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ÖNSÖZ

Gereði var mý böyle þeylerin?.. Din, hâþâ, olaðanüstü hadise-
lerin payandasýna muhtaç mý? Bizzat Bediüzzaman’ýn kendisi,
dine ait meseleleri iki kere iki dört eder katiyetinde ispat etmi-
yor mu? O deðil mi kâinâtýn sahibini görür gibi insanlara taný-
tan? Hz. Muhammed’in (s.a.s.), Allah’ýn peygamberi olduðu
konusunda þeytaný susturacak delilleri anlatan… Öldükten son-
ra dirilmeyi aklýn kýrýntýsýný taþýyanlarýn anlayacaðý açýklýkla isbat
eden… Melekleri elle tutulur þeyler gibi delillendiren… Kaderin
týlsýmýný çözen… Ýbadet ve itaatteki hikmetleri, aç insanlarýn te-
þekküre ve kâinâttaki ahenge uymaya olan ihtiyacýný duyuran…
Gereði var mý sahi? 

Evet, olaðanüstü hallerde gülen özel ikramlarýn güzel yüzünden
bahsetmeye çok gerek var. O coþkuya, o sevince, sýrtlarda o þefkat-
li elin desteðini duymaya… Kâinâtýn Sultanýyla birlikte olunduðu-
nu bu vesileyle de hatýrlayýp, yaþamaya… O’nun yolunda, O’nun
adýna yapýlanlara göklerden gelen tasdiðe… Çok gerek var. 

Gerçekten de dinin sýradan insanlar için olaðanüstü görünen
þeylerden medet umduðu yoktur. Bunu baþ mesele yapmamýþtýr.
Dinin olaðanüstü þeylere ihtiyacý yoktur ama, bazen zayýf ayaklý-
larýn o olaðanüstülükleri görmeye ihtiyacý olduðu muhakkaktýr. 

Zaten, olaðan denilen þeylerin hangisi olaðandýr ki Allah
aþkýna?.. Var olmak mý olaðandýr? Var olduðunu duymak mý
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iliklerinde? Yaþamak neþvesiyle coþmak mý? Bakýnca görmek,
basýnca ayakta kalmak veya koþmak mý? Tatlar olaðan mýdýr?
Deli etmez mi insaný o elma, o kiraz, o nar? Ya damaklarýn ta-
nýmasý o lezzetleri… Ya geldiði gibi gitmesi, el sallayýp ayrýl-
masý insanýn?.. Nöbet deðiþtirir gibi yaþamasý… Az yerken bü-
yümesi, çok yerken küçülmesi? Yediklerinin ona dönüþmesi ve
sonra da insanýn dün bahçeden topladýklarýný bugün “Ben” di-
ye sahiplenmesi… Ýçinden meyve çýkmasý saf bir odunun?
Topraðýn her renge girip, her tadý almasý… Zamanla eskimesi
her þeyin… Fakat ardýnda kaydýný, çekirdeðini býrakmasý… Ýn-
sanýn, ýsmarlanmýþ gibi elinin, gözünün, kulaðýnýn olmasý…
Annesini etrafýnda pervane bulmasý… Gökler, yýldýzlar, güneþ,
ay… Sonsuzu çaðrýþtýran, yörüngesinden sapmadan pýrýl pýrýl
parlayan mücevherleriyle semâ… Olaðan mýdýr sâhi bunlar?
Yirmi yaþýnda dünyaya gelse idik koyunun süt vermesini, o sü-
tün letafetini olaðan görebilir miydik dersiniz? Düþünün Allah
aþkýna… Eðer bunlarýn her biri bir mucize, bir ayet olarak gö-
rünmüyorsa gözlerimize, biz mucizeyi de, ayeti de bilmiyoruz
demektir! 

Allah (c.c.) nebiye mucize, veliye keramet verir. Yýrtsýnlar di-
ye gözümüzün önündeki tenteneli perdeleri… Koþularý kaybet-
meyelim, kendi ayaklarýmýz kendimize çelme takmasýn diye…
Gözlerinin önüne alýþmak perdesi örülen bizler, yitirdiðimiz
cenneti bulalým diye… Her an yaþadýðýmýz olaðanüstü ikramla-
rý görelim diye alýþmak perdesini nebiler mucizeyle, veliler kera-
metle yýrtýp atarlar. Dinin niye ihtiyacý olsun?

Gözler gördüðü halde idrakin körleþtiði zor ve sýkýntýlý dö-
nemlerde, takviyeye ihtiyaç duyulduðu anlarda gelir özel ikram-
lar… Aðýzlara bal sürülür. Yolunu yitirmiþlere yolu gösterilir.
Yolda yorulanlara moral verilir, destek çýkýlýr. 
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Bedüzzaman Hazretleri, insanlýk tarihinin en karanlýk dö-
nemlerinden birisinde gelmiþtir. Ýnsanlýk çapýnda bir ýslah ve ta-
mirle vazifedardýr. O kadar yokluklar içerisinde bazen hizmete
muvaffak olsun, ihtiyacý görülsün, izzetine gölge düþmesin diye
özel ikramlara mazhar olmuþtur. Bazen, Rahman merhametli ol-
duðu için baþlarý okþamýþ, hizmetleri tebrik etmiþtir. Bazen, “yo-
lunuz doðru” denir gibi o ikramlarla teyit gelmiþtir. Bazen de
kuvvet muvazenesinin olmadýðý yerlerde korunmuþlardýr. Vâkýa
bunun böyle olmasý da fevkalade normaldir. Zira, gaiplerden he-
diye gayba inananlara gelir. 

Bediüzzaman Hazretleri’nin vazifesine, elinde tuttuðu Nur
külliyatý ve ortaya koyduðu hizmet þahittir. Onun külliyatý asrýn
idrakine Kur’an’ýn verdiði ders; yolu, Ýnsanlýðýn Efendisi’nin ir-
þad ve ýslah metodudur. Bu yolda o çok defa semavi hediyelerle
taltif edilmiþ, gökler onu ve hizmetini çok defa özel ihsanlarla al-
kýþlamýþtýr. 

Daha dünyaya gelmeden evvel habercileri vardýr. Baþlarýnýn
üzerinde son altýn halkanýn kokusunu duymuþ, haberini müjde-
lemiþlerdir. 

Dünyaya insanlýðýn bütün ihtiyaçlarýna cevap verebilecek
komple bir donanýmla gelmiþtir. Ladikli Mehmet Aða’nýn dediði
gibi, “feyzini doðrudan doðruya Efendimizden alan” ve doðrudan
doðruya Kur’an’ý rehber tutan, hiçbir kutba ve silsileye tâbi olma-
yan, bütün yollarý cem etmiþ, hepsinden öte bir son noktadýr. 

O ve Nur Külliyatý, Kur’ân’ýn senasýna, Hazret-i Ali’nin (r.a.)
teþvik ve takdirine, Abdulkadir-i Geylani Hazretleri’nin takip ve
tebrikine mahzardýr. 

Evet, onun dünyaya geldiði günden itibaren hayatýnýn birçok
safahâtýnda yol arkadaþý ve manevi muhafýzý Abdulkadir-i Gey-
lani olmuþ, gönderen onu bu denli sakýnmýþ, korumuþtur. 
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Onu öldürmek için kalkan eller kurumuþ, ona atýlan kur-
þun yolunu deðiþtirmiþ, ona verilen zehir tesirini inkâr etmiþ,
nehirlerden yürümüþ, kelepçeleri çözmüþ, onun duasý ve ta-
sarrufuyla mücahit bir maymun bir kralýn sýrtýný yere getir-
miþ, insanlýk tarihinin akýþýný deðiþtirmiþ, dilediðinde hapis-
hane kapýlarý otomatik çalýþýr gibi açýlmýþ, berâatýný arzu et-
tiði talebelerinin berâatýna hükmedilmiþ, kurak bir beldeye
adým atýnca yaðmurlar yaðmýþ, bereket ve bolluk gelmiþ, ke-
diler onun yanýnda iken farelere iliþmemiþ, kuþlar hizmetini
tebrik için etrafýnda pervane olmuþ, vahþi hayvanlar onun ya-
nýnda boyunlarýný büküp oturmuþ, kabir ehlinin halini keþ-
fetmiþ, uzaktaki hadiseleri þahit gibi anlatmýþ, insanlarýn içle-
rinden geçenleri söylemiþ, istikbale dair haberler vermiþ, ya-
nýna gelenleri hiçbir haber ulaþmadýðý halde talebelerine kar-
þýlatmýþ, muhbirleri her defasýnda adýný ve makamýný söyleye-
cek kadar tanýmýþ ve uyarmýþ, insanlarýn þecerelerini, soy kü-
tüklerini söylemiþ, bir anda bir çok yerde görülmüþ, hapisha-
nedeyken cuma namazlarýnda görüldüðü resmi kayýtlara geç-
miþ, cübbesini ve Nur hizmetinde kullanýlan mekanlarý ateþ
yakmamýþ, incitildiði beldeye ayrýlýnca musibet yaðmýþ, duasý
zelzelelere mâni olmuþ, bir ömrü yemeden yaþýyor denilecek
kadar az gýdayla geçirmiþ, elinin deðdiði yemek bitmez ol-
muþ, hiddetle “karýþma!” dediði hastaneye yetiþtirilememiþ,
vefat eden talebeleri sual meleklerine “Nur”lardan iman der-
si okumuþ, dokunduðu hasta veya duasýna alan kiþi þifa bul-
muþ, mavi mürekkepler kýrmýzýya dönmüþ, mana âleminde
örneðini gördüðü, lafza-i Celal’in birbirine denk düþtüðü te-
vafuklu Kur’an’ý talebesine yazdýrmýþ, “Sözler”iyle en anlaþýlmaz
meseleleri, en avam insanlarýn anlayacaðý açýklýkla izah ve isbat
etmiþ, vefat tarihini ve þehrini, vefatýndan sonra tabutunun
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uçakla taþýnacaðýný, mezarýnýn bilinmeyeceðini haber vermiþ-
tir. Zamanýn ve belki de kendisinden sonraki zamanlarýn va-
zifelisi, o Zâtýn; elindeki Nur’lar; asýrlarýn dertlerinin reçete-
si, yolu; manaya karþý vahþileþmiþ ruhlarýn ýslah metodudur. 

Bu kadar hususi ikramlarla donatýlan Zât’ýn eserlerini oku-
mak, “neciyim, nereden geliyor, nereye gidiyorum?” diyen ve
demesi gereken her insanýn þüphesiz ihtiyacý ve vazifesidir. 
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HÝKMET

Semavilik 

Din, ilahi vahye ve hadis-i þeriflere dayanýr. Bu yerlerin sahi-
binden haber verir. Kâinatýn sýrrýný çözer, insanýn ne olduðunu,
nereden gelip nereye gittiðini söyler. Göklerde ve yerde makbul ve
mâkul olaný tarif eder. Ýlmi sonsuz olan Zat’ýn katýndan gelmiþtir.
Meselelere “manzar-ý âlâdan”, kusursuz ve en yüksek bakýþtýr. 

Kâinatý yapanýn sözü olduðu için hatasý olmasý imkansýzdýr.
Elbette, mevcudatý bilerek yapan, mevcudat hakkýndaki en doð-
ruyu da bilendir. Ýnsaný da, insanýn ihtiyacýný ve saadetini de ya-
ratan O’dur. 

Din, dünü bu günle birlikte bilen ve görenin ihbarýdýr. Evvel,
ahir, iç, dýþ, o nazarda ayandýr. Ona gaip, o bakýþa uzak yoktur.
Her türlü aklý ve mâlumatý aþkýndýr. Güneþ gibi olduðu için yer-
deki ýþýklara tâbi olmaz. 

Ýnsan, ise çaðýnýn çocuðudur. Bakýþý, boyu; ýþýðý, aklý kadardýr.
Kýsadýr. Ufku, ayaðýný bastýðý yerden görünendir. Nereden, nasýl bir
gözle bakýyorsa o kadar görür. Birikimi, içinin inkiþafý ufkunu tayin
eder. Heybesi, idrak midesi dardýr. Deryalarý yutamaz, kuþatamaz. 

Ýnsan, beyni kadar küçük akýl fenerini uzaða tutsa yakýný, ya-
kýna tutsa uzaðý göremez. Ya baþýný taþa vurabilir, ya uçurumdan
yuvarlanabilir. 
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Din, güneþ gibi zemini de, zamaný da, ufku da aydýnlatýr. Ýn-
sana, en yakýnýný da, ahir istikbalini de gösterir. Zira, o zamanýn
ve mekanýn sahibinin yüce katýndandýr. 

Beþeri bakýþta ihtiyacýna göre konuþmak vardýr. Güneþi ken-
di etrafýnda döndürmeye çalýþan insan gibi, bencillik ve benmer-
kezcilik vardýr. Kaprise, komplekse, nefsin arzu ve isteklerine ta-
kýlmak, kendi gölgesine dolaþmak vardýr. 

Din, kainatýn hakikatini anlattýðý gibi, insan için hayýrlý olaný
da tarif eder. Zira insanýn nefsinin hizmetçisi deðil, terbiyecisi-
dir. Ýnsaný, aslanlarla ve uçurumlarla dolu ipsiz, kanunsuz bir
yola göndermez. Zehirli ballarla karýn sancýsý çekmesine, dünya-
da ve ahirette zilletle inlemesine meydan vermez. 

Hülasa, din semavidir, arzi deðildir. Gökler ötesinden gel-
miþtir. Sahibi Allah’týr. Herkes, kendisine ait þeylere sahip çýktý-
ðý gibi, dinin sahibi de kendi dinine sahip çýkar ve kýyamete ka-
dar sahip çýkacaktýr. 

Allah’a tam iman etmiþ bir kul bile, yeryüzü misafirhanesinin
günahlarla kirletilmesini, O’nun mülkünde O’na isyan edilmesi-
ni istemez, hatta böyle bir ifadenin olabilirmiþ gibi hayale gel-
mesinden bile edeple ürperirse; Allah ve Rasulü elbette hiç iste-
mez. 

Allah merhametlilerin en merhametlisi, dostlarýn en vefalýsý-
dýr. Hazret-i Muhammed (s.a.s.) kaderini davasýna kilitlemiþ bir
insandýr. Onun içindir ki, zaman mekan fark etmeksizin Allah
dinine sahip çýkacak, emrine uyanlarýn yoluna güller serpecek,
O’nun (c.c), O Þanlý Memuru da (s.a.s.) talebelerinin her adýmý-
ný takip edecek, baþlarýný okþayacak, sýrtlarýný sývazlayacaktýr. 

Iþýk gökten geldiði gibi kýyamete kadar rahmet gökten gel-
meye, saðanak halinde cennete yürüyenlerin baþýna yaðmaya de-
vam edecektir. 
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Baþka türlü olmasýna ne mevcudatý her an var eden Mev-
la’nýn hikmeti ve ne de Allah Resulü’nün (s.a.s.) Rabbini anlat-
ma gayreti müsaade eder. 

Peygamberlik bir tavziftir. Allah Rasulünü (s.a.s.), Allah va-
zifelendirdiði için O peygamberdir. Nasýl peygamberlik bir tav-
ziftir, öyle de insanlýðý aydýnlatsýn diye vazifelendirilen insanlar
ve topluluklar vardýr. Ve nasýl, nebiler ve ashabý göklerin hediye-
leri ile alkýþlanmýþ, mucizelere, hediyelere, ikramlara mazhar ký-
lýnmýþtýr; öyle de, asfiya, evliya, muvahhidin, mukarrebin ve on-
larýn etrafýndaki altýn haleler, ikramlara, ihsanlara, kerametlere
mazhar kýlýnmýþtýr.

Bir Sultan’ýn, memurunun sözüne “evet” demesi bir tasdik-
se; memuru hatýrýna âdetini deðiþtirip, hiç yapmayacaðý þeyleri
yapmasý bin tasdik kuvvetindedir. Nasýl, Efendimiz’in (s.a.s.)
peygamberliðini tasdik için, Rabbimiz âdetini deðiþtirmiþ,
Onun mübarek elini bir þifahane haline çevirmiþ, ayý o parmak-
larla iki parçaya bölmüþ, on musluklu bir çeþme haline getirmiþ-
se, Efendimizin talebeleri de onlara bahþedilen olaðanüstü ik-
ram ve kerametlerle tasdik edilmiþlerdir. Yürüdükleri iman ve
Kur’ân yolunda fevkalade ikramlarla baþlarýnýn okþanmasý, yol-
larýndaki istikametin ve davalarýndaki sadakatin fýsýldanmasý, al-
kýþlanmasýdýr. Böylece geride kalanlara “Ne duruyorsunuz? Ka-
týlýn ve o mukaddes hazineyi el ele taþýyýn!” denmiþtir. 

Yer de Allah’ýn, sema da Allah’ýndýr. Semavi olmak, yeri in-
kar etmek demek deðildir. Dünyada “hikmet”, ahirette “kud-
ret” hakimdir. Burada netice merdiven basamaklarý gibi sebep-
lerin takibine baðlanmýþ, ötede sadece kudretin muradýna býra-
kýlmýþtýr. Burada tenteneli perdelerle yürünecek, ötede perdesiz
görülecektir. Fakat yine de, sebepleri ve basit þart-ý adileri aþ-
mak, Onun kudretindedir. Semadan peygamberleri aracýlýðý ile
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hakikatleri bildiren Zat, dilerse olaðanüstü hediyelerle varlýðýný
ve hakimiyetini gönüllere fýsýldayabilir. 

Semavi olmak, kendi ayaklarýna takýlmaktan eftaldir. Güneþe
tabi olmak, karanlýkta aranmaktan bin kat iyidir. 

Semaviler zaten kör ve saðýr esbaba ve maddeye hakiki tesir
vermezler. Gelen hediyeler maddi sebeplere baðlý gelse de, onlar
ötesindeki eli görürler. Kur’an’ýn yüksek ifadeleriyle gözlerinde-
ki perde sýyrýldýðý için, olaðanüstülüðe vakýftýrlar. Taþtan çiçek
çýkmayacaðýný, odunun meyve yapamayacaðýný anlamýþlardýr.
Onun içindir ki, çöldeki insan kadar bakýþlarý semaya yönelmiþ-
tir. Taþtan, kumdan deðil, gökten umarlar her þeyi… Onlar için
olaðanüstü hediyeler arza baðlý düþünenler kadar inanýlmaz ve
anlaþýlmaz deðildir. 

Semavi olanlara sema zaman zaman perdesiz, sebepsiz hedi-
yeler gönderir. 

Keramet Mi, Ýkram Mý

Keramet, Hak dostunun mazhar olduðu olaðanüstü haldir.
Allah katýnda mâkbul bir velinin, normal insanlarýn tâbi olduðu
kayýtlardan bir derece sýyrýlmasý ile erdiði lütuflardýr. 

Ýnsanýn keramet gösterecek hâle, letafete ulaþmasý da yine Al-
lah’ýn lütfu ve ihsaný ile olur. Kapýyý çalan insan, açtýran emir ve
ihsandýr. Her çalýþana o kapý açýlmayabilir. Ýlim, ibadet ve itaat
insaný Rabbine yaklaþtýrýr, ruhu tenin aðýr baskýsýndan kurtarýr.
Ýnsan, letafet kazanýp, teni ruhuna denk olunca, ona baþkalarýna
verilmeyen hediyeler verilebilir. 

Ýlmi keramete mazhar olan insanlar, baþkalarýnýn çalýþarak el-
de ettiklerinden çok daha öte bir ilme, ilahi bir hediye, bir ihsan
olarak ulaþýrlar. Çalýþmadan öðrenebilir, okumadan bilebilirler. 

Bazýlarý maddi âleme ait mazhariyetlere ererler. Baþkasýnýn
düþtüðü havada uçar, suda yürürler. Sanki ýþýk gibi incelmiþlerdir;
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mesafeleri bir anda alýrlar. Nuraniyet sýrrýyla ayný anda birçok
yerde görünür, farklý iþleri yaparlar. Kayýtlar onlarý durduramaz.
Kale gibi muhkem kapýlarý aþar, halkýn içerisine karýþýrlar. Kur-
þunlar, zehirler tesir etmez. Günlerce yemeden, içmeden yaþarlar. 

Ýkram, karþýlýksýz gelendir. Lütuftur, hediyedir, ihsandýr. 
Keramet, bilerek ve isteyerek olursa, o ihsandan tam ýslah ol-

mamýþ bir nefis kendisine pay arayabilir. Bilmeden olursa, mesela,
birisinin kalbinden geçen insanýn içine doðarsa, nefis bundan ken-
disine diðeri kadar pay çýkaramaz. 

Keramette, çalýþmanýn, bir hale ermenin, ulaþmanýn tesiri var
görünse de; ikramda, çalýþmanýn, gayretin hiçbir tesiri yoktur. O
doðrudan acze, fakra gelen bir hediyedir. Kulun, kazandýðý bir
letafetin, bir kemalin deðil, kul olmasýnýn, ihtiyacýnýn neticesidir. 

Onun içindir ki, kerametin açýklanmasý zaruret olmadan za-
rarlý, ikramýn ifade edilmesi þükrü, minneti netice verdiðinden
faydalýdýr. 

Bediüzzaman Hazretleri, mazhar olduðu bütün olaðanüstü
halleri ve hediyeleri ikram olarak görmüþ, kendi kesbine, çalýþ-
masýna, kemaline deðil, Allah’ýn Sonsuz keremine ve merhame-
tine vermiþtir. O çoðunlukla “ikram” demiþ, “ikram” demeyi ter-
cih etmiþtir. 

Kerametin Ýlaný

Velayet, kulun Rabbiyle arasýndaki hususi dostluktur. Vazife
olmadýðý için o yakýnlýktan bir netice çýkarýlmaz, o yakýnlýk hüc-
cet kabul edilerek tesir aranmaz. 

Mesela, bir memleketin valisi, vali olduðunu saklayamaz. Bu
mevzuda “estaðfurullah” diyemez. Vazifelidir, görevinin hakkýný
vermelidir. Fakat o valinin oðlu, bu kurbiyetten ve yakýnlýktan
kendisine payeler arayamaz, yakýnlýðýný bir fazilet olarak ilan
edemez, kullanamaz. 
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Peygamberlik vazife, velayet kurbiyettir. Velinin durumu va-
linin durumu gibi deðil, oðlunun hali gibidir. Ondandýr ki, -asýr-
larýn sahipleri olan mücedditler ve hususi vazifeliler müstesna-
onlara ittiba etmemekte mesuliyet yoktur. 

Bediüzzaman Hazretleri, ilhamen yazýlan risalelerin bu yö-
nüne iþaret için, “Risale-i nur, ilham deðil, Kur’an’dan istihraç-
týr” der. Onun için Nur’lar hüccettir, onun için baðlayýcýdýr. Ya-
ni, buradaki ilham yazanýn kalbine deðil, Kur’an’dan çýkarýmla-
ra, izah ve ispatlara bakar. Ayetlerin sýrlarý, hakikatleri ilham
edilmiþtir.

Dostun, dostu ile arasýndaki sýrlarý açmasý, faþ etmesi pek uy-
gun düþmez. Rabbin kuluna verdiði özel ihsanlar sýr olarak kal-
malýdýr. 

Bazen sýrra kast eden velinin, dünyadaki misafirliði sona er-
miþ, adeta o izhar onun ayrýlýk haberi olmuþtur. Ýbrahim Ethem
Hazretleri’nin saray dediði kabre dönüþü de öyle bir “emanete
kýymak” neticesindedir.

Vali, Belh Sultanýndan aldýðý emirle onu saraya götürmek is-
ter. Saraya, saltanatýna döndürecektir. Onu, deniz kenarýnda,
elindeki iðne ile söküklerini dikerken bulur. Ýbrahim Ethem bu
þekilde nefsini meþgul ediyordur. Mümkün olsa, nefsi onu meþ-
gul etmesin diye sökecek dikecek, sökecek dikecektir. Vali, elin-
den iðneyi kapar ve denize atar. 

Ýbrahim Ethem Hazretleri, heybetle doðrulur ve:
-Balýklar! Getirin iðnemi bana! diye haykýrýr. 
Bir süre sonra, koca bir balýðýn aðzýndaki iðneyle baþýný suyun

yüzüne çýkardýðý ve iðneyi Ýbrahim Ethem’e uzattýðý görülür. 
Olan olmuþ, sýr aralanmýþtýr. Ýbrahim Ethem Hazretleri:
-Emanete kýydým. Sýrrý açýða vurdum. Demek bu dünyada

nöbetim sona erdi, der ve ayrýlýr. 
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Balýkçý peþinden seslenir:
-Nereye gidiyorsun?
-Meðer farkýnda olmadan kefenimi dikmeye baþlamýþým.

Onu tamamlamaya gidiyorum.
Balýkçý, kulübesine davet eder. O dünya kulübesine sýðmadý-

ðýný, ama onun kulübesinin de kendisine büyük geleceðini söyler.
-Ben sultan doðdum, bana saray gerek, der.
Balýkçý þaþkýn þaþkýn sorar:
-Saraya mý?
Cevap müthiþtir:
-Saraya! Ýçine yalnýz beyaz gömleklilerin alýndýðý… Kuma uza-

týlýp kalýbýnýn çýkarýldýðý… Boyuna göre yer verildiði… Saray!..
Ýçinde kýlýçlý böceklerin nöbet tuttuðu… Havaya, ýþýða bile yasak
denildiði… Darlýðýn, geniþliðe çevrildiði… Saray! Ben, Belh Sul-
taný Ýbrahim Ethem, sarayýma gidiyorum!

-Ayrýlma, kal!
-Hiç ayrýlmamaya, büsbütün kalmaya gidiyorum!
Necip Fazýl’ýn resmettiði yukarýdaki hadisede de görüldüðü

gibi, kerametin ve hususi ikramlarýn ilan edilmemesi, yazýlma-
sýndan veya anlatýlmasýndan daha uygundur. Fakat o ilan hususi
bir þahsa bakmýyorsa, bir kutsi hizmet hesabýna, insanlarý iman
ve Kur’an yoluna teþvik için ise ve görünenler yaþananlarýn sade-
ce taþan kýsmý ise hayrý muhakkak ki zararýna galiptir. 

Bediüzzaman Hazretleri, Risale-i Nur dairesi içerisinde yaþa-
nan harikalarý çok defa gizlemiþ, bu halini “Sergüzeþt-i hayatýmda
geçen ve çoðunu gizlediðim çok harikalar vardý. Kendimi hiçbir
vecihle keramete layýk görmediðim için onlarý bazen tesadüfe, ba-
zen da baþka esbaba isnad ediyordum.”þeklinde ifade etmiþtir. 

Þahsýna bakan ve þahsýný methetmek manasý taþýyan ifadeler-
den fevkalade rahatsýz olan edep ve tevazu abidesi, Kur’an’ýn
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hakiki bir tefsiri olan Risale-i Nur’a insanlarý tevcih için bazý ke-
rametleri izhar etmiþ, “Bu benim deðil Risale-i Nur’un kerame-
tidir. Risale-i Nur ise, Kur’anýn malý ve tefsiridir.” demiþ ve söz-
lerini þöyle tamamlamýþtýr: 

“Gerçi bu çeþit ikramlar yazýlmasaydý daha münasip olurdu; fa-
kat bu kadar hadsiz muarýzlar ve çok kuvvetli kesretli düþmanlar
karþýsýnda az ve zaif olan bizlere kuvve-i maneviye ve gaybi imdat
ve teþci ve sebat ve metanet vermek için mecburiyeti kat’iye oldu,
ben de yazdým. Benim benliðime bir hodfuruþluk verip sükûtuma
sebep olsa da, ehemmiyeti yok. Bu hizmete, yani ehl-i imaný dala-
let-i mutlakadan kurtarmaya, lüzum olsa dünyevi hayat gibi, uhre-
vi hayatýmý da feda etmek bir saadet bilirim. Binler dostlarým ve
kardeþlerimin Cennete girmeleri için, Cehennemi kabul ederim.”

Normal bir idrak, Rabbinin bilinmesi davasýna bu denli kilit-
lenmeyi, o uðurda uhrevi bir zarar görüp Cehenneme girmeye
razý olmayý anlayamaz. Fakat, zeminin bu denli ifsad olduðu bir
çaðda o, maneviyatýn hakimiyet ve tesirine nazarlarý çevirmek,
gaybi yardýmlarý göstererek ümitleri coþturmak, cesaret vermek,
kararlý ve dayanýklý olmaya teþvik etmek için yaþanan olaðanüs-
tü ikramlarý ilan etmiþtir. 

Yine de ilan edilen yaþananýn ancak sýzýntýsýdýr. 

Harika Hadiselerin Hikmeti

Müslümanlar, maddeten maðlup, olmuþ, Kur’an’ýn etrafýndaki
surlar yýkýlmýþ, Kur’an’ýn yüksek hakikatleri kendisini doðrudan
doðruya müdafaa etmeye baþlamýþtý. Kuýr’an’ýn sönmez ve söndü-
rülmez bir güneþ olduðunu isbat vazifesi de, Bediüzzaman’da idi. 

Hicri on üçüncü asrýn baþýnda durmuþ, insanlarý imana ve
Kur’an davet ediyor, helal dairesinin keyfe kâfi bulunduðunu,
haddi aþmanýn zararlarý olduðunu anlatýyordu. 
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Fakat heyhat ki, akýllar gözlere inmiþ, göz sanatý görürken id-
rak sanatkârý unutmuþtu. Verilen görülüyor, veren ya inkâr ya
ihmal ediliyordu. 

Müslümanlarýn maðlubiyeti, cahil kitlelerin imanýný sarsmýþ,
zavallý yýðýnlar her galibi haklý sanmaya baþlamýþtý. 

Hissiyatlar tâhrik ediliyor, insanlarýn düþünmemesi için her
þey yapýlýyordu. Bakýþlar bulanýk, ruhlar haraptý. Vicdanýnda
mâhkum edilen kitleler aynalara bakamaz, kendisiyle ve gerçek-
lerle yüzleþemez olmuþtu. Batmýþ, çýkamýyorlardý. Ýnsanlýk kale-
si yýkýlmaya yüz tutmuþtu. 

Binlerce, milyonlarca tahripçiye, bozguncuya bedel, tâmir ve
ýslah için mücadele eden bir elin parmaklarýný geçmiyordu. Hal-
buki yýkmak kolay, yapmak zordu. Bir anda yýkýlan, bir senede
yapýlamazdý. Bin bozguncu varsa, milyonlarca tamirci olmalý,
akýllarýný yitirmemiþ devletler ve milletler bile bu yangýný sön-
dürmek için bütün kuvvetlerini seferber etmeliydi. 

Heyhat ki, deðil yardýmcý olmak, devletler, deðiþik cemiyet-
ler ve güçler inkârý, sefahati destekliyor, iman kahramanlarý zu-
lümlere, baskýlara mâruz kalýyordu. 

Görüþmek, konuþmak, anlatmak yasaktý. 
Suç baþkasýnýnken baþkasý mâhkumdu ve metin bir imana sa-

hip olmayanlarýn o fýrtýnalara tahammül etmesi, dayanmasý fev-
kalade müþküldü. 

Mahrumiyetler, maðduriyetler yaþanýyordu. Yer pekti, soðuktu. 
Ýþte, bütün bu mahrumiyetler içerisinde bir yalnýz adam yo-

la çýkmýþ, vazifeyi veren, vazifenin baþýna onu göndermiþti. Yer-
dekiler kadrini bilmese, bir kerecik kulak vermese de, gökler kýy-
metini takdir edecek, baþýný rahmet eli okþayacaktý. 

Ýman davasý, doðru ve hak olduðu için kuvvetini içinde taþý-
yordu. Hak maðlup olmazdý. Nur külliyatýnýn her bir dersi,
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atom bombalarýndan, hidrojen bombalarýndan daha tesirliydi.
Elde Kur’an’ýn Nur’u varken, yalnýz kalmaktan endiþe etmeye
gerek yoktu. Onun karþýsýnda milyonlar, milyarlar dayanamaz,
alt üst olurdu. 

Baskýlar þiddetli, mahrumiyetler korkunç, ihtiyaç þeditti. 
O nurani halkaya giren herkesin, daha dünyada iken hayatý

cennete dönüyor, yoluna güller saçýlýyordu. Ýman nurdu, kuv-
vetti. Mahrumiyetler, eziyetler olsa ne olacak, kalplerde saadet
yaþanýyor, günaha karþý zaferini kazanan vicdanlarýn hürriyet
þarkýlarý duyuluyor, Ýnsanlýðýn Efendisinin yolunda insanlýðýn al-
týn halkalarý ile birlikte yürümenin saadeti yaþanýyordu. 

Elhak, her hadisenin arkasýnda kendisini hissettiren, onlara
varlýðýný duyuran Rahmet eline; günlük hadiselerin aðýrlýðý ile
mücadele ederken þevklerini artýracak bir iltifata ve teþviðe;
mahrumiyetlerinde berekete, bolluða fevkalade ihtiyaçlarý vardý.

O himaye, o teþvik, o bereket olmasa, onca insi ve cinni þey-
tanýn kurduðu tuzaðý aþmak, bir yudum lokma, bir tas su bul-
mak fevkalade müþküldü. Zira küfrün gözlerini kararttýðý zaval-
lýlar ellerinden gelse deðil aþ, bir tek nefes almalarýna bile izin
vermeyecek, birazcýk olsun acýmayacaklardý. 

Ýþte, olaðanüstü hadiseler göklerin o ihtiyaca verdiði cevaptý.

Mücevher ve Balon

Bediüzzaman Hazretleri, Ýmam-ý Rabbani Hazretleri’nin
“Ýman hakikatlerinden bir meselenin inkiþafýný binlerce coþkulu
hadiseye, manevi hazza ve keramete tercih ederim.” manasýnda-
ki sözünü naklediyor, kainatýn en büyük davasýnýn ve hakikati-
nin iman olduðunu söylüyordu. Bütün peygamberler mesaisini
buna teksif etmiþ, “Allah’tan baþka ilah yoktur!” hakikati hayat-
larýnýn gayesi olmuþtu. 
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Kerametler, teþvik için verilen þekerlemeler gibiydi. Onun
içindir ki birçok veli böyle bir þeyi arzu etmemiþ, þekerlemesiz
yürüyenlerden olmayý tercih etmiþti. 

Kemal Taner, Eskiþehir Adliyesi’nde avukatlýk stajý yapýyor,
gerek mahkemeye, gerekse hapishaneye rahat girip çýkýyordu.
Bir gün hapishaneye Üstad’ý ziyarete gitti. Üstad, namazýný kýl-
mýþ, tesbih çekiyordu. Elini öptü. Gençlik coþku ve cesaretiyle
konuþtu:

-Efendim, size, “bir çok keramet gösterir” diyorlar. Halbuki
ben sizden herhangi bir harika hal ve vaziyet görmedim. Eðer
böyle bir þey gösteriyorsanýz, bana da gösterin. Mesela, þu eli-
nizdeki tesbih yürüsün. 

Bediüzzaman Hazretleri, sonradan mahcup olacaðý þeyleri
söyleyen delikanlýya tebessüm etti.

-Bir adamýn çok sevdiði, sevimli, sevgili bir tek oðlu varmýþ.
Adam bu kýymetli yavrusuna, çok deðerli bir hediye almak için,
kuyumcu dükkanýna götürmüþ. Çok çeþitli elmas ve mücevha-
rattan hangisini beðenir ve isterse oðluna alacakmýþ. 

Mücevharat dükkanýna kuyumcu adam, dükkaný süslemek
için tavana çok çeþitli renklerde; kýrmýzý, yeþil, mavi, mor, pem-
be, sarý her renkte büyük balonlar asmýþ. Çocuk dükkana girin-
ce mütemadiyen tavandaki balonlara bakarak, “Baba, ben bu ba-
lonlardan isterim!” diye tutturmuþ, baþlamýþ aðlamaya. Adam,
“Oðlum, ben sana çok pahalý ve kýymetli elmas, mücevher ala-
caðým.” diyormuþ. Çocuk ise, “Ben balon isterim!” diye aðlayýp
duruyormuþ. 

Ben, Kur’an’ýn elmas ve mücevherat dükkanýnýn bekçisiyim,
dellalýyým. Ben baloncu deðilim. Benim dükkanýmda, benim pa-
zarýmda Kur’an’ýn ebedi ve ölümsüz elmaslarý var. Ben bunlarla
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meþgulüm. Ben Kur’an’ýn nurunu ilan ediyorum, balonculuk
yapmýyorum. 

Bediüzzaman’ýn anlattýklarý Kemal Taner’i ikna etmiþti. Sade-
ce bu misal bile onun nasýl bir ikrama ve keramete mazhar oldu-
ðunu, bundan öte kerametin olamayacaðýný gösteriyordu. 

Evet, imana ait hakikatler, onlarýn keþfi, kalbin ve aklýn tat-
min olacaðý þekilde izah edilmesi, her türlü zevkten de, keramet-
ten de üstündü. Birisi elmas, birisi balon kýymetindeydi. 

Ne var ki, külli bir yolu temsil eden ve kendisinden evvelki
güzel yollarýn bütününü câmi olan Üstadýn hayatý o noktada da,
baþkalarýnda katiyen geri deðildi. Zira, o “komple kabiliyet”in
çarþýsýnda arayan herkes için, her ihtiyaca göre, her þey vardý. Bir
gün, Üstadýmýz, Ýbrahim Fakazlý Aðabey’e, Risale-i Nur’un ma-
nevi þahsiyetinin on iki tarikatýn temsilcisi olduðunu söylemiþti.
Evet, onda hakikat ve tarikat mesleklerinin bütünü mevcuttu,
çünkü doðrudan hepsinin kaynaðý olan Kur’an’a dayanýyordu.
Cenâb-ý Hakk’ýn rahmeti, onu süslemeden de, zevkten de, ik-
ramdan da, kerametten de mahrum býrakmamýþtý. En gerekli ve
besleyici gýdanýn lezzetten, en muhteþem maðazanýn þanýna ya-
kýþýr güzellikten ve süsten mahrum olmasý düþünülemez. 

Belki de Rahmet-i Ýlahi, o güne kadar görülmemiþ bir þekil-
de olaðanüstü ikramlarýnýn kapýsýný ona açmýþ, her solukta bir-
çok kerametvari hadiseler yaþatmýþtý. Zîra en müþkil çaðýn ve ze-
minin, “felaket ve helaket asrýnýn”, en büyük teþvik ve takviyeye
ihtiyacý vardý. Buna Üstad olmasa da, zayýflar muhtaçtý. 

Onun içindir ki, balonun kýymeti balon kadar, þekerlemenin
kýymeti þekerleme kadar da olsa, bu yolda, ihtiyacý olanlara yetecek
kadar mevcuttu. Zaten Üstadýmýzýn þahsi hayatý harikulade hadise-
lerle doluydu. Hem manevi bir takviye oluyor, hem de hesapsýz
maddi kuvvetlere mukabele edilebilmesi için imdada yetiþiliyordu. 
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DOÐUMUNDAN ÖNCEKÝ VE 
ÇOCUKLUÐUNDAKÝ KEÞÝFLER

Ýslam tarihinde bazý harikulade fýtratlarýn ortaya çýkmasý ka-
tiyen bir tesadüf deðil, bir istihdam, bir vazifelendirmedir.
Onun içindir ki, o zatlar geldikleri asrýn ihtiyaçlarýna göre dona-
nýma sahiptirler. O “ýsmarlama insanlarýn” müjdesini evvela
Efendimiz (s.a.s.) vermiþ, “Her yüz senede Cenab-ý Hak dini
tecdid edecek bir müceddid gönderir.” buyurmuþtur.

Daha sonraki devirlerde de evliyaullah keþfen gelecek o muhte-
þem þahýslarý görmüþ ve haber vermiþlerdir. Mesela, Þeyh-ül Ýslam
Ahmed-i Namýki El Cami, kendisinden yaklaþýk dört yüz yýl sonra
gelecek Ýmam-ý Rabbani Hazretleri’ni þöyle haber vermiþtir:

-Her dört yüz senede mühim bir Ahmed gelir. Fakat binin
baþýnda gelecek Ahmed en mühimdir. 

Gerçekten de Ýmam-ý Rabbani Müceddid-i Elf-i Sani ( Ýkin-
ci binin müceddidi) olarak anýlmýþtýr. 

Üstad Bediüzzaman Hazretleri’ni de doðumundan evvel ev-
liyaullahtan bazýlarý müjdelemiþ, haber vermiþtir. 

Gavs-i Hizan Seyid Sýbgatullah

Gavs-ý Hizan namý ile meþhur Seyyid Sýbgatullah Hazretle-
ri’nin, Bitlis’in Hizan kasabasýna baðlý Gayda köyünde dergahý
vardý. Bediüzzaman Hazretleri daha dünyaya gelmeden, bir gün
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babasý Sofi Mirza Efendi, Nurs’tan, Gayda’ya, Gavs-ý Hizan-ý zi-
yarete gitti. 

Sofi Mirza Efendi’nin dergahtaki karþýlanmasýna, gördüðü
itibara herkes hayret etmiþ, müritleri ve talebeleri bunun hikme-
tini anlayamamýþlardý. Zira Gavs, onu görünce ayaða kalkmýþ,
kucaklamýþ, baþ köþeye oturtmuþ, yerini ona vermiþti. Ve sonra
da Sofi Mirza konuþmuþ, Gavs-ý Hizan, hep “beli, beli” diyerek
cevap vermiþti. Kimdi bu adam ki, koca þeyh onun her sözünü
“evet!” diyerek tasdik ediyordu. 

Sofi Mirza gittikten sonra Gavs’ýn halifelerinden Molla Ha-
lid-i Eruki, bu hayretlerini ifade ederek sordu:

-Kurban, bu fakir adamda ne var ki, bu kadar iltifatlarda bu-
lundunuz? Bize göre siz bu Sofi Mirza’ya fazla iltifat ettiniz, ya-
hut bize öyle geldi.

Molla Halid anlayamamýþ, “fakir” dediði adamdaki serveti ve
zenginliði görememiþti. Ama cevap akýllarýný donduracak kadar
müthiþti:

-Efendiler! Bu Sofi Mirza ilerde öyle bir zata baba olacak,
sülbünden öyle bir çocuk dünyaya gelecektir ki, yüz kutbiyet
onun derecesine yetiþemez. O zata baba olmayý ben on gavslýða
tercih ederim!

Osman-ý Halidi Hazretleri

Isparta’da yaþayan Osman-ý Halid-i Hazretleri, Mevlana Ha-
lid-i Baðdadiye intisap etmiþti. Isparta’nýn Sidre mevkiine çýkar,
orada riyazete çekilir, bir iki gün yemek yer, daha sonra kýrk gün
yemezdi. 1876 yýlýnda vefat etmiþ, vefatý yaklaþtýðýnda talebele-
rine ve evlatlarýna: 

-Ýmaný kurtaran bir müceddit çýkacak. Bu sene dünyaya gel-
di. Benim dört oðlumdan birisi o gelecek müceddit zatla görü-
þüp elini öpecek, demiþti.
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Osman-ý Halid-i Hazretleri’nin en küçük oðlu Mustafa, Üs-
tad Hazretleri Isparta’ya teþrif ettiðinde onunla görüþmüþ ve
ona talebe olmuþtu.

Üstadýmýz, o kerametli zattan Sikke-i Tasdik-i Gaybi’de “Os-
man-ý Halid-i’nin sarih ihbarý ve evlatlarýna vasiyeti…” þeklinde
bahsetmektedir. 

Hacý Hasan Feyzi Efendi

Hacý Hasan Efendi, Denizli’de yaþamýþ meþhur bir velidir.
Üstad Hazretleri dünyaya geldiðinde ona da bildirilmiþ, o da ta-
lebelerine büyük müjdeyi: 

-Bugün Þark-i Anadolu’da büyük bir veli dünyaya geldi. Bu
zat zamanýn sahibi, asrýn vekilidir, diyerek bildirmiþti. 

Daha sonra, bu meseleyi bilenler Üstadýmýzýn Denizli’ye
gönderilmesindeki maddi bahanelerin arkasýndaki manevi sebe-
bi, Üstadýmýzýn o zatýn ruhunu þad ve aziz tutmak için teþrifi
þeklinde yorumlamýþlardýr. 

O zatýn bu ihbarýný duyan ve o zatýn adaþý olan Muallim Ha-
san Feyzi Yüreðil Aðabey, adeta Denizli kahramanlarý adýna Üs-
tad Hazretlerine bütün ruhu canýyla baðlanmýþ, Üstadýmýzýn
Denizli’den ayrýlmasý münasebetiyle bir þiir yazmýþ ve kendisine
takdim etmiþti. Emsalsiz bir samimiyet ve muhabbetin ördüðü
þiirinde þöyle diyordu:

“Çekilip nur-u hidayet yine zindan olacak,
Yine firkat, yine hasret, yine hüsran olacak. 
Yine sen, yaþ yerine kan akýtýp aðla gözüm, 
Çünkü hicran dolu kalbim yine hicran dolacak.”
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Þiirin devamýnda, “Bab-ý feyzinden ýrak olmayý asla çekemem,
/Dahi nezrim bu ki caným sana kurban olacak.” demiþ ve o nez-
ri, arzusu yerine gelmiþ, 1946’da canýný cananýna feda etmiþti. 

Þeyh Abdurrahman-ý Taði Hazretleri

Abdurrahman Taði Hazretleri’nin Hizan’a baðlý Tað köyün-
de medresesi vardý. Bediüzzaman Hazretleri, dokuz, on yaþla-
rýnda iken bir süre orada kalmýþtý. 

Abdurrahman-ý Taði, Nurslu talebelere özellikle ilgi gösterir,
iltifat eder, geceleri yatarken üzerlerini örterdi. Niçin onlarýn
böyle özel bir ilgiye mahzar olduðunu soranlara, Nurslu talebe-
lerin içerisinden birisinin Ýslamiyet’e çok büyük hizmeti olacaðý-
ný, Ýslam’ý tecdid edeceðini söylerdi. 

Abdurrahman-ý Taði Hazretlerine de, altýn halkanýn son ve
en büyük müceddidi müjdelenmiþ, sýr verilmiþti. 

Rahmi Sultan Hazretleri

Hacý Hasan Feyzi Hazretleri’nin talebesi olan Rahmi Sul-
tan’ýn asýl ismi Hýdýr’dýr. Þeyhi, “Bundan sonra senin ismin Rah-
mi olsun.” dedikten sonra o ismi kullanmýþtýr. Tekirdað’da kadý
olarak vazife yaparken, þeyhinin kendisine haber gönderip, kadý-
lýðý býrakmasý, Burdur’a yerleþmesi, orada imana ve Kur’an’a hiz-
met etmesi dileði üzerine kadýlýðý býrakýr, Burdur’a yerleþir. 

Bediüzzaman Hazretlerinin doðumunu talebelerine haber
veren ehl-i keþiften birisi de odur. 

Üstadýmýzýn Burdur’a teþrifinden önce Rahmi Sultan’ýn tale-
belerinden Nasuhizade Þeyh Mehmed Efendi, rüyasýnda, bir ca-
mide Hacý Rahmi Sultan Hazretleri’ni görür. Cemaatle birlikte
oturmaktadýrlar. Rüyada güya bir murakabe hali olur. Bazý veli-
lerin ruhaniyatý teþrif eder. Onlardan sonra da Üstadýmýz mecli-
si þereflendirir. Mehmed Efendi bir cezbe ile uyanýr. 
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Bir ay sonra Üstadýmýz Burdur’a teþrif eder. 

Þeyh Fethullah Verkasini
Üstadýn çocukluðunda Þeyh Fethullah Verkanisi’ye, Molla

Abdulkerim:
-Kurban, siz bunu þýmartýyorsunuz, demiþ.
-Sen benim Said’ime karýþma! O ilerde Din-i Ýslam’a büyük

hizmetler yapacaktýr, cevabýný almýþ.

Veli Göksu
Veli Göksu, Risale-i Nur katiplerinden Þamlý Hafýz Tevfik’in

babasýdýr. “Þamlý” denmesinin sebebi, subay olan babasý ile bir-
likte Þam’da kalmasýdýr. Bediüzzaman Hazretlerini, Þam’da,
Emeviye Camiinde, meþhur hutbesini okurken görmüþ, babasý
Veli Efendi:

-Bak oðlum, bu zat meþhur bir zattýr. Ona iyi bak. Ýlerde ona
hizmet edeceksin, demiþtir. 

Gerçekten de, mübarek babasýnýn yaklaþýk yirmi yýl öncesin-
den gördüðü gibi Tevfik Efendi Nur’un ilk nüshalarýný yazmak
bahtiyarlýðýna ermiþtir. 
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ÞAHSÝ DONANIMINDAKÝ HARÝKULADELÝKLER

Seyyidliði

Üstadýmýz, neseben Hasani ve Hüseyini idi; Efendimizin so-
yundan, torunlarýndandý. Bazen, tevazuu ile, belki kelime mana-
sýný kast ederek, belki de arkasýndan gelecek ve Nur’u program
olarak tatbik edecek zatýn kýymetini ve vazifesinin önemini na-
zara vermeyi murat ederek, “Ben seyyid deðilim. Mehdi ise Al-i
Beyt-i Nebeviden olacak” demiþ ise de, Seyyidliði sabitti. Emir-
dað Lahikasýnda, Seyyidliðine baþka bir yorum getirmiþ, mane-
vi yakýnlýðýn önemini nazara vermiþti: 

“Gerçi manen ben Hazret-i Ali’nin (r.a.) bir veled-i manevi-
si hükmünde ondan hakikat dersini aldým. Ve Al-i Muhammed
(s.a.s.) bir manada hakiki Nur þakirtlerine þamil olmasýndan ben
de Al-i Beytten sayýlabilirim.”

Yukarýdaki ifadelerinde geçtiði gibi, kendisine olan bakýþý kýr-
mak ve manevi yakýnlýða dikkat çekmek muradýyla söylediði söz-
ler olmakla birlikte, Seyyidliðini kabul ettiði sözleri de vaki idi. 

Ahmed Feyzi Kul Efendi’nin yüksek ilmi, fevkalade muhake-
mesi, mantýk kabiliyeti ve enfes bir hitabeti vardý. Emirdað’ýna
Üstadýmýzý ziyarete gitmiþ, o gece kalmýþ, þehrin ileri gelenleri ile
sohbet etmiþti. Sohbette, Üstadýmýzýn vasýflarýný, makamýný an-
latýyor, ebced hesaplarýndaki tevafuklarla izah ediyordu. Sohbeti
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dinleyenlerden Osman Çalýþkan’ýn kalbine: “Biz Üstadýmýzý Kürt
olarak biliyoruz. Ahmet Feyzi Efendinin anlattýðý büyük müced-
did ise Al-i Beyt-i nebeviden olacaktýr.” diye gelmiþti. 

Ertesi gün, Osman Çalýþkan’a kendisini Üstadýmýzýn çaðýrdý-
ðýný söylediler. Gitti. Üstadýmýz, sanki akþamki sohbette varmýþ
gibi onun kalbinden geçenlere þu cevabý verdi:

-Kardeþim, ben hem Hasaniyim, hem de Hüseyiniyim. Ah-
met Feyzinin bütün söylediklerini kabul ediyorum. Haydi git. 

Urfalý Seyyid Salih Özcan, Emirdað’a, Üstadýmýzý ziyarete git-
tiðinde, Üstadýmýz, ona nesebini sordu. O da “Seyidim.” dedi. 

-Hasani misin, Hüseyini misin?
-Hüseyiniyim.
Daha sonra, Seyyid Salih, Üstadýmýza seyyid olup olmadýðý-

ný sordu. Üstadýmýz:
-Kardeþim ben hem Hasaniyim, hem de Hüseyiniyim, bu-

yurdu.
Sonra tebessüm etti:
-Ben de Seyyid sayýlýr mýyým?
Seyyid Salih cevap verdi:
-Hem de çift taraftan Seyyidsiniz.
Üstadýmýzýn Seyyid olduklarýný yukarýdaki misaller gibi ifade

buyurduklarý baþka zamanlar da olmuþtur. Biz iki misalle iktifa
ediyoruz. Zaten, Efendimiz, ümmetini Al-i Beytin etrafýnda
toplanmaya teþvik buyurmuþ ve tarih boyu da iman ve Kur’an
hizmetinin müstesna þahsiyetlerinin bir çoðu Onun nurani silsi-
lesinden gelmiþtir. 

Efendimiz’den (s.a.s.) sonraki en dehþetli dönemin vazifelisi
olan Bediüzzaman Hazretleri de, manevi kurbiyeti ile beraber,
nesebi kurbiyete mazhardýr. Neþr-i hak davasýnýn bu denli þerefli
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bir halkasýnýn öyle bir payeyi kanýnda taþýmasý, ona bahþedilmiþ
bir baþka lütuftur. 

Kabiliyeti

O doðuþundan donatýldýðý kabiliyetlerle bütünüyle bir ikram
yumaðýdýr. Bir insanda bu denli farklý kabiliyetlerin, zirve nok-
tada toplanmasý beþer tarihinde görülmüþ çok ender hadiseler-
dendir. Ýnsanýn bir tarafý üstün iken, diðer tarafý zayýf kalabilir.
Çok defa kabiliyetler birbirinin zýddýdýr. Birisi diðerine mani
olur. Veya bazen birisindeki artýlar, diðer taraftaki dengesizlikle-
ri sebebiyet verir. 

Halbuki, Bediüzzaman Hazretlerinin aklý kalbiyle, kalbi, mu-
hakeme ve muvazenesiyle, muhakemesi ve mantýðý hissiyle, hissi
kulluðuyla, kulluðu kahramanlýðýyla, kahramanlýðý tevazuuyla,
ledünni ilimlerdeki derinliði, fen bilimlerindeki vukufuyla, ilmi
vukufu içtimai dehasýyla, sosyal yönü ferdi zenginliðiyle at baþý
yürümüþtür. O, asrýn hatibinin tarifiyle “ýsmarlama bir insan”dýr. 

Ýlimlerin bu denli buud kazandýðý bir çaðýn mualliminin o
denli komple donanýma sahip olmasý da normaldir. Çünkü o,
Kur’an’ýn hakikatlerinin satýldýðý mücevher dükkanýnýn dellalý
olacak, her kabiliyet ve seviyedeki insaný Kur’an’ýn cennet bah-
çesine davet edecektir. Üzerinde, temsil ettiði davaya ait her tür-
lü mücevheri ve güzelliði taþýmasý normaldir. 

Fevkalade bir donanýmla, insanlýk tarihinin en büyük vazife-
lerinden birisi için hazýrlandýðýný çocukluðunda hissetmiþti.
Kendisi hissettiði gibi, köyündeki insanlar da o hali hissetmiþ, o
manevi ikramýn ýlýman havasýný ve aydýnlýðýný ufuklarýnda gör-
müþlerdi. Güneþ, o köyde bir baþka parlamaktaydý. Emirdað La-
hikasýnda kendisi anlatýyor:

“Ben on yaþýnda iken, büyük bir iftiharla, hatta bazen temed-
düh suretinde bir haletim vardý. Ýstemediðim halde, pek büyük
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bir iþ ve kahramanlýk tavrýný takýnýyordum. Kendi kendime der
idim: “Senin beþ para kýymetin yok, bu temeddühkarane, husu-
san cesarette çok fazla gösteriþin ne içindir?” Bilmiyordum, hay-
ret içinde idim. Bir iki aydýr o hayrete cevap verildi ki; Risale-i
Nur kalbe-l-vuku kendini ihsas ediyordu. Sen, adi odun parçasý
gibi bir çekirdek iken, o firdevs salkýmlarýný bilfiil kendi malýn
gibi hissi kable-l vuku ile hissedip hodfuruþluk ederdin.”

Haþa, o bir odun parçasý deðildi. Tevazu ile, Kur’an’a ait bü-
tün güzellikleri Kur’an’a veriyor, kendisini o güzelliklerle güzel-
leþmiþ biliyordu. Üzerine takan da kendisi deðildi, takýlan þey-
lerde onun malý deðildi. Bir Sonsuz Güzel’in rahmeti idi görü-
nen… O bunu çocukluðundan beri görmüþ, o günlerde mana
verememiþti. 

Devam ediyor:
“Bizim “Nurs” köyümüz ise; hem eski talebelerim, hem

hemþehrilerim biliyorlar ki, bizim köyümüz, fevkalade gösteriþ
ve cesarette ileri göstermek için temeddühü çok severdiler; gü-
ya büyük bir memleketi fetheder gibi kahramanane bir tavýr al-
mak istiyordular. Ben, hem kendime, hem onlara çok hayret
ederdim. Þimdi hakiki bir ihtar ile bildim ki; “O masum
Nurs’lu insanlar, “Nurs” karyesi, Risale-i Nur’un nuruyla bü-
yük bir iftihar kazanacak, o vilayetin, nahiyenin ismini iþitme-
yen, Nurs köyünü ehemmiyetle tanýyacak” diye bir hissi kable-
l-vuku ile, o nimet-i Ýlahiye karþý teþekkürlerini temeddüh sure-
tinde göstermiþler…” 

Evet, Medine kokusundan izler taþýyan Nurs köyü ve köylü-
leri, böyle bir mazhariyetle iftihar etmekte fevkalade haklýdýrlar.
Ýnþallah, çok yakýn bir gelecekte Nurs kaynaðýndan çaðlayan o
tatlý su Amerika’sýndan Çin’ine bütün bir dünyanýn huzura kan-
masýna vesile olacaktýr. 
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Zekasý, Basireti, Hafýzasý, Ýlmi

Bediüzzaman Hazretleri’nin zekasý ve hafýzasý adeta doruk
noktadadýr. Sanki anlamamayý anlamamakta, unutmayý tanýma-
maktadýr. Þimþek gibi çakan, anýnda parlayan, çok seri düþünen,
ateþin, müstesna bir zekaya sahiptir. 

On dört yaþýnda iken, þark medrese usullerine göre bir âlim
olmuþtu. On beþ yirmi senede ancak halledilecek yüz adetten
fazla kitabý, olaðanüstü bir þekilde, üç ayda, günde sadece üç sa-
at meþguliyetle, neresinden ne sorulursa, ezberden okuyacak,
kastýný anlatacak þekilde halletmiþti. 

Asra model olacak insan, sürat çaðýna ve onun þartlarýna ha-
zýrlanýyor, yaþamak meþgalesinden ilimle meþgul olmaya fýrsat
bulamayacak insanlarýn, bir kitapta, belki birkaç sayfada bir
ömürlük ilmi bulmasýnýn yolu o günden ona açýlýyordu. Cem-ül
Cevami, Þerh-ül Mevakýf, Ýbn-ül Hacer gibi kitaplardan her bi-
risinin 220 sahifesini, belki de bir daha bakmaya ihtiyaç duyma-
yacak þekilde, yirmi dört saatte mütalaa ediyordu. 

Onun bu denli seri inkiþafýna hayret eden hocasý, Þeyh Mu-
hammed Celali Efendi bir gün sordu:

- Hangi ilim tabiatýnýza daha uygun geliyor? 
Cevap, komple donanýmýnýn þahidiydi.
-Bu ilimleri birbirinden ayýrt edemiyorum. Ya hepsini biliyo-

rum veyahut hiç birisini bilmiyorum. 
O kadar ilme bu kadar kýsa sürede vakýf olan Bediüzzaman

hakkýnda; “Ýlimler zaten vehbi hediye edilecekmiþ. Semavi din,
dersini yine semavi bir ikramla verecekmiþ. Bütünle dünyadaki
adetin dýþýnda bir hali olmasýn diye medreselerde kýsa bir süre
dolaþtýrýlmýþ.” diye düþünülmekteydi.
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Þeyh Emin Efendi’nin “kâbil-i hitap deðil” demesi üzerine,
muhatap alýnmaya deðer olduðunu ispatlamak için soru sorma-
sýný istemiþ, sorduðu ilmi sorularýn bütününü rahatlýkla cevapla-
mýþtý. Þeyh Emin Efendi’nin sorduðu iki muamma vardý ki, hal-
li fevkalade müþkül olmasýna raðmen birisini bir saatte, diðerini
üç günde halletmiþti. Halbuki, ikincisinin halli için Þeyh, Molla
Said’e tam üç yýl mühlet vermiþ, üç yýlda çözerse zekasýný tasdik
edeceðini ifade etmiþti.

Ýlk muammasýnda, verdiði cümleyi, “þark” kelimesini Arapça
Farsça deðiþtirip, düzelterek tamamlamasýný istemiþ, Üstadýmýz
bir saatte halletmiþti.

Ýkinci muammasýnda ise, on iki tane “kaf” ve lam” dan olu-
þan, harekesiz, noktasýz, dokuz mana ihtimali bulunan þekil çiz-
miþ, bunlarýn harekelendirilerek manalý bir cümle haline getiril-
mesini istemiþti. 

Üstadýmýzýn iki harfi kullanarak, üç yýlda deðil üç günde çý-
kardýðý manalý cümle þuydu: “Denildi ki, Kayl ismindeki adamýn
devesine ikindiden evvel bir devenin sütünü ver, denildi ki,
Kayl’in devesine süt verilmiþtir.”

Üstadýmýzýn, bir gün yüksekçe bir yerden etrafý seyrederken kar-
deþi Abdulmecit Efendiye söylediði: “Abdulmecit, insan kainata ba-
kar da nasýl bilmediði bir mesele kalýr?” sözü de, onun kainatý bir
kitap gibi okuyabilen müstesna zekasýnýn þahidiydi. Adeta, aklýn za-
rýný zorlanacaðý kadar zorlamýþ, týrmalamýþ, yýrtmýþ, atmýþtý. Bir be-
þerin aklýnýn alabileceði nerede, ne varsa, oraya ve o kadar…

Siirt’te, Molla Fethullah Efendi’nin medresesine gittiðinde,
Molla Fethullah hangi kitabý sorsa, “Evet, bitirdim.” cevabýný
vermiþti. Molla Fethullah haline hayret etmiþ, “Hey deli! Geçen
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sene deli idin, bu sene de mi deli oldun?” demiþti. O, insanýn ba-
zen nefsini gururlandýrmamak için hakikati saklayabileceðini, fa-
kat babadan daha muhterem olan Üstadýna karþý kesin doðrudan
baþka bir þey söyleyemeyeceðini, emrederse kendisini imtihan
edebileceðini ifade etmiþti. On dört, on beþ yaþlarýndaki bir insa-
nýn verdiði bu cevap bile harikulade mahiyetinin þahidiydi. Mol-
la Fethullah hangi kitaptan sordu ise cevabýný almýþ, sonunda hýf-
zýný denemek istemiþ ve:

-Pekala, zekada harikasýnýz. Fakat acaba hýfzýnýz nasýldýr? Ma-
kamat-ý Haririye’den birkaç satýrýný iki defa okumakla hýfzedebi-
lir misiniz? diye sormuþtu. 

O, kitabý eline almýþ, deðil iki satýrý, bir sayfayý, bir okuyuþta
ezberlemiþti. Kýsa bir bakýþ yetmiþti. Molla Fethullah: 

-Zeka ve hafýzanýn ifrat derecesiyle bir adamda toplanmasý
ender hadiselerdendir, demiþ, onu Bediüzzaman-ý Hamedani’ye
benzetmiþ ve o günden sonra Bediüzzaman olarak anýlmýþtý. 

Ezberinde kütüphane dolusu kitap olan, adeta yürüyen bir
külliye gibi dolaþan o genç, bir sözlük kitabý olan Kamus-u Ok-
yanus’u Bab-üs Sin’e kadar ezberlemiþti ki, bu 2321 sahife edi-
yordu. 

Siirt’in, Bitlis’in, Cezire’nin bütün alimlerini, Van’a gittiðin-
de coðrafya ve kimya hocalarýný ilmen maðlup etmiþti. Van’da,
o güne kadar ki ezberlerinin üzerine fenni, felsefi, edebi, tarihi
elli kadar kitabý daha hýfzetmiþti. Kardeþi Molla Abdullah’ýn an-
lattýðýna göre, Kur’an aþýðý olan Üstadýmýz, Kur’an-ý Kerim’i on
beþ günde hýfzetmiþti. 

Van Valisi Tahir Paþa’nýn konaðýnda kaldýðý dönemde, her ge-
ce yatmadan önce üç saat hafýzasýndaki kitaplarý ezberden tekrar
ediyor ve böylece ezberindekileri üç ay da bir devrediyordu. 
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Devamýný kendisinden dinleyelim:
“Cenâb-ý Hakka þükür, kardeþlerim, bütün bu mahfuzatým,

Kur’an’ýn hakaikýna çýkmak için bana basamak oldular. Sonra
Kur’an’ýn hakaikýna ulaþtým, çýktým, baktým ki; her bir ayet-i
Kur’aniye kainatý ihata ediyor gördüm. Artýk ondan sonra baþ-
ka bir kitaba ihtiyacým kalmadý. Kur’an bana kafi, vafi geldi.”

Kastamonu Vali Yardýmcýsý Feridun Çayýr Üstadýmýzý ziyare-
te gitmiþti. Üstadýmýz onu görür görmez:

-Evinize geldiðim zaman bana kapýyý açan siz deðil miydiniz?
dedi.

Meðer Feridun Çayýr’ýn babasý Üstadýn dostu olan alim bir
zatmýþ. Aradan belki kýrk yýl geçmiþ, Feridun Çayýr bütünüyle de-
ðiþmiþti. Çocukken gördüðü bir insaný onlarca yýl sonra ilk görüþ-
te tanýmasý olaðanüstü bir hadiseydi. Ýnanýlmaz bir hafýzasý vardý. 

1907’de Ýstanbul’a gittiðinde, kaldýðý Þekerci Han’ýnýn kapý-
sýna, “Her soruya cevap verilir, hiç soru sorulmaz.” manasýnda
bir levha asmýþ, sorulan bütün sorularý mükemmel cevaplamýþtý. 

Ýstanbul ulemasý, maðlup olduklarý gencin zekasý, hafýzasý,
kemali ve takvasý karþýsýnda þaþkýna dönmüþ, onu maðlup etme-
si için, o günlerde Ýstanbul’a gelen Mýsýr Ezher Üniversitesi Öð-
retim üyelerinden Þeyh Bahit Efendiden yardým istemiþlerdi.
Þeyh Bahit, onun uzak görüþlülüðünü, þartlarý ve hayatý okuma-
sýný denemek için sordu:

-Osmanlý Devleti’ndeki hürriyete, Avrupa’daki medeniyete
ne diyorsunuz? Bunlar hakkýndaki fikriniz nedir?

-Osmanlý devleti Avrupa ile hamiledir. Avrupa gibi bir hükü-
meti doðuracak. Avrupa da Ýslamiyete hamiledir. O da bir Ýslam
devleti doðuracak.
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Þeyh Bahit, bu enfes cevap karþýsýnda hayranlýðýný gizleyeme-
miþ, ayný þeyi düþündüðünü fakat bu kadar net ifade etmeye
kendisinin muvaffak olamadýðýný söylemiþ, ilmen ona mukabele
etmenin imkansýz olduðunu itiraf etmiþti. 

Ona ihsan edilen bu müthiþ mazhariyet bir gün, Risale-i Nur
külliyatýný netice vermiþti. O gün, dýþtan bakýldýðýnda enaniyet ve
kibir kokusu taþýyan, “Her soruya cevap verilir!” meydan okuma-
sýnýn hikmetini de, iþte o Nur Külliyatýnýn bir mazhariyeti olarak
izah ediyor, o ilana Nur’lara zemin hazýrlamak için sevk edildiði-
ni, ulemalarýn gençken, maðlup edemedikleri bir zatýn kemal ça-
ðýnda verdiði meyveleri tenkide cesaret edememeleri, Nur’lara o
nazarla yaklaþmamalarý için bahþedildiðini anlatýyordu. 

Evet, o Nur’lar ki, her ne kadar Üstadýmýz, onu kendisine
baðlamasa, “üzüm kuru çöpünde aranmaz” diyerek nazarlarý
kendisinden çevirse de, onun ilminin apaçýk þahidiydi ve o güne
kadar emsali görülmüþ deðildi. 

Bir gün camide Ýbn-ül Hacer’den ders okurlarken Üstadýmýz
metnin bir yerine bir mana vermiþti. Molla Resul sordu:

-Seyda, sizin verdiðiniz mana ile kitabýn metni birbirini tut-
muyor, hangisi doðrudur. 

Üstad Hazretleri biraz sukut etti. Molla Resul sorusunu tek-
rarladý. Bunun üzerine hiddetlenen Üstad:

-Molla Resul! Þu musanniflerin, müelliflerin ilimleri deniz ol-
sa Said’in topuðunu ýslatmaz. Sen Said’i hala eski Said sanýrsýn.

Molla Resul hatasýný anlamýþtý. Birkaç dakika sonra Üstadýmýz
istiðfar çekerek, “Yahu beni niçin hiddete getiriyorsunuz?” buyurdu. 

Isparta’ya ilk götürülüþünde Þeyh Mustafa ziyaretine gitmiþ:
“Taftazaniler, Fahredin-i Raziler birer çeþme iseler, bu zat bir de-
nizdir.” demiþti. 
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Evet ilimde kimse yoluna çýkamýyor, kâmetine ulaþamýyordu.
Bu farklý bir bahþ, farklý bir lütuftu.

O, birkaç sayfada kâinatýn týlsýmýný çözen, kainatýn Sahibini zer-
re kadar aklý olan herkese isbat edip tanýtan, kulluðun güzelliðini,
haramýn çirkinliðini olanca netliðiyle ruhlara duyuran, þeytanlarý
bile maðlup edecek katiyette Kur’an’ýn vahy-i semaviye dayandýðý-
ný, Efendimiz’in (s.a.s.) Allah’ýn (c.c) þaný yüce bir peygamberi ve
memuru olduðunu isbat eden, öldükten sonra dirilmek gibi bir
meseleyi aklýn gözüne gösteren, melaike ve ruhanileri, manevi var-
lýklar olmalarýna raðmen, maddi varlýklar gibi kat’i tanýtýp isbat
eden, mevcudatýn “Bismillah” dediðini, “Hu” zikrinde olduðunu
herkese duyuran, çaðlarýn tortusunu süpürüp, akýllarý karýþtýran so-
rularý bir cümlede halleden, hayatýn keþmekeþine raðmen içtimai
meselelere en tatlý reçetelerle çözümler gösteren deha ötesi bir ka-
biliyet ve vazifeliydi. 

Nur Külliyatý ile meseleleri o kadar net anlatmýþ, kabukla uð-
raþmadan özü öylesine göstermiþti ki, bir gün ona “Sen teklif
sýrrýný ortadan kaldýrýyorsun. Nur’larý okuyup iman etmemek,
dalaletten tiksinip, hasenata aþýk olmamak mümkün deðil. Bu
eserlerden sonra imtihan sýrrý nasýl devam edecek?” manasýna
sorular sorulmuþ, o da, “Risale-i Nur’lara ulaþmaya mânialar ço-
ðalmýþ.” demiþti. Demek bu soru bir yönüyle doðruydu, mânia-
lar ise o sýrrý devam ettiriyordu. Sefahat ayrý bir mânia, korku
ayrý bir mânia, “þucu” diye kandýrýlmak ayrý bir mânia, yaþamak
meþgalesi ayrý bir mânia, cehalet ayrý bir mânia, kibir ayrý bir
mânia, alýþkanlýklar ayrý bir mânia idi. 

Cesareti ve Ýzzet-i Nefsi

O, korkunun elini tutamadýðý bir Zat’týr. Her þeyin ipinin Al-
lah’ýn kudret elinde olduðuna inandýðý için, “küre-i arz bomba
olup patlasa onu korkutmaz.”
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Bir gün, kardeþi Abdulmecid Efendiye korkak olmamasýný
ihtar ettiðinde o, “Seyda, Allah bendeki cesareti de alýp size ver-
miþ” der. 

Hüsrev Aðabey’in yakýnlarýndan, Üstadýn son üç yýlýna þahit
olmuþ Ziya Baysan Aðabey’in anlattýðýna göre, Üstadýmýz üç
dört yaþlarýnda iken bir gün mübarek anneleri Nuriye Haným’la
kýrlara çýkar. Onlar kýrda iken müthiþ bir yaðmur baþlar. Fýrtýna-
lar kopar. Üstad annesini teselli eder. 

-Ana korkma, senin yanýnda Said var.
Bir sadýk rüyada, Aðrý Daðý’nýn infilak ettiðini gördüðünde

de hemen hemen ayný þeyleri söylemiþtir. 

Dokuz yaþýnda iken gittiði Tað köyündeki medreseden âmi-
rane tavýrlara tahammül edemediði için ayrýlacak kadar tarifsiz
bir izzet-i nefis sahibidir.

Hizan Þeyhi’nin yaylasýna gitmiþ, oradaki talebelerin onu çeke-
memesi nizaa sebebiyet vermiþ, dördü birden ona saldýrmýþtý. Sey-
yid Nur Muhammed Hazretlerinin yanýna gittiðinde, olanlardan
þikayet etmek ve acziyet sergilemek izzetine aðýr geldiðinden:

-Þeyh Efendi! Bunlara söyleyiniz, benimle dövüþtükleri za-
man dördü bir olmasýnlar, ikiþer ikiþer gelsinler, demiþti. 

Þeyhan Yaylasý’nda, aðabeyi ile ilgili bir meseleye karýþan
Molla Muhammed Emin Efendi’ye, Þeyh Abdurrahman-ý Ta-
ði’nin medresesinde olduklarýný kast ederek, kendisinin de orada
onlar gibi bir talebe olduðunu, hocalýk hakký olmadýðýný söyle-
miþ ve oradan ayrýlmýþ, gündüz bile güçlükle geçilebilen büyük
bir ormaný gece yalnýz baþýna geçerek Nurþin’e gelmiþti.
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Bir dönem Vahhabiliðe merak salan Bitlis valisinin karþýsýna
çýkýp, onun gizlediði halini yüzüne vurup, “Asýl baþta vahhabi
olan sensin!” demekten çekinmediðinde on dört onbeþ yaþlarýn-
daydý. Vali, ondan aldýðý dersle yanlýþýndan dönmüþ ve durumu-
nu itiraf etmiþti.

Abdulkadir-i Geylani Hazretleri’nin rüyadaki isteði üzerine,
Mustafa Paþa namý ile meþhur bir zorbanýn karþýsýna çýkýp, onu
namaz ve haksýzlýk yapmamaya davet etmekte zerre kadar tered-
düt etmemiþti. 

Mardin’de, Ulu Cami’nin minaresinin þerefesindeki demir
korkuluða çýkýp pervane gibi devrederken insanlar gözlerini ka-
patýyor, o onlara latife yapýyordu. 

31 Mart vakasýnda kendisine idam edilenleri gösteren ve
“Sen de bunlar gibi þeriat istedin mi?” diyen mahkeme reisi
Hurþit Paþa’ya: “Þeriatýn bir hakikatine bin ruhum olsa feda et-
meye hazýrým!” diye mukabele etmiþti. 

Cihan Harbinde, gönüllü alay komutaný olarak kurþunlara
yürüyor, “Küffarýn kurþunu bizi öldürmeyecek.” diyor, atýný
mahmuzluyordu.

Esir edildiðinde ne korku ve ne de zerre kadar zillet eseri gös-
termiþ, belki de hayatýnda sadece orada Rus komutanýn karþýsýn-
da bacak bacak üzerine atmýþtý. 

Esir kampýndayken, Kafkas Cephesi Komutaný Nikola Nikola-
viç karþýsýnda ayaða kalkmamýþ, kurþuna dizilme emri karþýsýnda
sadece namaz için izin istemiþti. Özür dilemeyi asla düþünmemiþ,
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ölüm karþýsýnda bir an tereddüt etmemiþti. Bu dev adam karþýsýn-
da, cephe komutaný erimiþ, bitmiþ, kararýndan vaz geçmiþti. 

Kurtuluþ Savaþýnda, Ýngiliz istilasý aleyhinde kitap ve yazýlar
yayýnlamýþ, korkmadýðýný göstermek ve halka cesaret vermek
için kitabýnýn altýna adýný yazmýþtý. Ölüm emri çýkarýlmýþ, o ir-
þad ve tebliðe, vatanýn müdafaasýnýn ehemmiyetine ait dersleri-
ne devam etmiþ, Ankara’ya adam göndermiþti. 

Herkesin bir þekilde sesinin kesildiði dönemde, o, kalplerin ve
akýllarýn fethine yönelmiþ, risaleleri elden ele yayýlmýþtý. Sürgüne gi-
derken, “Kendi rýzamla gidiyorum!” demiþ, akýbetin belirsiz olma-
sýndan bir an dehþete düþmemiþti. Halbuki kaç defa kurþunlanma
emri alýnmýþ, fakat koruyan korumuþ, kimsenin eli varmamýþtý.

Sürgüne irþada gider gibi gitmiþti. 
Barla’da iken mâruz kaldýðý saygýsýzca muameleler ve zulüm-

ler izzet-i imaniyesine dokunmuþ, bu halden duyduðu rahatsýz-
lýk 1934 senesi içerisinde dokuz adet mübarek diþinin düþmesi-
ni netice vermiþti. 

Ýdamla yargýlandýðý mahkemede namaz için müsaade iste-
miþ, “Ben burada namazýn hakkýný müdafaa etmek için bulunu-
yorum!” demiþti. 

Son sözü sorulduðunda, ikindi namazýnýn vaktinin daraldýðý-
ný söylemiþ, hakkýndaki kararýn deðil, namazýna gelecek zararýn
endiþesini yaþamýþtý.

Mahkemede “Sarýðýný çýkar!” demiþler, “Bu sarýk buradan bu
baþ ile beraber çýkar!” demiþti. 
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Evet, korkuyla tanýþmamýþ, mahlukata minnet etmemiþti. 

Manevi Donanýmý

Hayata gözlerini açtýðý günden itibaren dünyayý ahiretle,
maddeyi manayla birlikte yaþamýþ, nazarýný buradan çok öteye
dikmiþti. Baþkasýnýn maddeyi ve maddi alemleri gördüðü kadar,
o manayý ve manevi âlemleri görüyordu. 

Meselelerin sýrrýný süzüyor, hikmet þakaklarýndan dökülüyor-
du. Ýnsan, dünyayý, içerisindekileri ve öteyi nasýl bu kadar net,
nasýl bu kadar berrak görebilirdi, beyinler hayret ediyordu. 

Çocukluk arkadaþý 1165 yýlýnda vefat eden Abulkadir-i Gey-
lani Hazretleri idi. Cevizini kaybeder, “Ya Þeyh, cevizimi bul, sa-
na bir fatiha!” der, ceviz yuvarlanýr gelirdi. Belki binlerce defa
perdeyi sýyýrýp Rabbin izniyle imdadýna yetiþmiþti. 

Hangi çocuk, hayalinden sorup, ruhunun sesini dinleyip, Ce-
hennemde de olsa beka isteðini duyabilirdi ki? O çocukluðunda
bunu kendisine sormuþ, ruhundan o cevabý almýþtý. 

Çocuk denilecek yaþta, gecelerini Doðu Beyazýd’daki Ah-
med-i Hâni Hazretleri’nin türbesinde geçirir, bazen içerden “Be-
li, beli- evet, evet” dediði duyulurdu. 

On beþ yaþlarýnda iken, baþka bir manevi pencere daha açýl-
mýþ, rüyasýnda kýyametin koptuðunu görmüþtü. Peygamber
Efendimizi ziyaret etmeyi düþündü. Nasýl olsa herkes oradan ge-
çiyor, düþüncesiyle Sýrat’ýn baþýna gitti.

Orada geçmiþ Peygamber-i Ziþan Efendilerimizi ziyaret etti.
Daha sonra Ýnsanlýðýn Efendisi Hazret-i Muhammed Mustafa
(s.a.s.) ile görüþmek þerefine erdi. 
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Efendimizi ziyareti esnasýnda Ondan ilim talebinde bulundu.
Efendimiz (s.a.s.), ümmetinden hiç kimseye sual sormamak þartýy-
la Kur’an ilminin hususi surette kendisine verileceðini müjdeledi. 

Görüldüðü gibi, sanki ýþýða binmiþ, sanki zaman mekan kay-
dýndan silinmiþti. Zamanda seyeran ediyordu. 

Adeta gökler ona taç tutmuþ, hikmetlerini eteklerine boþalt-
mýþtý ki; onca ilmine raðmen, “Benim bütün bunlarýn kýrk mis-
li kadar manevi meþhudatým vardýr. Onlar da aynen kuvve-i ha-
fýzamda yazýlmýþtýr.” diyordu. 

Molla Resul’e bir gün halini anlatýrken þöyle demiþti: “Bak
Molla Resul, evliya arasýnda seyr-ü süluk diye bir hadise vardýr. Bu
seyr-ü süluku bitirmek için, tesbihin birinci habbesinden baþlayýp,
doksan dokuzuncu habbesine kadar seyr-ü süluk makamýný kat
ederler. Fakat ben ise Allah’ýn lütfuyla þuradan þuraya atladým.” 

Yani doksan dokuzunu aþmadan, sonuncuya atlamak gibi bir
lütfu Allah bahþetmiþti. Aynalara uðramadan doðrudan güneþe
çýkmýþ, aynalarýn gücü kadar deðil, güneþin azameti kadar ay-
dýnlanmýþtý. 

Van kalesinden düþerken, önce “Davam!” demiþ, arkasýn-
dan sanki koruyucu meleðini imdada çaðýrýr gibi Abdulkadir-i
Geylani Hazretlerinden medet istemiþ ve harikulade bir þekil-
de kurtulmuþtu. 

Sibiryadan esaretten dönüþü bütünüyle harikulade hallerle
doluydu. Arap kýyafeti ile beliren birisi, elbiselerini ve merke-
bini veriyor, onun kýyafetleri ile nöbetçilerin bulunduðu kale
kapýsý gibi bir kapýyý geçiyor, nasýlsa onunla yaptýðý yolculukla
bir günde sýnýra yaklaþýyor, Volga nehrini yürüyerek geçiyor,
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kendisini ismen bilen ve maðarada kalan yaþlý birisinin misafi-
ri oluyordu. Bunlar anlatýlanlar… Perdenin ötesi kim bilir na-
sýldý ve daha neler vardý?

1919’da, rüyasýnda, içinde her asrýn vekilinin bulunduðu
muhteþem bir meclise çaðýrýlmýþ, sorularýna cevap vermiþti.
Kimbilir, bunun gibi, günün hangi saatlerinde, haftanýn hangi
günlerinde manevi randevularý vardý?

Zira bir gün, Kastamonu’da iken Çaycý Emin Aðabey, ay ýþý-
ðýna aldanarak Üstadýmýzýn sobasýný yakmak için fecirden evvel
gitmiþti. Üstadýmýzý yerde, gözleri kapalý, huþu içerisinde dua
ederken buldu. Öyle bir tazarru ve niyazda bulunuyordu ki,
Çaycý Emin haþyet ve dehþet içerisinde onu seyretmeye baþladý.
Tam bir buçuk saat öylece kalakalmýþtý. 

Bir aralýk Üstadýmýzýn, “Kambur, nasýl sözüme geldin mi?”
dediðini duydu. 

Ezan okunmaya baþladýðýnda Üstad, içinde bulunduðu o
manevi halden çýktý. Çaycý Emin’e döndü:

-Kardeþim, ben sana tembih etmemiþ miydim ki, þafaktan ev-
vel gelme. Niçin geldin?

Çaycý Emin, özür diledi, ay ýþýðýnýn kendisini yanýlttýðýný söy-
ledi. Namazý birlikte kýldýlar. Namazdan sonra Çaycý Emin’in me-
rakýný gideren veya belki de daha fazla artýran þu sözleri söyledi:

-Kardeþim, benim bir vaktim vardýr. O vakitte melaike de
gelse kasem ederim ki kabul edemem.

Demek, o vakit o kadar önemli, Alem-i Ýslam’ýn mukaddera-
týyla o kadar âlakalýydý. Belki de, bulunduðu meclis ve hal, daha
ötesi olmadýðý için nazarýný baþka yana çevirmesine müsaade et-
miyordu. Devam etti:
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“Belki sen, o kambur lafýmdan merak etmiþsin. Onu sana an-
latayým: Bir zaman ben Haþir Risalesi’ni Barla’da yazarken, are-
feye birkaç gün vardý. Islahý gayr-i kabil bazý Ýslam düþmanlarýna
kahr ile beddua etmek istedim. Fakat Hicaz’da, baþlarýnda kam-
bur namýyla Kutb-u Azam olmak üzere muhterem âvanesi, hep
beraber onlarýn ýslahý hususunda dua ederek manen müdafaa et-
tiler. Benim duam ferdi kaldýðý için semada kabul görmedi. 

Amma bu sene bakýyorum ki, hepsi benim sözüme gelmiþler,
bana hak veriyorlar ve onlar da bana iltihak ederek bedduaya
döndüler. Ýþte benim hitap ettiðim kambur, zamanýn meczup
velilerinden Kutb-u Azam’dýr. Ve hicazda bulunmaktadýr.” San-
ki iç içe alemleri, sanki perdenin ötesinde kendisine hususi bir
dünyayý yaþýyordu.

Cizreli Þeyh Seyda Hazretleri, her seher vaktinde batýya doð-
ru dönerek kalben müteveccih olurdu. Yakýnlarýndan birisi hik-
metini sorduðunda: “Cenab-ý Hak, bu asýrda yeryüzüne inen fe-
yiz ve nurlarý evvela Bediüzzaman Hazretleri’nin kalp ve ruhu-
na bütün halinde indiriyor, sonra onun vasýtasýyla sair evliyaul-
laha daðýlýyor, bu sebeple o yöne dönüyorum.” demiþti. 

Bir baþkasý, bu temsilleri nereden aldýðýný sorduðunda Üsta-
dýmýz, temsillere insanýn takva derecesiyle vakýf olacaðýný ifade
etmiþti.

Ömer Nasuhi Hocaefendiye, talebeleri, niçin kendi kitaplarý-
nýn Nur’lar kadar okunmadýðýný, onun kitaplarýný okuyanlarýn
niçin Nur’larý okuyanlar gibi bir gayretin içine girmediklerini ve
birbirlerini bulmadýklarýný sormuþlardý:

-Oðlum, demiþti, Said Nursi’nin kulaðýna üfleyenler var. Bizim
eserlerimiz ise, mevcutlardan bir derlemedir. Ýþte sebebi budur.
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Bir gün Barla’da, Hulusi Aðabey’in de bulunduðu bir mecli-
se: “Eðer siz eski zamanda olsaydýnýz, bu dersleri ve hakikatleri
öðrenebilmek için, buraya diz üstü yürüyerek, sürüne sürüne ge-
lirdiniz.” demiþti. Takdir edilebilse o derslerin, o göklerden ge-
len manevi sofranýn kýymeti buydu. 
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ÝÞARETLER

Kur’an’da Risale-i Nur’a Ýþaretler

Kur’an, bir çekirdek gibi, kâinattaki bütün hakikatleri ihtiva
etmektedir. Âlem-i þehadette, yani görünen âlemde, âlem-i gay-
býn, yani görünmeyen âlemin dilidir. Hadiselerin arkasýnda ya-
zýlý olan sýrlarýn keþfidir. 

O, bir arýdan, bir þahýstan, Efendimizden önceki hidayet ha-
reketlerinden bahsediyorsa, Ondan sonra gelen ve milyonlarca
insanýn hidayetine vesile olan bir misyondan bahsetmemesi, en
azýndan ona iþaret etmemesi düþünülemez. Nur külliyatýndan,
ona talebe olmayý kabul etsin, etmesin, dünyanýn her tarafýnda
birçok insanýn heybesinde bir þeyler vardýr. Ki bu sayý bugün
milyonlarla ifade edilse de, inþallah gelecekte milyarlar olacaktýr. 

Zaten Risale-i Nur, Kur’an’ýn ayetlerinin tefsiri olduðu, söz-
lerini Kur’an’a ait olmak kýymetlendirip güzelleþtirdiði için, Ri-
sale-i Nur’u sena etmek, Kur’an’ý sena etmek manasýna gelir. 

Tevafuk, yani denk düþme, cifir ilminde önemli bir anahtardýr.
Cifir ilmi, Arap alfabesindeki her bir harfe rakam olarak deðer ve-
rilerek yapýlan ebced hesabý ile, hadiselerin manalarý ile rakamlar
arasýndaki denk düþmeleri bulmak ve ondan manalar çýkarmaktýr. 

Ýslam tarihinde, ayet ve hadislerin rakam deðerlerinden bazý
sýrlarýn ortaya çýkarýlmasýndan istifade edilmiþtir. Mesela, Hz. Ali
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Efendimiz, Kur’an-ý Kerim’deki bazý mukattaa harflerinden Sýffin
Savaþý’nýn tarihini çýkarmýþ, Celcelütiye isimli meþhur kasidesini
ebced hesabýyla yazmýþtýr. Cafer-i Sadýk, Muhyiddin-i Arabi, Ab-
dulkadir-i Geylani gibi zatlar da ebced hesabýný kullanmýþlardýr. 

Üstad Hazretleri de, cifir ilminden yararlanarak birçok hesap-
lamalar yapmýþ, Kur’an’ýn ayetlerinden hadiseye denk düþen bazý
iþaretler çýkarmýþ, fakat Dokuzuncu Lem’a da, herkesin cifir ilmi-
ni bilemeyeceðini, ehil olmayanlarýn kötüye kullanacaðýný, iman
hizmetinin böyle þeylerden yüz derece daha kýymetli olduðunu,
bu türlü meþguliyetlerin insaný ehemmiyetli hizmetlerden ve iþler-
den uzaklaþtýracaðýný, bu sebeple de zararlý olacaðýný anlatmýþtýr. 

Mesela, Üstadýmýzýn “Nurun asýl avukatý” diye iltifat ettiði
Ahmet Fevzi Kul Aðabeyimiz, Kur’an-ý Kerimin otuz cüzünden
iþaretler çýkarmýþ, fakat o kitap basýlmamýþ, Üstadýmýz: “Ahmet,
sen ihtiyarýn karýþarak -kendi isteðinle- çýkarýyorsun, halbuki
ben iþaratla ihtiyarým karýþmadan çýkarýyorum.” buyurmuþtur. 

Sadece bir tevafuk, çýkarýlan manaya delil olmaz, gizli bir
ima, benzerlikten doðan çaðrýþým olur. Eðer, iki açýdan tevafuk
varsa, ima deðil, artýk remizdir, gizli ve ince bir iþarettir. Eðer, iki
üç açýdan bir denk düþme varsa o artýk aþikar bir iþarettir. Eðer,
sözün manasý ile harflerden çýkan rakam tam denk düþerse, iþa-
ret delil olur. Eðer altý yedi tevafuk varsa, mana ve harfler tam
denk düþse, hadiseler de buna delalet etse o zaman sarahat dere-
cesine çýkar. Artýk çok açýk ve kasýtlý iþaret var demektir. 

Üstadýmýz, Kur’an’ýn otuz üç ayetinin hem manasý itibariyle,
hem de cifirle Risale-i Nur’a iþaret ettiðini söyler. Ayetleri tek tek
anlatýp ne þekilde ve hangi rakamýn denk düþmesiyle Nur hizme-
tine baktýðýný izah eder. Bundan maksadý dalalet ateþiyle insanlý-
ðýn yandýðý bir çaðda göklerden uzanan rahmet elini insanlara
göstermek, dertlerine derman bulacaklarý Nur çeþmesine onlarý
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yönlendirmektir. Zira, Kur’an’ýn kutsi manalarý anlaþýlmaz ol-
muþ, çeþitli ayetler ve hadisler tenkide tâbi tutulmuþ ve izahlarý
istenmiþtir. O izahlara imanlarýný kaybetmemeleri için hava kadar
su kadar muhtaçtýrlar. Onu görmelerini saðlamak, bir de bu þe-
kilde dikkat çekmek çok önemlidir. Ebedi aç ve susuz kalmasýn-
lar diye… Üstadýmýzýn maksadý sadece budur ve akýllara gelebi-
lecek baþka türlü þeylere asla ihtiyacý ve teveccühü yoktur. Biz o
ayetlerden üç tanesini buraya almakla iktifa edeceðiz.

Nur Suresi’nin otuz beþinci ayeti, diðer hikmet ve maksatla-
rý ile birlikte Risale-i Nur’a da bakar. Ayet: “Allah göklerin ve
yerin nurudur.” diye baþlar. Devamýnda, “Onun nurunun misa-
li bir lamba yuvasý gibidir ki, onda bir kandil vardýr.” der.
Nur’dan bahsedilen bu cümle cifir hesabýyla 998 eder ki, Risa-
let’ün Nur’da cifir hesabýyla 998’e karþýlýk gelir. 

“Onda bir kandil vardýr, kandil de cam fanus içindedir.” cüm-
lesi, 1349 eder ki, Risale-i Nur’un en nurani cüzlerinin yazýldý-
ðý ve yayýldýðý dönemdir. 

Ayetin devamýnda cam fanus içindeki kandilin, “ne doðuya,
ne batýya ait olmayan mübarek bir aðacýn yakýtýndan tutuþturul-
duðu” ifade edilir. “Onun yakýtý, kendisine ateþ dokunmasa bile
ýþýk verecek kabiliyettedir. O nur üstüne nurdur.” 

Ayet’in bu cümlesi, gaybi bir ihbar þeklinde elektrikten haber
vermektedir ki, ona yakýt dokundurulmadan, saðýndan, solun-
dan ateþ getirilmeden yanmaktadýr. Ne þartan, ne garptan, yaký-
tý doðrudan semadan, rahmet hazinesindendir. Aynen bunun gi-
bi, manevi bir elektrik olan Risale-i Nur’da, ne doðunun mâlu-
matýna ve ilmine, ve ne de batýnýn felsefesine veya fennine aittir,
onun malý semavi olan Kur’an’ýn yüce mertebesindendir.
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Evet, elektriðin o güne kadar bilinenden farklý mahiyeti gibi,
manevi bir elektrik olan Risale-i Nur da, gayet yüksek ve derin
bir ilim olmasýna raðmen külfetsiz elde edilebilir. Baþka Üstad-
larýn irþadýyla tutuþmaya, aydýnlanmaya ihtiyaç býrakmaz. Her-
kes kendi derecesine göre o yüksek ilmi meþakkat ateþiyle yan-
madan alabilir. Risale-i Nur böyle olduðu gibi, onun müellifi
de, ateþsiz yanmýþ, tahsil için külfet ve ders meþakkatine muhtaç
olmadan kendi kendisine nurlanmýþtýr. 

Bakara Suresi’nin 256. ayetinde: “Allah’a iman eden hiç kop-
mayacak bir zincir-i nuraniye yapýþýr.” denilmektedir. Risale-i
Nur, ise imana ait hakikatleri fevkalade bir þekilde ispat etmesiy-
le, insanlarýn imanla aralarýndaki en saðlam bað ve zincirdir, bir
“urvetü’l vüska”dýr. Ýnsanlarý bu zulmet çaðýnda, bellerine bað-
lanmýþ manevi ve nurani bir zincir gibi her türlü fýrtýnanýn, aký-
mýn ve tahribatýn ortasýndan çekip çýkarmaktadýr.

Ayetin cifri rakamý, 1347 eder. O tarih ise, Nur külliyatýnýn
Barla’da telif edildiði ve fevkalade parladýðý tarihlerdendir ve
tam bir tevafuktur, ki ona tutunan imanýný kurtaracaktýr. 

Hud Suresi’nde geçen: “O gün insanlardan saidler ve þakiler
vardýr.” ayeti ve üç ayet sonraki “Saidlere gelince onlar da cen-
nette kalacaktýr.” ayetinin cifri rakamý, 1352’dir. O tarihte, tari-
hin en çirkin zulümlerinden birisine mâruz kalan Nur talebeleri
deðiþik yerlerden toplanarak önce Isparta’ya, sonra Eskiþehir’e
götürülmüþtür. 

O sýkýntýlý günlerde Nur hizmetinin kahramanlarýna bu ayetle,
“Risale-i nur talebelerinin imanla kabre girecekleri, imansýz vefat
etmeyecekleri!” müjdelenmiþtir. Bu müjde o karanlýk günlerde
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Üstadýmýzýn ifadesiyle “Cihan saltanatýndan daha ziyade kýymet-
tar bir müjde-i Kur’aniye, bir beþaret-i semaviyedir.” 

Elbette, imani hakikatlerin en anlaþýlmaz meselelerini en ca-
hil adama dahi birkaç sayfada anlatýp isbat eden, insanlarýn bü-
yük bir coþku ile okuyup, vesilesiyle Rablerini, Peygamberlerini
tanýdýklarý ve dinin güzelliklerine aþýk olduklarý bir eserin Kur’an
tarafýndan sena edilmesi çok görülmemelidir. 

Zira, o Kur’an’ý methetmemiþ, Kur’an ona mevzu olduðu
için Risale-i Nur kýymetlenmiþ, güzelleþmiþtir. 

Hz. Ali Efendimiz’in Ýþaret ve Kerameti

Celcelütiye, Hazreti Ali Efendimize ait bir kasidedir. Celce-
lütiye Duasý olarak da anýlýr. Süryanice’dir. Kelime manasý, “eþ-
siz, benzersiz, bedi” demektir. Resul-i Ekrem Efendimizin
(s.a.s.) derslerine istinaden, cifir ve ebced hesabýna göre yazýl-
mýþtýr. 

Hazret-i Ali Efendimiz, o kasidesinde, “Dünyanýn baþlangý-
cýndan kýyamete kadar ki bilgiler ve önemli sýrlar bize apaçýk gö-
ründü, kim ne isterse sorsun, sözümüze þüphe edenler zelil
olur” der. Onun içindir ki, Celcelüti’ye ve Ercüze isimli kaside-
leri gaybe ait haberlerle doludur. 

Celcelütiye, hususiyle ahirzaman hadiselerine bakar. Üstadý-
mýz, Kur’an’a ve Al-i Beyt’e yakýndan alakadar olan Hz. Al-i
Efendimizin bu asýrdaki en mühim manevi hadise olan Risale-i
Nur’a iþaretinin mâkul ve lâzým olduðunu anlatýr. 

Üstadýmýz, kendisine verilen ve Bediüzzaman (zamanýn hari-
kasý, benzersizi) isminin de aslýnda Risale-i Nur’a ait olduðunu,
ifadeleri farklý olan Risalelere, “Bedi” manasýndaki Celcelütiye
isminin de baktýðýný ifade eder. 
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Üstadýmýz, Sikke-i Tasdik-i Gaybi isimli eserinde, Hazret-i
Ali Efendimize mâna aleminde bizzat Risale-i Nur’u sorar. O,
“Mana aleminde sordum” dedikten sonra mesele artýk ayandýr: 

“Ercüze’nde benden bahs ile ‘kendini muhafaza et’ demiþsin.
Hem tam vaktinde emrinizi gördük, fakat maatteessüf kendimi-
zi muhafaza edemedik. Bu belaya düþtük. Þahsýmdan binler de-
fa daha ehemmiyetli olan Risale-i Nur’dan bahs ve iþaretin yok
mu?” dedim. 

Dedi: “Yalnýz iþaret deðil, belki Celcelitiye’mde tasrih ediyo-
rum.” 

Sanki “Ýlmin Kapýsý”, Celcelütiye’sini, baþka maksatlarý ile
birlikte, ahir zamandaki iman hizmetinde istihdam edilecek Ri-
sale-i Nur’u da anlatmak için yazmýþtýr. Hazreti Ali Efendimizin,
“iþaretle deðil, apaçýk anlatýyorum” manasýndaki cevabý üzerine
Üstadýmýz Celcelütiye’deki þu cümleyi görür:

“Siracü’n Nur gizliden gizliye yanýp yayýlýyor; Siracü’s Sürc
(kandiller kandili) gizliden gizliye yanýp aydýnlanýyor.” 

Siracü’n Nur’un ebced hesabýnda Risale-i Nur’a denk düþtü-
ðünü fark eder.

Bir baþka yerde geçen: “Ya Rab! Benim yýldýzýmý isminle nur
eyle. Ahirzaman’a kadar bedi bir surette ýþýklandýr, þulelendir”
cümlesindeki, “isminle yýldýzýmý nur eyle” bölümü ile, Risale-i
Nur’un, ebced hesabý, her ikisindeki “nur” ifadesi sayýlmazsa ta-
mý tamýna 296 eder ki, açýk bir tevafuktur. 

Mana ve hadiselerdeki denk düþme ile birlikte, ebced hesa-
býndaki tam tevafuku, hele Üstadýmýz bizzat, pek alýþýk olmadý-
ðýmýz bir tarzda “manen sordum” dedikten sonra, tesadüfe ha-
vale etmek, akýlla ve insafla ters düþmek demektir. 

Evet, bu Nur hizmetinin ve onun hadimlerinin mazhar oldu-
ðu fevkalade bir ikramdýr ki, Hz. Ali Efendimizin ve hatta onun
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ötesinde Efendiler Efendisinin (s.a.s.) mübarek elini, baþlarýnýn
üzerinde göstermektedir. Bu tebrik o hizmetin kahramanlarýna
baþka hiçbir þey olmasa kâfidir. 

Abdülkadir-i Geylani Hazretleri’nin Risale-i Nur’a Ýþareti

Gavs-ý Azam’ýn Risale-i Nur’a iþareti, sair evliyalarýn iþareti gi-
bi deðildir. Adeta eliyle göstermekte, parmaðýný baþýna dokundur-
maktadýr, o kadar açýktýr. Bu iþaretler, onun çocukluðundan haya-
týnýn bütün safahatýna Üstad’a olan ilgisini de açýklamaktadýr.
Þeyh-i Geylani, Mecmuat’ül Ahzap’ta geçen kasidesinde þöyle der:

“Ahirzaman fitnelerine yetiþip düþtüðün zaman, benim dua
ve himmetimi kendine vesile ve þefaatçi yap. Allah’ýn izniyle ve
kuvvetiyle senin imdadýna yetiþeceðim. Doðuda, batýda ve han-
gi beldede olursa olsun, o fitne ve bela asrýnýn her þer ve fitne-
sinden, Allah’ýn izniyle ve havl-i kuvvetiyle onun koruyucusu-
yum. Ey benim þiirimi, meslek ve meþrebimi ve mücahedeleri-
mi dile getiren müridim, ‘Sözler’ini söylemekten korkma. Mu-
hakkak ki sen, inayet gözüyle gözetilip korunmaktasýn. Zama-
nýn Abdulkadiri ol. Muhabbetimde sadýk olduðundan ve ihlasa
çalýþtýðýndan, geçiminde dahi ismin gibi mesud olasýn.” 

Üstadýmýzdan yaklaþýk sekizyüz sene önce yazýlmýþ olan bu
ifadeler, mana itibariyle fevkalade açýk ve net iþaretler, iþaretten
öte ihbarlardýr. Evet, dediði gibi doðu da batý da Üstadýmýzýn
imdadýna koþmuþtur. Van kalesinden düþerken elini uzattýðý gi-
bi, esaretten döndüðünde medet ararken Ýstanbul da elini uzat-
mýþtýr. ‘Sözler’ini söylemiþtir ki mâlum, Risale-i Nur’un bir adý
da ‘Sözler’dir. “Ýsmin gibi mesud olasýn” ifadesi, Said-i Nursi
Hazretleri ile konuþtuðunun ilanýdýr. 

“Vaktin Abdulkadiri ol” ifadesi, ebced hesabýyla 325 eder ki,
“Said Bediüzzaman” ismi de 325 etmektedir. 
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“Garpta beni yardýma çaðýrdýðý zaman onun imdadýna yeti-
þeceðim.” ifadesi, 1339 eder ki, Üstadýmýzýn Hazret-i Gavs’tan
medet istediði ve onun Fütuh’ul Gayb kitabýndaki iþaret ve irþat-
larýyla Üstadýmýzýn memleketine nispetle garp sayýlan Ýstan-
bul’da imdada koþtuðu 1921 miladi tarihidir. 

Manevi cenahtan bu kadar desteklenen, hakkýnda bu denli
açýk ihbarlarda bulunulan Risale-i Nur ve onun muhterem mü-
ellifi, vazifesinin ehemmiyeti ölçüsünde harikulade ikrama maz-
har kýlýnmýþtýr. 

Mevlana Halid-i Baðdadi’nin Cübbesi

1193’te, Üstadýmýzdan tam yüz sene önce dünyaya gelen ve
o asrýn müceddidi olarak bilinen Mevlana Halid Hazretleri,
Baðdat’a ilim tahsili için giden Afyonkarahisar’lý Küçük Meh-
med’i (Küçük Aþýk - Þeyh Muhammed bin Abdullah el Halidi)
tahsilini tamamladýktan sonra halife tayin ederek Anadolu’ya
göndermiþ ve gönderirken de cübbesini hediye etmiþti. 

O mübarek cübbe, Küçük Aþýk’ýn oðlu Muhammed Bahaed-
din Efendi aracýlýðý ile torunu Asiye Haným’a intikal etmiþti. 

Asiye Hanýmýn kocasý Tahir Bey’in tayini Kastamonu’ya ha-
pishane müdürü olarak çýktýðýnda Üstad da Kastamonu’da idi.
Asiye Haným, yýllardýr hususi bir emanet olarak muhafaza ettiði
cübbenin artýk asýl sahibine ulaþmasýný istiyor, onu Üstadýmýza
vermesi gerektiðini düþünüyordu. Fakat, Bediüzzaman Hazretle-
ri hediye kabul etmediði için bunu nasýl yapacaðýný bilemiyordu. 

Sonunda cübbeyi Üstad’ýn talebelerinden Mehmet Feyzi
Efendi aracýlýðý ile göndermeye karar verdi. Mehmet Efendi:
“Bu mübarek cübbe sizde emanet kalsýn.” diyecekti. Planladýk-
larý þekilde götürüp cübbeyi Üstad’a arz etti. 

Üstad Hazretleri, sanki cübbe kendi öz malýymýþ gibi sa-
hiplendi, Feyzi Efendi’den temiz bir kap içerisinde yýkamasýný,
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suyunu yere dökmemesini istedi. Feyzi Efendi yýkadý, suyunu
kabristana döktü. Ýçine yeni bir astar çekildi ve Üstadýmýz giydi.

On ikinci asrýn müceddidinin cübbesinin, asrýn müceddidi-
ne gelmesi, Asiye Haným’ýn emanetin sahibini bulduðunu dü-
þünmesi, Üstad’ýn onu öz malý gibi kabullenmesi muhakkak ki
tesadüfi bir hadise deðildi. Sanki, Kainatýn Sultaný, vazifeyi her
asýrda bir görevliye veriyor, görevli ayrýldýðýnda hemen duruma
ve zamana göre donatýlmýþ yeni görevliyi gönderiyor, onlar da
bir bayrak, mühür veya tebrik manasýna birbirlerine emanetler
býrakýyordu. 

Cübbenin takip ettiði yol, kaderin olaðanüstü ikramýnýn gös-
tergesiydi. 
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HARÝKULADE HADÝSELER

Manevi Muhafaza

Risale-i Nur hizmeti ve o hizmette çalýþanlar manevi bir mu-
hafaza ile korunmaktadýrlar. Hizmetlerinin kabulünün ve
Nur’un fevkalade kolay bir þekilde yayýlmasýnýn sebebi budur.
Ellerini gevþetmedikleri sürece zarar onlara ulaþmamakta, iliþ-
memektedir. 

Zübeyir Aðabeyin anlattýðýna göre, Üstad Hazretleri Bitlis’te
bir camide vaaz vermiþ, vaazýn gördüðü ilgiyi kýskanan bir þeyh
iki müridine onu mavzerle vurmalarýný emretmiþti. 

Geçtiði yola pusu kuran müritler mavzerlerini Hazret-i Üs-
tad’a çevirdikleri anda kollarý felç olmuþ, Üstad, iki müridin om-
zuna elini koyup, “Kabahat sizin deðil. Ben sizlere hakkýmý he-
lal ettim.” diyerek yoluna devam etmiþti. 

Ona kalkan eller daha o günden kuruyor, onu manevi bir elin
koruduðu görünüyordu. 

Üstadýmýz gönüllü alay komutaný olarak savaþa iþtirak etti-
ðinde, Bitlis boðazýnda mahsur kalmýþlar, yedi gün Ruslara kar-
þý geceli gündüzlü müdafaa yapmýþlardý. Orada kendisine üç
kurþun deðmiþ, bunlardan birisi hançerinin kabzasýna, birisi ya-
nýnda taþýdýðý sigara tabakasýna, bir diðeri de sað omzuna isabet
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etmiþti. Bu hale þahit olan nizamiye kumandaný Kel Ali þaþkýn-
lýðýný ifade etmiþti:

-Bediüzzaman! Size kurþun da isabet etmiyor. 
-Allah insaný muhafaza ederse top mermisi de insaný öldürmez.
Halil Çýnar’ýn anlattýðýna göre bazen vücuduna deðen fakat

tesir etmeyen kurþunlarý elini kaputunun cebine atýp çýkarýyor,
yanýndakilere gösteriyor: “Bu kurþunlar bihakkýn Müslüman
olanlara tesir etmez!” diyordu.

Maddi belalardan korunduðu gibi manen de korunuyor, Ýstan-
bul’da kaldýðý on senede hiçbir kadýna gözünü kaldýrýp bakmama-
sýný: “Çünkü alem-i misal bana açýlmýþtý” þeklinde anlatýyordu. 

Van’da iken, iki minare yüksekliðinde yekpare bir taþtan iba-
ret olan Van kalesinin üzerinden maðaraya inmek istemiþti. Bir
anda ayaðý kaydý. Boþluða düþerken, “Ah Davam!” dedi ve o an-
da “Þarkta garpta seni koruyacaðým.” diye haber veren Abdulka-
dir-i Geylani Hazretleri’ne, “Ya Gavs-ý Geylani” diye baðýrdý.
Birden Cenab-ý Hakk’ýn muhafazasý ile, havada üç metrelik bir
kavis çizdi. Sanki içeriye atýlmýþ gibi, yere deðil de maðaraya
düþtü. O dik yamaçtan bu þekilde kurtulmak ancak Ýlahi ve ola-
ðanüstü bir ikram ile mümkündü. 

Kurtuluþ Savaþý yýllarýnda, cephe gördüðü Ýstanbul’dan ayrýl-
mamýþ, Ýngilizlerin oyunlarýný bozmuþ, aleyhlerinde yazýlar yaz-
mýþ ve hakkýnda ölüm emri çýkmýþtý. Aranýyordu. 

Ayasofya Camisi’nde, arkadaþlarýyla sohbet ettikten sonra yanýn-
daki talebesi Molla Süleyman’la dýþarýya çýkmýþtý ki, meydanýn Ýngi-
liz askerleri tarafýndan tutulduðunu ve arama yapýldýðýný fark etti. 

-Süleyman, sen arkamdan gel, peþimi býrakma, dedi. 
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Tereddütsüzce yürüdü. Bir yandan da, Yasin Suresindeki,
“Hem önlerinden, hem arkalarýndan bir sed yaparak, öylesine çe-
peçevre sardýk ki, artýk hiç göremezler onlar.” ayetini okuyordu. 

Gerçekten de ne durdurmuþ ve ne de kimlik sormuþlardý.
Gözü verende, gözde görüntüyü yaratan da, gösteren de Al-
lah’tý. O göstermezse, göz denilen et parçasýyla hiç kimse, hiçbir
þeyi göremezdi. Ýþte O (c.c.) dilemeyince görememiþ, Ýngiliz as-
kerleri Üstad’a hiçbir þey yapamamýþtý. 

Hulusi Aðabey, isyan denilen bir hadiseyi bastýrmakla görev-
lendirilmiþti. Emre göre, fevkalade þiddetli olacaklardý. Yüreðini
müthiþ bir hüzün basmýþtý. Masumlara zarar vermek, kan dök-
mek istemiyordu. Ne yapacaðýný þaþýrmýþtý. Durumunu Üstad’a
da sormuyor, soramýyordu. Izdýrabýný kaðýda dökemezdi. Baba-
sýyla vedalaþtý, atýna bindi. Tam o anda hizmet eri koþarak bir
mektup getirdi. Mektup Kastamonu’dan, Ürgüp Müftüsü olan
Üstad’ýn kardeþi Abdulmecid Efendi vasýtasýyla geliyordu. Mek-
tupta þunlar yazýlýydý:

“Hulusi’nin bir gailesi var diye hissediyorum. Merak etme-
sin. Risale-i Nur’un þakirtlerine inayet ve rahmet, nezaret ve hi-
mayet ederler. Dünyanýn meþakkatleri madem sevap verir, ge-
çerler; o musibetlere karþý sabýr içinde, þükür ile, metanetle mu-
kabele edilmek gerekir. Hem o, hem sizler, bütün dualarýmda ve
kazançlarýmda benimle berabersiniz.” 

Manevi cenahtan Hulusi aðabeye “merak etme!” denmiþti.
Nur’un himayesindeydi. Görev yerine gittiðinde, bulunduklarý
yöreyi terk ettiklerine þahit oldu. Elini kana bulaþtýrmamýþtý. 

Bir meczubun hali, fitne komiteleri tarafýndan istismar edil-
miþ, basit bir aðýz dalaþýndan ötürü Nur talebeleri toplatýlmýþ ve
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yüz yirmi kiþi Eskiþehir hapsine gönderilmiþti. Hadisenin tafsi-
latýný kafiledeki Mehmet Gülýrmak Aðabeyimiz anlatýyor: 

Kafileyi götürmekle Binbaþý Ruhi Bey görevlendirilmiþti.
Gülýrmak’ý Refet Bey’le kelepçelemiþlerdi. Yüz yirmi kiþiye ke-
lepçe yetmemiþ, sona kalan Bekir Aða ile Antalya Müftüsü Çil
Mehmet Efendi’yi çamaþýr ipi ile baðlamak istemiþlerdi. Ruhi
Bey, yol boyu Bediüzzaman Hazretleri’nin tavýr ve davranýþlarý-
ný gözetlemiþ, onu müttaki, nezih ve nezaketli bir mümin olarak
görmüþtü. Ondan kimseye zarar gelmezdi. Halbuki ona verilen
emir farklýydý: 

-Isparta hududunu çýktýktan sonra ýssýz bir yerde hepsini im-
ha et! 

O imanlý komutan, meselenin dinsizlerin hain bir planý ol-
duðunu, masumlara iftira edildiðini anlayýnca emri tatbik etme-
miþ, Üstad’la dost olmuþ, öldürmekle vazifeli olmasýna raðmen
Dinar’da kelepçelerini çözdürmüþ, namaz kýlmalarý için kolaylýk-
lar saðlamýþtý. 

Üstadýmýz daha sonraki yýllarda hadiseyi anlatýrken þöyle di-
yordu:

-Hadiseyi haber alan hükümet, Ruhi Bey’i taltif etmek yeri-
ne ordudan tard cezasý verdiler. 

Kurþuna dizilerek imha edilmesi isteniyor, olmuyor, zehirli-
yorlar, olmuyordu. Hayatý da ölümü de veren Allah’tý, o izin ver-
meden kimse bir þey yapamýyor, zarar veremiyordu. O’nun (c.c)
davasýný neþr eden Nur talebelerine manevi muhafaza yetiyordu. 

Kastamonu’da Nuri isminde bir komiser Üstad’a eziyet eder,
üç günde bir gelip odasýný arar. Bir gün komiser çok þiddetli has-
talanýr. Kafasý, kulaðý aðrýr, ne yaptýlarsa geçmez. Komiserin ka-
yýn pederi ona nasihat eder:
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-Sen Bediüzzaman’a eziyet ediyordun, bu sebepten bu hasta-
lýk baþýna geldi.

Acizliðini hastalýk vesilesiyle hatýrlayan komiser eziyet ettiði
adama dua istemeye gelir. Özür diler. 

Fakat, bir süre sonra tekrar iliþmeye baþlar. Bir gün elini “ki-
tap arýyorum” diye yorganýn altýndaki ateþ dolu mangala sokar.
Üstad, bunun bir tokat olduðunu, iliþmemesi gerektiðini ihtar
eder.

Ancak adam anlamaz. Ankara’ya gider iyileþir, Kastamonu’ya
gelir hasta olur. Nihayetinde adamýn annesi ve ailesi gelip Üs-
taddan özür diler, affetmesini rica eder. Üstad onlara: “Ben ona
bir þey yapmadým O Kur’an’ýn tokadýný yedi.” der. Okumasý için
Onuncu Söz’ü verir. Fakat iþ iþten geçmiþtir. Adam birkaç gün
sonra ýzdýraplar içerisinde vefat eder. 

Üstadýmýzýn ve talebelerinin ciddi takip edildiði, kapýsýndan
polisin ayrýlmadýðý, hafiyelerin peþlerinde dolaþýp kusur aradýðý
günlerdir. Önemli yedi sekiz risale, Ýþarat-ý Kur’aniye Þuasý ve
yine özel ve önemli bir mektup, bir þehirdeki aðabeyimize, bir
þoförle gönderilmiþtir. Þoför, o paketi düþürür. Onca takip ede-
ne ve münafýða raðmen, o paket güvenilir birisi eliyle tekrar Üs-
tadýmýza ulaþýr. Üstadýmýz ve aðabeyler hususi muhafaza edil-
diklerine bir kez daha þahit olurlar.

Yine, casuslarýn kusur aradýðý günlerdi. Bilmiyorlardý ki, ara-
larýnda þahsi hiçbir anlaþmazlýk olmayan insanlara, sýrf dindar
olduklarý için musallat olmak, adeta harp ilan etmek, doðrudan
doðruya o dine ve o dinin sahibine, yani Allah’a savaþ ilan et-
mek, gaileye ve musibete davetiye çýkarmak demekti. Bilmiyor,
çoklarý da küçük bir çýkar hatýrýna alet oluyordu. Keþke, her þe-
yin Sahibi’nden ve haktan yana olsalardý. 
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Sanki insanlýða ve vatana zararlý þeyler bulacaklarmýþ gibi bas-
kýn hazýrlýðý içerisindeydiler. Bir fare, Üstadýmýzýn çorabýný alýp
götürür. Ararlar. Ýki gün sonra çorabý saklanmýþ ve içeriði unutul-
muþ mektuplarýn ve evraklarýn yanýnda bulurlar. Halbuki, oraya
iki defa baktýklarý halde mektuplarý görememiþlerdir. Adeta fare
onlara göstererek, “içinde zararlý bir þey olmasa da, habbeyi kub-
be yapacak vehimli ve art niyetli adamlar görmesin” demektedir.
Fare oraya soba borusunu üzerinden yürüyerek ulaþabilmiþtir.
Hemen hepsini kaldýrýrlar. 

Casuslar bir þeyler olduðunu anlar. Emin aðabey ertesi gün
elinde bir torba ile girdiðinde, karakol komiseri de gizlice içeri-
ye süzülür. Aðabeyimizin torbasýnda kitap bulmayý beklerken
yoðurt bulur, tavrýný deðiþtirir, çekip gider. 

Evet, Allah (c.c.) art niyetlileri bir fareye maðlup ettirmekte,
Nur’un intiþarýný muhafaza etmektedir. 

Mehmet Fevzi Aðabey, Hücumat-ý Sitte’yi yazmýþ, Üstada
teslim etmiþti. Üstadýmýz sakladýðý yerden o risaleyi ararken,
gözlüklerini çýkararak merdivene yönelir. Tam o esnada, sanki
ziyarete gelmiþ gibi casus bir adam merdivenlerden çýkmaya baþ-
lar. Üstadýmýz, onun nazarýný bedeni bir hadiseye çevirir:

-Görüyorsun ben mâzurum, ziyareti baþka vakte býrak. 
Daha sonra o risaleyi koyduklarý yerden baþka bir yerde bu-

lurlar. Hem eser, hem Mehmet Fevzi aðabey ve hem de hizme-
tin baþka iþleri o takipten kurtulur.

Üstad Kastamonu’da, genellikle Hancý Mehmet isimli zatýn
verdiði atla kýra çýkardý. Yine bir gün atla kýra çýkar, orada biri-
sinden ücret karþýlýðýnda yiyecek alýr. Aldýklarýný yiyince zehir-
lenir, düþer. Bindiði at kendi baþýna þehre gelir. 
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Tam o esnada, Mehmet Feyzi Aðabeyimizin evinin kapýsý ça-
lýnýr. Dýþardan:

-Efendi Hazretleri seni çaðýrýyor, diye bir ses gelmektedir.
Kapýyý açar, kimseyi göremez. Bu hadise üç defa tekrarlanýr.

Üçüncüde Feyzi Efendi kalkýp atýn bulunduðu hana gelir. Üsta-
dýn kýra çýktýðý at içerdedir. 

Hemen daða gider. Üstad’ý yarý baygýn bir halde bulur. Üs-
tad, bir parça gözünü araladýðýnda:

-Feyzi kardeþim, beni zehirlediler. Biri tanýdýðým adamdý, be-
ni o zehirledi, diyebilir. 

Feyzi Efendi, Üstadý ata bindirip evine getirir. Üstadýmýz
günlerce hasta yatar. 

-Cevþen’in tesiriyle Allah’a þükür zehirleri bana tesir etmedi.
Sadece kulaðýmda aðýrlýk yapýyor, der. 

Gaybi bir ses yine imdada yetiþmiþ, Üstadýmýz fevkalade bir
tarzda kurtulmuþtur. Maddi zehir, cevþenin manevi zýrhýný aþa-
mamýþtýr.

Nadir Baysal Bey; “Bunlarý ben bizzat dinledim.” diyerek an-
latýr. Kastamonu Valiliði Siyasi Komiseri Avni Bey, bir gün kah-
vehaneye gelir. Kahvesini yudumlarken Çaycý Emin Aðabeye
döner ve gülümseyerek o gece baþýndan geçen hadiseyi anlatýr: 

-Bu gece baþýma bir hal geldi. Yataðýmda, Hocanýn kitaplarý-
ný veya herhangi bir suç halini yakalama planlarý yapýyordum. O
anda farkýna vardým ki, karným acaip þiþti, neredeyse patlayacak-
tým. Bunun üzerine düþüncelerimin yanlýþ olduðunu anladým ve
dönüþ yaptým. Hemen karnýmýn þiþliði indi. 

Ýnsanlarýn Üstada karþý olan tavrý þahsýna karþý deðil de onun di-
ne hizmetine karþý olduðu için, demek ki bazen doðrudan gazabý

65

H a r i k u l a d e  H a d i s e l e r



üzerine çekiyordu. Üstadýmýz böyle muhafaza edilmiþ, Avni Bey ça-
buk döndüðü için ucuz kurtulmuþtu. 

Üstad’ý Kastamonu’dan Ankara’ya getirmiþlerdi. Oradan da
trenle Isparta’ya gönderiyorlardý. Vali, Üstadý, baþýndaki sarýðýy-
la trende suçüstü yakalamak istiyordu. Her þey hazýrdý. Üstad,
trene bindiðinde baþý kaþýndý. Sarýðýný çýkardý. Tam o anda bas-
kýn yapýldý. Onu baþý açýk görünce çekip gittiler. Planlarý boþa
çýktý. Onlarý, o temizlik ufku insanýn belki de trende baþýna dü-
þen bir pire maðlup etmiþti. 

Afyon hapsinde, Üstadý zehirlemiþler, þiddetli hastalanmýþ,
fakat ölmemiþti. Zehir ancak o kadar tesir ediyor, hayatý veren
öldürmelerine izin vermiyordu. Ýbrahim Fakazlý Aðabey’den
dinleyelim:

“Kýþýn son derece soðuk bir gününde Üstadýn yanýna gizlice
çýkmýþtým. Hz. Üstad çok hasta idi. Bana elini uzattý, “Tut” de-
di. Ben de tutum ve öptüm. Ateþler içindeydi, elim sýcaðýna ta-
hammül edemiyordu. “Ýbrahim çok hastayým. Artýk öleceðim.
Siz varsýnýz diye teselli buluyorum” derken Ceylan da geldi. Ay-
ný þeyleri ona da tekrarladý. Biz þaþkýn bir halde aðlýyorduk. Üs-
tad Hazretleri de aðlýyordu. “Ne yapalým?” diye çaresizlik için-
de Ceylan’la birbirimize sarýldýk, aðlaþtýk, helalleþtik. Üstad bize
çok dua etti ve sonra bizi gönderdi. Dönüþte kardeþlere mesele-
yi anlattýk. Çok dua ettik. Cevþenler okuduk. Sonradan anladýk
ki, Üstadý zehirlemiþler.” 

Zehirler onu öldüremiyor, Cenab-ý Hak ibret için sýrtýnda,
deri altýnda topluyordu. 
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Bediüzzaman Hazretleri, 1952’de, Gençlik Rehberi mahke-
mesi için Ýstanbul’a gittiðinde Sirkeci’deki Akþehir Palas otelinin
üst katýnda kalmýþtý. Ýbrahim Fakazlý Aðabeyimizin hizmetinde
olduðu bir gece, Üstadýmýz gece saat bir veya iki gibi kapýsýný
çaldý. Çok hiddetli bir hali vardý:

-Çabuk, otel müdürünü bana çaðýr. 
Hemen oteldeki görevliyi ve sandalyelerin üzerinde yattý-

ðýný fark ettiði Ziya Aðabey’i uyandýrdý. Üstadýn pencerenin
dýþýndaki yemek kabýna zehir konmuþ, tadýna bakýnca fark et-
miþti. Üstad, komþu odalarda yatanlarýn tahkikatýný yaptýrý-
yor, otelci iþin içinden çýkamýyordu. Üstad Hazretleri, iki yan
odada yatan yolcularý bizzat dinleyerek zehiri atan Ermeni
Taþnak militanýný tesbit etti. Adam, su-i kastý yapmak için
Edirne’den geldiðini, gece yarýsý yandaki odanýn penceresin-
den zehiri attýðýný itiraf ediyor ve Üstad’dan af diliyordu. 

Ýbrahim Fakazlý Aðabey, hadiseden þaþkýndý. Nasýl teþhis et-
miþ, adam nasýl bu kadar piþmanlýkla suçunu kabullenmiþti? An-
layamadýlar. Evet, o zat mahfuzdu.

1954 Kurban Bayramýnda, Üstad, Eðridir’den Barla’ya git-
mek için motorlu bir kayýða binmiþti. “Hiss-i kabl-el vuku” ile
Eðridir gölünde, ki halk deniz diyordu, müthiþ bir fýrtýna kopa-
caðýný hissetmiþ, Cevþen’i ve Þah-ý Nakþibendi Hazretleri’nin
virdini okumaya baþlamýþtý. Gerçekten de bir süre sonra öyle bir
fýrtýna kopmuþtu ki, ev büyüklüðünde dalgalar oluþmuþtu. Ka-
yýðýn motoru da bozuldu. Fakat ne hikmetse o büyük dalgalar-
dan kayýða çarpan veya dolan olmuyordu. Kayýktakiler endiþe ile
ölümü bekliyor, Üstad gayet sakin dua ediyordu. 

Nihayet Bedre iskelesine çýktýlar. Hepsi sýrýlsýklam ýslanmýþ,
Üstad’a tek damla düþmemiþti. Sahile çýktýklarýnda Allah’a
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hamdettiler. Balýðýn karnýndaki Yunus Bin Metta’yý (a.s.) kurta-
ran Rahmet onlarý da kurtarmýþtý.

Belki hayatýnýn her safahatýndaki her hadiseden sýkýlsa böyle
olaðandýþý bir himayeye mazhariyet damlayacaktý. Çünkü o ko-
runmalý, vazifesini tamamlamalýydý. Onu ve onun gibileri, se-
mavi fermaný kýyamete kadar koruyacaðýný vaad eden koruyor,
belki de hizmetçilerinin korunmasý da bizzat o hakikatin korun-
masý için oluyordu.

Manevi Tasarruf 

Üstadýmýzdan tam yüz sene evvel, 1193’te dünyaya gelen Mev-
lana Halid Hazretleri hem Kadiri, hem Nakþi olmakla beraber,
Nakþi tarikatý onda daha fazla hükmediyordu. Üstadýmýz manevi
alemde cereyan eden bir hadiseyi anlatýyor: 

Mevlana Halid Hazretleri Hindistan’dan Baðdat’a geliyor.
Baðdat’ta kabri bulunan Abdulkadir-i Geylani Hazretleri’nin
manevi tasarrufu hayatýndan sonra da aynen devam ettiði için,
Nakþi meþrep Mevlana Halid Hazretleri’nin manevi tasasrrufu
kabul bulmuyor, kapýlar açýlmýyor. Bunun üzerine Þah-ý Nakþi-
bendi Hazretleri ile Ýmam-ý Rabbani Hazretleri Baðdat’a gelip
Þah-ý Geylani’yi ziyaret ediyorlar. “Mevlana Halid (k.s.) senin
evladýndýr, kabul et.” diyorlar. Þah-ý Geylani Hazretleri, onlarýn
iltimasýný kabul ediyor. O ruhani hadiseden sonra Mevlana Ha-
lid Hazretleri’nin hizmet ve tasarrufu birden parlýyor. 

Bu hadisenin penceresinden görünen hakikat de, Üstadý-
mýzýn ve Risale-i Nur’un olaðanüstü bir ikrama mazhar oldu-
ðunu ispat eder. Zira, Üstadýmýz daha gençlik yýllarýnda eline
Kur’an-ý Kerim-i almýþ, “Ben Kur’an’ýn sönmez ve söndürül-
mez bir güneþ olduðunu bütün dünyaya ispat edeceðim!” de-
miþ ve gerçekten de dünyanýn her köþesi Nur hizmetine ma-
nen ve madden kapýlarýný açmýþ, gittiði her yerde ayný tesirini
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icra etmiþtir. Demek o hizmet ve o hizmetin baþýndaki Zat’ýn
tasarrufu bütün tasarruflarýn üstündedir. Üstadýmýzýn, Sibir-
ya’sýndan Avrupa’sýna, oradan Amerika’sýna her yerin Ýslam’a
dehalet edeceðini müjdelemesindeki emniyeti bundandýr. 

Ýnebolulu Salih Uðurtan, evinde uyurken bir rüya görür.
Evinin penceresinden birisi bir mektup uzatmaktadýr. Ýkinci kat-
taki pencereye bu adam nasýl yetiþiyor diye düþünür. Adam,
uzattýðý mektubu göstererek, “Bu mektubu oku!” demektedir.
Alýr, bakar, “Esselamü aleyküm. Bismihi Sübhanehu” Devamý
Arapça’dýr. “Ben Arapça bilmem.” der. Mektubu uzatan “Oku!”
diye ýsrar eder. O, “Cidden Arapça bilmiyorum.” diye tekrarlar.
O zat, kesin ve ciddi bir þekilde okumasýný emrederken telaþla-
nýr, heyecanla uyanýr, yataktan fýrlar.

Rüyasýný, Ýnebolu’da rüya tabiri ile meþhur bir Þeyhe tabir
ettirir. Rüyayý hayretle dinleyen Þeyh, Kur’an-ý Kerim’den bazý
ayetleri okuduktan sonra þöyle der:

-Sana müjde! Müjdeler olsun sana! Sen yakýnda bütün dün-
yaya manen tasarruf eden bir zatýn elini öpeceksin. 

Ýþte onun tasarrufu bu kadar geniþ, vazifesi o kadar mühimdir. 

Kurtuluþ Savaþý’nda, Yunan Baþvekili Venizelos ile, Ýngiliz
Baþvekili Loyd George anlaþmýþtýr. Ýngilizler, elli bin Yunan as-
kerlerini techiz edecek kadar silah verecek, Yunanlar o silahlarla
Anadolu’ya taarruz edecektir. 

O günlerde bir cuma gecesi Bediüzzaman Hazretleri, yatsý na-
mazýndan sonra duaya baþlar. Sabaha kadar, “Ya Rab! Senin as-
kerlerin daha çoktur. Bu melunlara fýrsat verme!” diye yalvarýr. 

Ertesi gün gazeteler, Yunan Kralý Aleksandros’u bir maymu-
nun ýsýrarak öldürdüðü yazar. Yunan’ýn içi karýþmýþ, planlarý
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akim kalmýþtýr. Loyd George bu hadiseyi, “Doðu ve batý tarihi-
nin, bir maymunun bir adamý ýsýrmasý yüzünden deðiþtiði” þek-
linde yorumlar, hiç rast gelinmeyen bu hadiseyi tesadüfe verir. 

Bediüzzaman Hazretleri ise mana planýnda olanlarý bilmek-
tedir ve öldürülen o hayvan hakkýnda “Mücahid Bir Hayvan
Mersiyesi”ni yazar. Baþýna, “Senin Rabbinin askerlerini yine an-
cak Rabbin bilir!” ayetini yazdýðý mersiyede, o hayvana “þehid”
demektedir. Evet, o dualarýný müminlerin duasýna katmýþ, Allah
(c.c.) o dualar hürmetine askerini göndermiþtir. 

Üstad Emirdað’da kapýsýna rahatsýzlýðýný ve bayram tebrikle-
rini ifade eden bir yazý asardý. Osman Çalýþkan Aðabey, baþkala-
rýnýn kabul edilmemesinden ötürü dedikoduya sebebiyet verme-
mek için bayramýn ilk günü ziyaretine gitmemiþti. Ýkinci gün
Üstad onu çaðýrttý, onun ziyaretini ihmal etmemesini ihtar ettik-
ten sonra þöyle dedi:

-Kapýmýn önüne bir tabur asker koysalar, istediðimi istedi-
ðim an içeri alýr, istediðim an çýkarýrým; hiç kimse hissetmez. 

O hatýra Cenab-ý Hak perdeler örüyor, perdeler açýyordu.
Çünkü o, insanlýk tarihinin en karanlýk devirlerinden birisinin
vazifelisiydi ve manevi destek her an baþýnýn üzerindeydi. 

Cenab-ý Hak, o vazifedar kuluna öyle bir tesir vermiþti ki, gö-
ren ýslah oluyor, bir sözüyle insanlar günahýný terk ediyor, zalim-
ler hiç kimseye zarar veremeyecek nezaket abidelerine dönüyordu. 

Denizli Hapishanesinin kabadayýsý Beylerbeyli Süleyman,
Üstad’a karþý olan hürmetlerinin sebebini ve onun tesirini þöyle
anlatýyordu:

-Ben buraya adam yaralamaktan sekiz aya mahkum olarak
geldim. Bir gece rüyamda bir hoca efendi, “Süleyman sen iyisin.
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Fakat çok maðrursun ve nefsine güveniyorsun. Yakýnda cezaný
çekeceksin.” dedi. Hakikaten çok geçmeden hapishanede kavga
oldu. Kavgada bir mahkum öldü. Bu hadiseden ben yirmi dört
seneye mahkum oldum. Bediüzzaman bu ceza evine gelince, bu
zatýn rüyamda gördüðüm hoca efendi olduðunu anladým. Zaten
hoca efendi de gelir gelmez mektup yazarak: “Burasý bir hapis-
hane deðil, Medrese-i Yusufiyedir. Ýdareciler zebani deðil, birer
terbiyeci arkadaþtýrlar. Bu günden itibaren gusledip tevbe ede-
ceksiniz.” diyordu. 

Kanlý katiller manevi tasarrufuna girmiþ, o daha gitmeden, gi-
deceði yerle ilgili tesiri baþlamýþtý. Bu da hususi bir ikramdý. Zira,
Ýslami medeniyetten mahrum olduklarý gibi, batýnýn suri medeni-
yetinden de mahrum olan insanlarla ayný mekanda yaþamaktan o
incelerden ince adam fevkalade rahatsýz olacak, büyük sýkýntýlar
çekecek, deðiþmezlerse, hallerine, kirlerine tahammül edemeye-
cekti. Allah (c.c.) onlar üzerinde Seyda’nýn tesirini yaratýyor,
onun, o tahammül edilmez atmosferdeki meþakkatini lütfen azal-
týyordu. Adam öldürenler sinek öldüremez hale geliyor, gusleden-
ler, maddi manevi arýnýp namaza baþlýyor, dört adamýn katilinin
gönlüne þefkat taht kuruyor, Kur’an’ý hatmediyordu. Hapishane
onunla gerçek bir ýslah evine dönüyordu. Demek insanlarý Allah
korkusu ve ahirete iman hakiki insan ediyordu. 

Osman Çalýþkan’ýn oðlu Ýhsan Çalýþkan’ýn anlattýðýna göre,
Üstad ve talebeleri Afyon hapsindeyken bir mahkemeye çýkarý-
lýrlar. Oturumdan önce Üstad eliyle bazý Nur talebelerini göste-
rir ve altý yedi kiþiye tek tek, “Seni dýþarý çýkaracaðým.” der. “Siz
içerde sýkýldýnýz.” Mahkemenin sonunda yaklaþýk altý aydýr ha-
pishanede olan altý yedi kiþi tahliye edilir. Tahliye olanlarýn ara-
sýnda, Osman ve Hasan Çalýþkan da vardýr. 
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Sözünün üstüne söz, isteðinin önünde engel yok gibidir. Ar-
zularý o kadar kabule yakýndýr. Veya sözün daha doðrusu o hep
Mevla’nýn arzusunu murat etmiþ, neticede ona istemeyi verenin
isteði tahakkuk etmiþtir. 

Bayram Yüksel Aðabey’i Kore’ye uðurlarken ona, “Hiç kork-
ma, korktuðun zaman beni hatýrla, bizler daima inayet-i Rabba-
niye altýndayýz.” demiþti. 

Harbin þiddetli bir anýnda arkadaþlarý mermi getirmeye git-
miþ, o esnada düþman askerleri etraflarýný sarmýþ, fakat aralarýn-
dan geçip gittiði halde onu görememiþlerdi. 

Bir havan topu mermisi baþýna düþmüþ, patlamamýþ, aðabe-
yimizi yere oturtmuþ, sadece miðferinde ufak bir çukur açmýþtý. 

Kurþunlar yaðarken o namaza duruyordu. Kurþun ona isabet
etmiyor, etse tesirsiz kalýyordu. Sanki etrafýnda manevi güzel bir
hat vardý ve onu koruyordu. En doðru yere, Hak kapýsýna sýðýn-
dýðý belliydi. 

Guyaseddin Emre, Ekrem Ocaklý ve Said Köker, Emirdað’a
Üstad’ý ziyarete gitmiþ, ikindiden sonra ayrýlmýþlardý. Üstad on-
lara: “Þayet gitmezseniz falan otelde kalýn, sabahleyin Gýyased-
din beni görsün, ziyaret etsin.” buyurmuþtu. 

Onlar dönmeyi düþünmektedir. Eskiþehir’den Ankara’ya gi-
deceklerdir. Otelin önünden arabaya bindiklerinde teker patlar.
Þoför bir saatte tamir eder. Kontaðý çalýþtýrýr. Bu defa diðer te-
ker patlar. Ekrem Bey’in de ihtarýyla izin çýkmadýðýný anlarlar.
Zira bir adým gidememiþlerdir. Sabah otele “Üstad, Gýyaseddin
Emre’yi görmek istiyor.” haberi gelir. 
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Abdullah Yeðin Aðabey, 1953’de, Ýstanbul’a, Üstad’ýn yanýna
gittiðinde, kaldýðý otele polisler gelir, Üstad meselenin manevi
ehemmiyetini anlatmak açýsýndan þöyle der: “Eðer istesem bura-
da dað gibi altýnlar yýðýlýr. Fakat ben bunlarý dünyaya ve dünye-
vi þeylere sarf etmem.” 

Bir seferinde de, istese kendisine sýkýntý verilen beldenin altý-
nýn üstüne gelebileceðini söyler, fakat “Kuvvet var, istimal yok!”
diye belirtir. Þefkati, hizmet ufku, o manevi tasarrufu kullanma-
sýna mâni olmaktadýr. 

Hekimoðlu Ýsmail, Emirdað’a Üstad’ý ziyarete gittiðinde Üs-
tad ona: “Almanya ve Amerika’dan Risale-i Nur’lar isteniyor-
muþ. Oraya gidenler götürmeli.” der. Hekimoðlu, bu cümlenin
o zaman için kendisiyle olan ilgisini anlayamamýþtýr. Bir memu-
run o günün þartlarýnda Amerika ile ne iþi olurdu? 

Ýki üç ay sonra Amerika’ya kurs emri geldiðinde meseleyi an-
lar. Bavulunun birisini Risalelerle doldurur. Uðurlamaya gelen ar-
kadaþý biraz da þaka ile, “Amerika yerine hapishaneye gitme.” der.

Çýkýþ kontrolleri yapýlýrken kafiledeki yüz kiþiden sadece onun
bavulu aranmaz. Memur bavulu kaldýrýp döner merdivene atar. 

Amerika’ya inerler. Çok sýký aramadan geçirilirler. Bulaþýcý
bir hastalýk taþýnmasýn diye her þey inceden inceye aranmaktadýr.
Sýra yüz kiþi içerisinde onun bavuluna geldiðinde görevli “okey”
deyip gönderir. O da bakmamýþtýr. 

Bu tesadüf deðil, doðrudan doðruya Üstad’ýn manevi tasarru-
fudur. Hekimoðlu Aðabeyimiz, kitaplarý posta aracýlýðý ile Was-
hington’daki The Islamic Center’ e göndermeye muvaffak olur.

Amerika’da bir gün futbol maçý seyrederlerken arkadaþlarý-
na bildiði kadarýyla Ýslamiyet’ten bahseder. Kulak misafiri olan
bazýlarý “dini propoganda yapýyor” diyerek onu þikayet eder.
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Nihayetinde sýnýr dýþý edilmesine karar verilir. Sabah gönderile-
cektir. O gece rüyasýnda Üstad’ý görür. Elinin tersiyle iteleme
hareketi yaparak ona: “Sen karýþma, biz o meseleyi hallederiz.”
demektedir. Sabahleyin içi gayet rahat bir þekilde son hazýrlýk-
larýný yaparken haber gelir. Bulunduklarý yerin en yetkili amiri
onu çaðýrýr. 

-Sen miydin o dini propaganda yapýyor denilen. 
-Evet.
Yetkili, elinin tersiyle belayý itekler gibi Üstadýn yaptýðý hare-

keti yapar ve ayný þeyi söyledi:
-Sen karýþma, biz o meseleyi hallederiz. 
Mesele hallolur ve ona kimse iliþmez. Üstadýn himmeti her

yere ulaþmaktadýr, hizmet eden kardeþlerini bir siyanet meleði
gibi korumaktadýr. 

Hafýz Namýk Þenel anlatýyor: Emirdað’da bir kadir gecesin-
de Üstad odasýndan yanlarýna çýkmýþ, neþeli bir þekilde sol elini
sað elinin karþýsýna dikerek: “Ben bütün Risale-i Nur talebeleri-
ni görüyorum. Onlarýn bütün nefes alýþlarýný dinliyorum.” de-
miþtir. Hizmeti ile o kadar alakadar, Rabbinin açtýðý pencereler-
den tasarrufu ile o kadar yakýndýr. 

Mehmet Þükrü Yeþilnacar, bir arkadaþý ile Isparta’ya Üstad’ý
ziyarete gittiðinde otele yerleþmiþ, polisler “silah arýyoruz” baha-
nesiyle onlarý karakola götürmüþ, dayak atmýþlardý. Akþam na-
mazýný kýlarlarken bir polis:

-Eðer þeyhinizin kerameti varsa sizi bu gece býraktýrýr. Býrak-
týrmazsa siz görürsünüz, demiþti. 

Bu tehdidi yaptýktan on, onbeþ dakika sonra, “Ah, ah, þeyhi-
niz yetiþti!” diyerek onlarý otellerine götürür. Sabahleyin, elle-
rindeki Nur’lar alýnýr, tutuksuz yargýlanmak üzere býrakýlýrlar. 
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Demek ki insanýn inadý, gördüðünü kabul etmesine mâni
olabiliyordu. Zira, o akþam Üstadýn manevi tasarrufu apaçýk gö-
rülmüþtü. 

1959’da Ali Tayyar Bey, Isparta’ya Üstadý ziyarete gitmiþti.
Üstad hasta, yatýyordu. O günlerde, aralarýnda Doktor Sadullah
Nutku’nun da bulunduðu Nur talebeleri Konya’da tevkif edil-
miþti. Bediüzzaman Hazretleri, kaç kiþinin tevkif edildiðini sor-
du. Ali Bey cevap verdi:

-Dokuz kiþi.
Üstad, bunun üzerine yataðýndan fýrlar gibi doðrulur ve ba-

ðýrýr:
-Dokuz kiþinin tevkifine ne lüzum var, bir kiþi kalsa yeter. 
Sanki, ehl-i dünyanýn çelik çomak oyununa, dünyanýn âdi, ba-

sit sebeplerinin tahakkukuna “o kadar yeter” der gibi müsaade edi-
yor, iman yolunun incilerinin daha fazla incitilmesini istemiyordu. 

Kadir-i Mutlak olan, her þeye gücü yeten Allah, ona böyle bir
tasarruf gücü ve izni vermiþti. 

Biraz durur. Ali Tayyar Aðabey’e bir paket vererek: “Bunu
hapisteki talebelerime götür.” der ve ilave eder: 

-Hapistekilere selam söyle, iki kiþi kalsýn yeter.
Önce bir kiþi, daha sonra iki kiþi demiþti. Bir hikmeti var gi-

biydi. 
Ali Tayyar bey denileni yaptý. Dr. Sadullah Nutku Aðabey

sýrrý anladý:
-Bizim yedi kiþimiz tahliye olacak, iki kiþi kalacak öyle ise...
Duruþmadan sonra, sekiz kiþi tahliye olur. Meðer birisinin

tahliyesi yanlýþlýkla olmuþ, bir ay sonra yanlýþlýkla tahliyesi fark
edilince Nur talebesi kendi müracaatý ile hapishaneye dönmüþtür. 
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Böylece önce bir, sonra iki kiþi kalmýþ, hem müsaade ettiði
olmuþ, hem dediði çýkmýþtýr. 

Ýnsaný da, insanýn fiillerini de Allah (c.c.) yaratýr. Hakiki ta-
sarruf O’nundur. Ýnsanýn yazý yazmasýna müsaade ettiði gibi, ta-
sarrufuna da müsaade eder, buna kapý açarsa, insan Onun izin ve
yaratmasýyla öyle bir tesire muvaffak olur. Yukarýda ancak iþaret
olabilecek kadarý geçen Üstad’ýn manevi tasarrufu, hizmetin in-
kiþafý için Cenab-ý Hakkýn lutfedip yarattýðý ikramlardýr. 

Gaybe Aþinalýðý 

Bediüzzaman Hazretleri, Van’daki medresesinde talebelere
ders vermenin yanýnda silah eðitimi de yaptýrýyordu. Kopacak
fýrtýnayý çok önceden görmüþtü. Molla Abdulmecid Efendi’nin
anlattýðýna göre, bir gün ikindiden sonra derin bir ah çekti:
“Hazýrlanýnýz, büyük bir felaket geliyor.”dedi. Aradan bir ay
geçmeden Birinci Cihan Harbi patlak verdi. Demek, kendisine
bildirilenden sadece o kadar söylemesine müsaade vardý. 

Esir düþtüðünde, Rus kumandanýna hükmetmiþ, onun küs-
tahlýðýna öfkelenmiþ: “Dað taþ senin askerinle dolsa da bundan
sonra Delikli Taþ’ý geçemeyeceksiniz!” demiþti. Dediði gibi,
Ruslar, Bitlis’teki Delikli Taþ mevkisinden öteye geçememiþti. 

Van’da, birkaç talebesi ile mezarlýktan geçerlerken Üstad bi-
raz durdu, talebelerin devam etmesini istedi. Yanýnda sadece
Molla Resul kalmýþtý. Sordu:

-Allah aþkýna o kabrin baþýnda neden beklediniz. 
Yaþlarý yakýndý. Molla Resül’ün hatýrý vardý. Israr etti. 
-Saliha bir kadýnýn türbesi idi o. Bu mübarek haným hayatta

iken zinete, süse ve boncuða biraz düþkünmüþ. Gerdanlýðýnýn ipi
kýrýlmýþ, daðýlan boncuklarý ipe dizmek isterken vefat etmiþ.
Kabrinde de hala boncuk dizmekle meþgul. Ýhtimal ki kýyamete
kadar da onunla meþgul olacak. Belki kýyamet koptuðu zaman
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“Ah, ne kadar çabuk koptu kýyamet… Ben henüz boncuklarýmý
ipe dizemedim.” diyecektir. Ýþte ben de bu manzarayý, Allah’ýn
kudret ve azametini seyretmek için baktým, bekledim.

Kadýnýn hem halini, hem istikbalini müþahede ediyordu. Yýl-
lar sonra bir gün, bu felaket asrýnda vefat eden insanlardan an-
cak bir ikisinin imanýný kurtarabildiðini, bir baþka gün de Hafýz
Ali Aðabey’in meleklerin suallerini “Meyve Risalesi”yle cevapla-
dýðýný haber verecekti. 

Kabir ehlinin halini keþfetmek velayetin hususiyetlerindendi.
O, diðer veliler gibi seyr-i süluk’a tabi olmamýþ, imamenin diðer
baþýna geçer gibi birden en nihai noktayý tutmuþtu. Kabirdeki ah-
valleri görmek onun ufku için keþif deðil, belki de tabii bir haldi. 

Fahreddin Piþiricigil, altý yedi yaþlarýnda iken Van’da namaz-
da arkasýna durmuþ, Üstad ona dönüp: 

-Kardeþim, küçüklerin yeri arkadadýr. Sen büyüyünce inþal-
lah hep mihrapta kýlacaksýn, demiþti. 

Yýl 1923’tü. Gerçekten de okudu, hoca oldu, ömrü imamlýk
ve vaizlikle geçti. Bulunduðu yerlerde ona imamlýk yaptýrdýklarý
için hep mihraptaydý.

Hulusi Aðabey, Üstadý Barla’ya ziyarete giderken, onu bir
þeyh olarak tasavvur ediyordu. Yanýna gittiðinde o daha bir þey
sormadan Üstad cevap verdi:

-Kardeþim! Ben þeyh deðilim, imamým. Ýmam-ý Rabbani gi-
bi, Ýmam-ý Gazali gibi imamým.

“Þeyh deðilim” diyordu ama, gelirken korktuðu baþýna gel-
miþ, içini okumuþtu. Evet, þeyh deðildi, imamet gibi külli bir
mertebenin sahibiydi. Kimbilir kaç cenahlý idi? Belki de bütünü
kadar yönü ve donanýmý vardý.
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O günkü görüþmelerinde, Hulusi Bey’in aklýndaki bütün soru-
larý, o dile getirmeden cevaplamýþtý. Üstadýmýz, birincilerin birin-
cisi olan bu has talebesini o gün deðiþik þoklara mâruz býrakýyor, 

-Ben Isparta’dan mecburi ikamet için Barla’ya sevk edildi-
ðimde, daha motorda iken Barla’da sizi gördüm, bana gösteril-
diniz, diyordu. 

Sanki zamanýn satýrlarý önüne serilmiþ, o, dilediði paragrafý
okuyordu. 

Hulusi Aðabey, ne zaman zor durumda kalsa, sanki Üstad’a
söylemiþ gibi bir mektup alýr, müþkülü hallolurdu. Ziyaretine
gittiðinde: “Kardeþim, sen sabahleyin burada idin.” derdi, Hu-
lusi aðabey de þaþýrýrdý.

“Mucizeli Kur’an’ýn katibi, Nurun Kahramaný” iltifat ve ni-
þanlarý almýþ olan Husrev aðabeyin içinden bir gün Üstadýmýzýn
bedeline ahirete gitmek arzusu geçmiþti. Üstad hem o arzuya ce-
vap, hem Rabbinin bildirmesiyle istikbale dair haber verecekti:

-Hayýr, hayýr! Sen benden sonra on beþ, yirmi sene daha yaþaya-
caksýn. Ve hem kendi vazifeni, hem de benim vazifemi yapacaksýn.

Gerçekten de Hüsrev Aðabey, on yedi yýl sonra vefat edecekti.

Üstadýmýzý, Fatih Reþadiye Oteli’nde kalýrken öksürük tut-
muþtu. Abdurrahman Cerrahoðlu da ziyaretine gitmiþ, o gece
talebelerle birlikte yandaki odada kalmýþtý. Ahmet Aytemur
Aðabeyimiz Üstadýn yanýna gittiðinde:

-Abdurrahman’a sorun, bana bir öksürük ilacý alýn, buyur-
muþtu. 

Abdurrahman Cerrahoðlu’nu da on gün kadar evvel öksürük
tutmuþ, aldýðý ilaç çok iyi gelmiþti. Kimin neyi kullandýðýný, ki-
me sorulacaðýný, onunla birlikteymiþ gibi biliyordu. 
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Ýlacý bulup getirdiklerinde prospektüsünü okuttu. Tok karný-
na içilmesi gerektiði yazýyordu. “Þimdi benim karným aç, hele
dursun.” dedi. 

Sabah kalktýðýnda rahat ve neþeliydi. Sabri Halýcý Bey, açýk
saçýklýktan bahis açýp. “Üstadým, siz pek dýþarý çýkmýyorsunuz,
bilmezsiniz.” deyince, “Kardeþim Sabri, hepsini gayet iyi biliyo-
rum!” buyurdu.

Alemin yaþayýp gördüðünü, o yaþamýþ gibi biliyordu.

Abdurrahman Cerrahoðlu hacca gitmiþ, dönüþünde Üstadý-
mýzý Isparta’da ziyaret etmiþti. Üstadýmýz hasta idi, Zübeyr aða-
bey aracýlýðý ile konuþuyordu. Hacca gittiðini ve eski Van müf-
tülerinden Hasan Hoca Efendi’nin selamýný söyleyince, Üstad
birden yerinden doðruldu, “Bu selam bana þifa oldu, Allah sen-
den razý olsun.” dedi.

Abdurrahman Cerrahoðlu, zemzem, hurma, Medine kýnasý,
bir þiþe gül yaðý ve tesbih getirmiþti. Üstadýmýz, “Hediye kabul
etmiyorum, biliyorsun.” diyerek parasýný hesap etti. On lira he-
sap çýkardý. Cerrahoðlu’nun getirdikleri o kadar etmezdi. Zü-
beyr Aðabey þaka yaptý:

-Üstadým, bu hesapta siz aldandýnýz.
Üstad, ona gülerek cevap verir.
-Keçeli, sen Abdurrahman’la aramdaki sýrrý bilmezsin.
Abdurrahman Bey, “parayý alamam” diye ýsrar edince.
-Dur öyleyse, der.
Hediye paketinden zemzemi, hurmayý, kýnayý, gül yaðýný alýr.
-Tesbih sende kalsýn. 
Abdurrahman Bey ve eþi Medine’de iken bir tesbih beðen-

miþ, fakat almayý unutmuþlardýr. 
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Üstadýmýz, hediyelere karþýlýk önce mendilini ve havlusunu
verir. Sonra da: “Dur, aklýma geldi.” deyip bir tesbih verir. 

Cerrahoðlu eve geldiðinde hanýmý sevinir.
-Demek bu tesbihi Medine’den aldýn, bana haber vermedin. 
-Bu tesbihi Üstad Hazretleri verdi.
Kadýn þaþkýn fakat çok daha mutlu olmuþtu. Ýstediði tesbih

Üstad aracýlýðý ile gelmiþ, sanki elini uzatýp Medine’den almýþtý. 

Üstadýmýzý Burdur’da evinde misafir eden ahiret bacýsý Hacý
Fatma Seyhan, Üstada bir post namazlýðý hediye etmek istemiþ-
ti. Namazlýk aslýnda Fatma Haným’ýn eniþtesinindi, o da verme-
sini istemiyordu. Fatma Haným, kendi namazlýðýymýþ gibi tak-
dim ederken Üstadýmýz:

-Belki eniþten razý olmaz, buyurur. 
Fatma Haným, bu harika hadiseyi yaþamadan da kiminle mu-

hatap olduðunu bilmektedir. Kýzgýnlýkla postu eniþtesine götürür.

Mehmet Gülýrmak anlatýyor:
-Hapishanede aramýzda hiç tanýmadýðýmýz birisi vardý. “Sizin

yüzünüzde nur parlýyor.” diyerek bizimle konuþmak istiyordu.
Üstad, çaydanlýðýn altýna bir pusula yazýp gönderdi. Pusulada:
“Dikkat edin. Ýleri geri konuþmayýn. O adam çavuþtur. Ýçimize
casusluk yapmak için gönderilmiþtir.” yazýyordu.

Biliyor, bildiriliyordu. O denli sýkýntý da, böylesi manevi tak-
viyelere manen ve maddeten çok ihtiyaçlarý vardý. Onun için Ýla-
hi Rahmet kendisini hep hissettiriyordu. 

Bir gün Üstadýmýz Gülýrmak’tan na’t-þerif okumasýný iste-
miþ, her nasýlsa birçok naat bildiði halde Mehmet Efendi’nin ak-
lýna sadece “Turnam” türküsü gelmiþti. Cezasýný çekecek, onu
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okuyacaktý. Üstadýmýz, sürekli “Fesübhanallah” diyordu. Bitir-
dikten bir süre sonra Üstadýmýz gülümseyerek:

-Muhammed, bana hakkýný helal et. Öyle bir ilham geldi ki,
sakýn çocuða dokunma, biz ona nat-ý þerif sevabý yazýyoruz, ne
çaðýrýrsa çaðýrsýn dendi. Beni þaþýrttýn sen, dedi. 

Gülýrmak; “Bir velinin huzurunda türkü söylüyorum.” diye
hem kendisine kýzmýþ, hem de iradesine hâkim olamadan oku-
muþtu. 

Seyda’ya, mana aleminin kapýlarý o kadar açýktý ki, anýnda
hakkýnda sevap yazýldýðýný ifade etmiþti.

Zaman ve mekan kaydýndan sýyrýlmýþ, sanki ýþýk gibi nurani-
yet ve letafet kazanmýþtý. 

Kastamonu’da iken zaman zaman çok þiddetli hastalýklar ge-
çiriyordu. Yine bir gün hastalanmýþ, baygýn bir halde yataðýna
yatmýþtý. Ateþler içerisindeydi. Yanýnda Emin ve Feyzi Aðabey
vardý. Üstadýmýz uyuyunca onlar da uyudular. 

Gecenin ilerleyen saatlerinde uyandýlar. Üstadýn yattýðý oda-
dan hazin bir sesle münâcaat ve zikir sesi geliyordu. Emin Ça-
yýrlý Aðabey, mýrýldanýr gibi Feyzi Aðabey’e sordu:

-Allah Allah, Üstad çok þiddetli hastaydý, bu okuyan kim aca-
ba? 

-Sus, katiyen sesini çýkarma.
Emin Aðabey, sessizce yataðýndan kalktý. Üstadýn baþucuna

gitti. Baygýn bir vaziyette uyuyordu. O ses kesilmiþti. 
Üstadýmýz, sabah namazýna bir saat kala kalktý. Giyindi. Ab-

destini aldý. Seccadesinin baþýna geçti. Kur’an’ýný, cevþenini, du-
alarýný okudu. Sonra aðabeylerimize döndü:

-Ben Cenab-ý Hakka þükrediyorum. Evradýmý, vird ve duala-
rýmý tamamlayamamýþtým. Birisi benim evradýmý tamamladý. 
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Aðabeylerimiz hayretler içindeydi. Üstadýmýz, belki de onla-
rýn duyduðunu fark etmiþ ve onun için o sýrlý meseleyi açmýþtý.
Anlaþýldý ve açýldý ise… Zira, görünenin ötesinde, sýrlý bir hayat-
la karþý karþýyaydýlar. 

Kastamonu’da ziyaretine giden Ahmet Özkan’a Üstadýmýz
yazmasý için Risale veriyor, her defasýnda altýndaki dua kýsmýna
Ahmet Kureyþi yazýyor, Ahmet Özkan, anlayamýyor, ismini
unuttu sanýyordu. Onuncu Söz’ü yazýp götürdüðünde sýrrý açtý:

-Sen Arapsýn ve Seyyidsin. 
Ahmet Özkan hayretler içerisindeydi. Ýlk soyadlarý olan “Tek-

keniþoðullarý”ný memurlarýn isteði üzerine deðiþtirmiþ, “Özkan”
soyadýný almýþtý. Daha sonraki arama ve araþtýrmalarda eski kitap-
lardan birisinin arasýnda “Seyyid” olduklarýna dair bir vesika buldu. 

“Nerelisin, Arap mýsýn, Seyyid misin?” demiyor, sanki mane-
vi kayýt defterlerini görüyormuþ gibi kesin konuþuyor, konuþa-
biliyordu. 

Ahmet Ataklý da Kastamonu’ya sürgün edilmiþti. Geçimini
temin etmek için hamallýk yapýyordu. Bir gün Kurtalan’dan zen-
gin bir aileye mensup olan Yusuf Efendi ondan para istedi. Ýhti-
yacý olmadýðýný bildiði için sebebini sordu. 

-Bediüzzaman Hazretlerine iki adet karpuz almak istiyorum.
Adana karpuzlarý yeni çýkmýþ. Bizde adettir, büyük zatlara mev-
sinin ilk sebze ve meyvelerinden hediye götürürüz. Sen hamal
olduðun için paran helaldir. Benim parama haram karýþmýþ ola-
bilir. Hoca Efendi muhakkak anlar ve kabul etmeyebilir. 

Ataklý cüzdanýný uzattý. Ýki adet karpuz alýp gittiler. Üstad,
“Yusuf Efendi! Ben yetmiþ yaþýma geldim, kimseden hediye kabul
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etmedim. Sen bu adetimi nasýl bozarsýn?” diye fevkalade hiddet-
lenmiþti. Ýkisi de çok mahcup olmuþ, üzülmüþlerdi. 

Tam o anda elini kaþlarýnýn arasýna götürdü. Derin bir dü-
þünceye daldý. Bir süre sonra tebessümle baþýný kaldýrdý:

-Ben sizi karpuzlarla birlikte geri gönderecektim. Fakat kar-
puzlarý kendi paranla almamýþsýn. Ahmet muhaciri üzmemek ve
kalbini kýrmamak için karpuzlarý geri çevirmiyorum. Çünkü
bunlarý onun parasýyla almýþsýn. 

Sanki konuþtuklarýna þahit olmuþ, sanki yanlarýnda olmadýðý
halde yaptýklarýný görmüþtü. Hadise bütün tafsilatý ile bildirilmiþti. 

Hüseyin Remzi Sönmezgil, Ýnebolu’dan Üstadý ziyarete git-
miþ, giderken yoldaki Nasrullah Camisi’nden abdest almýþtý.
Ýçeri girdiðinde Üstadýmýz iltifat eder:

-Kardeþim, manen ben seni tanýyorum. Sen dürüst ve iyi bir
insansýn. Hatta bu temizliðinden dolayý biraz evvel Nasrullah
þadýrvanýndan abdest alarak geldin.

Sönmezgil ve arkadaþlarý hayretler içerisinde kalmýþtý. Bildi-
ren bildiriyor, gördüren gördürüyor, maddenin putlaþtýðý çaðda,
mananýn maddeye karþý zaferini yalnýz baþýna ilan ediyordu. 

Sönmezgil, Üstadýmýzýn manevi tasarrufunun enginliðini ve
gaybe aþinalýðýný gösteren iki misal daha naklediyor.

Köylünün birisi Üstada yoðurt getirmek ister. Hanýmý iste-
meyerek, kocasýnýn zorlamasýyla hazýrlar. Üstad, sanki her þeyi
duymuþ gibi istenmeden yapýlan o yoðurdu ücret karþýlýðýnda
dahi olsa kabul etmez.

Kastamonu’da birkaç hakim Üstad’ý ziyarete giderler. Üstad,
içlerinden birisinin ismini söyleyerek yanýna girmesine müsaade
etmez. Arkadaþlarý sonradan o hakime ne için kabul edilmemiþ
olabileceðini sorduðunda mesele açýða çýkar:
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-Ben gerektiði halde gusül abdesti almazdým. Onun için olsa
gerek, Üstad beni huzuruna kabul etmedi.

Denizli’de de yanýna gelen polis müdürüne kýzmýþ: “Git te-
mizlen de gel!” demiþti. Adam, gerçekten de temiz deðildi. 

Ýnsanlarý küfrün kirinden temizlemek için görevlendirilen Be-
diüzzaman Hazretleri, kirin her türünden adeta nefret ediyor, at-
mosferine bulaþsýn istemiyordu. “Git yýkan” dediði baþka insanlar
da olmuþtu. Sanki kirler, manevi alýcýlarýna takýlýyordu. O iklimde
deðil o halde bulunmak, kalbe ve zihne bile hakim olunmalýydý.

Salih Uðurtan arkadaþlarý ile birlikte Ýnebolu’dan Kastamo-
nu’ya ismini duyduklarý Üstadý ziyarete gitmiþlerdi. O günlerde
deccal ile ilgili hadisleri okumuþ, yanlýþ yorumlamýþlardý. Kendi-
lerine kýlýç hazýrlamakta, haftada üç dört defa bilemekteydiler. 

Üstad, onlara bu zamanda dine nasýl hizmet edileceðini anlattý:
-Kardeþim, maddi kýlýçlar kýnýna girsin. Artýk zamanýn müca-

hedesi manevi kýlýçladýr.
Bunu söyledikten sonra da onlara birer kitap verdi. Öyle bir

manevi aleme girmiþlerdi ki, ancak dýþarýda kendilerine geldikle-
rinde ve birbirlerine þaþkýn þaþkýn sordular.

-Yahu, hoca efendi bizim kýlýç bilediðimizi nereden biliyordu?
Uðurtan, rüyasýný gördüðü, “manen tüm dünyaya tasarruf

eden” zatýn kim olduðunu anlamýþtý. Zira o perdesiz konuþuyordu. 

Gönenli Mehmet Efendi, Bediüzzaman Hazretleri ile birlikte
Denizli hapsinde kalmýþtý. Tahliyeden sonra gönlünde Üstadla
birlikte namaz kýlmak arzusu uyandý. Bir müddet sonra Üstadýn,
“Beraber namaz kýlalým!” diye kendisini çaðýrdýðýný söylediler. Fa-
kat kaldýðý otelin önüne kalabalýk bir cemaat birikmiþ, “Ýstanbul-
lu Hoca vaaz verecekmiþ.” diye beklemeye baþlamýþtý. Mehmet
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Efendi tam “Vaaz mý vereyim, Üstadýn yanýna mý gideyim” diye
tereddüt içerisindeyken Üstaddan kendisine bir haber daha geldi. 

-Vazifesini yapsýn, sonra gelsin, namaz kýlarýz.
Sanki, olanlarý ve insanlarýn içinden geçenleri bir manevi ek-

randa seyrediyordu. 
Üstad, Ýstanbul’a geldiðinde Gönenli Mehmet Efendi’nin

kendisini ziyaretine müsaade etmez, Mehmet Efendi onu evine
davet eder, “Ya Rabbi, bu zatýn bende hiç kýsmeti yok mu?” di-
ye düþünürdü.

Bir Kurban Bayramý sabahýnda kapýsý çalýndý. Dýþarýdan:
“Muhammed kardaþým, Muhammed kardaþým!” diye bir ses ge-
liyordu. Kapýyý açtý. Üstad, onun boynuna sarýldý ve kendisini
taciz etmesinler diye yanýna gelmesini istemediðini söyledi. Da-
ha sonra yanýndaki talebeye iþaret etti:

-Ver kabýmý, kýsmetimi versin.
Evdeki yumurta tatlýsýndan verdi. Mehmet Efendi, bunu Üsta-

dýn kerameti diye yorumluyor, “kýsmeti yok mu?” duasýndan ötürü
“kýsmetini almaya” geldiðini, kendisine iltifat ettiðini düþünüyordu. 

Afyon hapsindeyken, gardiyan Hasan Deðirmenci, Üstad’ýn
elindeki tesbihi çok beðenmiþ, arzulamýþtý. Üstad, içinden geçen-
leri duymuþ gibi onu çaðýrdý ve “Sana bir tesbih hediye edece-
ðim.” dedi. Ýki eline iki tesbih alarak arkasýna sakladý ve sordu:

-Hangi elimdekini istersin? 
-Saðdakini…
Doðru seçmiþ, arzuladýðýný bulmuþtu. Üstad, diðer elindeki-

ni de uzattý:
-Bunu da ailene ver.
Kalpleri iman hakikatleriyle açtýðý gibi, sanki manen de gezi-

yordu. 
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Hüseyin ismindeki içki içen bir adam Emirdað’da Üstadýn ya-
nýna gidip gelmeye ve ýslah olmaya baþlamýþtý. Bir gün Üstad ona:

-Hüseyin bana beþ kuruþluk domates al, dedi.
Hüseyin aldý, getirdi. 
-Buyurun hocam.
Üstad sanki alýþveriþe Hüseyin’le birlikte gitmiþ gibi beþ ku-

ruþ daha uzattý ve þöyle dedi:
-Hüseyin ya bu beþ kuruþu da alýrsýn, yahut domatesin yarý-

sýný alýrsýn. Ben sana beþ kuruþ verdim. Sen gittin on kuruþluk
domates aldýn.

Gerçekten de Hüseyin on kuruþluk domates almýþtý. 

Emirdað’da kasap Ýbrahim Kantar’dan Zübeyir Aðabey za-
man zaman az miktarda et alýrdý. Ýbrahim Kantar, eti tartarken
fazla fazla verir, akabinde Üstad çaðýrýr, kýzar, sanki kendisi tart-
mýþ gibi fazla kýsmýn parasýný öderdi. 

Hasan Ergen, Afyon’da jandarma olarak askerliðini yapmýþ,
Üstadý ziyarete gelen birisine kefil olmuþ ve Üstada götürmüþ-
tü. Üstad, hiç tanýmadýðý jandarmaya ismiyle hitap etmiþti:
“Hasan oðlum, bu yaptýðýn hizmet Allah indinde çok makbul-
dür, Allah senden razý olsun.” 

Jandarma Hasan, “ismimi nereden biliyor” diye hayretle dü-
þünerek yanýndan ayrýldý.

Üstad Emridað’a gittiðinde ilk ziyaretine giden Çalýþkanlar
hanedanýndan Hasan Çalýþkan olmuþtu. Üstad ona þöyle dedi:

-Pederiniz çok büyük bir adammýþ. Ne kendisi kendini bil-
miþ, ne halk onu bilmiþ. Alem-i berzahta Hafýz Ali ile beraber
oldular. Onu Hafýz Ali’ye eþ ve arkadaþ yaptým.
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Hem, kabirdekilerin ahvalini keþfediyor, hem de onlarýn ka-
bir hayatý hakkýnda tasarrufta bulunuyordu. Manevi mertebesi o
denli yüksek, hatýrý o denli âli idi. 

Üstad sýk sýk, “Ceylan’ý dünyaya vermeyeceðim. O dünyalýk
deðil, ahiretliktir.” buyururdu. 

Ceylan Aðabey, 1962’de, Üstadýn vefatýndan yaklaþýk iki yýl
sonra evlenmiþ, 1963’de Küçükçekmece’de geçirdiði bir trafik
kazasýnda vefat etmiþti. 

Gerçekten de, çocukluðundan itibaren Üstadýmýzla birlikte
iman hizmeti için yaþamýþ, vefatýndan sonra Üstad’ýnýn arkasýn-
dan yetiþmiþ sadakat ufku aðabeyimiz, onun bildirdiði gibi ahi-
rete uçuvermiþti. Zaten bir seher vakti Barla’nýn daðlarýnda gi-
derlerken, önden yürüyen Zübeyr ile Ceylan Aðabeyleri göste-
ren Üstadýmýz: “Bu ikisi þehittir.” diye gaybi bir ihbarda bulun-
muþ, yanýndaki Mustafa Sungur Aðabeyimiz, “Üstadým, dua et,
ben de þehit olayým.” dediðinde, “Talebe-i ulumun ölümü þeha-
dettir.” buyurmuþtu. 

Üçünün de akýbetini haber veriyordu. Zübeyir Aðabey 1971
de vefat etti. Sungur Aðabey ise onlardan sonra da bir ilim ka-
pýsý olmaya devam ederek Üstadýn hayat tarzýný insanlara ders
vermek bahtiyarlýðýna erdi. 

Zübeyir Aðabey’in anlattýðýna göre, bir gün otomobille buð-
day tarlalarýnýn arasýndan geçerlerken, onlarýn ekmek olup yen-
mesini düþündükleri anda, Üstad Hazretleri, kalplerinden geçe-
nin cevabýný veriyor, “Ekmeði sizin, tefekkürü benim.” diyordu. 

Ýçlerinden geçene sanki sesli söylemiþler gibi cevap verdiðine
birçok talebesi, defalarca þahit olmuþtu. Ýçten geçenin, baþka bir
yerde yapýlanýn veya açýktan söylenenin o ufukta farký yoktu.
Söylenmeden söylenmiþ kadar duyuyor, okuyordu.
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Sýddýk Süleyman Aðabey, Nur’larýn yazýldýðý ilk günlerde,
“Biz yazýyoruz, biz okuyoruz, Üstad bu kadar zahmeti niye çe-
kiyor?” diye düþünmüþtü. Birden: 

-Kardeþim, ben bunlarý bütün dünyaya okutturacaðým, ceva-
bý geldi. 

Þimdilerde bütün dünyanýn okuduðu günlerin gelmiþ olduðu
gibi… O müjde inþallah çok daha þümullü tahakkuk edecektir. 

Aradan yýllar geçmiþti. Bayram Aðabey, Barla’daki evde bulaþýk
yýkýyor, bir yandan da, “Üstad bu kadar mahrumiyet içerisindeki
bir yerde niye kalýyor?” diye düþünüyordu. O anda yanýna çaðýrdý:

-Gel evladým Bayram. Evladým, sen burayý kerih görme. Bu-
rasý çok mühim, cidden çok mühim, burasý ilerde nurlanacak in-
þallah. 

Bayram Aðabey, aklýndan geçenin cevabýný, herkesin duymak
isteyeceði “evladým” iltifatý ile almýþtý. 

1959’da Üstad Hazretleri, Zübeyir, Hüsnü ve Bayram aðabey-
le birlikte Antalya taraflarýndaki Aðlasun daðlarýna gitmiþlerdi.
Bayram Aðabey, Üstad’a þemsiye tutuyor, diðerleri çay yapýyor,
Üstad da cevþen okuyordu. Bayram Aðabey, dalýp gitmiþti. “Aca-
ba bizim sonumuz ne olacak, ileride ne yapacaðýz?” 

Üstad Hazretleri, daldýn dalgýn düþünen Bayram Aðabey’e
hafifçe vurdu:

-Keçel-i keçel, ne düþünüyorsun? Sen sonunu düþünme, se-
nin sonun çok iyi olacak inþallah. 

Bayram Aðabey, “Elhamdülillah Üstadýn saðlýðýnda, hayatýn-
da ve vefatýndan sonra hiçbir gün sýkýntý çekmedik.” diyordu.

Ýçleri, dýþlarý, halleri ona ayandý. Tahir aðabey hakkýnda
Bayram Aðabey’e: “Tahiri velidir. Dünyada kendisini bilmesin.
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Tahiri’nin öyle bir derecesi var ki, manevi sahalardan birisinde-
ki derecesini görse dünyayý terk eder. Tahiri dolu bir testidir,
artýk su almaz. Ahirette ümmet-i Muhammed’e faydasý ola-
cak.” demiþti. 

Manevi alýcýlarý o kadar açýktý ki, Ýslam aleminde bir sýkýntý olsa,
olmadan evvel hisseder, rahatsýz olur, rengi deðiþir, sesi çýkmazdý.

Zakir Çangar, “irtica masasý”nda görevli bir polis þefiydi.
Emirdað’a gitmiþ, Üstad’ýn kaldýðý evde kendisini emekli öðret-
men diye tanýtarak bir gece kalmýþtý. Neler yaptýðýný tesbit et-
mek istiyordu. Sabah olunca:

-Vazifeni yaptýnsa yeter, sen beni çok sýktýn, artýk git, demiþti. 
Zakir Çangar, aklýnca vazifesini yapsa da, o zatýn büyük bir

veli olduðunu düþünmeye baþlamýþtý. Ýçini, niyetini, kimliðini
ondan saklamak mümkün deðildi. 

Osman Köroðlu, Muhsin Alev’le birlikte sabah namazý vak-
tinde Akþehir Palas’ta ziyaretine gitmiþti. Acele etmiþ, abdest al-
mýþ, namaz kýlmamýþlardý. Onlara durumlarýný anlatarak þöyle
diyordu:

-Neden acele ettiniz? Abdest aldýnýz, fakat namaz kýlmadan
geldiniz. Ben neyim ki? Basit bir kulum. Neden böyle yaptýnýz?
Beþ dakika sonra gelirdiniz, o zaman görüþürdük. 

Osman Köroðlu, hayretten donup kalmýþtý. 

Hekimoðlu Ýsmail Aðabeyimiz anlatýyor: Gümüþhane mil-
letvekili Ekrem Ocaklý, Bitlis milletvekili Gýyaseddin Bey ile
dört soru hazýrlayýp Üstad’ý ziyarete gitmiþlerdi. Aralarýnda ko-
nuþmuþlar, Ekrem bey sormuþtu:

-Bunlarý þifahen mi soracaðýz, kalben mi? 
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-Kalben soracaðýz. 
Üstad, onlarý ayakta karþýlamýþ, boyunlarýna sarsýlmýþtý. Bit-

lis vekiline “Gel, bir bedende iki ruh taþýyan kardeþim.” demiþti.
Bununla yeni gördüðü vekilin hem Nur’larý okumasýna, hem de
tarikatle iþtigaline iþaret ediyordu. 

Oturdular. Üstad, kaðýda yazdýklarý sýra ile sorularýný cevap-
lamaya baþladý. Dördüncü soru, mebusluktan istifa edip etme-
meye dâirdi. “Kardeþim, siyasetle meþgul olmuyorum, dördün-
cü sorunuza cevap vermeyeceðim.” dedi. 

Kalben sormuþ, cevaplarýný almýþlardý. Yunus’un, “Dilsiz ku-
laksýz sözün can gerek anlayasý.” dediði gibi, dilsiz kulaksýz ko-
nuþuyor, anlýyordu. 

Nasýl olduysa, avucunun içi yere bakan elinde aðzý yere doð-
ru olan bir kesekaðýdý belirdi. Elini çevirdi:

-Size bir þey ikram edemedim, kusura bakmayýn, Ýþte Ka-
be’den þeker geldi, buyurun alýn.

Bitlis mebusu, fýrsatý kaçýrmadý, elini daldýrýp bir avuç aldý. Ek-
rem Bey, sonradan piþman olacaðý bir kibarlýk yaptý, bir tane aldý. 

Ekrem Bey, Üstadýn bu hallerini, kapýsýndaki kelbe et atan
adama benzetiyor, “O da bize ayrýlmayalým diye keramet atý-
yor.” diyordu.

Hekimoðlu Ýsmail, Emirdað’a Üstad’ý ziyarete gitmiþti. Ziya-
rete gelen iki kiþi daha vardý. Üstad onlarý kabul etti. Her üçü-
ne de bir þeyler anlattý. Dýþarý çýktýklarýnda Üstad, “Emirdað’dan
ayrýlsýnlar.” buyurduðu için Ceylan Aðabey taksi ile onlarý Çifte-
ler kazasýna býraktý. Yolda birbirlerine “Bediüzzaman Hazretleri
benim için ne söyledi” diye sordular. Üçü de “Sizlere söylenen
hatýrýmda kalmamýþ, bana söylediðini biliyorum.” diyordu.
Herkes sadece kendisine söyleneni duymuþ, diðerine söyleneni
duymamýþtý. 
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Ýçlerinden birisi tecrübeliydi. “Bu meseleleri karýþtýrmayýn.”
dedi. Karýþtýrmadýlar. Zira kuru aklýn anlayabileceði bir mesele
deðildi. 

Çifteler’de kocaman bir otobüs þoförü, “Ben sizi otuz liraya
götürürüm.” demiþti. O kadarcýk paraya götürmesini yine anla-
yamadýlar. Yolda otobüs öyle bir doldu ki, ayakta bile yer kalma-
dý. Ýndiklerinde uzak ve açýk görüþlü þoför yanlarýna geldi: 

-Hoca Efendi’nin talebelerini her getiriþimde otobüs böyle
dolar. Siz zannediyor musunuz ki, otuz lira için geldim? Böyledir
iþte, üç kiþiyle yola çýkar, týklýk týklým Eskiþehir’e inerim. Allah
bereket versin.

O yolda, ikram, bereket, manevi tasarruf hepsi bir aradaydý.

Mustafa Özsoy, 1958’de Isparta’ya ziyaretine giderken, Dr.
Sadullah Aðabey, ona: “Üstada söyle, bana izin versin. Eðer o
izin verirse Taif’e gitmek istiyorum.” demiþti. Özsoy, bunlarý
söylemeyi unuttu. O ayrýlýrken Hazret-i Üstad:

-Sadullah’a selam söyle. Gitmesin, gidemez. Ona izin yok,
buyurdu. 

Mustafa Özsoy, içinden bile geçirmemiþ, unutmuþ, sorma-
mýþtý ama, Üstad unutmamýþ, Sadullah Aðabey’in sualine cevap
vermiþti. Ona bildiren çoktan bildirmiþti. 

Musa Yukarý, bir handa, yaklaþýk elli kiþi ile birlikte dinlediði
bir hadiseyi, kamyon þoförünün aðzýndan naklediyor: 

“Bir gün yanýma üç kiþi geldi. “Memleketimizde fevkalade
zararlý bir alim var. Sana elli bin lira verelim. Yed-i emine para-
yý teslim edelim. Sen kamyonun ile buna çarp, kaza süsü ver ve
öldür. Bu parayý yed-i eminden al.” dediler. Ben kabul ettim.
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Yola çýktým. Karþýdan ayný renkte ve plakada bir araba geli-
yordu. Yaklaþtým. Tam o anda taksi saða yanaþýp durdu. Ýçinden
bir genç indi. El kaldýrdý. Durdum. 

-Ne o?
-Seni Hoca Efendi çaðýrýyor. 
Ýndim, taksinin yanýna gençle birlikte gittim. Taksinin ca-

mýndan baþýný çýkardý:
-Oðlum, ben memlekete zararlý bir hoca deðilim. Sana yan-

lýþ bilgi verdiler. Bu teþebbüsünden vaz geç.
O anda, içimde hocaya karþý bir sevgi uyandý.” 
Gaybi Allah biliyor ve kuluna Allah bildiriyordu. Ýnsaný-

mýz aldatýlmýþ dahi olsa dine ve dindara muhabbeti kalbinin
bir köþesinde saklýydý. Müslüman’a zarar vermeyi umanlarýn
nefret baþlarýna dönüyor, fakat felaket akýbette kendilerine dö-
nüyordu. Kamyon þoförü, kendisini aldatýp o iþe teþvik eden-
lerden nefret etmeye baþlamýþtý. 

“Evlad-ý maneviyem, hariciye nazýrým” iltifatlarýna mazhar
olan Sungur Aðabey’i Üstad Hazretleri, 30 Eylül 1949’daki
mahkemeden sonra babasýyla birlikte Ýzmir’e gönderecekti. Bir-
likte ikindi namazýný kýldýlar. Sungur Aðabey içinden geri dön-
mek için planlar kuruyor: “Katiyen ayrýlmam!” diyordu. Üstad,
tesbihattan sonra ardýna döndü:

-Sen mutlaka gideceksin. Hem Ýzmir’e uðrayacaksýn, hem Ýs-
tanbul’a uðrayýp Eþref Edip, Mihri Helav, Vecihi gibi dostlarým-
la görüþeceksin. Hizmet var!” 

Artýk, söylenecek, düþünecek þey yoktu, hizmet vardý. Ýçinden
geçenlerin cevabýný almýþtý. Üstad daha sonra yapacaklarýný anlattý. 

Avni Toktor, ünlü bir þairle birlikte Üstad’ý ziyarete gider-
lerken, þair Beidüzzaman’ýn bir âlim fakat kendisini beðenmiþ
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olduðunu söyler. Üstad, onlarý otelin kapýsýnda karþýlar. Se-
lamlarýný almadan þaire, ismini de söyleyerek:

-Kardeþim, ben kendimi kendime beðendirmemiþim, dedi. 
Bilmem o þair, onun sözlerindeki kendini beðenmiþlerin bu-

lanýklýðýndan masum duruluðu duyabildi, ona verilen ikramý gö-
rebildi mi? Belki de onun metin imanýnda da, Nur Külliyatýna
bir parça nazar etmesinin çok büyük tesiri vardý.

Mustafa Türkmenoðlu, ilk ziyaretinde Üstad, ona: “Ben seni
tanýyorum.” der ve sonra da memleketini sorar:

-Hama.
Üstad bu cevap üzerine uzak bir yere bakar gibi kýsa bir sü-

re bakar. 
-Senin aslýn Þam’dandýr. Þam’da bir Kürt mahallesi vardýr.

Sen oradansýn. 
Bir süre sonra yeni bir haber verir:
-Sen Kürt Arap karýþýmýsýn.
Kader levhalarýný okur gibi konuþmakta, o sýkýntýlý günlerde ça-

lýþmaya þevklerini artýrýrarak, kiminle, nasýl bir hizmette istihdam
edildiklerine olan itimatlarý hep sapasaðlam kalsýn istemektedir.

Nur’lar Ankara’da Doðuþ Matbaasýnda basýlýyordu. Bazý talebe-
ler yaz tatilinden ötürü memleketlerindeydi. Mustafa Türkmenoðlu
da ruh darlýðýndan ötürü Ankara’dan ayrýlmak istiyor, fakat Nur’la-
rýn basým hizmetinde çalýþtýðý için gitmiyor, gidemiyordu. Ara sýra
kendi kendine söyleniyor, “Ben istediðim yere gidemiyorum. Ben
hürriyetime sahip deðil miyim?” diye baðýrýyordu. 

Nihayet bir müddet sonra matbaa iþlerinde çalýþmak için bir-
kaç kiþi gelince o da fýrsattan istifade ederek Üstad’ýn yanýna, Is-
parta’ya gitti. Odasýna adýmýný attýðý anda Üstad baðýrdý:
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-Ne hürriyeti!
Türkmenoðlu, þaþkýn ve mahcuptu. Elini öpüp, oturdu. Üs-

tad ona, serzeniþinde yanýndaymýþ gibi dersini verdi:
-Kardeþim, öyle kimseler gelmiþler ki, Kur’an’ýn bir tek har-

finin hakikati için kendilerini feda etmiþler. Bize ne oluyor ki,
þimdi Kur’an’ýn tamamýna taarruz var. Biz kendimizi niye feda
etmeyelim? 

Tüm hizmet arkadaþlarýnýn halini ve istikametini takip ede-
cek kadar kendisini davasýna feda ettiði için, Rabbi ona arkadaþ-
larýnýn ahvalini bildiriyor, manisiz gösteriyordu. 

Bir Ramazan gününde hasta idi, sesi çýkmýyordu. Doktor
geldi. Üstad birden canlandý, konuþmaya baþladý:

-Ben hastalýðýmý muayene ettirmem, ben hekimlere muhtaç
deðilim, hekim Cenab-ý Haktýr. 

Daha sonra doktora önemli bir risaleden ders yaptý. Top atý-
lýnca doktora:

-Burada iftar et, dedi.
-Bugün kusur etmiþim, oruç tutmadým.
Oruç tutmayan bir hekimin tedavisini kabul etmediði için o ha-

lin Üstad’a verildiði anlaþýldý. Doktor hasta, Üstad hekim olmuþtu. 

Üstadýn kardeþi Abdülmecid Efendi çok duygulu ve hassas
bir insandý. Üstad bir gün ona: 

-Abdulmecid! Merak etme, sen benim vefatýmdan yedi sene
sonra vefat edeceksin, dedi. 

Abdulmecid Efendi, 1967 yýlý baþýnda, “Bu benim son se-
nemdir” demeye baþladý ve gerçekten de o yýl, Üstad’dan yedi
sene sonra vefat etti.

Üstad, haber vermiþ, haber verdiði gibi çýkmýþtý. O Rabbinin
bildirmesiyle konuþuyor, Rabbi onu yalancý çýkarmýyordu. 
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Böyle kerametli hadiseler en sýkýntýlý dönemlerde hizmet
eden ve her gün, belki bazen her saat ayný davanýn çilesini çeken,
coþkusunu yaþayan insanlara bir teþvikti. 

Üstadýn yeðeni Suad Bey polis olmak istiyordu. Üstada fik-
rini sorunca:

-Bizden de bir polis olsun, cevabýný aldý. 
-Eðer amir olamazsam ayrýlacaðým, amir olmak arzu ediyorum.
-Yok yok, ayrýlma. Þayet amir olursan tevkif edilebilirsin,

üzülme.
Bu görüþmeden sonra Suad Bey polis oldu. 1971’de anarþist-

leri toplarken bir savcý ile takýþtý. Üstadýn haber verdiði hadise
yýllar sonra baþýna geldi. Üç ay hapis yattý.

Bir gün Sungur aðabeyle birlikte teneffüs etmek için çýkmýþ-
tý. Bir yerde oturdular. On beþinci mektubu tashih ediyorlardý.
Bir aralýk Sungur Aðabeyin kalbinde Hazret-i Muaviye’ye karþý
Hazret-i Ali Efendimizle aralarýnda geçen meselelerden ötürü
nefret uyandý. O anda Üstad göðsüne vurarak uyardý:

-Ala külli hal, onlar ashab –ý kiramdandýr. 
Ýçlerinden geçene bile dersini veren bir Üstadla beraber olma-

nýn hazzýný yaþýyorlardý. Þükür ki onlara ve kendisinden sonraki
insanlara doðruyu gösteren bir istikamet gibi yanlarýndaydý. 

Çaldýranlý Taceddin Bey, 1953’de Ýran’a Nur’larý götürmek
istemiþ, bunun için pasaportsuz sýnýrdan geçmeye çalýþýr. Sýnýr-
dan geçerken Ýran askerleri onu görür ve yaylým ateþine tutarlar.
Kurþun yaðar, fakat hiç birisi deðmez, adeta üzerinden kaymak-
tadýr. Huduttan koþarak kaçar, kendisine hiçbir þey olmaz. 
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Bu hadiseyi kendi ifadesi ile bir o, bir de Allah (c.c.) bilmek-
tedir. Bir süre sonra Çaycý Emin Aðabey, Üstad’ý ziyarete gitmiþ-
tir. Üstad ona sorar:

-Taceddin’i görüyor musun, ne haldedir?
Emin Aðabey, arasýra gördüðünü, halinin iyi olduðunu söyler.

Üstad Hazretleri, elini aðzýna siper yaparak güler ve þöyle der.
-Emin, sen Taceddin’in kurþun yaðmurunda nasýl kaçtýðýný

bir görseydin?
Emin Aðabey, Van’a döndüðünde sorar.
-Taceddin, sen herhangi bir yaylým ateþine hedef oldun mu?

Nedir hadise? 
Taceddin Bey, geçiþtirir. 
-Yahu bunu Hazret-i Üstad söyledi.
-Sahi o mu söyledi? 
-Evet, o söyledi.
O zaman Taceddin Bey: “Bu hadiseyi Üstad’a da, baþkasýna

da açmamýþtým.” diyerek anlatmaya baþlar. 
Demek, Nur’larý götürmesini isteyen Üstadýmýzýn tasarrufu

ile kurþunlardan kurtulmuþ, Üstad olanlarý, onun canhýraþane
bir telaþla kaçýþýný görmüþtür.

Arvasilerden eski Gevaþ Müftüsü Þeyh Ýhsan Ali, 1953’de Ýs-
tanbul’da ziyaretine gitmiþ, Üstad onu: “Arvasilere müsaade mi
olur, onlar serbesttir.” diyerek karþýlamýþ, yanýndaki talebelerine:
“Bunlar Van’ýn ileri gelenlerindendir, seyyiddirler” diye tanýtmýþtý. 

Ýhsan Ali Efendi’ye sordu:
-Üstad’ým Þeyh Seyyid Fehim’in evladlarýndan kimler var?
-Þeyh Hasan var, Medine’de kalýyor.
-O büyük saadete kavuþtu.
-Benim babam var, Baðlama köyündedir.
-Ha o Allah’ýn hizmetçisi…

96

Ý k r a m



-Amcam Muhammed Salih var.
-O mu…
Elini alnýna koydu, biraz düþündü. Sanki yanýna gelenler, na-

zarýnýn o yana çevrilmesine, onlarýn hayatýna ait perdelerin kalk-
masýna vesile oluyordu. 

-Onun Mekke’ye gidip, Medine’de vefat ettiðini biliyorum.
Þeyh Hasan Ali Efendi, bu konuþmadan bir ay kadar sonra am-

casýnýn Mekke’den Medine’ye gittiðinde vefat ettiðini haber aldý. 

Abdulkar Badýllý Aðabey, Lahika mektuplarýný çoðaltmak için
bir teksir makinesi almayý düþünür, Abdullah Yeðin Aðabeyin olu-
runu aldýktan sonra, köydeki koyunlarýný satýp, parasýný cebine ko-
yar, Ýstanbul’a gitmek üzere Urfa’dan yola çýkar, yolda hem duru-
mu arz etmek, hem Üstad’ý görmek için Isparta’ya uðramýþ, onu
Barla’da bulmuþtur. Hüsnü Bayram Aðabey suyunu dökmekte, o
abdest almaktadýr. O gün biraz hiddetlidir. Elinin yerine, abdest
aldýðý havluyu uzatmýþ, o da öpüp, yüzüne, gözüne sürmüþtür. 

-Neye geldin?
Badýllý Aðabey, düþüncesini anlatýr. Sanki cebindeki parayý

saymýþ gibi uyarýr.
-Sen bin beþ yüz lira fedakarlýk yapmýþsýn ama, Risale-i

Nur’un sýhhatine çok dikkat etmek lazýmdýr. 
Zamanda mý seyeran ediyor, ýþýða mý gem vuruyor, perdeleri

mi sýyýrýyordu, bilinmez… Bilinen o ki, gaybe aþina oluyor, gör-
müþ, yaþamýþ gibi konuþuyordu. 

Þükrü Beþeoðlu, 1953 baharýnda, oruçlu geçen bir kandil gü-
nünün gecesinde Üstadýn kendi evine teþrif ettiðini görmüþtü.

Ýki ay sonra Üstad’ýn arabasý evinin önünde durdu. Þükrü
Bey, kolaylýk olur düþüncesiyle Üstadý evinin giriþ kýsmýnda mi-
safir etmek istedi.

97

H a r i k u l a d e  H a d i s e l e r



-Beni rüyada gördüðün yere çýkart.
Rüyasýnda, onu üst odada, cumbada otururken görmüþtü.

Oraya çýkardý. Üstad Hazretleri, talebelerinin kendisi ile ilgili
rüyasýndan bile haberdardý.

Allah’ýn bildirmesiyle bildiði bunca gaybi hadise ve hadisele-
ri yaþayanlar, ýsmarlama bir donanýmla felaket ve helaket asrýný
imara vazifelendirildiðinin þahidiydi. Basit hadiselerde bile per-
delerin kendisine bu kadar aralandýðý bir zatýn, iman hakikatleri
ile ilgili derslerinde perdelerin kendisine nasýl açýldýðýna Nurlarý
okuyan insanlar adedince þahit vardýr. Sýrrý dermek, hakikate er-
mek isteyenler elbette öyle bir elle uzatýlan Risale-i Nur’a karþý
ilgisiz kalamaz ve kalmamalýdýr. 

Selahaddin Çelebi Aðabey, Üstad Hazretlerini ziyaretlerin-
den birisinde Ayasofya hakkýndaki düþüncelerini sordu. Cevap
yine orijinal ve müjdeliydi. Önce güldü:

-Keçeli, keçeli!
Sonra ciddileþti:
-Ayasofya, Hýristiyanlýðýn Ýslamiyet’e devir ve tesliminin bir

abidesidir. Bunun için kilise iken cami olmuþtur. Elbette tekrar
camiye çevrilecektir. 

Urfa’ya götürülüyordu. Zaman zaman kendinden geçiyor,
kendisine geldiðinde aðabeylerin kulaðýndan o þefkatli elleriyle
tutuyor: “Kardeþlerim, küfrün bel kemiði kýrýlmýþtýr. Risale-i
Nur küfrün belkemiðini kýrmýþtýr” diyordu. Ayný cümleye, Be-
kir Berk aðabey de daha evvel þahit olmuþtu. 

Urfa’ya geldikten bir gün sonra biraz iyileþmiþ, Abdullah Ye-
ðin aðabeyin elini tutmuþ, “Hiç merak etme, küfür ölmüþtür.
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Bundan sonra bir þey yapamazlar” demiþ, o gün, Urfa’nýn Türk,
Arap ve Kürt gibi Müslümanlarýn kardeþliðinde önemli rol oy-
nayacaðýný müjdelemiþti. 

Bayram Aðabey’in anlattýðýna göre, “Risale-i Nur kýyamete
kadar devam edecek” diyor, dünya devletlerinin ondan istifade
edeceðini haber veriyordu. 

“Avrupa ve Amerika Ýslamiyet’e hamiledir” diyor, onlarýn da
Ýslamiyet’e dehalet edeceðini müjdeliyordu. Gün gelecek, görü-
þülecek, konuþulacak, Nur’larýn ufkundan hayata bakan emin in-
sanlar Emin Elçi’yi (s.a.s.) onlarýn da tanýmasýna vesile olacaktý. 

Bir biri ardýnca üç nur görüyor, arkasýndan gelecek zat’ý müj-
deliyor, vazifesini ve icraatlarýný tarif ediyordu. 

Ýman hakikatlerini anlatacak, Müslümanlarýn maddeten te-
rakkisine ve ittihadýna vesile olacaktý. Tahmin veya ümit deðil,
doðrudan doðruya ihbardý. 

Üstadýmýz, ahirzamanda gelecek þahýstan bahsederken, “tah-
min ediyorum, böyle olur” gibi ifadeler kullanmýyor, “Risale-i
Nur’u bir programý olarak neþir ve tatbik edecek, þunlarý yapa-
cak…” diyordu. Bahsin devamýnda, o zatýn üç vazifesine zarar
gelmemesi için “Ýsmini vermek yanlýþ olur” buyururken de, “Ýs-
mini, ünvanýný, ahvalini bilmiyorum” demiyordu.

Demek ki, Rabbinin bildirmesi ile o zatý biliyor, herkes gibi
vazifesinin baþýna geçmesini bekliyor, hizmetini alkýþlýyordu.

Onun, gerek insanlarýn þahsi hayatlarý, gerek içtimai hayatla-
rý ile ilgili ihbaratý çýkmýþ, Rabbi onu ikazlarýn ve müjdeli haber-
lerin aðzý olarak konuþturmuþtu. 
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Camide Görülmesi ve Alemi Gezmesi

Bedenleri ruhlarý gibi latifleþmiþ maneviyat kahramanlarýnýn
bir anda bir çok yerde görünme hadiseleri meþhurdur ve geçmiþ
devirlerdeki bazý büyükler hakkýnda da anlatýlmaktadýr. Sanki
bedenleri ses gibi, ýþýk gibi incelmiþ, taþý, demiri, duvarý aþar ol-
muþtur. Sanki ýþýk gibi bir anda birçok yerdedirler. 

Üstadýmýzýn, hapishanede iken camide veya çarþýda görülme-
si hadisesi meþhurdur, hatta resmi evraklara kadar girmiþtir. 

Eskiþehir’de hapiste iken, savcý Üstadý çarþýda görür. Öfke ve
tehditlerle hapishane müdürüne sorar:

-Ne için Bediüzzaman’ý çarþýya çýkardýnýz. Þimdi onu çarþýda
gördüm.

Müdür, savcýnýn ne dediðini anlayamaz. Zira öyle bir þey ol-
madý diye bilmektedir. 

-Hayýr! Bediüzzaman hapishanede, hatta tecrittedir. Gidip
bakýnýz!

Bakarlar. Gerçekten de odasýndadýr. Bu harika hadise adliyede
dilden dile dolaþýr, hakimler “Bu hale akýl erdiremiyoruz!” derler. 

Evet, her þeyi maddede arayan ve aslýnda her þeyin ötesinde bir
mânâ olduðunu görmeyenler bu hali anlayamamýþtýr. En kasvetli
adamlarý hayallerine bindirip gezdiren Kudret’in, en nurani insan-
larý cesedin baskýsýndan azad edebileceðinin farkýnda deðillerdir.

Yine Eskiþehir’de bir cuma günü, hapishane müdürü, katip
ile otururken bir ses duyar.

-Müdür bey, müdür bey!
Müdür bakar. Bediüzzaman Hazretleri… 
-Benim bugün Ak Camii’nde bulunmam lazým. 
Müdür, Üstadýn hapishanede olduðunu unuttuðunu düþünür. 
-Peki Efendi Hazretleri, der ve içinden söylenir. 
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-Herhalde Hoca Efendi kendisinin hapiste olduðunu ve dýþa-
rýya çýkamayacaðýný bilmiyor.

Öðle vakti, gönlünü almak düþüncesiyle Üstad Hazretle-
ri’nin koðuþuna gider. Koðuþun penceresinden baktýðýnda içer-
de kimsenin olmadýðýný görür. Hemen görevliye sorar. “Ýçerdey-
di, hem kapýsý da kilitli.” cevabýný alýr. Hemen camiye koþar. Üs-
tadý, birinci safta, caminin sað tarafýnda namaz kýlarken görür.
Dýþarýda bekler. Bir türlü çýkmaz. Ýçeriye girer. Camide yoktur.
Hemen hapishaneye döner. Hazret-i Üstad’ýn, “Allahüekber!”
diyerek secdeye kapandýðýný müþahade eder. 

Müdür, yaþadýðý bu hadiseyi bizzat ve defalarca anlatýr. Ýman
ve insaf ehli bir insan olsa da, ýþýða gem vurup binen birisi “ol-
mam lazým” dediðinde, onu durdurabilecek dünyevi bir engel
olmadýðýný unutan kendisidir; Üstad hapishanede olduðunu
unutmamýþtýr. 

Ayný hadise Denizli ve Afyon hapislerinde de tekerrür eder.
Hilmi Pancaroðlu, Afyon’da hapishanedeyken cuma namazý izin
istediðini, izin verilmediðini, odasýnda bulamadýklarý için ara-
maya çýkan polislerin ayný anda Ýmarat, Otpazarý ve Mýsýrlý ca-
milerinde gördüðünü anlatýr. Allah karþýsýndaki küçüklüðünü
tam idrak etmiþ, tevazuu iliklerinde yaþayan Üstadýmýz, hadise-
nin vukuunu reddetmese de, Afyon hapsindeki talebelerine zarif
bir þekilde tevil eder. 

Meþhur bir kahramanýn savaþýn birçok cephesinde göründü-
ðünü, o zatýn bunu kendi þekline giren evliyalarýn iþi olarak an-
lattýðýný söyler. “Hem burada hem Denizli’de beni gördüðünü
söyleyenler var.” der. Hadisenin kýymetini küçük ve özel bir þey
diye tarif eder. Haþa, “kusurlu ve ehemmiyetsiz” þahsýna harika
haller isnat edilmesi yerine, Risale-i Nur’lardaki harika isbatlarýn
görülmesini ister.
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Evet, onun iman ufkuna göre, bir müminin bir anda birkaç
yerde görünmesi olaðan ve basit bir þeydir. Zira madde esas,
dünya ve içindeki hadiseler sahipsiz ve baþýboþ deðildir. Mülkün
Sahibi, kendilerinde kuvvet olduðunu vehmeden zalimlere, ha-
kiki güç ve kuvvetin kimde olduðunu gösterip, ihtar etmektedir. 

Ahmet Kureyþi, Üstadýmýzý Emirdað’daki ikinci ziyaretinde
otel odasýnda kalmýþ, soðuk havada otelin ortasýndaki sobaya ya-
kýn bir odayý seçmiþti. Üstadýmýz sabahleyin Ceylan Aðabey’le
haber gönderir.

-Hemen gelsin.
Yanýna gidince sorar:
-Hava soðuk, ama sen üþümedin deðil mi?
-Himmet ve duanýzla üþümedim Efendim.
-Bu gece ben uyumadým ve þöyle alemi bir gezdim. Baktým

ki, Ahmed Kureyþi de ayakta.
Gerçekten o gece o da hiç uyumamýþtý. Fakat bu nasýl bir bil-

gi, alemi nasýl bir geziþti. Hapishanedeki ayakkabýlarýný akþam
talebeleri temizler, sabahleyin tozlu, topraklý bulurlardý. Belki bu
da öyle bir geziþti. Perdesiz, manisiz… 

Ahmet Ataklý, þark isyanýndan ötürü Kastamonu’ya sürülen-
lerdendi. Bir kurban bayramýnda, Üstadýn namazý kýldýrmasýný
beklerler, fakat o gelmemiþtir. Namazdan sonra evine gideler.
Kapýyý çalar. Kapý bir türlü açýlmaz. Nihayet tam ayrýlmak üze-
relerken Üstad kapýyý açar:

-Buyurun evladým, sizi çok mu beklettim?
Ýçeri girerler. Ataklý, Üstadýn halini ve o anda kalbine doðan

þeyleri þöyle anlatýr.
“Üzerinde müthiþ bir yorgunluk vardý. Sanki uzun bir yolcu-

luktan gelmiþ gibiydi. Bediüzzaman’ýn üzerindeki yorgunluðu
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görünce kat’i kanaat ettik ki, bu zat bayram namazýný mukaddes
beldede kýlýp öyle gelmiþtir. Evinde bayramlaþtýktan sonra ay-
rýldýk.”

Kimbilir, belki de durum aynen Ataklý’nýn dediði gibiydi.

Hasan Akyol, Afyon hapsinde iken, Üstad’ý görmüþ, hizme-
tinde bulunmuþtu. Kendisini anlatýyor:

-Ben Bediüzzaman’ýn ayakkabýlarýný silerdim. Akþamlarý eli-
me alýp tozunu temizlerdim. Ama sabah olunca ayakkabýlarý yi-
ne tozlu bulurdum. Bu her zaman böyle olurdu. Her halde Üs-
tad geceleri gezip geliyordu. 

Duvarlar onu durduramýyordu.

Hacý Ali Kýlýçalp, tahsil yapmak için Mýsýr’a gidecekti. Git-
meden Afyon Hapishanesi’ndeki Üstad’ý ziyaret etmeyi düþün-
dü. Çok olursa belki kabul etmezler diye, yeni çýkan kirazlardan
yarým kilo alýp götürdü. Hapishaneye yaklaþtýðýnda Üstad’ý san-
ki kendisini bekliyormuþ gibi pencerede buldu. Ýþaretleþtiler. Üs-
tad, hareketleriyle, “Olduðun yerde dur, geliyorum.” dedi. 

Kýlýçalp, þaþýrmýþtý. Nasýl gelecekti? Kapýyý mý açacak, onu
mu içeri alacaklardý? Üstad, kilitli kapýlardan, gardiyan ve jan-
darmalarýn önünden, otomatik kapýlardan geçer gibi geçip gel-
di. Kýlýçalp, kirazý verdi. Üstad, yarým kilo kirazý, sanki dýþarý-
dan gelmiþ bir ziyaretçi gibi avuç avuç askerlere ve gardiyanlara
daðýttýktan sonra getirip Kýlýçalp’e verdi. Kesekaðýdýndaki kiraz
hiç eksilmemiþ, olduðu gibi duruyordu. 

Kýlýçalp, pasaportunu aldýðýný, Mýsýr’a okumaya gideceðini
anlattý, duasýný istedi, elini öpüp ayrýldý. 

Üstad, odasýna döndü. Ne kimse bir þey sordu, ne kapýlar en-
gel oldu. 
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Tefsir yazýyor, talebe yetiþtiriyor diye ömrünün otuz yýla yakýn
kýsmýný sürgünlerde, hapislerde geçiren bir zata, Rabbi Rahimi özel
ikramda bulunuyor, engelleri, mânialarý önünden kaldýrýyor, ruhu-
na denk hale gelmiþ latif bedenini perdesiz, engelsiz gezdiriyordu ve
bu özel ikrama birçok insan þahit oluyor, maddeperestliðin sarstýðý
maneviyatlar bir kez daha manevi takviye alýyordu. Ona bütün bun-
lar muhakkak ki nazarlarý maneviyata çevirmesi için veriliyordu.
Belki akýllar hayran kalýr, meraklar tahrik olur, iman dersleri dinle-
nirdi. Ki, onu takip eden her seviyeden birçok görevli o merakla
okumuþ, sonra ona ve onun yoluna talebe olmuþtu. 

Misafirimiz Var

Üstad Hazretleri, her an hizmetle yaþýyor, her an hizmet için
yaþýyordu. Hizmet yolunda yürüyenleri bedenindeki hücre gibi
duyuyordu. Kendisinin hizmet dýþý beklentilerle ziyaret edilip
meþgul edilmesinden hoþlanmaz, ne zaman hizmetle ilgili bir zi-
yaretçisi gelse, sanki görüyor gibi haber verir, “misafirimiz var”
derdi. 

Ahmet Kureyþi, Emirdað’a ziyarete gitmiþti. Mehmet ve Os-
man Çalýþkan aracýlýðý ile Üstad’a haber gönderdi. Üstadýmýz o
gün daða çýkmýþ ve hemen dönmüþtü. Ceylan Çalýþkan Aðabey,
“Üstad Hazretleri sizi çaðýrýyor. “diyerek cevabý getirdi. Ahmet
Kureyþi üstadýn odasýný rüyasýnda görmüþtü ve aynen gördüðü gi-
biydi. Elini öptü, boynuna sarýldý. Üstad, Ceylan Aðabey’e döndü:

-Bak, ben sana daðda, “hemen geriye dönelim” demiþtim.
Bizim iki has kardeþimiz misafir geliyorlardý, iþte gelmiþler. 

Ceylan Aðabey, Üstadýn zamaný ve mesafeyi aþan nazarlarýna
zaten alýþkýndý. Çok defa ayný ihsan kendisini de sarýyordu. 

Mustafa Ekmekçi ve Abdurrahman Tan, 1959’da Ýstan-
bul’dan Isparta’ya Üstadý ziyarete gittiklerinde yolun kirinden
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temizlenmek için önce hamama gitmiþlerdi. Daha yýkanmaya
baþlamadan, birisi gelip hamamcýya Ýstanbul’dan gelenleri sor-
du. Adam, onlarý gösterdi. Gelen zat:

-Üstad sizi bekliyor, hemen gidelim, dedi. 
Halbuki geldiklerinden kimsenin haberi yoktu. Yanýna gittik-

lerinde Üstad Mustafa Bey’i dershaneye, Abdurrahman Bey’i de
hanýmlarýn hizmetine vekil tayin etti. 

Gýyaseddin Emre, iki arkadaþý ile birlikte Emirdað’a ziyareti-
ne gitmiþti. Çalýþkan’lara uðradý. “On beþ günden beri rahatsýz
olduklarýndan kimseyle görüþmüyor.” dediler. Henüz sözlerini
bitirmiþlerdi ki, beyaz takkeli bir genç içeriye girdi: 

-Bediüzzaman Hazretleri misafirlerini bekliyor. 
Demek yine misafirlerinin geldiði manevi telefonla bildirilmiþti. 
Ýçeri girdiklerinde ayaða katlý, Gýyaseddin Emre’ye:
-Ben çoktan beri rahatsýzdým. Sabahtan beri bir ferahlýk duy-

muþtum ama, nereden bileyim ki benim üstadýmýn torunu gelip
beni ziyaret edecek, dedi. 

“Gýyas, Gýyas” diyerek kucakladý. “Üstadým” diye Molla Fet-
hullah’ý kast ediyordu. Üstad’ýn aðabeyi Molla Abdullah da Gý-
yaseddin Emre’nin dedesinden ders almýþtý.

Mustafa Özsoy, Isparta’ya trenle Üstad’ý ziyarete gittiðinde,
Zübeyri Aðabey’i kendisini beklerken buldu. Üstad Hazretleri:
“Trende bir kardeþimiz var, onu al da gel.” demiþti. 

Onlar hizmet için geliyor, o manen haber alýyordu. 
Bediüzzaman Hazretleri’nin kardeþi Abdulmecid Ünlükul’un

oðlu Suad, Emirdað’a gitmiþ, tarifle Üstadýn evini bulmuþtu.
Kapýyý çaldý. Tahiri Mutlu Aðabey açtý:

-Gel Suad.
Ýçeri girdi. Zübeyir Aðabey:
-Gel Suad, Üstad seni bekliyor, dün mü çýktýn yola?
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Sanki baþýndan bir kazan sýcak su dökülmüþtü. Þok üstüne
þok yaþýyordu. 

-Üstadýn haberi var mý geleceðimden?
-Üstad geleceðini bize söylemiþti.
Kimseyle bir haber göndermemiþti ki… Herkes ona “gel” di-

yor, herkes onu tanýyordu. Ýçeri girdi. Çok heyecanlanmýþtý. Üs-
tadýn ellerine kapandý.

Celal Hoca adýndaki bir molla, arkadaþýyla Afyon’dan Emir-
dað’a Üstad’ý ziyarete gitmiþti. Ýndiklerinde onlarý birisi karþýladý:

-Siz Afyon’dan mý geliyorsunuz? 
-Evet.
-Hoþ geldiniz. Hoca sizi istiyor.
Üstad’la hiç görüþmemiþlerdi. Karþýlayaný da tanýmýyorlardý.

Geleceklerinden haberi yoktu. Nasýl onlarý isteyebilirdi ki? Þaþ-
kýnlýkla kendilerini karþýlayan þahsýn peþine düþtüler. Yanýna git-
tiklerinde Üstad:

-Hoþ geldiniz mollalar, dedi. 
Þaþkýnlýklarý had safhadaydý. Molla olduklarýný nereden anla-

mýþ, geldiklerini kimden haber almýþtý? Bilmiyorlardý ki, Üstad,
arada hiçbir maddi haber vasýtasý olmadan hep: “Misafirim var.”
diye aðabeyleri gönderir, onlar da “kim” diye sormadan, sanki
adamý yýllardýr tanýyorlarmýþ gibi gider alýr gelirlerdi. 

Bir seferinde Ceylan Aðabey, Zübeyir Aðabey’e: “Yahu biz
bu adamý nasýl tanýyacaðýz?” diye biraz da latife yaparak sormuþ,
fakat tren garýna gittiklerinde, kalabalýðýn içindeki adamý, baþka
hiç kimseye sormadan ve bakmadan alýp gelmiþlerdi. 

Yönlendiren yönlendiriyor, bulduran bulduruyor, bildiren
bildiriyordu. Allah dilediðini yapýyor, yaptýrýyordu. 
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Mehmet Özpolat da Samsun’dan ziyaretine gittiðinde, oto-
büsten iner inmez, “Üstad sizi bekliyor” diye karþýlanmýþ, Üstad,
Özpolat’la birlikte gelen gazeteciye, “Kardeþim sizin gazetenizin
kapandýðýna üzüldüm. Merak etmeyin ileride gazeteniz açýlýr.”
demiþti. O günlerde, dini propaganda gerekçesi ile o mahalli ga-
zete kapatýlmýþtý. 

Yusuf Dehri ile bir arkadaþý Barla’da ziyarete gittiðinde, Zü-
beyir Aðabey kapýyý açar, onlara Üstad’ýn hasta olduðunu, ziya-
rete müsaade etmediðini söyler. Sözünü bitirdiði anda, sanki
manevi bir telefon almýþ gibi içeriye koþar. Biraz sonra tebessüm
ederek döner.

-Kardeþlerim buyurunuz, geliniz. 
Üstadýn hali sanki bütün mekâný sarýyor, aðabeyler de sýrlý

haller yaþýyorlardý. 

1960 senesinin baþýnda Mehmet Fýrýncý Aðabey, yanýnda iki
çuvala doldurduðu yüz adet Þualar kitabýyla Emirdað’a gitmek
üzere otobüse biner, saat gecenin iki buçuðunda Emirdað’a var-
mýþtýr. Yol boyu “Bu kadar aðýr yükü gecenin bu saatinde nasýl
yalnýz baþýma götüreceðim.” diye düþünmüþtür ki, Ceylan aða-
beyin tanýmadýðý birisi ile kendisini beklediðini görür. 

Meðer Üstad, gece saat ikide onlarý kaldýrmýþ, “Gelen var, gi-
din karþýlayýn.” demiþtir. Üstadýn manevi haber alma aðý yine
imdada yetiþmiþtir. 

Tevafuklu Kur’an

Yarým ümmiyim diyen ve hatta malik omadýðýný çok defa bil-
diren Üstad Hazretleri’nin mazhar olduðu fevkalade ikramlar-
dan bir tanesi de, ona talebelerinin nurlu elleriyle nasip olan te-
vafuklu Kur’an-ý Kerim’dir. 
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Hüsrev Aðabey’e Üstadýmýzýn ders vermesi ve belki de gös-
termesiyle, aðabeyimiz, yýllarca muhteþem bir gayretle çalýþmýþ
ve sonunda Kur’an’ý Kerim’i, o güne dek yazýlmadýk bir hususi-
yette yazmaya muvaffak olmuþtur. 

Nur’un o kahraman talebesine hususi bir hatla yazdýrýlan
Kur’an’ý Kerim’de bazý ayetler, manalar, Ýlahi isimler ve hususiy-
le Allah lafza-i celali birbirine bakmakta ve denk düþmektedir. 

Bu tevafuk bazen ayný sayfada alta alta gelmelerle, bazen kar-
þý sayfadaki veya alt sayfalardaki denk düþmelerle görünmekte-
dir. Böylesine kýymetli tevafuklarla bir Kur’an-ý Kerim’i yazmak
saadet asrýndan beri hiç kimseye nasip olmamýþtýr denebilir.

Sahipsiz kaldýðý bir dönemde yazdýrýlan Kur’an-ý Kerim, o
tevafuklu haliyle yalnýz manasý itibariyle deðil adeta her haliyle
Kelam-ý Ýlahi olduðunu haykýrmýþtýr. Ve Üstadýmýzýn eline veril-
mesiyle de onun vazifesinin þahididir. 

Su ve Yaðmur Ýle Ýlgili Harikalar

Esaretten firar ettiklerinde Binbaþý Ali Haydar Bey’le birlikte
Volga nehrinin bir kolundan geçerler. Ali Haydar Bey’in elinden
tutmuþ, “Gözlerini kapa!” der. Nehrin üzerinde yürüyor, karda
yürür gibi bazen topuklarýna, bazen dizlerine kadar batýyorlardý.
Kenara yaklaþtýklarýnda Ali Haydar Bey daha fazla dayanamaz,
gözlerini açar. O anda batmaya baþlar. Üstad, çekip çýkarýr. “Ben
sana “gözlerini kapa!” dememiþ miydim?” diye kýzar. 

Kenara çýktýklarýnda:
-Kardeþim Ali Haydar! Cenab-ý Hak, Hz. Musa (a.s.)’a de-

nizi musahhar kýldýðý gibi, bize de senin yüzün hürmetine Vol-
ga nehrini musahhar etti, der.

Ali Haydar’ýn þaþkýnlýðýný gidermek ister. O:
-Nasýl geçtiðimizi ben biliyorum ama, siz bilirsiniz, sizin de-

diðiniz gibi olsun, diyebilir.
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Sanki Nurs’un tatlý suyu ile alemi beslesin diye, su onun em-
rine verilmiþtir. Hulusi Aðabey Barla’ya Üstadý ziyarete gitmiþ,
o ayrýlýrken de Üstad daða cami için odun toplamaya çýkmýþtýr.
Bir süre sonra yolda tekrar karþýlaþýrlar. Hulusi Aðabey, Üstad
onu görüp de attan inmesin diye saklanýr, yaklaþtýklarýnda bir-
den çýkýp elini öper. O esnada Üstadýmýz elindeki kuru ekmeði
yemektedir. Onu Hulusi Aðabeye verdikten sonra sorar:

-Senin þemsiyen yok mu kardeþim?
-Üzerimde muþamba var Efendim.
-Peki kardeþim.
Hulusi aðabey havaya bakar. Hiç de yaðmur emaresi yoktur.

Bir süre sonra þiddetli bir yaðmur baþlar. Hulusi aðabey atýný
mahmuzlar. Dört saat at sýrtýnda süratle Eðridir’e kadar gider.
Hiç ýslanmamýþ, yaðmur nedense manevi bir þemsiye altýnday-
mýþ gibi ona deðmemiþtir. Nur’un birinci rüknü Üstadýnýn hi-
mayesine girmiþtir. 

Barla’da Üstadýmýzýn Camisi kapatýlmýþ, çevredeki Nurlarý
yazan talebelerinin yanýna gelmesi engellenmeye baþlanmýþtýr. O
günlerde ciddi bir kuraklýk baþ gösterir. Nihayet yaðmur yaðar,
fakat Karaca Ahmet Sultan mevkiinden itibaren bir daire içerin-
de kalan Barla’ya bir damla düþmez. Üstad Hazretleri bu hadi-
seye üzülür.

-Köydeki mescidimiz kapatýldýðý, Kur’an hizmeti engellendi-
ði için manevi bir azar var. Madem Kur’an’ýn itabýna mâruz ka-
lýndý. Yasin Suresini þefaatçi yapýp Kur’an’ýn feyzini ve bereketi-
ni isteyeceðiz, der.

Muhacir Hafýz Ahmed’e buyurur:
-Sen kýrk bir Yasin-i Þerif oku. 
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Hafýz Ahmet Efendi bir kamýþa okur. O kamýþý suya koyar-
lar. Üstdýmýz, ikindi vaktinde, “Yasinler týlsýmý açtý, yaðmur ge-
lecek.” dedi. Halbuki yaðmura ait hiçbir belirti yoktur. 

O gece öyle bir yaðmur yaðar ki, Çoban Ahmet’in bahçesin-
deki duvar yaðmur sularýndan yýkýlýr. Bu defa da Karaca Ahmet
Sultan’ýn arkasýnda balýk avlayan Þem’i ve arkadaþlarý bir damla
yaðmur görmemiþlerdir. Demek o yaðmur özel bir adrese, husu-
si bir ikramdýr. Nur talebelerinin ve Üstadýmýzýn duasý, rahmet
kesilen beldeye rahmet olmuþ, göklerin kapýlarý yeniden açýlmýþtýr.

Yokuþbaþý Çeþmesi’nin yapýldýðý günlerdir. Yine kuraklýk var-
dýr. Üstadýmýz ve talebeleri cemaatle namaz kýlýp, yaðmur duasý
için ellerini açarlar. Üstadýmýz Kuran’ý þefaatçi yapar. Orada bu-
lunan herkesin eline, þiddetli güneþin altýnda iken yedi sekiz
damla yaðmur düþer. Üstadýmýz, hadiseyi izah ile:

-Bu bir Ýlahi iþarettir. Cenab-ý Hak, manen diyor ki: Ben du-
ayý kabul ediyorum, fakat þimdi yaðmur vermiyorum.

Üstad Hazretleri, Barla’da sekiz sene ikamet ettikten sonra
bir yaz günü Isparta’ya getirilmiþtir. Yazýn o hararetli, yaðmur-
suz günlerinde su kaynaklarý kurumuþ, aðaçlar sararmýþ, çiçekler
solmuþtur. Üstadýmýz Nur’un intiþar mahallindeki bu hale üzü-
lür, Bekir Dikmen’e deðirmenleri çeviren suyu göstererek sorar:

-Isparta’nýn suyu bu kadar mýdýr? 
-Gölcüðün suyu kesilmiþ gelmiyor. Isparta’nýn dörtte birini

sulayan bu sudan baþka yoktur. 
Üstadýmýzýn ruhen yaðmur isteyip, Nur’larý vesile yaparak

dua ettiði ayný gün, ateþler içerisinde yanan Isparta’ya öyle bir
yaðmur yaðar ki, öyle bereketli yaðmuru yaklaþýk altmýþ yýl ön-
ce, 1293’de, yani Üstadýmýzýn doðduðu sene görmüþtür. 
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Doðumunda rahmet geliyor, þehre teþrifinde rahmet geliyor-
du. O yaðmur Barla’daki sýkýntýlý günlerinin akabinde Üstadýmý-
zýn gönlünü hoþnut eden, adeta ona Isparta adýna “hoþ geldin”
diyen harika bir hadise olmuþ, bütün Isparta Nur’un ilk adýmýn-
da bereketi yaþamýþtý. 

Duasýyla inen rahmet ve suyla ilgili yaþlanan olaðanüstü ha-
diseler herkesin, onun Rabbi katýnda kýymetli bir vazifeli oldu-
ðu kanaatini bir kat daha pekiþtiriyordu. Zira o, Medine’den
Nurs’a uðrayan ve bir gün her hanenin musluðundan çaðlayacak
olan tatlý su kaynaðýndandý. 

Hayvanat Taifesi Ýle Ýlgili Harikalar

Bir gün bir avcý Erek Daðý’ýnda keklik avlamýþtý. Üstadýmýz
bunu duyunca üzüldü.

-Cenab-ý Hak, ehli hayvanlarý bize musahhar etmiþ. Daðda-
ki hayvanlardan ne istiyorlar?

Ayný günün akþamýnda bir kurt, o avcýnýn sürü içindeki bir
keçisini öldürüp yemiþti. Bu haber üzerine Üstad güldü:

-Tamam, tamam, ben kurdumu gönderdim, kekliðin intika-
mýný aldý.

Kekliði vurarak kâr uman avcý, keçiyi kaybederek zulmünün
zararýný görmüþtü. O, hayvanat taifesinin de Üstadýydý.

Isparta’da, Çam daðýndaydý. Yanýnda birisi Hüsrev aðabey ol-
mak üzere iki kiþi vardý. Birden, yaklaþýk dört metre boyunda, kol
kalýnlýðýnda, siyah bir yýlanýn kendilerine doðru geldiðini görür-
ler. Aðabeyler korkup, Üstada yaklaþýrlar. Üstadýmýz, baþýndaki
sarýðýný çýkarýp yýlana atar. Yýlan, Üstadýn sarýðý ile on dakika ka-
dar oynar. Koklar, sarýlýr, içerisinde yuvarlanýr. Üstad seslenir:

-Tamam, yeter.
Yýlan, çekip gitti. Üstad Hazretleri:
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-Siz korkmayasýnýz diye sarýðýmý verdim. Yoksa yanýma gelip
benimle musafaha yapacaktý, buyurur. 

Bir baþka gün, Çam Daðýnda, aþaðýdaki çeþmeye abdest al-
maya inen Sýddýk Süleyman Aðabey, Üstadýn yanýna doðru
yaklaþýrken ders yaptýðýný iþitir. Ýçinden, “kime ders yapýyor”
diye hayret eder. 

Çam aðacýna yaklaþtýðýnda Üstadýmýzýn etrafýnda toplanan
vahþi hayvanlara Farsça Nur dersi yaptýðýný görür. Boyunlarýný
bükmüþ dinlemektedirler. 

Üstad Van’da, kardeþi Abdulmecid Efendi’nin evinden Nurþin
camisine yerleþtiðinde evde kalan kedisi seccadeyi kirletmiþ, Ab-
dulmecid Efendi’nin eþi Rabia Ünlukul Hanýmefendi, kediyi döv-
müþtür. Kedi dayaktan sonra kaybolur ve bir daha eve gelmez. 

Ertesi gün Abdulmecit Efendi kahvaltýsýný götürdüðünde
Seyda sorar:

-Rabia bu kediye ne yaptý, dövdü mü yoksa? Bana þikayete
geldi. Kedinin de, Rabia’nýn da suçlarý vardýr. Fakat ben her iki-
sini de affettim.

O günden sonra kedi Üstadýn yanýnda kalýr. Ona sanki bütün
sýrlar ve kapýlar açýktýr.

Hamza Emek’in anlattýðýna göre onun yanýnda iken kediler
farelere iliþmiyordu. Hz. Ömer’in adaletli idaresinde kurtlarýn
kuzulara iliþmemesi gibi, demek onun yanýnda da hayvanlar
haksýzlýk yapmaktan, huzursuzluk çýkarmaktan haya ediyorlardý. 

Bayram Yüksel Aðabey, fareler eserlere iliþmesin diye bakmak
için Isparta’daki evin tavanýna çýkmýþtýr. Arkasýndan Üstadýmýz
da gelir. Ne yaptýðýný sorar. Aðabeyimiz söyleyince:
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-Onlar bize iliþmez. Eðer bizde bir kabahat olmazsa iliþmez-
ler, der.

Gerçekten de baþka kaðýtlarý parçalýyor, Nur’larýn yazýlý oldu-
ðu kaðýtlara hiç dokunmuyorlardýr.

Seydi Koçak Anlatýyor: “Evinde kediler vardý. ‘Allah bunla-
rýn yüzünden benim rýzkýmý ihsan ediyor.’ derdi. Fare çýktýðý za-
man, ‘Bunlara dokunmayýn’ diyordu. Farelere dokunmazlardý.”

Ýki molla Emirdað’a Üstad’ý ziyarete gelmiþlerdi. Sohbet
ederlerken bir kedi Üstad’ýn etrafýnda dönmeye baþlar. Üstad,
kediyi baþýndan beline kadar sývazlayarak okþar. O kediyi sývaz-
ladýkça kedi, “Ya Rahim, Ya Rahim” diye mýrýldanýr. 

-Sizin kediniz de böyle Ya Rahim der mi mollalar?
-Yok Efendim.
-Der mollalar, der. Ama sizin kedilerin boðazýndan haram

lokma geçtiði için aðzý gargur eder. Ya Rahim’i tam çýkaramaz.
O karanlýk günlerde manevi takviyeye ihtiyaç duyan mollala-

rýn nazarýný bir kez daha görünenin ötesindeki görünmeyene çe-
viriyor, menfezler açýyordu. 

Üstad Hazretleri, Emirdað’dan yazdýðý bir mektupta, bir ser-
çenin pencereye geldiðini, vurduðunu, uçurmak için iþaret ettik-
leri halde gitmediðini anlatýyordu. Nihayetinde talebesine:

-Pencereyi aç, ne diyecek, demiþti. 
O kuþ sabaha kadar durmuþ, gitmemiþti. Sabah, bir baþka

kuþun odasýna girdiðini fark etti. “Kuddüs, Kuddüs” diyerek
zikrediyordu. O kuþ da verilen ekmekleri yemeden Üstadýn zik-
rini bir saat takip etmiþti. Sanki hizmetlerini tebrik ediyorlardý. 

Bu harika hadisenin okunduðu yerlere ayný þekilde bir kuþ ge-
liyor, adeta hadiseyi tasdik ediyordu. Mektup Milas’da okunurken
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kuddüs kuþu, Ýnebolu’da geceleyin okunurken büyük bir gece ku-
þu, Sava’da okunurken iki çekirge, Isparta’da Hüsrev aðabeyin
evinde okunurken bülbül gelmesi, bir baþka yerde de serçe ve bül-
bülün pervane gibi uçmalarý Nur hizmetine olan alakalarýný, teb-
rik ve takdirlerini gösteriyordu. 

Evet, Nur’u okuyan hemen herkesin hayatýnda böyle teva-
fuklar vardý. Belki de bunlar Üstadýn ve Nur’un tasarrufunun
devam ettiðini gösteren küçük denk düþmelerdi.

Üstadýmýz, aðabeylerin Beraat kandilini tebrik ettiði bir mek-
tubunda da þunlarý anlatýyordu:

“Ben, Beraat gecesinden az evvel Asa-yý Musa tashihiyle
meþgul iken, bir güvercin pencereye geldi, bana baktý. Ben de-
dim: “Müjde mi getirdin?” Ýçeriye girdi. Güya eskiden dost idik
gibi hiç ürkmedi, Asa-yý Musa’nýn üstüne çýktý, üç saat oturdu.
Ekmek, pirinç verdim, yemedi. Ta akþama kaldý, sonra gitti.
Tekrar geldi, ta sabaha kadar yanýmda kaldý. Ben yatarken baþý-
ma geldi, “Allahaýsmarladýk” nevinden baþýmý okþadý, sonra uç-
tu, gitti. Ýkinci gün ben teessüf ederken yine geldi, bir gece da-
ha kaldý. Demek bu mübarek kuþ, hem Asa-yý Musa, hem Be-
raatýmýzý tebrik etmek istedi.” 

Kuþlar, kuþ kadar akýllarý ile Nur’un hakkaniyetini ve hizme-
tini coþkuyla takdir ederken, insanlarýn kuþlardan geri kalmama-
sý gerektiði muhakkaktýr. 

Ateþi Söndürenler

Cehennemin, “üzerimden çabuk geçin, ateþimi söndürüyor-
sunuz!” diyeceði insanlarýn olacaðý rivayet edilir. Üstadýmýz da,
teblið ve irþad ateþi ile yandýðý için ona ve onunla birlikte hizmet
edenlere de ateþin zarar vermediði vâkidir.
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Bedre yakýnlarýnda bir korulukta yangýn çýkar. Sabri Arseven
Aðabey ne yaptý ise söndüremez. Yanýnda Üstadýn yadigarý bir
cübbe vardýr. Aklýna gelir. Ateþe doðru uzatýr.

-Yak iþte yakabilirsen, iþte bu Bediüzzaman’ýn cübbesi. 
Dalga dalga yayýlan ateþ ferini kaybeder, alevler çekilir ve ni-

hayet söner. Üstada hadise anlatýldýðýnda latife yapar:
-Keçeli, beni orman koruyucusu mu yaptýn? 

Isparta’da, Þükrü Efendi hem kendi köþkünü, hem de karde-
þi Nuri Efendinin köþkünü Risale-i Nur hizmetine vermiþtir.
Köþkünde dersler yapýlmakta, Nur’lar yazýlmaktadýr. Hizmete
verdiði köþkün bitiþiðinde bir halý dokuma binasý vardýr. Bir gün
o binada yangýn çýkar. O koca bina tamamen yandýðý halde, Þük-
rü Efendi’nin köþküne sirayet etmez. Hatta ikisi arasýnda, halý
binasýna ait ahþap bir odunluk vardýr. O ahþap odunluk bile on-
ca alevden zarar görmez. 

Þükrü Efendinin Nur hizmetine verdiði binasý hizmetin be-
reketiyle kurtulduðu gibi, kardeþinin binasý da kurtulmuþtur. 

O öyle bir manevi hýfza mazhardý ki, sanki onunla temasý ola-
na bile ateþ dokunmamakta, kuru odun yanmaz hale gelmektedir. 

Üstad’a ciddi hürmeti olan bir hanýmefendinin üç katlý evinde
yangýn çýkmýþtýr. O haným, evinin üçüncü katýnda bulunan altýn
ve mücevherlerini almak için ateþlerin içerisine girer. Tam o anda
Üstad’ýn hatýrýna, “Acaba o yangýnda o ahiret hemþirem de bulun-
masýn.” diye gelir. Risale-i Nur’u þefaatçi yaparak, “Ya Rabbi ona
merhamet eyle.” der. Ayný anda, o haným kendisini ikinci kattaki
pencereleri kýrarak dýþarýya atar. Olaðanüstü bir þekilde, ne bir ye-
ri kýrýlýr ve ne de incinir. Bakýrý, demiri eriten o yangýnda Cenab-ý
Hak mücevherlerini un torbasýnýn içinde muhafaza etmiþtir. 
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Allah’ýn bilinmesi aþký ile yanýp tutuþan, bu uðurda, “Milleti-
min imanýný selamette görürsem cehennemin alevleri içerisinde
yanmaya razýyým!” diyen Hazret-i Üstad’a, Rabbi, sanki dedesi
Hz. Ýbrahim’in (a.s.) hali gibi bir hal vermekte, onun geçtiði
yerlerin ateþini söndürmekte, hizmetini korumaktadýr.

Belalara Kalkan

Ýman ve Kur’an hizmetinin bir belde için manevi paratoner va-
zifesi gördüðü, o hizmetin hadimleri bir bölgeden ayrýldýklarýnda
orada yaþanan musibetlerin þehadetiyle apaçýk görülmektedir. 

Adam, çölde develeri ile giderken, birisi hastalanmýþ, ne yap-
týysa yoluna yürütememiþ ve nihayetinde devenin yükünü baþka
bir deveye yükleyip yoluna devam etmiþti. Kervan uzaklaþtýðýnda
çölün vahþi hayvanlarý devenin etrafýný çevirdiler. Fakat hiç birisi
deveye yaklaþmýyor, bir þey yapmýyordu. Bunu uzaktan gören
adam iþin sýrýný çözmek için devenin yanýna döndü. Devenin boy-
nundaki dualý gerdanlýðý kopardý. Adam, devenin yanýndan uzak-
laþtýðýnda hemen yýrtýcý hayvanlar saldýrdý ve deveyi parçaladý. 

Dünya o deve gibidir. Dünyanýn boynundaki gerdanlýk Allah’ýn
sevgili kullarý ve onlarýn yaptýðý dini hizmetlerdir. O gerdanlýk dün-
yanýn boynunda ise, dünya huzur içerisinde olur. O zatlar incinir
veya eksilirse, dünya da incinir, o belde de huzurunu yitirir. 

Ýþte, Nur hizmetleri nerede engellendi, Seyda nereden ayrýldý
ise, o belde paratonerini yitirmiþ gibi manevi belalarla sarsýlmýþtýr. 

Nadir Baysal’ýn anlattýðýna göre, Üstad’ýn Kastamonu’dan
ayrýlmasýndan bir süre sonra zelzele olaylarý baþlamýþtý. Üstad’ýn
da zaman zaman çýktýðý kaleden yuvarlanan taþ bir evden yedi
kiþinin ölümüne sebep olmuþtu. Sadece Tosya ilçesinde 600-700
kiþinin öldüðü söyleniyordu. 
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Ömer Biçer Aðabey anlatýyor: Zelzeleden bir gün sonra Üs-
tad Hazretleri Eskiþehir’e gelmiþ ve þöyle demiþti:

-Erzincan zelzelesinden daha büyük idi. Fakat manevi bir el
zelzeleye mani oldu. Elhamdülillah, fazla bir zayiat olmadý. 

Ayný hadisenin tafsilatýný Eskiþehirli Muhyiddin Yürüten an-
latýyor: 

“Reþat Bey, Konya’daki bir arkadaþýna Üstad’ý ve mesleðini
anlatýyor, arkadaþý kabul etmiyor. ‘Gidelim, Ladik’li Mehmet
Aða’ya soralým.’ diye anlaþýyor, güya onu þahit tutuyorlar. Meh-
met Aða Üstad’ý onlara tanýtýyor:

-Ben size onu nasýl anlatayým ki? O bizim gibi herhangi bir
tarikat silsilesine baðlý deðildir. O ne kutb-ul aktaba ne de her-
hangi bir kutba baðlýdýr. O doðrudan doðruya Peygamberimiz-
den (a.s.v) feyiz alýr, ona göre hareket eder. Bir hatýramla Bedi-
üzzaman’ýn manevi makamýný size anlatmaya çalýþayým.

Bir gün Hýzýr (a.s) geldi. “Eskiþehir’de zelzele olacak, taþ üs-
tüne taþ kalmayacak. Gel Bediüzzaman’a gidelim ve dua etmesi-
ni isteyelim ki, bu zelzele hafif geçsin.” dedi. 

Beraberce gidip Bediüzzaman’a vaziyeti anlattýk. “Haberim
var, haberim var!” dedi. Hýzýr (a.s): “Daðlara gidip dua edelim.”
dedi. Bediüzzaman: “Ben hastayým. Siz daðlara çýkýp dua edin.
Ben buradan dua edeceðim” dedi. 

Eðer onun duasý olmasa idi, Eskiþehir’de taþ taþ üstünde kal-
mazdý. 

Ýtimat ettiði bir aðýzdan bu olaðanüstü hadiseyi dinleyen Re-
þat Bey’in arkadaþý ikna oluyor.” 

Onun mübarek eli belalara mani oluyor, zemin sýrtýnda taþý-
yýp hürmetle öptüðü o ayaktan ötürü misafirlerini fazla sarsmý-
yordu. Belki bütün Türkiye’yi saracak zelzele, sadece Eskiþehir’le
sýnýrlý kalýyordu. 
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Yemeden Yaþamak 

Üstad Hazretleri, kuvve-i zaikasýný þýmartmamýþ, bu mevzu-
da nefsini öylesine törpülemiþ, bedenini öyle alýþtýrmýþtý ki, “az
yerdi” tabiri bile halini ifadeden acizdir. “Vahþi Þaban” ismiyle
mâruf aðabeyimizin, biraz da latifeyle “Onun on beþ günde ye-
diðini ben burnumla koklayarak bitiririm.” diyerek ifade ettiði
gibi yemiyor, yer gibi yapýyordu. Onun yemesi, sadece Rabbin
nimetini tatmak ve tadat etmek içindi. Sanki sadece þükre vesi-
lesi olsun diye yiyordu.

Nurettin Topçu, getirilen yemeði gönderdiðine, ekmeðini
zeytinle yediðine þahit olmuþtu. Üstadýmýz ona: “Bir ekmeði on
beþ günde bitirebiliyorum.” demiþti. 

Kastamonu’da, Ramazan-ý Þerif’te hastalanmýþ, buna raðmen
iki günde bir iftar ederek oruç tutmuþtu. Ekmeksiz muhallebi-
den üç kaþýk, yoðurttan sadece beþ altý kaþýk almýþtý. Üçüncü ge-
ce yarým kaþýk muhallebi, dördüncü gece iftarda sulu þehriyeden
beþ kaþýk, sahurda yine ayný þehriyeden beþ kaþýk ve üç dört ka-
þýk yoðurt yemiþti. Beþinci gece tanesiz gibi olan þehriyeden beþ
altý kaþýk, sahurda ayný þehriyeden ayný miktar yemiþti. Beþ gün-
de yediði, su sayýlmazsa, þehriyeden beþ dirhem, yoðurttan on
dirhem, muhallebiden altý yedi dirhemdi. Bu kadar az gýda ile
teravih hariç bütün ibadetlerini yerine getirmiþti. Dünya için,
yemek için yaþamýyor, adeta dünyada misafireten bulunuyordu. 

Yazýlmasý ve Okunmasýnýn Kuvveti

Risale-i Nur’un üslubu insanlara ilk anda farklý ve belki de
acaip gelse de, sonradan fevkalade lezzeti ve üstünlüðü fark edi-
liyordu. Evet Nur’lar, þarkýn ve garbýn esasatýna baðlý olmadan,
doðrudan Kur’an’dan çýkarýlan hakikatleri hâvi idi. 

Belki de, bin yýllýk kafa karýþýklýklarýný ve tortularý temizle-
yecek, zihinleri durultup nurdan hatlarla Kur’an’ýn semasýna

118

Ý k r a m



baðlayacaktý. Rabbimizi insanlýða bir kere daha tarif edecekti.
Gökteki güneþe tabii idi. Yerden ýþýk ve hakikat aramýyor, ye-
re ýþýk tutup hakikati gösteriyordu. 

Allah’a ait hakikatlerin insanlýk tarihi boyunca en büyük ka-
þiflerinden birisi olmak bahtiyarlýðý ve vazifesi Bediüzzaman
Hazretlerine ve Nur külliyatýna düþmüþtü. Onun olaðanüstülü-
ðü de bu keþiflerdeydi. 

“Bismillah” deyip baþlýyor, en ami adama bir velinin duydu-
ðu gibi bütün mevcudatýn “Bismillah” dediðini duyma yolunu
açýyor ve duyuruyordu. 

Ýnsan, eserde müessiri görüyor, bunu vicdanýnda duyuyor,
kendi varlýðýndan çok Allah’ýn varlýðýna inanýr, kendisini inkar
etmeden Allah’ý inkar edemiyordu. Rabbini o kadar yakýn taný-
yordu ki, her eserde onun teklik ve birlik mührünü okutuyor,
“ehadiyet ve vahidiyet” dersleri insaný büyülüyordu. 

“Hüve Nüktesi” ni okuyanlar, kendilerini bir anda “Hu, hu”
diye zikir çeken bir dünyada buluyor, kainat o izahatla dergaha
dönüyordu. Bunu sýradan insanlar duyuyor, sýradan insanlar
anlýyordu. Ellerine verilen temsil dürbünleri, boylarý ne kadar
olursa olsun, herkesin görmesine yetiyordu. 

Öyle bir izah yapýyordu ki, þeytan o ders karþýsýnda maðlup
oluyor, Efendimizin Peygamberliði ve Kur’an’ýn Allah kelamý ol-
duðu birkaç satýrda en kat’i delillerle gözler önüne seriliyordu. 

Haþir bahsini okuyan, her ölümü bir diriliþin takip ettiðini
anlýyor, sonsuza yürüme rahatlýðý kazanýyordu. 

Meleklerin ve ruhanilerin varlýðý, bitkilerin ve hayvanlarýn
varlýðý kadar açýk ispat ediliyor, akýl bu muhteþem tespit karþýsýn-
da gömleðini yýrtýyor, kalbin hýzýna yetiþmeye çalýþýyordu. Gö-
rünmeyen, ancak bu kadar görünen kadar açýk gösterilebilirdi.

Altý sayfada, belki altý satýrda, kaderin en girift meseleleri çö-
zülüyor, ilmin mâluma tabi olduðu, olanýn bilindiði anlaþýlýyordu. 
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Onun peþine takýlana kâinat Sahibini haber veriyor, dað ko-
nuþuyor, Nil konuþuyor, “Sizi buraya göndereni bizimle bilebi-
lir ve bulabilirsiniz” diye baðýrýyordu. 

Ýbadetin lüzumu ve kolaylýðý bu kadar kolay, bu kadar ikna
edici anlatýlamazdý. Ýnsan onlarý okuduðu andan itibaren ibadet-
leri karanlýk ve ýssýz yollarda muhtaç olduðu bir silah ve azýk ka-
dar lazým ve güzel görüyordu.

Namaz sýrrýný söylüyor, Nur külliyatýndan dersini alan tale-
benin arkasýnda kainat saf baðlýyor, insan, o koca kainatýn zerra-
tý adýna teþekkürü sahibine takdim ediyordu.

Günde beþ vaktin hikmeti ve nasýl bir inkýlap olduðu anlaþý-
lýyor, ölümsüzlük vehmine yakalanan nefis “bu kadarý da çok”
diyemez hale geliyordu. 

Ýçtimai hayatýn en müþkül meseleleri bir cümlede halledili-
yor, reçeteleri en onmaz yaralara derman oluyordu. 

Tarihi hasýmlýklarýn ve nizalarýn sebebi netleþiyor, onu oku-
yanýn iftirak ve husumet duygularý ölüyordu. 

Mesnevi’yi veya Lem’a’larý okuyan kalp en safi gýdasýný alý-
yor, acýsýz ameliyatlarla arýnýyordu. 

Hakikatler o kadar bariz izah edilmiþ, günlük hayattaki tatbi-
ki o kadar güzel gösterilmiþti ki, ona “Neredeyse imtihan sýrrý
kalkýyor.” denmiþti. 

Risale-i Nur gözlüðünü takan, göklerde veya aslýnda her þey-
de, “Allah vardýr ve birdir.” yazýldýðýný okuyabiliyordu.

Nur’lar Üstad’ýn kalbine bir anda doðuyor ve geldiði gibi de
yazýlýyordu. Refet Barutçu Aðabey bununla ilgili 1934’deki bir
hatýrasýný þöyle anlatýyor.

-Bir gün Hazret-i Üstad bizi çaðýrdý. Kalem kaðýt hazýrlama-
mýzý söyledi. “Yirmi Altýncý Lem’a, ihtiyarlar hakkýndadýr. Yirmi
altý ricayý ihtiva eder.” “Birinci Rica” dedi ve yazdýrmaya baþladý.
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Beþ altý rica yazdýrdý, öylece kaldý. Aradan bir müddet geçti.
Bu arada diðer risalelerden bazý parçalar da yazdýrdý. Yine bir
gün bizi çaðýrarak, hiç sormadan, “Nerede kalmýþtýk? Biraz oku-
yun.” gibi bir þey demeden, kaldýðý yerden yirmi altýncý lem’aya
devam etti. 

Meselesine ruhu canýyla kilitlenmiþ, davasýna o kadar hakim-
di. Ýlham ve kabiliyet onun neþr-i hak niyetine hizmet ediyordu. 

1954’de Isparta’da Üstad Hazretleri, Tahiri, Zübeyir, Ceylan
ve Bayram aðabeylere Arapça Mesnevi-i Nuriye’den ders yapý-
yordu. Derslere bazen Sungur Aðabey de katýlýrdý. Nedense ve
nasýlsa, Arapça bilmedikleri halde dersi çok mükemmel anlýyor-
lardý. Bu þekilde Mesnevi’yi Arapça’sýndan iki defa bitirmiþlerdi. 

Bu hizmetin, bu Nur’un, bu Üstad’ýn bir kerameti, bu gök-
lerin zor þartlarda hizmete sahip çýkan o insanlara ikramýydý. 

Madde tesirsiz ve kör, Ýlahi murat asýldý. O dilerse anýnda öð-
retir, anýnda anlatýrdý. Zekada O’nun, kelimelerin yazýldýðý hafýza
da Onundu. Biliyorum diyen, bildiði dilin kelimelerini kendisi
mi hafýzasýnda tutuyor, manalarýný kendisi mi veriyordu? Kimse
neyin kendi aklýna nasýl geldiðinin bile farkýnda olmadýðýna göre,
Ýlahi Kudret diledikten sonra insan her þeyi anlayabilirdi. Ve bu
Nur’a aitse… Ve ruh o Nur’a susamýþ gibi bütün midelerinin ka-
pýsýný açýyorsa…

Merhum Hulusi Aðabey, fevkalade eserlerin fevkalade telif
anýna þahit olmuþtu. Olaðanüstü bir durumdu:

“Ben Eðridir’de iken, Üstad’ý ziyaretlerimden birisinde telif
anýný gördüm. Teliften önce, kendisine has tarz-ý þivesiyle çok
mütevazý bir þekilde sohbet etmekte iken, birden fýrlayarak som-
yanýn üstüne çýktý. Ve gayet ciddileþerek: “Þimdi vazife baþladý”
dedi. Kalem kaðýt getirtti. Ve yazdýrmaya baþladý. Gayet süratle
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söylüyordu. Dikkat ettim, göðsünden harýltýlar, gýcýrtýlar gibi
sesler geliyordu. Durmadan söylüyordu. Hatta telif anýndaki þi-
ve tarzý dahi tamamen deðiþikti.”

Evet, yazdýrmaya baþladýðý anda, kitabi bir dille konuþmaya
baþlýyordu.

Barlalý Hafýz Halid anlatýyor: 
“Zahir hale bakýlýrsa ilmihali bilmiyor gibi gözüküyor. Birden

bakarsýn bir derya kesiliyor. Mezun olduðu miktarý ve Resul-ü Ek-
rem Aleyhisselatü Vesselam’dan istifade derecesi nisbetinde söyler.
Resul-ü Ekrem’den (s.a.s.) cihet-i istifadesi olmadýðý vakitlerde de,
yeni ay gibi mahviyet gösterir. “Ben de nur yok, kýymet yok” der. 

Abdullah Çavuþ, Süleyman Sami, Hafýz Halid ve Hafýz Tev-
fik Aðabeyler “Mucizat-ý Ahmediye”nin yazýlmasý hakkýnda þun-
larý anlatýyor: 

“Biz müsveddeyi yazýyorduk, Üstadýmýz da söylüyordu. Ya-
nýnda hiç kitap yoktu, hiç müracaat da etmiyordu. Birdenbire ga-
yet süratli söylüyordu. Ýki üç saatte otuz, kýrk sayfa yazýyorduk.
Bizim de kanaatimiz geldi ki: Bu muvaffakiyet Mucizat-ý Nebe-
viyenin bir kerametidir.”

Hulusi Aðabey, telifle ilgili Üstad’ýn: “Bir risaleyi telife baþ-
ladýðým an, yani bir mesele-i imaniye kalbe geldiði vakit, birden
bakýyorum, iki yüz ayat-ý Kur’aniye imdadýma geliyor.” dediði-
ni duymuþtu. 

Üstad Hazretlerinin, “ihtar aldým, ruhuma ihtar edildi, kalbime
geldi” gibi ifadeleri de meselenin manevi vechesinin ifadesiydi. 

O söylüyor, belki de tarihte emsali görülmemiþ bir tarzda, es-
kimez yazýnýn yasak olduðu bir dönemde, onun “elmas kalemli
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kahramanlar” dediði insanlar tarifsiz bir iþtiyakla, el yazýsýyla,
çok defa da takipten kurtulmak için geceleri sabaha kadar yazý-
yor, çoðaltýyorlardý. 1946’ya kadar risaleler, teksir edilenlerle
birlikte altý yüz bin nüshayý bulmuþtu. 

Belki de Kur’an’ý Kerim ve Hadis-i Þeriflerden sonra en faz-
la ilgiyi gören, en çok okunan ve sahip çýkýlan eserdi. Sürekli ih-
tiyaç duyulan gýdalar gibi tekrar tekrar okunuyordu. 

Ýnsanlarýn yaþamak meþgalesiyle boðuþtuðu, ilme yabancýlaþtý-
ðý o günlerde, dört köyde, dört ayda kýrk elli insanýn eskimez yazý
ile Risale-i Nur’u yazabilecek hale gelmesi, Nur’un kerametiydi. 

Katipler, ilk telif anýnda yazdýklarý sürede yazmaya sonradan
hiç muvaffak olamamýþlar, onlarca sayfalýk keþifler toplam on,
on iki saatte bitmiþti. 

Nur’lar, fevkalade bir bereketle yazýldýðý gibi, ayný bereketle
de okunuyordu. Kalbe gýda, akla kuvvet, nefse þifa, ruha ýþýk olu-
yor, onun için de usandýrmýyordu. Bizzat katibi, kendi yazdýðý
eseri defalarca okuyor, çok istifade ettim diyor, “gazete gibi oku-
madan, iki yüz sayfayý, mütalaa ederek okuduðunu” anlatýyordu. 

Kim Nur’larý okusa, ondaki cazibeye þahit oluyor, onun gibi
konuþmaya, onun kelimelerini ve misallerini tekrar etmeye baþlý-
yordu. Ýnsanlarýn üsluplarý yenileniyor, hitabet ve yazý kabiliyetle-
ri geliþiyordu. Sanki ondaki her kelimede ve misalde bilinmez bir
terkip ve bir sýr vardý. Ýnsanlarýn kendi bulduklarý hiçbir kelime ve
misal onun yerini tutmuyordu. Her geçen gün okuyaný çoðalan
ve onu tanýmak þerefine erenlerin en temel gýdalarý gibi adeta on-
suz havasýz, susuz kaldýklarý bir eser olmuþtu. Evet insanlar, dün-
ya ve ahiret saadetleri adýna Nur’larda anlatýlan hakikatlere hava
kadar, su kadar muhtaçtý. Oksijenini yitirenin ihtiyacý baþka neyle
giderilir, çýrpýnmasý baþka neyle durdurulabilirdi ki? 

Ýfadelerindeki lezzet o güne kadar insanlar tarafýndan yazýlan
hiçbir eserde yoktu ve belki de hiç olmayacaktý. 
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Kur’an’ýn ve hadislerin berrak bir ayinesiydi. 

Bereket ve Gaybi Hediyeler

Ahirzamanda Nur Risaleleri’nden aldýklarý derslerle imana ve
Kur’an’a hizmet edenlerin olaðanüstü berekete mazhar olacakla-
rý, yaþamak meþgalesinin ve zaruri ihtiyaçlarýn birden ona çýktý-
ðý o günlerde herkes hayatýn peþinden koþup yetiþemezken Nur
talebelerinin geçim darlýðý çekmeyecekleri, bizzat Bediüzzzaman
Hazretleri tarafýndan müjdelenmiþ ve bu müjde hem Üstadýmý-
zýn hayatýnda, hem talebelerin hayatýnda çok açýk görünmüþtür. 

Baþta, bizzat kendisi, yýllarca hiçbir yerden para almadýðý,
Dar-ül Hikmet’ten aldýðý maaþý kullandýðý halde, bir ömür nor-
malin sýnýrlarý içerisinde izah edilemeyecek bir þekilde elindeki
altýnlarý harcayarak yaþamýþ, soranlara: “Ýktisat ve bereketle yaþý-
yorum.”demiþti. Vakýa, Üstadýmýz çok az bir gýda ile yaþasa da,
o bereket, Nur’un hadimini dünyaya bakmaya mecbur býrakma-
mýþ, geçim için yaþamak durumuna düþürmemiþti. 

Üstad, Isparta’ya ilk getiriliþinde halkýn fakirliði dikkatini
çekmiþ ve onlara acýyarak refahlarý için dua etmiþti. Ispartalýlar,
Üstadýn teþrifinden sonra halýcýlýk ve gülcülük vesilesiyle refah
düzeylerinin yükseldiðini itiraf ediyorlardý. 

Mübarek Süleyman Aðabey, temiz, dupduru bir insandý. Bir
Cuma gecesi ýsrar etmiþ, Çam daðýnda, Üstad’ýn yanýnda kal-
mýþtý. Üstad, “bir parça küflü ekmek iki gün, iki kiþiye nasýl ye-
tecek” diye düþünüyordu. 

Çam Daðýnda, bir yamaca doðru yürürlerken Üstadýmýz kat-
ran aðacýnýn dallarý arasýnda kocaman, taze, sýcacýk bir ekmeðin
durduðunu fark etti. 

-Süleyman müjde, Cenâb-ý Hak bize rýzýk verdi.
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Göklerle o kadar barýþýk, göklerin kapýlarý ona o kadar açýk-
tý. Ýki alemi iç içe yaþýyordu. 

-Bu ekmek bize helal olur mu?
Süleyman, bu soruyu gayr-i ihtiyari, hiç düþünmeden sor-

muþtu. Üstad:
-Vay mübarek, demekle yetindi.
O günden sonra adý, Mübarek Süleyman oldu.

Hulusi Aðabey, Barla’ya ziyarete gitmiþti. Yemek vaktinde
sofraya azýcýk bir yemek geldi. Herkes alýþkanlýkla besmelesini
çekti. Üstad, “Bu nimetin ücretini verelim.” buyurdu ve duyarak
bir besmele çekti. Sanki bütün zerratýyla söylüyor, harfleri, he-
celeri tutuyor, “Bis-mil-la-hir-rah-ma-nir-ra-him” diyordu. Her-
kes, onun söylediði gibi besmeleyi tekrar etmeye çalýþtý. Hatta
Üstad, sofradaki herkes için birer birer besmele çekti. O gün, o
az yemek bereketlendi, sofradaki herkese yetti ve arttý. Daha
sonraki yýllarda Hulusi Aðabey, Üstadýndan gördüðü o hali tek-
rar etmiþ ve hemen her defasýnda ayný berekete mazhar olmuþ,
bir defasýnda ayný hal yine yaþandýðýnda “Cenab-ý Hak, taklidi-
ne de keramet ihsan eyledi” demiþti. 

Allah’ýn adý öyle anýlýp, o izin öyle alýnýnca, elbette açýlmaya-
cak kapý, ulaþýlmayacak ikram yoktu. 

Üstadýmýz Kastamonu’da iken Tahsin Aydýn, kardeþi Emin
ile birlikte ziyaretine gitmiþti. Onlar da, sürgün edilen þarklý ai-
lelerdendi. Kendisi Fakirullah Hazretleri’nin torunuydu. 

Ýkindi namazýný birlikte kýldýlar. Üstadýmýz:
-Size yemek yedireceðim, burada tayininiz var, buyurdu. 
Onlar, yemekten aflarýný rica ettiler. Üstad, ýsrar etti. Belki

de, mallarýný, çevrelerini arkada býrakan o aile, o günlerde sýkýn-
tý yaþýyor, Üstad þefkatiyle ikramda bulunmak istiyordu. 
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-Yemezseniz bana zarar olur. Çünkü yiyeceðinize karþý Ce-
nab-ý Hak gönderecek. 

Emrini kýrmamak için ikram ettiði tereyaðýný ve kabak tatlý-
sýný yemeye baþladýlar. Onlar daha sofrada iken bir adam geldi.
Elinde, yedikleri kadar ekmek, ayný miktarda tereyaðý ve kabak
tatlýsý vardý. Nur þakirtlerinin yaþadýðý bereketi gözleri ile gör-
müþ, yaþamýþlardý. Üstadýmýz izah etti:

-Ýhsan on misli olacak. Halbuki bu ikram tam tamýna misli-
dir. Demek tayin ciheti galebe etti. Tayin temini ise mizanla olur. 

Evet, hisseleri kadar gönderilmiþ, ayný miktar gelmiþ, o anda
pay ihsana galip olmuþtu. Sadaka hükmü akþam göründü. On
misli ekmek, tereyaðý tatlýsý, kabak ve patlýcan turþusu geldi. 

Bir gün Üstadýmýz talebeleri ile birlikte Kastamonu’da kýrla-
ra çýkmýþtý. Çay yaptýlar. Üstadýmýz buyurdu:

-Üçer þekerle ikiþer çay için. 
Aynen dediði gibi yaptýlar. Sadece Çaycý Emin aðabey, bir þe-

ker eksik atmýþtý. Akþam, þekerliðe eksilen þekerleri koymak iste-
diðinde, kutunun sadece sekiz þeker aldýðýný gördü, “Fesubha-
nallah” dedi. “On yedi þeker yerine kutu sekiz þekerle nasýl do-
lar?” diye þaþýrdýlar. Bu Nur hizmetine Ýlahi bir inayetin ve Rab-
bani bir iltifatýn göstergesiydi. O kadar açýk yaþýyorlardý. Sanki
mana âlemiyle maddi âlem iç içeydi. Birlikte yürüyorlardý.

Hasan Akyol, Üstadýn Afyon hapsinde hizmetini görmek
mutluluðuna eriþtiði için yaþadýðý hususi berekete þahit olmuþtu:

-Üstad Hazretleri yemeði çok az yerdi. Yanýnda dört lira parasý
vardý. Ondan baþka parasý yoktu. Günde on kuruþ yýldýz çorbasý-
na, on kuruþ ekmeðe, on kuruþ öteberiye, toplam otuz kuruþ har-
cardý. Ama günde ne kadar para harcarsa harcasýn o dört lira hiç
eksilmezdi, parasý ayný kalýrdý. Bu durum her gün ayný olurdu. 
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Zaten, Üstadýmýz bereketle yaþadýðýný söylemiyor muydu?
Bereket hususi bir ikram olarak eksilenin yerini dolduruyordu. 

Üstad Emirdað’da iken ücret karþýlýðýnda Mehmet Çalýþ-
kan’ýn evinden gelen yemeði yer, “Ceylan’ýn validesinin yemeði
benim validemin yemeði gibi geliyor bana.” derdi. Mehmet Ça-
lýþkan ise, hanýmýnýn yemek yaparken çok kolaylýk hissettiðini,
iaþelerinde de fevkalade bir bereket yaþadýklarýný anlatýrdý. 

Üstadýn baþ ucunda bir krem kutusu vardý. Ýçine parasýný ko-
yar, ihtiyaçlar oradan görülürdü. Akþamleyin içindeki son para-
yý da harcamýþlardý. Sabahleyin Üstad yine sipariþ verdi. Zübe-
yir Aðabey durumu anlattý:

-Üstadým paramýz kalmadý, akþam hepsini harcadýk.
Üstad, celallendi.
-Keçeli, keçeli, baktýn mý kasaya?
Zübeyir Aðabey, kutuyu açtý. Akþam, tamamýnýn bittiðine

bizzat þahit olduðu kutunun içinde paralar vardý. 
Bu hale defalarca þahit olmuþlar, gece boþ olan kuþaktan ve-

ya kutudan, gündüz Üstad elini attýðýnda veya aðabeyler baktý-
ðýnda paralar çýkmýþtý. 

Yusuf Dehri ve bir arkadaþý Þaban ayýnda Üstadý ziyarete git-
miþlerdi. Oruçluydular. Üstad, Zübeyir Aðabey’e: “Ýki tane pas-
ta getir.” dedi. Pastalarý kendi elleriyle verirken: “Bunlarla iftar
vaktinde iftar edersiniz kardeþlerim.” buyurdu. Halbuki oruçlu
olduklarýndan bahsetmemiþlerdi. Daha sonra onlara birer tane
yirmi beþ kuruþluk verdi. Paralarý cüzdanlarýna koydular. Yusuf
Dehri’nin o günden sonra cüzdanýndan para eksik olmadý. Hat-
ta parayý kaybettiði halde bereketi kalmýþtý. 
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Mustafa Cahit Türkmenoðlu, Ankara’daki hizmetlerinden
sonra Üstadý ziyaret etmiþ, aðabeyler ziyaretten sonra ona ye-
mek ikram etmiþlerdi. Fevkalade açtý. Onlar bir parçacýk yemek,
iki dilim ekmek ve bir parçacýk da üzüm getirmiþlerdi. “Bunlar-
la nasýl doyarým?” diye düþünmüþtü. Fakat yemeðe baþlayýnca
doydu. Sanki o yedikçe yemek artýyordu. Zorla bitirebildi. 

Emin ve Feyzi Aðabeylerin anlattýðýna göre, Üstadýn bir ok-
ka (1 kilo 200 gram) peyniri vardý. Çoðunlukla o peynirden
günde iki defa yiyor ve aðabeylere de ikram ediyordu. Bazen,
yemeði az bir ekmekle sadece peynir oluyordu. O peynir altý ay
yetti. Bu bereketten bahsedildiðinde de yüz dirhem vardý. Bere-
ket ifþa edilince peynirin dibi göründü. 

Akýllarý gözlerine inmiþ, maddeperest insanlarýn, her þeyin
arkasýnda bir menfaat aradýðý, imani gayret ve fedakarlýðý alma-
dýðý o günlerde, onlar dava adamlýðýnýn hakkýný veriyor, fevkala-
de gözütok yaþýyor, Cenab-ý Hak, o iman kahramanlarýný özel
ikramlarýyla cimri insanlara muhtaç etmiyordu. Mesailerini ima-
na teksif etmiþlerdi. Onun için Allah (c.c.) gaybi hediyelerini
ayaklarýnýn altýna seriyordu.

Semavi Tokatlar

Hakký neþr edenler manevi himayeye mazhardýrlar. Onlarýn
aleyhinde çalýþanlarýn tokatlarý semadan, akýbetleri periþandýr.

Bir adam, zahiren dost görünerek Nur talebelerine yaklaþmýþ,
onlarý mahkemelerde süründürmek, sýkýntý çekmelerini saðlamak
ve bundan çýkar ve itibar saðlamak gibi art niyetlerle yalanlar uy-
durmuþtu. Gerçekten de onun iðfaline kananlar Nur talebeleri
hakkýnda araþtýrmalar baþlattý ve zararlar verdi. Fakat, o adam,
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maksadýna ulaþamadý, itibar kazanmayý arzu ederken yalancý, gü-
venilmez durumuna düþtü. Sýkýntýlý ve zor bir göreve verildi. 

Ayný þahsýn muhbir olarak kullandýðý yaþlý bir adam ise Nur
talebeleri hakkýnda araþtýrma baþlamasýnýn üzerinden henüz iki
gün geçmiþ iken yolda aniden vefat etti. Ahiretini dünya hatýrý-
na yýkmýþken, dünyasý da yýkýldý. 

Nadir Baysal Bey’in anlattýðýna göre, Kastamonu’da Üstad’a
musallat olmayý meziyet zanneden, bu yolla amirlerinden tak-
dir bekleyen iki görevli, meçhul bir hastalýða yakalanmýþ, teda-
vi için Ankara’ya gönderilmiþ, dönüþte Kastamonu sýnýrlarýnda
Ilgaz Daðý bölgesinde tekrar ayný hastalýðýn belirtileri baþlamýþ-
tý. Nadir Bey, o iki görevli hakkýnda “akýbetlerini bilmiyorum”
diyordu. 

Belki de, hatalarýný anlayýp tövbe etmedikleri, hatta dön-
düklerinde yine musallat olmayý düþündükleri için, o zatýn ya-
þadýðý þehrin sýnýrýndan bile içeriye girememiþ, baþlarýna gelen
musibetle baþ baþa býrakýlmýþlardý. Kiminle uðraþtýklarýný ve
onu kimin himaye ettiðini bilmiyorlardý. 

Ahmet Ataklý’nýn, Kastamonu’daki Hafýz isimli bir âmir hak-
kýnda anlattýðý hadise, dine ve dindara musallat olanlarýn akýbe-
tini gösteren semavi bir tokat olarak fevkalade mânidardýr. 

Bu âmir, Bediüzzaman Hazretleri’ne karþý kinle, garazla dav-
ranan, her fýrsatta onu rahatsýz eden birisidir. 

Bir gün Üstada karþý haddini aþan þeyler söyler, sesini yük-
seltmek cüretini gösterir:

-Kur’an’ý hiç elinden düþürmüyorsun. Seni her gördüðümde
böylesin. Latin harflerini de okumuyorsun. Sarýðýný boynuna
asýp çarþýda dolaþtýra dolaþtýra seni rezil edeceðim Molla Said!
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Bilmemektedir ki, vicdanen rahat olan aziz insanlara zarar
vermek isteyenler ancak kendilerini rezil etmektedir. Üstad, ba-
þýndan bulmasýn diye baþýndan def etmek ister:

-Bana karýþma, benden vazgeç.
Anlamaz. “Karýþma!” sözündeki inceliði kavrayamaz. Yine

konuþur:
-Bize, kanuna muhalefet ediyorsun. Bütün hocalar þapka giy-

diler, sen hala sarýk baðlýyorsun. Senden vaz geçmem, gözüne
bile iliþirim.

Haddini aþmýþ, belaya kendisini kendisi atmýþtýr. Üstad, fev-
kalade öfkelenir ve “iliþirim” dediði gözleriyle adama tarifsiz bir
hiddetle bakar.

-Münafýk! Sen bana ve Kur’an’a hiçbir þey yapamazsýn! 
Manzaraya þahit olanlar ürpermiþ, adeta ödleri kopmuþtur.

Üstad sözlerini tamamlamýþtýr ki, Hafýz isimli bu âmir, korkunç
bir sancý ile kývranmaya baþlar. Karnýný tutmuþ inlemektedir.
Sancýsý sürekli artar. Doktora yetiþtirmeye çalýþýrlar. Heyhat, ar-
týk ona hiçbir müdahale ve tedbirin yapacaðý bir þey yoktur. 

Evet, dininden ötürü dindara musallat olan burada, burada
olmazsa ötede Allah’a harp ilan etmenin cezasýný çekecek, bazen
de ibret için ailesinden, çoluk çocuðundan belasýný bulacaktýr. 

Hele, ahirzamaný nura boyayan adama yapýlanýn hesabý…
Sonsuz Rahmet onun üzülmesini istememekte, üzenler cezasýz
kalmamaktadýr.

Üç kiþi para karþýlýðýnda Risale-i Nur aleyhinde münafýkane
planlar kurmuþlardý. Üç gün sonra o üç adamýn evleri ve dük-
kanlarý yandý. Binlerce lira zararla semavi bir tokat yerler. Dinin
aleyhinde çalýþmakta kar ararken ellerindekinden oldular. 
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Bir casus, “Ben bir ipucu bulamadým ki bunlarý hapse attýra-
yým. Eðer bir ipucu bulursam hapse attýracaðým!” diye açýktan
ilan etmiþtir. 

Ýki gün sonra bir suç iþler ve iki sene hapse mahkum olur.
Müslümanlarýn hakkýnda düþündüðü bela kendi baþýna patlar.

Birisi Nur’larýn ve Bediüzzaman Hazretlerinin aleyhinde ko-
nuþur, çirkin þeyler söyler. Meyhaneye gider. Ýçer, içer… Ýradesi
elinden alýnmýþ, ayaklarý ayaðýna dolaþtýrýlmýþtýr. Çatlar ve orada
ölür.

Bir Vali dine karþý duyduðu kin ve nefretle Bediüzzaman
Hazretleri’ni rahatsýz eder, baþýna þapka takmaya çalýþýr, aklýnca
alaya almýþtýr. Üstad hiddetle: 

-Hey bedbaht, ben sizin bin senelik ecdadýnýzý temsil ediyo-
rum, onlarýn bir varisiyim. Senin bu hareketin keyfi ve küfridir.
Baþýndan bulasýn! 

Adamýn, gerçekten de bahtý ve akýbeti kötü olur. Bu hadise-
den yaklaþýk iki sene sonra inançsýzlýktan gelen bir bunalýmla ta-
bancayý baþýna dayayýp intihar eder. 

Üstada iliþenler, onun dindarlýðýndan rahatsýz olup iliþtikleri
için, bir çoðunun akýbetinin felaketi daha dünyada iken görün-
müþ, sanki ahiretteki hallerinin habercisi olan semavi tokatlar
baþlarýna yaðmýþtýr. 

Ýmanla ve Cennetle Müjdelenmek

Üstad Hazretleri, Allah’ýn nimetini ilan niyetiyle, Nur talebe-
lerinin imanla kabre gireceklerini ve cennet ehli olacaklarýný
müjdelemiþ, buna dair misalleri bizzat kendisi anlatmýþtýr.

Ýmanla kabre gireceklerdir, çünkü hakiki iman mertebesine
þeytanýn ölüm sekeratýnda eli ulaþamamaktadýr.
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Mustafa Sungur Aðabey anlatýyor:
“Bir gün On Birinci Þua olan Meyve Risalesi’nde, bir ilim ta-

lebesinin, münker nekir ona “Men Rabbüke?” dediði zaman,
“men” mübtedadýr, “Rabbüke” onun haberidir, bahsi okunurken
Üstadýmýz buyurdular ki: “Nasýl Denizli mahkemesinde merhum
Hafýz Ali, ellerini kollarýný sallayarak müdafaa yaptýðý gibi, vefat
edip kabre konulduðu gece, ben kalben baktým, gördüm ki; Ha-
fýz Ali aynen mahkemede yaptýðý müdafaa tarzýnda yine meyve-
nin hakikatleriyle münker ve nekire cevap veriyordu.”

Evet, meleðin Rabbin kim sorusuna verilecek en güzel ce-
vaplardan birisi de muhakkak ki Meyve Risalesi idi. Burada,
soranlara onunla cevap verenler, demek ki orada sorulduðunda
da onunla cevap verecek, imanlarýný kurtaracaklardý.

Hatip Mehmet ismindeki yaþlý bir þahýs “Ýhtiyarlar Risale-
si”ni yazmaktadýr. Tam “On Birinci Rica”nýn sonuna gelmiþtir.
Kalemi “La Ýlahe Ýllallah” diye yazdýðý anda, dilinden de ayný
mübarek kelimeler dökülerek son nefesini verir. Adeta, Nur
hizmetinde bulunanlarýn imanla kabre gireceði müjdesini vefa-
týyla tasdik eder.

Kayser Hoca, Hazret-i Üstad’ýn Van’daki Horhor Medresesi
talebelerinden Seyyid Þefik’in son anlarýnda baþucundadýr. Bir
ara kendisine gelmiþ: “Bu bizim Kayser deðil mi?” demiþ, ondan
dudaðýna zemzem sürmesini istemiþti. O, istediðini yaptý. Bir
ara kendisine gelen Seyyid Þefik Aðabey kalbine doðan ilhamý
Kayser hocayla paylaþýr. Son anýnda müjdeyi almýþtýr:

-Kayser, hani biliyorsun ya, ben imanýmýn hüsn-ü hatimesi
için hep aðlardým ya… Þimdi bunu müjde edebilirim ki, ilha-
men, benim Risale-i Nur talebesi olmaklýðýmla imaným hüsn-ü
hatime ile neticelenecek inþallah. 
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Üstadýnýn vefalý arkadaþý, sonsuz güzelliklerin müjdesini al-
mýþ, son kapýda gülmek bahtiyarlýðýna ermiþti. Nur talebesinin
akýbeti ne güzel bir akýbetti. 

Sungur Aðabeyin anlattýðýna göre, bir gün Mesnevi’yi okur-
larken Üstadýmýz: “Ýnþallah bu derslerimizin mükafatý olarak,
Berzah aleminde yýldýzdan yýldýza uçar, gezeriz” buyurmuþtu.
Belki de yüzleri dünyanýn karanlýk gecesine parýldayan yýldýzla-
rýn, özleri ruhanilere köþk ve saraydý.

Ehl-i iman ve ehl-i necat olmak, akýbette kurtulmak Nur ta-
lebelerine bir ikram, bir müjdeydi. Ahirette kalb-i selim isteni-
yor, Nur’un hakikat ve istikamet kaynaðý dersleri insanlara onu
kazandýrýyordu. O’na, görür gibi iman edenlerin kalp ibreleri
baþka istikameti göstermiyor, hep O huzurda gibi hareket edi-
yorlardý. Haklarýnda sonsuz merhametin tecellisine vesile olan
belki de bu saffetleriydi. 

Kýrmýzý Mürekkep 

Üstadýmýz siyah mürekkebi pek sevmezdi. Bir gün, Barla’da,
baðlardaki köþkte, siyah mürekkebin bir kýsmýný döktü. Yanýnda
Nur’un ilk katibi Þamlý Hafýz, Me’sud ve Sýddýk Süleyman aða-
beyler vardý. Mürekkebin geri kalan kýsmýný kullanmak isteyen
katipler, kalanýn kýrmýzýya dönüþtüðüne þahit oldular. Bu harika
hadise, gök ehlinin, hizmetlerinin her safhasýný takip ettiðinin
þahidiydi. Çalýþmaya olan þevkleri bir kat daha arttý.

Bir baþka gün, Üstadýmýz kendisine gönderilen nüshalarý tas-
hih ederken fihristedeki bir sayfanýn atlandýðýný fark etti. Tahsin
Aðabey’e o sayfayý yazmasýný söyledi. Tahsin Aðabey, yazmaya
baþladý. Bir anda temiz kalemle yazýlan siyah mürekkep kýrmýzý-
ya döndü. Üstadýmýz ve talebeleri bu harika hâli takip ediyordu.
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Tahsin Aðabey, sayfanýn ortasýna gelmiþti ki, elinde yazdýðý mü-
rekkep tekrar siyah renge dönüþtü. Sayfanýn kalaný siyah renkte
yazýldý. 

Bu hadise çok defa tekkerrür etmiþ, kýrmýzý kaplý kitaplar za-
man zaman güneþin doðuþ anýndaki kýrmýzý renge dönen mürek-
keplerle kaleme alýnmýþtý. Nurun renginde al vardý da ondan…

Þifa Hadiseleri

Nur dersleri ve hizmeti kalbe, akla, þahsi, ailevi, içtimai hayata
þifa olduðu gibi, zaman zaman maddi hastalýklara da þifa oluyordu. 

Mustafa Ezener anlatýyor: 
“Üstad Afyon mahkemesinden çýkarken kalabalýk bir toplu-

luk elini öpmeye gelmiþti. Bu durumu hazmedemeyen bir savcý,
hadise çýkarmak için bir kardeþimizin ayaðýna tekme vurdu. Po-
lislere ve jandarmalara baðýrdý:

-Niçin izin veriyorsunuz?
Üstadýmýz çok celallendi:
-Ne var, ne oluyor? Býrak, kardeþlerimle görüþeceðim! 
O kadar heyecanlanmýþtý ki, baþýndan sarýðý düþtü. Alýp baþý-

na koydular. Savcý arkasýna bile bakmadan gitti. 
Sonradan ayaðý morardýðý fark edilen kardeþimiz hiç aðrý his-

setmemiþti.” 
Nur yolunun yolcusuna Cenab-ý Hak acý duyurmamýþ, hiz-

meti ona þifa olmuþtu. 

Mehmet Özpolat, beþinci ziyaretinde Üstad’a bir hediye ola-
rak bir kamçý götürmüþtü. Üstad:

-Kardeþim, bu kamçýnýn karþýlýðýný verecek benim hiçbir þe-
yim yok, dön arkaný, dedi. 

Sýrtýna üç defa kamçýyla vurdu. Özpolat, o günden sonra sýrt
aðrýlarýndan kurtuldu. 
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Abdurrahman Yargýn, askerliðini jandarma olarak yaparken
bir köye görevli olarak gitmiþ, yolda yaðmurdan ýslanmýþ, þid-
detli hastalanmýþ, yatsý namazýný zorla kýldýktan sonra, “Ya Þeyh
Abdulkadir-i Geylani” diyerek medet istemiþti. 

Rüyasýnda arkadan gözlerini tutan bir zat sordu:
-Sen kimi çaðýrýyorsun?
-Þeyh Abdulkadir-i Geylaniyi.
-Ben buradayým.
-Siz kimsiniz?
-Ben Said Nursi’yim. 
Abdurrahman Yargýn o anda uyandý. Hastalýðýndan eser kal-

mamýþtý. 
Terzi Kamil Acar, Hacý Reþit Övet’le birlikte ziyarete gitmiþti.

Hacý Reþit veremdi. Doktorlara gidiyor, bir türlü tam olarak iyi-
leþemiyor, vücudu mikroba galip gelemiyordu. Üstad da hastaydý,
zor konuþuyordu. Terzi Kamil, Hacý Reþit’in hasta olduðunu söy-
ledi, ona dua istedi. Üstad cevap vermedi. Ýkinci kez söyledi, yine
bir þey demedi. Üçüncü de, “Ben de hastayým” dedi. Terzi Kemal,
dua isteðini bir kez daha tekrarlayýnca, tebessüm etti. Hüsnü Bay-
ram Aðabey döndü:

-Hüsnü, ismini yaz. Ona sabahleyin ism-i Azam’la dua edeyim. 
O günden sonra Hacý Reþit’in hastalýðýndan iz kalmadý. 

Adýyamanlý Hüsrev Kutlu 1954’de hastalanmýþ, zayýf düþmüþ-
tü. Doktor, ciðerinde büyük bir yara var diyordu. Bu söz onu ev-
hamlandýrmýþ, daha fazla hasta etmiþti. Ýþ için Ýstanbul’a gitmek
üzere yola çýktý. Isparta’ya uðradý. Bayram Aðabeyle birlikte hu-
zuruna girdiðinde Üstad daha hiçbir þey konuþmadan sordu:

-Bu kardeþimi kim evhamlandýrmýþ? Sana bu evhamlarý ve-
ren doktorun ismi nedir?
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-Ýsmini unutmuþum, bilmiyorum efendim.
-Yok kardeþim, senin hiçbir þeyin yok. Dön eve git. 
Hüsrev Kutlu uzun bir seyahatten sonra evine döndü. Bir yýl

sonra Ýstanbul’da muayene olduðu doktor:
-Senin ciðerlerinde büyük bir yara varmýþ. Fakat þimdi tama-

men kapanmýþ. Sen ne yaptýn? Bu yara kendi kendine kapan-
maz, diyordu. 

Hüsrev Kutlu, hiçbir þey yapmadýðýný, týbbi tedavi görmedi-
ðini söyledi. “Üstadýn keremine, duasýna mazhar oldum” diye-
mezdi ki…

Bekir Berk Aðabey vereme yakalanmýþ, hastalýðý üçüncü de-
receye ulaþmýþ, doktorlar her türlü seyahati yasaklamýþtý. Bedi-
üzzaman Hazretlerine halini arz etti.

-Sen onlarý dinleme! Sen de hiçbir þey yoktur. Hizmetine de-
vam eyle!

Hastalýk Allah’tan, þifa Allah’tandý. Sebeplerle þifayý veren,
dilerse sebepsiz de verebilirdi. Öyle kutsi bir aðýzdan müjde ma-
nasýna gelen böyle bir haberi aldýktan sonra tereddüt etmedi.
On dört yýl, “Sür kardeþim!” dedi, mahkemeden mahkemeye
dolaþtý, Nur’un müdafaasýný yaptý. Hastalýktan eser kalmamýþ,
hizmet deyip koþtukça sýhhat kazanmýþtý. 

Ýnsanlýðýn onmaz dertlerine þifa olsun diye gönderilen þanlý
Peygamberin (s.a.s.) ahir zamandaki talebesi, Efendisi gibi mad-
di manevi dertlerin þifasýna vesile oluyor, mazhar olduðu ikram-
larla þifanýn maddi sebeplerin ötesindeki bir kâbul olduðunu
gösteriyor, bu ihsaný yaþayanlarýn, görenlerin, duyanlarýn iman
hizmetinde çalýþma þevki bir takviye daha alýyordu. 
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Muhtelif Hadiseler

Üstadýmýzýn hayatý bir nebze iþaret edildiði gibi bütünüyle
harika hadiselerle doludur. O, kendisini bu asra vazifelendiren
Zat’ýn katýnda o derece kýymetlidir ki, onun hatýrýna kâinatýn
adetleri ve kurallarý deðiþtirilmiþ, onun hatýrýna olmazlar “olur”
olmuþtur.

1894 yýlýnda, 18 yaþlarýnda iken, hürriyet ile ilgili fikirlerini
anlayamayan bir valinin evhamýyla Mardin’den Bitlis’e gönderi-
lir. Yolda askerler ellerine kelepçe, ayaklarýna pranga vururlar.
Öðle vakti geldiðinde, namazýný eda etmek için kelepçelerinin
açýlmasýný ister. Endiþelenen askerler açmazlar. Bunun üzerine
hiddete gelen Bediüzzaman, kelepçeleri ve prangalarý bir kaðýt
gibi açarak önlerine atar. 

O hadiseden bahsedildiðinde, “namazýn kerameti” þeklinde
izah ediyor, nefsine pay vermiyordu. Mana mimarýný madde
durduramýyordu. 

Mehmet Fevzi Pamukçu Aðabey, Nur’un maneviyat kahraman-
larýndan, ilim ve takva sahibi bir zattý. Denizli Hapsinde, mahke-
meye giderken onu Üstad’la birlikte kelepçelemiþlerdi. Kabristanýn
yanýna geldiklerinde Üstad, Fatihayý okumaya baþlar. Kelepçe zin-
cirli ve asma kilitlidir. Üstadýmýz Fatihayý bitirdikten sonra ellerini
yüzüne götürür. Mehmet Feyzi Efendi’nin kelepçeli olan eli kalk-
mamýþ, Üstad elini serbestmiþ gibi yüzüne götürmüþtür. 

Mehmet Fevzi Efendi: “Bunu Üstad’ýn bir kerameti olarak
bizzat müþahede ettim.” diye anlatýyordu. 

O el, kelepçenin kayda alabileceði bir el deðildi. 

Feyzi Ertem’in babasýný da Denizli hapsine atmýþlardý. Annesi
çok aðlamýþ, üzüntüsünden hastalanmýþtý. Bir gün dua ederken: 
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- Eðer Bediüzzaman gerçekten veli ise kocamý salýverirler, dedi. 
O mustarip sinenin duasý kabul olmuþ, kocasý ayný gün, isim

benzerliðinden baþkasýnýn yerine tahliye edilmiþti. Hapisten çý-
karken de yanýna Meyve Risalesi’ni almýþ, her yer arandýðý hal-
de o risalenin olduðu sepet aranmamýþtý. Bir ay sonra yanlýþ tah-
liye anlaþýldý ise de, artýk beraat kararý çýkmýþtý. 

Bediüzzaman’ýn veliliðini bahis konusu ederek yapýlan dua
geri çevrilmemiþ, o gün cevabýný bulmuþtu.

Salih Uðurtan, Üstadýn gaybe aþinalýðýný ve manevi tasarru-
funu gösteren þu hadiseyi bizzat hadiseyi yaþayan Sinop’lu bir
polisten dinlemiþti: 

Üstad Hazretleri, Kastamonu’ya sürgün olarak ilk getirildi-
ðinde karakoldaki merdivenlerin altýna kapatýlmýþ ve üzerine ko-
caman bir Alman kilidi vurulmuþtur. Sinoplu polise:

-Bunu zehirle, öldür, ne yaparsan yap, derler. 
Maneviyata körleþtikçe zulüm kanlarýnýn rengi olmuþtur. 
Polisin imanlý gönlü iradesizce Üstada ýsýnýr. O zata karþý kal-

binde izah edemediði bir hürmet ve hizmet arzusu uyanýr. Ýlk
hafta içerisinde bir gece sabaha karþý kontrole gider. Kocaman
kilidin söküldüðünü, demir parmaklýklý kapýnýn açýldýðýný görür.
Ýçeriye girer. Yatak boþtur. Kendi ifadesiyle, “can korkusuyla kan
beynine sýçrar.” Biraz sonra Üstad elindeki ibrikle içeri girer. Eli-
ni polisin göðsüne dokundurarak konuþur:

-Korkma Mehmet! Bu zalimler ne sana, ne bana dokunama-
yacaklar. 

Üstad sözlerini tamamlarken, kapýlar kendiliðinden þakýr þa-
kýr kapanýr. Sinoplu polis Mehmet, nasýl bir tarihi þahsiyetle mu-
hatap olduðunu anlar. 
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Üstadýmýz Emin aðabeye, dört aydýr evinin kirasýný almaya
gelmeyen ev sahibine gelmesi için haber göndermesini istediði
anda ev sahibi kapýyý çalýp içeri girer. 

Ertesi gün, mektuplar arasýna giren bu tevafuk hadisesi oku-
nurken, “Emin’e dedi” cümlesine gelindiðinde, Emin aðabey
içeriye girer. Halbuki her zaman geldiði vakit deðildir. 

Bir sonraki gün, ayný hadise gelen bir misafire okunurken
“Emin’e dedi” dendiði anda, Emin aðabey yine çýkagelir. 

Bu hadise hayata ait en küçük iþlerin ve hizmetlerin bile tesa-
düfen deðil, Cenab-ý Hakk’ýn denk düþürmesiyle ve tevafukla ol-
duðunu göstermektedir.

Ceylan Aðabey’in en küçük amcasý Mahmut Çalýþkan 25 Þu-
bat 1953’te, salýyý çarþambaya baðlayan gece hakikatli bir rüya
görmüþtü:

“Rüyamda Stalin, Üstad’ýn oturduðu evin dýþ kapýsýndan içeri
girmek istiyordu. Ben Ceylan ve Zübeyir Aðabeyler, üçümüz ka-
pýnýn arkasýnda, bu herifi içeri sokmamak için uðraþýyorduk. Son-
ra nasýl olduysa gücümüz kâfi gelmemiþti. Stalin bizi iterek dýþ ka-
pýdan içeri girdi. Bu sýrada Üstad elinde bir keserle merdivenden
aþaðýya iniyordu. Biz endiþe içindeydik. Stalin’le Üstad, aþaðý
merdiven sahanlýðýnda karþýlaþmýþlardý. Stalin, yukarýya, Üstad’ýn
oturduðu mevkie gitmek istiyor, Üstad onu býrakmýyordu. Tam
bu sýrada Üstad elindeki keserle Stalin’in kafasýna vurmaya baþla-
dý. Stalin içeriye girmeden orada düþüp geberdi. Ben heyecanla
rüyadan uyandým.”

Mahmut Çalýþkan bu rüyayý önce Zübeyir Aðabey’e, sonra
Üstad’a anlatmýþ, Üstad kaleme alýnmasýný istemiþti. Stalin, rü-
yanýn görüldüðü gece beyin kanamasýndan ölmüþ, fakat dünya-
ya yaklaþýk on beþ gün sonra duyurulmuþtu. 
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Bu harika rüya, hakikat aleminde nasýl tezahür etti, maddi
alemde nasýl yaþandý, bilinmez… Fakat Üstad rüyayý dinledikten
sonra “Fesübhanallah!” demiþ ve tabirini, Ýslam’ýn ve onun Ri-
sale-i Nur’da geçen derslerinin komünizme galip geleceði þeklin-
de yapmýþtý. Kayýtlarda o yorum þöyle geçiyordu:

“Küfr-ü mutlak komitesinin þahs-ý manevisi Stalin suretinde
görülmüþ. Risale-i Nur’un Zülfikar ve Asa-yý Musa’sý da Üstad
þeklinde görülmüþ ki; yarý dünyayý istila ettiði halde Anadolu’ya
girmemesi için Zülfikar ve Asa-yý Musa komünizmin beynini
delmiþtir. Rüyanýn asýl manasý apaçýk görüldüðü gibi, bu nokta-
lar da doðru ve haktýr.”

Üstad Hazretlerinin manevi berraklýðý ve temizliði maddi ya-
pýsýna da aksetmiþti. Tanýyanlarýn “dünyada ondan daha temiz
insan yoktur” diyeceði kadar temizlikte hassastý. Üstü açýk þey-
leri yemez, çamaþýrýnýn kirlisi ile temizi birbirinden ayýrt edil-
mezdi. Bir gün Zeki Çalýþkan, çamaþýrlarýný yýkanmak üzere am-
casý Osman Çalýþkan’ýn evine götürürken burnuna enfes bir gül
kokusu geldi. Sepeti yere dökerek içine baktý. Kirli diye götür-
düðü çamaþýrlar misk gibi, gül gibi kokuyordu. 

Kir, o temizliðe ulaþmýyor, bulaþmýyordu. 

Hasan Emek, Bediüzzaman Hazretleri Emirdað’a gelmeden
on iki sene evvel bir rüya görmüþtü. Rüyasýnda Hz. Ali Efendi-
miz kendisine bir sandýk veriyor ve “Bu sandýðýn içerisinde Hz.
Mehdi var. Bu sana emanettir.” diyordu. On iki sene sonra Üs-
tad Emirdað’a geldi. Onu gördüðünde: “Sende bir emanet var.
Ýþte o emanet benim.” buyurdu. 

Hasan Emek, bu garip rüyanýn tevilini, Üstadýn teþrifinin ve
kimliðinin Hz. Ali tarafýndan on iki yýl evvel müjdelendiðini o
zaman anladý.
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Doktor Tahir Barçýn, bir gün Üstadýmýz ve talebeleri ile
Emirdað’da bir tepeye çýkmýþtý. Üstad o tepeye “kerametli tepe”
derdi. Bir baþka gün o tepeye çýktýklarýnda talebeler ellerindeki
ekmeði düþürmüþ, ekmeðin peþinden dereye koþmuþ, fakat bu-
lamamýþ, elleri boþ Üstad’ýn yanýna dönmüþlerdi. Hayret, ekmek
Üstadýn ellerindeydi. “Bu daðýn sahibi vardýr. Ekmeðimizi siz-
lerden evvel geri getirdi.” diyordu. 

Üstad, kendi deyimiyle “kerametli tepedeki” bu olaðanüstü
hatýrayý gülümseyerek anlatýrdý. 

Emirdað’a ilk götürdüklerinde jandarma Ýbrahim Mengüver-
li’ye Üstad için karakolun karþýsýnda bir ev tutma vazifesi ver-
miþlerdi. Karakolun karþýsýnda Bakýrcý Hasan isminde alkolik bir
zatýn kiralýk evi vardý. Onu tutmak istedi:

- Kardeþim ben sarhoþ, o hoca, nasýl geçiniriz?
Adam haklýydý. Üstada sordu.
- Peki kardeþ, varsýn sarhoþ olsun.
Ýbrahim evi tuttu, taþýndýlar. Eþyasý, ibriði ve ekmek sepetiy-

di. Üstad, ev sahibini yanýna çaðýrdý.
- Gel bakalým Hasan usta.
Hasan ezile büzüle yanýna gitti. 
- Buyur hocam.
- Sen içer misin?
- Sabah akþam demez içerim efendim.
Üstad eliyle Hasan’ýn arkasýný üç kez sývazladý. 
- Haydi oðlum, sen de bundan vazgeçersin.
Hasan o andan sonra hiç içkiyi aðzýna almadý. O gün sabah

namazýný Üstad’la birlikte kýldý. 
Temas eden eliyle içlerin kirini yýkýyor, duasýyla kalplerin ka-

pýlarýný açýyordu. 

141

H a r i k u l a d e  H a d i s e l e r



Sungur Aðabey, Samsun’da hapishanedeydi. Bir Bayram gü-
nü, Üstadýmýz köyündeki evini ziyaret etmiþ, çocuklarýnýn baþýný
þefkatle okþamýþ, “Merak etmeyin, merak etmeyin, biz hep biriz,
hep beraberiz.” deyip kapýdan çýkmýþtý. Evdekiler bunu yakaza ha-
linde iken yaþamýþlardý. Arkasýndan koþtular, Üstad’ý göremediler.

Sungur Aðabey, bu hadiseyi Üstadýn vefasýna veriyor, o aðýr
þartlarda çocuklarýna teselli olduðunu söylüyordu. 

Emirdað’da Bomba Seydi denilen bir zat, sabahýn erken saatle-
rinde bir koyunu çalmýþ, Adaçalý mevkiinden aþýyormuþ. Üstadý
görmüþ. “Gidip elini öpeyim.” diye düþünmüþ. Üstad normal
adýmlarla yürüdüðü halde bir türlü yetiþememiþ. O gün kabul edil-
meyince, Hafýz Namýk Þenel’e gidip kötü huylarýný terk edeceðini,
tevbe etmek istediðini söylemiþ. O da Zübeyr Aðabeye durumu
anlatmýþ. Üstad, kabul etmiþ. “Günahlarýna tevbe et. Ben de senin
duanýn kabul olmasý için Cenab-ý Hakk’a dua edeyim.” buyurmuþ.

Üstadýmýz, ziyaretine gelmeyen birisinin bahaneleri karþýsýn-
da, “Keçeli, bilmiyor ki kabul etmiyoruz.” demiþti. O huzura ka-
bul edilmeden girilmiyor, istemekle yetiþilmiyordu.

Muzaffer Küçükyýldýz ziyaretine gittiðinde ona:
-Benim canlý mektubumsun. Muradiye’nin küçüðünden bü-

yüðüne kadar hepsine selamýmý söyle, demiþti. 
Muzaffer denileni yaptý. Kahvede baðýrarak selamý ayný keli-

melerle söyler. Gariptir ki, o selamdan sonra her geçen gün ca-
mi cemaati daha fazla çoðalmaya baþlar. 

Selamý bile bir manevi esintinin baþlamasýna yetiyor, belki de
o selam, o beldenin mana aleminde sahiplenildiðini gösteriyordu. 
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“Hareket haline gelmeyen, gelemeyen hiçbir imana taraftar
olmayan” Osman Yüksel Serdengeçti, Üstad’ýn gençler üzerin-
deki tesirinden bahsettiði günün gecesinde bir rüya görmüþtü:

“Geniþ bir meydan. Meydanda binlerce, on binlerce insan.
Bu insanlar hem geniþliðine, hem derinliðine meydana yayýlmýþ-
lar. Omuz omuza göklere kadar yükselmiþler. O onun omzuna
basmýþ, o onun omzuna… Böylece bu muazzam insan yýðýnýn-
dan adeta koskoca bir dað meydana gelmiþ… Bu insanlarýn en
yükseðinde de Said Nursi Hazretleri… Sanki minarenin alemi
gibi… Sanki kainata Allah’ýn varlýðýný, birliðini iþaret eder gibi,
bir heybetle duruyor. Ben karþýdayým. Beni gördü. Gülümseye-
rek iki eliyle selam verdi. Selamýný aldým. Baþý göklere deðiyor-
du. Saçlarý rüzgarlara karýþmýþtý. Bütün insanlar ayaklarýnýn al-
týnda idi... Omuz omuza vererek onun dünyadaki mesnetleri ha-
line gelmiþlerdi. Rüyada heyecanlanmýþým, uyanýverdim.” 

O güne kadar Bediüzzaman Hazretleri’ni görmemiþti. O ha-
kikatli ve harika rüyanýn tesiriyle “Said Nur ve Talebeleri” baþ-
lýklý bir yazý yazdý. 

Fatih Reþadiye otelinde kalýrken Üstadýn yanýna gitti. Geç kal-
mýþtý. Otel görevlileri, “Ýkindiden sonra kimseyi kabul etmiyor.”
dediler. O, inanmýþ bir dava adamýnýn heyecanýyla cevap verdi:
“Onun kapýsýna kadar varmak bile benim için güzel bir þey!” 

Haber verdiler. Üstad iltifatlarla kabul etti. “Sen, Serdengeç-
ti Osman?” “Evet.” “O yazýlarý yazan sen?” “Evet.”

Elini öptü, “Oturun.” iltifatýyla oturdu. Osman Yüksel, Üstada
iyice baktý. Rüyasýnda gördüðü, baþý göklere deðen zat bu zattý. 

Rüyasýný anlattý. Üstad fevkalade mütehassis oldu. “O bütün
insanlarýn üstünde gördüðün ben deðilim, o Nur’dur, Nur Risa-
lesi’dir. Ben bu davanýn aciz bir hizmetkârýyým.” buyurdu. 

Evet o, eþiðine gitmenin bile þeref olduðu bir ikram yuma-
ðýydý. 
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Üstadýn Vefatý Ýle Ýlgili Ýhbarlarý

Üstad Hazretleri vefatý ile ilgili haberler vermiþ ve aynen ifa-
de ettiði gibi tahakkuk etmiþti. Demek hayatý ile ilgili harika ha-
diselere mazhar olduðu gibi, vefatý ile ilgili sýrlara da vakýftý. 

Mevlana Hazretleri, ölümünü düðün gününe benzetmiþti.
Üstad Hazretleri ise, 1911’de yayýnlanan Münazarat isimli ese-
rinde, “ölüm nevruz günümüzdür, bayramýmýzdýr.” diyordu. 

23 Mart 1960’da Hakka yürümüþtü. O gün nevruz günü
idi. Yani bahar bayramýydý. Ölürken bile diriliyor gibi ölmüþ,
sanki her ölümü bir diriliþin takip ettiðini bir kez daha ders ver-
miþti. Ölürse baharda ölmeliydi insan… Ölürse diriliyor gibi
ölmeliydi. 

Sanki o bir tohumdu ve insanlýðýn baðrýna baharda saçýlmýþ-
tý. O vefat ettikten sonra, binlerce yerde, milyonlarca talebesiyle
sümbül verdi. Artýk dünyanýn baðrýna saçýlan milyonlarca dil
Nur’larý okuyordu. 

Hep “Sözlerin basýldýðýný görecek kadar”, “Mektubatýn basýl-
dýðýný görecek” kadar diyerek Rabbinden ömür istemiþ, kaderi-
ni davasýna baðlamýþtý. Hizmet için, dersini vermek için yaþýyor-
du. Ölürken de maddenin ötesinde bir âlem olduðunun mesajýný
býrakmýþ, madden bilinmeyecek sýrlarý haber vererek maneviya-
ta hizmet etmiþti. 

1921 yýlýnda yayýnlanan Lemaat isimli eserinde vefat tarihini
bildirmiþti. Yaklaþýk 39 yýl önce… “Ed-Dai” isimli beyitlerde
þöyle diyordu:

“Yýkýlmýþ bir mezarým ki, yýðýlmýþtýr içinde, 
Said’den yetmiþ dokuz emvat ba-asam alama.
Sekseninci olmuþtur mezara bir mezar taþ, 
Beraber aðlýyor hüsran-ý Ýslam’a.”
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79 rakamýyla Hicri 1379’daki ölüm tarihini, 80 rakamýyla da
kabrinin yýkýlýþ tarihi olan Hicri 1380 tarihini haber vermekteydi. 

Ayný beyitlere düþtüðü dipnotta da þunlarý söylüyordu:
“Her senede iki defa cisim tazelendiði için, iki Said ölmüþ de-

mektir. Hem bu sene Said 79 senesindedir. Her bir senede bir
Said ölmüþ demektir ki, bu tarihe kadar Said yaþayacaktýr.”
(Hicri: 1379, Miladi: 1960) 

Nazarlarý, senede cesedin iki defa yenilenmesine çevirip zahi-
ri manayý izah ederken, “bu tarihe kadar yaþayacaktýr” iþaretiyle
de vefat tarihini söylemekteydi. Perdeyi bütün bütün aralamaya
yetkili olmadýðý için, iþaretle bir parça açmýþtý.

Üstadýmýzýn mezarýnýn yeri meselesi de, bütünüyle harika ve
olaðanüstüdür. Vakýa, çirkin bir icraat, korkunç bir zulümdür
ama, bunu yapanlar bilmeden neticede ona ve onun davasýna
hizmet etmiþlerdir. Zira o, halkýn mezarlýklarda yaptýklarý þeyler-
den, ahiretin kapýsý olan mezarlýklarda bile dünyanýn aranmasýn-
dan fevkalade rahatsýzdýr. Mezarlýklar dünyevi þan ve þöhretin
sürdürüldüðü yerler haline dönüþmüþtür. Nur’un azami ihlasýný
kýrmamak için mezarýnýn yerinin bilinmemesini istemektedir.
Dünyadan o kadarcýk bile bir beklentisi yoktur. Fatihalar öteye
her yerden ayný mesafededir ve ulaþmaktadýr. 

Hizmetindeki talebelerine: “Benim kabrimi gayet gizli bir
yerde, bir iki talebemden baþka hiç kimse bilmemek lazým geli-
yor. Bunu vasiyet ediyorum.” buyurmuþtur. 

Üstadýmýz, Urfalýlar kendisini ziyaret ettiðinde onlara: “Ahir
ömrümde Urfa’ya gideceðim. Ben Urfa’ya dua ediyorum. Urfa’nýn
taþý topraðý mübarektir.” diyordu. Nihayet, büyük dedesi Hz. Ýb-
rahim (a.s.)’ýn daveti üzerine vefatýndan iki gün önce, 21 Mart’ta
Urfa’ya geldi, 23 Mart’ta vefat eti, 25 Mart’ta Halilürrrahman
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Camisinin avlusundaki türbeye defin edildi. Urfa’ya gidiþi meðer
böyle olacaktý. 

Defin edildiði türbeyi, Kabe’nin etrafýndaki eyvanlardan etki-
lenerek Hacý Müslim Hafýz Efendi yaptýrmýþtý. Bir gün talebesi
Mehmet Keskin sormuþtu:

- Efendim burayý kendiniz için mi yaptýrýyorsunuz?
- Hayýr, buranýn sahibi gelecek.
Demek, Müslim Efendiye bildirilmiþ, o da orayý sahibi için

hazýrlamýþtý. Perdesiz görüyor, bilinmezi biliyorlardý.
Üstadýmýzýn vefat ettiði gece Urfalýlar, þehrin semasýný o gü-

ne kadar hiç görmedikleri, karýn kýsýmlarý beyaz, sýrtlarý siyah,
turna sesine benzer sesler çýkaran kuþlarýn kapladýðýna þahit ol-
muþlardý. Kim bilir nereye aitlerdi ve nelerdi?

Üstadýmýzýn mübarek cenazesini Cizreli Þeyh Seyda’nýn hali-
fesi iken Nur mesleðini benimseyen Molla Abdulhamid yýkamýþ-
tý. Üstad Urfa’ya teþrif ettiðinde o, Kadýoðlu Camisi’nde itikaf-
taydý. Üstadý ziyaret etmeyi çok arzuluyor, fakat itikaftan da çýk-
mýyordu. Üstadýn geliþinin ikinci günüydü. Kuþluk vaktinde du-
ha namazýný kýlýp biraz yatmýþtý. Rüyasýnda Üstadý gördü: “Sey-
da ben itikaftayým, çýkamadým, ziyaretinize gelemedim.” dedi.
Üstadýmýz, “Fihivechün” buyurdu. Bu, “bir yolu, bir fetvasý var-
dýr” demekti. O gün de çýkmadý. O gecenin sabahýnda, Üstadý-
mýzýn hizmetindeki talebeleri gelip, onu aldý. Vefat etmiþti. 

Üstadýmýzýn defnine onbinlerce insan katýlmýþ, “kabrim bi-
linmeyecek” dediði halde binlerce insan bilmiþti. Bu bazýlarýnýn
kafasýný karýþtýrýyordu. Salih Özcan Aðabey, Hulusi Aðabey’e bu
meseleyi sordu. Zira “Bir iki talebem bilecek.” diye bizzat ken-
disinden duymuþtu. Hulusi Aðabey emindi:

-Salih! Üstad ne demiþse çýkmýþ. Çýkmayanlar da çýkacak. Al-
lah o zatý yalancý çýkarmaz.
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Vefatýndan bir ay kadar sonra 27 Mayýs ihtilali olmuþ, mille-
tin ufku kararmýþtý. Kuvvet istismar ediliyor, zulme kanun kisve-
si giydiriliyordu. 11 Temmuz 1960’da, mezarýný açýp, mübarek
naþýný bilinmeyen bir yere taþýdýlar. Vefat edeli 111 gün olmuþ,
Üstadýmýzýn kerameti bir kez daha ortaya çýkmýþtý.

Naaþý meçhul bir istikamete uçakla taþýndý. Sanki bunu anla-
týyor gibi, Isparta’da iken bir gün: “Ben de uçaða bineceðim, fa-
kat para vermeden bineceðim.” demiþti. 

Sýradan insanlarýn gözündeki perde ölümden sonra sýyrýlýyor,
o, ölmeden evvel öldüðü, tenini ruhunun dengi yaptýðý için da-
ha buradayken perdesiz görüyordu. 
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Bediüzzaman Hazretleri’nin hayatýnýn vefatý dahil bütün sa-
fahatýnda yaþadýðý kerametler, Ýnsanlýðýn Efendisi (a.s.v) tarafýn-
dan müjdelenen altýn silsilenin son halkasý olduðunun þahididir. 

Onun eline verilen bu kadar hediye ona yazdýrýlan kitaplara
dikkatleri çekmek içindir. 

Ýkramýn büyüklüðü hizmetinin ve vazifesinin kýymetindendir.
Bu kadar olaðanüstü hadise ile manen iþaret edilen zata kar-

þý ilgisiz kalýnamaz. 
Cenâb-ý Hakk’ýn manevi teyidatýna ve desteðine bu derece

mazhar olmasý, derslerinin Hak katýndaki makbuliyet derecesini
gösterir. 

Mâlumdur ki, ince ipler yan yana gelince kopmaz halatlar
olur. Koparýlmasý adeta imkansýz çelik hatlar yan yana geldiðin-
de ise dünyayý taþýyacak direkler kurulur. 

Yukarýdaki her bir keramet ve ikram koparýlmasý imkansýz çelik
hatlar gibidir. Ayrý ayrý sahalarda mazhar olunan hediyelerin her bi-
rine ait onlarca hadise vardýr. Bunlarýn bütünün iþaret ettiði haki-
kate þeytan bile elini karýþtýrmaya cüret edemez. Onlarý inkar, onca
þeye þahit olan o kadar gözü ve dimaðý inkardan daha zordur. 

Evet, yoluna inciler dizilmiþ ve o dediðini yapmýþ, “Kur’an’ýn
sönmez ve söndürülmez bir güneþ olduðunu bütün aleme ders
vermiþtir.” 
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Ýnþallah insanlýk o kadar ikramla iþaret edilen ve korunan za-
týn derslerine kulak verecek ve bu vesileyle Kur’an’ýn semasýna
ulaþmaya muvaffak olacaktýr. Muhakkak ki, destek, teþvik ve þe-
kerleme kâbilinden olan olaðanüstü hadiselerden daha ehem-
miyetli olan kuvvet ve lezzet Nur derslerinde vardýr.
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