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Saniyen, Risale-i Nur bütün dünyada
tahayyüllerin fevkinde intiþar ediyor; ihtiyacýný
hissedenler, hakikate susayanlar, ciddi talep
eden yediden yetmiþe herkes istidadý, iþtyaký,
azm ve gayreti, saffet ve samimiyeti nisbetinde
bu ders-i imaniyeden istifade ediyor, hisse
alýyor. Üstadýmýz “Risale-i Nur, benim bedelime sizlerle görüþür, derse müþtak yeni kardeþlerimize güzelce ders verir. Nurlarla ya okumak

Evvela, çok mübarek ve çok sevaplý ibadet
aylarý olan þuhur-u selasenizi ve eyyam-ý mübarekelerinizi bütün ruh u canýmýzla tebrik ediyoruz.

Aziz, Sýddýk Kardeþlerimiz,

14 Nisan 2012
Ýstanbul

SADELEÞTÝRME ÝLE ÝLGÝLÝ LÂHÝKASI

MEÞVERET HEYETÝNÝN

TÜRKÝYE UMUMÝ MEÞVERETÝNDE

14 NÝSAN 2012 TARÝHÝNDE YAPILAN
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“Kur'anýn bir nevi tefsiri olan Sözler'deki

Ýþte onlarda birkaç numuneyi dikkatlerinize sunuyoruz.

BÝRÝNCÝ NOKTA: Hakkýn hatýrý, müellifin
hukuku ve sanat ahlaký sadeleþtirmeye müsaade etmez. Nasýl ki bir mimarýn çizdiði projeler
onun izni ve kabulü olmadan deðiþtirilemezse
Hz. Üstad’ýn telifatý olan Risale-i Nur Külliyatý
da onun izin ve müsaadesi olmadan taðyir ve
tebdil edilemez. Çünkü Üstadýmýz buna müsaade etmemiþtir. Bu hususta Lahikalarda pek
çok beyan olduðu gibi saff-ý evvel aðabeylerimizin naklettikleri hatýralar da buna þahittir.

Sadeleþtirme hakkýndaki görüþ
ve düþüncelerimizi birkaç NOKTA
baþlýðý altýnda hülasa ile beyan
ediyoruz.

Salisen, malum olduðu üzere en son
meþverette tezekkür edilen “sadeleþtirme”
hakkýndaki kardeþlerimizin umumi görüþ ve
düþünceleri, tahkik ve deðerlendirmeleri hulasa bir biçimde meþveret metninde beyan
edilmiþtir.

veya okutmak veya yazmak suretindeki
meþguliyet; tecrübelerle kalbe ferah, ruha
rahat, rýzka bereket, vücuda sýhhat veriyor.”
buyurmaktadýr.
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“...ifadelerim baþkasýna benzemiyor. Bir
harfin ve bazan bir noktanýn yanlýþýyla bir
mes'ele deðiþir, mana bozulur.” (Þualar, 486)

“Resail-in Nur'un mesaili; ilim ile, fikir ile,
niyet ile ve kasdî bir ihtiyarla deðil; ekseriyet-i
mutlaka ile sünuhat, zuhurat, ihtarat ile oluyor.” (Kastamonu Lâhikasý, 211)

“Ýþte en uzak hakikatlarý, en yakýn bir tarzda, en âmi bir adama ders verecek derecede;
benim gibi Türkçesi az, sözleri muðlak, çoðu
anlaþýlmaz ve zahir hakikatlarý dahi müþkilleþtiriyor diye eskiden beri iþtihar bulmuþ ve eski
eserleri o sû'-i iþtiharý tasdik etmiþ bir þahsýn
elinde bu hârika teshilât ve sühulet-i beyan; elbette bilâþübhe bir eser-i inayettir ve onun hüneri olamaz ve Kur'an-ý Kerim'in i'caz-ý manevîsinin bir cilvesidir ve temsilât-ý Kur'aniyenin
bir temessülüdür ve in'ikasýdýr.” (Mektubat, 370)

hüner ve zarafet ve meziyet kimsenin deðil;
belki muntazam, güzel hakaik-i Kur'aniyenin
mübarek kametlerine yakýþacak mevzun,
muntazam üslûb libaslarý, kimsenin ihtiyar ve
þuuruyla biçilmez ve kesilmez; belki onlarýn
vücududur ki, öyle ister ve bir dest-i gaybîdir
ki, o kamete göre keser, biçer, giydirir. Biz ise
içinde bir tercüman, bir hizmetkârýz.”
(Mektubat, 383)
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“Risale-i Nur'un gýda ve taam hükmündeki
hakikatlarýndan hem akýl, hem kalb, hem ruh,
hem nefis, hem his, hisselerini alabilir. Yoksa

“Bu ehemmiyetli risalenin, herkes herbir
mes'elesini anlamaz. Fakat hissesiz de kalmaz.
Büyük bir bahçeye giren bir kimsenin, o bahçenin bütün meyvelerine elleri yetiþmez. Fakat,
eline girdiði mikdar yeter. O bahçe yalnýz onun
için deðil, belki elleri uzun olanlarýn hisseleri
de var.” (Þualar, 98)

ALTINCI DEVA: “(Haþiye): Fýtrî bir surette
bu lem'a tahattur ettiðinden, altýncý mertebede
iki deva yazýlmýþ. Fýtrîliðine iliþmemek için
öylece býraktýk, belki bir sýr vardýr diye
deðiþtirmedik.” (Lem'alar, 208)

“Aziz kardeþim, yazýlan galib Sözler ve
Mektublar; ihtiyarsýz, def'î ve ânî bir surette
kalbe geliyordu, güzel oluyordu. Eðer ihtiyar
ile Eski Said gibi kuvve-i ilmiye ile düþünüp
cevab versem; sönük düþer, noksan olur.”
(Mektubat, 279)

“Büyük mektublar meydana çýktýktan sonra
küçükler de umumun nazarýna gösterilmesi
lâzýmgeldi. Halbuki tanzimsiz, müþevveþ bir surette idiler. Onlar ne hal ile yazýlmýþ ise, öyle
kalmasý lâzým geliyordu. Sonradan tashih ve
tanzim etmeye me'zun deðiliz!” (Mektubat, 488)
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“Risale-i Nur eczalarý, bütün mühim hakaik-i
imaniye ve Kur'aniyeyi hattâ en muannide
karþý dahi parlak bir surette isbatý, çok kuvvetli
bir iþaret-i gaybiye ve bir inayet-i Ýlahiyedir.
Çünki hakaik-i imaniye ve Kur'aniye içinde

“Lafýzperestlik nasýl bir hastalýktýr.. Öyle de;
suretperestlik ve üslûbperestlik ve teþbihperestlik ve hayalperestlik ve kafiyeperestlik þimdi filcümle, ileride ifrat ile tam bir hastalýk ve manayý kendine feda edecek derecede bir maraz olacaktýr. Hattâ bir nükte-i zarafet için veya kafiyenin hatýrý için, çok edib edebde edebsizlik etmeye þimdiden baþlamýþlardýr.” (Muhakemat, 88)

“Bu Notalar ve Arabî risaleler, Yeni Said'in
en evvel hakikat ilminden bir derece þuhud
suretinde gördüðü için taðyir edilmeden mealleri yazýldý. Onun için bazý cümleler sair
Sözlerde zikredilmekle beraber burada da
zikrediliyor; ve bir kýsmý gayet mücmel olmakla beraber izah edilmiyor, tâ letafet-i asliyesini
kaybetmesin.” (Mesnevi-i Nuriye, 149)

yalnýz akýl cüz'î bir hisse alýr, ötekiler gýdasýz
kalabilirler. Risale-i Nur, sair ilimler ve kitablar
gibi okunmamalý. Çünki ondaki iman-ý tahkikî
ilimleri, baþka ilimlere ve maariflere benzemez.
Akýldan baþka çok letaif-i insaniyenin kut ve
nurlarýdýr.” (Emirdað Lahikasý-1, 65)
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1948-1949!da Afyon hapsinde Ahmet Feyzi

Üstadýmýz nazariyat-ý diniyenin mahfazalarý
olan elfazlarýn deðiþtirilmesinde bir zaruret olmadýðýný beyen buyurmaktadýr. belki bu noktada yapýmasý gereken þey, o elfazlarý va’z u
nasihatlerle açmak; mütalaa ve müzakere ciddiyeti içinde tefekkürle talim etmektir.

“Amma nazariyat-ý diniyenin mahfazalarý
olan elfazlar ise, deðiþtirilmeye lüzum kalmaz.
Çünki nasihat ile ve sair tedris ve talim ve va'z
ile o ihtiyaç mündefi' olur.” (Mektubat, 342)

“...namazda ve ezandaki gibi elfaz-ý
mübarekeler, mana-yý örfîlerine alem ve nam
olmuþlar. Alem ve isim ise, deðiþtirilmez.”
(Mektubat, 340)

“Bu söz, þimdiye kadar binler adamý hâb-ý
gafletten kurtardýðý gibi, çoklarýný da imana
getirmiþ. Gayet kýymettar ve yüksek olmakla
beraber, temsiller ile fehmi kolaylaþmýþ, herkes
onun dilini anlýyor.” (Sözler, 785)

öyleleri var ki; en büyük bir dâhî telakki edilen
Ýbn-i Sina, fehminde aczini itiraf etmiþ, "Akýl
buna yol bulamaz!" demiþ. Onuncu Söz Risalesi, o zâtýn dehasýyla yetiþemediði hakaiki;
avamlara da, çocuklara da bildiriyor.”
(Mektubat, 372)
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Sadeleþtirme, Risale-i Nur'daki bu kudsî
mazhariyetleri kýrar, hakaik-i imaniyenin feyzini uçurur; elfazýn letafetine iliþir, hüsün ve cemalini zayi eder; sarih mananýn maverasýndaki

ÝKÝNCÝ NOKTA: Risale-i Nur, Kur'an-ý
Azimüþþan'ýn hakikatlerinden telemmu etmiþ,
en yüksek bir ders-i imaniye, envar ve esrar-ý
Kur'aniyye'dir. Üstad, "bunun (Risale-i Nur'un)
ilham-ý Ýlahi olduðuna bütün imanýmla kaniim." (Þualar, 498) buyurmaktadýr.

“Saniyen, Nur’un metni izaha ihtiyacý olsa
ya satýrýn üstünde ya kenarýnda haþiyecikler
yazýlsa daha münasiptir. Çünkü metin içine girse teksir edilen nüshalar ayrý ayrý olur, tashih
lazým gelir. Hem su-i istimale kapý açýlýr, muarýzlar istifade ederler. hem herkes senin gibi muhakkik, müdakkik olmaz. yanlýþ mana verir, bir
kelime ilave eder, ehemmiyetli bir hakikatý
kaybetmeye sebeb olur. Ben tashihatýmda böyle zararlý ilaveleri çok gördüm. Hem benim
tarz-ý ifadem bu zamanýn Türkçesine uygun
gelmiyor. Bir parça dikkat ve teenni ister. Belki
bunun da bir faydasý var.. (Emirdað Lâhikasý,
Elyazma 661)

Aðabey’in Hz. Üstad’dan gençler için risalelerin biraz sadeleþtirilmesine dair yazdýðý mektubuna Üstadýmýz þöyle cevap vermiþtir.
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Rahmetli Tahirî Aðabey'in Üstad'dan naklettiði þu ifadeler, sadýk ve sebatkâr þakirtler için
fevkalade önem taþýmaktadýr:

Sadakatin bir cüzü de, Risale-i Nur nüshalarýný aslý þekliyle muhafaza etmek; risaleleri taðyir ve tebdil etmemektir.

ÜÇÜNCÜ NOKTA: Risale-i Nur, talebelerine kazandýrdýðý uhrevi kazanç ve kemalata
bedel olarak, onlardan "tam ve halis bir sadakat" ve "daimi ve sarsýlmaz bir sebat" istemektedir. (Kastamonu, 101)

Üstadýmýzýn fevkalade önem atfettiði; makbuliyeti-i Ýlahiye bir alamet saydýðý tevafukat
ve cifir gibi ince hikmetler ve latif sýrlar sadeleþtirme ile tamamen ortadan kalkar.

Risale-i Nur, "üslub-u âliye" üzerine müessestir. Sadeleþtirme, "üslub-u âliye"yi tebdil ve
tahfif hükmüne geçer. O mevzun, muntazam,
üslub libaslarý bozulunca kalb, ruh, sýr ve diðer
latifeler hissesiz kalýr; akýl da tam itminana
ulaþamaz. Çünkü sadeleþtirme, kelamýn camiiyetine, lisanýn selasetine, nazmýn cezaletine,
mananýn belagatine büyük zarar verir; o ruhu
öldürür ve o letafeti söndürür.

iþarî, remzî, telmihi mana tabakalarýna perde
çeker. Risale-i Nur'un, hüsn-ü hakikisini incitir,
derin manalarýný basitleþtirir ve bayaðýlaþtýrýr.
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"Benimle gelen periþan olmaz. Benimle gelen arkadaþ, ruz-u mahþerde periþan olsa; o
benim sýrtýmýn yükü olsun. Yeter ki, bu davaya
olan ahdini ve sadakatini bozmasýn."
Bizim görevimiz, Risale-i Nur'u asli haliyle
tâ kýyamete kadar muhafaza etmektir. Bu muhafaza o ahdin lazýmlarýndan birisidir.
DÖRDÜNCÜ NOKTA: Risale-i Nur, tekrarat-ý Kur'aniyye'nin bir lemaatýna mazhar
olduðu için tekrar tekrar okunmasý usanç vermez. Üstad Hazretleri bütün hayatý boyunca
kendi telif ettiði eserleri müteaddit defa okumuþ, talebelerine de okutmuþtur. Hâlbuki sadeleþtirilmiþ bir eser, latif ve hassas ruhlara
aðýr gelir; belki ancak bir kere okunabilir. Ýkinci, üçüncü, dördüncü kere okunmaz. Çünkü
sadeleþtirme, sanat zevkini incitir, ciddi okuma
iþtiyakýný köreltir. Ýnce seziþler, latif manalar
sadeleþtirme rötuþu içinde gözden kaybolur.
Letafet ve zarafetle biçilmiþ ve giydirilmiþ olan
o deri hükmündeki nazenin libaslar soyulup
atýlýr. Ne selaset kalýr, ne letafet! Metin, kýrk
yamalý bohça þekline girer. Tenasüp gider, zarafet kaybolur. Kelam estetik deðerini, fikrî
aðýrlýðýný, teravettar özelliðini kaybeder, mesaj
gücünü yitirir.
BEÞÝNCÝ NOKTA: Dil, bir milletin hafýzasýdýr. Belki, o milletin tâ kendisidir. Dili sade-
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Düþünceye hizmet etmeyen bir dil, kýsýrlaþýr.
Kýsýrlaþan dil, cemiyette fikir ve düþünce üretemez, ideal yükleyemez, yüksek fikirleri, ulvi
hisleri terennüm edemez. Dal ve budaklarý budanmýþ, kanatlarý kýrýlmýþ, yozlaþtýrýlmýþ bir dil
ile ciddi metinler de kaleme alýnamaz, þaheserler üretilemez. Mevcut ciddi eserler de okuna-

ALTINCI NOKTA: Ehl-i ihtisasýn beyanýna
göre "Dil, düþüncenin evidir." Fikir inþasýnýn
tuðlasý, kerpici, ana malzemesi kelimelerdir.
"Anlaþýlmýyor." Gerekçesiyle birçok kelime ve
ýstýlahlar devre dýþý býrakýldýðý zaman tefekkür
sahasý daralýr; dimað harmaný küçülür. Kýyýlmýþ, doðranmýþ kelimelerle ciddi tefekkür olmaz; tefekkür derinliði asla ulaþýlamaz. Halbuki Risale-i Nur mesleðinin temel esaslarýndan
birisi de tefekkürdür.

leþtirmek, milletin hafýzasýný silmek, tarihi arþivleri yok etmek, kütüphaneleri yýkmaz,
manevî göstergeleri, hassas deðerleri silip
süpürmek anlamýna gelir. Çünkü dinimize,
ahlak ve kültürümüze, örf ve adetlerimize medar bütün güzelliklerimiz dil ile yaþar, dil ile
yaþatýlýr, dil ile muhafaza edilir. Dil, maziden
istikbale uzanan bütün deðerlerimizin intikal
köprüsüdür. Sadeleþtirme bu köprüyü uçurur.
Mazi ile ilgili baðlarý kopartýr.
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Sadeleþtirme, bu manalara kuvvet veremediði gibi, bilakis, insanlarý me'hazýn kutsiyetin-

Bilmek gerekir ki, lakayt ve laubali ruhlarý
hakikat dünyasýna celb ve cezb etmenin yolu,
iman ilminde derinleþmek, teblið sorumluluðunu canlý tutmaktýr. Bu da, temsil ruhunu yaþatmak, teblið ciddiyetine bürünmek, hakikat-ý
imaniyeye tam ayna olmak; tefekkür disiplini
içinde mütalaa, müzakere ile tahkik mesleðine
kuvvetle gerçekleþtirilebilir.

YEDÝNCÝ NOKTA: Maddi bir unvan ve
þöhret adýna birkaç lisan öðrenen; dünyevi bir
istikbal için kendi sahasýndaki yüzlerce tabirleri
ve yabancý kelimeleri ezberleyen bir insanýn;
sýrf nefsin tembelliðinden ve ruhun lakaytlýðýndan gelen bir hisle, Kur'anî tabir ve ýstýlahlarý
öðrenmemesi, nasýl mazur görülebilir!?..

Evet, dil sadeleþtirilirse, düþünce sýðlaþýr.
Sadeleþtirme iþi, edebi, fikrî, ilmi, ahlakî ve
dini metinlerde sürdürülürse, netice noktasýnda cemiyet hayatýnda, "düþünme derinliði" kaybolur. Bir müddet sonra düþünmeyen, murakebe ve muhasebe yapamayan, derinliklere
inemeyen, fikirde kifayetsiz, izanda nakýs, intikalde gabi bir gençlik karþýmýza çýkar.

maz, derin ibarelere girilemez, ilmî, felsefî, edebî, fikrî eserlere ulaþýlamaz.
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Yýllardýr hafýzaya kaydolmuþ, dimaða resmedilmiþ, kalbe nakþedilmiþ marifet-i Kur'ani-

DOKUZUNCU NOKTA: Ýlimde derinleþmenin ilk adýmý, o ilmin ýstýlahlarýna vukufiyettir. Ýlmî tabirler ve ýstýlahlar sadeleþtirilemez.
Onlarý olduklarý gibi öðrenmek gerekir. Doktorlarýn yazdýðý reçeteler, dünyanýn he yerinde
geçerlidir. Çünkü o kelimeler týp dünyasýnýn
müþterek lisanýdýr. Týp atlasý da, bilgisayardaki
teknik tabirler de öyledir.

Risale-i Nur'un bir görevi de dili muhafaza
etmek; Ýslami ýstýlah ve kelimeleri günlük hayatýn içinde canlý tutmak ve yaþatmaktýr. Sadeleþtirme bu noktaya da zarar verir, dilde yaþanan erozyonu hýzlandýrýr.

SEKÝZÝNCÝ NOKTA: Dil, cemiyetin harcýdýr. Kelimeleri yerlerinden oynatmak, sökmek ve çýkartmak adeta saðlam bir binanýn
statiðini bozmak, mukavemetini sarsmak, binayý yerinden oynatmak anlamýný taþýr. Bu gibi
uzun yaþamazlar.

den uzaklaþtýrýr; cýlýz, kuru, sönük ve silik bir
mecraya sürükler. Hâlbuki Üstadýmýz:
"Me'hazýn kudsiyeti, çok bürhanlar kuvvetinde
tesirat gösteriyor; onun ile ahkâmý umuma
kabul ettiriyor." (Mektubat, 342) buyurmaktadýr.
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ONBÝRÝNCÝ NOKTA: Þimdi olduðu gibi,
çok yakýn bir gelecekte Risale-i Nur, dünya
düþünce tarihini etkileyecek en önemli eserlerin baþýnda yer alacak; Ýnþallah, fikir ve ilim
dünyasýnýn en çok konuþulan, tezekkür edilen
ve hakkýnda en çok yazýlar yazýlan, araþtýrmalar yapýlan, kitaplar neþredilen bir þaheseri
olarak, biiznillah, asra damgasýný vuracaktýr.
Belki, binlerce bilim adamlarý, araþtýrmacýlar,
psikologlar, sosyologlar, siyaset bilimcileri, sanat adamlarý, tefekkür insanlarý, risaleleri didik

ONUNCU NOKTA: Sadeleþtirme ile ilgili
çalýþmalarda, genellikle, bir taviz, ikinci bir tavizi doðurur. O da üçüncü, dördüncüyü.. Belki
her 10-15 sene sonra sadeleþtirme tekrar gündeme gelir. O sadeleþtirenler de, tekrar sadeleþtirildiðinde; 50-60 sene sonra, belki asýl metin
buhar olur uçar; estetik özelliklerini, kelamî
güzelliklerini, mana tabakalarýný, lisan inceliklerini ve derin sýrlarýný kaybeder. Özellikle,
kudsî kelimat ile inþa edilmiþ metinlerde bu
tahrib daha ziyade olur; o metinlerin manevi
aðýrlýklarý, derinlikleri, letafet ve zarafetleri silinip gider.

yeye medar tabir, kelimat ve ýstýlahlarýn muhafazasý lazým ve elzemdir. Onlarý muhafaza bizim
görevimizdir. Bu görev ve sorumluluðun, hassasiyet ve duyarlýlýkla yerine getirilmesi gerekir.
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ONÝKÝNCÝ NOKTA: Kardeþlerimizin malumu olduðu üzere, Risale-i Nur'un mesleði
"kavl-i leyin"dir. Bu mesele münasebetiyle,
hiddet ve þiddete, adavet ve çatýþmaya kapýlar
açacak bir biçimde ahvallere bürünmek; gayz
ve gadabla infial göstermek, ifratkarane tavýrlar takýnmak, hiddet sergilemek, mesleðimizin
ruhuna muhaliftir. Ýhlas ve uhuvvete zýddýr.

ELHASIL, Sadeleþtirme, hikmet diline, hakikat lisanýna, metnin orjinalliðine, lisanýn selasetine, kelamýn camiiyetine, beyanýn belagatine, hüsün ve letafetine, mana tabakatýnýn
enginliðine, tefekkür ciddiyetine, tahkik mesleðine, tetebbuat zevkine iliþir. Hakikat ilminin
hudutsuz sahrasýný daraltýr. Zihni sýðlaþtýrýr. Elfazýn derisini soyar, hayattar mana tabakalarýnýn taravetini izale eder.

didik inleyecek, herkes kendi ilim mahfilinden
bakacak, farklý açýlardan yorumlar yapýlacak,
þerh ve izahlara giriþilecektir. Yapýlacak bütün
bu çalýþmalar Risale-i Nur'un kadir ve kýymetini, baha ve deðerini daha ziyade gözler önüne
serecektir; bu araþtýrmalarýn gerçekleþtirilmesi
için, orijinal metnin, asýl nüshalarýn olduðu gibi
muhafazasý gerekir. Çünkü sadeleþtirilmiþ metinler üzerinden yapýlacak yorum ve deðerlendirmeler, yanlýþlara kapý açabilir, bir kýsým
hakikatlerin zayi olmasýna sebep olabilir.
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"Saniyen: muhabbet-i din saikasýyla teþekkül eden cemaatlerin iki þart ile umumunu
tebrik ve onlarla ittihad ederiz.

Hem, Üstadýmýz: "Evvela umur-u uhreviyede hased ve müzahamet ve münakaþa olmadýðýndan; bu cemiyetlerden hangisi münakaþaya, rekabete kalkýþsa, ibadette riya ve nifak etmiþ gibidir." buyurmaktadýr.

"Evvelâ; müttefekun aleyh olan makasýd-ý
âliyeye nazar etmektir. Çünki Allahýmýz bir,
Peygamberimiz bir, Kur'anýmýz bir, zaruriyat-ý
diniyede umumumuz müttefik, zaruriyat-ý diniyeden baþka olan teferruat veya tarz-ý telakki
veya tarîk-i tefehhümdeki tefavüt bu ittihad u
vahdeti sarsamaz, racih de gelemez. "Elhubbu
fillah" düstur tutulsa, aþk-ý hakikat harekâtýmýzda hâkim olsa -ki zaman dahi pek çok yardým
ediyor- o ihtilafat sahih bir mecraya sevkedilebilir."

Evet, Üstadýmýz, "Tuluat Risalesi"nde, ihtilafý tadil edecek çarenin reçetesini yazmýþ, gözlerimizin önüne sermiþtir. O reçete þudur:

Ýhlaslý istikamet ve uhuvvetkarane muhabbet
mesleðimizde esastýr. "Dostlara mürüvvetkarane, düþmanlara sulhkarane davranmak" Nur'un
bir düsturudur.
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Dua ve münacatýmýz o dur ki, Rabb-i Rahim
bizleri azami ihlas, azami sadakat, hakikat-ý
uhuvvet ve muhabbetle, istikamet dairesinde
istihdam ettirsin. Rýzasý dairesinde çalýþtýrsýn.

"Bizler muhabbet fedaileriyiz. Husumete
vaktimiz yoktur." diyen muazzez Üstadýmýzýn
açtýðý cadde-i Kübra-yý Kur'aniye'de, ihlâs ve
uhuvvet, muhabbet ve istikametle yürümek
zorundayýz.

Evet, biz de, bu meseleyi müdakkik kardeþlerimizin hakimane tetkiklerine ve þefkatkarane tedbirlerine havale ediyoruz.

Ýkinci þart: muhabbet üzerine hareket etmek, baþka cemiyete leke sürmekle kendisine
kýymet vermeðe çalýþmamak. Birinde hata
bulunsa, mütfi-i ümmet cemiyet-i ulemaya havale etmektir" (Asar-ý Bediyye, 516 Envar Neþriyat)

Birinci þart: hürriyet-i þer'iyeyi ve asayiþi
muhafaza etmektir.
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Saniyen: Rabb-i Rahimimize nihayetsiz
hamd-ü senalar olsun ki; Hazreti Üstadýmýzýn
ifadesiyle, "Bu zamanýn ilmi, manevi ve ehemmiyetli bir mürþidi olan Risale-i Nur Külliyatýnýn ve ona mensub olan Nur Talebelerinin hizmetleri; Türkiye'de ve Küre-i Arz'da azami þevk
ve muvaffakiyetle devam etmektedir. Her bir
kitabý bir SAÝD olan ve Hazreti Üstadýmýzýn
mübarek ve kudsi üslubu ile neþr-i envar eden
Nurlarýn bizzat devamlý olarak okunmasý, ders-

Evvela: Binler selam ve hürmet ve muhabbetlerimizi arz eder, hizmet-i imaniye ve
Kur'aniyemizde azami ihlas, sadakat, sebat,
dikkat ve kanaat sýrlarý ile ahir ömrümüze
kadar istihdam olmamýzý eltaf-ý Ýlahiyeden
tazarru ve niyaz ederiz.

Aziz, Sýddýk, Vefakâr ve Fedakâr Aðabey ve Kardeþlerimiz!

04 Nisan 2013
BURSA

EHL-Ý HÝZMETÝN LÂHÝKASI

SADELEÞTÝRME ÝLE ÝLGÝLÝ

EHL-Ý HÝZMET MEÞVERETÝNDE

4 NÝSAN 2013 TARÝHÝNDE YAPILAN
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Rabian: Bu imtihanlar karþýsýnda Risale-i
Nur'a mensub ve talebe olan bizlerin mühim
bir mesuliyet ve vazifemize nazar-ý dikkati celb
etmek için; bu lahikayý neþretmeye zaruret hasýl olmuþtur. Bu vazife de; nurlardan aldýðýmýz
ihlas, sadakat ve Hazreti Üstadýmýzýn bize miras býraktýðý her þeye, kendi malýmýz gibi

Salisen: Bilindiði gibi Hazreti Üstadýmýzýn
hizmetkârlarý ve neþriyatla alakadar aðabeylerimiz 1991 yýlýnda sadeleþtirme ile ilgili bir
lahika mektubu neþredip; bu gibi teþebbüslerin
kabul edilemez büyük bir hata olduðunu
tebarüz ettirdiler. Ayrýca daha önceki umumi
meþveretlerde de bu mesele teferruatýyla tezekkür edildi. Bütün bunlara raðmen maalesef
tamamen haksýz ve hikmet-i hakikiyeden uzak
olan bu teþebbüs ve neþriyatlarýn devam ettiði
görülmektedir.

leri ve mütalaasý ile bu külli istifade ve inkiþaflarýn hasýl olduðu umumun malumu ve hepimizin vicdani bir kanaatýdýr. Bununlar beraber,
sýrr-ý teklif muktezasý ile, bazý imtihanlar da
devam etmektedir. Bunlardan biri de; Risale-i
Nur Külliyatýnýn "SADELEÞTÝRME" adý altýnda
tahrif edilerek neþredilmesi ve yine, külliyatýn
Hazreti Üstadýmýzýn bizzat tertib ve tanzimi ile
neþredilen tarzýn haricine çýkýlarak deðiþik
þekillerde neþredilmesi gibi hususlardýr.
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Netice-i Kelam: Bütün dershane-i Nuriyelerde hizmetlerle devamlý olarak bilfiil iþtigal
eden umum vakýflar heyeti olarak, Hazreti
Üstadýmýzýn Risale-i Nur'daki mevzu ile alakalý
ders ve ikazlarýna ittibaen Hazreti Üstadýmýzýn
hizmetkarlarý olan aðabeylerimizin ve Türkiye
Meþveret Heyetinin sadeleþtirme ile ilgili meþveret lahikasýný ve bu meseledeki tavýrlarýný
ruh-u canýmýzla teyid ve tasdik ettiðimizi beyan ederek; Risale-i Nur'larý tahrif ve taðyir
etmeye müteveccih "SADELEÞTÝRME" baþta
olmak üzere her türlü teþebbüsü kat'iyyen
tasvib etmediðimizi ve bu gibi teþebbüslerden
derhal vazgeçilmesinin elzem olduðunu efkar-ý
ammeye arz ediyoruz.

Hamisen: Bu mes'ele ile alakalý vaki olabilecek suallere cevap verebilmek için yukarýda zikredilen neþredilmiþ lahikalar, mektup ve makaleler, bizzat Risale-i Nur Külliyatý'nda bulunan
kesretli me'hazler mevcuttur. Bunlar defalarca
neþredilerek herkesin malumu olmuþtur.

tesahub etmek gibi düsturlara imtisalen; Nur
Talebeliðinin bir þiarý ve sadakatimizin bir vecibesi olarak, Risale-i Nur Külliyatý'nýn aynen
muhafaza edilerek neþredilmesi ve bu þekilde
bizden sonraki nesillere intikalinin temin edilmesi hususudur.
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Hz. ÜstadBediüzzaman Said Nursî'nin ve
bütün Nur talebelerinin ve bilhassa Risale-i
Nur'un küllî hukuku namýna, hem bundan böyle tâ kýyamete kadar gelip geçecek nesl-i âtinin
de bu mucize-i Kur'aniyeden feyiz ve ýþýk
alarak Nura talebe olma namzedlikleri itibariyle o milyonlar mâsumlarýn da hukuk-u maneviyeleri nâmýna Hz. Üstada sadakat borcumuz
olarak deriz ki:

22 Ocak 1990 tarihli Zaman Gazetesinde
"Hakkýn Hatýrý Ýçin mi?" baþlýðý altýnda ve
Þemseddin Nuri müstear ismiyle neþredilen
yazýda, Risale-i Nur'un sadeleþtirilmesinin gerekliliði iddiasý ileri sürülmüþtür. Buna delil
olarak da elyazma Kastamonu Lâhikasýndan
alýnma ve yeni yazýda neþredilmemiþ olan biriki satýr yazý gösteriliyor. Hem Risale-i Nur'un
sadeleþtirilmesine mani olduklarý iddiasýyla
Nur hizmetiyle bizzat meþgul olan fedakâr hâdimleri de itham edilmektedir.

EVET HAKKIN HATIRI ÝÇÝN

LÂHÝKA MEKTUBU)

OLDUKLARI SADELEÞTÝRME ÝLE ÝLGÝLÝ

AÐABEYLERÝMÝZÝN TAMÝM ETMÝÞ

HÝZMETÝNDE BULUNAN

(1991 YILINDA HZ. ÜSTADIN
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Ýþte gazetede sadeleþtirmeye delil olarak
gösterilen o iki cümle, bu parçanýn devamý idi.

"Sâniyen: Burada lise mektebine tesirli bir
nur girdi. O da Otuzikinci Söz'ün Birinci Mevkýfý, Otuzuncu Lem'anýn Ýsm-i Adl ve Hakem
Nükteleri, Tabiat Lem'asý hâtimesine kadar,
Âyet-ül Kübra'nýn "Evet bu dünya memleketine ve misafirhanesine giren herbir misafir"
diye baþlayan Birinci Makam'ýn baþýndan, ilham vahiy mertebeleri hâriç kalýp tâ Onsekizinci Mertebe olan kâinatýn hudus hakikati tâ
imkâna kadar, yeni hurufla, bir ihtar-ý manevî
ile izin verdik. Daktilo (el makinasý) ile kendilerine yazdýlar. Siz de bu dört parçayý birden
cilt yapýp yeni hurufla ehl-i inkâra onikilik top
güllesi gibi atabilirsiniz."

Yazýda Risale-i Nur'un sadeleþtirilmesine
delil olarak gösterilen ve elyazma Kastamonu
Lâhikasýndan alýnan o iki cümleyi Hz. Üstad
Kastamonu Lâhikasýnm yeni yazýyla neþre hazýrlanýþýnda kaldýrmýþtýr. Elimizdeki orijinal
nüshalarda bu husus mevcuttur. Mezkûr cümlenin geçtiði paragrafýn tamamý ise þöyledir:

Þimdiye kadar böyle gazete lisanýyla,
Risale-i Nur'un asliyetini deðiþtirme tarzýnda
ve âdeta meydan okuma edasýyla böyle bir itiraz yapýlmamýþtý.
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Kastamonu hayatýndan sonra Denizli hapsinde on ay hapis ve beraetten sonra Emirdaðý'nda ikameti sýrasýnda; Afyon hapsinden
evvel Isparta ve Ýnebolu'da teksir edilen
Zülfikar, Siracünnur, Týlsýmlar, Asa-yý Musa,
Sikke-i Tasdik-i Gaybî eserlerini defalarca
müellif-i muhterem kendisi bizzat okuyup
tashih ettiði gibi, 1956'dan sonra Ankara ve
Ýstanbul'da yeni yazýyla neþrine izin verdiði,
teþvik ve takip ettiði Sözler, Mektubat,

Eðer böyle bir sadeleþtirme müellifçe gerekli görülseydi, 1940'tan 1960'a kadarki neþriyat
devresinde fiilen tatbik eder veya ettirirdi. Halbuki sadeleþtirme ihtiyacý yani dilin deðiþmesi
1940'tan sonra daha da artmýþtý. Bu kadar
açýk bir mantýk tenakuzunu anlamamak nedendir?

Kastamonu hayatýnda yazdýðý bu cümleyi
þimdi ele alarak, mâna ve makamýný nazara
almadan, küllî bir sadeleþtirmeye delil getirmek hatadýr. Çünki böyle bir yanlýþ anlayýþa
meydan vermemek için Hz. Üstad yeni yazý
neþirde bu cümleyi çýkarmýþtýr. Zira o cümlenin
mâna ve makamý: Kendi tasarruf ve nezareti
altýndaki o cüz'î hâdiseye münhasýrdýr. Ve hem
bundan sonraki hayatý ve neþir hususundaki
tatbikatý bizce yakînen biliniyor ki; bu cümleden anlaþýlmak istenilen mâna gibi deðildir.
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"Elli-altmýþ risaleler (þimdi yüzotuzdur) öyle
bir tarzda ihsan edilmiþ ki; deðil benim gibi az
düþünen ve zuhurata tebaiyet eden ve tedkike
vakit bulamýyan bir insanýn, belki büyük
zekâlardan mürekkeb bir ehl-i tedkikin sa'y ve

"Risale-i Nur eczalarý, bütün mühim hakaik-ý
îmaniyye ve Kur'aniyyeyi hatta en muannide
karþý dahi parlak bir surette isbatý, çok kuvvetli
bir iþaret-i gaybiyye ve bir inâyet-i Ýlâhiyyedir.
Çünki hakaik-i îmaniyye ve Kur'aniyye içinde
öyleleri var ki; en büyük bir dâhî telâkki edilen
Ýbn-i Sina, fehminde aczini itiraf etmiþ, "Akýl
buna yol bulamaz" demiþ. Onuncu Söz Risalesi, o zâtýn dehasiyle yetiþemediði hakaiki;
avamlara da, çocuklara da bildiriyor
(Mektubat: 372)

Risale-i Nur'un neden sadeleþtirilemiyeceðinin çeþitli hikmetlerini anlatan Hz. Bediüzzaman'ýn ve yakýn talebelerinin birçok ifade ve
beyanlarý vardýr. Nümune olarak bunlardan
birkaçýný zikrediyoruz:

Lem'alar, Þualar, Ýþârat-ül-Ý'caz, Asa-yý Musa,
Mesnevi-i Nuriye, Sikke-i Tasdik-i Gaybî,
Gençlik Rehberi ve sair diðer küçük eserleri
bizzat Hz. Üstad tarafýndan yanýndaki talebeleriyle beraber okunmuþ, efkâr-ý ammeye ve
istikbal nesillerine arzedilmiþtir.
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"Kur'an'ýn bir nevi tefsiri olan Sözler'deki
hüner ve zarafet ve meziyet kimsenin deðil;
belki muntazam, güzel hakaik-ý Kur'aniyenin
mübarek kametlerine yakýþacak mevzun, muntazam üslûb libaslarý, kimsenin ihtiyar ve þuuruyla biçilmez ve kesilmez. Belki onlarýn
vücududur ki, öyle ister; ve bir dest-i gaybîdir
ki, o kamete göre keser, biçer, giydirir. Biz ise,

Ýþte en uzak hakikatlarý, en yakýn bir tarzda,
en âmi bir adama ders verecek derecede; benim gibi türkçesi az, sözleri muðlâk, çoðu anlaþýlmaz ve zâhir hakikatlarý dahi müþkilleþtiriyor diye eskidenberi iþtihar bulmuþ ve eski
eserleri o su'-i iþtiharý tasdik etmiþ bir þahsýn
elinde bu hârika teshilât ve suhulet-i beyan;
elbette bilâþüphe bir eser-i inâyettir ve onun
hüneri olamaz ve Kur'an-ý Kerîm'in i'caz-ý mânevisinin bir cilvesidir ve temsilât-ý Kur'aniyyenin bir temessülüdür ve in'ikâsýdýr." (Mektubat:
373)

gayretiyle yapýlmýyan bir tarzda te'lifleri,
doðrudan doðruya bir eser-i inâyet olduklarýný
gösteriyor. Çünki bütün bu risalelerde, bütün
derin hakaik, temsilât vasýtasýyla, en âmi ve
ümmî olanlara kadar ders veriliyor. Halbuki o
hakaikin çoðunu, büyük âlimler "tefhim edilmez" deyip, deðil avâma belki havassa da
bildiremiyorlar.

bir

hizmetkârýz."
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"Tahsil hayatý üç aydan baþka mevcut
olmadýðý halde, bu kadar feyz-i ilim neþreden
ve ilminin hârikalarýyla en münteha mesâil-i
ilmiyede ve âliyede en yüksek mütefekkirleri
dahi hayrette býrakacak bir mantýk ulviyeti
ibraz eden ve hayatýnýn yarýsýndan sonra öðrendiði bir lisanda bu kadar câzibedâr bir tarz-ý
beyan ve sürükleyici bir hararet izhar eden ve
gayet feyyaz bir aþk ve heyecan terennüm
eden ve bir derya-yý îman ve bir hazine-i

Hz. Bediüzzaman'ýn âlim, fâzýl ve edib talebelerinden merhum Ahmed Feyzi, Risale-i
Nur'un tarz-ý beyanýnýn ulviyetini þöyle ifade
ediyor:

Lütfen geçen cümleye dikkat edilsin. Yani
yazarýn "Risaleler, ifadeler ve üslûb bakýmýndan tekrar gözden geçirilmelidir" iddiasýna
karþý, Hz. Üstadýn bir nevi cevabýna bakýnýz:
"Muntazam, güzel hakaik-ý Kur'aniyenin mübarek kametlerine yakýþacak mevzun, muntazam
üslûb libaslarý, kimsenin ihtiyar ve þuuruyla
biçilmez ve kesilmez. Belki onlarýn vücududur
ki; öyle ister ve bir dest-i gaybîdir ki, o kamete
göre keser, biçer, giydirir. Biz ise içinde bir tercüman, bir hizmetkârýz."

içinde bir tercüman,
(Mektubat: 383)
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(Mekteb-i fünunda ve ulûm-u Islâmiyede
gayet müdakkik ve kýdemli muallimlerden
Haþan Feyzi'nin ehemmiyetli ve çok uzun bir
mektubudur. Fakat bir kýsmý tayyedildi; neþrine lüzum görülmedi.)
"EY RÝSALE-Ý NUR! Senin, Kur'ân-ý
Kerîm'in nurlarýndan ve mucizelerinden

kavl-i þerifinin îma ve iþâratýndan, þu devrede
Türk lisanýnýn sadmeler geçirmesine bakýlýrsa,
"Risale-i Nur" Türkçede lisan üzerinde de
imam olacaðýna; yâni yarýn hâlis Türkçe olan
Risale-i Nur'un kesb-i imtiyaz edip diðerlerini
terkedeceklerine dair iþaret-i Kur''aniyedendir
demiþ olsam hatâ etmemiþ olurum zannederim. " (Emirdað Lâhikasý-I: 99)

"Risale-i Nur Kur'an-ý Mu'ciz-ül Beyan'ýn
taht-ý tasarrufunda olduðundan, ona uzanan,
iliþmek istiyen her el kýrýlýr ve her dil kurur.
Kur'an-ý Mu'ciz-ül Beyan'ýn

Risale-i Nur'un çok eski, çok sâdýk ve çok
fedakâr bir talebesi merhum Halil Ýbrahim'in
lâhikadaki fýkrasýndan bir parça:

tevhid ve bir umman-ý hikmet halinde coþan
bir ikinci Bediüzzaman gösterebilir misiniz?.."
(Þualar: 564)
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geldiðine, Hakkýn ilhâmý, Hakkýn dili olup,
Onun emri ve Onun izni ile yazýldýðýna ve
yazdýrýldýðýna artýk þek þüphe yok. Fakat acaba
senin bir mislin daha yazýlmýþ mýdýr? Türkçe
olarak te'lif ve tertip ve tanzim olunan müzeyyen ve mükemmel, fasih ve belið nüshalarýnýn
þimdiye kadar bir eþi ve bir yoldaþý görülmüþ
müdür? Yüzündeki fesahat ve özündeki belâgat ve þendeki halâvet baþka eserlerde görülmüyor. Ehil ve erbabýna malûm olduðu üzere:
Âyât-ý Beyyinât-ý Ýlâhiyenin türlü kýraat ile hikmet ve hakikat ve marifet ilimlerini ve daha
birçok rumuz ve esrar ve iþaret ve ulûm-u Arabiyeyi hâmil olduðu gibi, sen dahi birçok yücelikler, sahife ve satýrlarýnda, hattâ kelime ve
harflerinde talebelerini hayret ve dehþetlere
düþüren birçok esrar ve ledünniyat taþýyorsun.
Ýþte bu hal, senin bir Mu'cize-i Kur'an olduðunu isbat ediyor. Öyle yazýlmýþ ve öyle dizilmiþsin ki, insanýn baktýkça bakacaðý, okudukça
okuyacaðý geliyor. En âlî bir taleben senden
feyiz ve ilim ve irfan aþký aldýðý gibi, en avam
bir taleben de yine senden ders duygusunu
alýyor. Sen ne büyük bir eser, ne tatlý bir kevsersin. Bu hâlin, Türkçemize büyük bir kýymet
ve tükenmez bir meziyet bahþediyor. Senin
ulviyet ve kerametin, Türk dilini bütün diller
içinde yükseltiyor. Kur'ân'dan maada hiçbir
kitaba ve hiçbir kavmin lisanýna sýðmýyan bu
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Türkçemiz seninle iftihar edip dolmakta,
kabarýp þiþmekte ve her lisan üstüne baðdaþ
kurup oturmaktadýr. Garb dillerinin her birisine tercüme ve nakil olunan Mevlânâ Câmi ve

Ýslâmiyet güneþinin doðuþundan tam ondört asýr sonra, senin gibi ulvî ve Ýlâhî ve arþî
bir nurun tekrar ve yeniden, bahusus bu son
asýrda, hem Türk elinde ve hem de Türk dilinde doðmasý, acaba kimin hatýr ve hayalinden
geçerdi. Bu ne büyük bir nimet bizlere ve bu
asýr halký için ne bahtiyarlýk Yârabbi!..

Fesahat ve belâgatýn son haddine çýktýðý bir
devirde, Kur'ân-ý Kerîm'in nâzil olmaya baþlamasý ile Kur'ân nuru karþýsýnda üdebâ ve bülegânýn kýymetten düþüp, sönen âsârý gibi; senin
de o hudutsuz ve nihayetsiz ve amansýz fesahat ve belâgatýn, hutebâyi hayretlere düþürmüþtür. Sen bir þiir-i destanî deðilsin. Fakat o
kadar fasih ve belið ve edâlý ve sadâlý ve naðmeli yazýlmýþ ve bütün harflerin birbirine dayanarak kelime ve kelâmlarýn, siyak ve sibak,
intizam ve insicam ile dizilmiþ ve bunlar birbirine o kadar kuvvet ve kudret ve metanet vermiþ ki; mensur ve Türkî ibâreli olduðun halde,
yine mislin getirilemez. Senin gibi parlak bir
eser, bir daha kimseye nasib olmaz.

kadar yüksek asâlet ve fesahati seninle dilimizde görüyoruz.
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Mevlânâ Celâleddin'in ve Hazret-i Mýsrî ve
Bedreddinlerin âsâr-ý mübarekeleri sana
bakýp: "Bârekâllahzehîsaâdet sana ey Risâle-i
Nur! Hepimize baþtâcý oldun!" diye tebrik ve
tehniyelerini sunmaya ve ruy-i zeminin insanla
beraber bütün zihayat mahlûkatý dahi seni
kabule hazýrlanýyorlar. ..
Hele o güzel teþbih ve tâbirlerin bir misli, bir
daha bulunup söylenemez. Þendeki mukayese
ve muhâkemelerin, vak'a ve temsillerin bir
benzeri ve bir nazîri bir daha getirilemez.
Kur'ân-ý Arabîden Türkçe Sözlere akan ve
bugün öztürkçeden fýþkýran bu feyiz ve bu
nurlar, kalblerde senin bir nümune-i kudret ve
niþane-i rahmet olduðuna hiçbir rayb ve güman býrakmýyor. Sen, âyine-i idrâke cilâ ve
âlem-i kalbe safa ve ruh-u revâna gýdâsýn...
Allah Allah... Türk Milleti senin ile ne kadar
iftihar etse yine azdýr. Gözleri nurlandýrýp,
gönülleri sürurlandýran bu hüccetler ve tâbiratýn ve bu kelimat ve teþbihâtýn, Arþ-ý Âzamdan indiði muhakkaktýr. Çünki: Kederleri
gidererek, insana neþ'e ve neþat veriyor,
okunurken hiçbir itiraz sesi ve hiçbir inkâr
kokusu duyulmuyor. O zaman akýl ve mantýk
duruyor, nefs-i insanî sâfileþiyor, hem duruluyor. Sanki senin bütün hakikatlerin, evvelâ
Rabbânî ve Rahmânî fabrikalarýn ulvî ve
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"Bedî-ül Beyan olan Risale-i Nur'un müellifi, Üstadýmýz Allâme-i Said-ün Nursî Hazretleri
evvelâ mücahede-i nefsaniyeyi herþeye takdim
ve sýfat-ý mezmûmeyi mahv.. alâik-ý dünyeviyeden inkýta'., hakikat-ý himmetle Cenab-ý
Hakk'a teveccüh ettiðinden kalb-i münevverinden hicab-ý zulümat, inâyet-i Hak'la inkiþaf ve
Rahmet-i Ýlâhiyye feyezan ve Nur-u Samedanîlemean edip sýrrýna mazhariyetle sadr-ý þerifi
münþerih olup, Rahmet-i Sübhaniyye ile sýrr-ý
melekût mir'at-ý kalbine münkeþif ve hakaik-ý

"1950 öncesi, Mehmed Feyzi Aðabeyin
"Asa-yý Musa" mecmuasý için hazýrladýðý lügatçenin baþýna yazdýðý; ve Hz. Üstadýmýzýn da
münteþir Emirdað Lâhikasý sh: 220'de tahsin
ettiði bir fýkrasýný makam münasebetiyle buraya dercediyoruz:

Samedânî tezgâhlarýnda iþlenerek, sonra Nur-u
Ýlâhî deryasýnda yýkanýp çýkarýldýktan sonra
gülyaðý fabrikasýna verilmiþ. Orada yedi defa
gülyaðlarýna batýrýldýktan sonra hâlis öd aðacý
ile buhurlanmýþ ve bunlar ile yazýlmýþsýn. Bütün mes'ele ve maddelerin, hep sayýlý ve saygýlýdýr. O muntazam ve mükemmel, müzeyyen
ve münevver sözlerin, þimdiye kadar yazýlan
ihtilâflý eserleri büküp hepsini bir yana býrakmýþ, ancak kendini nazargâh-ý enâma arzeylemiþtir." (Konferans: 83-88)
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imaniye ve Kur'aniye tele'lü' ettiðinden þüphesiz Risale-i Nur, doðrudan doðruya ilham-ý
Ýlâhî ve ihsan-ý Rahmanî, ikram-ý Rabbanî,
feyz-i Samedanî, intak-ý Sübhanî, hem i'caz-ý
manevî-i Kur'anî., hem makbul-ü Þâh-ý Risalet
(A.S.M.)., hem memduh-u Þâh-ý Velâyet
(R.A.).. hem mergûb-u Þâh-ý Geylanî (K.S.)..
hem Kur'an-ý Mu'ciz-ül Beyan'ýn semâ-i manevîsinde parlayan hidayet ve tevfik güneþlerinin
nurlarýnýn in'ikâsý.. hem sýrr-ý veraset-i kâmile-i
Nebeviyye (A.S.M.) cihetiyle Resûl-i Ekrem'e
(A.S.M.) ihsan olunan cevâmi-ül kelim gibi,
Üstadýmýza dahi kalîl-ül-lafz, kesîr-ül mâna,
kelimat-ý câmia ikram olunmasý., hem Üstadýmýz, Esmâ-ül Hüsnâ'dan ism-i Bedî'a mazhariyetinden, te'lifi olan Risale-i Nur, kelimat-ý
bedîa ve tâbirat-ý garibe ile müzeyyen olmasý.,
hem tercüme olunacak kelimat-ý Arabiyyede
Üstadýmýz yalnýz lügatça sathî mânalarý düþünmeyip belki gayet geniþ ve pek kudsî olan
iman ve Kur'an hakikatlarýný nazara alarak
gayet hârika deliller, zâhir bürhanlar, kat'î hüccetler isbat ve beyan ettiðinden o kelimat,
ifade edip baktýklarý küllî hakikatlardan, kudsî
mânalardan birer ulviyyet, birer külliyyet kesbetmesi.. hem Üstadýmýz eskiden beri fesahat-ý
âliye ve belâgat-ý fevkalâde sâhibi olduðundan, Risale-i Nur belâgat ve edebiyatça pek
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"Râbian: Ýkinci mübarek ve müjdeli mektubunuzu aldým. Bugünkü neslin bilmediði fakat ihtiyacýna binâen öðrenmek zaruretinde olduðu kelimeleri, Üstadýmýzýn hârikulâde üslûb
ve belâgatýný ve hakikatleri ifade sadedinde

"1969'da Arabî Mesnevî'yi tab'etmek için
teþebbüse geçtiðimizde; aslen Arabça olan
Mesnevî'nin içinde geçen bazý Türkçe kelimelerin Arabçaya tercümesi lâzýmdýr, çünki bu
kitab Arabçadýr ve Arablarýn içinde neþredilecektir, diye merhum Zübeyr Aðabeye mektubla
bildirdim. Bu hususta Zübeyr Aðabeyden
gelen mektub aynen þöyledir:

Abdülkadir Badýllý naklediyor:

Muhterem Mehmed Feyzi Efendi muhakkik
ve müdakkik bir âlim olmasý, sekiz sene Hz.
Üstadýmýzýn hizmetinde ve kâtibliðinde bulunmasý, Üstadýmýzdan da ders almasý gibi çok
mazhariyetleriyle, Risale-i Nur'un üslûbu ve
ifadesi ve kelâm ve kelimeleri hakkýnda kanaat
beyan etme hususunda âlimler ve talebeler
içinde en salâhiyetdar bir þahsiyet olmasý noktasýndan, bu parça çok ehemmiyetli ve merhum aðabeyin Risale-i Nur'u nasýl anladýðýnýn
parlak bir misalidir.

yüksek bir mevkide bulunmasý gösteriyor ki; o
nurlu kelimatý tercüme etmek imkânsýzdýr. "
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Hâmisen: Eðer Arabîleri baþýnda, eðer baþlýklar Türkçe ise yine aynen Türkçe olarak kalsýn. Mâdem Üstadýmýz o büyük eseri, tekrar

Eðer "þimendüfer, eczahane, santral" gibi
lügatlar, "Nuriye"de Arabî risalelerin içinde ise;
mezkûr vazifemize ve hakikata binâen yine
deðiþtiremiyeceðiz. Okuyan zâtlar öðrensinler.
Eðer Arabçayý okuyacak yeni nesil ise, Yirminci Asrýn mevki-i muallâsýndan hitab eden Mübellið-i Mübin'in, Hâdî-i Ekber'in -kim bilir
akýllarýn ermediði ne hikmete binâen yazdýðýmevzubahis kelimeler misillü lügatlarý merak
edip öðrenmek þeref-i mânevisine yükselsinler.

2- Veyahut bir Risale-i Nur mecmuasýnýn
sonuna lügatçe ilâvesine dair istenilen müsaadelere, mübeccel Üstadýmýz izin vermemiþtir.
Bir defasýnda þöyle buyurmuþlardý: "Bu Risale-i
Nur'u tahriftir. Bir zaman birisi yapmak istedi,
çok zarar verdi. Okuyanlar biraz zahmet çeksinler, lügatlardan arayýp bulsunlar. "

1- Ya sahife sonlarýnda veya satýr içinde
lügatlarýn yanýna parantez içinde yazýlýp yazýlmayacaðýna,

isti'mal ettiði lügatlarý aynen muhafaza etmekle hepimiz mükellef bulunmaktayýz. Hem merhum ve muazzez Üstadýmýzýn saðlýðýnda bu hususlarda:
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"Sâniyen: Nur'un metni, izaha ihtiyacý olsa,
ya satýrýn üstünde, ya kenarda hâþiyecikler
yazýlsa daha münasibdir. Çünki metin içine
girse, teksir edilen nüshalar ayrý ayrý olur,
tashih lâzým gelir. Hem su-i isti'male kapý açýlýr,
muarýzlar istifade ederler. Hem herkes senin
gibi muhakkik müdakkik olmaz, yanlýþ bir
mâna verir, bir kelime ilâve eder, ehemmiyetli
bir hakikati kaybetmeye sebeb olur. Ben tashihatýmda böyle zararlý ilâveleri çok gördüm.
Hem benim tarz-ý ifadem, bu zamanýn Türkçesine uygun gelmiyor. Bir parça dikkat ve teenni ister. Belki bunun da bir faydasý, bir hikmeti
var..." (Emirdað Lâhikasý, elyazma sh. 661)

1948-1949'da Afyon hapsinde Ahmed Feyzi
Aðabeyin Hz. Üstaddan gençler için risalelerin
biraz sadeleþtirilmesine dair mektubuna, Hz.
Üstadýmýzýn verdiði cevabdýr:

Ýþte merhum Zübeyr Aðabeyin Risale-i Nur
neþrinde gösterdiði en büyük sadakat titizliðini
ve en vefakâr hâlet-i ruhiyesini ve samimi
telâkkisini gösteren ve bildiren ifadeleri..."

- Hasta Kardeþiniz -

tekrar okumuþ ve mecmua haline getirmiþ
olduðu sýralarda o baþlýklarý aynen býrakmýþ;
bizler de aynen býrakýrýz. " " , . .
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Evvelâ: Cenab-ý Hakk'a hadsiz þükrediyorum ki; Risale-i Nur'un neþrinde Medresetüzzehra erkânlarýnýn sarsýlmaz, geri çekilmez
himmetleri ve gayretleri, ceridelerle intiþarýna
ihtiyaç býrakmamýþ. Ýntiþardaki ihlasý; ceridelerde münâfi-i ihlâs olan cereyanlara âlet

"Aziz sýddýk kardeþlerim,

Biz hizmetkârlarý yakînen biliyoruz ki; böyle
dost bazý yazarlarý gücendirmemek için Hz.
Üstadýmýz zâhiren muhalefetini göstermezdi.
Meselâ elyazma Emirdað Lâhikasý'nda yakýn
talebelerine hitaben þu mektubu yazmýþtýr:

Gazetedeki ayný yazýda yazar, Þemseddin
Yeþil'in risalelerden aldýðý parçalarý kendi eserinde deðiþtirerek neþrettiðini ve bu hareketini
Bediüzzaman'ýn hoþ karþýladýðýný yazýyor.

1950'den sonra "Büyük Doðu" mecmuasýný
çýkaran meþhur yazar ve þöhretli edip Necip
Fazýl Kýsakürek, risalelerden bazýlarýný sadeleþtirerek mecmuasýnda neþrettiði zaman, Hz.
Üstad onu durdurmak için talebelerini vazifelendirdi ve o neþriyatý durdurdu. Bu hususta,
Üstadýn hizmetkârý ve en yakýn talebelerinden
merhum Ceylân Çalýþkan ile Zübeyr Gündüzalp,
Necip Fazýl Bey'e Risale-i Nur'un sadeleþtirilemiyeceðine dair uzun mektublar yazdýlar. Müdellel ve mevsûk hüccetlerle onu durdurdular.
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Ayný yazarýn iddialarý arasýnda: Risaleler
mirî malýdýr. Hiç kimsenin, hatta müellifinin
dahi bu eserleri sahiplenmeye hakký yoktur"
diyerek Nurlarý yaðma yapýlabilir sahipsiz bir
mal þeklinde gösteren ve çok acib bir fevza
kapýsýný açan iddiasý da var. Anlaþýlýyor ki, bu
iddia sahibi Hz. Üstadýn mükerrer vasiyetlerinde ve eserlerinin çok yerlerinde "sâhibler"
diye vasýflandýrdýðý ve Nur'un haslar dairesini
teþkil eden "vârisler" ve iman hizmeti fedakârlarýný âdeta hiçe sayýyor. Sözü uzun etmemek
için vasiyetnameleri ve haslar dairesinin
fedakârlarýna dair pek çok beyanlarýný külliyat-ý
Nura havale ile birkaç parçayý nakletmekle
iktifa ediyoruz. Þöyle ki:

Risalelerden bazý bahisleri bir derece izah
ederek mecmua ile neþrini isteyen âlim bir
talebesine izin vermeyen mektubunda Hz.
Üstad: "Sakýn Þemsi gibi Nurlarý taðyir
etmesin" diyerek izin vermez.

olmaktan muhafaza etmiþ. Hatta en ziyade
Nurlara taraftar olan Sebilürreþad'ýn hakkýmýzda neþriyatýna taraftar olamazdým. Ve hatýrýný
kýrmamak için onun teþebbüslerini zâhiren
reddedemedim, fakat kalben râzý deðildim.
Medresetüzzehra'nýn ihtiyac-ý hakiki derecesinde neþriyat-ý hâlisanesi, ceridelere ihtiyaç býrakmamýþ. "
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Bayram tebrikiyle beraber herbirinizi derecesine göre birer Said ve birer vârisim ve
benim yerimde Nurlarýn birer bekçi muhafýzý
olarak manevî bir hatýraya binaen kabul ettiðimi haber verdiðim gibi, þimdi de size beyan
ediyorum. Mâdem haddimden çok ziyade
hüsn-ü zannýnýzla bana ulûm-u imaniye ve
hizmet-i Kur'aniyede bir üstadlýk vermiþsiniz.
Ben de herbirinize derecesine nisbeten eski
zaman üstadlarýnýn icazet almaya lâyýk olan
talebelerine icazet-i Ýlmiyeyi verdikleri misillü
icazet veriyorum. Ve bütün kanaatýmla ve ruh u

"Aziz sýddýk kardeþlerim,

Aþaðýdaki mektubu da Hazret-i Üstad;
Afyon hapsinden tahliyesi zamanýnda kendi
mübarek hattýyla yazmýþ ve Risale-i Nur'u
mahkemede hararetle müdafaa eden ve sadakat gösteren talebelerine, mektubun baþýna
isimlerini yazarak göndermiþtir:

"Risale-i Nur'a sizin gibi pek ciddî sâhib ve
muhafýz ve vâris ve hakikatbîn ve kýymetþinas
zatlarýn benim yerimde benden daha kuvvetli,
ihlâslý olarak vazife-i Kur'aniye ve îmaniyede
çalýþtýklarýný gördüðümden, kemal-i ferah ve
sürür ve itmi'nan ve istirahat-ý kalb ile ecelimi
ve mevtimi ve kabrimi karþýlýyorum, bekliyorum. " (Kastamonu L. sh. 5)
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Yazar, Risale-i Nur'un bizzat te'lifindeki hârika nâiliyeti, âyâtýn muayyen zamanlar içinde
açýlýp te'life medar kudsî ilham-ý küllî olan
ulviyet-i beyanýný bilmemekte, düþünmemekte
ve hattâ mezkûr küllî mâna ile vücuda gelen ve
Nurlarýn ders tarzý suretiyle cilveger olan, veraset-i Nübüvvet sýrrýyla, bu asrý ve gelecek asrý

Yazýda, risaleden alýnýp deðiþiklik yapýlan
bir parça ile, asýl orijinal arasýnda mukayese
için örnek veriliyor. Böylece o meçhul þahsýn,
Bedîülbeyan vasfýyla tavsif edilen Risale-i
Nur'un belâgatýnýn üstünde bir belâgat sahibi
olduðu fikri ihsas edilmekle, ehl-i vicdanýn
nazarýnda nasýl bir istiskale mâruz olduðu izahtan vârestedir.

Risale-i Nur'un mal-i umumî olup, temellük
edilememesi demek: Risalelerdeki hakikatlar,
Kur'an'ýn malýdýr, fikir mahsulü deðildir demek
olduðu, külliyatýn müteferrik yerlerinde musarrahtýr. Onun için bunun üzerinde daha fazla
durmuyoruz.

canýmla sizi tebrik ediyorum. Ýnþâallah þimdiye
kadar sadakat ve ihlâs dairesinde fevkalâde
neþr-i envâr ettiðiniz gibi daha parlak devam
edip bu âciz, zaif, mütekaid Said bedeline binler muktedir, kuvvetli, vazifeperver Saidler
olursunuz." (Emirdað L. II sh. 6)
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Hz. Üstadýmýz bir gün, en has talebesinin
Fihrist Risalesi'ne güya mâna daha güzelleþiyor düþüncesiyle yaptýðý ilâveleri görüp
mütâlaadan sonra, Zübeyr'le Ceylan'ý çaðýrýp:
"Benim Sungur ile bir muhakemem var. Onlar
böyle böyle yapmýþlar. Beraber gelin, mânaya
dikkat edin, hangisi doðru?" deyip karþýlaþtýrýp
sonra te'lifindeki, asliyetteki mânanýn þumûlü
ve isabeti ortaya çýkmakla, o risaleyi getirene
þiddetli bir tokat aþkedip: "Titremeli idiniz. Ben
dahi kalem karýþtýramýyorum. Siz nasýl kalem
karýþtýrdýnýz?" diye hiddet gösterdiði, yeminle
bu hâdisenin hem þâhidi hem muhatabý olarak
size arzedilmiþtir. Ýþbu keyfiyet, bilindiði halde,
siz þimdi hangi üstadýn, hangi Bediüzzaman'ýn

Velev hizmet mülâhazasý ile de olsa, "Risale-i
Nur sadeleþtirilmelidir" diye gazete lisanýyla
âleme ilânat, milyonlar Nur talebelerinin akýl,
kalb ve ruhlarýnýn tâ derinliklerinden baðlandýklarý Risale-i Nur'a ve te'lifindeki güzelliðine
perde çekmek hükmünde telakki edilmekle, o
yüce velinimetinize karþý nasýl bir sadakatsizlik
ve vefasýzlýk örneði gösterdiðiniz, cidden medar-ý teessüftür. Hz. Üstad deðil sadeleþtirmeye, kalem karýþtýrmaya dahi râzý deðildir. Buna
bir misal olarak da:

nurlandýran kudsî mâhiyetini nazara almamaktadýr.
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"Risale-i Nur müellifi muazzez Üstadýmýz,
uzun yýllar boyunca hizmet-i Nuriyenin muhtelif safhalarýnda talebeleriyle birlikte mâruz
býrakýldýðý çeþitli hallerde, zaman ve zemine
münasib ve o hallere muvafýk ders, ikaz ve ir-

Risale-i Nur'daki hakaik-ý imaniye ve
Kur'aniye dersleri gibi, Nur talebelerinin hizmete, derse ve sair talebelik vecibelerine dair,
Lahikalarda ve mektubatta Hz. Üstadýn müteaddit ders ve tâlimleri, ihtar ve ikazlarý vardýr.
Bu husus Hizmet Rehberi'nin baþýnda þöyle
ifade edilmiþ:

"Adamlar dünyevî hâcâtý için veya ticaret
veya dünyevî bir maksat için tâ þarktan buraya
kadar geliyorlar, masraflar yapýyor, zahmetlere
katlanýyorlar. Uhrevî ve ebedî hayat ve saadeti için neden anlamaða çalýþmýyor? Lügata
baksýn, dikkat etsin, gayrette bulunsun. Bu iþte
de biraz zahmet çeksinler."

Üstadýmýz Samsun Mahkemesi münasebetiyle Ýstanbul'a geldiðinde, bir gün bu mânada bir sohbette, þu mealde beyanda bulundular:

Meselemizle alâkalý bir hatýrayý Ahmed
Aytimur anlatýyor:

sadeleþtirmeye izin verdiðinden bahsediyorsunuz?
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Eðer gençliðin ve nesillerin Nurlardan istifade ve istifazalarý cidden arzu ediliyorsa,
bunun yolu; Nurlarýn sadeleþtirilmesi deðil,
bil'akis Kur'an-ý Hakîm'in bu asrýn fehmine bir
dersi olan Risale-i Nur'un te'lifindeki ve
þimdiye kadar neþrolan asliyetindeki kudsiyeti-

Buraya kadar takdim edilen bir kýsým nakil
ve beyanlarla Üstad Hazretlerinin Nurlarýn
sadeleþtirilmesine izin ve müsaadesi olmadýðýný, olamýyacaðýný ifadeye çalýþtýk. Yalnýz bizim
buradaki cevabî yazýmýz, Hz. Üstadý rehber
kabul edip ona sadakat gösterenler içindir.
Dikkat ve insaf ile mezkûr bedihiyata nazar
eden ve mektubat-ün Nur'u okuyan herkes,
Hz. Üstadýn bu husustaki temâyülatýný yakînen
görecektir.

þadlarda bulunmuþtur. Risale-i Nur'daki hakaik, nasýlki doðrudan doðruya feyz-i Kur'an'dan
mülhem hakikat-ý imaniyedir; zaman ve zemine göre deðiþmez ebedî hakikatlardýr. O kudsî
hakikatlarýn ders ve tâliminde, neþir ve ilânatýnda da hizmete taalluk eden irþad, ikaz,
teþvik ve tergibi tazammun eden þu gelecek
meseleler de herhalde deðiþmez dersler ve
esasattýr ki, Nur talebeleri hayatýn ve hizmetin
muhtelif saha ve safhalarýnda onlardan istifade ederler, müþkilâtlarýný giderirler." (Hizmet
Rehberi, sh. 7)
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ni muhafaza ile, genç ve körpe dimaðlara,
berrak gönüllere bu Kur'an nurlarýnýn ulaþtýrýlmasýdýr. "Benim hizmetim ve sergüzeþte-i hayatým bir nevi çekirdek hükmüne geçmiþ.
înayet-i Ýlâhiye ile, bu zamanda ehemmiyetli
bir hizmet-i imaniyeye mebde' olmak için
Kur'an'dan gelen ve meyvedar bir þecere-i
âliye olan Nur Risalelerini ihsan etmiþ" diyen
bir üstadýn hayatýný, þahsiyetini ve eserlerini
nazara vermektir. Ve "Nur" ism-i þerifine
mazhar nuranî bir külliyetle Nurlarýn dersinde,
tahririnde, okunup yazýlmasýnda biiznillâh
tecelli eden ebedî mürþid-i manevîyi genç
nesillere takdim etmektir. Ve sizden beklenen
de zaten budur. Ve Allah size böyle çok büyük,
çok küllî bir hizmet imkâný bahþetmiþ bulunuyor. Sadeleþtirme perdesi arkasýnda, bu küllî
nimet ve mazhariyet gizlenmeye ve sathîliðe
çevrilebilir. Buna asla müsaade etmeyiz ve
etmemelisiniz. Evet þimdi Cenab-ý Hakk'ýn
bahþettiði bu kadar maddî-manevî imkânlar,
inâyetler içerisinde ehemmiyetle üzerinde
durulacak husus: "Kevser-i Kur'anîden süzülen
tatlý, büyük bir havuzu kazanmak için bir buz
parçasý nevindeki þahsiyetini ve enaniyetini o
havuz içine atýp eritendir" diyen bir kudsî
üstadýn meslek ve meþrebi içerisinde hizmete
devam etmektir.
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"Benimle görüþmek isteyen aziz kardeþlerime beyan ediyorum ki: Ýnsanlarla görüþmeye
zaruret olmadýkça tahammülüm kalmadýðýndan, hem þimdi tesemmümden, zâfiyetten, ihtiyarlýktan ve hasta bulunmuþ olmaktan dolayý
fazla konuþamýyorum. Buna mukabil kat'iyyen

"Herbir adam eðer hanesinde dört-beþ
çoluk çocuðu bulunsa kendi hanesini bir küçük
Medrese-i Nuriyeye çevirsin. Eðer yoksa, yalnýz ise, çok alâkadar komþularýndan üç-dört
zât birleþsin ve bu hey'et bulunduklarý haneyi
küçük bir Medrese-i Nuriye ittihaz etsin. Hiç
olmazsa iþleri ve vazifeleri olmadýðý vakitlerde,
beþ-on dakika dahi olsa, Risale-i Nur'u okumak veya dinlemek veya yazmak cihetiyle bir
miktar meþgul olsalar; hakiki talebe-i ulûmun
sevablarýna ve þereflerine mazhar olduklarý
gibi, Ýhlâs Risalesi'nde yazýlan beþ nevi ibadete
de mazhar olurlar. Hakiki ilim talebeleri gibi,
onlarýn maiþetlerini temin hususundaki adi
muameleleri de bir nevi ibadet hükmüne geçebilir diye kalbe ihtar edildi. Ben de kardeþlerime beyan ediyorum. " (Emirdað L. II sh. 104)

Son olarak: Hz. Üstadýmýzýn Emirdað ve
Isparta'da dýþ kapýnýn iç kýsmýna astýrdýðý ve
her gelene de okumasýný emrettiði ve lâhikalarda dercedilen birkaç mektubun bazý kýsýmlarýný
takdim ediyoruz:
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"O dersler ulûm-u imaniyeden olduðu için

"Ben iþittim ki; benim size câmide ders vermekliðimi arzu ediyorsunuz. Fakat benim periþaniyetimle beraber hastalýðým ve çok esbab,
bu vaziyete müsaade etmiyor. Ben de sizin için
yazdýðým bu dersimi okuyan ve kabul eden
bütün hemþirelerimi, bütün mânevî kazançlarýma ve dualarýma Nur Þâkirdleri gibi dâhil
etmeðe karar verdim. Eðer siz benim bedelime
Risale-i Nur'u kýsmen elde edip okusanýz veya
dinleseniz, o vakit kaidemiz mucibince; bütün
kardeþleriniz olan Nur Þakirdlerinin mânevî
kazançlarýna ve dualarýna da hissedar oluyorsunuz. " (Lem'alar: 203)

Ayný mânada, Hz. Üstadýn hanýmlar taifesine yazdýðý dersindeki bir parça ile, Nurlarýn
okunmasýnýn, semavât ehlinin takdirine mazhar olduðuna dair bir parçayý da dercediyoruz:

size haber veriyorum ki: Risale-i Nur'un herbir
kitabý bir Said'dir. Siz hangi kitaba baksanýz,
benimle karþý karþýya görüþmekten on defa
ziyade hem faydalanýr, hem hakiki bir surette
benimle görüþmüþ olursunuz. Ben þuna karar
vermiþtim ki: Allah için benimle görüþmek isteyenleri, görüþmediklerine bedel her sabah okuduklarýma, dualarýma dâhil ediyorum ve etmekte devam edeceðim." (Emirdað L. II sh. 191)
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Hem de ilim iki kýsýmdýr: Bir nevi ilim var ki,
bir defa bilinse ve bir iki defa düþünülse kâfi
gelir. Diðer bir kýsmý, ekmek gibi su gibi her
vakit insan onu düþünmeye muhtaç olur. Bir
defa anladým, yeter diyemez. Ýþte ulûm-u imaniye bu kýsýmdandýr. Önümüzdeki Sözler ekse-

Yâni: Semâvat zemine gýbta eder ki; zeminde hâlisen-lillâh sohbet ve zikir ve fikir ve
tefekkür için bir-iki adam bir-iki nefes yâni bir
iki dakika beraber otururlar, kendi Sani-i
Zülcelâlinin çok güzel âsâr-ý rahmetini ve çok
hikmetli ve süslü âsâr-ý san'atýný birbirine göstererek Sani'lerini sevip sevdirirler, düþünüp
düþündürürler.

bir insan yalnýz kendi nefsine dinlettirse yeter.
Bahusus siz daimâ bir-iki hakikî kardeþi de
bulursunuz. Hem o dersi dinleyenler yalnýz
insanlar deðil. Cenab-ý Hakk'ýn ziþuur çok
mahlûkatý vardýr ki, hakâik-ý imaniyenin istimâýndan çok zevk alýrlar. Sizin o kýsým arkadaþýnýz ve müstemi'leriniz çoktur. Hem mütefekkirâne o çeþit sohbet-i imaniye, zemin
yüzünün bir manevî zineti ve medar-ý þerefi
olduðuna iþareten biri demiþ:

Ahmed Aytimur
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Hz. Üstadýn hizmetinde bulunan
talebelerinden
Hüsnü
Bayram
Sungur

Said Özdemir

Risale-i Nur neþriyatýnda talebelerinden

Nurlarla meþgul olmanýn yani okumak, dinlemek veya yazmak suretiyle iþtigalin aynen
Hz. Üstadla manevî görüþmek ve ondan ders
almak hükmüne geçtiðini ve bu dersler yalnýz
fikrî ve ilmî istifade olmayýp, Nura talebe olma
ve þirket-i maneviye sýrrýna mazhariyet gibi
küllî ve umumî bir hayýr ve nura nailiyet
bulunduðunu göstermektedir. Bu gibi küllî,
kudsî neticeler ise Risalelerin sadeleþtirilmesi
gibi tahrifat hükmüne geçen tasarruflarla elde
edilmez. Ve maksadýn tam aksine, gençlerin ve
nesillerin istifade ve istifazalarýna mâni olunmuþ olur..

riyet itibariyle inþâallah o cümledendir." (Barla
Lahikasý sh. 260)

