakültesi
kuruldu. (4 Haziran).

• Türkiye Avrupa Konseyine ka-
bul edildi. (8 A¤ustos).

• Çin’de komünist devrim bafla-
r›ya ulaflt›.

• Endonezya ba¤›ms›zl›¤›n› ka-
zand›.

• NATO kuruldu. (4 Nisan).
• Ürdün ba¤›ms›zl›¤›na kavufltu.

• Seçim baflar›lar›ndan dolay›
Cumhurbaflkan› Celal Bayar’›
tebrik etti.

• Demokrat Parti iktidara geldi.
(14 May›s).

• Celal Bayar cumhurbaflkan› ol-
du.

• Adnan Menderes baflbakan ol-
du.

• Arapça ezan okuma yasa¤›
kald›r›ld›. (16 Haziran).

• Radyoda Kur’an ve dini prog-
ram yay›n yasa¤› kald›r›ld›. (5
Temmuz).

• Genel af kanunu ç›kar›ld›. (14
Temmuz).

• DP hükümeti komünistlere kar-
fl› savaflmak üzere 4500 kiflilik
bir tugay› Birleflmifl Milletler
emrinde Kore’ye gönderdi. (25
Temmuz).

• ‹lkokullara mecburî din dersi
konuldu. (21 Ekim).

• Kore savafl› bafllad›.

• Hristiyan âleminin bir nevi ru-
hani lideri olan Papa’ya Zülfi-
kar kitab› gönderildi. (22 fiu-
bat).

• fiapka Kanununa muhalefet
gerekçesiyle Emirda¤’da mah-
kemeye verildi.

• Türkiye, NATO’ya kat›lma pro-
tokolünü imzalad›. (17 Ekim).

• ‹lk nükleer santraller kuruldu.
• Libya ba¤›ms›zl›¤›na kavufltu.
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• Gençlik Rehberi Mahkemesin-
den dolay› ‹stanbul’a gitti. (22
Ocak).

• Emirda¤’a döndü.
• Afyon Mahkemesi duruflmas›-

na kat›ld›. (30 May›s).
• Samsun’da Büyük Cihad Ga-

zetesinin yay›n› sebebiyle da-
va aç›ld›.

• ‹ngiliz as›ll› müsteflrik bir ya-
banc› Seb’a Semavat hakk›n-
da yedi günlük bir konferans
vermeye bafllad›. Bediüzza-
man’›n cevab› ve Nur Talebele-
rinin faaliyetleriyle konferans›n
ikinci günü Türkiye’yi terketti.

• Türkiye NATO’ya üye oldu. (18
fiubat).

• Osmanl› hanedan›n›n kad›n
üyelerine Türkiye’ye gelebil-
meleri için izin verildi. (16 Hazi-
ran).

• Türkiye ‹flçi Sendikalar› Konfe-
derasyonu (Türk-‹fl) kuruldu.
(31 Temmuz).

• Köy Enstitüleri kapat›ld›. (10
A¤ustos).

• M›s›r’da krall›¤a karfl› askeri
darbe yap›ld› ve Cemal Abdün-
nas›r baflkan oldu. (23 Tem-
muz).

• ‹stanbul’da Rum Ortodoks Pat-
ri¤i Althenagoras ile görüfltü.

• Isparta’da hakk›nda yeni bir
dava aç›ld› ve Isparta’ya gitti.

• Isparta’ya yerleflmek üzere
geldi. (23 A¤ustos).

• Türkiye, Yunanistan ve Yugos-
lavya aras›nda dostluk iflbirli¤i-
ni öngören antlaflma imzalan-
d›. (fiubat).

• Dumlup›nar denizalt›s›, Ça-
nakkale Bo¤az›nda Naboland
isimli ‹sveç flilebiyle çarp›flt›. (4
Nisan).

• Jeoseph Stalin öldü. (5 Mart).
• Cemal Abdünnas›r M›s›r’da

cumhuriyet rejimini hayata ge-
çirdi.

• Kore Savafl› ateflkesle sonuç-
land›.

• Francis Crick ile James Wat-
son DNA molekülünün yap›s›n›
keflfetti.

• Türkiye Avrupa ‹nsan Haklar›
Sözleflmesini imzalad›. (20
Mart).

• Genel seçimler DP’nin zaferi
ile sonuçland›. (2 May›s).

• Türkiye, Yunanistan ve Yugos-
lavya aras›nda “‹ttifak, ‹flbirli¤i
ve Karfl›l›kl› Yard›m Antlaflma-
s›” (Balkan Pakt›) imzaland›. (9
A¤ustos).

• Cenevre Konferans› yap›ld›.
• Cezayir’de ba¤›ms›zl›k müca-

delesi bafllad›.
• Tunus ve Cezayir ba¤›ms›zl›-

¤›na kavufltu.
• CENTO’nun kuruluflundan do-

lay› Cumhurbaflkan› ve Baflba-
kan› tebrik etti.

• ‹stanbul’da gayrimüslimlere
yönelik sald›r›lar bafllad›. (6-7
Eylül Olaylar›).

• Hürriyet Partisi kuruldu. (20
Aral›k).

• Türkiye ve Irak aras›nda ortak
güvenlik ve savunmay› öngö-
ren Ba¤dat Pakt› imzaland›.
(24 fiubat).

• 4 Nisan’da ‹ngiltere, 23 Ey-
lül’de Pakistan, 3 Kas›m’da
‹ran bu pakta üye oldu.

• Varflova Pakt› imzaland›.
• Afyon mahkemesi bütün Risa-

le-i Nur’lar›n beraatine ve sa-
hiplerine iadesine karar verdi.
(Haziran).

• Risale-i Nurlar’›n yay›nlanmas›
serbest b›rak›ld›.

• Hükümet ortaokullarda din der-
si okutulmas›n› kararlaflt›rd›.
(13 A¤ustos).

• Süveyfl Kanal› bunal›m›.
• Polonya’da ayaklanma baflla-

d›.
• ‹ngiliz Hükümeti Baflpiskopos

Makarios’u sürgüne gönderdi.
• Fas ba¤›ms›zl›¤›na kavufltu.

• Yap›lan davet üzerine ›sparta
Askerî Tugay Camiinin temelini
att›. (Nisan).

• Genel seçimde DP’yi destekle-
di¤ini belirtti.

• Sanayi Bakanl›¤› kuruldu. (27
May›s).

• Genel seçimleri DP kazand›.
(27 Ekim).

• ABD’de Eisenhover doktrini
kabul edildi. (5 Ocak).

• Avrupa Ekonomik Toplulu¤u
kuruldu. (25 Mart).

• ‹lk uzay uydusu Sputnik f›rlat›l-
d›. (4 Ekim).

• Vietnam’da iç savafl bafllad›.
• Makarios serbest b›rak›ld›.

1953

1954

1955

1956

1957

1952



• Erzurum’da Atatürk Üniversite-
si aç›ld›. (17 Kas›m).

• Suriye ve M›s›r Birleflik Arap
Cumhuriyetini oluflturdu. (1
fiubat).

• Irak, Ürdün’le Arap esas›na
dayal› bir federasyon kurdu.
(14 fiubat).

• Irak’ta kraliyet devrildi ve yeri-
ne cumhuriyet rejimi ilan edildi.
(14 Temmuz).

• Nur talebelerinin davetleri üze-
rine Konya ve Ankara’ya ziya-
retlerde bulundu.

• Menderes uçak kazas› geçirdi.
(17 fiubat).

• K›br›s’› ba¤›ms›z bir devlete
dönüfltüren Londra Anlaflmas›
imzaland›. (19 fiubat).

• Türkiye-ABD ikili anlaflmas›
imzaland›. (5 Mart).

• Nijerya ba¤›ms›zl›¤›na kavufl-
tu.

• ‹stanbul’daki Nur talebelerinin
daveti üzerine ‹stanbul’a gitti.
(1 Ocak).

• Ankara’ya son ziyaretini ger-
çeklefltirdi. (11 Ocak).

• Ankara’ya gitmesini yasakla-
yan hükümet karar› üzerine
Emirda¤’a gitti.

• Emirda¤’dan ›sparta’ya geçti.
(20 Ocak).

• Isparta’dan ayr›larak Urfa’ya
gitti.
• Urfa’da ‹pek Palas Otelinde

vefat etti. (23 Mart).
• Halilü’r-Rahman Camii avlu-

sundaki mezar›na defnedildi.
(24 Mart).

• Naafl› kabrinden al›narak bilin-
meyen bir yere götürüldü. (12
Temmuz).

• Tahkikat komisyonu kuruldu.
(18 Nisan).

• Ankara ve ‹stanbul’da ö¤renci
yürüyüflleri oldu. (28 Nisan).

• Milli Birlik Komitesi hükümete
darbe yapt›. (27 May›s).

• Devlet Planlama Teflkilat› ku-
ruldu. (1 Ekim).

• DP’li yöneticilerin yarg›land›¤›
Yass›ada mahkemesi bafllad›.
(14 Ekim).

• Milli Birlik Komitesi 14 üyesini
ihraç etti. (15 Kas›m).

• Willard Frank Libby. arkeoloji,
jeoloji, jeofizik ve bilimin di¤er
dallar›nda, yafl tayini için kar-
bon 14 yönteminin kullan›m›n
keflfetti¤i için Nobel Ödülü’nü
kazand›.

• Rusya’ya iltica eden iki NSA
görevlisi ABD’nin 40 ülkenin
haberleflmesini dinledi¤ini
aç›klad›.

1959

1960

@

1958
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