
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Muhtelif çevreler e za a  za a  ortaya atıla  u es ele hakkı da uhtelif suallere, il î 

araştır a heyeti iz tarafı da  verile  evaplardır. 

 

1. SUAL: Risale-i Nur u sadeleştir e iddiaları ı ki ler çıkarıyor? 

 

CEVAP: Risale-i Nur u  sadeleştir e iddiası daha çok ‘isale-i Nur ile iddi eşgul ol aya  ve 

ke di a layışları a ve gayeleri e göre hareket ede  çevrelerde  çık aktadır. A ak şu var 

ki; u a layışta ola lar iki kısı  olarak görülüyor. Bir kıs ı iyi iyetlidirler fakat esele i  iç 

yüzünü ve i eliği i ve ‘isale-i Nur u  u husustaki eya ları ı ve Hazret-i Üstadı  sağlığı da 

ortaya çıka  u tarz fikirlere ve teşe üslere Üstadı ızı  izi  ver ediği i ile e ekte  

öyle fikirlere sahi  oluyorlar. İki i kısı  ise ilerek veya il eyerek azı hissiyatı  ya i: 

«Baze  arzu fikir sureti i giyer. Şahs-ı uhteris arzu-yu nefsaniyesini fikir zanneder.» (H. 

Şa iye:  ifadesiyle Hazret-i Üstadı  tes it ettiği ir te ayülü  veya hari i telki leri  ve 

daha aşka se e leri  tesiri de kalarak usul hari i çıkış yapa lardır. 

 

*************************************************************************** 

 

 

. SUAL: Sadeleştir e iddiası ı  ahiyeti edir? 

 

CEVAP: “adeleştir e iddiası ı  esası: ‘isale-i Nur eserleri i herkes a laya ıyor, ifade ve 

kelimelerini bu za a ı  i sa ları ilhassa ge çleri iyi ve rahatça a laya ıyorlar ilh. 

Şekli dedir. 

 

*************************************************************************** 



 

. SUAL: Bu sadeleştir e eselesi e ‘isale-i Nur e diyor, iz i var ı, yok u? 

Bediüzzaman Hazretleri u eseleye asıl akıyor? 

 

CEVAP: Bediüzzaman Hazretleri Risale-i Nur u  eziyetleri i a latırke  diyor ki: 

«Risale-i Nur e zaları, ütü  ühi  hakaik-i i a iye ve Kur'a iyeyi hattâ e  ua ide karşı 

dahi parlak ir surette is atı, çok kuvvetli ir işaret-i gaybiye ve bir inayet-i İlahiyedir. Çü ki 

hakaik-i i a iye ve Kur'a iye içi de öyleleri var ki; e  üyük ir dâhî telakki edile  İ -i Sina, 

feh i de a zi i itiraf et iş, Akıl u a yol ula az!  de iş. O u u “öz ‘isalesi, o zâtı  

dehasıyla yetişe ediği hakaiki; ava lara da, ço uklara da ildiriyor.» Mektu at sh: .  

 

*************************************************************************** 

 

 

5. İşte Hazret-i Üstad te vili ü kü  ol aya  ir sarahatle e  zor eseleleri ço uklara da 

bildirdiği i ifade ediyor. Yi e Hazret-i Üstad diyor ki:  

«Elli-alt ış risaleler *  öyle ir tarzda ihsa  edil iş ki; değil e i  gi i az düşü e  ve 

zuhurata te aiyet ede  ve tedkike vakit ula aya  ir i sa ı ; elki üyük zekâlarda  

mürekkeb bir ehl-i tedkikin sa'y ü gayretiyle yapıl aya  ir tarzda te'lifleri, doğruda  

doğruya ir eser-i i ayet oldukları ı gösteriyor. Çü ki ütü  u risalelerde, ütü  deri  

hakaik, te silât vasıtasıyla, e  â i ve ü i ola lara kadar ders veriliyor. Hal uki o hakaiki  

çoğu u üyük âli ler "tefhi  edil ez" deyip, değil ava a, elki havassa da ildire iyorlar. 

*************************************************************************** 

 

6. İşte e  uzak hakikatları, e  yakı  ir tarzda, e  â i ir ada a ders vere ek dere ede; 

benim gi i Türkçesi az, sözleri uğlak, çoğu a laşıl az ve zahir hakikatları dahi 

üşkilleştiriyor diye eskide  eri iştihar ul uş ve eski eserleri o sû'-i iştiharı tasdik et iş ir 

şahsı  eli de u hârika teshilât ve sühulet-i eya ; el ette ilâşü he ir eser-i inayettir ve 

onun hüneri olamaz ve Kur'an-ı Keri 'i  i' az-ı a evîsi i  ir ilvesidir ve te silat-ı 

Kur a iyye i  ir te essülüdür ve i ikasıdır.» Mektu at sh:  

 

*************************************************************************** 



 

 

7- SUAL: Keli e, ü le ve i areler, a ayı ve düşü eyi ifade et e aletleri ve 

vesileleridir. Asıl ola  a adır. ‘isale-i Nur da ortaya ko a  a aları, gü ü üzü  lisa ı ve 

ifadeleriyle yaz ak daha iyi ol az ı?  

 

CEVAP: Bediüzzaman Hazretleri diyor ki:  

Kur'a ı  ir evi tefsiri ola  “özler'deki hü er ve zarafet ve eziyet ki se i  değil; elki 

muntazam, güzel hakaik-i Kur'a iye i  ü arek ka etleri e yakışa ak evzu , u taza  

üslû  li asları, ki se i  ihtiyar ve şuuruyla içil ez ve kesil ez; elki o ları  vü ududur ki, 

öyle ister ve bir dest-i gaybîdir ki, o kamete göre keser, biçer, giydirir. Biz ise içinde bir 

ter ü a , ir hiz etkârız.  Mektu at sh:  

 

8- Lütfe  geçe  ü leye dikkat edilsi . Ya i ‘isaleler, ifadeler ve üslu  akı ı da  tekrar 

gözden geçiril elidir  gi i çık ış veya çıka ak uhte el iddialara karşı ö ede  verdiği 

Hazret-i Üstadı  ir evi eva ı a akı ız: «Mu taza , güzel hakaik-ı Kur a iyye i  ü arek 

ka etleri e yakışa ak evzu , u taza  üslu  li asları, ki se i  ihtiyar ve şuuruyla 

içil ez ve kesil ez. Belki o ları  vü ududur ki;öyle ister ve ir dest-i gaybîdir ki, o kamete 

göre keser, içer, giydirir. Biz ise içi de ir ter ü a , ir hiz etkarız.» de ek suretiyle u 

ifadeleri  ke di hü eri ol adığı ı, elki ir ihsa -ı İlâhi olduğu u te vili i ka sız ir şekilde 

tes it et işke , u a uhalif harekete hiz et de ir i?. . .  

 

9- Bediüzza a  Hazretleri şu hususları da ehe iyetle azara verip der ki:  

«Risale-i Nur'u  doğru ve hak olduğu a latif ir ü ase et söyleye eği . Şöyle ki:  

Cel elutiye, “ürya î e edi' de ektir ve edi' a ası dadır. İ areleri edi' ola  ‘isale-i Nur, 

Cel elutiye'de ühi  ir evki tutup ekser yerleri de tereşşuhatı görü düğü de , 

kaside i  is i o a akıyor gi i veril iş. He  şi di a lıyoru  ki; eskide  eri benim 

liyakatı  ol adığı halde a a verile  Bediüzza a  lâka ı e i  değildi, elki ‘isale-i Nur'un 

a evî ir is i idi. )ahir ir ter ü a ı a âriyete  ve e a ete  takıl ış. Şi di o e a et 

isi , hakikî sahi i e iade edil iş. De ek, “ürya î e edi' a ası da ve kasidede 

tekerrürü e i ae  kasideye verile  Cel elutiye is i işarî ir tarzda, id'at za a ı da çıka  

Bediülbeyan ve Bediüzzaman olan Risale-i Nur'un hem ibare, hem mana, hem isim 



oktalarıyla edi'liği e ü ase etdarlığı ı ihsas et esi e ve u isi  bir parça ona da 

ak ası a ve u is i  üse ası da, ‘isale-i Nur çok yer işgal ettiği içi , hak kaza ış 

ol ası a tah i  ediyoru .» Şualar sh:   

 

10- Mezkur ifadede geçen «Risale-i Nur u  he  i are, he  a a, he  isi  oktalarıyla 

edi liği e...» eya ı ile tespit edile  i areleri i  ya i;keli e ve ü leleri i  e salsiz ve 

harikalığı, sarahatle elirtil işke  ve ‘isale-i Nur u  uhtelif yerleri de u ifadeleri  asrı  

a layışı a uygu  ol ası, ‘isale-i Nur a has ir eziyet olduğu tekrare  azara veril işke , 

asrı  a layışı a uygu  ol adığı ve sadeleştirilerek eşri i  gerektiği, asıl iddia edile ilir?  

 

11- «Evet u asrı  dehşeti e karşı, taklidî ola  itikadı  isti ad kal'aları sarsıl ış ve uzaklaş ış 

ve perdele iş olduğu da ; her ü' i , tek aşıyla dalaletin cemaatle hücumuna 

mukavemet ettirecek gayet kuvvetli bir iman-ı tahkikî lâzı dır ki daya a ilsi . ‘isale-i Nur bu 

vazifeyi; e  dehşetli ir za a da ve e  lüzu lu ve azik ir vakitte, herkesi  a laya ağı ir 

tarzda, hakaik-i Kur'aniye ve imaniyenin en derin ve en gizlilerini gayet kuvvetli bürhanlar ile 

is at eder.» Şualar sh:  diye ortaya ko a  açık ifade karşısı da ‘isale-i Nur iyi 

a laşıl ıyor  diye ler ezkur eya da geçe  herkesi  a laya ağı ir tarzda  ifadesi e ters 

düş ezler i? 

 

*************************************************************************** 

 

12- SUAL: Mezkur manadaki ifadelerden, yani;Risale-i Nur u  herkesçe iyi a laşıl ası içi  

sadeleştir e ve üslu u a ye i şekil ver e gerekiyor diye ileri sürüle  iddiaları ‘isale-i 

Nur u  ka ul et ediği i göstere  aşka ifadeler de var ı?  

 

CEVAP: Evet vardır. Şaya -ı i ret o eya larda  azıları şu lardır:  

«Her ir i sa  akra ası ı  saadetiyle es'ud, aza ıyla uazze  olduğu gi i; Allah'ı i kâr 

ede leri  itikadları a ütü  o saadetleri ahvoluyor, yeri e aza lar geliyor. İşte u 

za a da, u dü yada u a evî ehe e i i sa ları  kal i de  izale ede  tek ir çaresi 

var: O da Kur'an-ı Hakî 'dir. Ve u za a ı  feh i e göre o u  ir u' ize-i maneviyesi olan 

Risale-i Nur e zalarıdır.» E irdağ Lahikası-ll sh: 244)  



 

13- « 

ٍ ا اَِمن  ٍ م افما اَِم م اِْحصْن ا٭اواكَلاشْيء   ٍ ّزلهاِماَابمقدر اَْعلو هاوَمان ْدنماخزِئم اِماَاعم اشْيء  ٍْ َم ا ْ  وِم

) 

 

eali deki âyâtı  sırr-ı kadere ait ve "İ a -ı ilkader" "Hayrihî ve şerrihî i allahi teâlâ" ı  

is atı a edar ühi  ir hakikatı ı dört e has ile öyle ir surette tefsir eder ki: Havassı  

fikirleri yetiş ediği esrar-ı kaderiyeyi, asit ava ları  zihi leri e takri  edip a lattırıyor.» 

(Sözler sh:786)  

 

14- «Risale-i Nur, bu zamanda ehl-i i a  ve İslâ  içi  ö  plâ da ele alı ası î a ede , ehl-i 

i a  eli de a evî el as ir kılı çtır. Asrı  idraki e, za a ı  tefehhü ü e, a layışı a hita  

ede , ihtiya a e  uvafık tarzı göstere , ders vere  ve doğruda  doğruya feyz ve ilha  

tarîkıyla âyetleri  yıldızları da  gele  ders-i Kur'a îdir, küllî arifetullah ürha larıdır.  

 

15- Asrı ızı  efkârı ı  a layışı a ve idraki e hita  edi i ahiyeti ve Kur'a -ı Hakî 'i  u 

za a ı  feh i e ir dersi ol ası oktası da  Nur ‘isaleleri, ilhassa u memlekette büyük 

ehe iyet kaza ıştır.» Barla Lahikası sh:   

 

16- «Risale-i Nur; bütün tabakat-ı eşere he  edrese, he  ekte , he  kışla, he  hekî , 

hem hâkim olarak, en âmî avamdan en ehass-ı havassa kadar ders verip, tali  ve ter iye 

etmesi bizce meşhuddur.» Kasta o u Lahikası  sh:   

 

17- «He  her ihtiya ı ıza Kur'â  eva  veriyor, o da lâzı  ola  her hakikat sarih olarak 

vardır ve ade  Kur'â , e  güzel şekilde ders vere  Allahı  hediyesi, ir uru ve 

rahmetidir... öyle ise, bu hazine-i rahmeti ve menba-ı hakikatı ders vere  ve hakikî surette 

ge çliği  ve âva ı  a laya ile eği ir şekilde ildire  ‘isale-i Nur'u, dikkat ve tefekkürle ve 

deva lı olarak üsaid vakitleri izi oşa gider ede  oku ak ve yaz ak e  üyük i adet ve 

zevk kay ağıdır. Hal ve istik ali  ve iz ge çleri , çok leziz ve iştiyakla ala ağı gayet âfi ve 

vâfi ir ilâç ve ir tiryaktır, ir â evî kurtarı ıdır. Bu kat'î hakikatlar eyda da ike , o a 

ütü  kuvveti izle sarıl a ak, aşta  aşağı ‘isale-i Nur'u tedkik etmemek, alâkadar 

olmamak, ancak gafletin eseri olabilir.» (Tarihçe-i Hayat sh:624) 



 

18- «Risale-i Nur!.. Kur'a  Âyetleri i  urlu ir tefsiri... Başta  aşa î a  ve tevhid 

hakikatlarıyla ü erhe ... Her sı ıf halkı  a layışı a göre hazırla ış... Müs et ili lerle 

mücehhez... Vesveseli şü he ileri ik a ediyor... E  ava da  e  havassa kadar herkese hita  

edip, e  ua id feylesofları dahi tesli e e ur ediyor...» Tarihçe-i Hayat sh:681)  

 

19- «Risâle-i Nur'daki âyetler, Kur'an-ı Hakî 'i  e  üyük u' izesi ola  hususiyetleri 

kay ettiril ede , üyük ir sa 'at ve eharetle Türkçe ize tefsir edildiği içi ; ‘isâle-i Nur'u 

kadı , erkek, e ur ve es af, âli  ve feylesof gi i her türlü halk ta akası okuyup 

a laya iliyor. Ke di istidadları is eti de gördükleri istifadeler karşısı da ona bir kat daha 

sarılıyorlar. Liseliler, ü iversiteliler, profesörler, doçe tler, feylesoflar okuyorlar. Bu 

ü evver sı ıflar fevkalâde istifade ettikleri gi i; ‘isâle-i Nur'u  hârikulâdeliği i ve te'lif 

sa 'atı daki üstü lüğü ü tasdik edip hayretler içerisi de ütü  külliyatı oku ak iştiyakı a 

sahib oluyorlar.  

 

20- Bu rağ et ve şiddetli alâka hiç ir psikolog, sosyolog ve feylesofu  eseri de 

görül e iştir. O larda  a ak tahsilli ki seler istifade ede il işlerdir. Bir ortaokul ço uğu 

veya oku ası ı ile  ir kadı , üyük ir feylesofu  eseri i okuduğu za a  istifade 

ede e iştir. Fakat ‘isâle-i Nur'da  herkes dere esi e göre istifade et ektedir.» Şualara 

sh:549)  

 

21- «Üstadı ız, alik olduğu kuvvet-i îman ve ihlâs-ı ta e ile hakaik-i Kur'aniye ve 

îmaniyeyi ava  ve havas tale eleri i  u u u u  istifade ede ile eği ve asrı  a layışı a 

uygun yepyeni bir tarz-ı eya la ifade ve izhar et iştir. Böyle e ‘isale-i Nur gibi taptaze ve 

parlak ve yüksek bir tefsir-i Kur'aniyi inayet-i Hakla eyda a getir iştir.» Tarihçe-i Hayat 

sh:694) 

 

***************************************************************************, 

 

22- «NU‘ TALEBELE‘İ tarafı da  soruldu ki NU‘ ‘İSALELE‘İNDE de il iş; "KÜF‘-Ü 

utlakı  dehşetli tahri atı a karşı ta ir i ir ATOM BOMBASI ‘İSALE-İ NU‘'dur Bunun bir 

numunesini isteriz.  



 

ELCEVAP: ASA-YI MU“A e uaları hususe  ve u u esi Altı ı, Yedi i “ekizi i 

Mes'eleler ve Sekizinci Onbirinci Hüccet-i İ a iye ki: E  deri  ir feylesofla ir ço uk 

o larda  e  deri  hakikatı a lıya ilir ve vehi  ve vesveseli ırak az.» Nur Çeş esi sh:  

 

23- «‘İ“ALE-İ NU‘ ava da  e  ali  ve e  ü evvere kadar her sı ıfı  ke di istidadı 

is eti de istifade ede ile eği ir eser külliyatıdır. İşte u hakikatler içi dir ki; NU‘'ları 

okuya  ve yaza  ur ular dü ya ı  her tarafı da gittikçe çoğal aktadır.» Nur Çeş esi 

sh:169)  

 

24- «Risale-i Nur şi diye kadar hiç ir ili  ada ı ı  ta  ir vuzuh ile is at ede ediği e  

uğlak es'eleleri, gayet kolay ir şekilde e  asit ava  ta akası da  tut da e  yüksek 

havas ta akası a kadar herkesi  istidadı is eti de a laya ile eği ir tarzda şü hesiz ta  

ik a' edi i ir şekilde izah ve is at et esidir. Bu hususiyet he e  he e  hiç ir ili  ada ı ı  

eserinde yoktur.» (Gençlik Rehberi sh:240)  

 

25- «Kur'a ı  e  üyük u' izeleri de  irisi de, ge çlik ve tazeliği i uhafaza et esidir. Ve 

o asırda i zal edil iş gi i, her asrı  ihtiya ı ı karşılaya  ir ve hesi ol asıdır. İşte u asırda 

eyda a getirile  ir tefsirde;Kur a -ı Haki i  asrı ıza aka  ve hesi i  keşf edilip, 

avâmdan en havassa kadar her ta aka ı  istifade ede ile eği ir üslû la îzah ve is at edil iş 

ol ası...» Ko fera s sh:  gi i eya lar, sarih ve te vili i ka sız ir şekilde ‘isale-i Nur a 

kale  karıştır a ı  kapısı ı ta a e  kapa ıştır.  

 

26- Şu ifadeler de şaya -ı tee üldür. 

«Vaktiyle sekiz âyette  istifade ettiği  sekiz sözü iraz uzu a efsi e de işti . Şi di 

kısa a ve avâ  lisa ıyla efsi e diye eği . Ki  isterse era er di lesi .» “özler sh:   

 

27- Birader, haşir ve âhireti asit ve avâ  lisa ıyla ve vâzıh ir tarzda Beyâ ı ı ister ise , öyle 

ise şu te silî hikâye iğe efsi le era er ak, di le:» “özler sh:   

 

 

28-  



يٌراوا اقدم ماِْلخْنرااواهواعل اكّلاشْيء  اوتابمندم نتاواهواحٌ اااي م دايْحنم اواي ْ ْلكاوالهاِْلح اااشرميكالهالهاِْل اوْحد
ّٰه ااِملهاِماَا

نرا صم  ِملْنهماِْل

 

Bir ‘a aza  ge esi de, şu kelâ -ı tevhidî i  o ir ü lesi i  her iri de irer tevhid 

erte esi ve irer üjde ulu duğu u ve o erte elerde  yal ız deki â âyı, asit avâ ı  

fehmine gelecek bir muhavere-i temsiliye ve bir münazara-i faraziye tarzı da ve lisa -ı hali, 

lisan-ı kal “ûreti de söyle işti . Ba a hiz et ede  kıy etdar kardeşleri i  ve es id 

arkadaşları ı  arzuları ve iste eleri üzeri e o uhavereyi yazıyoru .» “özler sh:   

 

29- «Her risalede herkesi  hissesi var, fakat herkes her şey'i i il ek lâzı  değildir.» Barla 

Lahikası sh :   

 

30- Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri diyor ki: «Risale-i Nur aşka kitaplar gi i yal ız ili  

ver iyor; o u  a evi dersi de vardır. » Ge çlik ‘eh eri sh:229)  

 

31- «Kur a ı  u asırda yüksek ir tefsiri ola  ‘isale-i Nur daki azı ahisleri aşla gıçta 

ta a e  a laya azsa ızda o u  a evi tesiri ve a evi feyzi, ruh ve kal i ize üfuz 

eder; a a ale i izi istila eder, kat iyye  istifadesiz kal azsı ız.» (Gençlik Rehberi sh: 232) 

İşte ‘isale-i Nur u  ifade ve üslu u daki kudsiyet ve a evî te sir sırrı, eşeri düşü eleri  

müdahalesini kabul etmez, bozulur. Tabirat-ı Nuriye ye tasarruf edilse uru uçar, posası kalır. 

 

*************************************************************************** 

 

32- SUAL: Daha ö e de sadeleştir e teşe üsleri ol uş udur?Bediüzza a  ve yakı  

tale eleri u teşe üsleri asıl karşıla ışlardır?  

 

CEVAP: Risale-i Nur ları sadeleştir e teşe üsü e karşı  se esi de eşredilen ve 

Bediüzza a  Hazretleri i  yakı  tale e ve hiz etkarları ı  i zaları ulu a  ir lâhika 

ektu u da, Bediüzza a  Hazretleri i  durduğu ir sadeleştir e hadisesi akledilirke  

deniliyor ki:  

« de  so ra Büyük Doğu  e uası ı çıkara  eşhur yazar ve şöhretli edip Ne ip 

Fazıl Kısakürek, risalelerde  azıları ı sadeleştirerek e uası da eşrettiği za a , Hazret-i 



Üstad o u durdur ak içi  tale eleri i vazifele dirdi ve o eşriyatı durdu. Bu hususta, 

Üstadı  hiz etkarı ve e  yakı  tale eleri de  erhu  Ceyla  Çalışka  ile )ü eyr 

Gü düzalp, Ne ip Fazıl Bey e ‘isale-i Nur u  sadeleştirile eye eği e dair uzu  ektu lar 

yazdılar. Müdellel ve evsûk hü etlerle o u durdurdular.»  

 

33- “adeleştir e hakkı da ir hâdise de ezkur Lahikada şöyle eya  edil iştir: 

«1948- da Afyo  hapsi de Ah ed Feyzi Ağa eyi  Hazret-i Üstad a ge çler içi  

risaleleri  iraz sadeleştiril esi e dair ektu u a, Hazret-i Üstadı ızı  verdiği evaptır:  

“a iye : Nur u  et i, izaha ihtiya ı olsa, ya satırı  üstü de, ya ke arda hâşiye ikler yazılsa 

daha ü asiptir. Çü kü eti  içi e girse, teksir edile  üshalar ayrı ayrı olur, tashih lazı  

gelir. Hem su-i isti ale kapı açılır, uarızlar istifade ederler. He  herkes se i  gi i 

uhakkik üdakkik ol az, ya lış a a verir, ir keli e ilave eder, ehe iyetli ir hakikatı 

kay et eye se e  olur. Be  tashihatı da öyle zararlı ilaveleri çok gördü .  

Hem benim tarz-ı ifade , u za a ı  Türkçesi e uygu  gel iyor. Bir parça dikkat ve tee i 

ister. Belki u u  da ir faydası, ir hik eti var...» E irdağ Lâhikası Elyaz a sh:   

 

34- Mezkur hadisede yal ız Ge çlik reh eri içi  ve çok ehil ve âli  ir tale esi e dahi 

sadeleştir e iz i i ver ediği, a ak dip otları şekli de lügatleri  yazıla ile eği ifade 

edil işke  ve ay ı ihtiyaç ilhassa ge çler içi  giderek daha da şiddetle diği halde ve hazret-

i Üstad ı  yakı  dairesi de gayet ehliyetli ve edip şahsiyetler de varke  lügatları, dip otları 

hali de yazıl ış ir Ge çlik ‘eh eri hakikî Nur şakirdleri sahası da ortaya ko a ıştır. 

Ancak latince yazı ve teksirle eşredil iş Asa-yı Musa ı  so u da lügatçesi ko ul uştur. 

Daha so raları Hazret-i Üstad da  izi  alı arak ‘isale-i Nur Külliyatı ı  keli eleri i de içi e 

ala  Ye i Lügat  a ı da u u î ir lügat kita ı de eşredil iştir ve u da  sonra da 

lügat ihtiya ı ı karşılaya  pratik çalış alar yapıldı ve daha da yapılıyor. )ira keli e ve 

ta irleri  sadeleştiril esi değil, öğre il esi azara verilir. Ez ü le, ir teşvik yazısı da 

deniyor ki:  

 

35- Risale-i Nur, yir i i asrı  üslü a ları ı ve ütü  i sa ları koyu fikir kara lıkları da  

ve üdhiş dalalet yolları da  kurtar ak içi  üellifi  ke di ihtiyarıyla değil, ir ihsa -ı İlahî 

olarak yazıl ış ola  ilha î ir eserdir. İşte i sa  üzeri deki tesiri pek üyük ola  öyle ir 

eseri deva lı olarak, tee i ile ve lügatları  a aları ı öğre erek, dikkatle okuya ilse iz, 



ge eli gü düzlü çalışa  irçok Nur tale eleri gi i siz de üyük ir huzur ve saadete 

kavuşursu uz. Nur u  İlk Kapısı sh:   

 

36- Gazete eşriyatıyla ileri sürüle  ezkûr sadeleştir e iddiası a eva  vere  ay ı lâhikada 

çok dikkat çeki i ola  şu hususlar da kaydedil iştir:  

«Gazetedeki ay ı yazıda yazar, Şe seddi  Yeşil i  risalelerde  aldığı parçaları ke di eseri de 

değiştirerek eşrettiği i ve u hareketi i Bediüzza a ı  hoş karşıladığı ı yazıyor.  

 

37- Biz hiz etkarları yakî e  iliyoruz ki; öyle dost azı yazarları gü e dir e ek içi  

Hazret-i Üstadı ız zâhire  uhalefeti i göster ezdi. Meselâ elyaz a E irdağ Lahikası da 

yakı  tale eleri e hita e  şu ektu u yaz ıştır:  

«Aziz sıddık kardeşleri ,  

Evvelâ: Cenab-ı Hakk a hadsiz şükrediyoru  ki; ‘isale-i Nur u  eşri de Medreset-üz Zehra 

erka ları ı  sarsıl az, geri çekil ez hi etleri ve gayretleri, eridelerle i tişarı a ihtiyaç 

ırak a ış, İ tişardaki ihlası; eridelerde ü afi-i ihlas olan cereyanlara alet olmaktan 

uhafaza et iş. Hatta e  ziyade Nurlara tarafdar ola  “e ilürreşad ı  hakkkı ızda 

eşriyatı a tarafdar ola azdı . Ve hatırı ı kır a ak içi  o u  teşe üsleri i zahire  

reddede edi , fakat kal e  razı değildi . Medreset-üz )ehra ı  ihtiya -ı hakiki 

dere esi de eşriyat-ı halisa esi, eridelere , ihtiyaç ırak a ış.» “iyaset, Neşriyat, Şerh ve 

İzah Meseleleri sh:   

 

38- ‘isalelerde  azı ahisleri ir dere e izah ederek e ua ile eşri i isteye  alî  

talebesine mektubunda da Hazret-i Üstad: «“akı  Şe si gi i Nurları tağyir et esi » diyerek 

izi  ver ez. “iyaset, Neşriyat, Şerh ve İzah Mes eleleri sh:   

Ay ı es eleyi te yid ede  şu hadise de gayet i reta izdir: .... 

 

Nur tale esi ir doktor, ir derle e yazıp eşret iş ve u eserde  ir iktarda Üstad 

Bediüzza a a gö der işti. Bediüzza a  Hazretleri, u kita ı  içi deki ‘isale-i Nur da  

alı a  kısı ları  dışı dakileri, kağıt yapıştırtırarak kapattır ış ve u şekliyle ir adedi i de 

eşrede  tale esi e gö der iştir. Bu hadise i  şâhidi olup, u yapıştırıp kapat a işi de 

çalışa larda  hale  hayatta ola lar vardır ve u hadiseyi azı yaşlı Nur ularda 

bilmektedirler.  



Şi di u hadiseye akıyoruz:Ay ı zatı  ‘isale-i Nur u edhede  ve o a teşvik ede  ir 

yazısı ı Bediüzzaman Hazretleri Sikke-i Tasdik Me uası ı  . “ahifesi e ve Ge çlik 

‘eh eri i  so u a;Ko fera s ı  . “ahifesi e koy uşke  ve yi e tale eleri i  pek çok 

yazı ve ektu ları ı ‘isale-i Nur u  uhtelif kısı ları arası a al ışke , hatta izzat ir 

talebesini  yazdığı ir ko fera sa ‘isale-i Nur da yer ver işke ; ede  u eserdeki ‘isale-i 

Nur da  alı a  parçaları  hari i dekileri kapatıp çıkar ıştır?  

 

Bu esere yapıla  üdahale, aşlı a iki se epte  olduğu görül ektedir:  

a) Risale-i Nur u  vazifedar olduğu sahaya, Ya i ü eddidlik vazifesi e ve irşad aka ı a ir 

evi ortaklık getirir ir duru  vardır. Mesela, Kur a  ve i a  okta-i azarı da i sa ı  külli 

ahiyet ve vazifesi eya  edilirke , Marifet a e üellifi e göre i sa ...  deyip o eserde  

irşad aka ı da akil yapıl ıştır.  

 

b) Yazar ke di sahası ola  Tıp ilgisi de  esela ö reği  yapısı ve vazifeleri hakkı da, 

Risale-i Nur u  asıl gayesi e göre lüzu suz tı i tafsilata ve teferruata hayli yer ver iştir. 

Böyle e azarları teferruat ola  esaile çevir ek gi i ir tarza gir iştir. Gerçi u zat iyi 

iyetli ve halis ir Nur tale esidir. Ke di ihtisas sahası ola  Tı a ait ir evzuda yaza ilir; 

fakat Risale-i Nur la ez ederek ve ‘isale-i Nur a ı a ve irşad aka ı da ol a alıdır. 

Hatta ili  sahası da yazıla  eserlerde, Nur u  o ili  sahaları a taalluk ede  il i 

keşifleri de  ör ekler akledile ilir. Bu husus ezkur tarzda  el ette farklıdır. ‘isale-i 

Nur da da aşka eserlerde  akiller vardır. A ak u e kulat, irşad ve izah aka ı da 

değil, elki ‘isale-i Nur da verile  hük ü ve izahı, ihtisas ihetiyle teyid et ek gi i 

aka larda yapıl ıştır. Mesela İşarat-ül İ az ı  . “ahifesi de ihtisas ve teyid aka ı da 

akledile  i a ı  tarifi ile alakalı “a d-ı Taftaza i i  eya ı ve Beşi i Mektu da ve 

Mektu at ı   ve . “ahifeleri de İ a -ı ‘a a i i , i a a hiz eti  ehe iyeti i 

teyid aka ı da akledile  eya ları ve . Mektu u  . İşareti i  Biri i Kıs ı da delail-i 

ü üvveti teyid aka ı da Kütü -ü “a ıkada  yapıla  akiller ve Mektu at sh:  p. de 

ihtisasa ya i di de söz sahi i oluşu ihetiyle İ -i Ha er i  hediye hakkı daki hük ü ve 

O iri i le a ı  İki i ve Dokuzu u Nükteleri de ve te sile  teyid aka ı da Ede -üd 

Din ve-d Dü ya ‘isalesi de  akil ve İ -i “i a ı  iktisada dair evzuu teyid aka ı da 

eya ı ı  akli ve E irdağ Lahikası sh: da “eyyid Şerif Cür a î i  ihtisas aka ı da 

Yezid ve Velid hakkı daki hük ü ü  akli ve sh: da İl -i Kelam ve Ehl-i Sünnet 



i a ları ı  ayetler ve hadisler üva ehesi deki hükü leri i  ‘isale-i Nur u  eşre i i 

ihtisasları ihetiyle  teyid ettikleri i  akli ve Barla Lahikası sh: da İl -i Kelam alimlerinin 

i ka  hakkı daki evzuyu teyid ede  hükü leri i  akli ve u u  gi i daha pek çok 

örneklerin verilmesi mümkün olan Risale-i Nur daki enkulat; elbette ki mezkur eserde 

ahzurlu görüle  akiller gi i değildir. Ya i ‘isale-i Nur u  irşad ve izahatı yetersiz iş gi i 

ir a ayı iş a  eder aka da değildir. 

 

*************************************************************************** 

 

39- SUAL: Bediüzzaman Hazretlerinin Risale-i Nur u  eşri ve uhafazası içi  vazifedar 

kıldığı kişiler var ıdır? Yoksa ‘isale-i Nur iri alı gi i herkesi  tasarruf ede ile eği ir 

duru da ıdır?  

 

CEVAP:  yılı da eşredile  ezkur lahika ektu u da , u suale cevap olacak manada 

deniliyor ki:  

Ay ı yazarı  iddiaları arası da: ‘isaleler iri alıdır. Hiç ki se i  hatta üellifi i  dahi u 

eserleri sahiple eye hakkı yoktur diyerek Nurları yağ a yapıla ilir sahipsiz ir al 

şekli de göstere  ve çok a i  ir fevza kapısı ı aça  iddiası da var. A laşılıyor ki, u iddia 

sahibi Hazret-i Üstadı  ükerrer vasiyetleri de ve eserleri i  çok yerleri de sahi ler  diye 

vasıfla dırdığı ve Nur u  haslar dairesi i teşkil ede  varisler  ve i a  hiz eti fedakarları ı 

adeta hiçe sayıyor. “özü uzu  et e ek içi  vasiyet a eleri ve haslar dairesi i  

fedakarları a dair pek çok eya ları ı külliyat-ı Nur a havale ile irkaç parçayı aklet ekle 

iktifa ediyoruz. Şöyle ki:  

 

40- «Risale-i Nur'a sizi  gi i pek iddî sahi  ve uhâfız ve vâris ve hakikat î  ve kıy etşi as 

zatları  e i  yeri de e de  daha kuvvetli, ihlâslı olarak vazife-i Kur'âniye ve îmaniyede 

çalıştıkları ı gördüğü de , ke al-i ferah ve sürur ve itminan ve istirahat-ı kal  ile e eli i ve 

evti i ve ka ri i karşılıyoru , ekliyoru .» Kasta o u Lahikası sh:   

 

41- Aşağıdaki ektu u da Hazret-i Üstad; Afyo  hapsi de  tahliyesi za a ı da ke di 

ü arek hattıyla yaz ış ve ‘isale-i Nur u ahke ede hararetle üdafaa ede  ve sadakat 

göstere  tale eleri e, ektu u  aşı a isi leri i yazarak gö der iştir:  



«Aziz, sıddık kardeşleri !  

Bayram tebrikiyle beraber herbirinizi derecesine göre birer Said ve birer vârisim ve benim 

yeri de Nurları  irer ekçi uhafızı olarak, a evî ir hatıraya i ae  ka ul ettiği i ha er 

verdiği  gi i şi di de size eya  ediyoru . Made  haddi de  çok ziyade hüs -ü za ı ızla 

bana ulûm-u imaniye ve hizmet-i Kur'a iyede ir üstadlık ver işsi iz. Be  de her iri ize 

dere esi e is ete  eski za a  üstadları ı  i azet al aya lâyık ola  tale eleri e i azet-i 

il iyeyi verdikleri isillü i azet veriyoru . Ve ütü  ka aatı la ve ruh u a ı la sizi te rik 

ediyoru . İ şâallah şi diye kadar sadakat ve ihlas dairesi de fevkalâde eşr-i e vâr ettiği iz 

gibi daha parlak devam edip bu âciz, zaîf, mütekaid Said bedeline binler muktedir, kuvvetli 

vazifeperver “aid'ler olursu uz.» E irdağ Lahikası-ll sh: 6)  

 

42- Risale-i Nur u  al-ı u u i olup, te ellük edile e esi de ek:‘isalelerdeki hakikatler, 

Kur a ı  alıdır, fikir ahsulu değilidir de ek olduğu külliyatı  üteferrik yerlerinde 

usarrahtır. Diğer ir a ada da;İhlas ve sadakat üzere herkes ‘isale-i Nur la hiz et-i 

imaniye yapabilir, muhtaçlara bildirir, istifadelerine vesile olur demektir. Yoksa, risalelere 

istediği gi i tasarruf eder ve e faatla avilir de ek değildir.  

 

43- Yazıda, risalede  alı ıp değişiklik yapıla  ir parça ile, asıl oriji al arası da ukayese içi  

ör ek veriliyor. Böyle e o eçhul şahsı , Bediül eya  vasfıyla tavsif edile  ‘isale-i Nur u  

elagatı ı  üstü de ir elagat sahi i i  ulu duğu fikri ihsas edilmekle, ehl-i vi da ı  

azarı da asıl ir istiskale aruz olduğu izahta  varestedir.  

 

44- Hazret-i Üstad değil sadeleştir eye, kale  karıştır aya dahi razı değildir. Bu a ir isal 

olarak da şu u arz edeli :  

Hazret-i Üstadı ız ir gü , e  has tale esi i  Fihrist ‘isalesi e güya a a daha güzelleşiyor 

düşü esiyle yaptığı ilaveleri görüp ütalaada  so ra, )ü eyr le Ceyla ı çağırıp; Be i  

“u gur ile ir uhake e  var. O lar öyle öyle yap ışlar. Bera er geli  a aya dikkat 

edi , ha gisi doğru?  deyip karşılaştırıp so ra te lifi deki, asliyetteki a a ı  şü ulu ve 

isa eti ortaya çık akla, o risaleyi getire e şiddetli ir tokat aşkedip: Titre eli idi iz. Be  

dahi kale  karıştıra ıyoru . “iz asıl kale  karıştırdı ız?  diye hiddet gösterdiği, ye inle 

u hadise i  he  şahidi he  uhata ı olarak arzediyoruz.  



 

45- Mesele izle alakalı ir hatırayı Ah ed Ayti ur a latıyor:  

Üstadı ız “a su  Mahke esi ü ase etiyle İsta ul a geldiği de, ir gü  u a ada ir 

soh ette, şu ealde eya da ulu dular: 

«Ada lar dü yevi ha atı içi  veya ti aret veya dü yevi ir aksad içi  ta şarkta  uraya 

kadar geliyorlar, asraflar yapıyor, zah etlere katla ıyorlar. Uhrevi ve e edi hayat ve 

saadeti içi  ede  a la ağa çalış ıyor? Lügata aksı , dikkat etsi , gayrette ulunsun. Bu 

işde de iraz zah et çeksi ler. 

 

*************************************************************************** 

 

46- SUAL: Hiz et düsturları da za a ı  şartları a göre değişiklik getir ek, hik eti  

iktizası olduğu söyle iyor, e dersi iz?  

 

CEVAP: Yi e ay ı lahika ektu u da de iliyor ki:  

Risale-i Nur daki hakaik-ı i a iyye ve Kur a iyye dersleri gi i, Nur tale eleri i  hiz ete, 

derse ve sair talebelik vecibelerine dair, Lahikalarda ve mektubatta Hazret-i Üstadı  

müteaddit ders ve talimleri, ihtar ve ikazları vardır. Bu husus Hiz et ‘eh eri i  aşı da 

şöyle ifade edil iştir:  

«Risale-i Nur üellifi uazez Üstadı ız, uzu  yıllar oyu a hiz et-i Nuriyenin muhtelif 

safhaları da tale eleriyle irlikte aruz ırakıldığı çeşitli hallerde, za a  ve ze i e ünasib 

ve o hallere uvafık ders, ikaz ve irşadlarda ulu uştur. ‘isale-i Nurdaki hakaik, asılki 

doğruda  doğruya feyz-i Kur a da  ülhe  hakikat-ı i a iyedir; za a  ve ze i e göre 

değiş ez e edi hakikatlardır. O kudsi hakikatları  ders ve tali i de, eşir ve ila atı da da 

hiz ete taalluk ede  irşad, ikaz, teşvik ve tergi i taza u  ede  şu gele ek eseleler de 

herhalde değiş ez dersler ve esasattır ki; ur tale elri hayatı  ve hiz eti  uhtelif saha ve 

safhaları da o larda  istifade ederler, üşkilatları ı gidere ilirler.» Hiz et ‘eh eri sh:  

 

*************************************************************************** 

 



 

47- SUAL: Risale-i Nur u  lisa ı, asıl Türkçe idir? Türk dili de yeri ve ede i dere esi 

nedir?  

 

CEVAP:  se esi de eşredile  ay ı lahika ektu u da, suali izle alakalı olarak şu 

hususlar naklen kaydediliyor:  

«Risale-i Nur u  çok eski, çok sadık ve çok fedakar ir tale esi erhu  halil İ rahi i  

lahikadaki fıkrası da  ir parça: ‘isale-i Nur Kur'an-ı Mu' iz-ül Beya 'ı  taht-ı tasarrufunda 

olduğu da , o a uza a , iliş ek isteye  her el kırılır ve her dil kurur. Kur'a -ı Mu' iz-ül 

Beya 'ı  

 

kavl-i şerifi i  î a ve işaratı da  şu devrede Türk lisa ı ı  sad eler geçir esi e akılırsa, 

"Risale-i Nur", Türkçe'de, lisan üzerinde de imam olacağı a; ya i yarı  hâlis Türkçe ola  

Risale-i Nur'un kesb-i i tiyaz edip diğerleri i terkede ekleri e dair işaret-i Kur'aniyedendir 

de iş olsa  hata et e iş oluru  za ederi .» E irdağ Lahikası-1- sh:99)  

 

48- Ay ı ektu  şöyle deva  ediyor:  

«(Mekteb- Fünunda ve ulum-u İsla iyyede gayet üdakkik ve kıde li ualli lerde  hasa  

Feyzi i  hazret-i Üstadı  tashih ve te si i de  geç iş ola  ehe iyetli ve çok uzu  ir 

ektu udur: Fakat ir kıs ı tayyedildi; eşri e lüzu  görül edi.   

Ey Risale-i Nur! Senin Kur'an-ı Keri 'i  urları da  ve u' izeleri de  geldiği e, Hakk'ı  

ilha ı, Hakk'ı  dili olup o u  e ri ve o u  iz i ile yazıldığı a ve yazdırıldığı a, artık şek 

şü he yok. Fakat a a a se i  ir isli  daha yazıl ış ıdır? Türkçe olarak te'lif ve terti  ve 

tanzi  olu a , üzeyye  ve üke el, fasih ve elig üshaları ı  şi diye kadar ir eşi ve 

ir e zeri görül üş üdür? Yüzü deki fesahat ve özü deki elâgat ve se deki halâvet 

aşka eserlerde görü üyor. Ehil ve er a ı a alû  olduğu üzere âyât-ı eyyi at-ı 

İlahiye i  türlü kıraat ile hik et ve hakikat ve arifet ili leri i ve daha ir çok ru uz ve 

esrar ve işaret ve ulû -u Ara iyeyi hâ il olduğu gi i, se  dahi ir çok yü elikler sahife ve 

satırları da, hattâ keli e ve harfleri de, tale eleri i hayret ve dehşetlere düşüre  irçok 

esrar ve ledü iyat taşıyorsu . İşte u hal se i  ir u' ize-i Kur'a  olduğu u is at ediyor. 

Öyle yazıl ış ve öyle dizil işsi  ki; i sa ı  aktıkça aka ağı, okudukça okuya ağı geliyor. E  

âlî ir tale e  se de  feyiz ve il  ü irfa  aşkı aldığı gi i, e  ava  ir tale e  de yi e se de  



ders duygusu u alıyor. “e  e üyük ir eser, e tatlı ir kevsersi . Bu hâli  Türkçe ize 

üyük ir kıy et ve tüke ez ir eziyet ahşediyor. “e i  ulviyet ve kera eti  Türk dili i 

bütün diller içinde yükseltiyor. Kur'a da  aada hiç ir kita a ve hiç ir kav i  lisa ı a 

sığ aya  u kadar yüksek asalet ve fesahatı se i le dili izde görüyoruz.  

 

49- Fesahat ve elâgatı  so  haddi e çıktığı ir devirde Kur'a -ı Keri 'i  âzil ol ağa 

aşla asıyla, Kur'a  uru karşısı da üde a ve ülegâ ı  kıy ette  düşüp sö e  âsârı gi i, 

se i  de o hududsuz ve ihayetsiz ve e a sız fesahat ve elâgatı  hute ayı hayretlere 

düşür üştür. “e  ir şiir-i desta î değilsi . Fakat o kadar fasih ve elig ve edalı ve sadâlı ve 

ağ eli yazıl ış ve ütü  harfleri  ir iri e daya arak keli e ve kelâ ları  siyak u si ak, 

i tiza  ve i si a  ile dizil iş ve u lar ir iri e o kadar kuvvet ve kudret ve eta et ver iş 

ki; e sur ve Türkî i areli olduğu  halde, yi e isli  getirile ez. “e i  gi i parlak bir eser 

bir daha kimseye nasib olmaz.  

 

50- İslâ iyet gü eşi i  doğuşu da  ta  o dört asır so ra, se i  gi i ulvî ve İlahî ve arşî ir 

Nur'u , tekrar ve ye ide , ahusus u so  asırda he  Türk eli de ve he  de Türk dili de 

doğ ası a a a ki i  hatır u hayali de  geçerdi? Bu e üyük i et, izler ve u asır halkı 

içi  e ahtiyarlık ya ‘a î!  

 

51- Türkçe iz se i le iftihar edip dol akta, ka arıp şiş ekte ve her lisa  üstü e ağdaş 

kurup otur aktadır. Gar  dilleri i  her irisi e ter ü e ve akil olu an Mevlâna Câmî ve 

Mevlâna Celaleddin'in ve Hazret-i Mısrî ve Bedreddi 'leri  âsâr-ı ü arekeleri sa a akıp 

"Bârekâllah, zehî saadet sana ey Risale-i Nur, hepi ize aşta ı oldu !" diye te rik ve 

tehniyelerini sunmaya ve rûy-i zeminin insanla beraber bütün zîhayat ahlukatı dahi se i 

ka ule hazırla ıyorlar.  

 

52- Hele o güzel teş ih ve ta irleri  ir isli, ir daha ulu up söyle e ez. “e deki 

mukayese ve muhakemelerin, vak'a ve temsillerin bir benzeri ve bir naziri bir daha 

getirilemez.  

 

53- Kur'an-ı Ara î'de  Türkçe “özler'e aka  ve ugü  öz Türkçede  fışkıra  u feyz ve u 



nurlar, kalblerde senin bir nümune-i kudret ve işa e-i rah et olduğu a hiç ir ray  ve 

gü a  ırak ıyor. “e  âyi e-i idrake cilâ ve âlem-i kalbe safa ve ruh-u reva a gıdası .  

 

54- Allah Allah! Türk illeti se i le e kadar iftihar etse yi e azdır. Gözleri urla dırıp, 

gö ülleri sürurla dıra  u hü etler ve ta iratı  ve u keli at ve teş ihatı  arş-ı a'za da  

inen Kur'an-ı Hakî 'i  delil, hü et ve ürha ları olduğu uhakkaktır. Çü ki kederleri 

gidererek i sa a eş'e ve eşat veriyor. Oku urke  hiç ir itiraz sesi ve hiç ir i kâr kokusu 

duyul uyor. O za a  akıl ve a tık duruyor, efs-i i sa î safileşiyor, he  duruluyor. “a ki 

senin ütü  hakikatları , evvelâ ‘a a î ve ‘ah a î fa rikaları  ulvî ve “a eda î 

tezgâhları da işle erek, so ra Nur-u İlahî deryası da yıka ıp çıkarıldıkta  so ra gülyağı 

fa rikası a veril iş, orada yedi defa gülyağları a atırıldıkta  so ra hâlis öd ağa ı ile 

uhurla ış ve u lar ile yazıl ışsı . Bütü  es'ele ve addeleri  hep sayılı ve saygılıdır. O 

u taza  ve üke el, üzeyye  ve ü evver sözleri  şi diye kadar yazıla  ihtilaflı 

eserleri üküp hepsi i ir ya a ırak ış a ak ke di i azargâh-ı e a a arzeyle iştir.» 

(Konferans sh:83 

 

************************************************************************ 

 

55- SUAL: Risale-i Nur daki keli e ve ta irleri  ifade ettikleri a aları  ay ısı ı ye i ir 

ifade ile ortaya koy ak ü kü  değil i ki, o ta irleri  ay ıyla uhafaza edil esi de 

ısrar ediliyor?  

 

CEVAP: Bu suali  eva ı ahiyeti de pek çok eya lar, u kitapta zikredil iştir. Burada da 

 ö esi Meh ed Feyzi ağa eyi  Asa-yı Musa  e uası içi  hazırladığı lügatçe i  

aşı a yazdığı ve Hazret-i Üstadı ızı  da ü teşir E irdağ Lahikası-  sh: de tahsi  ettiği 

ir fıkrası ı suali iz ü ase etiyle der ediyoruz:  

 

56- «Bedî-ül beyan olan Risale-i Nur u  üellifi, üstadı ız, Alla e-i Said-ün Nursi Hazretleri 

evvela mücahede-i efsa iyeyi herşeye takdi  ve sıfat-ı ez u eyi ahv.. alaik-ı 

dü yeviyede  i kıta .. hakikat-ı hi etle Ce a -ı Hakka teve üh ettiği de  kal -i 

münevverinden hicab-ı zulü at, i ayet-i Hakla i kişaf ve ‘ah et-i İlahiyye feyeza  ve Nur-u 

Samedani lemaan edip 



 

sırrı a azhariyetle sadr-ı şerifi üşerih olup, ‘ah et-i “ü ha iye ile sırr-ı elekût ir at-ı 

kal i e ü keşif ve hakaik-ı i a iye ve Kur a iye tele lü ettiği de ... şüphesiz ‘isale-i Nur, 

doğruda  doğruya ilha -ı İlahi ve İhsa -ı ‘ah a î, İkra -ı ‘a a î, feyz-i sa eda î, İ tak-ı 

“ü ha î, he  i az-ı a evi-i Kur a i... he  ak ul-u şah-ı ‘isalet as he  e duh-u 

şah-ı Velayet ‘A ... he  ergû -u Şah-ı Geyla i K“ . . . he  Kur a -ı Mu iz-ül Beya ı  

sema-i a evisi de parlaya  hidayet ve tevfik gü eşleri i , urları ı  i ikası... he  sırr-ı 

veraset-i kamile-i Nebeviyye(ASM) cihetiyle Resul-i Ekre e A“M  ihsa  olu a  eva i-ül 

keli  gi i, Üstadı ıza dahi kalil-ül lafz, kesir-ül mana, kelimat-ı a ia ikra  olu ası... 

he  Üstadı ız, Es a-i Hüs ada  İs -i Bedi a azhariyette , telifi olan Risale-i Nur, kelimat-

ı edîa ve ta irat-ı gari e ile üzeyye  ol ası... he  ter ü e olu a ak keli at-ı ara iyede 

Üstadı ız yal ız lügatçe sathî a aları düşü eyip elki gayet ge iş ve pek kudsî ola  i a  

ve Kur a  hakikatları ı azara alarak gayet harika deliller, zahir ürha lar, kat i hü etler 

is at ve eya  ettiği de  o keli et, ifade edip aktıkları külli hakikatlarda , kudsi 

a alarda  irer ulviyyet, irer külliyet kes et esi... he  Üstadı ız eskide  eri fesahat-ı 

aliye ve belagat-ı fevkalade sahi i olduğüu da , ‘isale-i Nur belagat ve edebiyetçe pek 

yüksek ir evkide ulu ası gösteriyor ki, o urlu keli atı ter ü e et ek i ka sızdır.  

 

57- Muhtere  Meh ed Feyzi Efe di uhakkik ve üdakkik ir ali  ol ası, sekiz se e 

Hazret-i Üstadı ızı  hiz eti de ve kati liği de ulu ası, Üstadı ızda  da ders al ası gi i 

çok mazhariyetleriyle, Risale-i Nur u  üslu u ve ifadesi ve kela  ve keli eleri hakkı da 

ka aat eya  et e hususu da ali ler ve tale eler içi de e  salahiyetdar şahsiyetlerde  

birisi ol ası oktası da , u parça çok ehe iyetli ve erhu  ağa eyi  ‘isale-i Nur u asıl 

a ladığı ı  parlak ir isalidir.  

 

58- Mezkur lahikada eşredile  ve suali izle de alakalı ir hadisede şudur: 

A dülkadir Badıllı aklediyor: 

« da Ara i Mes eviyi ta et ek içi  teşe üse geçtiği izde;asle  Ara ça 

ola Mes evi i  içi de geçe  azı Türkçe keli eleri  Ara çaya ter ü esi lazı dır, çü kü u 

kita  Ara çadır ve Ara ları  içi de eşredile ektir, diye erhu  )ü eyr Ağa eye ektu la 

bildirdim. Bu hususta Zübeyr ağa eyde  gele  ektu  ay e  şöyledir:  



 

59- ‘a ia : İki i ü arek ve üjdeli ektu u uzu aldı . Bugü kü esli  il ediği fakat 

ihtiya ı a i ae  öğre ek zarureti de olduğu keli eleri, Üstadı ızı  harikulade üslup ve 

elagatı ı ve hakikatleri ifade sadedi de isti al ettiği lügatları ay e  uhafaza et ekle 

hepi iz ükellef ula aktayız. He  erhu  ve uazzez Üstadı ızı  sağlığı da u 

hususlarda:  

 

1-Ya sahife so ları da veya satır içi de lügatları  ya ı a para tez içi de yazılıp 

yazıl aya ağı a,  

2-Veyahut bir Risale-i Nur e uası ı  so u a lügatçe ilavesi e dair iste ile  üsaadelere, 

ü e el Üstadı ız izi  ver e iştir. Bir defası da şöyle uyur uşlardı: Bu ‘isale-i Nur u 

tahriftir. Bir zaman birisi yapmak istedi, çok zarar verdi. Okuyanlar biraz zahmet çeksinler, 

lügatlerde  arayıp ulsu lar.   

 

 

60- Eğer şi e düfer, e zaha e, sa tral  gi i lügatler, Nuriye de Ara î risaleleri  içi de ise; 

ezkur vazife ize ve hakikata i ae  yi e değiştir eye eğiz. Okuya  zatlar öğre si ler. 

Eğer Ara çayı okuya ak ye i esil ise, Yir i i asrı  evki-i uallası da  hita  ede  

Mü elliğ-i Mü i i , Hadi-i Ek er i  –ki  ilir akılları  er ediği e hik ete i ae  yazdığı-

evzu ahis keli eler isillu lügatları erak edip öğre ek şeref-i manevisine yükselsinler.  

Hamise : Eğer Ara îleri aşı da, eğer aşlıklar Türkçe ise yi e ay e  Türkçe olarak kalsı . 

Made  Üstadı ız o üyük eseri, tekrar tekrar oku uş ve e ua hali e getir iş olduğu 

sıralarda o aşlıkları ay e  ırak ış; izlerde ay e  ırakırız.  

-Hasta Kardeşi iz-  

İşte erhu  )ü eyr ağa eyi  ‘isale-i Nur eşri de gösterdiği e  üyük sadakat titizliği i ve 

en vefakar halet-i ruhiyesini ve samimi telakkisini gösteren ve bildiren ifadeleri... 

 

61- Ay ı lâhika izahatı a deva la diyor: 

«Buraya kadar takdim edilen bir kısı  akil ve eya larla Üstad Hazretleri i  Nur ları  

sadeleştiril esi e izi  ve üsadesi ol adığı ı, ola aya ağı ı ifadeye çalıştık. Yal ız izi  

uradaki eva î yazı ız, Hazreti Üstadı reh er ka ul edip o a sadakat göstere ler içi dir. 



Dikkat ve insaf ile mezkûr bedihiyata nazar eden ve Mektubat-ün Nuru okuyan okuyan 

herkes, Hazret-i Üstad ı  u husustaki te eyülatı ı yakî e  göre ektir.  

 

62- Eğer ge çliği  ve esilleri  Nurlarda  istifade ve istifazaları idde  arzu ediliyorsa, u u  

yolu; Nurları  sadeleştirl esi değil, il akis Kur a -ı Haki i  u asrı  feh i e ir dersi ola  

Risale-i Nur u  telifi deki ve şi diye kadar eşrola  asliyeti deki kudsiyeti i uhafaza ile, 

ge ç ve körpe di ağlara, errak gö üllere u Kur a  urları ı  ulaştırıl asıdır. Benim 

hiz eti  ve sergüzeşte-i hayatı  ir evi çekirdek hük ü e geç iş. İ ayet-i İlahiyye ile, u 

zamanda ehemmiyetli bir hizmet-i i a iyyeye e de  ol ak içi  Kur a da  gele  ve 

eyvedar ir şe ere-i aliye ola  Nur risaleleri i ihsa  et iş  diye  ir üstadı  hayatı ı, 

şahsiyeti i ve eserleri i azara ver ektir. Ve Nur  is -i şerifi e azhar ‘isale-i Nurları  

oku up okutul ası ı te i  et ek ve e edi ürşid-i a evi olduğu u ge ç esillere takdi  

ve telki  et ektir. Evet şi di Ce a -ı Hakk ı  ahşettiği u kadar maddi-manevi imkanlar 

içi de ehe iyetle üzeri de durula ak husus: Kevser-i Kur a ide  süzüle  tatlı, üyük ir 

havuzu kaza ak içi  ir uz parçası evi deki şahsiyeti i ve e a iyeti i o havuz içi e atıp 

erite dir  diye  ir kudsi üstadı  eslek ve eşre i içerisi de hiz ete deva  et ektir.  

diye  lahika ektu u u  so u şu ü lelerle so  ul aktadır:  

«Bu gi i külli, kudsi eti eler ise, ‘isaleleri  sadeleştiril esi gi i tahrifat hük ü e geçe  

tasarruflarla elde edil ez. Ve aksası  ta  aksi e, ge çlerin ve nesillerin istifade ve 

istifazaları a a i olu uş olur.» 

 

 

*************************************************************************** 

 

63- SUAL: Bu tespit ve akilleri izi  ortaya koyduğu delillere rağ e  ‘isale-i Nur 

sadeleştiril elidir diyenlere ne dersiniz?  

 

CEVAP: Evvela, Risale-i Nur u a la ak ve istifade et ek hususu da şu duru  ve hadiseler 

üşahade edil iş ve ediliyor:‘isale-i Nur u iddi ve sa i i olarak ve ihtiyaç duyarak 

anlamaya teveccüh edenler ve merakla gayrat gösterenler, anlayıp istifade et işlerdir. Bu 

husus, se eler oyu a eşhud vakıalardır, i kar edile ez. Ka iliyetleri az ola lar azı ık 

a la aları da  aşka;dersi  kudsiyeti de  , ifadelerdeki a evi ahe kte  feyiz al ışlar ve 



sihiramiz bir tarzda kemalat ve takva mertebeleri e er işlerdir. Hal uki hari i tasarruflarla 

sadeleştir e yapılsa, u sır zedele ir. Bilhassa erak ve tev ühleri i afakiyatta dağıta lar, 

ka iliyetli ve kültürlü ol aları a rağ e  hakiki istifade ve tefeyyüz ede edikleri görülüyor. 

Bediüzzaman Hazretleri diyor ki:  

 

«O ulûm-u imaniye ve o edviye-i ruha iye, ihtiya ı ı hissede lere ve iddî ihlas ile isti al 

edenlere yeter, kâfi gelir. (Mektubat sh:358)  

 

«Ü î ihtiyarları  dahi kırk-elli yaşı da  so ra ‘isale-i Nur'u  hatırı içi  yazıya aşlayıp 

yazdıkları kırk-elli parça, iki-üç e ua içi de der edildi. Bu ü î ihtiyarları  ve kıs e  

ço a  ve efeleri  u za a da, u a i  şerait içi de herşeye ter iha  ‘isale-i Nur'a bu 

surette çalış aları gösteriyor ki: Bu za a da ‘isale-i Nur'a ekmekten ziyade ihtiyaç var ki; 

har a ılar, çiftçiler, ço a lar, yörük efeleri ha at-ı zaruriyede  ziyade ir ha at-ı zaruriyeyi, 

Risale-i Nur'u  hakaikı ı görüyorlar. Bu ildde az ve sair altı ild-i âherde asu ları  ve 

ihtiyar ü îleri  yazıları ı  tashihi de çok zah et çektim; vakit müsaade etmiyordu. 

Hatırı a geldi ve a e  de ildi ki: “ıkıl a! Bu ları  yazıları ça uk oku adığı da , 

a ele ileri yavaş yavaş oku ağa e ur ettiği de , ‘isale-i Nur'u  gıda ve taa  

hük ü deki hakikatları da  he  akıl, he  kal , he  ruh, he  nefis, hem his, hisselerini 

ala ilir. Yoksa yal ız akıl üz'î ir hisse alır, ötekiler gıdasız kala ilirler. ‘isale-i Nur, sair ilimler 

ve kita lar gi i oku a alı. Çü ki o daki i a -ı tahkikî ili leri, aşka ili lere ve aariflere 

e ze ez. Akılda  aşka çok letaif-i i sa iye i  kut ve urlarıdır. E irdağ lahikası-1 sh:64)  

 

«Feh ettiği iz iktarı a e u  olup tekrar ütalaa ile izdiyadı a çalış alıyız.» “özler 

sh: 93)  

 

«Yazıla  parçaları dikkatle ve tekrarla okuyu uz.» Şualar sh:   

 

«Gazete gibi oku ayı ız. » Mektu at sh:   

 

«Bir mevhibe-i İlahiyye ola  o esrar, halis ir iyet ile ve dü yada  ve huzuzat-ı efsa iyede  

tecerrüd etmek vesilesiyle gelebilir.» (Mektubat sh:70)  



 

«Başlardaki aşları  çoğu sarhoş;oku az. Okusada a la az. Le alar sh:105) Risale-i Nur, 

siyasetle alakası ol adığı da  ;siyasî ir kafa ça uk takdir ede iyor.» E irdağ Lahikası –1- 

sh:223)  

 

Mezkur eya lar gi i daha pek çok ifadelerde  sarahatla a laşılıyor ki;a la ak ve tefeyyüz 

için dikkat, teveccüh, ihtiyaç duyma gibi şartlar gerekiyor.  

Evet Risale-i Nur eserleri hakkı da a laşıl ası zor ve uğlak olduğu u söyleye leri  ta  

aksi e olarak, risalelerde şu eya lar vardır:  

 

«Evet, Bediüzza a  zâtı a ahsus ir üslû a âliktir. O u  üslû u, aşka üslû larla 

müvazene ve ukayese edile ez. Eserleri  âzı yerleri de, ede iyat kaidesi e veya aşka 

üslû lara azara  pek ü âsi  düş e iş gi i za edile  ir oktaya rastla ırsa, orada 

gâyet i e ir ükte, ir î a veya i e ir â â veya hik et vardır. Ve o Beyâ  tarzı, oraya 

ta  uvafıktır. Fakat o i e i eliği, âli ler de irde  pek a la adıkları ı îtiraf et işlerdir. 

Bu u  içi , Bediüzza a 'ı  eserleri deki hususiyet ve i elikleri, ‘isale-i Nur'la fazla iştigal 

et e iş ola lar, irde  i tikal ede ezler.  

 

64- Büyük şâiri iz, ede iyatı ızı  edâr-ı iftiharı erhu  Meh ed Âkif, ir üde â 

e lisi de, "Viktor Hügo'lar, Şekspirler, Dekartlar; ede iyatta ve felsefede, Bediüzza a 'ı  

ir tale esi ola ilirler. " de iştir.» Ko fera s sh:   

 

65- Risale-i Nur u iyi a laya il e i  ehemmiyetli bir vesilesi, zihni cehd sarfederek tekraren 

oku aktır.  

«Bu u  içi , deva lı oku aya hergü  deva  edi iz. Ke di i tekrar tekrar, zevkle ve şevkle 

okuta  u şaheser külliyatı ı okudukça, a layışı ız ziyadeleşe ektir. A la a ı  tek 

çaresi:Nurlarla aş aşa kalıp, zih î ehd sarfederek, tekrar tekrar oku ak sevgisiyle payidar 

ol aktır.  

 

66- Muhtere  arkadaşları ! ‘isale-i Nur'un üslûbu emsalsiz ve hiçbir üslûbla kabil-i kıyas 

olmayan cazib bir üslûbdur. Bediüzzaman Said Nursî, bir müfessir-i Kur'an olmakla beraber 

asrı ızı  e  üyük edi i ve kuvvetli ir elîğidir. Fakat lafzı  gösteriş ve ta ta ası a değer 



vere  edi lerde  değildir. Bilakis e  fazla a aya ehe iyet ve kıy et verip, lafzı  hatırı 

içi  a ada  fedakârlık yap aya , el ise içi  vü udda  kes eye  ir üelliftir. O, zâtı a 

has ve gayet müessir ve gayet cazibedar bir üslûb-u beyana sahibdir. Bunun için Nur 

‘isaleleri de Kur'a  ve i a  hakikatları e  errak ve e  üke el, e  azi  ve e  üessir 

ir tarzda izah ve is at edil iştir.  

 

67- Risale-i Nur câmi' hakikatlar ve veciz sözler hazinesidir; bir cümlede bir sahifelik, bir 

sahifede o  sahifelik, ir risalede ir kita lık a a ifade ede  ve â iülkeli  hususiyeti e 

âlik ir şaheserdir. Bu u  içi dir ki: Dersleri çok tesirlidir ve gayet afizdir.» Nur u  İlk 

Kapısı sh:   

 

68- «Risale-i Nur, fevkalâde üstes a ir ede î üstü lüğe aliktir. E  eşhur eserlerle ile 

kabil-i kıyas ol aya  ve aşlı aşı a ir hususiyeti haiz ola  üslû u da yüksek ir elâgat, 

fesahat ve selâset ve i'caz vardır. Hattâ Bediüzza a 'ı  eserleri i Âle -i İslâ ı  ısrarla arzu 

et esiyle Arapçaya ter ü e ettir ek içi  üyük İslâ  âli leri e "Asâ-yı Mûsa Me uası" 

götürüldüğü vakit, oku uşlar ve de işlerdir ki: "Bediüzza a 'ı  eserleri i a ak ke disi 

tercüme edebilir; Risale-i Nur'daki yüksek elâgatı ve isilsiz ola  fesahat ve i' azı 

tercümede muhafaza etmekten ve Onun ilmini ihata etmekten âciziz!" Bu suretle o yüksek 

âli ler, Üstadı ızı  fazileti i ve ‘isale-i Nur'u  ke alâtı ı göster işlerdir.» Tarihçe-i Hayat 

sh:696)  

 

69- Bu lafız ve a a veya kolay ve zor a la a diye evzu edile  es ele i  hakikatı ve çok 

ki seleri  i eliği i a laya aya ağı hik et ve sırları hakkı da Bediüzza a  Hazretleri diyor 

ki:  

«)a ı a lafz ve azı , sa atça azi edar olsa, azarı ke diyle eşgul eder. Nazarı 

a ada  çevir e ek içi  perişa  ol ası daha iyidir.» “özler sh:   

 

70- «Ey irader! Vakta ki keşf-i esrar erakı izi şu aka a kadar getirdi. Biz de se i era er 

çektik. “e i ta iz ettik. He  se i  çok yorgu luğu u dahi iliriz. Şi di U sur-ul Belâgat ve 

i' azı  iftahı ola  İki i Makale' i  içerisi e se i gezdir ek istiyoru . “akı  o akale i  

iğlak-ı üslû u ve içi de ilveger ola  esaili  el iseleri i  perişa iyeti, se i te aşası da  



üte effir et esi . )ira iğlak ede , a ası daki dikkat ve kıy ettir. Ve perişa  ede  ve 

zînet-i zâhiriyede  üstağ i ede , a ası daki e al-i zâtiyesidir.  

 

71- Evet, azla a  ve istiğ a göstere  aze i leri  ehirleri dikkattir. Ve e zilleri dahi 

kal i  süveydasıdır. Bu lara giydirdiği  el ise, za a ı  odası a uhaliftir. )ira Kürd 

ekte i de ile  yüksek dağlarda üyü üş olduğu da  alaturka terziliğe alışa adı . He  

de şahsı  üslû -u eya ı, şahsı  ti sal-i şahsiyetidir. Be  ise gördüğü üz veya işittiği iz gi i, 

halli üşkil ir ua âyı ...» (Muhakemat sh: 84)  

 

72- «Bediüzza a , eserleri de, he e  ütü  üyük üellif ve edi lerde  farklı olarak 

lâfızda  ziyade â aya ehe iyet ver iştir. Mâ ayı, lâfza feda et e iş; lâfzı â aya feda 

et iştir. Üslû da okuyu u u  ir evi hevesi i azara al a ış, hakikatı ve â ayı esas 

tut uştur. Vü uda el iseyi yaparke  vü udda  kes e iş, el isede  kes iştir. ‘isale-i 

Nur'daki aklı, kal i, ruhu ve vi da ı el ede  ve hakikata râ ede  o İlâhî azi ede dir ki; 

çoluğu-ço uğu, ge i-ihtiyarı, âva ı-havassı o Nur'a koşuyorlar ve o âzi edar Nur'u  

perva esi oluyorlar. Bu hakikatı  parlak ir isali olarak ge iş ir tale e kitlesi, az za a da 

di  düş a ları ı titrete  ir hale gel iştir.» Tarihçe-i Hayat sh:697)  

 

73- «Bilhassa lise ve ü iversite tahsil ge çliğine bu hârika eserler orijinal ve çekici üslûbu ve 

yüksek ede î sa 'atıyla ke di i okutturuyor.  

 

74- İşte u u  içi dir ki; ko ü ist ve aso lar, ke di zehirli fikirleri i  yayıl ası a ‘isâle-i 

Nur'u  kuvvetli ir â i teşkil ettiği i iliyorlar. Kur'a ı  hakikî bir tefsiri olmakla kuvvetli bir 

î a  kay ağı ola  ‘isâle-i Nur'u ortada  kaldır ak veya okut a ak içi  çeşitli desiseler ve 

iftiralara aşvuruyorlar.» Şualar sh:   

 

75- «Hazret-i Üstadı  halis, fazıl ir tale esi ve iri i uhata ı ol uş Al ay Hulusi Ağa ey 

merhum, Risale-i Nur u  üke eliyeti i a latırke  diyor ki: “a ri Efe di kardeşi iz e 

güzel takdir et iş, âşâallah, âşâallah. Ki i  haddidir ki, u Nurlarda ya lışlık ulsu . Evet 

azı i areler elki ede iyat de ile  şeye ta  uvafık düş üyor uş. Bu da da isa et var. 

Çü kü ede iyat satıl ıyor. Kur'â 'da  urlar gösteriliyor.» Barla Lahikası sh:   

76- Yi e erhu  Hulusi Ağa eyi izi  ‘isale-i Nur u  keli e ve ifadeleri i  üke elliği i 



ve o ifadeleri  taklid edil eye layık oldukları ı Bediüzzaman Hazretlerine beyan ederken 

diyor ki:  

«Biliyorsu uz ki, çok ifadeleri de sizi taklid ettiği  iri i se e i, er utiyet-i hâlisânemin; 

ikinci sebebi, kudret-i kale iye i  kifayetsizliğidir. Fakat ü arek Yir i Dördü ü “özde 

misali geçen fakir gi i, e  de deri : Ey “evgili Üstadı , eğer gü ü  yetişse, eli de  gelse 

ütü  o urlu “özler ayarı da keli elerde  ürekke  ü lelerle size âruzatta ulu ak 

isteri . Fakat iliyorsu uz ki, yok. Niyeti e göre ua ele uyuru uz.» Barla Lahikası 

sh:31)  

 

77- Risale-i Nur u a la a zorluğu hakkı daki iddialar, takri e   se e evvel Eski “aid 

devresi deki eserleri içi  dahi ileri sürül üştü. Fakat Hz. Üstad; Evet dediği iz doğrudur, 

eserler sadeleştiril eli ve kolay a laşılır hale getiril elidir de eyip aksi e uhata ları  

ihtiyaç duyup a aya teve üh et ekteki eksiklikleri se e iyle a la ada geri kaldıkları ı ve 

yazıla  risaleler ke di ihtiyarıyla ol adığı ı eya  eder ve der ki:  

«Malû  olsu  ki, a a de iliyor; i sa lar diyorlar ış ki; "O u  eserleri i  çok yerlerini 

a laya ıyoruz. Böyle kalırsa u eserleri  zayi' ol ası da  korkulur. "  

 

78- Ben de derim: "Cenab-ı Hakk'ı  iz iyle i şâallah zayi' ol aya aklardır. Ve ir za a  

gele ek, ekser di dar ütefekkirler, o ları a laya aklardır. Çü ki u risaledeki ekser 

es'eleleri; efsi de te rü e ettiği , Furka -ı Hakî 'i  a a i'ta et iş olduğu ilâçlardır. 

Fakat ü kü dür ki, sair i sa lar, e i  ita a ihâ a ladığı  gi i a la ası lar. )ira 

benim nefsim sû'-i ihtiyarıyla aşta  ayağa dek, çeşitli yaralarla üle a' ol uştur. Öyle ise 

hayat-ı kal iyesi seli  ola  ki seler; heva-i efis yıla ı ı  ısır ası da  hastala a  ki se 

gi i, tiryakı  dere e-i tesirini anlayamaz.  

 

79- Hem de ben sünuhat-ı kal iye de izahat içi  tahriri de  gele  a zde  ve tağyiri de  

gelen havfta  dolayı tasarruf ede iyoru . A ak kal i e doğduğu gi i yazıyoru .  

 

80- He  de e  sair ütekelli î i  hilafı a olarak, ke di yeri de ve ke di e hita e  

ko uşuyoru . Ba a dö ük ola  sa ii  aka ı da değil. Çü ki o lar ke di efisleri i sa ii  

maka ı da farzederek öyle ko uşuyorlar. A laşılıyor ki, e i  kita ı ı  ö ü ve doğu yüzü 

a a dö ük olup, o u  a'kûsu ve ters tarafı sa ia akıyor. O halde sâ i', âyi ede görü e  



yazıyı okur gi i ke disi e zorlaşıyor. Made  ki e  o u  aka ı a git iyoru . O halde o, 

ke di hayali i te ezzüle  a a gö dersi  ki, e  de o u  hayali i aşı daki gözü de 

isafir edeyi . Tâ ki, o da e i  gördüğü  gi i görsü .» Mes evî-i Nuriye Tercümesi/A. 

Badıllı sh:   

Görülüyor ki;risaleleri anlayabilmek için o hakikatlara ihityaç duymak ve teveccüh etmek 

gerekiyor  

 

81- «Bu ehemmiyetli risalenin, herkes herbir mes'elesini anlamaz. Fakat hissesiz de kalmaz. 

Büyük ir ahçeye gire  ir ki se i , o ahçe i  ütü  eyveleri e elleri yetiş ez. Fakat, 

eli e girdiği iktar yeter. O ahçe yal ız o u  içi  değil, elki elleri uzu  ola ları  hisseleri 

de var.» Şualar sh:   

 

82- De ek oluyor ki: ‘isaleler sadeleştirilse, elleri uzu  ola ları  hissesi kay olur. Ya i havas 

ta akası oku az. Hal uki ava  ala ildiği hissesiyle za a la ve giderek terakki eder, a layışı 

ve istifadesi artar, tekamül eder diye Üstad Hazretleri dikkatimizi çekiyor;dikkat etmek 

gerek!  

 

*************************************************************************** 

 

83- SUAL: Bediüzza a ı  veh i ili le yazdığı ı söylediği iz eserleri e, ke disi kes i ile 

tasarrufta ulu uş udur?  

 

CEVAP: Bediüzzaman Hazretleri diyor:  

«... Yazdığı  vakit, irade ve ihtiyarı  ile ol adığı ı hissettiği de , ke di fikri le ta zi  

veya ıslah et eği uvafık gör ediği  içi  ir parça feh i işkal ede ek ir vaziyet aldı.» 

Şualar sh:   

 

84- Mezkur ifadeye dikkat edelim. Hazret-i Üstad gibi bir dahi-yi a za  ve he  üellifi 

olduğu halde risale üzeri de tasarrufa git iyor ve izlere u hususu hatırlatıyor. O halde 

bizim insafla hareket etmemiz gerekmez mi?  

 

85- Hele şu gele  ifade ve eya  e kadar sarih ve iddidir. Evet o iri i ektu  hakkı da 



Hazret-i Üstad diyor ki:  

«Hal uki ta zi siz, üşevveş ir surette idiler. O lar e hal ile yazıl ış ise, öyle kal ası 

lâzı  geliyordu. “o rada  tashih ve ta zi  et eye e'zu  değiliz! İşte u O iri i Mektu , 

perişa  ir surette, ir iri de  çok uzak dört es'elede  i arettir. He  üşevveş, he  

perişa dır. Fakat şâirleri  ve ehl-i aşkı , zülf-ü perişa îyi sevdikleri ve istihsa  ettikleri 

nev'inden, bu mektub da -zülf-ü perişa  tarzı da- soğuk tasa u' karış ada , hararet ve 

halâvet-i asliyesi i uhafaza et ek iyetiyle ke di hali de ırakıl ış.» Mektu at sh:   

 

86- Asar-ı Bediiyye eseri sh: de şu kat i hükü  var:  

«Başkası ı  tashihi e de kat iyye  razı ola ıyoru . )ira külahı a püskül tak ak gi i 

aşkası ı  sözü, sözleri le hiç ü ase et ve ülfet peyda et iyor. sözleri de  tevahhuş 

eder.»  

 

87- Ay ı hük ü te yide  Hastalar ‘isalesi de de şu ihtar var:  

«Kal e fıtrî ir surette gele  hatıratı, sa 'atla ve dikkatle oz a ak içi , ye ide  tedkikata 

lüzu  gör edik. Okuya  zatlar, hususa  hastalar azı âhoş i arelerde  veyahud ağır 

keli elerde  ve ifadelerde  sıkılıp gü e esi ler, a a da dua etsi ler.» Le alar sh:   

 

88- Bediüzzaman Hazretleri ifadeleri deki a a hassasiyeti e dair ir ihtarı da şöyle:  

«Ah ed Bey'e ha er veri iz ki, üdafaayı aki e ile yazdığı vakit sıhhati e pekçok dikkat 

etsi . Çü ki ifadeleri  aşkası a e ze iyor. Bir harfi  ve aza  ir okta ı  ya lışıyla ir 

es ele değişir, a a ozulur.» Şualar sh :   

 

89- Yi e i retli diğer ir yazıyı ele alıyoruz. Şöyle ki:  

«Aziz, sıddık kardeşleri !  

Gerçi u es'ele, perişa  vaziyeti de  üşevveş ve letafetsiz ol uş. Fakat o üşevveş 

i are altı da çok kıy etli ir evi i' azı kat'î ildi . Maatteessüf ifadeye uktedir ola adı . 

Her ne kadar ibaresi sönük olsa da, Kur'âna ait olmak cihetiyle hem ibadet-i tefekküriye, hem 

kudsî, yüksek, parlak ir evheri  sadefidir. Yırtık li ası a değil, eli deki el asa akılsı .  

Eğer ü asi  ise, "O u u Mes'ele" yapı ız; değilse, sizi  te rik ektu ları ıza uka il ir 

ektu  ka ul edi iz. He  u u gayet hasta ve perişa  ve gıdasız, ir-iki gün Ramazanda, 



e uriyetle gayet ü el ve kısa ve ir ü lede pek çok hakikatleri ve üteaddid 

hü etleri der ederek yazdı . Kusura akıl ası .» Şualar sh:   

 

90- Mevzu edile  risalede esele iyi ifade edile ediği eya  edildiği halde, Bediüzza a  

Hazretleri Risale-i Nur a aşi a ve edip tale eleri e u ahsi okuyup düzelti  diye iye 

emretmedi ve ay e  yazıldığı gi i eşredildi. De ek izi  yok. Hazret-i Üstadı  aze  

söylediği tashih ede ilirsi iz  diye ola  ifadeleri he  tevazu aka ı da he  tale eleri e 

ir iltifat a ası adır. Çü kü öyle tasarruflu tashihler kita larda tahakkuk et ediği gi i, 

azıları  yaptığı tasarruf ve ilavelere Hazret-i Üstadı  revaç ver ediği de aşirler e 

bilinmektedir. Bunlardan bir numune:  

«Hazret-i Üstad hiz etkarları ı  şehadetiyle Muhake at eseri i lerde Kur a  hattıyla 

teksiri içi , katip ve aşir ir zata ver iş. Fakat o ise, daha ö eleri ka disi e iltifate  

veril iş ta zi  izi leri e i ae  Muhake at  u haliyle a laşıl az diyerek sadeleştir e 

iheti e git iş ve u lu kağıtlara sadeleştirdiği şekilde geçirerek, Hazret-i Üstada 

gö der iştir. Muhake at ı  aşı a gele leri göre  Hazret-i Üstad, he e  o kati e aşka 

vazifeler göstererek o şekilde eşri durdur uştur.  

 

91- Mustafa “u gur Ağa ey rivayet ediyor: O hadise üzeri e Üstadı ız izleri topladı ve “iz 

hake  olu dedi. Bakı ız şurada e  şu a ayı kasdet işi ; fakat o, akı ız aşka şekilde 

a la ış ve yaz ıştır. O halde u şekilde Muhake at  olarak eşri aiz idir?  eali de 

ko uştu. O kati  zatı  sadeleştirdiği Muhake at ı  ir iki fasikülü izde de ev uttur.» 

(Risale-i Nur u  Neşir Tarihçesi/A. Badıllı sh:   

 

92- Naşir tale eleri  yaptığı tashihler a ak oriji al  asıl üshalara göre yapılıyor. Hazret-i 

Üstadı  aze  tale eleri e iltifat ve tevazukara e ta zi  ve tasfiye ede ilirsi iz gi i 

sözleri e dikkat edilse azika e üsaadesizlik olduğu a laşılır. Mesela:  

«Hakâika dair esâilde külliyatları ve aza  da tafsilâtları sü ûhat-ı ilhâ iye ev'i de  

olduğu da  he e  u u iyetle şü hesizdir, kat'îdir. O ları  hususu da sizlere azı 

üra aat ve istişâre , tarz-ı telâkkisi e dairdir. O lar hakikat ve hak oldukları a dair 

değildir. Çü ki, hakikat oldukları a tereddüdü  kal ıyor.» Barla Lahikası sh:   

 

93- «Bili iz ki; şu za a da şu vazife-i îmaniye çok mühimdir. Benim gibi, zaif, fikri çok 



ihetlerle i kısa  et iş ir içareye yüklet e eli, elde  geldiği kadar yardı  et eli. Evet, 

ü el ve utlak hakâik; iz, zâhiri vesile olup çıkıyor. Ta zi  ve tasfiye, tasvir ise, 

kıy ettar, uktedir ders arkadaşları a aittir. Baza  o lara vekâlete  tefsilâta, ta zi ata 

girişiyoru , oksa  kalıyor.» Barla Lahikası sh:   

 

94- «Bütü  “özlerde ko uşa  e  değili . Belki, İŞÂ‘ÂT-I KU‘'ANİYYE a ı a hakikattır. 

Hakikat ise hak söyler, doğru ko uşur. Eğer ya lış ir şey gördü üz, uhakkak ili iz ki: 

Ha eri  ol ada  fikri  karış ış, karıştır ış, ya lış et iş.» “özler sh: 651)  

 

95- «İ sa  kusurlarda , isya da , sehivde  hâlî değil. Be i  il ediği  kusurları  var. 

Belki de fikri  karış ış, risalelerde hatalar da ol uş.» Kasta a u Lahikası sh:   

 

96- Mezkur ifadelerde  ve ay ı eselede külliyat üva ehesi deki muhtelif beyanlardan –ki 

ir kıs ı u derle ede görülüyor-aldığı dersle sadakatlı ir tale e şöyle düşü ür:Üstadı  

gi i ir dahi zat ‘isalelere tasarruf etse, oksa  kalırsa, izi  tasarrufu uz a ayı ozar 

diyerek haddini bilir ve anlar ve Hazret-i Üstadı  azika e ikazı ı da a la ış olur. Çü kü fikir 

ahsulü değil ki, fikirle tasarruf edilsi . ‘isaleler, Kur a ı  İ az-ı a evisi de  tereşşuh 

et iştir.  

 

97- Ay ı a ada ve ay ı eseleyi te yid ede  yazılarda  iride İhtiyarlar ‘isalesi diğeri 

İşarat-ül İ az hakkı da ola  şu ifadeler de dikkate alı alıdır:  

Müsevvidine atfen Hazret-i Üstad diyor:  

«Te'lifi  aka i de iki iz de yorgu  olarak, â âyı dikkatle düşü e eyerek, gâyet sathî ir 

tashihle iktifa edildiği de , tarz-ı ifadede el ette kusurlar ulu acak. Âlîcenab ihtiyarlardan, 

ifadedeki kusurları a azar-ı üsa aha ile ak ak; ve ‘ah et-i İlahiye oş olarak 

dö dür ediği ü arek ihtiyarlar, elleri i dergâh-ı İlahiyeye açtıkları vakit izi de duaları da 

dâhil etsi ler.» Le alar sh:   

 

98- Harb esnası da yazıla  İşarat-ül İ az hakkı da da Hazret-i Üstad şöyle der:  

«O za a larda, o gi i yerlerde, üra aat edile ek tefsirleri , kita ları  ulu ası ü kü  

ol adığı da ; yazdıkları  yal ız sü uhat-ı kal iye de  i aret kaldı. Şu sü uhatı  eğer 

tefsirlere uvafık ise, uru  alâ ur; şayet uhalif ihetleri varsa, e i  kusurları a 



atfedilebilir.  

Evet tashihe uhtaç yerleri vardır, fakat hatt-ı har de üyük ir ihlas ile, şehidler arası da 

yazılıp giydirile  o yırtık i areleri  te dili e şehidleri  ka  ve elbiselerinin tebdiline cevaz 

veril ediği gi i  evaz vere edi  ve kal i  razı ol adı.  

Şi di de razı değildir, çü ki o za a daki ihlas ve hulûsu şi di ula ıyoru . HAŞİYE » 

İşarat-ül İ az sh:   

 

99- Bu ifadede tashihe uhtaç yerleri vardır de iliyor. Fakat haşiyede sû uhat-ı Kur a iyye 

yani sonsuz ilm-i ilahide  ülhe  ve Kur a ı  a evi i azı olduğu da  ya lışlarda  

uhafaza edildiği azara verilip i e ir a aya dikkat çekiliyor. Ya i;ahirza a  fit esi e 

karşı a e  vazifedar ola  zatı  ve hiz etinin her cihetle ve hususi manada yani, inayet-i 

hassa ile uhafaza edildiği ‘isale-i Nur u  üteferrik yerleri de zikredilir. Evet ‘isale-i Nur 

kes î ili le yazıl ış değil, veh idir.  

 

100- Hazret-i Üstad otalar ve Ara i risaleler içi  de ay ı a ayı te yide  şu ları söyler: 

«Şu Notalar ve ara î ‘isaleler, Ye i “aid'i  e  evvel hakikat il i de  ir dere e şuhud 

sureti de gördüğü içi  tağyir edil ede  ealleri yazıldı. O u  içi  azı ü leler sair 

Sözlerde de zikredilmekle beraber burada da zikrediliyor; ve ir kıs ı gâyet ü el ol akla 

beraber izah edilmiyor, tâ letafet-i asliyesi i kay et esi .» Le alar sh:  

 

 

*************************************************************************** 

 

101- SUAL: Bu a latıla lara göre, ‘isale-i Nur u  ta ir ve kelimelerine tasarruf 

edilemeyince;bu tabir ve kelimeleri bilmeyenler ne yapacaklar? Bu kelimlere bilinmezse, 

a alar kapalı kal az ı?  

 

CEVAP: Ortaya ko a  u a İslâ î Lugat kitapları, el ette ki u ihtiya ı  eva ı olarak 

yazıl ışlardır. Kita ları  oriji al yapısı a tasarruf et eye hiç ihtiyaç yoktur. Üstad 

Bediüzza a  Hazretleri İsla i ta ir ve ıstılahları  sadeleştirilip asliyeti i oz aya değil, elki 

u a idar ve ur e aları ola  keli leri  tarihî seyri ve istikrarı ı akıl ve kal lerde de 

tesbitini istiyor ve diyor ki:  



«Her ü' i e il esi lâzı  ola  ü el a aları, ya i uhtasar ir eali ise, e  â î ir 

ada  dahi ça uk öğre ir. Bütü  ö rü ü İslâ iyetle geçire  ve kafası ı i ler alaya iyat ile 

dolduran adamlar, bir-iki haftada hayat-ı e ediyesi i  a ahtarı ola  şu keli at-ı 

mübarekenin meâl-i i alîsi i öğre e esi e asıl azur ola ilirler, asıl üslü a  

olurlar, asıl "akıllı ada " de ilirler? Ve öyle herifleri  te ellikleri i  hatırı içi , o ur 

e a'ları ı  ahfazaları ı oz ak kâr-ı akıl değildir!..» Mektu at sh:   

 

102- «A a a ke di e üslü a  diye  ir ada , dü ya ı  ir e faati içi , ir gü de elli 

keli e Fire gî lügatı da  taallü  ettiği halde; elli se ede ve her gü de elli defa tekrar ettiği 

Sübhanallah, Elhamdülillah ve Lâilahe İllâllah ve Allahü Ek er gi i ukaddes keli eleri 

öğre ezse, elli defa hayva da  daha aşağı düş ez i? Böyle hayva lar içi , u keli at-ı 

ukaddese ter ü e ve tahrif edil ez ve teh ir edil ezler! O ları teh ir ve tağyir et ek, 

ütü  ezar taşları ı hâkket ektir; u tahkire karşı titreye  ezarista daki ehl-i kuburu 

aleyhlerine döndürmektir.» (Mektubat sh:434)  

 

103- Evet dü yevi ve fa i hayatı  e faati içi  yapıla  ve illi şa şaa ve teşvikle ve üyük 

paralar har a arak yürütüle  fire gi lisa ı öğre e ve öğret e faaliyeti de gösterile  alaka 

ve gayreti  çeyreği kadar ir gayret, e edi saadeti  kaza ıl ası a gösterilse ve 

şa şaala dırılsa heralde e iyeti izde ava  ta akası kal azdı. Hayat-ı uhreviyeye u kadar 

alakasız i sa lar içi  fikrî, il î ve hissi ola  ve a evi değerleri taşıya  ta irat-ı di iye asrı  

ruhsuz kelimelerine mahkum edilemez. 

 

*************************************************************************** 

 

114- SUAL: Ma evi hususiyetlerle ü taz olduğu u söyleyip azara verdiği iz ‘isale-i 

Nur u  a latıla  a adaki ledü î i elikleri de  a evi tefeyyüz ede  zatlar yetiş iş 

midir?  

 

CEVAP: Evet, yetişe ler vardır. Bilhassa Barla Lahikası da u zatlarda  azıları ı  

ektupları a dikkat ede ler, öyle zatları  varlığı ı ir dere e a larlar. Ezcümle: 

Bediüzza a  Hazretleri i  tale eleri de  ali  ve fazıl ve ehl-i kalb bir zat olan merhum 

Hasa  feyzi Ağa eyi , ‘isale-i Nur u  eziyetleri i eya  ede  ve hazret-i Üstad ı  tashih ve 



tasvi i de  geçe  yazısı ör ek gösterile ilir. Evet u zat, ‘isale-i Nur u  Kur a î ve ilha î, 

fasih ve eliğ olduğu u;sahife, satır, keli e ve harflaeri de pekçok esrar ve ledü iyat 

ulu duğu u;e  ava a kadar ders verdiği i ve Türkçe ize üyük eziyetler kattığı ı ifade 

eder. Yazısı ı  ir kıs ı ay e  şöyledir:  

 

115- Ey Risale-i Nur! Senin Kur'an-ı Keri 'i  urları da  ve u' izeleri de  geldiği e, 

Hakk'ı  ilha ı, Hakk'ı  dili olup o u  e ri ve o u  iz i ile yazıldığı a ve yazdırıldığı a, artık 

şek şü he yok. Fakat a a a se i  ir isli  daha yazıl ış ıdır? Türkçe olarak te'lif ve tertib 

ve ta zi  olu a , üzeyye  ve üke el, fasih ve elig üshaları ı  şi diye kadar ir eşi 

ve ir e zeri görül üş üdür? Yüzü deki fesahat ve özü deki elâgat ve se deki halâvet 

aşka eserlerde görü üyor. Ehil ve er a ı a alû  olduğu üzere âyât-ı eyyi at-ı 

İlahiye i  türlü kıraat ile hik et ve hakikat ve arifet ili leri i ve daha ir çok ru uz ve 

esrar ve işaret ve ulû -u Ara iyeyi hâ il olduğu gi i, se  dahi ir çok yü elikler sahife ve 

satırları da, hattâ keli e ve harfleri de, tale eleri i hayret ve dehşetlere düşüre  irçok 

esrar ve ledü iyat taşıyorsu . İşte u hal se i  ir u' ize-i Kur'a  olduğu u is at ediyor. 

Öyle yazıl ış ve öyle dizil işsi  ki; i sa ı  aktıkça aka ağı, okudukça okuya ağı geliyor. E  

âlî bir taleben sende  feyiz ve il  ü irfa  aşkı aldığı gi i, e  ava  ir tale e  de yi e se de  

ders duygusu u alıyor. “e  e üyük ir eser, e tatlı ir kevsersi . Bu hâli  Türkçe ize 

üyük ir kıy et ve tüke ez ir eziyet ahşediyor. “e i  ulviyet ve kera eti  Türk dilini 

ütü  diller içi de yükseltiyor Kur'a da  aada hiç ir kita a ve hiç ir kav i  lisa ı a 

sığ aya  u kadar yüksek asalet ve fesahatı se i le dili izde görüyoruz.» Ko fera s sh:   

 

116- Risale-i Nurla haşr ü eşr ve fe a fi - ur ola  u zatı  ay ı a layışı a sa i iyetle sahip 

pek çok ehl-i fazilet ve uhles ağa eyleri  adde-i kübra-yı üstakî leri de , halis ve sadık 

bir nurcu inhiraf etmez ve ettirilmez ve ettirmez.  

 

117- Ledünniyattan hissedar ve ilm-i vehbîye istinad eden Risale-i Nur u  ütü  

incalikleri e; efsi  e a iyyeti de  ve asrı  gıll u gışı da  dolayı gereği kadar vâkıf 

ola adığı ızı il ek gerek.  

 

*************************************************************************** 



 

 


