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Mezhepler Taırihi Yönünden Said Nnrsi 
ve Nurculuk 

Doç. Dr. YAŞAR KUTLUA Y 

Son yıllarda kendisinden çok bahsettiren, lehinde ve aleyhinde 
pek çok söz söylenen bir cereyan ve bu cereyanın temsilcisi, yani 
Said Nurs! ve Risa.le-i Nur şakirdleri üzerinde durmak-istiyorum. Mak
sad burada Said Nursl'yi ve eserlerini teker teker ele alarak, ileri 
sürdüğü fikir ve görüşlerin tenkidini yap,mak, bunlar hakkında 

bir kıyınet hükmüne varmak değil, fakat onun hayat ve faaliyeti
ne kısaca göz atarak, gerek kendisi ve gerekse başkaları yahut taraf
tarları tarafından ortaya ~atılan fikir ve iddiaların ışığı altında N ur
e u I u k hareketini ele almak ve bu hareketin tarihteki paralelleri ile bir 
mukayese ·denemesi yapmaktır. 

1908 yılında ilc'in edilen ikinci meşrutiyeti müteakip siyaset sahne
sinde gördügümüz Said Nursl'nin -yahut o zamanki adı ile Said Kürd!
nin- sebep olduğu veya ortaya attığı yan siyası yarı din! cereyan ile 
İslamın ilk devirlerinden itibaren zuhur eden fırkalar ve bu tırkaların 
kurucuları arasında benzerlikler bulunmaktadır. Bu benzerlikler bazan 

. fııkanın kurucusuna o fırka mensuplarınca izafe edilen veya bizzat 
kurucu tarafından iddia olunan hasletlerde, bazan sistemin yayılma 
ve propaganda usillünde, bazan da kurucunun ölümünden sonraki safha
da ortaya çıkmaktadır. Şimdi, zikrettiğimiz hududlar içerisinde Said 
Nursl'nin hayatını ve faaliyetini gözden geçirelim. 

Said Nurs!'nin hayatı, bir taraftan kendisi, diğer taraftan şakirdleri 
tarafı;:ıdan anlatılan, nakledilen ve fakat isbatı imkansız rivayetlerle 
olağanüstü hale getirilmektedir. Şöyle denilmektedir: "Seksen sene 
evvel 1293-1877'de. bir seher vakti, şarkın yalçın dağları areısında sı
kışıp. kalan ufak bir köyün ufuklarında bir güneş, bir irfan güneşi 
doğuyor, Said Nursl dünyaya geliyor. Bu güneş bir gün gelecek bü 
tün memleket İrfanını kaplayacak, imanlı gönüllere hakikat nurları 

saçacak. Doğduktan biraz sonra gözleri manalı manalı ·etrafı süzüyôr-
, 'du, uzun zamandır zulmetler içinde bunalmış gibiydi. Karanlıkları 
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yırtara'k aydınlığa çıkmıştı, bakışlan annesini adeta korkutmuştu, ne
redeyse konuşacak gibiydi, ağlamıyordu, ağlamayı erkeklik şanına 
layık görmemişti, yalnız yumruklarını sıkmıştı. Kulağına ezan-ı Mu
hammed! verdikleri zaman pür haşyet kesilmişti. O bir çocuk. değil 

bir harika idi. Konu. komşu onu gördükleri zaman hayret etmişlerdi. 
Onda adeta olgun hir insan tavrı vardı .. Tahsil çağına geldiği zaman 
onu hırçın bir çocuk olarak gorüyoruz. Arkadaşları ile döğüşür, kar
deşleriyle kavga eder, hatta hocasıyla sert konuşurdu. En ufak birşey 
onu taşırmağa, hatta döğüştürmeye kafi idi. Ruhunu bir küskünlük kap
lamıştı. Hemen herkesle çatışmak isterdi. Yüksek bir izzet-i nefs, se-

. razat bir tabiat, kabına sığmayan bir zeka... Bir türlü bu ha yafa ısına
madı, gitti geldi, çatpıştı, doğüştü. Nihayet . bu didişmeden bıkarak 
tahsili terketti ve babasının yanına döndü, artık büyümedikçe tahsile 
de;vam etmerneğe karar verdi... Bir müddet öyle yaşadı. Sonra bir 
gün bir rüya gördü: Kıyamet kopuyor, kainat yeniden diriliyor. O 
sırada Hazreti Peygamberi nasıl ziyaret edebileceğini düşünüyor. Sırat 
köprüsünün başında durmak hatırına geliyor. Peygamberler hep 
oradan geçiyor, nihayet peygamberimizi de oradan geçerken görü
yor ve uyanıyor. Bu rüya ona bir feyz kaynağı oluyor. Pederinden 
izin alarak baş ka bir yere gidiyor, orada yü k s e k bir hocanın der
sine devam ederek tahsile başlıyor. Her kitaptan b e ş o n ders oku
yur, bu ona ka f ı geliyor. Yirmi sene süren tahsil devrini o, birkaç 
ayda ikmal etmiş oldu. Üstad bu sırada ancak 14, 15 yaşında idi. 
Bir taraftan böyle kendini ilme vermiş, diğer taraftan da zühd ve ri
yazete dalmıştı, bunu o derece ileri götürmüştü ki bir zaman ekmeği 
bile terkederek otla tegadd!ye koyulmuştu. Bir müddet böyle yaşadık
tan s~nra B it I i s' e, Ş ir va n'a ve sonra da S i ir d'e gitti. Ora uleması 
ile giriştiği mübahaselerden galip çıkarak şöhrete ulaştı, bu sıralarda 

·üstad 15, 16 yaşlarında idi. M e ş h ur Sa 1 d diye nam kazanmıştı. üs
tadın bir hali şayanı dikkatti, o, bütün mübahaselerde sual sormaz
dı, yalnız sorulan suallere cevap verirdi... Üstad S i i r d'te 
Te ll o kasabasında inzivaya çekildiği bir zaviyede bir gece Şeyh 

Abdulkadir Ge yI an i hazretlerini rüyasında görür, kendisine der ki: 
Molla Said, Miran aşireti reisi Mustafa Paşaya git, kendisini hidayet 
yoluna davet et, yaptığı zulümden. vazgeçmesini söyle, namaza ve emr-i 
marı1fa davet et, kabul ederse ne ala aksi takdirde onu öldür. Uyanın-
ca Geylan! hazretlerinin emrini yerine getirrneğe azmeder, yola çıkar, 
Mustafa Paşaya varır 'Sizi hidayete davet için geldim. Ya batılı ve zul
mü terkedip namazını kılarsın yahut seni öldüreceğim' der. Paşa, 'Ce
zfrede ·b e n i m alimlerim var. Sizi onl~rla görüştüreceğim, mübahase 
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edersiniz, eğer onların hepsini i!zam edersen · senin dediğini yaparım, 

ilzam edemezsen seni Fırat nehrine atarim' der ... Hocafendiler Üstada 
. kırk kadar sual sorarlar, umumuna cevap verir ... Hocafendiler Üstadın 
kendilerini ilzam ettiğini kabul ederler, hatta bir kısmı sonradan, Üs
taddan ders alınağa başlarlar... Mustafa Paşa ile birgün at yarışına 
çıkarlar. Paşa kasden ona gayet serkeş, talİmsiz ve hiç binilmemiş bir 
at hazTrlatır. 16 yaşında bulunan Üstad atı koşturmağa kalkışır, at başka 
istikamete koşar, nihayet çocukların bulunduğu yere gider, C ez 1 re 
ağalarından birinin oğlu atın ayakları altında kalarak çırpınınağa 

başlar. Etraftan imdada koşarlar, ·çocuğu hareketsiz görünce Üs
tadı öldürmek isterler.. Üstad attan iner, çocuğu kucaklar, çocukta 
bir hareket görmeyince soğuk suyun içine batırıp çıkarır, çocuk göz
lerini açarak güler. Bu ha d i s e karşısında herkes hayrette kalır. Üs
tad daha çok genç yaşta iken s i ya s 1 hayata atılmış, vatan ve mil
let hizmetine başlamıştır. İlk siyasi hayatının mebdei Mardin' dir. Mardin
deki siyasi faaliyeti bükilmetin nazarı dikkatini celbetmiş, Mardin Mu
tasarnfı tarafından elleri bağlanarak B it I i s' e nefyedilmişti. Yolda 
namaz vakti gelir, Üstad namaz kılmak için kelepçeterin açılmasını 
jandarmalara ihtar eder. Jandarmalar kabul etmeyince Üstad kelep
çeleri bir mendil g-ibi açarak önlerine atar. Bunun üzerine jandarmalar 
Üstad'a teslim olup affedilmelerini rica ve istirham ederler, Şimdiye kadar 
muhafızınız idik, bundan sonra hizmetçiniziz, derler. "Üstad Van'da ma
ruf alim bulunmadığından Hasan Paşa'nın 'daveti üzerine Van'a gider, 
beş on sene kalarak milleti tenvir ve irşad eder, Orada yaptığı tel
kinlerde 'Bu asırda yalnız eski tarzdaki İlın-i Kelam'ın İslam Dini hak
kındaki şüpheleri red ve cerhe kafi olmadığına kanaat hasıl ettiğini, 

söyler ve bu sözden 30-40. sene sonra Üstad İl m-i Kelam'da bir te
ceddüt yapar, Risale-i Nur külliyatım telife başlar. Van'da bulunduğu 
sıralarda Fizik; Ximya,, Tarih, Coğrafya, Matematik, Jeoloji, Astrono
mi ve Felsefe gibi ilimlerde de yüksek bir vukuf sahibi olduğu görü
lüyor. Avrupa alimleri tarafından ileri sürülen suallere hemen cevap
lar veriyor'' 1• 

Daha 15, 16 yaşlarında iken hei· türlü ilmi öğrenmiş, Doğu ve 
Batı'da tartışmaya girişip bütün alimleı·e üstün gelmiş ve "Meşhur 
Said" diye herkesçe tanınm;ş olduğu iddia edilen Sajd Nurs!'nin 31 
Mart olaylanna takaddüm eden günlerde İstanbul'a yerleşmiş olduğunu 
görüyoruz. Yalnız buradaki şöhreti yüksek bir din, kelam, yahut Fi-

1 Bak. Eşref Edib, l?.isale-i Nur Müellifi Said Nur, Hayatı, Eserleri vz Mesleği, 
s. 17, 21, 23 vd. İkinci Tab' ı, İstanbul 1957. 
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zik, Kimya, Tarih, Coğrafya, Matematik, Jeoloji, Astronomi veya Fel
sefe alimi şeklinde değil sadece Said-i Kürd1 olmaktır ve imzasını da 
bu şekilde atmaktadır.' 

İkinci meşrutiyetin ilanı ile meydana gelen hürriyet ortamında 
o da konuşmakta, "İttihad-ı Muhammed!" cemaati adına yazdığı ma
kalelerde "Meb'ı1san' a", "Evliyay-ı Umı1r'a" hi tabetmekte ve sözlerini 
daiıİıa "Yaşasın Şeriat-ı Garra, Yaşasın Şeriat-ı Muhammed!" diye 
bitirmektedir: "Ey EvFyay-ı Umür. Tevfik isterseniz kavanin-i adatil
laha tevfik- hareket ediniz, yoksa tevfiksizlik ile cevab-ı red alacak
sınız, zira ma'rı1f, umum enbiyanın memalik'i İs-lamiyye ve Osmaniyye
den zuhuru kadr-i ilahinin bir · işaret ve remzidir ki· bu memleket in
sanlarının makine-i tekemmümatının buharı diyanettir ve bu Asya ve 
Afrika . tarlasının ve Rumeli bostanının çiçekleri, ziyay-ı Isia
rniyet ile neşvü nema bulacaktır. .. Milletin kal b hastalığı za'f-ı di ya-_ 
nettir, bunu takviye ile sıhhat bulabilir. Bizim c e ma atimiz!n meşrebi 

. muhabbete muhabbet, husı1mete husı1mettir, mesleğimiz ise Ahlak-ı 
Ahmediyye ile tehalluk ve sünnet-i Peygamberiyi ihyii etmektir. Reh
berimiz şeri"at-ı garra, kılıncımız da berahin-i kaatı'a, maksadımız 
i'lay-i kelimetullahtır. C e maatimize her bir mü'min ma'nen münte
siptir, sureta intisap ise sünnet-i nebeviyyeyi kendi iilem·inde ihyiiya 
azni-i kçıt'l iledir. En evvel mürşid-i umum! olari ulema ve meşayih 
ve talebeyi şeriat narnma ittihada·davet ederiz" 2 

Bir taraftan şeriatçılık maskesi. altında siyaset yapar~ halkın, bil
ginlerin, şeyhlerin ve öğrencil~_rin kendi çevresinde toplanmalarını is
terken, diğer taraftan da "Ey eski çağlaı:ın cihangir Asya ordulan
nın kahraman askerlerinin ahfadı olan vatandaşlarım, kürd karındaşla
rım" 3 bitabiyle başlayan beyannameler neşretmekte ve bunları şöyle 
bitİrınektedir: "Silah başına, ileri arş". . 

Said Nursl'nin hayatının birinci devresi diyebileceğimiz bu safha 
31 Mart olayı ve onu takiben kurulan divan-i harbler ile sona ermek
tedir, "Elyevm Said-i Kürdi , memleketine ·döndü,.. vahşetzar fakat 

2 Bu tip mekt_up ve makaleler "Hutbe-i Şamiye'' adlı eski harfli elyazması risale-
. de toplu halde bulunmaktadır. Gizli olarak elden ele dolaşan bu sözler bilahare tab'at
tirildiği zaman bir· çok cümleler çıkartılmış yahut mahiyeti değiştirilmiştir. Mesela bak. 
Risale-i Nur Külliyatından İki M ekl~b-i M usibetin Şehri Jetnamesi ve yahut Divan-ı Harb
-i Örfz, müellifi Bediuzzaman Said Nursi, s. 41 vd. Samsun 1957. Bu değiştirmeler ara
sında bugünkü idare şekline de işaret olunur. Mesela, 7 Mart 1909 tarihli makale nak-

. l~dilirken "meşrutiyet" yerine "cumhuriyet" yazılır ve haşiyede o zamanki meşrutiyet 
ile şimdiki Cumhuriyet'in ayni şey oldukları ifham edilir, bak. a. g. e s. 43. 

S Bak. Hutbe-i Şamiyyenin Zeylinin Zeyli, s. 73 (Eski lıarfli, el yazması, tarihsiz). 
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münis, vefakar ve namusperver olan dağlarına döndü. isabet etti" 4 

ifadeleri bunu anlatır. Bundan sonra otuz yıl kadar devam eden uzun 
bir süre kendisinin hiç bir faaliyette bulunmadığını yahut herhangi 
bir faaliyetine imkan verilmemiş olduğunu görüyoruz. Cumhuriyet 
devrinde doğuda çıkan isyan ve karışıklıklar sırasında her ih~imale 

karşı .alınaraK bab illerine gönderilmiş ve l:iu d~rum ölümüne kadar 
devam etmiştir. 

Said-i Nur si' nin h aya tın ın ikincı faaliyet devresine 60 yaşından 
soqra ba~ladığını görmekteyiz ki yıllar ikinci dünya savaşının başla

dığı, yahut Atatürk'ün ölümünden hemen sonraki zamanlardır. İslam
'ın ilk devirlerindeki siyası fırkalara çok benziyen_ bir teşkilata daya
narak kurmaya g-iriştiği ve büyük ölçüde muvaffak olduğu teşkilatın 
Atatürk;ün sağlığında ortaya atılması ve hele başarı şansı kazanması 
hiç şüphesiz imkansız da değil muhal idi. 

İkinci safhada Said Nursl' nin seçtiği yol önce adını değiştirip 
"Kürdl"yi bırakarak imzasını doğduğu köye nisbetle "Nursl"ye çevir
dikten sonra "Risale-i Nur ''adı ile tanman kitap ve broşürleri yaz-
mak oldu. · 

Kendisi türkçe bilmediği yahut pek az bildiği için, daima çevresinde 
bulunan ve "Nurcular"ın en yüksek tabakasını teşkil eden ve sayıl~n 
yedi kadar olan bir grup taraftarianna fikirlerini dikte etmekte, onlar 
ifade bozukluklarını düz'elterek son şekli vermekte ve tasvibine sun
makta, sonra-da : "Kur'an yazısı" ile yani eski harflerle yazarak nüs
haları çoğaltmakta ve yaymakta idiler. · 1951-1952 yıllarına kadar bu 
şekilde elle, eski harflerle yazılıp çoğaltılan nüshalar bu yıllardan 

sonra çok sayıda bastınldrak piyasaya çıkartılmıştır. Sayıları, yapılan 
tekrarlar, ayrıbasımlar, zty!ler ve zeyllerin zeylleri ile 130 kadar olan 
"Nur Risaleleri"nin genel karel::teri neçlir ve niçiıı yazılmışlardır? 

Bu sorunun cevapları çeşitlidir. Belli baŞlı ikisini ele alacağız. 

1-İlm-i Kelam 'da bir teceddüt yapmak için yazılmışlardır. Bir kısım 
nurcuların verdikleri cevap budur. Fakat "İlın-i Kelam'ın ne olduğunu 
düşüı1ecek, yahut eski ve yeni "İlın-i Kelam'' kitaplarını- göz önüne ge
tirip bu risalelerle mukayesc edecek olursak, bu cevabın gerçeği ifade 
etmediğini görürüz. Risalel~rde, mesela "Mektubat, Sözler, Asay-i Musa, 

. 4. Bak. İki Mekteb·i. Musibdin Ş.:haietniimesi, s. 5. Bu risalenin ilk sahifesinde 
şu ifade vardır : Yarım asır evvel tabedilen bu mudafaayı şimdi bu asra daha mu~afı~ 
gördük. Gfiya o zamandan elli san e sonra· bir hiss-i kablelvuku ile bir nevi ihbar-ı gay
bl olarak hayat-ı içtimaiyyeyi aliikadar eden çok hakikatiara temas ettiğimden neşredildi. 
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Mesnevi-i Nuriye"de İlın-i Kelam'ın ''Tevhi'd'' konusu ile ilgili bazı· 
sözler bulmak mümkündür, fakat bunları bütünü ile bir Keliim sistemi 
v~ya bir İlın-i Kelam kitabı olarak kabule imk-an yoktur. · 

2- Risale-i Nur, Kur'an-ı Kerim 'in bu asır da en yüksek ve kudsi bir 
tefsiridir, hakikatleri sema vi dir, Kur'an · okundukça o da okunacaktır 5. 

Yahut şöyle ifade ediyorlar: "Risale-i Nur, Kur'an-ı Hakim'in hakiki 
bir · tefsiridir, yalnız ayetler sırasiyle değil ihtiyaca göre parça parça 
tefsir edilmiştir " 6 • Birinci maddede yapılan mukayeseyi burada 
da yapmak kabildir. Tefsir, Kur'an-ı Keri'mle birlikte başlamış ve za
manımıza kadar gelmiş ilimlerden birisidir. Yüz yıllar boyunca ortaya 
atılmış, benimsenmiş bir takım esasları ve metodları vardır. Fakat 
hemen belirtmek zorundayız ki Risale-i Nur'da, bilinen Tefsir ilmine 
uyan veya benzeyen bir tefsir yolu takip edilmemiştir. Bu konuda denÜ
mektedir ki : "Malum olduğu üzere tefsir iki türlüdür. Biri ayetin lafz 
ve ibaresini izah eder. Diğeri de Kur'anın ihtiva ettiği hakikatleri teş
rih ve isbat eder. Risale-i Nur bu ikinci nevi tefsirlerin en kuvvetiisi 
en mükemmelidir. Gerek memleketimizde, gerek muhtelif İslam diya
rındaki İslam uleması bu hususta müttefiktirler'' 7• Tefsirin iki türlü 
olduğu kısmı hariç, cümlenin geri kalan kısmı hayli söz götürecek 
niteliktedir. Memleketimizde ve diğer müslüman diyariarda bulunan 
ilim adamlarının bu hususta müttefikan değil münferiden ileri sürdük
leri mü s b et görüşe rastlamak zordur. Bu konuda en iyisi Said Nursi
nin tefsi'r anlayışına küçük bir misal vermek olacaktır: 

\.)\ ._; ... \.; .r!. Lr• -' .3!;.. L. __,..-.:, L,. • ._:J..il\ ':-'..!. :ı_,"\ ._,t; ~)\ 0;.-)\ .ı:iıl ,~ 

. -~-=- ı.:ıı ..L...ob ~....:. 0 .. _, -LÖ.ıiJ .:.ı~·wı ~....:. L.r _, ~_, 

İşte yalnız manay-ı işari cihetinde bu 'sure-i azime-i harika, ''Kainatta 
adem alemleri 'hesabına çalışan şeririerden ve insani ve cinni şeytan
lardan kendinizi muhafaza ediniz>>. Peygamberimize ve ümmetine em
rederek, her asra baktığı. gibi manay-ı işar'isiyle bu · acib asrımıza 
daha ziyade, belki zahir bir tarzda bakar. Kur'anın hizmetkarlarını 

istiazeye davet eder. Bu mucize-i gaybiyye beş işaret1e kısaca beyan 
edilecek, şöyle ki: Bu surenin herbir ayetinin manaları çoktur. Yalnız 

manay-ı işarı ile beş cümlesinde dört defa ~..-.:, kelimesini tekrar etmek 
ve kuvvetli münasebet-i maneviye ile beraber dört tarzda bu _asrın 

emsalsiz dört dehşetli ve fırtınalı maddi ve. manevi şerlerine ve inkı-

5 Said Nursi, lşarô.tu'l-l'cô.z, s. 281, İstanbul 1958. 
6 E. Edib, a. g. e 47. 
7 Agm ger. 
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lablarına ve mübarezelerine ayni tarih ile parmak basmak ve manen 
"Bunlardan çekininiz" emretmek, elbette Kur'anın icazına yakışır bir 
irşad~ı gayb!dir. Başta ._;Wl '-:'.J • .;>.,.\ Y cümlesi 1352 veya 1354 tari
hine ·hesab-ı ebced! ve cifriyle tevafuk · edip nev-i beşerde en geniş 
hırs ve hasedle ve birinci harbin sebebiyle vukua gelmeye hazırlanan 
ikinci harb-i umumi'ye işaret eder ve ümmet-i Muhammediyyeye manen 
der "Bu· harbe girmeyiniz ve Rabbinize iltica ediniz" ve bir manay-ı 
remzi ile Kur'anın hizmetkarlarından olan Risale-i Nur şakirdlerine 
hususi bir iltifat ile onların Eskişehir hapsinden, dehşetli bir şerden 

ayni tarihte kurtulmalarını ve haklarının imha planının akim bırakılma-
sım remzen haber verir . ..;ı;. L. .)'"!. ~r· cümlesi ( şedde sayılmaz ) 1361 
ederek, bu emsalsiz harbin merhame_tsiz ve zalimane tahribatma rumi 
ve hicri tarihiyle parmak bastığı gibi, ayni zamanda bütün kuvvetle
riyle Kur'amn hizmetinde çalışan Nur şakirdlerinin geniş bir imha pla 
nından kurtulmalanna tevafukla bir mamly~ı remzi ile onlara da bakar. 
-l<.ll J .::ıL·wı cümlesi (şeddeler sayılmaz) 1328 adediyle bu umumi 
harbleri yapan ecnebi gaddarların hırs ve hased ile bizdeki Hürriyet 
İnkilabının Kur'an lehindeki neticelerini bozmak fikri ile tebeddül-ü sal
tanat ve Balkan, İtalyan harpleri ve birinci .harb-i umumi'nin patlama- . 
sıyla maddi' ve manevi şerlerini, siyasi diplamatların radyo diliyle 
herkesin kafalanna sihirbaz v~ zehirli üflemeleriyle ve mukadderat-i 
beşerin düğme ve ukdelerine gizli planlarını telkin etmeleriyle bin se
nelik medeı:;ıiyet terakkiyatını mahveden şerlerin vücuda gelmeye ha
zırlanmalan tarihine tevafuk ederek ..ı..<..l\ J .::ıL•t.<J\ 'ın tam manasma te
tabuk eder" 8• 

Nur Risalelerinin Kur'an'ın tersiri olduğu iddiası daha çok taraf
tar kazanmış görünmektedir. "Garbın Sokrat'ı, Eflatun'u, Aristo'su gi
bi hakikatlı feylesofları ve Şarkın İbn Sina, İbn Rüşd, Farabi gibi dahi hü
kemasından felsefe ve hikmette çok ileri geçmiş bir üstad" olmakla 
vasfedilen, "Viktor Hügo'lar, Şekspir'ler, Dekart'lar edebiyat ve fel
sefede Bediuzzaman'ın ancak talebesi olabilirler" 9 şeklinde tanınan ve 

8 Said Nursi, Asıig-z Musa, s. 69 vd., Ankara 1958. 
9 "Üniversite Nur Talebelerinin Risale-i Nur hakkında bir Hasbihali ve bir Nevi 

Müdafaasıdır" adlı müellifi meçhul ve tarihsiz, şaperaografla çoğaltılmış risale, s. 19, 
30 Risalenin ilk sahifesinde şu kayıt vardır: "Teşrin-i Sanİ 1950'de Ankara Üniversi
te~inde Profesör ve meb'uslarımız ve Pakistanlı misafirlerimiz ve muhtelif fakülte tale
belerinin huzurunda, fakülte mescidinde gece yarısına kadar devam eden bir ınecliste 
verilen ve büyük bir alalı:a ve ehemmiyetle dinlenmiş olan bir konferanstır". Bu konfe
rans ın tamamen hayali olduğunu bur~da belirtmeliyiz. 
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tanıtılan Said Nursl'nin, baş tarafta saydığımız ilim dallaı;ıpın hep
sinde e n büyü k olması, _buna mukabil bütün bu bilgilerin nihayet 
bir kaç aya inhisar eden bir tahs.il devresinin sonucu olması, zar.uri 
olarak akla "İlahi inayet''i getirmiş ve şakirdleri de kendisinden aldık-
ları ilhamla bu yola gitmişlerdir. 

Nitekim, kendisi hemen her eserinde "Bu hususun kalbine ihtar 
edildiğini", "İhtiyar! dışında kalbine gönderildiğini", "Haki katierin i h-· 
tar yolu· ile kendisine bildirildiğini", "Hakkelyakin filan hakikate mut
tali olduğunu"10 söylemektedir, Böylece yine kendisinin açbğı yoldan 
yürüyen şakirdleri: 

" .. Ma bud-u z!-şanımız gençlerin bu ulvi ve kudsi, içten gelen is
teklerini yirminci asırda da yerine getirdi, Bu asr-ı mede~iyette Kur
an-ı. Kerim'in hakiki bir tefsiri olan Risale-i Nur eserlerini i h s an 
etti, eseri yazan Bediuzzamandır" 11 diye başladıkları yolu biraz daha 
genişletmişler, ve "Risale-i Nur yirminci asrın müslümanlarını ve bü
tün insanları koyu fikir karanlıklanndan ve müdhiş dalalet yolların-

. dan kurtarmak için rnüellifin kendi ihtiyariyle yaz ı I m ı ş değil, Cenabı 
Hakkın ihsanıyla yazılmış bir eserdir, k u d s i 'dir'' 12 kademesinden 

. sonra 24 Eylül 1959 yılında yayınladıkları bir beyanname-de son adımı 
da atmışlardır: "Evet, Kur'an ve Risale-i Nur .. Bunlardan birincisi arş
ı azamdan,. İslii-İ azamdan ve her ismin azamlık mertebesiriden nüzul 
ile, ezel ve ebed ve zaman-ı hali ve bütün alem-i gaybiyeyi ve umum 
hadisat-ı kevniyyeyi ve beşeriyyeyi, daire-i ihatası ve kabze-i tasarrufu 
içine almış bulunan Kelimetullahtır ve semavidir. İ k i n c i s i is.e, o Mu
cize-i Kübranın surlannın zalim beşer eliyle yıkıldığı ve temel haki
katlarrna. ve imanın erkanianna doğrudan doğruya hücum edildiği bir 
zamanda Kur'an'ın kendi kendini müdafaa için yine onun, yani kendisi

.nin lemaat-ı icaziyesinden tereşşuh etmiş bir nur-u mücessemesidir ve bu 

10 Mesela, Risale-i Nur Külliyatından Gençlik Rehberi, İstanbul 1938 baskılı risa
leden bazı cümleler verelim : "Ey hapis arkadaşlarım, size, .hem dünya azabından heriı 

ahiret azabından kurtaracak bir hakikati beyan etmem kalbime i h t a r edildi .. " ( s. 
19 ), " .• Leyle-i kadr'de i h i ar edilen bir mesele-i mühimme" (s. 21 ), " .. ve haz
reti Cebrail gibi, insanlar ile görüşen umum Melike-i mukarrebiln mezkilr alemierin vü
cudlarını haber veriyorlar" ( s. 37 ). Ayni ifadelere diğer risalelerde de bol bol rast
lamak kabildir . 

. 11 Ziver Gündüzalp. Risfile-i Nur Nedir? adlı makale, ki Gençlik Rehberi'nin so
nuna "Ziver Gündüzalp kard~şimizin Konya Nur Talebeleri adına Risale-i Nfır hakkında 

· görüşlerini ifade edip Ankara Üniversitesi gençlerine gönderdiği bir konferanstır" iza
. batı ile eklenmiştir, bak. s. 91. 

12 Önceki notta adı geçen eser, s. 92. 
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sebebe binelendir ki, s e mav 1 dir, arz ı d eğil d ir, bir mevhibe-i ila
hiye'dir. Hiç pir şahsın malı olamaz, hiçbir kayıt ve tasarrufat altına 
alı na ma z. Nitekim harika bir şekilde zuhur ve intişarı ve kuvvet-i 
tesiri ve teshlri ve icazkanlne emsalsiz üslubu ve belagati . ve onun 
tercümanlığına mazhar olan bahtiyar müellifinin halinde müşahede 
edilen garib ve acib alıval-i fıtriyesi ve ruhiyesi mezkı1r ifadeiriizi 
apaşikar teyid -ve is bat etmektedir''. 

Kendisinin "İşaratu'l-İcaz" adlı kitabında: açıkca söylemeyip do
lambaçlı şekilde ihsas ettiğini şakirdleri yapmışlar ve işi bu raddeye 
getirmişlerdir. 

Nur Risalelerine ''İlın-i Kelam" veya "Tefsir" sıfatını veremiyece
ğimize göre, bu risalelerin yazı !ış maksad ı he dir? Bu maksadı Said 

' Nurs1 mektuplannda şöyle açıklamaktadır. 

1- ''Mevlid gecesinde kalbime gelen şiddetli bir ihtari sizlere bil
diriyorum. Benim hayat tarihçemdeki harikaların yazılması sebebiyle 
iki türlü fikir meydana gelmiş, dostlar fevkalade bir veliiyetİn bende 
mevcud olduğuna kaail olmuşlar, muanzlanm olan ehl-i felsefe de 
bende harika bir deha veya kuvvetli bir sihir tevehhüm etmişler. İşte 
bu gece maruz şiddetli ve kal b! i ht ara binaen bir hakikatı beyana 
mecbur oldum. Bir çam ağacının buğday tanesi kadar küçük çekirdeği 
o ·koskocaman ağaca bir başlangıçtır. Çekirdek o ces1m çam ağacının 
kader kalemiyle yazılmış manevi bir fihristi olmuştur. Şu halde hiçbir 
tevazu ve mahviyet niyetiyle olmayarak kanaatimi ilan ederim ki benim 
hizmetim ve hayatım da bir çekirdek hükmündedir. Kur'an'ın ulv1 bir 
şeceresi olan Nur Risaleleri bu zamanda en ehemmiyetli b ir i ma n 
hizmetine mebde olarak inayet-i ilahiye ile i h sa n edilmiş ve benim 
naçiz hayat ı m b;ı hizmet yolunda bir çekirdek teşkil etmi~tir. Din! 
hak!katlerle İslam! ilimierin tam olarak elde edilmesi icin medrese usu-. - . ::; 

lünce en az onbeş yıllık bir tahsil devresi lazımdır. Halbuki b e n, 
bütün i st i da t ve ka b il iye-tlerimin haricinde bir kudretin sevkİy
le üç ay içinde icazat alacak bir seviyeye yükseldim. Ancak altmış 

yıl sonra anladım ki, bütün o ı:ıcaip vaziyetler ulum-u imaniyyeyi üç 
dört ay gibi kısa bir zamanda ellere verecek bir tefs1r-i Kur'aninin 
ileride meydana çıkacağına gayb! bir işarettir". 

2- "Sa1d'in çocukluk devresinde qüyük alimlerle münazaraları ve on
lan susturması, onun barikulade istidat ve zekasından neşet etmiş de.:.·_ 
ğildir, onda görülen bu hal ancak bir at ı fet ve I u t f-u ·i I ah ı dir. 
Müslümanlar arasındaki muhtelif meşrebler · ve meslekler sahiplerinin 
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yekdiğerini ağır tenkid ve tezyifleri, Mu'tezile ve Ehl-i Sünnet ci
dalinden ibaret hadiselerin aleviendiğ-i zamanlarda olduğu gibi bu za
manda da o Nur ağacma en tesirli hücumun yine medrese hocaların

dan gelmesi iktiza ederdi. Bu adete muhalif olarak hocalar nuriara 
il i ş e_m e m i ş ve aleyhinde tenkidkarane eserler yazamamışlardır. Bunun 
sebebi, vaktiyle çocuk Said'in ulema ile münazarlarındaki muvaffa
kiyeti ve bu suretle onlardaki cesareti kırmış olmasıdır". 

3- Kur'an-i Ker1m gibi Nur Risalelerinin de alemşümfıl bir hüviyeti 
vardır. İmanı .kurtarıp pekiştirmek, ruh! tatmine ulaşma].;: için saqece 
onu okumak kafidir. Birçok kısımlarının mükerrer bazı misallerin fazla 
olması, onların sadece bir tek millete değil, bütün dünyaya hitabet
mesindendir. Risalelerin heyet-i mecmuası bu- bakımdan, herhangi bir 
ilimden bahseden dar ve basit bir kitap değil, bir insanın büıün ma
nevi ve dini ihtiyaçlarını karşilayacak bir sistem niteliğindedir 13 

. Burada küçük bir parantez açarak şu suall -kendi kendimize de 
olsa- sorabiliriz: Bu kadar din ve akıl dışı sözlerle dolu olan bu eser
ler nasıl olup ta toplumda yankı uyandırmış, kabul görmüş ve taraf
tar kazanmış, buna mukabil hiçbir ciddi ve ilm! itiraz sesi yüksel
memiştir? 

Kanaatimizce birinci kısmın cevabı, toplumun d i n cephesinin tam 
anlamı ile ihmal edilip bu sahanın tamamen boş bırakılınasında aran
malıdır. En ilkelinden en modernine kadar her toplumun temel taş
lanndan birini teşkil eden din ve din terbiyesi ihmal ve terkedilince 
bu boşluk, günümüzde olduğu gibi, birçok acaip cereyanlar ile tahsil
siz din adamları tarafından doldurulmuş~ur. İkinci kısma cevap 
vermek zordur. Bir elin parmakları ile sayılacak kadar da olsa mevcud 
bulunan din bilginlerimiz bu konu üzerinde niçin eğilmemişler ve halkı 
irşad etmemişlerdir yahut edememişlerdir? Nurcuların yüzleri aşan ri
salelerine mukabil, halkın djn eğitimi ile meşgul müesseselerimizin ya
yınladığı kitap ve eser sayısı bu rakamın yarısına bile ulaşmamakta~ 
dır. Belki bu kadarı bile sebebi açıklamaya kafi gelecektir. 

Şimdi, buraya kadar söylediklerimizi ve Nur Risaleleri ile şakirdleri 
tarafından yazılan kitapları genel olarak ele alarak Said Nurs!'ye. 
iziife edilen özellikleri sıralayıp bu özelliklerin benzerlerini İslam 
Mezhepleri Tarihi'nde aramaya geçelim. 

1- Doğduğu andan itibaren insanüstü bir yaratık olduğu, tavır ve 

13 Her üç maddedeki fikirler iÇin bk. "Üniversite Nur Talebelerinin Risiile-i Nar 
Hakkında bir Hasbiha/i'' adlı risalcnin çeşitli yerleri, E. Edib, a. g. e s. 104 vd. 
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davranışları ile bellidir, şeklindeki özellik hemen . hemen bütün Şi'i 
imamlarında bulunmaktadır. ''İsna aşeriyye''nin son imaını Muhammed 
b. el-Hasep el-Askeri de doğduğu zaman tıpkı Said Nurs! gibi dav
ranmış, çevresindekileri şaşırtmıştır, mesela, okunan ezana gayet fasih 
bir arapça ile kelime-i tevhidi okuyarak cevap vermiştir 14• 

2- Said Nursl, çok küçük yaşta iken i I ah i bir lutuf , ile bütün 
ilimleri hemen öğrenmiş, hayatında hiç sual sormayıp yalnız suallere 
cevap vermiştir. 

Bu da imarnlara has bir özelliktir. Mesela dokuzur.cu imam Muham
med et-Tak! de, babasının ölümünde ancak sekiz yaşında bulunuyordu. 
Hatta mezhep mensupları bu yaşta bir çocuğun imam olup olamıyaca-

. ğı hususunda tereddüde düşmüşlerdi. Bu sebeple kendisini imtihan 
etmeye karar vermişler, toplanarak sorular hazırlamışlardı. İmam ada
yı, bir kaç gün süresince kendisine sorulan otuz bin kadar .soruyu ga
yet rahatlıkla cevaplandırarak rüşd ve ehliyetini isbat ettiği gibi bü
yük bir şöhret kazanmıştı 15• Şia inancına yahut akldesine göre hiçbir 
imam bir başkasına sual sormamış, ancak kendisine sorulanları cevap
landırmıştır. 

3- Bazı gerçekiere "hakke'l-yak!n", "ayne'l-yak!n" derecelerinde 
ilhamla vakıf olması özelliği de Said Nursl'ye mahsus kalmamakta, 
bu konuda bütün ma'lfim imamİarla yani Şi'! imamları ve onlar dışında 
bilhassa M u ht ar es-Sakafl ile birleşmektedir. İstikbalda olacak olay
ları -şahıslar, zümreler, milletler çapında- vuku bulmalarından önce ha
ber verme konusunda da yine M u ht a r' a çok benzemektedir. Yalnız 
kabul etmek lazımdır ki Said Nurs! Muhtar'dan daha akıllıca yahut 
kurnaz davranmaktadır. O, taraftarlarının ve ordulannın giriŞtiği sa
vaşlar veya vukuu pek yakın olaylar hakkında kehanette bulunduğu 
ve bunlar, onun haber verdiğinin tam zıddı çıktığı için müşkil mevkide 
kalmış, kendisini kurtarmak için suçu Allah'a isnat etmiş, Allah "ibda 
etti'' şeklindeki. görüşü yahut iddiayı. ortaya atmıştır 16• Oysa Said 
Nurs!, mesela 1952 yıl1nda 1971 için kehanette bulunmakta, büyük bir 
"bela' 'nın zuhurunu haber vermekle beraber işin mahiyetiiıi tam açık
lamainaktadır. Böylece te'vll kapısını daima açık bırakma ktadır. Diğer 

14 Muhammed Bakır el-Meclisi, Haqqu'l-Yaqin, s. 146 vd. Tahran 1825, 
15 Bu hususta bk. Firaq eş-Şi'a, s. 74. Şehristanl, Al-Milal, C. I. s. 282, Kahire 

1948-9. Kuleynl, XuliJ.sat al-AxbiJ.r'daıi naklen D. M. Donaldson, The Shiite Religion, p. 
190, London 1933. 

16 Şehristanl, al-Milal, C. I s. 238 vd. 
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taraftan da çok uz~k maziden bu hususta misaller vermektedir. "Ha
san Paşa'ya, sen daha Cez!re'ye varmadan yolda öleceksin, çünkü söy
lenilenleri tutmadın; dediğini ve onun gerçekten yolda öldüğünü" 11 bil
dirmektedir. Ne Hasan Paşa ve ne de kendisinin bahis konusu· sözleri 
bilinebildiği için iş .ister istemez şakirdlerin iyi niyetine bağlanmakta 

ve maksad hasıl olmaktadır. 

4- Kur'an-ı Kerlm'de, kendisinin yazdığı risalelere ve nurculara 'işa
retler bulunduğu, 'bu işaretierin risaleler dolayısiyle kendİsine .de raci 
olduğu görüşüne 18 yine Şicadan B e ya n b. Serrı:'an ve Ebu Mansur el
İcll'de rastlamaktayız. Birincisi Al-i İmran . Suresirıin 138 inci ayetinde 
geçen "Beyan" kelimesi ile kendisinin kastedildiğini iddia etmiştir 19• 

Oysa ayetin gerçek anlamı şudur: "Bu Ku.r'an inananlara_ bir açıklama 
(beyan), Allaha karşı gelmekten sakınanlara yol gösterme ve öğüttür". 

5- Said Nursl'nin bii,.çok barikulade işler yaptığı ileri sürülmektedir. 
Mesela, Nur Ris::ı.lelerinin Hadelerindeki "i'caz'' bunlardandır. Zira düz
gün ifadeli tek risale değil, sadece tek sahife bile bulmak müşkildir. 

Bir kişiye bir öğün yetecek milüardaki yiyecekle birkaç kişiyi bir
kaç gün doyurması ve daha da erzakın artması, yahut dağ başında uzlette 
iken beklenmedik ziyaretçilerine ne yedireceğini düşünürken çam ağaç
lannın dallan arasında nar gibi pişmiş sornunlan .buluvermesi veya 
atın ayaklan arasında kalarak ö~en ·bir çocuğu kucağına alıp _suya 

. sokarak diriltmesi olaylarının paralelini ancak İsa Peygamberde bula
biliyoruz. 

6- Birçok dcfalaı- zehirlenerek öldürülmesine çalışıldığını ve bu şe
kilde bir gün öldürüleceğini 20, daha doğru bir deyimle ş e h 1 d edile
ceğıni iddia etmesi de "İsna'aşeriyye" imamlan ile paylaştığı bir özel-
liktir. · 

İsna'aşeriyye'de teessüs eden an'aneye göre, imamların hiçbiri nor
.mal ölümle ölmemiş tir, hepsi öldürülmüş yani ş e h i d edilmiştir. Bu 
şehadette seçilen yol büyük çoğunlukla zehirdir. 

7- Said Nurs! hayatının ikinci devresinde yazdığı risalelerin hemen 
hepsinde "siyasetten kaçındığını" tekrar tekr.ar belirtmekte, "Siyası:tle 

17 E. Edib, a. g. e. s. 231 
· 18 ·Bu iddia hemen her risalede vardır. Bilhassa ''AIL'h göklerin ve yerin nnr;u

dur" mealindeki ayette geçen "nur" kelimesinden faydalanmaktadırlar .. 
19 Şehristanl, al-Milal, C.' I s. 2-!6 vd. 
20 Bu iddia gerek kendisi gerek şa~idleri tarafından pek çok defa ileri sürülmüş

tür. Bulaşıcı hastalıklara karşı yapılan aşıİari böyle tefsir etmektedirler. 
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eski Said meşgul idi, yenisi bundan tamamen uzaktır", "Şeytandan ve 
siyasetten Allaha sığınırım" demektedir. İddiasınca, eski Said kurduğu 
teşkilat ve çevresinde toplananlada devletin idaresini ele alarak tama
·men şer!'ata uygun bir düzen kurma çabasındaydı, fakat sonradan 
bundan vazgeçmiş ve yalnız Türkiye'de değil bütün İslam dünyasın
da kaybolmak · tehlikesinde gördüğü imanı kurtarma faaliyetine giriş 

miştir. 

Bu cephesiyle de geçmiş Şi'! fırkalannı hatırlatmaktadır. Gerek 
Emev! gerekse Abbasllerin günlerinde dökülen kanlardan, isyanların 
yahut hareketlerin insafsızca bastırılmasından sonra birçok Şi'i imam
ları "Kendile!·inin siyasetle alakadar olmadıklarını, ilim, ibadet ve zi
kirle vakit geçirdiklerini" ileri sürmüşlerdi. Yalnız bu ilimle iştigal 

ibadet, imanı kurtarma faali} etleri ne zamana kadar sürecekti? Peşle
rindeki takibat gevşediği veya devletin za'afa düştüğü anda harekete 
geçmeleri bu sualin cevabını açıkca vermektedir. 

Burada bir parantez açarak, bir an için maziye dönmek. ve Şi'! 

fukalarında pek revaçtcı. olan ''Ric'at" ve "Gayb'' fikirlerinden bahset
mek yerinde olacaktır. 

Ric'at kelimesi "Kıyamet gününden önce hali hazır varlık duru
muna dönmek" şeklinde tarif edilir. Genel olarak bütün. insaniann 

. hayata dönüşünü ifade eden· "Yeniden dirilme günü"nden kesin olarak 
ayrı şekilde, bazı fertlerin bu hayata dönüşüne işaret eder. Fertlerin 
bu hayata dönüşü için kabul edilen müddet, ölümlerinden itibaren kırk 
gün ile kıyamet gününe kadar uzayan ·zamandır. 

Gayb ise "Ric'at"ten önceki 'durum olarak açıklanabilir. Birisinin · 
rücu edebilmesi için önce bu dünyadan kaybolması zorunludur. Bu 
dünyadan kaybolmanın tek yolu İS\! ölmek yahut öldürülmektir. 

İşte İ&lam öneeşi dünyada çok yaygın bir hristiyan doktrini olan 
D o c et i s m'e bağlanan 21• g ay b ve ri c'a t akldesinin İslam! tefri
ka hareketinde bol bol kullanıldığı görülmektedir. Bu inanca şiilik ta
rihinin daha ilk zamanlanndan itibaren rastlanmaktadır. Bunun İsiama 
ilk girişi, müslüman tarihçileı-e göre Güney Arabistanlı bir yahudi olan 
Abdullah b. Sebe iledir. Söylenenleri göz önüne alırsak, o, aslında bu 
görüşü Peygamber için ortaya atmış sonra Ali _b. Ebi Ta I i b' e nak
letmiştir. Onun ölümünün sadece görünü şte olduğunu, saklanmış ol-

'21 Israel Friedlander, jewish Arabic Studies, in Jewish Quarterlg Review, New 
Serie, V ol. II p. 483. 
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duğu yerden çok kısa zamanda dönerek zulümle' dulan arzı adalete 
garkedeceğini ileri sürmüştür 22• Bu inanç hemen hemen her şi'! lidere 
tevcih edjJmiş ve zamanımıza kadar sürmüş, Şi'! tefrikasının ayıncı 
özelliği haline gelmiştir. Her şi'! önderin ölümüı:ıden sonra kalanlar 
daima iki guruba ayrılmışlardır. Bir kısmı ölümün gerçek olduğu, 

dolayısiyle kendilerine yeni bir lider (imam) aramak gerektiği kanaa
atinde iken, diğer kısım onun ölümünün sadece g ör ünü ş te olduğuna 

hükmederek yeni . lideri tanımayıp öncekinin rücu u n u beklerneye 
devam etmişlerdir. Bu iki grup mezhepler tarihinde "Kıt'iyye" ve "Va
kıfiyye" şeklinde ortaya çıkmaktadır. Misal o·larak, Musa b, Cafer'in 
ölümünden sonra "Milseviyye"nin bu mahiyetteki bölünmesini, . Kurey- · 
biyye'nin Keysaı:ıiyyeden sonra zuhuru ile bunlar karşısında "Haşimiy
ye"yi, Muhammed Bakır'ın ölümünü takiben bir . gurubun ölümü red 
ile dönüşünü beklemesini buna mukabil, diğer gurubun oğlu Ca'fer es
Sadık'ı imam tanımasim 2~ gösterebiliriz. 

Bu açıklamadan sonra tekrar Said Nurs! ve Nurcular'a dönelim. 

Nur Talebeleri, Nur Şakirdleri v. s, şeklinde arıılan ve bir cemaat 
teşkil eden nurculann gaye ve maksadları nedir, nereye varmak ve ne 
ya.pmak istemektedirler sorusunun cevabını şiindilik bir tarafa bıraka
rak, her yönüyle bir fırka mahiyetincieki topluluğun durumuna bakalım. 

Hayatının ikinci devresi, yani ·nurculuk hareketinin müessisliği dev
rinde Said Nursl'nin çevresinde birleşmiş bir kitle manzarası arzeder
ken, onun bir kaç yıl önceki ölümünden sonra vaziyet değişmiş ve 
tarih ayuen tekerrüre başlamıştır. Büyük gurtıb onun öldüğünü kabul 
etmiş yerine kimin geçerek mücadelesini devam ettireceğini, daha doğ
rusu şakirdler arasında başlayan nüfuz kavgasından kimin galip çıkaca
ğını beklerneye başlamışlardır. Bugüne kadar bu mücadele bitip 
yeni lider belli olmuş değildir. 

İkinci, fakat anlaşıldığına göre daha küçük bir gurup, yahut bır 
kaç küÇük gurup onun ölümünü kabul etmemektedirler. Anadolu'da 
birkaç yerde yayınlanan ve n ur c u I ara hitabeden beyannamelerde 
bu görüşlerini açıklamakta, onun ölmediğini, ancak gözden nihan oldu
ğunu, pek yakında rücu ile şakirdlerinin başına geçip eksik kalmış 

olan işini tamamiayacağını belirtmektedirler. 

Yukandan beri gö,stermeye çalıştığımız karakterleri ile Said Nur-

·22 Bak. Taberi. C. I s. 29o!2. Ebu'l-Has~n el-A{arz, Maqa/iit al-lsliimiggin, s. 14. 
23 ŞehrisÜinl, al-Milal C. I s. 241,. 272,277. 
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. sl'nin ortaya attığı bu hareket, bu haliyle tipik bir fırka hüviyeti ta
şımakta, geçirdiği merhale ve İstihaleler de bunu teyid etmektedirler. 
Cemaatın bundan sonraki vaziye li ne olacaktır, rie gibi. bir mecrada 
akacaklardır, sorularının cevabını zaman verecektir. Bununla 1 beraber 
Risaleler'de ileri sürülen ve dini' mahiyet verilen fikir ve görüşlerin 
teker teker ele alınarak tenkidinin yapılması, gözü kapalı bu cereyana 
kapılanların çoğunu bu akıntıclan kurtaracaktır. Bundan sonraki çalışma
larımızda bu yola girişeceğiz. 

S U·M MARY 

Sa'i'd-ı Kurdi (later known as Nurs!) who was born in Bitlis in 1877, 
was active in the political and rçligious life .of the . recent Turkish 
History. Being involved with politics up to 1908 he organized religious 
associations and he was arrested during the March 31 Revolt. After 
the first world-war and during Atatürk's lifetime, he was no more 
active in the political life. After Atatüı:k's death he began to write 
what he called ~Nur Risalelerh (the Nur Pamphlets).. This gave birth 
to the so-called. 'Nurculuk' movement. His purpose w as to create an 
atmosphere in laic Turkey where the religious principles would again 
be overwhelming-. 

To guarentee the acceptance of these pamphlets (Risaleler) by the 
great majority of the people, he cl aimed that the Kur'an had some remarks 
about the pamphlets, his disciples arid his own personality. He also 
claimed that 'he w·as aleader capable to display miracles. These daims 
helped him. to increase the number of his fallawers among the igno
rant people. 

The views he had put forward until the year 1960 when he died 
are like those put forward in different branches of the Shi'a sect. These 
resemblances are compared in seven groups in the article. 

Not: 

P. S. ·Dr. Yaşar Kutluay'in ele aldığı bu mevzuu yakınlar

da Doç. Dr. İbrahim Agah Çubukçu da "Ankara .Üniversitesi Haftası", 
1956, s. 28-46 da tetkik etmiştir. Fakat her iki araştırmada her kesin 
hatırına gelen bir soruya cevap görülmüyor : Aydın Türklerin bir köy
lü kürd şeyhine mürid olarak ona intisap etmelerinin sebebi nedir r. 
Nursl'nin "risale"Ierini mahkeme dolayİsiyle tetkik etmek fırsatını bu
Ian bazı Hukuk Profesörleri bu mevzuu bana şöyle izah ettiler : "Nur 
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risaleleri arasında insanın ruhi ihtiyaçlarını tatmin edeGek ve ahlaki 
çöküntüye karşı !nai:ıdmcı noktalar vardır; milli hayatımızın bu aktü
el meselelerine, bütün hayatı ve ilmi meselelere Kur'an'ın çoktan ce
vap vermiş olduğunu belirten Risaleler'in arkasında ne gibi siyasi fi
kirler gizlenmiş olduğuna münevverlerin ümitlerini Nurculuğa bağlamış 
olanlan dikkat etmezler''. Pakistanın büyük alimi merhum Muhammed· 
Şefi' Nur hareketini İstanbul'a geldiklerinde tetkik etmişti. Onun fikrin
ce fazla hiç bir orijinal fikir ileri sürmeyen Nur risalelerinin revacı, 
Türkiyede İslam öğrenişinin çok geri kalmakta olması ile, keza Türkiye 
devlet adamlarının, Pakistan devlet adamlarını dini merasime iştirak 
ile amıneye göstermekten içtinap eylemeleri ile izah edilir. Ona göre, 
Pakİstana resmi ziyarette bulunan Türkiye devlet adamlarının, Pakis
tan devlet adamları ibadetier,e iştirak ettikleri halde, kenarda kalma 
ları Lahor'da herkesin dikkatini çekmiştir. O diyor ki buvaziyette İsla
miyet memleketinizde elbette pesp aye cahil insanların eline geçecektir. 

i . 

Kendisini ve eserlerini 30 seneden beri tanıdığım dostum Prof. 
Hamidullah 'a sordum : "Biz Türkler asırlardan beri Hazreti Muham
med ile Imam Ebu- Hanife' yi temel rehber sayınakla iktifa etmişiz. 

Şimdi neden Muhammed ile muvazi olarak güya bir peygamber ya-
-hut Gulam Kadyani veya oniki imamdan biri imiş gibi bu cahil Said 

Nursiyi ortaya çıkardılar ? ". Hamidullah dedi : "Peygamberin sözleri 
lügat ve hayat tarzı farklan yüzünden türlüce tefsir edilebilir. İmam 
Ebu-Hanife ve Şafii, Malik gibiler birer fakihdirler, halkın ruhuna hi
tab eden taraflan yoktur. Halkın sorularına eyi mi kötü mü sı1fller 

cevap verir, bu gibi zamanlarda bunların hangisi eyi yahut kötü oldu
ğunun farkına vai:ılamaz '' dedi. Gerçekten Türkiyede Said Nursi gibi 
temelinde siyasi, şariatçi ve aktif hareketlere de hazır unsurlara karşı 
halkı ve imanll.""" münevverleri de kazanabilecek, dinine sarfıimi olarak 
inanan fakat layik vaizler yetiştirme işirie. cidden önem verilmelidir. 
Hür ve layik bi"r devlette insanlar dinli veya dinsiz, dinin o veya bu 
mezhebine mensup olabilirler, Müslüman olduklan halde ibadet yapar 
veya yapmayabilirler. Bu onların din ve saltanatı ayırmak sayesinde el
de ettikleri en büyük haklarıdır. Fakat Tanrı ya ibadet . etmek İstiyen 
bir Türk aydınının bundan çekinmek zaruretini his etmesinin sebepleri 
aranılınalı ve. aydınlatılmalıdır. Birisi bana dedi ki, camiıerimizi sıra
lar koyup islah etsek, camilere insanların temiz elbiseleri ile çelme
lerini temin etsek dahi dindar aydının kendisini takib ettiğini his etti
ği heyüla. meydanda kalacaktır. 

z. V. Togan 


