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“BİR İMAN ÂBİDESİ ZÜBEYİR GÜNDÜZALP” 
KİTABI ÜZERİNE

Büyük do ğum ların ve iz bıra kan ha re ket le rin te me lin de Asr-ı 
Saa det’in izdüşümü de ne bi le cek bir ha yat tarzı vardır. Her 
dönem de in sanlığa ye ni ufuk lar göste ren ler, do ya do ya sıcak bir 
çor ba yu dum la ya ma yan, sırtlarına ge çi re cek bir pal to bu la ma-
yan ve  dünya ni met le rin den kâm al ma pe şi ne kat’iyen takılma-
yan kim se ler ol muş lardır. Fa kat, on lar öyle bek len ti siz ve o den li 
fe dakârâne ya şamışlardır ki, maddî fa kir lik le ri ne rağ men mânâ 
âle mi nin sul tan ları hâli ne gel miş ve bütün mü’min gönülle ri 
ken di le ri ne taht yapmışlardır. Be diüzza man Haz ret le ri’nin ilk 
ta le be le ri de o kıvam da in san lardır.

On lar dan bi ri ni ilk din le di ğim anı hiç unu ta mam: O günler de 
Is par ta’da ika met eden Üstad Haz ret le ri, Do ğu’ya bir ta le be si ni 
gönder miş ti. O zat, halkın için de bazı ha ki kat le ri an latırken, diz-
le rin de ki ya ma ları göster me mek için, sırtında ki es ki pardösünün 
etek le riy le on ları ka pa ma ya çalışıyor du. An lattığı ha ki kat ler 
de çok ca zip gel mek le be ra ber, asıl onun ken di hâli, sa de li ği, 
samimiyeti ve bir sa ha be ha yatı ya şa ması ba na çok te sir et miş-
ti. Onu görünce, “Aradığım in san ları şim di bul dum” de mek ten 
ken di mi ala mamıştım. Za ten, on dan son ra et ra fa saçılan ışıktan 
to hum lar, o to hum lar üze ri ne bi na edi len büyük komp leks ler 
ve dünyanın ye di bu cağında açılan okul lar hep bu “ilk ler”in te si-
riy le hâsıl olan sa mimîyet ze mi nin de ve on ların izin den gi den 
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in san ların gay ret le riy le gün yüzüne çıktı. İşte, son ra ki ne sil ler 
için bi rer yâd-ı ce mil olan bu kah ra man lar dan bi ri de Zübe yir 
Gündüzalp idi.

Zübe yir Ağa bey’i tanımayı ken di adıma şe ref ka bul ede rim; 
on dan ge rek ti ği gi bi is ti fa de ede me me yi de bahtsızlık sa yarım. 
Fa kat, onu çok iyi tanıdığımı söyle ye mem; çünkü, ba zen onun 
çağırması ba zen de ken di zi ya ret is te ğim ne ti ce sin de yanına gi dip 
gel miş ve de fa lar ca görüşmüş ol sam da, bir in sanın sa de ce zi ya ret-
ler le tam tanına bi le ce ği ni zan net mi yo rum. Bir in san la aynı ev de 
yatıp kalkmıyor sanız, aynı mut fağı ve ban yo yu kul lanmıyor sanız 
ve onun yir mi dört sa ati ne ni geh ban de ğil se niz “onu tanıyo rum” 
di ye mez si niz; o id di anız ya lan olur. Bir in sanı, an ne si ve ba bası 
bi raz tanır. Ken di ni ta le be ye tiş tir me ye ada yan, on ları her an 
kon trol eden, yatıp kalktıkları ve ders müza ke re et tik le ri yer ler de 
bi le öğren ci le ri ni ta kip ten ge ri dur ma yan, on ların ar ka daş larıyla 
müna se bet le ri ni da hi bi len ve her an üzer le ri ne tit re yen bir ter-
bi ye ci de ta le be le ri ni kısmen tanıya bi lir. Fa kat sıra dan ar ka daş-
ların bir bir le ri ni ger çek ten tanıma ları çok zor dur. 

Bir in sanın na maz kılışına ve na maz da huşû ifa de eden bazı 
ses ler çıkarışına hüküm bi na ede rek onun hakkında olum lu 
ka na at be yan eden le re, Haz reti Ömer efen di miz (radıyallahu 

anh) “Alış-ve riş ve ti ca ret ha yatına da baktınız mı?” di ye sor-
muş ve bir in sanı ger çek ten tanımak için, onun la bir müddet 
bir lik te bu lun mak, alışve riş yap mak ve yol cu luk et mek ge rek ti-
ği ni söyle miş tir. Evet, in san da psi koz ların kuy ruk larını di kip 
do laştığı an lar vardır. O an lar da ki tavır ve dav ranışlar bir 
in sanın ka rak te ri ni açığa vur ma bakımından çok önem li dir. 
Me selâ, tanıdığınızı zan net ti ği niz bir in san la, üze ri ni ze cürüm-
ler yağdırıldığı, suç üstüne suç is nadında bu lu nul du ğu bir belâ 
ve mu si bet at mos fe ri ni pay laştınız mı? Onun la be ra ber mah ke-
me sa lon larına ve hap se gir di niz mi? Ke der, ta sa ve se vinç gi bi 
iyi-kötü her hâle ait bazı or taklıklarınız ol du mu? Eğer bu so ru-

B i r  İm a n  Â b i d e s i  Z ü b e y i r  G ü n d ü z a l p



15

la ra “evet” ce vabı ve re mi yor sanız, o in sanı tanıdığınızı id dia 
et me niz doğ ru ol ma ya bi lir.

Do layısıyla, ben de Zübe yir Ağa bey’i tam tanıdığımı söyle-
ye mem. Bu açıdan, onu, yakından tanıyan in san la ra sor mak, 
on ların hatıra larını din le mek ge rek ti ği ni düşünüyor ve ifa de-
le ri min o büyük in sanı an lat mak tan çok uzak ol du ğu nu iti raf 
et mek le be ra ber, bir ve fa duy gu suy la bazı hu sus la ra de ğin mek 
is ti yo rum. 

Zübe yir Ağa bey’de gördüğüm en dik kat çe ki ci özel lik, on da ki 
gay ret-i di ni ye idi. Bil di ği niz üze re, gay ret-i di ni ye, din uğ run da 
çalışıp-ça ba la ma, di nin şe ref ve iti barının ko run ması mev zu un da 
has sas dav ran ma mânâsına gel di ği gi bi, ya sak la ra karşı du yarlı 
ol ma ve fuh şi yat tan, münkerâttan uzak dur mayı da ih ti va eder. 
Gay ret-i di ni ye, Al lah’ın se vip hoş gördüğü şey le ri, fev kalâde bir 
iş ti yak la ye ri ne ge ti rip, hoş lan madığı hu sus la ra karşı da ola bil di-
ğin ce ka rarlı dav ran mak ve Al lah sev gi siy le do lu olup, O’nun her-
kes ta rafından se vil me si için çalışıp-ça ba la mak de mek tir. Zübe-
yir Ağa bey de, ev ve len ve biz zat İslâm’a ve Kur’an’a, son ra da 
Be diüzza man ve Ri sa le-i Nur’a tah sis-i na zar et miş; kalb ve ruh 
uf ku na yönel miş, ahlâk-ı ha se ne yi ha yat hâli ne ge tir miş ti. Na zar-
ları İslâm’a, Kur’an’a, Pey gam ber Efen di miz’e (sallallâhu aleyhi ve 

sellem), Be diüzza man’a ve Nur la ra çe vir me hu su sun da kıskançlık 
ölçüsünde bir du yarlılık göste rir di. Yanında baş ka şey le rin ko nu-
şul masından hoş lan maz, sürek li mes le ğin esas larından ba his ler 
açardı. Üstad Haz ret le ri’nden ve Nur lar dan bah se der ken, ken-
din den ge çi yor muş gi bi olur du. En yakın ar ka daş ları bi le onun 
Üstad’a bağlılığını faz la bu la bi lir ler di. Öyle ki, me se la siz, “Üstad 
Haz ret le ri o ka dar his len di ki men di li ni elin den hiç bırak madı, 
sürek li bur nu nu sil di.” de sey di niz, eğer Zübe yir Ağa bey bu ifa-
de niz de “bur nu akıyor du” mânâsında zer re ka dar bir tah fif sez-
miş se, ağzınıza bir yum ruk in dir me di ği kalırdı. O ka dar cid di ve 
yürek ten bir bağlılığı vardı Üstad’a karşı. Nur la ra bağlılığından 
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mı Üstad’ın zatına yürüyor du, yok sa ona sa da ka tin den do layı 
mı Nur la ra ko şu yor du, bi le me ye ce ğim. Fa kat, Be kir Berk onun 
hakkında Üstad’ın “Yâver-i âzâm”ı der di. 

Zübe yir Ağa bey’in güldüğünü hiç görme dim. Abus çeh re li de 
de ğil di, te bessüm et ti ği ne şa hit ol dum fa kat tam bir cid di yet ve 
va kar âbi de siy di. O, ih san ve it kan uf ku nun kah ra manı; azim, 
se bat, gay ret ve tes li mi yet tim sa li bir da va adamıydı. Hadd-i 
zâtında, cid di yet siz ve lâubalî bir kim se nin, da va adamı ol ması 
da mümkün de ğil dir. Bir in san, iç dünyasında, kalb ve vic danında 
cid di li ğe ula şa mamışsa, o sa de ce yıldız görünme sev dasında bir 
ateşböce ği dir. Bir ser çe uzun müddet ta vus ku şu ola rak arz-ı 
en dam ede mez. İnsan, şuu run ve zi hi naltının ço cu ğu dur; on lar-
dan kaçıp kur tu la maz. İçte ih san ol malıdır ki, dışta it kan ol sun. 
İnsanın iç dünyası cid di ol malıdır ki, bu onun dış dünyasına da 
ak set sin. Evet, onun gülme sin de bi le bir cid di yet nümâyândı, cid-
di ve va kur ha li ne rağ men de hep in şi rah ve ri ciy di. 

Zübe yir Ağa bey ço ğu za man has taydı; pek çok ra hatsızlığı 
vardı. Ra hatsızlıklarından do layı da ko nuş ması zor an laşılırdı. 
Sürek li ilaç kul lanır, bir sürü hap alırdı. Ba na, bir ve ya iki de fa, 
özel odasında bu lu nan bir çu val ilacını göster miş ti. Da racık 
bir odası vardı. Oda da ser gi yok de ne cek ka dar azdı. Sa de ce 
bir bölüm, sec ca de ile kaplanmıştı; bir ta raf ta da ya takçık gi bi 
küçük ve ba sit bir ka ne pe vardı. Bir köşe per de liy di; o per de nin 
ar kasına bir le ğen ve bir maş ra pa gi bi bazı şey ler sıkıştırmıştı. 
İhti mal ab dest ve guslünü de ora da alıyor du. Her şe yi o odacığın 
için dey di. İmkânların ken di si ne te bessüm et ti ği dönem de bi le 
o muk te sidâne, sâbikûn u ev velûn gi bi ga yet sa de, sa mimî ve 
Al lah’la ir ti batını ze de le me me mev zu un da ta viz siz yaşıyor du. 
Son günle rin de, ce ke ti nin sökülmüş ko lun da ki ip lik ler den tu tup 
ha fif çe çek sey di niz, ih ti mal ce ke ti nin bir ye re ka dar yırtıldığını 
görürdünüz. Pan to lo nu nun pa ça ları da ce ke ti nin kol larına denk-
ti; o ka dar müstağ ni yaşıyor du. Bel ki de odasında ilaç tan baş ka 
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ser ma ye si yok tu; ya ni, pa ra de ğe ri olan bir şey var sa, o da ilaç-
larıydı. Bir de, Üstâdımızın üze rin de na maz kıldığı bir sec ca de 
vardı ki, onun için çok kıymet liy di.

 Zübe yir Ağa bey, ken di si ni gören ler de he men inanmış bir 
in sanı görmüş ol ma his si uyarırdı. İddi ası yok tu, şa kası yok tu, 
lâti fe si yok tu ama mu ha tap larını mut la ka inandırır ve ik na 
eder di. Söz ve tavırlarıyla ra hatsız edi ci de de ğil di. Şah sen, ba na 
söyle di ği şey ler den hiç bi ri ne karşı içim de hiç bir tep ki his set me-
dim. Oy sa ki, bi raz Arap ça he ce le me ye baş la yan, bir ya bancı dil 
öğre nen he men her ke sin yaptığı ka dar ben de ben cil lik ve gu rur 
ema re le ri ser gi le ye bi lir dim. Ken di me göre te mel düşünce le rim 
ve kri ter le rim de vardı; fa kat o, bun ların hep si ni eli nin ter siy le 
it ti, yer le ri ne doğ ru larını koy du ve ben onun hiç bir sözüne  iti-
raz et me ih ti yacı duy madım. Yanlış bul du ğu her söz ve tavrım 
karşısında ga yet cid di bir ba ba, bir üstad gi bi be ni di zi nin di bi ne 
otur tup ken di usûlünce ko nuş tu, an lattı ve be nim içim den ona 
karşı hiç bir iti raz se si yüksel me di. Bu ba na ait bir fa zi let de ğil di; 
onun üslûp bil me si ne ve samimiyeti ne ait bir şey di. Bel ki, onun 
Hazreti Üstad’a ve Nur la ra çok bağlı ol du ğu na inan mam da bu 
ka bulümde te sir li ol muş tu. 

Onun Af yon Müda fa ası’nı ne za man oku sam gözyaş larımı 
tu ta mam. Her oku yu şum da, sa mimî, yürek ten ve söyle di ği her 
ke li me yi mürek kep ye ri ne kanıyla yaz ma ya hazır hâliy le Zübe yir 
Ağa bey ge lir gözle ri min önüne. İman onun gönlünde öyle bir 
ko ra dönüşmüştü ki, ha pis ha ne le ri, lüks otel köşe le ri ne ter cih 
edi yor ve şöyle di yor du: “Biz, iman ve İslâmi yet hiz me ti uğ run da 
zâlim le rin zulmüne mâruz kaldığımız va kit, ha pis ha ne köşe le-
rin de ve ya da ra ğaç larında ölme yi, is ti ra hat döşe ğin de ki ölüme 
ter cih ede riz. Görünüşü hürri yet, ha ki ka ti is tib dad-ı mut lak olan 
bir esa ret için de ya şa mak tan sa, hiz met-i Kur’âni ye miz den do layı 
zul men atıldığımız ha pis ha ne de şe hid ol mayı büyük bir lütf-u 
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ilâhî bi li riz.” Evet, o çok yürek ten bağ lanmıştı i’lâ-yı ke li me tul la-
ha ve in sanlığın kur tu lu şu nu on da görüyor du.

Öyle bir da va adamıydı ki, “Te essür ve ıstırap karşısında 
kalb ten bir par ça ko pa cak sa, ‘Bir genç din siz ol muş’ ha be ri 
karşısında o kal bin atom zerrâtı ade din ce pa ram par ça ol ması 
lâzım ge lir” di yor ve idam seh pa larında nok ta la na bi le cek bir yol-
da yürürken bi le ha ki ka ti haykırmak tan ge ri dur mu yor du. “Yir-
mi se ne den be ri mil yon lar la in sa na din, iman, İslâmi yet, fa zi let 
der si ve ren ve on ları din siz lik ten mu ha fa za eden Kur’ân tef si ri 
Ri sa le-i Nur uğ run da idam edi le cek sem, seh pa ya ‘Al lah Al lah, 
yâ Resûlul lah!’ sa da larıyla ko şa rak gi de ce ğim.” de mek an cak 
Zübe yir Gündüzalp gi bi sadıkla ra has bir ce sa ret ve samimiyet 
ifa de siy di.

Al lah rah met ey le sin, Ur falı Ab dur rah man Ağa bey’in vak fet ti-
ği bir ev vardı. Ba sit, dar ve ru tu bet li bir ev di; kış günle ri so bay-
la ısıtma ya çalışırlardı. Zübe yir Ağa bey’in, o evin or ta katında 
kaldığı za man lar da ol muş tu. Alt kat ta ki küçük sa lon da da 
ders ler yapılırdı. Ders es nasında o, odasından çıkıp ge lir, da ha 
kapıdan içe ri gi rer gir mez, ken di si ne yer göste ril me si ni hiç bek-
le me den, varlığını bel li et mek is te mez ce si ne, boş bul du ğu bir 
ye re diz çöküp otu rur ve me za mir din li yor gi bi oku nan Ri sa le yi 
din ler di. 

Zübe yir Ağa bey, dua larında ısrarlı dav ranır; Üstadından 
gördüğü üze re, dua eder ken el le ri ni ku cağına düşürmez ve kol-
larını cid di yet için de kaldırırdı. Ka na at-i âcizânem ce, dua eder-
ken o şe kil de yap mak esastır. Dua, Ce nab-ı Hak’tan bazı eks tra 
şey ler is te mek mânâsına ge lir. Böyle bir is te ğin de ken di ne göre 
bir key fi ye ti ol malıdır ki, o key fi yet “il hah”tır; ya ni ısrarlı dav-
ran mak ve o işin üze ri ne düşmek tir. Dep rem son rasında ya da 
Tsu na mi aka bin de yapılan yardımların muh taç la ra dağıtılması 
sah ne le ri ni iz le miş si niz dir. Bir ek mek ala bil mek için kol larını 
ola bil di ğin ce açan, dağıtım ya pan görev li le re var güçle riy le el le ri-
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ni uza tan ve so nun da is te di ği ni alan in san la ra şa hit ol muş su nuz-
dur. Ta bii bir köşe ye otu ran ve eli ni ku cağına düşürüp bek le yen 
kim se le rin hiç bir şey el de ede me dik le ri ni de görmüşsünüzdür. 
Bi zim Ce nab-ı Al lah’tan is te di ği miz şey ler o dağıtılan yardımlar-
dan da ha önem siz ol madığı gi bi, hâli miz de o muh taç ların du ru-
mun dan da ha iyi de ğil dir. Öyley se, bi ze düşen de -ri ya, süm’a 
ve taşkınlıkla ra gir me den- kol larımızı Pey gam ber Efen di miz’in 
(sallallâhu aleyhi ve sellem) yaptığı ve se lef le ri mi zin de tat bik et ti ği 
gi bi cid di yet içe ri sin de yu karıya kaldırmak ve dua larımızda 
ısrarcı ol maktır. 

Zübe yir Ağa bey, nasıl ya şadı ise öyle de Al lah’a yürüdü. 
Ce nab-ı Hak, çok larına na sip et ti ği gi bi ba na da onun ahi re te 
teşyîine katılma imkânını lut fey le di. Fa tih Ca mii’nde ce na ze 
na mazı kılındıktan son ra, o omuz lar üze rin de son yol cu lu ğu nu 
ya par ken ha fif ha fif yağ mur çi se le me ye baş ladı. Tam ağaç ların 
altında yürüme ye baş lamıştık ki, bir den bi re ne re den çıktığını 
bi le me di ğim güver ci ne ben ze yen bir sürü ku şun ka nat ses le ri ni 
duy dum. Kuş sürüsünün, çok ge niş bir alanı kap ladıktan son ra 
“pırr” edip onun ta bu tu nun üze rin den fe zanın açıklarına doğ ru 
uçu ver di ği ni gördüm. Baş ka larına “Siz de gördünüz mü?” di ye 
sor madım; çünkü, ehl-i imanın ve fatına semânın ağ ladığı ve 
on ları uğur la mak için ru hanîle rin âde ta yarış yaptığı ha ki ka ti-
nin, Zübe yir Ağa bey için de ger çek leş ti ği ne inancım tamdı. O, 
“sec de izi”yle nak şol muş sa mimî bir si ma ve dırah şan bir çeh rey-
di. “Sîmâhum fî vucûhi him min ese ri’s-sucûd” ha ki ka ti nin canlı 
ve in san la ra te sir ede bi le cek bir örne ğiy di. 

Zübe yir Ağa bey’i yâd eder ken Ab dur rah man b. Avf’ın (radıyallahu 

anh) sözle ri ni hatırladım. O büyük sa ha bi, ve fatından az önce ken-
di si ne ik ram edi len bir par ça et ve bir di lim ek me ğe uzanırken 
ağ lar ve şöyle der: “Pey gam ber Efen di miz (sallallâhu aleyhi ve sellem) 
ahi re te göçtü de, ne ken di si, ne de ai le si ar pa ek me ğiy le bi le hiç 
doy madı. Ham za şe ha det şer be ti iç ti, onun için bir ke fen bi le 
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bu lu na madı. Mus’ab b. Umeyr şe hit ol du, onu da ke fen le ye cek 
bir şey bu la madık. Oy sa on ların hep si biz den da ha hayırlı idi. 
Biz ise dünya dan ala cağımızı aldık. Sıkıntılar la im ti han ol duk, 
sab ret tik; ama ra hatlık ve mal-mülkle im ti han edi lin ce şükre dip 
ka zandık mı bi le me ye ce ğim!..” 

Evet, on lar mânâ âle mi nin bi rer sul tanıydılar ama dünya 
on ları tanıya madı. On ların, mah vi yet, te va zu ve hacâlet le 
mühürle nen ta bi at ları baş ka larını al dattı. İnsan lar dan bazıları 
gu rur larına; ki mi le ri ha set le ri ne ve bir kısmı da ben cil lik le ri ne 
ye nil di ler ve ne Hu lû si Efen di’yi, ne Ta hirî Mut lu’yu, ne Sa dul-
lah Nut ku’yu, ne de Meh met Fey zi’yi tanıya bil di ler. Oy sa, on lar 
bir di ri li şin ilk mi mar ları ve Hazreti Mimar-ı Azam’ın ve falı 
tem sil ci le riy di ler. Ha san Fey zi’ye, Hâfız Ali’ye, Ho ca Sab ri’ye 
ve Hüsrev Efen di’ye son ra ki ne sil le rin de ih ti yacı vardı. Dünya, 
Ah met Fev zi’yi, Âtıf Efen di’yi ve Asım Bey’i mut la ka bil me liy di. 
Bir ışık kay nağının hâle si ni teş kil eden, her bi ri ayrı bi rer de rin-
lik adamı olan ve bazıları iti barıyla hâlâ dip di ri ve ola bil di ği ne 
canlı, Nur Ri sa le le ri’ni dünyanın yet miş di li ne çe vi re rek her ke-
se ulaştırmak için çalışan baş yüce in san lar, her kes ta rafından 
ka bul edil me liy di. Fa kat ma ale sef, al pe ren yürek li ve uh revî 
de rin lik li Zübe yir Gündüzalp mi sa li ve fa âbi de le ri ni in sanlık 
ge rek ti ği gi bi tanıya madı. 

On lar çok ge ri ler de dur du lar, çok küçük göründüler, hep mah-
vi yet için de ol du lar; elâlem de yalnızca o görünüşe ve o du ru şa 
baktı, on ları sa de ce zâhi re göre de ğer len dir di. On ların her bi ri-
si ih ti mal bir kut bi ye ti, bir gav si ye ti tem sil edi yor lardı; ama 
nâdan lar bu nu an la ya madılar. Za ten, soh bet-i nâdan la te lezzüz 
eden le rin on ları an la ma ları da bek le ne mez di. An la madılar ve 
ken di le ri ne yazık et ti ler. Bil mem ki, biz on ları ge rek ti ği ölçüde 
an la ma ya mu vaf fak ola bil dik mi?

Doğ ru su, pek çok işi miz de ol du ğu gi bi, bu Hak dost larını 
lâyıkıyla an la ma ve baş ka larına tanıtma hu su sun da da geç 
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kaldığımızı zan ne di yo rum. Fa kat, sayıları az da ol sa, bazı ar ka-
daş larımızın bu sa ha da ki de ğer li çalışma larıyla te sel li olu yor 
ve se vi ni yo rum. Hak kapısının sadık ben de le ri olan bu büyük 
ruh ların örnek ha yat larını genç ne sil le re an lat ma gay ret le rin den 
do layı araştırmacı-ya zar Ah med ÖZER Bey’i de yürek ten teb rik 
edi yo rum.* 

M. Fet hul lah GÜLEN 

* NOT: Bu tak dim yazısı, Muh te rem Fet hul lah Gülen Ho ca efen di’ye 

sor du ğu muz “Mer hum Zübe yir Gündüzalp hakkında ‘Gay ret-i di ni ye 

sa hi bi idi; ha yatında lâubalîli ğe hiç yer ver me miş ti.’ bu yu ru yor su nuz. 

Bu hu su su şerh sa de din de Zübe yir Ağa bey’i an latır mısınız?” so ru su nun 

ce vabıdır. Ken di le ri bu ki tabı hazırladığımızı bil dik le ri için aynı za man da 

ir ti calî bir “tak dim” lütfun da bu lun muş lardır.  (A.Ö.)

B i r  İm a n  Â b i d e s i  Z ü b e y i r  G ü n d ü z a l p  K i t a b ı  Ü z e r i n e



 

 



23

TAKDİM

Ri sa le-i Nur ha re ke ti, ilk na zar da ma hallî, Türki ye’ye has bir 
ha re ket gi bi görünse de özünde, ci hanşümul, küre mi zi ku cak-
la yan bir prog ramdır. Za ten çağın ge re ği, her ciddî te şebbüs 
kürevî ol mak zo run da. Esa sen Kur’an’a ve Hazreti Mu ham med’e 
(sallallâhu aleyhi ve sellem) atıf ya pan her da va böyle ol mak la mükel-
lef tir. Çünkü İslâm bir yöre yi, bir ırkı de ğil, in sanlığın ta mamını 
he def le yen bir da vet tir.

“Nur da vası nasıl baş ladı, nasıl ge liş ti, han gi saf ha ve çi le-
ler den ge çe rek bu günle re gel di?” gi bi so ru lar ce vapsız kal ma-
malıdır. Ta rih ya pan in san lar ta rih le ri ni de yaz malı, bu işi 
dışarıdan olan la ra, ya bancıla ra bırak ma malıdırlar.

Ri sa le-i Nur’un ta ri hi ni yaz ma da ana mer ke zi “Be diüzza man” 
ve “Onun ha yatı” teş kil edi yor sa da, mu hit siz mer kez ol ma ya cağı 
için, Be diüzza man’ın yakın ve hat ta uzak çev re si nin hal ka hal ka, 
saf ha saf ha, mer ha le mer ha le, dev re dev re be lir le nip gün yüzüne 
çıkarılması ge re kir. Ni te kim Ri sa le le re bu açıdan bakıldığı va kit, 
biz zat Be diüzza man’ın, eser le rin de, ken di si ne yardımcı olan ilk 
ve yakın ta le be le ri ni çe şit li vasıfları ve hu su si yet le riy le, fa zi let 
ve ku sur ları ve ye dik le ri şefkât to kat larıyla tanıtma ya büyük 
ehem mi yet ver di ği görülür. Ya ni Üstad, Şûâlar, Lâhi ka lar ve 
Mek tubât baş ta ol mak üze re, eser le ri ne ta le be le riy le il gi li ola rak 
yer yer ser piş tir di ği ba his ler le Nur ha re ke ti nin ta ri hi ni de büyük 
ölçüde yazmıştır.
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An cak bu ye ter li de ğil dir. Ri sa le ler de adı ge çen zâtların 
bıraktıkları yazılı ve sa ik ve maddî ve ma nevî hatıra lar dan ha re-
ket le da ha ge niş, da ha kap samlı bir ta rih or ta ya kon malıdır. Ta 
ki, dünyanın baş ka yer le rin de, or ta ya çıka cak Hakk’ı ara ma ha re-
ket le ri, Komünizmin kan, şid det ve kor ku ya da ya nan; Ka pi ta liz-
min in san da ki mad de, şeh vet, psi ko lo jik tel kin za af larını is tis ma-
ra da ya nan cebrî me tod larına karşı, Ri sa le-i Nur’un ihlâs, sabır, 
me ta net, sadâkat ve fe dakârlığa da ya nan İslâmî-in sanî me to du-
nu tanısın, bu me to dun müşah has örnek le ri ni şahsî ma ce ra lar 
aydınlığında bol bol görsün, ib ret alsın, ken di şart larına uyan ları 
ta kip ede rek uy gu la ma ya koy sun, böyle ce he de fe varsın.

İnsanlığın ge le ce ği için ha yatî bir önem taşıyan bu hu su sun 
ger çek leş me si yıllar de ğil, haf ta lar ve hat ta günler geç tik çe zor la-
şa caktır. Çünkü canlı şa hit ler ve on lar dan der le ne cek hâtıra lar, 
ve si ka lar her ge çen an kay bo lup git mek te dir. Ta rih çi, bir da ha 
ge ri gel me mek üze re kay nağından her an uzak laş mak ta olan 
neh rin üze rin de, onun la yol alan san dal da ki yol cu ya ben ze ti lir. 
O, bu du rum da, her ge çen gün kay nak tan uzak laş mak ta, ta rih 
plânında hep sa bit ka lan vak’alar, nes ne ler onun na zarına git tik-
çe küçüle rek çarp mak ta, hüvi ye ti ni yi ti rip si lu et leş mek te ve yok 
ol mak tadır. Bu acı fa kat kaçınılmaz ger çe ği an la yan se lef; as hab, 
tâbiûn, et ba uttâbiûn ne sil le ri, baş ta Resûlul lah (sallallâhu aleyhi ve 

sellem) ol mak üze re, İslâm’ın bi da ye tiy le il gi li pek çok te fer ru atı 
he men yazıya ge çir miş ler dir. Böyle ce, ar ka dan ge len ne sil ler, 
o saa det asrını ve se lef dev ri ni ilk el den ve ilk müşa hit ler den 
sağlıklı bir şe kil de öğren me imkânına sa hip ol muş lardır.

Be diüzza man ve fat ede li yarım asır olu yor. Bu ara da onu 
gören ni ce le ri de dünya dan çe kil di ler. Bun lar dan ka lan ve sa ik 
ve hatıra lar da her ge çen gün kay bol mak ta, ulaşılması zor, çok 
zor ve hat ta imkânsız hâle gel mek te dir. Ga zi an tep li muh te rem 
Nec met tin Şa hi ner Bey’in yıllar önce baş latmış ol du ğu canlı 
şa hit ler le görüşme, hatıra ları der le me işi günümüzde da ha 
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ciddî mânâda maddî ve si ka ları top la ma mer kez li ol malı, bun lar 
karşılaştırılmalı, iyi de ğer len di ril me li dir. 

Yılların yazıcılık tecrübe ve bi ri ki mi ni nef sin de cem eden 
de ğer li ve gay ret li mes lek taşım, muh te rem Ah met Özer Be yi, 
Be diüzza man’ın yakın ta le be le ri ni et raflıca tanıtma ya yöne lik bu 
tercüme-i hâl çalışma ları se be biy le teb rik edi yor, çalışma larını 
bu ilk le rin ve büyükle rin et rafında ki peyk le re de teş mi li ni te men-
ni edi yo rum. Büyük bir boş luk dol du rul mak tadır. Ce nab-ı Hak 
razı ol sun ve onu mu vaf fak kılsın.

Prof. Dr. İbra him CA NAN

Üsküdar-Eylül 2004 

T a k d i m





27

“Hoşgeldin Zübeyir Kardeşim”

BİRİNCİ BÖLÜM

ZÜBEYİR GÜNDÜZALP’İN HA YA TI

ÇO CUK LU ĞU

Zübe yir Gündüzalp 1920’de Kon ya’nın Er me nek il çe sin de 
dünya ya ge lir. İsmi de de si ne izâfe ten “Zey ver-(Zi ver)” ola rak 
ko nu lur. Ba bası Meh med Efen di, an ne si Sey yi de Hanımdır. 
Sülâle si Er me nek’de “Zi ver gil” adıyla tanınmıştır. Kökle ri, hem 
an ne hem de ba ba ta rafından Kaf kas ya’ya da yanır. De de le ri 
93 Har bi’n den son ra Ana do lu’ya ge le rek, Er me nek’e yer le şen 
Türkler den dir. 

Zübe yir Gündüzalp’in ço cuk lu ğu da Er me nek’de ge çer. 
Ha re ket li, çe vik ve ce sur bir ço cuk tur. Be diüzza man Haz ret-
le ri’nin, “Zübe yir, ben se ni da ha bir ço cuk ken, ma nevî hi ma-
ye me almıştım.” bu yur du ğu Zübeyir Gündüzalp, da ha ço cuk 
yaş larında sık sık oruç tu tar, Er me nek’in yüksek yer le rin de ki 
ka yalıkla ra çıka rak, in san lar dan ve on ların ko nuş tuk larından, 
de di ko du lar dan uzak laşır, ken di ha lin de te fekküre da lar.

EĞİ Tİ Mİ VE ME MU Rİ YE Tİ

Zübe yir Gündüzalp, Kur’an-ı Ke rim ve İslâmî bil gi ler eği-
ti mi ni, Er me nek li Müder ris Mah mud Ne dim Efen di’den alır. 
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Gündüzalp’in ma nevî tekâmülünde Mah mud Ne dim Efen di’nin 
rolü ol duk ça büyüktür. 

Oku ma ya düşkün bir ço cuk olan Gündüzalp, ço cuk yaş lar-
da ken di kütüpha ne si ni ku rar; eli ne ge çen harçlıklarıyla bu 
kütüpha ne yi zen gin leş ti rir. Ri sa le-i Nur lar la tanışma dan önce, 
Do ğu ve Batı kla sik le ri ni bi tir miş hal de dir. 

İlko ku lu bi tir dik ten son ra, Er me nek Pos ta ha ne si müdürü 
Şe fik Bey’in des te ğiy le, pos ta ha ne de me mur ola rak çalışma 
ha yatına atılır. O sıra da tef ti şe ge len bir müfet tiş, çok genç olan 
Zübe yir Gündüzalp’in mors al fa be siy le tel graf alışını çok be ğe nir 
ve ken di sine tah si li ne de vam et me si ni, ile ri de tah si li ol ma yan-
ların meslek te yükse le me ye cek le ri ni söyler. 

Zübe yir Ağa bey, o yıllar da Er menek’te or ta okul bu lun madığı 
için Si lif ke’ye gi der. 1939 se ne sinde or ta oku lu bi ti re rek mem le ke-
ti ne döner. Da ha son ra Kon ya’da açılan bir im ti hanı ka za na rak, 
Er me nek’te pos ta ha ne me mur lu ğu na tek rar baş lar. Bu ra da bir 
müddet çalıştıktan son ra 21 yaşında iken as ke re gi der. As ker lik 
va zi fe si ni Balıke sir’in Su sur luk ka zasında ta mam lar. 

As ker lik ten son ra, 29 Kasım 1943 ta ri hin de, bu de fa, Kon-
ya Pos ta ha ne si’nde tel graf-mu ha be re me mu ru ola rak ye ni den 
çalışma ya baş lar.

İşte, Zübe yir Gündüzalp, Ri sa le-i Nur Külliyâtı’nı bu me mur-
lu ğu sırasında tanımak şe re fi ne nâil olur. 

Rİ SA LE-İ NUR KÜLLİYÂTI’YLA TANIŞMA

Gündüzalp, Kon ya’da çalışma ya baş ladığı za man Pîrî Meh-
med Pa şa Ca mii yakınlarında bir ev tu tar. Bir Cu ma günü na maz 
çıkışında, hem şeh ri si Hâfız Ah med Efen di’yle karşılaşır. Hâfız 
Ah med, Ri sa le-i Nur lar dan ha ber dardır. Onu, “Genç le rin is ti-
fa de ede cek le ri dinî ki tap ları var” di ye rek, Kon ya’nın tanınmış 
tüccar larından Fey zi, Meh di ve Şe hit Tay ya re ci Ömer Be yin 
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ba ba ları Sab ri Halıcı’ya yönlen di rir. Sab ri Halıcı’yı ofi sin de zi ya-
ret eden Zübeyir Gündüzalp, bu şe kil de Nur Ri sale le ri ni oku ma-
ya baş lar. Fey zi Halıcı’nın düzen le di ği Nur ders le ri ne katılır, bu 
ders ler den çok is ti fa de eder. 

1944 se ne le ri ni ta kip eden yıllar da Kon ya’da Zübe yir 
Gündüzalp ile be ra ber bir genç lik gru bu da Nur Ri sa le le ri ni 
tanımıştır. Bu zâtlar dan tes pit edebil di ği miz isim ler şun lardır: 
Ah met Atak, Zi ya Arun, Zi ya Nur Ak sun, Muh sin Alev, Ka mil 
Öztürk, Fey zi, Meh di ve Ömer Halıcı kar deş ler… 

Zübe yir Gündüzalp’in küçük kar de şi Hay dar Bey, 1945 se ne-
sin de Kon ya’ya git ti ği za man, ağa be yi nin Muh sin Alev’le be ra-
ber kaldığını nak le de rek, ağa be yi nin ken di si ne Nur lar dan bah-
set ti ği ni, Üstad’ın büyük bir İslâm âli mi ol du ğu nu an lattığını 
ifa de edi yor.

O yılları, ya şadığı ma nevî de ği şi mi ve Ri sa le le rin ru hun da 
bıraktığı büyük et ki yi, Zübe yir Gündüzalp’in ken di sin den din le-
ye lim: 

“Mu hit! Ah bu mu hit! Çev re, ah o çev re! Evet, hem felâke te 
atan o mu hit, hem sa ade te götüren o mu hit… Genç lik ve he vesât 
sar hoş lu ğuy la gen ci mah ve den o çev re… Genç lik ve ruh zin de-
li ğiy le, gen cin yüksek le re doğ ru çıkmasına se bep olan, ge ne o 
çev re… Ne yazık, hem pek çok yazık ki, ben, be ni mânevî uçu-
rum la ra sürükle yen bir mu hit te büyüdüm, bu mu hit te genç lik 
çağına geldim. Mek tep için de, okul dışında ki his set tik le rim, 
gördükle rim, işit tik le rim, be ni tek bir fik re sürükle di. O da şu 
idi: Pa ra ve zevk ve bu iki nes ne nin bit mez, tüken mez, ze hir li, 
boş hülyâları… Eri şe me di ğim ve eriş ti ğim tak dir de da hi be ni 
ha yat ta mes’ud ede me ye ce ğini son ra dan an ladığım o ne ti ce siz 
hayâller, o kup ku ru ta sav vur lar… Ben ne yim? Ni çin yaşıyo rum? 
Ne re den gel dim? Ne re ye gi de ce ğim? Yok sa, şu bir sürü başıboş 
mahlûk gi bi, ipi bo ğazına atılmış bir ya ratık mıyım? Hayır! Bu, 
iz ze ti me deh şet le do ku nur du. Ben hayvan ola mazdım, hay van 

Z ü b e y i r  G ü n d ü z a l p ' i n  H a y a t ı
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gi bi ya şa ya mazdım. Fikriyâtım iş li yor du. Ben bir in sandım, 
öyle ise in san gi bi ya şa ya caktım. Ama bu başıboş ya şayışım, 
aca ba in san ca bir ya şayış mıydı? İnsan olan in san, böyle mi 
ha yat ge çi ri yor du? Bi le mi yor dum, fa kat bu düşünce le rin ver di ği 
te reddütlü tu tum için de, âde ta çırpınıyor dum. 

Ba ba dos tu muh te rem bir ih ti yar vardı. Onu görünce mer hum 
ve muh te rem sev gi li ba bamı hatırlardım. O da be ni görünce, bir 
ba ba şefkâtiy le hâli mi-hatrımı so rardı. Onun o şefkâti, ke der li 
günle ri mi ne şe len di rir di. Bir oğ lu vardı, sınıf ar ka daşımdı; onun 
na maz kıldığını, na maz vak ti ge lin ce okul pen ce re sin de, ba zen 
ha de me odasında na maz kıldığını görüyor dum. Ona, ru hum-
da bir tak dirkârlık, hat ta bir gıpta his si du yuyor dum. Aca ba 
di yor dum, be nim ha yatım mı, yok sa onun ha yatı mı in san ca bir 
ha yat? Ayırt ede mi yordum. Ni ha yet üni ver si te… Ana do lu’nun 
saf ve te miz, sa kin ha vasından, böyle gürültülü, ka la balık bir 
ye re ge liş... Her ney se, bu rası uzun. Çok faz la uzat ma ya cağım. 
Bir tak dim... Yanında bir si ma: Hatırla ya cak gi bi olu yo rum. O 
da oku du ğu ki tap tan bir aralık başını kaldırdı. Göz göze gel dik. 
O be ni tanıdı: Tanıştık, has bihâlleş tik. ‘Genç lik mev zu un da bir 
ba his oku yor dum’ dedi. ‘Ben de din le ye yim, de vam edin.’ de dim. 
Ev velâ kita ba baktım; ‘Genç lik Reh be ri’. Müel li fi: Be diüzza man 
Sa id Nursî. Bi raz du rak ladım. Çünkü ga ze te ler den bu isim 
hakkında menfî şey ler işit miş tim. Fa kat din le meliy dim. İşte 
tam fırsatıydı; din le dik le rim ile duy duk larımı karşılaştırıp; bir 
hükme var malıydım. Ya ratılış iti bariy le bi raz tah kik çiy dim, körü 
körüne ez be re, şu ve ya bu de di ko du la ra ku lak as mayı mert lik 
his si me lâyık görmüyor dum. Ar ka daşım oku yor du, din li yor-
dum. Ben ken di mi oku nan ki ta ba öyle ver mi şim ki, bir aralık 
ken di me gel dim. İki sa at geç miş; bu müddet için de ru hum da bir 
kıpırdanış, bir baş kalık ol du. Allah Al lah! Ne ol muş tu? Yok sa bir 
‘sih re’ mi tu tulmuş tum? Yok sa bir mıkna ti si yet be ni ken di ne mi 
çekmiş ti? Ayrıldım, fa kat be nim aklıma şun lar yer et miş ti; yer 
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mi et miş ti, yok sa akıl, fi kir ve ruhî varlığımı is tilâ mı et miş ti? 
Yok sa kalp ve di mağıma, si lin mez bir yazı ile mi yazılmıştı, ne 
ol muş tu? Ne ol muş sa ol muş tu… Evet şu cümle ler ku lağımda çın 
çın çınlıyordu, aklımı, di mağımı kaplıyor du: ‘Genç lik mu hak kak 
gi de cek!..’

De dim; ‘Dönme li yim... Ey vah, ya ora dan ayrılmışsa! Ni çin 
ad re si ni al madım?’ Koş tum, gün batıyor. Dolmu şa bin dim. 
Ah! Kal bim fe rah ladı. Ar ka daşım hâlâ ki tap la meş gul. ‘Gel-
dim’ de dim. ‘Ba na bu ese ri bir haf talığına ve re mez mi si niz? 
Ya hut ne re den te min ede bi li rim? Bir ta ne mu hak kak al mak 
is ti yo rum.’ Aldım. O ge ce geç vak te ka dar oku dum. Oku yor dum 
an cak bir çok ye ri ni tam an la yamıyor dum. Bu nasıl bir ki taptı? 
Hem anlıyor dum, hem an lamıyor dum. An lamıyor dum; zi ra, 
an ladığımı ifa de ede mi yor dum. İfa de den âciz kalıyor dum. Fa kat 
içim de bir inkılâp, ru hum da bir sükûn, kal bim de bir sürûr, 
de rin te sir du yu yor dum.

Sa bah le yin uyandım. Güneş doğ muş tu. İçim de bir hüzün, 
hem de acı bir hüzün vardı. Aca ba ne den? Öğle vaktiy di, mi na-
re den ezan se si; ilâhî da vet se si ku lağıma gel di. O ses, acımın 
se be bi ni ih tar et ti. Sa bah tan be ri ni çin na maz kılmamıştım? Bu 
acıyı ilk de fa du yu yordum. O günde, evet o bah ti yar günde na ma-
za baş ladım.

İşte Ri sa le-i Nur’dan bir ‘Genç lik Reh be ri’, o da, baş ta sa de ce 
bir kısmını oku mak la, be ni nasıl böyle ilâhî bir inkılâp, böyle 
in san ca, Müslüman ca ya şayışa doğ ru götüren bir kuv vet mey da-
na ge tir miş ve be ni nasıl de ğiş tir miş ti!

İşte ey kar deş ler! Al lahıma had siz şükürler edi yo rum ki, ba na 
Ri sa le-i Nur’u görme yi, onun kıyme ti ni, onun yüksek de ğe ri ni 
an la mayı na sip ey le di. Nur ları, tek rar tek rar oku mak tan ken-
di mi ala ma ya cak bir sev gi, bir aşk ih san ey le di. Şim di umum 
Türk genç li ği ne, Ri sa le-i Nur’u, kur tarıcı, ebe di yen mes’ud edi ci 
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bir eser ola rak tav si ye edi yo rum ki, di ni me, imanıma, genç li ğe, 
va tan ve mil le ti me, en kudsî bir hiz me ti yapmış olayım.

Ah Nur kar de şim! Se nin bu sa mimî sözle rin, be ni, iman ve 
İslâm ve Kur’ân yo lu nu öğren mek yo lun da Nur Ri sa le  le ri ne cel-
bet ti. Nur Ri sa le le ri ni oku mak sev gi siy le, be nim gamlı gönlümü 
neş’eler le dol dur du ve coş tur du. De li gönlümü, Kur’ân nu ru 
kap ladı.

Ha yatım ka ranlıklar, ru hum ıstırab lar için dey di. Âde ta ke sif 
bu lut lar la kaplı ka ranlık bir deh liz de bunal ma nöbet le ri ge çi ri-
yor dum. İç âle mim de toz lu fırtına lar esi yor du; gözle rim eş yayı 
ha kikî hüvi ye tiy le göre mez, ku lak larım hak ve ha ki kat sa dasına 
karşı sağırlaşmış bir hal dey di. Bu bed baht du rum da iken Ri sa le-i 
Nur’u tanıdım.

Oku dum, oku dum. Oku duk ça de rin ne fes ler al maya ve di ril-
me ye baş ladım. O zul met li deh liz den, güneş ışığına ka vuş muş bir 
adam gi bi müte has sis ol dum. Ru hum ve kal bim hu zu ra ka vuş tu. 
Gözle rim dünyayı ha ki ka tiy le görme ye, ku lak larım ha ki kat ses le-
ri ni işitme ye baş ladı; ki dünya ya âde ta ye ni ge li yo rum gi bi bir 
saa det ve fe rah için de kaldım. Be ni böyle kur ta ran bir tef sir-i 
Kur’ân’a, bin canım da ol sa fe da et mek, onun hiz me ti ne ihlâs ve 
sadâkat la de vam et mek, in sa ni yetin muk te zası olan bir şükran 
bor cu dur, ka na ati ni taşımak tayım. Elim den gel sey di Nur ların 
üstünlük ve me zi ye ti ni, ilmî pren sip ve ga ye le ri ni te bellür et ti-
rir, onun ci han de ğe rin de olan kıymet tar bir şa he ser oldu ğu nu 
da ima te rennüm eder ve o te rennümle yaşardım.”1

ÜSTAD’I İLK ZİYA RET

Gündüzalp, Üstad’ı ilk de fa 1946’da Emir dağ’da zi ya ret eder. 
Bu zi ya ret anını, da ha son ra ken di si şöyle an latmıştır:

“Üstad’ı gördüğümde be ni bir ağ la ma ve hıçkırık tut tu. Bir 
türlü ken di mi dur du ramıyor dum. Üstad ağ la mamı na za ra al ma-

1 Zübeyir Gündüzalp, Yolumuzu Aydınlatan Işık, s: 59/63
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dan ba na ders ve ri yor du. Der ken na maz vak ti gel di, bir lik te 
na maz kıldık. Fa kat ağ la ma ha li na maz da da de vam et ti.” 

Üstad’ın yanına vardığında, Üstad, Zübeyir Gündüzalp’i “Hoş 
gel din kar de şim” di ye karşılar ve is mi ni so rar. “Zi ver, Efen dim” 
ce vabını ve rin ce, Üstad, “Hoş gel din Zübe yir kar de şim!” der. 
Gündüzalp, “İsmim Zübeyir de ğil, Zi ver, Efen dim” di ye düzelt-
me ye çalışır, an cak Üstad yi ne “Hoş gel din Zübe yir kar de şim…” 
di ye tek rar lar. Bu olay dan son ra de de den ka lan “Zi ver” is mi ye ri-
ne “Zübe yir” is mi ni kul lanır.

Ayrılık za manı ge lin ce Zübe yir Gündüzalp, Üstad’a: “Me mu ri-
yet ten ayrılıp, yanınızda hiz met et mek is ti yo rum” der. Be diüzza-
man, bu fe dakârlığa çok mem nun olur; an cak ce vap ola rak, 
“Va zi fe ne de vam et, Kon ya’da da ha çok hizmet eder sin. İnşa al-
lah, ile ri de alırım se ni yanıma” der.

Zübe yir Gündüzalp Kon ya’da dört se ne kalır. Bir yan dan 
me mur lu ğu na de vam eder, bir yan dan da Ba balık isim li bir ga ze-
te de çalışır ve ora da ço cuk ter bi ye si ne ait bazı ma ka le ler ya zar. 

İLK TEV KİF

23 Ocak 1948 se ne sin de Üstad Haz ret le ri ve on beş ta le be si, 
Emir dağ’da tu tuk la na rak Af yon’a ge ti ri lir. Da ha son ra ge len-
ler le tu tuk la nan ların sayısı el li dördü bu lur, an cak ara larında 
Zübe yir Gündüzalp yok tur. Fa kat o da da ha son ra “Nur cu luk” 
yaptığı ge rek çe siy le Af yon hap si ne alınır ve ilk mev ku fi ye tin de 
on se kiz gün ha pis te kalır. Savcının otuz sanık hakkında ta kip siz-
lik kararı ver me siy le, 23.03.1948 günü tah li ye edi lir. An cak artık 
Üstadından ve Üstadının ha pis ha ne sin de bu lun du ğu Af yon şeh-
rin den ayrıla maz, ora da kalır.

Üstadının  taş ra da ki lüzum lu iş le ri ni, ki tap gönder me ge tir me 
işi ni ve avu kat lar la görüşme v.s., aynı zaman da o sıra Üstad’ın 
aley hin de giz li tah rik ler le yazı yaz ma ya baş la yan ma hallî ve 
umumî ga ze te le re karşı ce vap yaz ma gi bi iş le ri yürütür.

Z ü b e y i r  G ü n d ü z a l p ' i n  H a y a t ı
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Af yon Mah ke me si 06.12.1948’de ka ra ra vardıktan son ra, 
Zübe yir Ağa bey’i de di ğer bazı Nur ta le be le riy le bir lik te tek-
rar içe ri alırlar. Zübe yir Gündüzalp bu de fa dört-beş ay ka dar 
ha pis te Üstâdının yanında kaldıktan son ra, tek rar tah li ye edi lir 
ve yi ne Af yon’dan ayrıla maz. Ta Üstâdının 20 Eylül 1949’da ki 
tah li ye si ne ka dar... Bu ta rih ten son ra Zübe yir Ağa bey ve Sun-
gur Ağa bey, be ra ber biz zat Üstâd’ın hiz me ti ne gi rer ler ve artık 
Üstâd’ın yanında kal ma ya ka rar ve rir ler. O sıra İstan bul Üni ver-
si te si’nde oku yan Nur ta le be le rin den Zi ya Arun da bir müddet 
on lar la be ra ber bu lu nur. Böyle ce Zübe yir Ağa bey’in, Üstâd’ın 
hiz me tin de da imî ola rak bu lu nu şu, ya ni ilk kalış devre si, 23 
Tem muz 1950’de çıkan umumî af ka nu nu üze ri ne ken di si ne ia de 
edi len es ki me mu ri ye ti ne, Üstâd’ın em riy le ye ni den baş la ma ta ri-
hi olan 1950’nin son ay larına ka dardır. Bun dan son ra ta yi ni nin 
1951 se ne sin de İsla hi ye ka zasına çıkmasıyla İsla hi ye’ye gi der. 

UR FA HAP Sİ

Zübe yir Gündüzalp, İsla hi ye’de ki görev ye rin de altı-ye di 
aylık iken; 1951 yılı için de, Ab dul lah Ye ğin Ağa bey, Üstâd Haz-
ret le ri’nin hiz me ti ne gir mek üze re yanına ge lir. Hazreti Üstâd 
da onu, da ha önce le ri altı aylığına gönder miş ol du ğu Cey lan 
Çalışkan’ın ye ri ne, ye ri nin boş kal ma ması için Ur fa’ya Nur 
hiz me ti ne gönde rir. Bu ara da Zübe yir Ağa bey’e de ta yi ni ni 
Ur fa’ya yaptırması için ha ber gönde rir. Zübe yir Ağa bey, ta yi ni-
ni Ur fa’ya yaptırma ya mu vaf fak olur ve Ur fa’ya ge lir. Da ha son-
ra, Hüsnü Bay ra m da yan larına gönde ri lir. Böyle ce Üstâd’ın 
fe daî ve güzi de ta le be le rin den bu üç zât, Ur fa’da bir bu çuk se ne 
ka dar kalırlar. 

1953 baş larında Ur fa’da, Nur cu luk yap mak ve ço cuk okut mak-
tan do layı tev kif edi lir ler. Ur fa ha pis ha ne sin de kırk gün ka dar 
yattıktan son ra da; o sıra da Is par ta Cum hu ri yet Savcılığı’nın 
Türki ye’de Nur cu luk dos ya larını bir leş tir mek gay re ti içi ne gir-
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me si ve Adalet Ba kanlığının em ri ile bu fe dakârlar, el leri ne 

ke lep çe ler vu ru la rak Ur fa’dan Is par ta’ya götürülürler. Is par-

ta’da iki ay ka dar ha pis kaldıktan son ra, mah ke me le ri tu tuk-

suz ola rak de vam eder. O sıra da, Hazreti Üstâd  Sam sun 

mah ke me si do layısıyla İstan bul’da bu lun du ğu için doğ ru ca 

Üstâdlarının yanına gi der ler. Bir müddet İstan bul’da Üstâd’ın 

yanında kaldıktan son ra; Hazreti Üstâd,  Zübe yir Ağa bey’i ken di 

yanında da imî şe kil de hiz met için alıkor ve Ab dul lah Ye ğin ile 

Hüsnü Bay ra m 1953 yılı yaz ay larında tek rar Ur fa’ya gönde rir.

Böyle ce Zübe yir Gündüzalp’in Üstâd’ın hiz me tin de ki günle ri 

-bir bu çuk se ne ka dar olanı ha riç- 1948 baş larından, 1960 Mart 

so nu na ka dar, ya ni on bir bu çuk se ne de vam eder. 

1968-1971 YILLARI VE ZÜBE YİR GÜNDÜZALP

Bu de vir, 1965’ler den baş la ya rak Türki ye’de din adına yapılan 

mi ting ve toplantılar, si yasî amaçlı ce ma at le kılınan na maz lar ve 

da ha son ra ku ru lan par ti ler le baş lar. Hazreti Üstad’ın ve fatından 

son ra, 1963-1971 yılları arasında, her ne ka dar Nur ta le be le ri bir-

takım sarsıntılar ge çi rir ler se de, umu mi yet le yüzde sek sen it ti-

fak ve yekvücut luk için de kalırlar. Mer hum Zübe yir Ağa bey’in 

ha yat ta ol ması ve Üstad’ın tarz-ı meş re bi ni iyi bil me si; şahsî 

di ra yet, mert lik, fe dakârlık gi bi se ci ye le re sa hip bu lun ması ve 

bütün Nur hiz me tiy le alâka dar me se le le re çok önem le ve biz zat 

eğil me si gi bi se bep ler le, Nur ce ma ati faz la bir za rar ve ih ti laf 

görmez. Ama 1968’den baş la ya rak, 1971 ve ta kip eden se ne ler de 

ku ru lan par ti ler ve bun ların sem pa ti zan ları; Nur ta le be le ri ken-

di le ri ne kayıtsız şartsız tâbi ol madığı ve ar ka larından sürükle nip 

git me dik le ri için, bir çok if ti ra lar ve si yasî oyun ve ya lan lar la 

Nur ha re ke ti ne le ke sürme ye baş lar lar. Bazı mu ta vassıt din dar 

ga ze te ler de kâh bu ya na, kâh o ya na leh te ve aleyh te yazılar neş-

re der ler. Der ken, Nur ta le be le ri hem o si yasî adam lar la, hem de 
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adı ge çen or ta hal li bazı ga ze te  sa hip le riy le yer yer müna ka şa la-
ra gir miş bu lu nur lar.

Bu sıra lar da, Nur ta le be le rin den bazı mu har rir ler, baş kasının 
ga ze te sin de ve em ri altında çalışıyor ve o ga ze te ler de ma ka le ler 
yazıyor ol sa lar da is te dik le ri mânâda yazılarını ser best çe yayınla-
ta maz lar. Çünkü bir ga ze te nin bünye sin de ve ga ze te sa hi bi nin 
em ri altındadırlar.

BİR GA ZE TE ÇIKAR MANIN ZO RUN LU LU ĞU

Se ne 1963; “Bugün” ga ze te si git tik çe ti rajını yükselt mek te-
dir.

Sa lih Özcan Bey, büyük bir ga ze te çıkar manın ol duk ça lüzum-
lu ol du ğu üze rin de du rur. İstan bul’da ki ga ze te ci lik mey li olan 
bazı Nur ta le be le ri Sa lih Özcan’ın bu fik ri ne iş ti rak eder ler ve 
“Bugün artık Nur ce ma ati nin de bir ga ze te si, ya hut da yüksek 
ti rajlı ka li te li bir mec mu ası ol ması za ru ri dir” ka rarını ve rir ler.

Sa lih Özcan, za ten ga ze te çıkar mayı ha ra ret le ar zu et ti ği için 
bu iş üze ri ne çalışma ya baş lar. Ken di si nin çıkar mak ta ol du ğu 
“Hilâl Mec mu ası” var ken, bu nu yi ne de is ter. Aynı za man da 
çıkarıla cak ye ni ga ze te nin malî külfe ti nin ta mamına yakın 
kısmını ken di si nin de ruh te ede ce ği ni va at eder.

Sa lih Özcan’ın or ta ya atmış ol du ğu ga ze te fik ri ni, Özcan’la 
bir lik te, için de Mus ta fa Po lat ve Avu kat Be kir Berk’in de bu lun-
du ğu bir he yet Zübe yir Ağa bey’e götürürler. Bir çok ha di se yi 
ve ga ze te çıkar manın es bab-ı mu ci be si ni Zübe yir Ağa bey’e 
an latırlar. Uzun uzadıya ko nuş ma lar olur. Zübe yir Ağa bey bu 
mev zu da ik na edil mek is ter. 

Zübe yir Ağa bey, göste ri len bu kısmen haklı, kısmen 
mübalâğalı bul du ğu se bep le rin üze rin de epey ce düşünür. Bu sıra-
da Haz ret-i Üstad’ın bu me se le de ki söz, ih tar, dav ranış ve ha re-
ket le ri ni de gözönünde bu lun du rur. Ni ha yet, Nur ce ma ati adına 
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ve Nur ta le be le ri ni tem sil eden bir ga ze te nin çıkarılması için 
ken di si ne müra ca at eden ta le be le ri ne ver di ği ce vap ta, Üstad’ın 
“Ga ze te çıkarırsanız si ya se te te mas ede cek si niz. Ya mu vafık 
ola caksınız, ya mu ha lif. Mu ha lif ol sanız hiz me te za rar, mu vafık 
ol sanız ihlâsa za rardır.” ikaz ları vardır. Bir ga ze te çıkarılmasına, 
kat’i su ret te, Üstad’dan bir fet va, bir izin bul manın mümkün 
ol madığını be lir tir; fa kat es ki den be ri ga ze te ci lik le uğ ra şan Sa lih 
Özcan ve Mus ta fa Po lat gi bi zâtların, ken di nam larına çıka ra bi-
le cek le ri müsta kim, ağırbaşlı, Nur da vasının özünü sa vu na cak 
bir mec mua ve ya ga ze te çıkar ma larına bazı şart lar çer çe ve sin de 
“evet” der. An cak “Bir ga ze te ne olur sa ol sun, ni ha yet ga ze te dir. 
Ku sur lar ya pa caktır, ha ta lar ede cek tir. Hi zip leş me yi ne ti ce ve re-
cek tir.” di ye rek, ağır bir şart na me ile bu nun te mel pren sip le ri ni 
ve ka ide le ri ni yazıya döker. Bu ka ide ler dışında çıka cak bir ga ze-
te nin, hiç bir za man tanınma ya cağını da ilâve eder. 

Hazırla nan “Şart na me” şöyledir:

Mad de-1: Sa lih Özcan im ti yaz sa hi bi dir.

Mad de-2:  Mus ta fa Po lat umumî neş riyât müdürüdür.

Mad de-3: Ga ze te nin per so ne li ni ta yin ve lüzu mu ha lin de teb-
dil, umumî neş riyât müdürüne ait tir.

Mad de-4: Ga ze te nin po li ti kası; sa hi bi ve umum müdürünün 
de da hil ol du ğu bir is ti şa re he ye ti ta rafından tayın edi lir. İsti şa re 
he ye tin de ki kim se ler; Sa lih Özcan, Mus ta fa Po lat,  Ab dur rah-
man Nu ri, Ha lil Küçük, Ah med Şa hin, Rüştü Taf ralı, Meh met 
Kut lu lar, Meh met Fırıncı ve Meh met Bi rin ci’dir. Ka rar ek se ri-
yet le ve ri lir. (Zübe yir Ağa bey da ha son ra ken di ka le miy le Ha lil 
Küçük, Meh met Fırıncı ve Meh met Bi rin ci’nin isim le ri ni bilâha-
re is ti şa re he ye tin den sil miş tir. Bu bel ge İstan bul’da bir dos ya da 
mah fuz dur.)

Mad de-5: Ser ma ye 30 Ağus tos 1963’e ka dar Sa lih Özcan 
ta rafından te min edi le cek tir. Ser ma ye nin ge ri alınması, in ti şarın 
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altıncı ayından son ra, iki bin den az, beş bin den çok ol mamak 
üze re çe kil mek su re tiy le ola caktır.

Mad de-6: Ga ze te nin sa hi bi Sa lih Özcan, umumî neş riyât 
müdürü gi bi ma aş ala cak ve ser ma ye ola rak yatırdığı pa rayı 
ta ma men çek tik ten son ra, artık pa ra çe ke me ye cek tir. Kâr, ga ze-
te nin döner ser ma ye si ola rak ka la cak ve in ki şafına sarf edi le cek-
tir. Ga ze te ka pandığı tak dir de, ser ma ye ve mal umumî is ti şa re-
nin ka rarına göre ta sar ruf edi le cek tir. Mu ka ve le de de ği şik lik de 
an cak is ti şa re de bu lu nan ların ka rarına göre ola caktır.

Mad de-7: Neş riyât müdürünün işin den çıkarılması gi bi 
du rum lar, müşa ve re de ki kim se le re ait tir.

Mad de-8: Ga ze te, Ri sa le-i Nur’a aykırı neş riyât yaptığında 
is ti şa re de ki kim se le rin ka rarıyla ka patılır. Sa hi bi ve neş riyât 
müdürü da ha son ra aynı isim le bir ga ze te çıka ra maz.

Mad de-9: Ki tap tanıtma işi, is ti şa re ka rarıyla yapılır.

Mad de-10: Ga ze te de ki neş riyâtta, hâlde ve ma zi de Ri sa le-i 
Nur’un aley hin de ki kim se le rin yazıları neş re dil mez.

Mad de-11: Ri sa le-i Nur’u de vamlı mütalâa ile meş gul olup, 
Ri sa le-i Nur’un mes lek ve meş re biy le ha len ve ka len ya şa yan 
bir Nur ta le be si, her han gi bir hu sus hakkında Ri sa le-i Nur’dan 
ve Üstadımızdan me haz göste re rek ten vir ve ikaz edi ci bir şey 
söyler se, is ti şa re de ki ler onu ke mal-i hürmet le din le ye cek ve 
na za ra ala caktır. 

Mad de-12: Ri sa le-i Nur pa rası, ser ma ye si elin de toplanan 
her han gi bir Nur ta le be si ve ya Nur nâşi ri ge rek re’sen, ge rek 
do layısıyla ga ze te ye or tak ola maz.

Mad de-13: İsti şa re de ki kim se ler den sa hip, müdür ve me mur 
ola rak çalışan lar dan baş ka bi ri, is ti şa re de ki kim se le rin iz ni ol ma-
dan ga ze te de ma aş ala rak çalışma ya cak, bu şahısların ga ze te den 
mad de ten is ti fa de le ri hiç bir çe şit ve su ret te ol ma ya caktır. 
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Mad de-14: İsti şa re de ki kim se ler bu ra da (İstan bul’da) her 

za man hazır ol duk ları için ter cih edil miş tir. Bu iti bar la Ri sa le-i 

Nur’dan ve Üstad’tan ve geç miş ha di sat tan me haz ler göste re rek 

de, her han gi bir Nur ta le be si ile is ti şa re edi le bi lir. Onun ten-

virkâr fi kir le ri ke mal-i hürmet le na za ra alınır.

Mad de-15: İsti şa re nin âdâbına son de re ce ria yetkâr olu na-

caktır. Müda ve le-i efkâr ve is ti şa re esasında ca hil le rin sıfatı 

olan; laf tan kuş ku lan ma, alınma, ev ham et me, kızıp te hevvüre 

gel me, bağırıp-çağırma gi bi âmiyâne şey ler den son de re ce iç ti-

nab edi le cek tir. Ka na at le re hürmet, mu hab bet ve müsa ma ha bu 

kim se le rin şi arı ola caktır. 

Mad de-16: İsti şa re de ki kim se ler nâmına, on lar dan ha ber siz 

ola rak, is ti şa re he ye tin den bi ri si da hil bir kim se, baş ka larınca 

so ru la cak her han gi bir şe ye, tek başına ce vap ve re mez. Not alır, 

is ti şa re ede cek ler le is ti şa re eder.

Mad de-17: İsti şa re de ki  rey ler arz ve iz har edi lir ken, indî, 

şahsî ve ya sa ir mes lek, meş reb ve ce re yan lar dan mülhem şey ler 

söylen mek ten kaçınılıp, de lil ve me haz dan, Ri sa le-i Nur’un mes-

lek, meş reb ve tarzından il ham alınma ya çalışıla cak ve rıza-yı 

ilâhî ile ha re ket edi le cek tir.

Mad de-18: Di ne hiz met ga ye siy le olan lar la görüşüp ko nuş-

ma lar da, baş ka ce re yan lar da görünen if ti ra ve it ham lar la, şöhret-

pe res lik ve maddî men fa at ler gi bi ga yet çir kin mânâlar ve ril me-

ye cek. Mes le ği miz hüsn-ü zandır. Biz Müslümanız, al danırız, 

al dat mayız.

Mad de-19: Ga ze te nin is ti şa re he ye ti nin re yi ile çıkarıldığı, 

hal ka; Mus ta fa Po lat, Sa lih Özcan v.s. ta rafından su ret-i ka ti-

ye de söylen me ye cek. Çünkü hem ga ze te ye, hem hiz me te dar be-

ler ge lir. Ak si tak dir de is ti şa re de ki kim se ler, ga ze te ile alâkalı 

ol madıklarını ilân ede cek ler dir.
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Bütün hâdisât, hiç bir za man biz le ri üzme ye cek, bun ları 
Al lah’ın, rengârenk bi rer tab lo ları ka bul ede ce ğiz. İnsan lar âle-
mi, ağaç lar âle mi, hay va nat ve ne ba tat âlem le ri nasıl za manı gel-
dik çe te beddül edi yor lar sa, zâhi ren ho şu mu za git me yen şey ler 
de za manı gel dik çe de ği şe cek tir.

Not: Bu düstur lar Ri sa le-i Nur Külliyâtı’nın bi ze ver di ği ders-
ler dir.

“İTTİ HAD” ÇIKIYOR

Ga ze te üstte ki bu şart na me ve ta ahhütna me çer çe ve sin de, 
ev velâ on beş günde bir çıkarılır. İsmi “İtti had” ola rak ko nu-
lur. Bir kaç sayı çıkar, an cak da ha son ra Sa lih Özcan va at et ti ği 
şe kil de ser ma ye yi tam bu la maz. Ya ni 30 Ağus tos 1968 ta ri hi ne 
ka dar bu la cağını va at et ti ği meb lağı ve re mez. Bazı sıkıntılar baş 
göste rir. Çözüm ola rak Nur ta le be le rin den ga ze te için yardımlar 
toplanır.           

Ga ze te nin ser ma ye me se le si ve baş ka me se le ler yüzünden, 
Mus ta fa Po lat ile Sa lih Özcan arasında mu ha le fet ve müna ka şa lar 
olur. Mu ha le fet büyür, ni ha yet Sa lih Özcan ga ze te den çe ki lir. Ser-
ma ye ola rak koy muş ol du ğu pa rasını ge ri is ter. Bu pa ra kısmen 
pe şin, kısmen tak sit ler le ken di si ne öde nir. Böyle lik le ga ze te Mus-
ta fa Po lat ve Meh met Kut lu lar adına tes cil len miş olur. 

ZÜBE YİR GÜNDÜZALP’İN VE FATI

Uzun za man ra hatsız olan Zübe yir Ağa bey, 2 Ni san 1971 günü, 
yak laşık on se ne dir ika met et ti ği Ki razlımes cid’de ki med re se de 
fâni hayata veda eder. Ve fatı sırasında baş ucun da Dr. Sa dul lah 
Nut ku, Meh met Fırıncı ve Eyüp Ek mek çi vardır. Zübeyir Ağabey, 
Dr. Sa dul lah Nut ku’nun sun du ğu zem zem su yu nu, ecel şer be tiy le 
bir lik te içer. Dr. Nut ku, bu ha lin tıbben im kansız ol du ğu nu izah 
eder ken, ve fat anında ilk fel cin bo ğaz bo ğum larına gel di ği ni, se ke-
rat ha lin de ki bir ki şi nin bir şey içe me ye ce ği ni; ama Zübe yir Ağa-
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be yin zem ze mi ra hatlıkla iç me si nin Al lah’ın bir lütfu ve ih sanı 

ol du ğu nu, da ha son ra ları gözle ri yaş lar la do la rak an latmıştır. 

Zübe yir Ağa bey gözle ri ni yum du ğu an dan iti ba ren bu lun du-
ğu oda ya ta rif edil mez güzel bir  ko ku yayılır. Hat ta ve fatından 
son ra da aynı ko ku nun bir kaç ay de vam et ti ği, ora da ka lan lar 
ta rafından ifa de edil miş tir. 

Kar de şi Hay dar Gündüzalp ağa be yi ni son zi ya re ti ni şu cümle-
ler le an latır:

“Son ola rak ken di siy le 1970 yılının 10. ayında görüştüm. 
Ve fatından altı-ye di ay öncey di. An ka ra’ya ken din den ve ka let 
al mak için git miş tim. Di ğer görüşme le ri miz den çok farklıydı. 
Duy gu yüklüydü… Ko nuş ma larında dünya dan baş ka bir âle-
me gi de ce ği ni ima eden ifa de ler vardı. O za man pek an la-
ya mamıştım. Ba na ‘Kar de şim, kim se be nim ge ri de bir şey 
bıraktığımı san masın. Be nim kim se ye bor cum da yok, kim se-
den ala cağım da yok” de miş ti. Be nim le he lal leş ti. Ade ta bir 
ve da görüşme siy di. Yanından gözyaş larıyla ayrıldım. Bu, son 
görüşme miz ol muş tu.”

Zübe yir Ağa bey ve fat et ti ği sıra da Av. Be kir Berk bir mah-
ke me için İzmir’de bu lu nu mak taydı. Av. Gülte kin Sarıgül ve 
Ah met Fev zi Kul da be ra be rin dey di. Be kir Berk bir ara ab dest 
al ma ya gi der. Gülte kin Bey, Ah met Fev zi Kul’un yüzünde ki 
müthiş üzüntü ve çöküntüyü fark eder ve so rar:

“Hay ro la Ağa bey, ne var?”

Ah met Fev zi Kul, par mağıyla sus işa re ti ya pa rak:

“Be kir Bey duy masın, Zübe yir’i kay bet tik!” der.

O sıra da ab des ti ni alıp içe ri gi ren Be kir Berk’in yüzünde de 
aynı üzüntü ifa de si vardır. Henüz bu ha be ri duy madığı hal de 
kal ben his set miş tir. Çünkü ru hu ka dar ken di ni ona yakın his set-
mek te dir. Kol tu ğa otu rup, eli ni kal bi nin üstüne ko yar:
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“Kar deş ler” der, “İçim de müthiş bir sıkıntı var. Aca ba kötü 
bir ha ber mi var?”

O sıra da İstan bul’dan Meh met Emin Bi rin ci te le fon la ara ya-
rak, Be kir Berk’e Zübe yir Ağa be yin ve fat ha be ri ni bil di rir. Bu 
ha ber üze ri ne Be kir Berk kol tu ğa yığılıve rir. “İnna lil lah…” der 
ve gözle ri yaş lar la do lar.  

Zübe yir Ağa bey bin ler ce gönülde iz bıraktı, da vası uğ ru na 
göster di ği ihlâsı, fe ra ga ti, fe dakârlığı ve sa da ka ti pek çok gönüller-
de, bu duy gu ların par la masına ve si le ol du. Yalnız ya şadı. Ka la-
balıklar için de bi le yalnızdı. Dünya ya mey let me yen bah ti yar lar 
zümre si ne da hil ol du. Ru hu nu yo lu na fe da et ti ği Üstad’la ge çen 
günle rin lez ze ti, ona kâfi gel di. Baş ka lez ze te il ti fat et me di. Her 
şe yi o ol muş tu. Gönlü, kal bi, vic danı, ru hu onu so lu yor, serâpâ o 
olu yor du. Çok sev di ği ve de li ce si ne âşık ol du ğu Üstad’sız günler, 
ona zor gel di. Bu da vanın bir ka ra sev dalısı ola rak ya şadı. Bu 
bab da has re ti nin iz le ri de rin di.

2 Ni san 1971’de Hakk’a yürüdüğünde o acı ha be ri gözyaş ları 
için de ba na ho cam söyle miş ti. Onun ve fatını söyle di ği an duy du-
ğum in ki sarı bugün aynı acıyla ru hum da du yarım. “Göçtü” de miş-
ti. “Gel mez ge ri ye...” Baktım gözle ri yaş lar la dol muş taşıyor du.

Hasbî te fekkür, hasbî ame le inkılâb et me di ği müddet çe 
dünya ve uk ba mu va ze ne sin de bir de ğer taşımaz. Yüksek bir 
ga ye miz, ebedî, canlı ve ca zip bir mak sadımız ol malı. İşte, bütün 
sıcak he ye can ve fi kir le ri mi zi bu nun üze ri ne çe vi re bil me li yiz. 
Bi zim dik ka te, tah li le ve mu ha ke me ye alışmamız şarttır. Ak si 
hal de tem bel li ğe, ba sit ve mânâsız zevk le ri mi ze yol ge çen hanı 
ol mak tan kur tu la mayız. Gay ri meşrû ve lüzum suz ar zu larımıza 
mu ka ve met ede me yiz. Bu ge çit te ira de sa vaşını ka za nan yüce 
ka met ler bi ze ölümsüz misâl olur lar. Zübe yir Ağa be yi ben bun-
lar dan bi ri ola rak görürüm. Ha yatını da vası uğ ru na hor görme-
de o, asıl da va adamı için bir reh ber ol muş tur.

Ru hu na bin ler rah met...
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Ha kikî fe dakâr Zübe yir, en lüzum lu ve hiz me te şid det-i ih ti yacım za manında 

bu ra ya im dadıma gel di. Yok sa Is par ta’dan o sis tem de bi ri si ni is te ye cek tim. 

(Ri sa le-i Nur Külliyâtı,  II/1813)

İKİNCİ BÖLÜM

HAZRETİ ÜSTAD’IN BE YAN LA RIN DA ZÜBEYİR 
GÜNDÜZALP 

Ri sa le-i Nur Külliyâtı’nda Üstadımızın Zübe yir Ağa bey ile 
alâkalı be yan ları pek faz la de ğil dir. Karşılıklı yazışma ları da 
yok de ne cek ka dar azdır. Bu bölümde Üstadımızın Türkçe yazılı 
Ri sa le-i Nur nüsha larında ki Zübe yir Gündüzalp ile alâkalı kısıtlı 
be yan larını oku ya caksınız. 

“KON YA KAH RA MANI ZÜBE YİR”

Aziz, sıddık, sarsılmaz kar deş le rim,

Ev velâ: 2< ُ َّ אَرُه ا َ ْ א ا َ ِ  ُ ْ َ ْ  sırrınca mes el em iz in teh ir ind e hayır َا
var. Kal bim ve nur ların ser bes ti ye ti öyle is ti yor du. Siz hem bir bi-
ri ni zi te sel li, hem kuv ve-i ma ne vi ye yi tak vi ye, hem tatlı soh bet le 
müza ke re-i il mi ye, hem nur ların yaz ması ve mütalâalarıyla bu 
ge çi ci zah me tin nok tasını si ler rah met yap ma ya, bu fâni sa at le ri 
bâki sa at le re çe vir me ye mu vaf fak olur su nuz in şa al lah. 

Sâni yen: Ma dem bay ram laş mamız mah ke menin mu vak kat 
ha pis men zi lin de ol du; ben de bay ram tatlısı ola rak, Kon ya 

2 Cenab-ı Hakk’ın kullarını sevkettiği her şey hayırlıdır. 
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kah ra manı Zübe yir’in ba na ge tir di ği zem zem le, Nurs kar ye si-
nin ben ce çok mâni dar balını gönder dim. Siz bal ma ta rasına 
su ko yun, karıştırınız. Son ra zem ze mi içi ne bırakınız, kemâl-i 
afi yet le içi niz.3

“ÇALIŞMAK LAZIMDIR”

Aziz kar deş le rim,

Ba na ve nur la ra ait kırk küsur say fa ile be ra ber ha ta-se vap 
cet ve li ve zey li, “Pos ta” ga ze te si ne cevabı, her hal de hem ye ni 
harf le, hem es ki harf le bas masına, hem Is par ta’da, hem İstan-
bul’da, eğer mümkünse bu ra da da hi çalışmak lazımdır. Ma dem 
mah ke me aley hi miz de zan net ti ği me sele le ri ni ma ki ney le tek sir 
edi yor lar. Biz da hi aynı me se le le ri ve dok san seh vi tek sir et mek 
ka nu nen hakkımızdır, tek sir et me miz lazımdır. Son ra da, büyük 
müda fa atımla Ah met Fey zi, Zübe yir, Mus ta fa Os man, Hüsrev, 
Sun gur, Cey lan gi bi ar ka daş ların iti raz na me le ri de in şa al lah 
bastırıla cak.4

“ZÜBE YİR VE AVU KAT LAR ÇALIŞIYOR LAR MI?”

Aziz, sıddık kar deş le rim,

Ev velâ: Si zi te sel li ye muh taç bil mi yo rum. Bir biri ni zin kuv-
ve-i ma ne vi ye ni zi tak vi ye eder se niz, o kâfi dir. Karşımda ki lev ha 
da hi ba na kâfi ge li yor. Bu son hücum da, tam haksız ve ka nun-
suz, yalnız ev ham dan ve zâfi yet ten ge len bir kor kut mak oldu ğu 
an laşıldı. Ve aha li nin ve zabıtanın va zi ye ti, o mânâsız hücu ma 
bir iti raz hükmündey di.

Sâni yen: Be nim müda fa atım ye ni isnâdâta da hi kâfi ge lir mi? 
Hem Zübe yir ve avu kat lar çalışıyorlar mı? Telâşları yok mu? 
Hiç me rak et me sin ler. Bi ze medâr-ı mes’uli yet et ti ği mad de le re 
göre, bütün uhuv vet-i ima ni ye yi taşıyan ları, hat ta bütün imam-

3 R. Nur Külliyâtı, I/1090

4 R. Nur Külliyâtı, I/1097-98
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ların ce ma at le ri ni ve bütün üstad ve mu allim le rin ta le be le ri ni 
da hi mes’ul et mek lazım gelir. De mek mu ha lif le ri çok kuv vet bul-
muş lar ki, bütün bu telâşlı ve imkânatı vu ku at ye rin de is timal 
ede rek acip ev ham la bi ze hücum et ti ler.

Sâli sen: Be nim ken di ka na atim, tâ ba ha ra ka dar ha pis te kal-
mak ge rek tir. Za ten kışta her şey tevak kuf eder. İnşal lah inâyet-i 
ilâhi ye yi ne im dadımıza ye ti şir.5

“ZÜBE YİR’İN HA RA RET Lİ MU KA BE LE Sİ”

Ev velâ: Ben bazı ema re ler le tah min ede rim ki, neş re di len mec-
mu alarımızdan on zi ya de Reh be re ehem mi yet ve ri yor lar. Ben 
zan ne de rim ki: Hüve Nükte si giz li zındık düşman larımızın bel-
le ri ni kırmış, on ların is ti nadgâhı olan ta bi at ta ğu tu nu dağıtmış. 
Ke sif top rak ta bir de re ce sak la ya bi lirken, şef faf ha va da, Hüve 
Nükte sin den son ra hiçbir ci het le o ta ğu tu sak la mak imkânı kal-
mamış ki, küfr-ü inadî ve te merrüd-ü ir ti dadî se be biy le ad li ye yi 
al datıp aley hi mi ze sevk edi yor lar. İnşa al lah Nur lar ad li ye le ri le hi-
ne çe vi rip on ların bu hücumu nu da hi akîm bıra ka cak lar.

Sâni yen: Bu sıra da, hem “Ehl-i Sünnet” ga ze te si, hem bu ranın 
ga ze te si, hem Zübe yir’in ha ra ret li mu ka be le si, Nur lar la iş ti gal le ri 
güzel bir ilânât hükmüne geç ti ler. Be nim be de li me, be nim hoşu-
ma gi den, bi ze da ir ba his le ri ne bakınız, ba na bil di ri niz. 6

“ZÜBE YİR’İN MAH KE ME DE DE DİK LE Rİ”

Zübe yir’in mah ke me de oku du ğu müda fa ası gi bi, par lak met-
hi ye si in şa al lah on ları tak dir ve tah si ne sevk et miş ki, ta accüple 
ka rarnâme de yazmışlar.

Zübe yir Gündüzalp’in dak ti loy la yazdığı “Genç liği miz, hak 
ve ha ki ka ti öğre ten malûmat ve en yüksek ahlâk is ti yor” adlı bir 
for masında, onun cu say fa da: “Ri sa le-i Nur yir min ci asrın Müs-
lü man larını ve bütün in san ları ko yu fi kir ka ranlığından kur  tar-

5 R. Nur Külliyâtı, I/1096

6 R. Nur Külliyâtı, I/1094
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mak için müel li fi nin ken di ih ti yarıyla de ğil, büyük Ya ratıcımızın 

ih tarıyla yazılmış bir şa he serdir.” 

Oni kin ci say fa da: “Ri sa le-i Nur’a hiz met eden bi ri si ne de nil-

se: ‘Ri sa le-i Nur ye ri ne şu ki tap ları kop ya et de, Ford’un ser ve ti-

ni sa na ve re yim.’ O, Ri sa le-i Nur satırlarından ka le mi nin ucu nu 

bi le kaldırma dan şöyle ce vap ve rir: ‘Dünya ser vet ve sal ta natının 

hep si ni ver se niz ka bul et mem.’” 

On be şin ci say fa da: “Dürüst fi kir li ya zar la ra bağlılığımızın 

de re ce si yüz ise, Be diüzza man gi bi dünya ve ahi re ti mi ze reh ber-

lik eden büyük bir şah si yete bir ken tril yon dur, son suz dur.” 

Oni kin ci say fa da: “Ri sa le-i Nur’un şahs-ı mânevîsi, asrın iç ti-

maî ve ruhî ve dinî has talıklarını teş his et miş ve müzmin leş miş 

iç ti maî il let le ri teda vi ede cek şe kil de Kur’ân-ı Ha kim’in ha ki kat-

leri ni, ilâhî bir emir le, bu za man da ya şa yan bütün in san la ra arz 

et miş tir.” 

Kırkdördüncü say fa da: “Be diüzza man; ‘Bu ri sale le ri bir se ne 

oku yan bu za manın mühim bir âli mi ola bi lir’ de miş tir, evet öyle-

dir.” 

El lidördüncü say fa da da: “Ri sa le-i Nur oku yan hâkim le rin 

isa bet siz ka rar ver dik le ri görülmüyor” de nil mek le dir.7

“ZÜBE YİR BA NA…”

Aziz, sıddık kar deş le rim,

Ev velâ: İhti yat ve tem kin ve meş ve ret et mek lazımdır. 

Sâni yen: Zübe yir ba na mer hum bir bi ra der za dem Ab dur-
rah man ye ri ne ve Cey lan, mer hum bi ra der za dem Fu ad be de-
li ne ve ril miş di ye ma nevî ih tar aldım. Ben de bu ra da işi mi 
on la ra bıraktım.8

7 R. Nur Külliyâtı, I/1064-1065

8 R. Nur Külliyâtı, I/1097
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“HA KİKÎ FE DAKÂR ZÜBE YİR”

Ha kikî fe dakâr Zübe yir, en lüzum lu ve hiz me te şid det-i ih ti-
yacım za manında bu ra ya im dadıma gel di, yok sa Is par ta’dan o 
sis tem de bi ri si ni is te ye cek tim.9 

“ZÜBE YİR DE AN KA RA’YA GİT MİŞ”

Aziz, sıddık kar deş le rim,

Ev velâ: Ce nab-ı Hakk’a had siz şükrol sun, mahke me de üç 
se ne hap se di len Âsâ-yı Mu sa Ri sa lesi’n den ve Sik ke-i Gay bi ye 
Ri sa le si’n den beş nüshayı kemâl-i sürûr ile aldık. Ce nab-ı Hak 
siz lerden ebe di yen razı ol sun. Amin.

Sâni yen: Mah ke me den ve ri len Zülfi kar nüshasında tas hih 
olun muş se hiv ler, bu nüsha da tas hih edil me miş. Mu cizât-ı 
Kur’âni ye’nin Dördüncü Zey li nin yüz onun cu say fasında, se ki-
zin ci satırında “hem lâm’ın” se hiv dir. “Hem lâ’nın” olacak. 
Çünkü Kur’an’da “lâm” otuz bin dir, “lâ” on do kuz bin dir.

Sâli sen: Ye ni harf le, Is par ta Sümer bank Fab rikasında bir 
zât, bir mek tu bun da bir su al so ru yor. Be nim be de li me siz Ka der 
Ri sa le si’ni ona tav si ye eder si niz. Ben hem ra hatsızım, hem 
hu susî mektup lar ya zamıyo rum. Hem Zübe yir de An ka ra’ya 
git miş. Hem ye ni har fi de bi le mi yo rum. Berâ-yı malûmat si ze 
gönder dim.

Râbi an: Şoför Ab dur rah man ile ken di na fa kam el li li rayı 
da ha gönder dim. Ba na gönder di ği niz kitap ları ve Sözler Mec mu-
ası’nı ka lan bor cu ma hesap eder si niz. Pek ace le ol du.

Umûma pek çok selâm ede rim.10

9 R. Nur Külliyâtı, II/1813                  

10 R. Nur Külliyâtı, II/1823
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

ZÜBEYİR GÜNDÜZALP’İN HAZRETİ ÜSTAD İLE 
ALÂKA LI  HA TI RA LA RI

A- ZÜBEYİR GÜNDÜZALP’İN KENDİ DİLİNDEN
HATIRALAR

ÇINAR AĞACI…

Bir gün Emir dağ’da Üstad Be diüzza man Haz ret le ri’nin 

birkaç hiz metkârıyla bir çınar ağacına git tik. Üstad çınar 

ağacına çıktı. “Bu rası be nim med re sem dir, ders oku yun” de di. 

Biz de oku duk. “Duy mu yo rum” de di. Fay ton da olan ipi üç ki şi 

be limiz den ağacın gövde si ne bağ ladı ve Üstad bi ze iki-üç sa at 

ders yaptı.

ÜSTAD SÜKÛT ET Tİ…

Umumî bir vasıta ile bir gün Es ki şe hir’e gi di yo ruz. Yanımızda 

da bir ya bancı vardı. Si ga ra içi yor du. Ben de hid det len diğim den 

ada ma to kat vur sam ve ya laf söyle sem Üstad Haz ret le ri kıza-

cak di ye düşünürken; baktım, Üstad Haz ret le ri’nin yanında bir 

ki şi lik yer açıldı. Kalktım, ora ya otur dum. Üstadımız ise hiç bir 

şey söyle me di, sükût et ti.           
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“TE FEKKÜRÜ BE NİM”

Bir gün oto mo bil le büyük bir buğ day tar lasından ge çi yoruz. 
Biz bun ların ek mek olup yen me si ni düşünüyor duk. Üstad bi ze, 
“Ek me ği si zin, te fekkürü be nim” de di.       

ÜSTADIMIZIN BİR GÜNÜ

Üstad se her na mazını eda et tik ten son ra, bir bar dak li monlu 
çay içer di. Her ne za man olur sa ol sun, çay iç ti ği za man ve li mon 
ko nu la cak ye mek le re li mon dam latırdı. Öğle vak ti pek az, bir kaç 
lok ma bir ta am alırdı. İkin di na mazından ev vel asıl ye me ği yer-
di. An cak ak şam na mazından son ra oku ya cağı es na da li mon lu 
bir bar dak çay içer di. Yatsı na mazından son ra Resûl-i Ek rem’e 
(sallallâhu aleyhi ve sellem) im tisâlen he men ya tardı. Yat ma dan ev vel 
küçük bir lok macık ta am yer di. Son ra “Aye te’l-Kürsi” âye ti ni 
okur, ya tardı. Se her vak tin den çok ev vel kal kar, ev radını okur, 
sa bah na mazından ev vel ve ya son ra ya ka dar, sabah na mazını 
er ken eda ede rek yanında bu lu nan hiz metkârlarıyla, ba sılan 
ki tap lar dan ders yaptırır, ken di si de es ki hu ruf la yazılı aslından 
ta kip eder di. 

Üstad Haz ret le ri çor ba ola rak pi rinç ve şeh ri ye yer di, içi ne 
yu mur ta kırdırırdı. (Bu nu 75 yaşından son ra ye di.) Ye me ğin 
üze ri ne 4-5 hab be üzüm yer di. Her hab be yi yi yişin de Bes me le 
okur du. 75-80 yaş larından, ömrünün so nu na kadar gördüğüme 
göre, ka buk larını so yar, çe kir dek le ri ni çıkarır, yanında ki hiz-
metkârlarına ik ram eder di. 

“KA BA HAT SİZİN DE ĞİL…”

Üstadımız Be diüzza man Haz ret le ri bir âyet-i ke ri me ye mânâ 
ve re rek, bir ca mi de va az ve ri yor. Ca mi de bu lu nan âlim ler, şeyh-
ler, aha li öyle mües sir ve em sal siz tef si ri, da ha önce kütüb-ü 
İslâmi ye de ve Kur’an tef sir le rin de göre mi yor lar. Çok hay ran 
olup Üstadımıza min net tar olu yor lar. Fa kat kıskanç bir şeyh, 
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iki müri di ne em re di yor: “Be diüzza man’ı, sık sık ge lip geç ti ği şu 

ten ha ge çit te ak şam na mazından son ra mav zer le vu run!” Şey hin 

mürit le ri aynı günde ak şam na mazından son ra, mezkûr ge çit te 

Üstadımız Be diüzza man Haz ret le ri’nin ora dan geç me si ni bek li-

yorlar. Hazreti Üstad ge çi de yak laşınca o iki mav zer li mürit le ri 

görüyor. O iki mürit de Hazreti Üstad’ı görür görmez mav zer le ri 

he men kaldırıp, Üstad’a ateş et mek üze re iken, kol ları felç tut-

muş gi bi, mav zer ler ye re düşüyor. Mer hum Üstad-ı Pâki miz o 

iki müri din omuz larına müba rek kol larını ko yu yor ve “Ka ba hat 

si zin de ğildir, ben si ze hakkımı helâl edi yo rum” di ye rek yo lu na 

de vam edip tek başına gi di yor.

Mer hum Üstad o zaman çok genç ol du ğun dan, yaşlı ve büyük 

bazı âlim ve şeyh ler, Üstad’ın “Be diüzza man” la kabını be nim se-

ye mi yor lardı. Fa kat bu ha di se den son ra ha ki ka ten Üstadımız 

Sa id Nursî Haz ret le ri’nin “Be diüzza man” ol du ğu nu tas dik ve 

tak dir et ti ler.11

“KAR DE ŞİM, BE Nİ ÖLDÜREME YE CEK LER!”

1948 se ne sin de Af yon hap sin de Üstad Be diüzza man’ın 

kaldığı ko ğu şun pen ce re cam ları kırık, kapısı ise ki lit li idi. So ba 

vardı ama yanmıyor du. Biz le rin de içe ri ye gir me si ne kat’iyen 

müsa ade et mi yor lardı. Cam dan, Üstad’ın ko ğu şu na baktım; 

san ki na maz kılıyor, et ta hiy yat ta gi bi dizüstü otu ru yor du. Ama 

bu du ru şu san ki cansız gi biy di! Çok deh şet li bir so ğuk ta Af yon 

kışını yaşıyor duk. Üstad Be diüzza man ab dest almış, yüzünde ki, 

bıyıklarında ki ve kaş larında ki ab dest su ları don muş tu! San ki 

buz lar içe ri sin de don muş gi bi bir hâli vardı. Kapıyı aça mayınca, 

om zum la ka palı kapıya da yandım ve anah tarı kıra rak içe ri ye 

daldım. Üstad’ın el le ri ne, ete ği ne ka panıp; “Üstadım!” di ye 

haykıra rak el le ri ni öpme ye baş ladım. Hazreti Üstad ba na:

11 Necmeddin Şahiner, Son Şahitler, III, s:21-22
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“Kar de şim, kork mayınız! Bun lar be ni öldüreme ye cek ler. Ben 
Nur ları bütün ci ha na ilân ede ce ğim!” de di. Tam bu es na da çok 
za lim olan gar di yan lar gel di ler. “Sen nasıl olur da bu ra ya ge lir 
ve gi rer sin! Sen nasıl ki li di kırarsın!” di ye rek öfkey le be ni alıp 
aşağıda ki gar di yan ların odasına götürdüler. Fa la ka ya yatırıp, 
sa at ler ce vur du lar. Ama ben “Al lah!” di yor dum, “Vur, vur!” di ye 
haykırıyor dum.12

“SEN NUR LARI OKU…”

Malûmatı çok, fa kat fik ri ve zih ni dağınık bir mühen dis, bir 
gün Üstad Be diüzza man’ı zi ya re te gel miş ti. Soh bet sırasında, 
Üstad’a: “Ma son lar şöyle, komünist ler böyle, müslüman lar ise 
ma ale sef zayıf” gi bi menfî  ko nuş ma lar yapıyor du.

Üstad, ona de vamlı: “Ri sa le-i Nur’u oku kar daşım” di yor,  o 
ise, menfîlik ler den bah se de vam edi yor du. Bu hâl üç ke re tek-
rar lanınca, Üstad, o zâta karşı, en so nun da şu ikazı yap mak 
zo run da kalmıştı: “Kar daşım, ömür azdır. Va zi fe çok tur. Pis lik 
karıştırma ğa vak ti miz yok tur. Sen Nur ları oku!”

VER Dİ Ğİ PA RANIN MU KA Bİ Lİ

Dok tor Ta hir Ağa bey ile Cey lan Ağa bey’in am cası Hacı 
Os man Efen di, Üstad’a gi der ken yu mur ta, yağ vs. he di ye alıyor-
lar. “Üstad al maz ama pa rasını alırız” di ye düşünüyor lar... Üstad 
fi yatını sor muş, ver dik le ri pa ra dan düşük söyle miş ler, Üstad 
öde miş. Son ra uğ radıklarında Üstad; “Kar de şim yu mur tanın 
1-2’si çürük çıktı, yağ ise bo zul muş, acılaşmıştı” di yor. Üstad’ın 
ye di ği kısım, ver di ği paranın mu ka bi li ka darmış…

“KAÇ PA RA VER DİN?”

Üstad, Zi ya adlı ta le be si ni ilaç alma ya gönde ri yor, o sıra da 
ilaç pa ha lanmış, üstünü Zi ya ken di si ödüyor. Üstad ilacı alıyor, 

12 Necmeddin Şahiner, Nur’a Adanan Bir Ömür, Zübeyir Abi, s: 85
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içe mi yor. Su ile iç mek is tiyor, bo ğazında takılı kalmış, bir türlü 
içe mi yor, Zi ya’yı çağırıyor: “Kar de şim ne yaptın? İçe mi yo rum, 
kaç pa ra ver din?” di yor, o da söylüyor. Üstad üstünü ödüyor, 
öyle içe bi li yor. “Görüyor sunuz ba na içi ril mi yor” di yor. 

B-ZÜBEYİR GÜNDÜZALP’İN ÜSTAD HAZRETLERİ İLE 
BİRLİKTELİĞİNİ ANLATANLAR

“EM RET ÜSTADIM!”

1950 se ne sin den son ra ki ta rih ler de Emir dağ’da em ni yet 
men sup ları yi ne ta kip ve ra hatsızlık ver mek için Üstad Be diüzza-
man’ın yanına ge lir ler. 

Be diüzza man Haz ret le ri, em ni yet men sup larına hi ta ben, 
“Kar deş le rim, siz maddî asa yiş, biz ma nevî asa yiş için çalışıyo-
ruz” mânâ ve ma hi ye tin de, icap eden nur lu der si ver dik ten son-
ra, Zübe yir Ağa bey’e döne rek:

“Zübe yir, git Sta lin’i ge bert!” der. 

Bu em ri alan Zübe yir Ağa bey, bir an da ye rin den fırla ya rak:

“Val la hi, bil la hi em ret Üstadım!” di ye karşılık ve rir.

Zübe yir Ağa bey’in böyle celâlli haykırması üze ri ne, Be diüzza-
man Haz ret le ri, em ni yet men sup larına döne rek: “Bun ları ben 
mu ha fa za edi yo rum ve ben dur du ru yo rum. Bugün bu nun gi bi 
Ana do lu’da yüz bin ta le bem vardır.” bu yu rur.13

GENÇ BE DİÜZZA MAN

Ah met Tan ye li, Zübe yir Gündüzalp’ten duy du ğu bir hatırayı 
an latıyor:

“Sıcak bir yaz günü, İki Mek teb-i Mu si be tin Şe ha det na me si 
isimli ese ri tas hih edi yor duk, mat ba aya basılmak için ula şa caktı. 
Bu ve si ley le Zübe yir Ağa bey biz le re şun ları an latmıştı:  

13 Necmeddin Şahiner, Nur’a Adanan Bir Ömür, Zübeyir Abi, s:78

Zübeyir Gündüzalp'in Hazreti  Üstad İ le Alâkal ı  H a t ı r a l a r ı



B i r  İm a n  Â b i d e s i  Z ü b e y i r  G ü n d ü z a l p

54

‘Üstad Haz ret le ri’ni 31 Mart’ta İstan bul Üni ver si te si’nin 
altında ki bod ru ma (Be kir Ağa Bölüğü Ha pis ha ne si) koy muş-
lardı. Ora da ki koğuş lar da bu lu nan di ğer mahkûmla ra da yak 
atar lar ve iş ken ce ya par larmış. On ların ses le ri her ta raf tan 
du yu lur muş. Bu ara da Üstad Be diüzza man’ın kapısını da aça rak, 
ona da ha ka ret ede rek zulmet mek is ter ler. Üstad Be diüzza man 
ora da bu lu nan bir kürsüyü kaptığı gi bi, kapıyı açan adam la ra ve 
zap ti ye le re karşı gök gürle me si bir ses le: ‘Ey ek bekül küpe ka dan 
te kepküp et miş köpek ler!’ di ye gürle ye rek üzer le ri ne yürüyünce, 
Genç Be diüzza man’ın bu hücu mu karşısında, adam lar ne ol du ğu-
nu an la ya ma dan deh şet için de kaçmışlar. Bir da ha da ta ciz ede-
me miş ler. Di ğer maz lum la ra da zulmet mek ten vaz geç miş ler.’

Da ha son ra baş ka tes pit le rim de ise genç Be diüzza man’ın bu 
za lim za bit le re: ‘De fo lun!’ di ye gürle di ği ni öğren dim.” 

KAPIDA ZÜBE YİR AĞA BEY VARDI

Hacı Mah mut Hasırcı’nın nak let ti ği bir hatıra:

“De di ler ki: ‘Üstad gel miş.’ Ote lin önünde ka la balıktan ge çil-
mi yor du. Fa kat Yu suf Urun taş ile bir lik te ara dan sıyrıla rak 
yu karıya çıktık. Üstad, ote lin 27 nu ma ralı odasındaydı. Kapının 
önünde ye re otur duk. Yu suf Urun taş Kur’ân oku ma ya baş ladı. 
Ben de salâvat ge ti ri yor dum. Biz le re ko laylık ol sun di ye Zübe yir 
Gündüzalp Ağa bey kapıyı açmıştı. Kapı açılınca Üstad’ın müba-
rek, nur yüzle ri ne baktım. Ağır has taydı, uzanmıştı. Ben o sıra da 
salâvatı bağıra rak ge tir me ye baş ladım. He ye can için dey dim. Az 
son ra Zübe yir Ağa bey kapıyı ka pattı.

Er te si gün ote le yalnız gel dim. Baktım po lis ler gel miş. Bir-
den kapıyı açtılar. Ben de hiç oralı ol ma dan doğ ru dan doğ ru ya 
yu karıya çıktım. Bay ram Yüksel Ağa bey ora daydı, selâm ve rip 
yanına otur dum. ‘Sen Üstad la görüştün mü?’ di ye sor du.

‘Dün görüştüm’ de dim.
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‘Ben sa na gel der sem gel, gel me der sem gel me’ de di, ‘Pe ki’ 
de dim. Kapıyı vu rup, içe ri ye gir dim. Kapıda Zübe yir Ağabey 
vardı. Üstad’a baktım, gözle ri ber rak ma vi, saç ları kınalı, başında 
o hey bet li sarığı vardı. Tam kapıyı ka padılar, ben ge ri döndüm, 
ar ka ma ba kayım de dim, baktım Zübe yir Ağa bey; ‘Gel kah ra man 
kar de şim’ di ye be ni çağırdı, ben de he men git tim.

Üstad’ın ayak ucun da bir ta bu re vardı. Zübe yir Ağa bey ora da 
otu ru yor du. Üstad Haz ret le ri, Zübe yir Ağa bey’e hi ta ben, ‘Ni çin 
gelmiş, ne is ti yor?’ di ye sor du. Üstad’ın se si ha fif çıkıyor du. 
Bu nun üze ri ne, Zübe yir Ağa bey ba na, ‘Ni çin gel din, ne is ti yor-
sun?’ di ye sor du.

O za man fik rim de hiç bir şey yok tu. Ani den, ‘Evlâtlığa ve ta le-
beli ğe ka bul et me si için gel dim’ de dim.

Baktım Üstad Haz ret le ri başını sal ladı. ‘Evet’ de di. Zübe yir 
Ağa bey, ‘Gel, otur’ de di. Otur dum, az son ra kalktım. Üstad’ın 
eli ni öptüm. Zübe yir Ağabey, ‘Kalk ve he men çık, Üstad’la 
görüştüğünü de kim se ye söyle me’ de di.

Er te si gün içim çok sıkılmıştı. Yi ne 27 nu ma ralı oda ya gir-
dim, Üstad be nim sa kalımdan öptü. Zübe yir Ağa bey’e, ‘Bu 
be nim le görüşmüştü, yi ne ni ye gel di?’ de di.

Ben Zübe yir Ağa bey’e ‘Gel dim, ama bu de fa git mem Ağa bey!’ 
dedim.

Baktım Üstad Haz ret le ri te bessüm bu yur du lar. Zübe yir 
Ağa bey ba na, ‘Hay di Em ni ye te gi de lim’ de di. Ben Emni yet 
Müdürünü tanıyor dum. Zübe yir Ağa bey tanımadığı için be raber-
ce git tik.

Em ni yet Müdürü, ‘Üstadınızı Ur fa’dan götüre cek si niz. Şa yet 
götürmez se niz, biz cebrî ola rak gönde re ce ğiz. Üstadınıza söyle-
yi niz.’ de di.

Zübe yir Ağa bey ise, ‘Biz Üstadımıza bir şey söyle ye me yiz’ 
karşılığını ver di.
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Müdür, ‘Siz ca mid mi si niz?’ de di. Zübe yir Ağa bey, ‘Evet, biz 
ca mi diz. Üstad bi ze tek me si ni ne reden vu rur sa biz ora ya yu var-
lanırız. Üstadımız ne der se biz öyle yaparız’ şek lin de karşılık ver-
di.

Canımız sıkıldı, ora dan döndük, gel dik. ‘Ne ya palım?’ di ye 
düşünürken, ‘Üstad’ı he ye te ha va le ede lim, mu aye ne et sin, bir 
şe yi yok sa ra por alırız’ de dik.

O za man hükûmet ta bi bi Ha san Bas ri’ydi. Ha ber gönder dik, 
az son ra gel di. Üstad’ın ko lu na, ağzına ve başına baktı, ‘Bu ih ti-
yar 1000 ki lo met re lik yo lu nasıl gel miş, 40 de re ce ate şi var, bir 
ye re gi de mez’ di ye ra por yazdı. O gün ak şam üstü Üstad, sa at 
14.00-14.30 sıra ları ve fat et miş.

O gün, sa bah er ken Üstad’ı zi ya re te gi di yor dum. Ab dul lah 
Ye ğin Ağa be yi yol da gördüm, Üstad’ın ve fatını on dan öğren dim. 
Da ha son ra Zübe yir Ağa bey ile be ra ber yak laşık 250 ye re tel çek-
tik, her ke si ha ber dar et tik.

Ora dan Üstad’ın ce na ze si nin bu lun du ğu ote le git tim. Ben o 
sıra da Üstad’ın ayağını öptüm. Üze rin de şal varı ve sarığıyla bir-
lik te ta bu ta koy duk. On dan son ra ben ta bu tu ku cağıma aldım, 
aşağıya in dir dim. Ce na ze yi Dergâh’a götürdük, ora da yıkandı. 
O es na da Zübe yir Ağa bey, Mol la Hüse yin, Elazığlı Ömer Ho ca, 
Mol la Ha mid Ho ca (o gün itikâftan çıkmıştı) gi bi pek çok ho ca 
vardı. Ke fe ni Zübe yir Ağa bey’in yanına ge tir dim. Ke fe ni sa rar-
ken yağ mur da ta ne ta ne yağıyor du. Üstad’ın göğsünde bir de lik 
vardı. Üstad’ı bir çok de fa ze hir le miş ler di. Bütün bu ze hir ler kuş 
yu mur tası ka dar Üstad’ın göğsünde kah ve ren gi bir iz bırakmıştı. 

Ce na ze da ha son ra na mazı kılınmak üze re Ulu Ca mi’ye ge ti-
ril di. Ga ze te ci ler de gel miş ti. Fo toğ raf çek me ye baş ladılar. Bir 
hay li telâş çıkardılar. Oranın ma nevî ha vasını iyi ce boz du lar. Bir 
de Üstad’ı def ne der ken Abdülha mid adlı bir ko mi se rin ‘Yâsin’ 
oku du ğu için da ha son ra göre vin den ol du ğu nu hatırlıyo rum.” 
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ZÜBE YİR GÜNDÜZALP’E DANIŞTIM

Ab dul lah Gay ret li oğ lu an latıyor: 

“Oğ lu mun düğünü vardı. Üstad’a düğün ye me ği götürme-
ye ni yet et miş tim. Mer hum Zübe yir Gündüzalp’e danıştım. O 
da Üstadımızın mu ka be le siz bir şey ka bul et me di ği ni söyle di. 
Ye mek ge tir mek te ısrarlı ol du ğu mu an layınca, ‘Ka palı kap ta 
ge tir, yok sa hiç ka bul etmez’ de di.

Hazırladığım ye mek çe şit le ri ni küçük kap lar için de bir se pe te 
koy dum, ağzını ka pattım. Üstad âde ti ol du ğu üze re, mu ka be le-
siz bir şe yin ken di si ne do kun du ğu nu ifa de et miş ti. Mu ka be le 
ola rak ba na bir li ra ver di, o pa ra o za man çok kıymet liy di. Ben 
de bu ücreti mec bu ri yet le ka bul et miş tim.

Yi ne bir gün Zübe yir, or tasından kırılmış bir kaşık ge tir di. Bu 
kaşığı ta mir et mem için Üstad gönder miş ti. Kaşık alümin yum 
ol du ğu için kay nak tut mu yor du. Ko layından gi dip, on ku ru şa bir 
çay kaşığı aldım, bu nu Üstad’a götürdüm. Üstad ba na, ‘Kar daşım 
sen bil mi yor mu sun? Bu kaşık be nim kırk yıllık ar ka daşımdır’ 
de di. Bu de fa çare siz tek rar dükkâna ge lip, küçük bir sac par çası 
ke se rek kıvırdım ve kaşığın içi ne ge çi rip iyi ce sıkıştırdım. Sağ-
lam laşınca götürüp Üstad’a ver dim. Çok mem nun ol du ve bu 
ta mi rat için ba na yir mi beş ku ruş ver di.”14

BÜTÜN CE MA AT AYA ĞA KALKTI

Meh met Me tin, Üstad’ı zi ya ret te göster di ği gay re tin ne ti ce si-
ni an latıyor:

“Üstadımızın yanında ev vel ce bu lun muş ve kâtip lik yapmış 
olan Kâtip Os man Ağa bey bir-iki ki lo ağırlıkta, do lu bir se pet 
ge ti re rek, Üstad’a götürme mi söyle di. Götürmek is teme dim, 
‘Al maz lar’ de dim. O da ‘Nur Bah çe si nin mahsûlüdür der sin’ 
de di. Bu nun üze ri ne red det me yip götürdüm.

14 Necmeddin Şahiner, Son Şahitler, III, s:140-141
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Çalışkan kar deş le rin dükkânına git tim. Zübe yir Ağa bey ora-
ya gel di. Ku tu yu ver dim, ‘Üstad’ın bir şey al madığını bil mi yor 
mu sun kar de şim?’ de di. Ben du ru mu an lattım, ‘Fa kat yi ne de 
se pe ti alamam’ de di. Se pet dükkânda kaldı, bil mi yo rum son ra 
ne ol du?  Orada Zübe yir Ağa bey’e Üstad’ı zi ya ret et mek is te di ği-
mi söyle dim, ‘Çok ra hatsız’ de di. ‘Karşıdan ba ri göre yim’ de dim. 
Günler dir zi ya ret için bek le yen ler varmış, bu na rağ men ısrar 
et tim, izin alındı ve git tim. Ha ki ka ten Hazreti Üstad çok ağırdı. 
Ben ce san ki ve fatı an me se le si gi bi idi. Se si ga yet az çıkıyor du. 
Eği le rek din le me ye çalıştım. An la ya bil di ğim, ‘Has tayım, dua 
edin’ sözle riy di. Yanında faz la ka la mayıp dışarı çıktım.

Dışarıda Zübe yir Ağa bey’e, ‘Üstad Cu ma na mazına çıktığı 
zaman ne re de na maz kılar? Bugün ben de onun kıldığı yer de 
Cu ma na mazı kılmak is ti yo rum’ de dim. Bu nun üze ri ne ba na, 
‘Ca mi de yu karı mah fi le çık, sağ ta raf ta ki bölme nin yanında 
na maz kılar’ de di. Baş kası ora ya otur masın di ye, na maz dan 
çok ev vel ca mi ye gi dip ta rif et ti ği ye re otur dum. Va kit gel di, 
ezan okun ma ya baş ladı, cema at te bir ha re ket be lir di ve mer di-
ve ne doğ ru bak ma lar baş ladı. Ben de her ke sin baktığı ta ra fa 
baktım, ne göre yim! San ki bir kaç sa at ev vel ölüm döşe ğin de 
gördüğüm has ta Üstad de ğil de, 30-40 yaş larında zin de ve 
sıhhat li Üstad, mer di ven başında göründü. Bütün ce ma at aya ğa 
kalktı, yol açtılar. Zübe yir Ağa bey yanında ve Üstad’ın sec ca de si 
elin de ola rak yanıma gel di ler. Zübe yir Ağa bey otur duğum ye re 
Üstad’ın sec ca de si ni ser di. Üstad sec ca de ye, Zübe yir Ağabey de 
yanına otur du. Ben de Hazreti Üstad’ın ar kasında sa fa dur dum. 
Ezan bi tip Cu ma na mazı eda edil dik ten son ra, ce ma at bek le di, 
Hazreti Üstad çıkar ken yi ne aya ğa kalkıp yol ver di ler. Ca mi 
dışına çıkınca ce ma at Üstad’ın et rafını sardı, ken di si müba rek 
el le ri ile hep si ni selâmlıyor du. Yanında ki kar deş le ri mi ze, ‘Üstad 
has tadır, siz le re dua edi yor’ di ye rek evi nin önüne ka dar gel dik. 
Eve gir me si de mese le ol du. Ce ma at ayrılmıyor, ki mi eli ne, ki mi 
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giy di ği cübbe ye sarılıp öpüyor du. Zor la içe ri gi re bil di. Ben de 
ora dan ayrıldım.”15

O ZÂTI GÖREN GÖZLE RE DE KÂFİ…

Mus ta fa Ra ma za noğ lu’nun an lattığı bir hatıra:

“….Oda ya gir di ğim de he men Üstad’ın eli ni öptüm. Gözüm 
otu ra cak bir kol tuk ve ya san dal ye aradı. Ne ge zer? Kar yo lanın 
ba şu cun da ye re se ril miş bir min der vardı. Ben de diz le rim üze ri-
ne bu min de re otur dum. Üstad:

‘Ne re den ge li yor sun?’ di ye sor du.

‘İstan bul’dan, efen dim.’

İstan bul’dan gel di ği mi söyler söyle mez büyük bir çe vik lik le 
sıçradı, ya tağın or tasına otur du.

‘Ora da ta le be le ri me iş ken ce edi yor larmış, doğ ru mu? Be nim 
etimi cımbızla çek sin ler, ta le be le ri me iliş me sin ler.’ de di ve 
de vam et ti:

‘Bugün ra hatsızım, hiç zi ya ret çi ka bul et mi yo rum. Se nin is mi-
ni söyle yin ce içi me bir sev gi doğ du, ge ti rin de dim.’

‘Sağ olun Ho ca Efen di. Eser le ri ni zi oku mak is ti yo rum, ne re-
den te min ede bi li rim?’

‘Se ni ta le bem ola rak ka bul edi yo rum, ki tap larımı İsla hi ye’de 
pos ta ha ne de me mur Zübe yir var, Ela ziz’de de Hulûsi var. Han gi-
si ko layına gi der se ora dan is te, al.’ 

‘Ve rir ler mi?’

‘Be nim selâmımı söyler sen ve rir ler.’

‘Ho ca Efen di, bi zim Müftü Efen di ye selâmınızı söyle ye yim 
mi?’

‘Ben ho ca la ra küskünüm.’

‘Bi zim Müftü Efen di si zin bil di ği niz ho ca lar dan de ğil.’

15 Necmeddin Şahiner, Son Şahitler, III, s:177
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Üstad te bessüm et ti. Ya ni, açıkçası be nim pa ta vatsız ko nuş-
malarıma güldü. ‘Ma dem hüsn-ü zannınız var, selâm söyle.’

Artık ayrılma za manı gel miş ti. Eli ni öptüm, ba na, ‘Oğ lum 
bu radan çıktığın za man se ni is tic vab eder ler se, ‘Has taydım, 
onun için git tim’ de, zi ra ya lan söyle miş ol mazsın. Ma nevî has-
talık he pi miz de var’ de di ve ben ora dan ayrıldım.

Ma raş’a gel dim, İsla hi ye’ye, Zübe yir Ağa bey’e te le fon açtım. 
‘Ben Sa id Nursî Haz ret le ri’nin yanından gel dim. Oku mam için 
ba na eser le rin den ve re cek sin, selâmı var’ de dim.

Zübe yir Ağa bey büyük bir he ye can la, ‘Nee! Sen o zâtı gördün 
mü?’ de di. Ben de, ‘Evet gördüm’ de dim. ‘Ge li yo rum’ de di. 

İki sa at son ra mer hum Zübe yir Ağa bey eser ler le bir lik te 
Maraş’a gel di. Be ni ku cak la ya rak, ‘O zâtı gören gözle re de kâfi’ 
de di ve be nim gözle rim den öptü. Böyle ce ben de Ri sa le-i Nur 
oku yu cu ları arasına gir dim.”16

GÖRÜŞÜP DU ASINI ALA CAĞIZ…

Muh yid din Yürüten an latıyor:

“1949 yılında Be diüzza man’ın Af yon mah ke me si nin ce re yan 
et ti ği sıra lar da bir ar ka daş ba na, ‘Be diüzza man Emir dağ’daymış’ 
di ye ha ber ge tir di. Biz de de onu zi ya ret et mek ve onun la 
görüşmek ar zu su git tik çe şid det len me ye baş lamıştı. Ni ha yet 
ba bam, ağa beyim ve iki ki şi da ha ol mak üze re, Üstad’ı zi ya ret 
et mek üze re yo la çıktık. Emir dağ’a vardığımızda, Üstad’ın kırda 
ol du ğu nu söyle di ler. Üstad o za man lar tek atlı bir fay ton la kırla-
ra gi der, ge zer di. Bi raz son ra ara ba or talıkta göründü. Ara ba da, 
Zübe yir Ağa bey vardı. Ona Üstad’la görüşmek is te di ği mi zi bil dir-
dik. ‘Görüşüp de ne ya pa caksınız? Za ten ih ti yar ve has ta’ de di. 
Biz de, ‘Görüşüp du asını ala cağız. Büyük bir zâtın yanına gi dil di-
ğin de ne yapılırsa, biz de onu ya pa cağız’ ce vabını ver dik. Zübe yir 

16 Necmeddin Şahiner, Son Şahitler, III, s: 184-186
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Ağa bey, ‘Onun eser le ri vardır. Siz on ları oku yun. Hem zi ya ret çi 
ka bul et mi yor’ de di.

Zübe yir Ağa bey’i, Üstad’ı zi ya ret ede bil mek hu susun da, ne 
söyle diy sek, ik na ede me dik. So nun da bi ze, ‘Es ki şe hir’de Te ne-
ke ci Ali Osman var. Siz ona gi din ve on dan eser le ri alıp oku yun’ 
de di.”17

BE NİM MÂNÂSIZ KO NUŞ MA LARIMI ŞEFKÂTLE KARŞILIYOR DU

Os man Köroğ lu’nun nak let ti ği bir hatıra:

“1948 yıllarından be ri kra vatçılık yap mak tayım. Otuz beş-
kırk yıldır aynı mes lek te yim. Bu mes lek le uğ raşırken Emir dağ’a 
gi de rek Üstad’ı zi ya ret et mek is te dim. Sattığım kra vat ları ote le 
bıra ka rak Üstad’ın kaldığı ye re git tim. Ken di si fay ton la kıra gi di-
yor du. Merhum Zübe yir Gündüzalp Ağa bey, bir bi sik let le ta kip 
et me mi söyle di. Bi sik le te bin me yi bil mi yor dum, fa kat Üstad’ı 
zi ya ret edip, el le ri ni öpe bil mek iş ti yakıyla fay to nun pe şi ne 
düştüm. Son ra Üstad’ın el leri ni öptüm. Be ni de fay to na aldı, bir 
ki lo met re ka dar be ra ber git tik. Ken di si ne yapılan zulümler den 
bah set ti. Be nim mânâsız ko nuş ma larımı şefkâtle karşılıyor du. 
Büyük bir şefkât ve müsa ma ha sa hi biy di.”18

CİDDÎ, VA KUR VE TE MİZ BİR GÖRÜNÜŞÜ VARDI

Mus ta fa Ek mek çi, Üstad Haz ret le ri’ni zi ya re ti sırasında 
karşılaştığı Zübe yir Gündüzalp’i an latıyor:

“… Emir dağ’a vardığımda, doğ ru ca Meh met Çalışkan 
Amcanın dükkânına git tim. Üstad’ın Es ki şe hir’de ol du ğu nu ve 
ak şa ma döne ce ği ni söyle di ler. Be ni dükkâna yakın bir ote le yer-
leş tir di ler.

Ak şa ma doğ ru Üstad gel di. O ge ce otel de nasıl sa bah ladığımı 
bi le mi yo rum. Sanıyo rum, bir sa at bi le uyu ya mamıştım. O za man 

17 Necmeddin Şahiner, Son Şahitler,III, s:199-200 

18 Necmeddin Şahiner, Son Şahitler,III, s:213
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Mus ta fa Acet, Emir dağ’da imamdı. Sa bah na mazından son ra 
ge lip be ni ala cak ve Üstad’a götüre cek ti. Fa kat ben sab re dip de 
onu bek le ye me dim. Çarşıda bir kaç tur attıktan son ra Üstad’ın 
evi nin zi li ni çaldım. Kapıyı Zübe yir Ağa bey açtı. Ciddî, va kur ve 
te miz bir görünüşü vardı. Ne re den gel di ği mi sor du. ‘İstan bul’ 
de yin ce bir da ki ka bek le me mi söyle di ve kapıyı ka payıp içe ri ye 
gir di. Bi raz son ra, ‘Buyu run, kar de şim’ di ye rek be ni içe ri aldı.

Üstad’ın yanına gir dik. Müba rek el le ri ni öpüp otur dum. 
Üstad, ya tağı üze rin de otu ru yor du. İfa de ede me ye ce ğim ka dar 
mes’ud ve hu zur lu bir an yaşıyor dum. Üstad, is mi mi, mem le ke-
ti mi ve ne re den gel di ği mi sor du. Mem le ke ti min Il gaz ol du ğu nu 
söyle yin ce Üstad, ‘Tanımıyo rum’ de di. Zübe yir Ağa bey her ne 
ka dar ta rif et tiy se de, Üstad tanımadığını söylüyor du.

Son ra an ne ve ba bamı sor du ve şöyle de di: ‘Se ni ta le be li ğe 
kabul edi yo rum. On la ra mek tup yaz, ba na dua et sin ler. Ben de 
sa bah na maz larında on la ra dua ede ce ğim.’ Üstad da ha son ra, 
‘Yazın var mı?’ di ye sor du. Ce va ben ya za bil di ği mi söyle yin ce 
şöyle bu yur du:

‘Bu za man da genç ler Ri sa le-i Nur’a çok muh taçtırlar. Bil has-
sa İstan bul gi bi yer ler de genç ler, an cak Ri sa le-i Nur ile iman-
larını muha fa za ede bi lir ler.’

Ne za man gel di ği mi sor du. Ben de, ‘Dün siz Es ki şe hir’de iken 
gel dim’ di ye ce vap ver dim. Ba na yol pa rası ver mek için, için de 
bozuk pa ra lar olan bir küçük tor ba çıkardı. Fa kat ben ka bul 
et medim. ‘Ma dem dün ben Es ki şe hir’de iken siz bu ra ya gel miş si-
niz. Es ki şe hir’den bu ta ra fa yol mas rafınızı ve re ce ğim’ di ye ısrar 
et ti. Ben de al ma mak üze re ısrar edin ce, tor bayı çıkardığı ye re 
koy du.

Üstad ba na hitâben, ‘Se ni bi raz da ha yanımda tu tardım, ama 
be nim yakında mah ke mem var’ de di. Ben, yan larında da ha faz-
la ka la bi le ce ği mi zan ne di yor dum. O es na da Zübe yir Ağa bey, 
‘Üstadım, ara ba kalkıyor’ de di. He men Zübe yir Ağa bey le bir lik te 



63

ara ba ya doğru yürüdük. Tam kal ka cağı sıra da ara bayı ya ka ladık. 
An cak bir kişi lik yer vardı. Bin dim, tam ha re ket ede ce ği sıra da, 
şu an da is mi ni hatırla ya madığım bir genç ko şa ko şa gel di ve 
ba na Üstad’ın şu cümle le ri ni nak let ti: ‘Ben şim di Il gaz’ı tanıdım. 
Il gaz’da çok ta le bem vardır.’ Hik me ti ni bi le me di ğim bu sözler 
karşısında çok şaşırmıştım.”19

HEM AN LADIK Kİ 

Mus ta fa Kırıkçı, Üstadımızın, ye ri ne ve kil ola rak bıraktığı 
Zübe yir Ağa bey le görüşme le ri ni an latıyor:

“…Bir müddet son ra da ba na, Ab dur re şit (Ev de re şe) oku lun-
da ki va zi fem den, Yu nak Ka zasına bağlı Ho namlı Köyü Oku lu 
öğret men liği ne nak len ta yin edil di ği me da ir ka rar na me teb-
liğ edil di. Bu na, ‘İsti fam için iyi bir se bep tir’ di ye se vin dim. 
Fa kat, yi ne ar ka daş larımdan bir kısmı, ‘Üstad’a danışma dan 
is ti fa et me’ di yor lardı. Ben kesin ka rarlı ol du ğum hal de, ar ka-
daş larımı kırma mak için Sa id Ge ce ge zen’le Is par ta’ya git tik. 
Üstad’ın az önce  Emir dağ’a ha re ket et ti ği ni söyle di ler; he men 
ar kasından bir kam yon la biz de yo la ko yul duk ve Emir dağ’a 
ulaştık. Üstad’ın evin de Zübe yir Ağa bey le karşılaştık, yanında 
baş ka kim se yok tu. Va zi ye ti ken di si ne an lattık. O da bi ze güle-
rek, Üstad’ın bi raz önce Es ki şe hir’e git ti ği ni, ayrılırken de 
ken di si ne, ‘Be nim mi sa fir le rim ge le cek, be nim ye ri me on lar la 
ko nu şasın di ye se ni bırakıyo rum’ de di ği ni an lattı. Bi ze ye mek 
hazırladı, uzun uzadıya ko nu şup, ta ak şam va kit le ri ne ka dar hoş 
soh bet ler et tik. Hem an ladık ki, Üstad, kim se nin dünyevî iş le ri-
ne karışmak is te mi yor du.”20

İHLÂSINIZ  KIRILMASIN 

Ab dur ra him Ka ya, Üstad Haz ret le ri’ni zi ya re tin den son ra, 
Zübe yir Ağa be yin ken di si ne yaptığı tav si ye yi an latıyor:

19 Necmeddin Şahiner, Son Şahitler,III, s:267-268

20 Necmeddin Şahiner, Son Şahitler,III, s:288

Zübeyir Gündüzalp'in Hazreti  Üstad İ le Alâkal ı  H a t ı r a l a r ı



B i r  İm a n  Â b i d e s i  Z ü b e y i r  G ü n d ü z a l p

64

“…Üstad’ın evi ni bi ze ta rif et ti. Biz de evi bul duk ve zi le bastık. 
Kapıyı Bay ram Yüksel Ağa bey açtı. Bi ze, kapıya yapıştırılmış 
olan Üstad’ın fer manını oku du. ‘Bugünler de zındıklar bi zi ta kip 
edi yor’ de di. Üstadın söyle di ği şu sözü bi ze söyle di: ‘Ri sa le-i 
Nur’un ta le be le ri dünyanın he men he men her köşe sin de bu lun-
mak tadır. Uzak ta bu lu nan lar la, yakında bu lu nan lar arasında 
hiç bir fark yok tur. Ar zu eder dim, fa kat çok has tayım. Beni zi ya-
ret et mek is te yen Ri sa le-i Nur oku sun. Her bir ri sa le bir Sa id 
hükmünde dir.’

Ben, da ha önce gördüğüm rüya ya da ya na rak (Rüyam da Pey-
gam ber Efen di miz (sallallâhu aleyhi ve sellem) ‘Be di az za man’a git, 
sa na na si hat et sin’ de miş ti.) ‘Be ni Fahr-ı Kai nat Efen di miz (sal-

lallâhu aleyhi ve sellem) gönder di, biz Van’dan ge li yo ruz, sen lütfen 
du ru mu Üsta da in ti kal et tir’ de dim.

Bu nun üze ri ne is mi mi zi aldı ve ‘Ca mi nin kapısında bek le yin, 
on beş da ki ka son ra ge lin’ de di. Biz de on beş da ki ka son ra gel dik. 
Bay ram Ağa bey, ‘On da ki ka son ra ge lin, biz si zi çağıra cağız’ de di. 

Üstad’ın ka bul et ti ği ni öğren dik. Şap ka larımızı çıkardık, 
sarıklarımızı sardık. Bi ze 10-15 da ki ka dan faz la müsa ade et me-
di ği ni söyle di ler. İçe ri ye gir dik. Som ya da, ya tağın için de yastığa 
da yanmış ola rak otu ru yor du. Başında be yaz ile ye şil karışığı, 
büyük bir sarık vardı. Sa kalı yok tu. Üstad’ın yüzüne ba kamıyor-
duk. Ara sıra gözümüzü kaldıra rak bak ma ya çalışıyor duk. Üstad 
ya vaş ko nu şu yor, Zübe yir Ağa bey bi ze tercüme edi yor du. Bu 
du rum yarım sa at ka dar de vam et ti. Da ha son ra Zübe yir Ağa-
bey yanımıza gel di, bi ze ne yaptığımızı sor du, imam ol du ğu mu-
zu söyle dik. Na mazın za ten farz oldu ğu nu, kıldırırken ma aşı 
düşünme me mi zi söyle di ve ‘Böyle yapar sanız İhlâsınız kırılmaz’ 
de di. Oku ma yaz ma bi lip, bil me di ği mi zi sor du. Bil di ği mi zi söyle-
yin ce, ‘Büyük Sözler’i çıkar ken alın’ de di.

Üstad, som yasının yanında, du var da asılı du ran zarf tan 
fo toğraf lar çıkardı ve Zübe yir Ağa be ye ver di; ‘Ar ka daş larına 
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ver, baksınlar’ de di. Baktık. Bi ze, ‘Bun lar Av ru pa’da ki Ri sa le-i 
Nur ta le be le ri’ de di. Üstad ba na ne re li ol du ğu mu ve kim le ri 
tanıdığımı sor du, ‘Paranız var mı, yok sa ve re ce ğim’ bu yur du. 
Biz, ‘Var’ de dik, bi ze, ‘Ispar ta’da kal mayın, is tas yo na gi din, ikin-
di na mazını kılın, tren ge lir, siz de gi der si niz, selâmımı teb liğ 
eder si niz, bu yanımda olan ta le bele rim gi bi, si zi de ka bul edi yo-
rum. Siz de be ni da ima du anıza katın’ de di. 

Ben Üstad’ın eli ni öpmek is ti yor dum, gi der ken eli ni öpme ye 
çalıştım, ama öptürme di. El le ri ni kaldırdı, be ni el le riy le sardı 
ve alnımdan öptü, ar ka daşıma da aynısını yaptı. İste me ye, is te-
me ye ayrıldık. Zübe yir Ağa bey bi zim le kapıya ka dar gel di, bi ze, 
‘Din siz ler sizi al dat masın’ de di.”21

ZÜBE YİR AĞA BEY OL MA SAYDI…

Mu sa Yu karı an latıyor: 

“…Cey lan Ağa be yin ba bası Meh med Ağa bey bi ze, ‘Üstadımızın 
evi ni bi li yor mu su nuz?’ dedi.

‘Evet’ de dik.

‘Onun evi nin bi ti şi ğin de bir bakırcı dükkânı var, o kar deş-
lerden dir. Onun dükkânına gi din, si ze yardımcı olur’ de di.

Biz ora ya git tik, dükkânı bul duk, müşte ri gi bi dükkânına 
oturduk. Du ru mu an lattık.

‘İzmir’den gel miş si niz, ka ra kol da ifa de niz alınmış, biz bu 
ge ce ders te duy duk. Hat ta Zübe yir Ağa bey, bu ge ce si zi ka ra kol 
ve oteller de aradı. Siz on lar mısınız?’ de di.

Biz, ‘Evet’ de dik. Bi ze yer göster di. Elin den ge len yardımı 
ya pacağına söz ver di.

‘Biz te vekkülvârî, dükkânında otu rur ken, dışarıda elin de su 
kabı olan bir kar de şi, ‘Os man!’ di ye çağırdı. İçe ri ge lin ce ona, 

21 Necmeddin Şahiner, Son Şahitler,III, s:325
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‘Bu ar kadaş lar, İzmir’den gel miş ler. Ho ca Efen di’yi görmek is ti-

yor lar. Du rum  nasıl?’ de di.

Os man, ‘Üstadımız şu an da uyu yor, Zübe yir Ağa bey ise bir 

ye re ka dar git ti. Zübe yir Ağa bey gel sin, ona söyle rim. Üstadımız 

uyanınca Zübe yir Ağa bey de ona söyler. Üstadımız ka bul eder-

se, ben ge lir, kar deş le ri çağırırım. Bi zim eli miz de bir şey yok. 

Üstadımız ne der se biz onu ya parız’ de di ve git ti.

Os man, tah mi nen bir sa at son ra gel di, ‘Zübe yir Ağa bey gel-
di, ona söyle dim, Üstadımız uyandı, o da Üstadımıza söyle di. 
Üstadımız si zi bek li yor’ de di.

O an da se vin ci miz den san ki uçu yor duk. İçe ri gir dik. 
Üstadımız bi raz ra hatsız yatıyor du. Bi ze eli ni uzattı. Eli ni iki miz 
sıray la öptük. ‘Ne re li si niz?’ di ye sor du.

Ben, ‘De niz li, Ta vaslıyım’ de dim. Ka dir İnci de, ‘Kon ya, Er me-
nek li yim’ de di. ‘Fa kat şim di iki miz de İzmir Tor balı, Ay rancılar 
köyünde otu ru yo ruz’ de dik. Ba na, ‘Se ni Zübe yir’in ye ri ne ka bul 
edi yo rum’ de di. Ka dir’e de, “Se ni Sun gur’un ye ri ne ka bul edi yo-
rum’ de di ve bu yur du ki:

‘Küfrün be li kırılmıştır, bir da ha doğ rul ta maz. İzmir’de ki 
kardeş le re selâm söyle, pa ra mas raf edip gel me sin ler. Ri sa le-i 
Nur’ları oku sun lar. Oğ lum Zübe yir, bun lar be ni görmek için 
bu ra ya gel mişler. Bun ların yol pa ra larını ver.’

Biz, ‘Pa rayı al mayız, baş ka ye re gel miş tik, bu ra ya uğ radık’ 
dedik.

Üstadımız, Zübe yir Ağa be ye, ‘Bun ları otobüse bin dir, öyle 
gel’ de di. Zübe yir Ağa bey bi zim le be ra ber dışarı çıktı. Yol da bir 
da ki ka bi le bek le me dik, he men İzmir ta rafına gi den bir otobüs 
gel di. Bi nip ha re ket et tik. Hal bu ki İzmir’e otobüs her za man 
bu lun mu yor du. Üstadımızın mânen otobüsü görüp, bi zi gönder-
di ği, aşikâre bel li oldu.
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Eğer biz, bi raz oya lan saydık, hem o gün ara ba bu la ma ya-
caktık, hem de yanımızda Zübe yir Ağa bey ol ma saydı, büyük bir 
ih ti mal le baş ka po lis ler ta rafından ka ra ko la götürüle cek tik.”  22

DIŞARIDA KİM VAR?

Ali Çak mak’ın Üstad’ı zi ya re tin de Zübe yir Gündüzalp: 

“Es ki şe hir’e bir iş müna se be tiy le git miş tim. Üstad Haz ret le-
ri Emirdağ’da ise zi ya re ti ne git mek is te dim. Sa at çi Şükrü Ağa-
bey, Üstad’ın Is par ta’da ol du ğu nu, karın yol ları ka pattığını ve 
gel me ih ti ma li nin ol madığını söyle di. O ge ce ‘Do ğan Ote li’nde 
kalmıştım. Rüyam da; Üstad Haz ret le ri’ni ya tak üze rin de, be yaz-
lar için de gördüm. Be nim de üze rim de be yaz bir gömlek vardı. 
Bur salıları zi ya ret et ti ri yor mu şum. Kapıdan gi rer ken şe ha det 
par mağı ile işa ret ede rek, ‘Gel! Gel! Se nin le ümmet-i Mu ham-
med’in (sallallâhu aleyhi ve sellem) bir leş me si hakkında görüşe ce ğim’ 
de di ler. Yanına git mek is ter ken uyandım. He men kal bi me gel di 
ki: ‘Üstadım ge le cek.’ Sa bah, Sa at çi Şükrü Ağa be ye uğ radım. 
‘Ha ber var mı?’ de dim. ‘Yok, kar de şim, kar dan kam yon lar bi le 
ge çe mi yor muş. Tak si nasıl gel sin!’ de di. Ak şa ma ka dar bel ki yir-
mi de fa dükkâna uğ radım. Ni ha yet ak şam üze ri gel di ği ni, Şükrü 
Ağa be yin evinde kaldığını öğren dim.

O ge ce aynı ev de, Üstadımın he men yakınında bir oda da 
kalmanın he ye canını ya şadım. Aynı ge ce yarısı, Ad nan Men-
de res’in Lon dra uçak ka zası son rası İstan bul’dan An ka ra’ya 
ge çe ce ği ni öğren dik. Bütün ağa bey ler le bir lik te, is tas yo na git tik. 
Men de res’e bir mek tup ve ri le cek idi. Fa kat ‘Baş ba kan uyu yor’ 
de di ler ve mek tu bu Müste şar Ah met Sa lih Ko rur’a ve re rek, 
eve döndük. Sa bah le yin, Üstad Haz ret le ri’nin gel di ği ni du yan 
gel me ye baş ladı. Bir hay li ka la balık ol du. Zi ya ret ede me me en di-
şe si için dey dim. Sa at 9-10 su larında hiç kim se ye söyle me den 
he ye can la, Üstadımın bu lun du ğu da ire ye geç tim. İçe ri gir dim. O 
za man ki cür’et ve ce sa re ti me hâlâ şa şarım. İçe ri de Zübe yir Ağa-

22 Necmeddin Şahiner, Son Şahitler,III, s:338-339
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bey Kur’an oku yor du. ‘Gel kar de şim! Bek le... Üstad Haz ret le ri 

uyu yor’ de di. Bir müddet son ra dışarıdan Cey lan geldi. Zübe yir 

Ağa bey ‘Dışarıda kim var?’ de di. Cey lan, ‘Bur sa nâşir le rin den Ali 

var’ de di. Ab dest ta ze le mek is te miş, ab dest aldılar. Kul landığı 

su iki bar dak ka dardı... Son ra Cey lan, ‘Si zi is tiyor’ de di. Gir dim, 

eli ni öptüm. İsmi mi, ne re den gel di ği mi sor du. Çok hid det li 

idi. ‘Kar de şim... Zi ya re ti ni zi ka bul edi yo rum’ de di. Tekrar eli ni 

öptüm. Ge ri ge ri çıkar ken Cey lan’a, ‘Ne re ye gi de cek ise ora ya 

ka dar götür’ de di. Cey lan, Üstad Haz ret le ri’nin ara basıyla be ni 

ote le ka dar götürdü. Onun ara basıyla bir ye re git mek bi le bi ze 

ayrı bir zevk ve he ye can ve ri yor du. Aynı gün öğle na mazına 

Çarşı Ca mii’ne git ti ğim de İstan bul ve An ka ra’da ki bütün nâşir le-

rin ora da ol du ğu nu gördüm.”23

ZÜBE YİR AĞA BEY ÜSTADSIZ GEL MEZ!

Ali Rıza Sağ la mer an latıyor: 

“…Oda ya gir di ği miz de Üstad yatıyor du. İşa ratü’l-İcaz’ın 

Arap ça nüshasını oku yor du. Mek tup ların hep si ni ol du ğu gi bi 

önüne koy dum. Eli ni öpmek is te dik, ver me di. Başımızı ve 

sırtımızı sıvaz ladı. An ka ra’nın mek tu bu nu he men alıp, Zübe yir 

Gündüzalp Ağa be ye ver di.

Zübe yir Ağa bey mek tu bu oku du. Üstad de di ki: ‘Kar deş le rim, 

görüyor su nuz, ben çok has tayım, yol da öle ce ği mi de bil sem bu 

dave te icab ede ce ğim. Ara bayı hazırlayın.’ Zübe yir Ağa bey de, 

‘Siz çıkın, biz ge li yo ruz’ de di. Ben bun dan müte es sir ol dum. 

Üstad bu du rumu mu an lamıştı. ‘Be ra ber gi de ce ğiz’ de di.

Biz Üstad’ın evin den çıkınca po lis ler he men bi zi ya ka layıp, 

bir oda ya hap set ti ler. Bu du ru ma çok üzüldük. ‘Üstad’la yol cu-

luk yapa cağız’ di ye se vi nir ken hap se dil miş tik. Ora da üç sa at 

ka dar kaldık. Yanımıza ko mi ser ge lin ce,

23 Necmeddin Şahiner, Son Şahitler,III, s:342-344
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‘Bi zi bu ra ya ni çin ka pattınız? Bu nun se be bi ni öğren mek is ti-
yorum!’ de dim. Ba na,

‘Bil mi yor mu sun?’ de di. 

‘Bil mi yo rum’ de dim. 

‘Ki mi zi ya ret et tin?’ de di. 

‘Be diüzza man’ı…’ de dim. 

‘İşte si zi onun için hap set tik’ de di.

‘İnsanın sev di ği ni zi ya ret et me si suç mu?’ de dim. ‘Mem le-
ke ti miz de gez mek suç mu? Ben va tanımda ne den gez me ye-
ce ğim? Tu rist ler ülke mi zi karış karış gez di ği hâlde kim se ses 
çıkarmıyor, ben va tanımda ge zer sem suç iş li yo rum, öyle mi?’ 
de dim. Ne re li ol du ğu mu sor du. Trab zon lu ol du ğu mu söyle dim. 
Kim ler den ol du ğu mu da söyle yin ce, ‘Filân filânı tanır mısın?’ 
de di ler. Ce vabını ver dim. On beş da ki ka son ra bi zi ser best 
bıraktılar.

Çıktığımızda Üstad’ın şoförünün iki-üç sa at tir ara bayı 
çalıştıra madığını, bi zi kav şak ta bek le ye cek le ri ni söyle di ler. Az 
son ra Üstad Haz ret le ri ara bay la gel di. Zübe yir Ağa bey bi zim 
önden git me mi zi söyle di. Biz önden yo la çıktık. Bir ara Üstad’ın 
ara bası ge lip yanımızda dur du. Me ğer rad yo dan Üstad’ın Emir-
dağ’a dönme si için emir ve ril miş. Bu de fa Üstad’ın ara bası öne 
geç ti, biz de geç tik. Hayma na’dan son ra öğle na mazı için dur duk. 
Üstad na mazını bir tar la için de ki ağacın altında kılmıştı. Biz de 
yo lun ke narında kıldıktan son ra tek rar yo la çıktık. Gölbaşı’na 
gel dik. Po lis ler, Üstad’ın ara basını dur dur du lar. Emir dağ’a 
dönme si ni is ti yor lardı. Üstad, ‘Bu em ri ve ren ler, ya komünist ler 
ya hut ma son lar ve ya din düşman larıdır. Biz ise bun ların emir le-
ri ni din le mi yo ruz, bi zi hiç bir kuv vet dur dura maz’ de di.

Son ra Abdülka dir isim li bir ko mi ser gel di. ‘Biz emir aldık, 
Al lah rızası için dönüve rin’ de di. Üstad, ‘Biz kim se nin bur nu-
nun ka namasını is te mi yo ruz, An ka ra’yı dar ma dağın ede bi li riz!’ 
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di ye rek ge ri döndü. Eş ya ları bi zim ara ba dan, tek rar Üstad’ın 

ara basına ver dik. Üstadımız Emir dağ’a döndü.

O ge ce bi zi de ka ra ko la götürdüler.”

Ali Rıza Sağ la mer’den bir baş ka hatıra…

“Bir gün An ka ra’da, Mu rat Lo kan tası’nda otu rur ken bir te le-

fon gel di. Zübe yir Ağa be yin Po latlı üze rin den An ka ra’ya gel di ği 

söylendi. Atıf Ural, ‘Mu hak kak Üstad da ge li yor, çünkü Zübe yir 

Ağa bey, Üstad’sız gel mez’ de di. He men hazırlanıp yo la çıktık. 

El li-altmış ki şi ka dardık. Bir tar la dan Üstad’ın ara basına ben zer 

bir ara ba gördük. Sun gur Ağa bey le o ara ba ya doğ ru git tik. Son-

ra on lar ol madığını anladık. Yo la vardığımızda Üstad’ın ara bası 

şim şek gi bi geç ti. He men An ka ra’ya doğ ru ha re ket et tik. Be kir 

Berk Ağa bey le be ra ber dik. 

An ka ra’ya gel di ği miz de Üstad’ın Hacı Bay ram’da ol du ğu nu 

söyle di ler. Ora ya git tik, ama bu la madık. Bir kaç yer aradıktan 

son ra otel de bu la bil dik. Po lis ler ote lin et rafındaydı. Be kir Ağa-

bey po lis le rin bakışları altında ote le gir di. Is rar edin ce biz de 

gir dik. Üstad içe ri dey di. O ge ce Üstadımız ora da kaldı. Er te si 

gün de Emir dağ’a döndü.”24

“KAR DEŞ LE Rİ ME SÖYLE KORK MASINLAR”

Re fet Ka vuk çu Zübe yir Ağa be yi an latıyor:

“… Emir dağlılar la kısa bir soh bet ten son ra Üstadımızın yo la 

çıktığı ha be ri ni alır al maz, biz de gel di ği miz mi nibüsle ayrıldık.

Hazreti Üstad, ‘Is par ta 2001’ plâkalı tak si de, ar ka kol tuk ta, 

yor gan göğsüne çe kil miş, dik ve va kur bir hal de, na zar larını 

ara ba is ti ka me tin de uf ka dik miş otu ru yor du. Hüsnü Bay ram 

ara bayı kullanıyor du. Zübe yir Ağa be yi miz de şoför ma hal lin de 

bu lu nu yor du.

24 Necmeddin Şahiner, Son Şahitler,III, s:368-369
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Bir müddet Hazreti Üstadımızın ar zu ları veç hiy le bi zim ara-

ba öne geç ti; fa kat içi miz ra hat et me di. Ara ba ya ters otur muş, 

ar kayı seyre di yor duk. Vel hasıl, gi de me dik, dur duk. On lar öne 

geç ti. Kısa bir za man son ra Zübe yir Ağa be yi miz, ‘Üstadımızın 

önde git me mi zi is tedik le ri ni’ söyle di ler. Tek rar geç tik, yi ne 

ra hat ede me dik, dur duk. Böyle ce 3-4 de fa aynı müba de le li yol-

cu luk de vam et ti. Yanımızdan ge çer ler ken do ya do ya Üstadımızı 

sey re di yor duk.

Emir dağ-An ka ra yo lu, çok za man ufuk ta kay bo lan düz hat lara 

sa hip tir. Bi zim ara ba 110 km. üze rin de sey re der ken, Üstad’ın 

arabasının ufuk ta to zu nu da hi göre mi yor duk. Dur muş bi zi bek-

li yor lardı. Yak laştık. Zübe yir Ağa be yi miz ge lerek, ‘Üstadımız 

di yor ki: Kar deş le ri me söyle kork masınlar, küfrün be li ni kırdık. 

Be li kırılan yılan gi bi dir...’ de di ve son ra yo la de vam et tik.

Ben ha ki ka ten en di şe li idim. Bu nun üze ri ne ra hat ladım.

Emir dağ’dan ayrılış, bir bakıma An ka ra’da ki ra la nan eve 

yerleş mek için di. Üstadımızın bütün eş yasını almıştık. Bir kısmı 

Chev ro let’nin ba gajına kon muş tu; bir kısım ki tap lar da büyükçe 

bir pa ket ha lin de bir ba vul la be ra ber bi zim pi kap ta idi.

Geç ti ği miz köy ve ka sa ba lar da halkın ço ğu, ba hu sus resmî 

memur lar, ge çiş yo lu na di zil miş, Üstad’ın ara basını me rak la 

karşılıyor ve sey re di yor lardı. An ladığımıza göre Emir dağ’dan 

çıkışımız yol güzergâhında ki yer le re, em ni yet ta rafından bil di ril-

miş ti.

Öğle na mazını, Üstadımız bir çeş me başında ayrı kıldı, biz ler 

de Zübe yir Ağa bey ler le be ra ber kıldık. Öğle ha ber le ri ni, ara-

basında ki rad yo dan din le yen Üstadımız, Zübe yir Ağa be yi mi zi 

tek rar gönder di. 

Zübe yir Ağa bey, ‘Şim di rad yo dan öğren dik. Ba kan lar Ku ru-

lu, Üstadımızı Emir dağ’da mec burî iskâna tâbi tu tan bir ka rar 
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almış. Fa kat Üstadımız di yor ki: ‘Biz An ka ra’ya gi de ce ğiz. Kar-
deş le rim me rak et me sin ler.’ de di.

An ka ra’ya yak laşırken, rad yo dan du ru mu öğre nen ağa bey ler 
bir tak si ile Üstadımızı karşılamış, dur dur muş lardı. Biz de dur-
duk. Chev ro let’de ki eş ya ları ken di ara basına aldılar, bi zim ki ler 
biz de kaldı.

Ak tar ma es nasında, her gören ara basını dur du rup, o günle-
rin meş hur ve ma ruf plâkalı ara basının içi ni araştırıyor, Üstad’ı 
hay retle sey re der ken, büyük bir şefkât ve iki eliy le yapılan 
te bessümlü selâmına mu ha tap olu yor du.”25

BÜYÜK FERÂSET SA Hİ Bİ…

Gülte kin Sarıgül, Zübe yir Gündüzalp’le il gi li bir hatırasını 
nak le di yor:

“1959 yılı, Ekim ayının son larıydı. Yaz ta ti li bit miş ti, son 
sınıfı oku mak üze re An ka ra’ya döne cek tim. Atıf Ağa be yin teş vi ki 
ile hazırladığım ki tabı Üstad’ın tas vip le ri ne arz et mek fik ri gel di. 
Bu ve si le ile de zi ya ret te bu lun mayı uy gun gördüm. Is par ta’ya 
ha re ket et tim. Ge ce yi otel de ge çir dim. Er te si sa bah mer hum 
Mus ta fa Eze ner Ağabe yi bul dum. Ken di si ne du ru mu arz et tim. 
Ba na hiç il ti fat bu yur madı. Bilâkis ga yet so ğuk karşıladı. Bu zi ya-
ret me se le sin den son de re ce te dir gin ol duk ları an laşılıyor du. 
Ba na ‘Kar de şim, şu ile ri de gördüğün bir kaç ki şi zi ya re te gi di yor-
lar. Peş le ri ne takıl. Bel ki göre bi lir sin’ de di. Peş le ri ne takıldım.

Üstad’ın evi ne yak laşırken karşıdan telâşlı bir şe kil de, san-
ki öbür âle me ait ol du ğu in ti baını uyandıran bir zât ge li yor du: 
Mer hum Zübe yir Ağa bey... Ken di si ni da ha son ra tanıya caktım. 
Büyük ferâset sa hibi... Simâ iti barıyla be ni der hal an ladı. He men 
yanıma yak laştı. ‘Kar de şim, siz ne re ye gi di yor su nuz?’ de di. 
‘Üstad’ı zi ya re te gi di yorum’ de dim. ‘Üstadımız zi ya ret çi ka bul 
et mi yor, ra hatsız. Ku su ra bak mayın’ bu yur du lar. He men ağa-

25 Necmeddin Şahiner, Son Şahitler,III, s:381-382
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bey le ri min de vamlı tel kin bu yurduk ları ve ihlâsın bir ve ci be si 
ola rak ka bul edi len hu sus hatırıma gel di. ‘Öyley se ben ken di le-
ri ni ra hatsız et me ye yim. Ben acizâne bir ki tap hazırlamıştım, 
tas vip le ri ne arz ede cek tim’ de dim ve ge ri ye döndüm. Be nim 
bu tavrım Zübe yir Ağa be yin bel ki bek le me di ği bir ha re ket tarzı 
ol muş tu. Çünkü zi ya re te ge len ler kim bi lir ne ka dar ısrarlı dav-
ranıyor lardı! Zübe yir Ağa bey he men aka bin den, ‘Kar deş! Bir 
da ki ka... Üstadımız bi raz dan Eğir dir’e ha re ket ede cek. Siz şu 
mes ci din yanında du run. Ge çer ken görürsünüz. Son ra o ki tabı 
da yanınızda ge ti rin’ de di.

He men ote le döne rek ki tabı be ra be ri me aldım. Bah se di len 
mesci de yak laştım. Üstad’ın kaldığı evin cümle kapısı el li met re 
ile ri de görünüyor du. Bir kaç zi ya ret çi de kapının önünde du ru-
yor lardı. Kapıya doğ ru yürüdüm. Zübe yir Ağa bey ga yet telâşlı 
bir şe kil de dışarı çıktı. Be ni görür görmez, ‘Kar de şim, Üstad si zi 
is ti yor’ de di ve be ni içe ri ye aldı. (…)”26

ZÜBE YİR’İ BU LUP GE Tİ Rİ NİZ

Ah met Gümüş, Zübe yir Gündüzalp’in Üstad’la be ra ber li ğin-
de şa hit ol du ğu hâdi se le ri an latıyor:

“Bir gün Zübe yir Ağa bey ra hatsızlanmıştı ve der se iş ti rak 
ede meye cek du rum da idi. Biz den ken di si ni ida re et me mi zi is te-
di. Sun gur Ağa bey ile be ra ber ders için Üstad’ın yanına gir dik. 
Üstad, Zübe yir Ağa be yi sor du. Çarşıya filân git ti di ye ge çiş tir-
me ye çalıştıysak da mu vaf fak ola madık. Ciddî bir tavır takındı. 
‘Zübe yir ol mayınca ders yapmıyorum. Zübe yir’i bu lup ge ti ri niz’ 
de di. 

Son ra Zübe yir Ağa be yi bu lup ge tir di ği miz de öyle bir hid det-
len di ki... ‘Ben Zübe yir’i öyle zan ne de rim ki; de ğil par mak, kel-
le si git se başsız gövde siy le ‘Ri sa le-i Nur... Ri sa le-i Nur...’ di ye 
ko şa cak bi lirdim. Bir par mak ra hatsızlığı ile be nim ümi di mi 

26 Necmeddin Şahiner, Son Şahitler,IV, s:263
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kırdı. Ben öyle fe dakâr ta le be is ti yo rum ki, de ğil par mak, kol git-
miş aldırış et me yecek. Böyle şey ler için kudsî da va da tem bel lik 
göste ril mez. Sa id hak için hiç bir za man kel le yi ver mek ten çe kin-
me miş tir. Ri sa le-i Nur la ra her şe yi ni fe da ede cek, fe dakâr ta le be 
lazımdır...’ Ben o es na da kalbim den ge çir dim ki, ‘Hey Üstadım! 
Siz Zübe yir Ağa be ye bu de re ce itâb edi yor su nuz. De mek Ri sa le-i 
Nur, ta le be si ni bu la mamıştır, ne ga rip tir.’ Bu nun üze ri ne Üstad, 
‘Ri sa le-i Nur ve ben ta le be mi zi bulmu şuz’ de di.

Esa sen Zübe yir Ağa be yin şahsında bütün ta le be le ri ne ders 
ver mek is ti yor du.

Üstad Be diüzza man Haz ret le ri basını ta kip eder, Ri sa le-i 
Nur’la il gi li yazılar la il gi le nir di. Ga ze te oku ma işi ni yalnız Zübe-
yir Gündüzalp Ağa bey ile yaptığı gi bi, iç ti maî me se le le ri de 
yalnız onun la konu şur du. Zübe yir Ağa be ye olan alâkası bam baş-
kaydı. 

Bir gün Ad nan Men de res’i çok övdü. Ben o za man ki ka fam la 
hay ret et tim. ‘Bu şahsın, Üstad gi bi fa zi let li bir zat ta rafından 
övülme si lâyık mıdır?’ İçim den böyle ge çir miş tim ki, Üstad ba na 
dönerek, ‘İslâmi yet için sa mimîdir, fa kat yalnızdır. Men de res 
İslâmi ye tin ul vi ye ti ni an la yan sa mimî bir Müslümandır. Sen bil-
mi yor sun, se nin ko nuş tu ğun o şahıslar da bil mi yor.’ de di.

Üstad Haz ret le ri bir gün be ni çağırdı. Zübe yir Ağa bey için, 
‘Bu se nin hem şeh rin çok ah mak, be nim için her şe yi ni terk et ti, 
görüyor sun çok dövüyo rum, ko vu yo rum, bir türlü git mi yor, hem 
de ma aş ve ti carî ge li ri 700 li ra idi. On ları da bıraktı, şim di ben, 
hemşeh ri ne 30 ku ruş ve ri yo rum, hiç se si ni çıkarmıyor. Se nin bu 
hemşeh rin ah mak de ğil mi?’ 

‘Üstadım, de ğil.’

‘Ne den? Bak ba basını anasını terk et ti, me mu ri ye ti ni terk 
et ti, üste lik bir de ben den da yak yer. 30 ku ruş gi bi pek cüz’î bir 
pa ra veri yo rum... 30 ku ruş mu çok, 700 li ra mı çok?’ 
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‘Üstadım si zin o 30 ku ruş çok tur.’

‘Sen mek tep li sin, hiç he sap oku madınız mı? 30 ku ruş 700 
li radan nasıl çok olur?’

‘Üstadım, Zübe yir Ağa bey en iyi si ni yapmıştır, si zin ver di ği-
niz o 30 ku ruş 700 li ra dan çok iyi dir.’

‘Nasıl iyi olur, an laşıldı sen hem şeh ri ni tu tu yor sun, sen de 
ahmaksın. Hem şeh ri ni be nim yanımda müda faa edi yor sun, 
an laşıldı. On dan sa na ah maklık bu laşmış ve ya se ni kandırmış’ 
di ye lâti fe et miş ti. 

Üstadımız bir yer de hiz met için sa da kat le ve sabırla fe dakâr 
ola rak se bat et me mi zi is ter di. ‘Mu al lim ler mağ lu bi ye ti ka bul 
et mez ler, ta le be ler ise ehl-i haktır. Si zin okul da Nur’ları okuyan 
kaç ki şi var?’ de di. Ben de yet miş ki şi ol du ğu mu zu söyle dim. 
Üstad Haz ret le ri hay ret le karşıladı. ‘Ben o mek tep te bir ki şi ol du-
ğunu bi li yor dum, sen yet miş ki şi den bah set tin, aca ib’ de di.

O sıra da ar ka daş lar dan, as ker olan Re cep Putgül, Ceylân 
Ağabe ye mek tup yazmış, mek tup savcılığın eli ne geç miş. Re cep 
Putgül, mek tup ta bizler den bah set miş, bu şe kil de isim le ri miz 
tes pit edil miş. Em ni yet bi zi mah ke me ye ver di, mah ke me ise 
da ha son ra be ra et ver di. O yet miş ar kadaş tan, kor ku dan kim se 
de kal madı, hattâ kor ku larından aley hi mize geç ti ler, bir çok kim-
se le ri if sad et ti ler.

Bu olay lar dan son ra Üstad’ı Is par ta’da zi ya re tim de, ‘Sen her 
gördüğüne Ri sa le ver me, ata et, as la na ot ver me. Ata ot, as la na 
et ver. Sen den bir kaç de fa is te sin ler, o za man ver. Biz kitapçılar 
gi bi ki tap sat mayız. İhti yaç du yan, müştak olan kim se le re 
ve ri riz’ di ye Üstad ve Zübe yir Ağa bey bu hu sus ta çok dik kat li 
ol mamız için ısrar eder ler ve mi sal ler ve rir ler di.

Ba bam dan bi raz faz la pa ra ge lip de, fırsat bul duk ça, doğ ru ca 
Is par ta’ya gi der dim. Üstad Haz ret le ri be nim du ru mu ma göre 
ko nuşur du.
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Üstad’ın bi ze bütün an lattıkları Ri sa le ler de ve Lâhi ka lar-
da vardı. Üstad’ın bi ze an lattıklarını biz Ri sa le-i Nur lar da ve 
Lâhi ka larda görünce, bazı hatıra ları unut tuk. Zübe yir Ağa bey 
de, ‘Kar de şim, Üstadımız ve ciz ko nu şur. Üstadımızdan bir şey 
nak le der ken çok dik kat li ol malıyız, ken di kısır an layışımızla 
an lattıklarımıza, karşı ta raf iti raz eder, biz de, ‘Üstad’dan’ 
der, an latırız, şahsî ka bi li yet siz li ği miz ve an layışımızdan do layı 
hücum ları Ri sa le-i Nur’a ve Üstadımıza ge tir miş olu ruz’ der-
di.”27

ZÜBE YİR GÜNDÜZALP’E HİTÂBEN…

Zübe yir Gündüzalp’in ka dim ve ve falı dos tu Ham za Emek 
an latıyor: 

“Bir gün Üstad’ı ze hir le miş ler di. Ben ve rah met li Zübe yir, 
Üstad’ın yanındaydık. Zübe yir Ağa be yin is te ği ile Dr. Ta hir 
Barçın’ı çağırmıştık. Dok tor mut la ka se rum yap mak is ti yor du. 
Ben Üstad’a söyle dim, hiç ses çıkmıyor du. Se rum yapıldı ve 
dok tor git ti. Son ra Üstad ken di si ne ge lin ce so pasını is te di ve 
rah met li Zübe yir Gündüzalp’e hitâben, ‘Ke çe li, bugün be ni şiş let-
ti niz’ di ye so pay la vur du. Zübe yir Ağa bey başını ayak ta rafından 
yor ganın altına giz le di.

Üstadımızın has talığı sırasında Dr. Ta hir Bey; ‘Mut la ka ateş 
düşürücü al ması lâzım’ de di. ‘De po sul fa mid’ tav si ye et ti. Bu nun 
12 sa at te bir ve ri le cek do zu nu ver di. Ben de ‘Bu nu Üstad’ın 
çayına koyar içi ri rim’ de dim. İlacı yanıma aldım. Üstad’ı zi ya re-
te git tim. Üstad be ni görünce, ‘Kar de şim Ham za, bun lar ba na 
ilaç içir mek is ti yor lar, sen ba na yardımcı ol!’ de yin ce, içim bir 
hoş ol du. İlacı çayına at maya gönlüm var madı, vaz geç tim. İlacı 
Ta hir Be ye ia de et tim.

Üstad, An ka ra ta rafından Emir dağ’da ye ni den ikâme te mec-
bur tu tul muş tu. Bu de fa müra ca at la Is par ta’ya git ti. Tek rar has-

27 Necmeddin Şahiner, Son Şahitler,IV, s:159-161
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ta ola rak Emir dağ’a ge lir ken Çay ka zasından çev ri lip, Af yon’a 

gönde rildi. Af yon’da iki gün kaldı. Biz ler me rak la bek ler ken 

Emir dağ’a gel dik. Dışar da çok ka la balık vardı. Üstad çok has-

taydı. Bu nu sez dir me mek için ben ve Zübe yir, Üstad’ın ko lu na 

gi rip bah çe ye aldık. Son ra da ben Üstad’ı ku cak layıp ya tağına 

yatırdım. Şid det li has taydı. Biz de ba şu cun da bek li yor duk. Da ha 

son ra ani den iki defa uyandı. Te bessüm edi yor du: ‘Kar daş larım, 

kork mayınız, Ri sa le-i Nur bu mem le ke te hâkim dir. Ma son ların, 

zındıkların ve komünist le rin be li ni kırmıştır. Bi raz zah met 

çe ke cek siniz, fa kat so nu çok iyi ola cak’ di ye se vinç ler le an lattı. 

Bilâha re ye ni den uyandı. Hiç bir şey ol mamış gi bi na maz kıldı. 

Kar daş ları çağırttı ve hep siy le ayrı ayrı ve da laştı. Is par ta’ya git-

mek üze re Emir dağ’dan ayrıldı.”28 

ZÜBE YİR AĞA BEY GEL Dİ

Çalışkan lar ai le sin den M. Ze ki Çalışkan, Üstad Haz ret le ri’nin 

yanında ka lan Zübe yir Gündüzalp’le ya şadıkları do yum suz yıllar-

dan bir kaç hatıra nak le di yor: 

“Bi zim dükkan la Üstad’ın evi karşı karşıyaydı. Pen ce re ye otu-

rur, çarşıyı te ma şa eder di. Bir gün ağa be yim le dükkan da esaslı 

bir mu ha re be ye tu tuş muş tuk. O za man lar il ko ku la gi di yor dum.

Üstad pen ce re den kav ga gürültümüzü duy muş. Zübe yir 

Gündüzalp Ağa bey he men dükkâna gel di. ‘Kar daşım Üstad si zi 

çağırıyor’  de di. He men ça bu cak ab dest aldık ve odasına çıktık. 

Ken di si ni, yerde diz çökmüş, başımız önde, yir mi-otuz da ki ka 

ka dar din le dik. Bizim yaptığımız işin kötülüğünü ve on dan ötürü 

de ken di si nin mahçup ol du ğu nu, bir bi ri mi zi sev me miz lâzım 

gel di ği ni, ken di kar deş ve ak ra ba larımızdan ayrı düştüğümüzü 

söyle di. Biz de utanç ve mah cu bi yet için de bir da ha böyle bir şey 

yap ma ya cağımıza söz ve re rek yanından ayrıldık.”

28 Necmeddin Şahiner, Son Şahitler, II, s:425
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“Üstad çok acı yıllar ge çir miş ti. Bi zim il çe de en yakın ta le be-
le ri olan Sun gur ve Zübe yir Ağa bey ler bi le yanına gi re me di ler. 
On la ra ayrı ev tu tul muş tu. O günler de Üstad’ın ça maşırlarını, 
yıkan ması için, sepet le Os man Çalışkan Am cam la ra götürüyor-
dum. Yol da bur nu ma gül ko ku su gel miş ti. Se pe ti ye re döke rek 
içi ne baktım. Kir li di ye götürdüğüm ça maşırlar mis gi bi gül ko ku-
yor du. Bu hu sus çok hay reti mi mu cip ol muş tu.

Yi ne o günler de dükkânın tezgâhındaydım. Zübe yir Ağa bey 
telâşla, güle rek ba ba ma bir şey ler an latıyor du. On lar da hay ret-
le güle rek din li yor lardı. Üstad’ın ba şu cun da bir krem ku tu su 
vardı. Ne va le yi on dan görürdü. Ak şam le yin son me te li ği de har-
camışlar. Sa bah le yin yi ne Üstad si pa riş ver miş. Zübe yir Ağa bey, 
‘Üstadım, paramız kal madı. Ak şam hep si ni har cadık’ de miş. 
Celâlle nen Üstad, ‘Ke çe li, Ke çe li, baktın mı ka sa ya?’ de miş. Ku tu-
ya ba kan Zübe yir Ağa bey, için de pa ra ların ol du ğu nu ilk de fa 
bi ze an latmıştı. Biz ler de bu na ben zer ha ri ka ke ra met hâlle ri ne 
çok şa hit ol muş tuk.”

“Üstad’ın karşı kom şu su Bol va din li Ca fer Ağa kur ban kes miş, 
Zübe yir Ağa bey le re de bir par ça et ver miş, o da ka bul et me miş-
ti. Kızan Ca fer Ağa da Üstad’a şikâye te git miş ti. ‘Hiç kur ban eti 
alınmaz mı?’ di ye şikâyet et miş ve Üstad, ‘Söyle on la ra, alsınlar’ 
de miş ti. Ta biî, Ca fer Ağa se vinç için dey di. Üstad ve Nur ta le be le ri 
zekât, if tar da ve ti gi bi şey le ri as la ka bul et mez ler di. 

Ev de odun taşınıyor, bada na yapılıyor, tah ta lar si li ni yor du. 
Üstad, Mus ta fa Acet Ağa be ye, te berrüken, ken di evi ne götürme-
si için bir bar dak dut şu ru bu vermiş, o da aşağıya inip bir 
bar dak şu ru bu iç miş ti. Ta biî, eve git me nin çok va kit ala cağını 
düşünmüş ol malı. Üstad şüphe le ne rek ‘Ne yaptın?’ de miş. Acet 
ise ‘Bo şalttım efen dim’ de miş. Üstad ‘Ne re ye bo şalttın?’ de yin ce 
de foyası mey da na çıkmış. Üstad ‘Bir bar dak şu ru bun hep si içi-
lir mi?’ di ye te bessümle ge len le re an latıyor ve ‘Se nin mi den den 
Al lah’a sığınırım’ di yor du.”29

29 Necmeddin Şahiner, Son Şahitler, II, s:375-376



79

SON RA LARI ZÜBE YİR AĞA BEY 

Hüse yin Çalışkan’ın Zübe yir Ağa bey le alâkalı üç hatırası:

“Emir dağ’da İsma il Ata’nın dükkânında yangın çıkmış, 
çarşıda büyük za rar ol muş tu. Üstad Haz ret le ri, Zübe yir Ağa be-
yi gönde rip, geç miş ol sun di lek le ri ni ile tip, za rar olan mal ların 
sa da ka ola bi le ce ği ni bil dir miş ti.”

“Saçı, sa kalı gür olan Zübe yir Ağa bey nor mal za man lar da 
traş olur ken, Üstad Haz ret le ri ‘Bu tra şa ne ka dar çok za man 
ayırıyorsun?’ di ye kızmıştı. Son ra ları Zübe yir Ağa bey çok geç 
traş olu yor, bu yüzden saç ları çok uzu yor du.”

“Emir dağ pa zarında okul ki tap ları sa tan bir pa zarcı, faz la 
ki tapları bal ya yapmış, üze rin de otu ru yor du. Bu nu gören Üstad 
Hazret le ri, Zübe yir Ağa be yi gönde rip adamı ikaz et miş ti. Üstad 
ki tabın muh te vi yatı ne olur sa ol sun, için de mu kad des isim ler 
bu lu na bi lece ği için, üze rin de otu ru la ma ya cağını bil dir miş ti.”30

ZÜBE YİR SE Nİ KİM GÖNDER Dİ?

Meh met Fırıncı, Zübe yir Gündüzalp’ten din le di ği Üstad’la 
il gi li bir kaç hatırayı nak le di yor:

“Zübe yir Ağa bey ken di si an latmıştı: ‘İslâhi ye’de pos ta me mu-
ru iken bir pos ta müdürümüz vardı. Din dar bir kim se idi. Ba na 
bir gün şark ta ki Der sim ha di se si ni an latmıştı. İnsanların kur-
şu na di zil dik le ri ni, kur şun yet me yin ce de hun har ca süngüden 
ge çi ril dik le ri ni, tüyler ürper ti ci bir şe kil de an latmıştı. Ben de 
bir gün Üstad’la kıra gider ken fay to nu kul lanıyor dum. On ları 
Üstad’a tafsilâtıyla an lattım. Üstad din le di, an latırken bir şey 
de me di. Son ra va ra cağımız ye re vardık. Te pe ye doğ ru çıktı. Bir-
iki sa at kaldıktan son ra yanıma gel di. Ama öyle kızgın bir hâli 
vardı ki, ka ra bir bu lut gi biy di. Ba na ‘Doğ ru söyle, se ni bu ra ya 
kim gönder di?’ di ye söze baş ladı. Ne ye uğradığımı şaşırmıştım. 

30 Necmeddin Şahiner, Son Şahitler,II, s:373
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‘Se ni ca sus ola rak mı ba na gönder di ler? Be nim mu ka ve me ti mi 

kırmak için, din düşman ları mı gönder di se ni?’ Şaşırmıştım. 

‘Üstadım tövbe es tağ fi rul lah di yo rum.’ ‘Pe ki bun ları ba na ni ye 

an lattın?’

Uzun za man bu min val üze re ko nuş tu. Çırpınma ya baş ladım. 

O an da ölsem de kur tul sam di yor dum târiz li sözle rin den. ‘Söyle 

kim gönder di se ni bu ra ya?’ de dik çe ye rin di bi ne ge çe cek gi bi 

olu yor dum. Son ra bir ke na ra otur du. Bir müddet dur du. Ni ha-

yet Üstad’da bir hâl ol du. Du rul du, ‘İhtar var, hatâen yapmışsın, 

anlaşıldı. Af fe dil din hay di’ de di. ‘El hamdülil lah’ de dim, sanki cen-

de re den kur tul muş tum, üze rim den dağ lar kalkmış gi bi ol muş tu.’ 

Zübe yir Ağa bey bu nu yo rum lar ken der di ki: ‘Onların bu şe ka-

vet le ri ni, ci na yet le ri ni an lat mak, biz den çok, on ların he sabına 

ge çi yor. Bi zim ma ne viyâtımızı, şev ki mi zi kırıyor, söndürüyor. 

Üstad gi bi bi ri üze rinde böyle te sir edin ce bi zim gi bi in san la ra 

ne ol maz?’

Zübe yir Ağa bey Üstad’ın hiz me ti ne kalışını da şöyle anlatırdı: 

‘Üstadım si zin hiz me ti niz de bu lun mak is ti yorum, de dim. Üstad 

ba na: ‘Üstad’ın yanında, ben de büyük bir adam olu rum, postnîşîn 

olu rum, mânevî bir ma kam el de ede rim, di ye gel miş ola bi lir sin. 

Ben böyle bir şe yi ka bul et mem. Şöyle de düşüne bi lir sin. Bu 

ga rip bir ih ti yar, bir hocadır, kim se siz dir. İhti yar la ra, kim se siz-

le re yardım etmek se vaptır. Ben de onun iş le ri ni görüp hi ma ye 

edeyim. Bu ni yet le kalırsan, bu yur kal, yok sa öbür türlü ben 

ka bul et mi yo rum. Bu nun için de sa na 24 sa at mühlet…’

‘Pe ki’ de dim ve üç-dört sa at geç ti. Son ra aklıma gel di ki, 

‘So nu na ka dar bek le sem, de mek ki 24 sa at tereddüdü var, ka rar 

ve re mi yor, şek lin de Üstad’ın aklına ge le cek.’ He men gi dip 

de dim ki, ‘Ben si zin hiz me ti ni ze ga rip bir ih ti ya ra, yardıma muh-

taç bir ho ca ya yardım ede yim di ye gir me ye ka rar ver dim.’



81

Üstad, ‘Yok... 24 sa at te de ği şe bi lir in san. 24 sa at bek le, 
on dan son ra ka rarını ver’ de di. Müddet ta mam olun ca, ‘Ta mam 
Üstadım’ de dim ve böyle ce be ni hiz me ti ne ka bul et ti.’”31

31 Zübeyir Gündüzalp, Yolumuzu Aydınlatan Işık, s:118-119

Zübeyir Gündüzalp'in Hazreti  Üstad İ le Alâkal ı  H a t ı r a l a r ı





83

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

ZÜBEYİR GÜNDÜZALP’İN YAZ DI ĞI  MEK TUP LAR

A-ÜSTAD BEDİÜZZAMAN’A YAZDIĞI MEKTUPLAR

“DUA VE HİM ME Tİ NİZ LE…”

Aziz ve sev gi li Üstadım, Efen dim Haz ret le ri’ ne...

Nasılsınız? İnşa al lah iyi si niz dir. De rin hürmet le rim le el ve 
ayak larınızdan öpe rim.

Komünist le rin, va tanımızın her ta rafında yangınlar çıkarıp 
bi zi her ci het ten mah vet me ye çalıştıkları bir za man da, o ej de rin 
bi zi yut ma ması için se ne ler den be ri çalışan ve muvaf fak olan 
siz Üstadımın ha pis te kal masına ta hammül edemi yo rum. Okun-
masıyla komünist li ği önle yen ve oku yu cu larına ga yet büyük fay-
da lar ve ren Ri sa le-i Nur’un ser best olarak neş re dil me me si, deh-
şet li bir ıstırap ve ri yor. İnşa al lah hükûme ti miz Ri sa le-i Nur’un 
âlemşümûl kıyme ti ni an la yacak ve onu ka nun-u esasî ola rak 
ka bul ede cek ve bütün vatan ve mil let, Ri sa le-i Nur’un neş re-
dil me si ve ha ki kat le ri ne ita at edil me si sa ye sin de re fa ha ka vu şa-
caktır. İnşa al lah bende niz de o za man Ri sa le-i Nur’a hiz met için 
dua ve him me tiniz le bütün kuv ve tim le çalışa cağım.

Evet, Üstadım Haz ret le ri! Hiç şüphe yok tur ki si zi se ven mil-
yon lar ca va tan daş, siz gi bi bir va tan ve mil let ve in sanlık fe daîsi 
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olan bir dâhi nin ha pis te ol du ğu nu işi tir ler se on lar da ta hammül 

ede me ye cek ler...

Si zin fev kalâde bir ilim ve ha ri kulâde bir vu ku fi yet le te’lif 

et ti ği niz Ri sa le-i Nur, va tan mil let ve genç li ği mi zin reh be ri 

ola caktır. Şim di ye ka dar Ri sa le-i Nur’u tanıyan yüz bin ler-

ce va tan daş, on dan öğren dik le ri ha ki kat ler den ve gördükle ri 

azim fay da lar dandır ki on dan ayrılmıyor lar. Ri sa le-i Nur’un ve 

Üstadımızın kıyme ti ni id rak eden biz le ri hiç bir kuv vet siz den 

ve Ri sa le-i Nur’dan ayırma ya muk te dir de ğil dir. Çünkü Ri sa le-i 

Nur bi ze da ima ahlâk, fa zi let, edep, ter bi ye ve da ima ita at der si 

ver miş tir. Bi zi iç ki den, kötü kadınlar dan ve her türlü fe nalıktan 

men et miş ve üstün fa zi let le re sa hip et miş tir. On da si yasî en tri-

ka ları çe vir ten bir satır bi le yok tur. On da di ni dünya ya ve maddî 

men fa at le re alet edi ci bir cümle bi le bu lu na maz. Eğer böyle 

ve bun la ra ben zer de si se ler ol saydı, yüz bin ler ce id rak li kim se 

on dan is ti fa de ede mez ler di. Hâlbu ki on dan çok büyük fay da 

gören ler artmış ve git tik çe ar ta caktır in şa al lah.

İşte bu ha ki kat ler den dir ki Ri sa le-i Nur’dan hiç bir kim se 

çe kin mez. Ri sa le-i Nur’u oku yan bir kim se ye şöyle den se: ‘Ri sa-

le-i Nur’u okur san atom bom basıyla yok edi le cek sin!’ O münev-

ve rin için de o şid det li ve kor kunç silâh, en küçük bir kor ku bi le 

pey da ede mez.”32

Zübe yir

“TA HAMMÜLÜMÜZ KALMIYOR”

Çok aziz, çok sıddık, çok müba rek, şe fik ve sev gi li Üstadım, 

Efen dim Haz ret le ri ’ne...

Bin ler selâm ve arz-ı hürmet ler eder, el ve ayak larınızdan 

öper, ku sur larımın af bu yu rul masını yal varırım. Sıhhat, afiyet ve 

32 Necmeddin Şahiner, Nur’a Adanan Bir Ömür, Zübeyir Abi, s: 153/154
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mu vaf fa ki yet le ri ni ze âcizâne dua lar eder, çok muh taç ol du ğum 
dua larınıza her da im dâhil bu yur manızı çok is tirham ede rim.

Ri sa le-i Nur’un dâhil ve ha riç te ki par lak neş riyâtını arz ede-
rim, çok aziz ve müba rek Üstadım.

Bu müba rek, muh te rem, mu az zez ve zi ya de iti na ya dikkat ve 
ih ti mam za manınızda, kışın şid det li so ğuk larında, gizli düşman-
ların va tan, mil let ve âlem-i İslâm za rarına (ha şi ye)33 si zi ra hatsız 
et me le ri ve za limâne, gad darâne muame le le ri, bi zi ve bütün 
ehl-i imanı te essürler için de sızlatıyor. Cid den ta hammülümüz 
kalmıyor. O za lim le ri ce hen neme gönder mek içi miz den tah rik edi-
li yor; fa kat Üstadımızın düstur-u ha ya ti ye si, bu in ti kam ni ye ti ni 
Nur’ları tah sil ve hiz me te tah vil edi yor. Dua larınızın be rekâtıyla 
in şa al lah, o tahammül edil mez eşedd-i zulüm ve is tib dad-ı mut-
lakın in tikamı ola rak, en mühim va zi fe-i ha ya ti ye miz, Ri sa le-i 
Nur’a hiz met ola caktır. Ga ye-i ha yatımız, ser ma ye-i ömrümüz, 
Nur’lar ola caktır. Zındıklar ta ar ruz larını artırdığı nis pet te biz 
de da ha zi ya de sa da kat, ihlâs ve te sanüdte; Nur’ları tah sil ve hiz-
met te fa ali ye ti mi zi dua larınız be rekâtıyla çok zi ya de leş ti re ce ğiz 
in şa al lah. On lar o ka nun la Nur’ları ya sak etmek divâne li ği ni yap-
sa lar, o ka nun lar ve ha pis le r bi rer kamçı te si ri ya pa cak, Nur yo lu-
na koş tu ra cak in şa al lah. Hem siz müba rek Üstadımız, ira de ve 
ih ti yarınızla ha re ket et meyip ve ha ri ka bir ina yet ve ida re altında 
ol du ğu nuz için bu ha ki kat ler biz le ri te sel li edi yor.

Ce nab-ı Hak, siz müba rek, müşfik Üstadımızdan tam razı 
ol sun. Amin! Kur’an ve iman hiz me tin de da ima ihlâs-ı tam me 
ile mu vaf fak ve mu zaf fer ey le sin; uzun ömürler, şi fa lar ih san 
ey le sin. Âmin, âmin, âmin!” 

Çok ku sur lu, çok zayıf, Üstadına çok mah cup,
yarım ka falı, biçâre, du anıza muh taç Zübe yir…34

33 Haşiye: Evet Üstadım, size ve Risale-i Nur'a iliştikleri şu günlerde, evvelkiler gibi yine hücu-
mun aynı zamanında vatanda zelzele, tufan ve seylâplar başladı.

34 Necmeddin Şahiner, Nur’a Adanan Bir Ömür, Zübeyir Abi, s: 155/156
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“SEV Gİ Lİ ÜSTADIM…”

Çok aziz, çok sıddık, çok müba rek, çok müşfik, çok sev gi li 
Üstadım, Efen dim Haz ret le ri...

Ev velâ: İstif sar-ı hatırla müba rek el ve ayak larınızdan öper, 
arz ve hürmet ler ede rim. Sıhhat ve afi ye ti ni ze âcizâne dua lar 
eder, dua larınızı ve çok olan ku sur larımı af bu yurmanızı yal-
varırım.

Sâni yen: Irak’ta ki kar deş le ri miz den aldığımız bir mektup-
ta, ‘Gönder mek te ol du ğu nuz mek tup la ra çok ih ti yacımız var. 
Bu ra da mek tep te ve ev ler de ce ma at ler arasında oku nur ve oku-
tu lur.’ de ni li yor. Hat ta son za man lar da Mısır’dan cel bo lu nan 
bazı Arabî ri sa le le ri terk et ti ler. Yalnız Nur Ri sa le le riy le meş gul 
bu lunu yor lar.

Çok müşfik ve sev gi li Üstadım, pek pe ri şan ve ku sur lu va zi-
ye tim le affınıza ve şefkâti ni ze il ti ca eder, el ve ayak larınızdan 
öpe rim.

Du anıza muh taç, biçâre ve yarım ka falı Zübe yir…35

“BU DEH ŞET Lİ ASIRDA”

Ri sa le-i Nur ta le be le ri nâmına Zübe yir, Cey lan, Sun gur ve İbra-

him Ağa bey le rin Üstadımıza yazdıkları mek tup… 

“Çok sev gi li, çok müba rek, çok kıymet dar, çok müşfik 
Üstadımız, Efen di miz  Haz ret le ri ’ne…

Ey ira de-i cüz’iye si ni ta mamıyla terk edip her umûru nu ira-
de-i Rabbâni ye ye bıra kan ve her zâhirî mu si bet ve sıkıntıda 
ka der-i ilâhînin mer ha met ve hik me ti ni görüp ke mal-i te vekkül 
ve tes li mi yet le o cil ve-i Rabbâni ye nin da hi netâici ni sabır ile bek-
le yen muh te rem Üstad! 

Bazı yer ler de, ehl-i îmanın nok ta-i is ti nadının yıkılma ğa 
başladığı ve bir kısım es bab ve neş riyâtın, îmanın erkânına karşı 

35 Necmeddin Şahiner, Nur’a Adanan Bir Ömür, Zübeyir Abi, s: 157
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mu ha lif cep he alıp, Al lah’ı inkâr eden in san ların ale nen ve te fa-
hur la do laştığı ve Kur’ân’ın evâmi ri ne mu ha lif ha re ket et me nin 
ve ma nevî kuv vet lere inan ma manın, îcad ve tasnî’ hakkını şu ur-
suz, kör, sağır ta bi ata ver me nin bir şi ar-ı me de ni yet ve ir fan ve 
münev ver lik telâkki edil di ği yürek ler tit re ten şu deh şet li asırda, 
Kur’ân’ın bir mu ci ze-i ma ne vi ye si olan Ri sa le-i Nur’u te’lif ede-
rek mus ta rip ve iman ha yatına muh taç pek çok biçâre gönülle re 
pan ze hir hükmünde olan de va larını ve re rek, on la ra saa det-i 
ebe di ye yi müjde le yen ve dâva larını ga yet kat’i bur han ve hüccet-
ler le is bat eden ha ki kat cad de-i kübrasında kudsî ve mu az zez 
reh be ri miz ve “Es-se bebu ke’l-fâil” sırrıyla Ri sa le-i Nur ile iman-
larını kur ta ran yüz bin ler Nur ta le be si nin ha senâtının bir mis li 
def ter-i âmâli ne ge çen fa zi let me ab efen di miz!

Nasıl ki Ce nab-ı Hak, De niz li hap si nin sıkıntılarını hi çe in di-
re cek de re ce de şi fa bahş olan ‘Mey ve Ri sa le si’ni ora da ih san 
et miş ve gülün çi çe ğin de ki ga yet şi rin râyi hası, di ke ni nin acısını 
hi çe bıraktığı gi bi, fâni sıkıntılarınızı iza le et miş ti; ay nen öyle de, 
yi ne Kerîm olan Rahîm-i Zülcemâl Haz ret le ri, De niz li hap si nin 
bir aylık sıkıntısına bir günlük maddî ıstırabı mu ka bil ge len bu 
Af yon ha pis ha nesin de siz sev gi li Üstadımız eliy le tir yak ve pan ze-
hir hükmünde tev hid, tah mid ve is tiâne ve Ri sa let-i Mu ham me di-
ye yi (sallallâhu aleyhi ve sellem) tas dik ve mu az zam hüccet le ri ni ih san 
et miş bu lu nu yor. Oku mak ve yaz mayı Ri sa le-i Nur’un fey ziy le 
öğre nen çok ku sur lu ta le be le ri niz biz ler, bu üç küçük ri sa le yi -
çam çe kir de ği nin ko ca çam ağacının fih ris te si ni, prog ramını için-
de sak ladığı mi sil li- hem Ri sa le-i Nur’un hakka ni ye ti nin kat’i bir 
hücce ti, hem bir ne vi hülâsatü’l- hülâsası ola rak telâkki et tik.

Fezâili ni ta rif ten âciz bu lun du ğu muz, fa kat oku ması ru hu-
muz da pek büyük bir in şi ra ha ve si le olan ve maddî elem le ri mi zi 
sürûra kal be den ve îman bah çe sin den had siz mey ve le ri ge ti ren 
bu üç küçük ri sa le den bi ri si, za manımızda ki mev cut küfür, 
dalâlet ve ta bi at ka ranlıklarını dağıta cak ve iza le ede cek on bir 
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hüccet-i tev hi di; ikin ci si, Ri sa le-i Nur’un bütün mu va ze ne le ri-
nin men baı ve esası ve üstadı için de bu lu nan Fa ti ha-i Şe ri fe’nin 
îmanî ve kudsî hüccet le ri ni hâvi bir şi rin tef si ri ni; üçüncüsü, 
yi ne Af yon Med re se-i Yûsu fi ye sin de siz sev gi li Üstadımızın 
kalb-i müba rek le ri ne hu tur eden Ri sa let-i Mu ham me di ye ye (sal-

lallâhu aleyhi ve sellem) da ir kısmının ga yet par lak ve tam bir it mi nan 
te’min eden bir mükem mel tercüme si ni be yan bu yu ru yor du.

Hiç bir ci het te hiç bir şe ye li ya ka ti miz ol ma yan biz ler, bütün 
kuv ve ti miz le neş ri ne çalışa cağımız bu ma hi yet te ki eser le ri ni zi 
aldık. Ce nab-ı Hakk’a had siz şükür ede rek ‘Yâ Er ha merrâhimîn! 
Üstadımızdan ebe di yen razı ol!’  di ye dua et tik.”

            El-bâki Hüve’l-Bâki
Ri sa le-i Nur ta le be le ri nâmına

Zübe yir, Cey lan, Sun gur, İbra him36

B- ÜSTAD ADINA YAZDIĞI MEKTUPLAR

“NE PA HASINA OLUR SA OL SUN”

21.10.1950 ta ri hin de, Zübe yir Gündüzalp’in Zi ya Bey’le bir lik te 

yazdığı ve Üstad’ın em riy le Is par ta’ya gönde ri len mek tup. 

“Aziz, kah ra man ağa be yi miz,

Ev velâ: Ga yet de re ce de bir ehem mi yet li me sele yi arz edi yo-
ruz ki, büyük mec mu alarımızın im hasına sakın, sakın mey dan 
ve ril me ye cek tir. Ne pa hasına olur sa ol sun kur tarıla caktır. Yalnız 
im ha ka rarı şim di mi, yok sa es ki den mi ve ril miş tir? Ve siz ce bu 
im ha ka rarı res men sa bit mi dir? Bu cihe ti ol du ğu gi bi öğre ne rek 
bi ze ace le ve der hal bil di ri niz.

Sâni yen: Bu hu sus ta An ka ra’da olan kah ra man Sun gur’a ve 
Dev let Ba kanına yazılan yazıyı berâ-yı malûmat tak dim edi yo-
ruz. Bin ler selâm ve hürmet le el le ri niz den öpe riz.”37

36 R. Nur Külliyâtı, I/1147-48  

37 R. Nur Külliyâtı, II/1819
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“SİZ LE RE HA VA LE”

 Sun gur Ağa bey’e ‘Zi ya ve Zübe yir’ im zasıyla gönde ri len mek tup. 

“Aziz ve çok kıymet li kah ra man kar de şi miz Sun gur, 

Ev velâ: Bin ler selâm eder, Ce nab-ı Hak’tan Nur hiz me ti niz de 

hayırlı mu vaf fa ki yet le ri ni zi di le riz.

Sâni yen: Çok ehem mi yet li ve mah rem bir işi ha ber ve ri yo ruz. 

Ha ber aldığımıza göre Is par ta ad li ye sin de zap te di len yüz yet miş 

cilt Asâ-yı Mu sa ve Zülfikâr mec mu alarının –ki o mec mu alar 

şim di ki be ra eti ni, ia de si ni tas dik edip, da ha ev vel ce De niz li’de 

Üstadımıza ve ri len ki tap lardır- im hası için ka rar ve ril miş, ze min 

ve semâvâtı hid de te ge ti re cek ve mev cudâtı ağ la ta cak bu müthiş 

ka rarın, De mok rat lar aley hin de Halk Par ti si ’nin müfrit adam ları 

ta rafından ter tip edi len bir plân ol du ğun dan kat’iyen şüphe miz 

yok tur. Zi ra Nur ta le be le ri nin De mok rat ları mu ha fa za et ti ği ni 

ve De mok rat ların kuv vet li bir is ti natgâhı ol du ğu nu müfrit şey-

tan lar an lamışlar. Nur ta le be le ri ni De mok rat lar dan bu tarz da 

nef ret et ti rip hükûme ti yıkma ya çalışıyor lar. Bu plânın akîm 

kal ması ve mec mu alarımızın kur tul ması ve Af yon’da ki ki tap-

larımızın ta ma men ia de edil me si için, pek hızla bir ehem mi yet 

ve gay ret le çalışılmasını  Üstadımız siz le re ha va le edi yor.”38

“HÂL BU Kİ NUR’UN TERCÜMANI”

‘Sadık, İbra him ve Zübe yir’ im zasıyla Zi ya ve Abdülmuh sin’e 

gönde ri len, Üstadımızın di rek tif le ri ni bil di ren mek tup. 

“Aziz, sıddık kar deş le ri miz Zi ya ve Abdülmuh sin, 

Üstadımız di yor ki: Eş ref Edip, kırk se ne den be ri iman hiz-

me tin de be nim ar ka daşım ve Se bilürre şad’da ma ka le yazan 

ve şim di ve fat eden çok kıymet li kar deş le ri min mümes si li ve 

ha kikî İslâmi yet müca hid le rin den bir kar de şim dir. Ve Nur’un 

38 R.Nur Külliyâtı, II/1819
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bir hâmi si dir. Ben ve fat et sem de, Eş ref Edip, Nur cu lar için de 
bu lun masıyla büyük bir te sel li bu lu yo rum.

Fa kat Nur Ri sa le le ri nin ve Nur cu ların si ya set le alâka ları yok. 
Ve Ri sa le-i Nur, Rıza-yı ilâhîden baş ka hiç bir şe ye âlet edil me di-
ğin den, mümkün ol du ğu ka dar Ri sa le-i Nur’un men sup ları, iç ti-
maî ve si yasî ce re yan la ra karışmak is te mi yor lar. Yalnız Se bilürre-
şad, Do ğu gi bi müca hit ler iman ha kikat le ri ni, ehl-i dalâle tin 
te cavüzatından mu ha faza ya çalıştıkları için, ruh u canımızla 
on ları tak dir ve tak sin ede riz, on lar la dos tuz ve kar de şiz; fa kat 
si ya set nok tasında de ğil. Çünkü iman der si için ge len le re ta raf gir-
lik na zarıyla bakılmaz. Dost-düşman, ders te fark et mez. Hal bu ki 
si ya set ta raf gir li ği, bu mânâyı ze de ler, ihlâs kırılır. Onun içindir 
ki, Nur cu lar em sal siz iş ken ce le re ve sıkıntıla ra ta hammül edip 
Nu ru hiç bir şe ye âlet et me di ler. Si ya set to pu zu na el at madılar.

Hem Nur Ri sa le le ri küfr-ü mut lakı kırdığı için, küfr-ü mut-
lakın altında ki anar şi li ği ve üstünde ki is tib dad-ı mut lakı kırdığı 
ci het le, bir ne vi si ya se te te ması var te vehhüm edil miş. Hal bu ki 
Nur’un tercümanı, bir tek me se le-i ima ni ye yi dünya sal ta natına 
de ğiş me di ği ni mah ke me ler de da va edip yirmi beş se ne tarz-ı 
ha yatıyla ve ema re ler le is pat et miş tir.”39

“SİZ MAH ZUN OL MAYINIZ”

“Aziz, sıddık kar deş le rim,

Ecel mu ay yen ol madığı için, be nim şid det li hastalığım her 
va kit ge le bi lir di ye, ev vel ce yazdığım va si yet na me le ri mi te yi den, 
bu va si yet na me de şid det li, da hilî bir has talığımdan ih tar edil di. 
Ben de be yan edi yo rum ki:

Be nim ve fatımdan son ra, be nim emâne ten elim de bu lu nan 
Ri sa le-i Nur ser ma ye si, hem mu ci zatlı Kur’ânımızı tab et tir mek 
için Es ki şe hir’de mu ha fa za edi len ser ma ye, o Kur’ân’ın te vafuk la 
ve fo toğ raf la tab’ına ait. Yanımızda ki ser ma ye ise, Ri sa le-i Nur’un 

39 R.Nur Külliyâtı, II/1822
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ser ma ye si dir. O serma ye, Ce nab-ı Er hamürra hi min’e had siz 
şükür olsun ki, yet miş küsur se ne ev vel, o za manın âdeti ne mu ha-
lif ola rak, ken dim fa kir li ğim le be ra ber on ların tayınlarını ver di-
ği me bir ih san ve lütf-u Rabbâni ola rak, o za man dan el li-altmış 
se ne son ra Ce nab-ı Er hamürra hi min, o örfî âde te muha lif ka ide-
mi, ma nevî ve ge niş Med re setü’z-Zeh ra’nın hâlis ve na fa kasını 
te min ede me yen ve zamanını Ri sa le-i Nur’a sarf eden ta le be le ri ne 
aynen ve es ki za man ih san-ı ilâhî ne ti ce si ola rak şim di yanımızda-
ki ser ma ye on ların tayınlarıdır ve tayınlarına sarf edi le cek. Ve kaç 
se ne dir be nim yaptığım gi bi, be nim mânevî evlâtlarım, be nim 
ve re se le rim ay nen öyle yap mak va si yet edi yo rum. İnşa al lah 
tam Ri sa le- i Nur in ti şa ra baş la sa, bu ser ma ye şim di ki fe dakâr, 
ken di ni Ri sa le-i Nur’a vak fe den şa kird ler den çok zi ya de fe dakâr 
ta le bele re kâfi ge le cek ve ma nevî Med re setü’z-Zeh ra ve Med re se-
i Nu ri ye çok yer ler de açıla cak, be nim be de li me bu ha ki ka te, bu 
hâle ma nevî evlâtlarım ve has ve fe dakâr hiz metkârlarım ve Nur’a 
kendi ni vak fe den kah ra man ve her kes çe malûm kardeş le rim den 
bu va si ye tin tat bi ki ne yardımlarını ri ca edi yo rum. Ri sa le-i Nur 
iti barıyla ba na hiç ih ti yaç kal madığı için, Âlem-i Ber zah’a git mek 
be nim için medâr-ı sürûrdur. Siz mah zun ol mayınız. Bel ki be ni 
teb rik edi niz ki, zah met ten rah me te gi di yorum.”40

Çok Has ta Sa id Nursî
Evet, biz Üstadımızın bu va si ye ti ne şa hi diz.

Emir dağlı Çalışkan, Mus ta fa Acet,
Saf ran bo lu lu Hüsnü,  Er me nek li Zübe yir,

Ço ğol lu Bay ram…

“ÇOK SELÂM VE DUA…”

Is par ta’dan Ma ni sa’ya, Nurs lu Kazım As lan’a gönde ri len 
mek tup.

40 R.Nur Külliyâtı, II/1909
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“Aziz, sıddık kar de şim Kâzım... 

Mek tu bu nu aldık. Am cazâde niz Ubeyd ve dayın Sel man, Es ki 
Harb-i Umumîde Üstadımızın be de li ne şe hit ol duk larından, 
Üstadımız de di ki: ‘Ce nab-ı Hak şim di ba na Kâzım namında bir 
Ubeyd, bir Sel man ver di. Ona da bun lar la be ra ber dua ediyo-
rum. O da bu na mu ka bil, Ri sa le-i Nur’la meş gul ol sun.’

Şim di lik gel me ye lüzum yok. Üstadımızın ye ri mu ay yen 
de ğil. Üstadımızla ha kikî su ret te görüşmek Ri sa le-i Nur’u oku-
mak la ol du ğun dan, Ri sa le-i Nur’u mütalâa eder sin.

Ma ni sa’da Nur ta le be si Za bit Ab dul lah Ye ğin var. Ara sıra 
onun la görüş. Üstadımız sa na çok selâm ve dua edi yor. Biz den 
de çok selâm...”

El-bâki Hüve’l-Bâki 

Zübe yir

Ha şi ye: “Üstadımız di yor ki: ‘Amu cam Mah mi’nin Ab dur rah man’ın oğ lu 

Sel man, harp te be nim le be ra ber di. Ve fat et miş ti. Şim di Çer kez namında 

di ğer bir oğ lu...’ (Mek tu bun bu kısmı yırtık ol du ğun dan oku na madı.)

Hazreti Üstadımız şim di se ni de tam tanıya madı. Sa lih kim dir? Se nin 

va li den sağ mıdır? Ha re mi Şi rin’in kızı mıdır? Üstadımız bu nu me rak edi-

yor.”41

“ÜSTADIMIZ SELÂM EDER”

1954’te Ma ni sa’da as ker olan Kâzım As lan’a Is parta’dan 
yazılan mek tup.

“Muh te rem ve müba rek kar de şim Kâzım...

Has ta olan Üstadımıza mek tu bu nu zu oku duk. Üstadımız şim-
di tanıdı. Çok da mem nun ol du. Çok selâm edi yor ve diyor ki:

‘Harp te be nim be de li me şe hit olan ye ğe nim, se nin am canın 
oğ lu Ubeyd ye ri ne Ce nab-ı Hak, şim di ba na Kâzım’ı verdi. Onu 

41 Necmeddin Şahiner, Nur’a Adanan Bir Ömür, Zübeyir Abi, s: 207
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Ubeyd gi bi ka bul edi yo rum. Ba basıyla be ra ber dua edi yo rum. 

Ora da ki Nur ta le be le riy le görüşsün. Nur dersle ri ne alışsın.’

Evet kar de şim... Ri sa le-i Nur’la meş gul olan, her za man 

Üstadımızla be ra ber dir. Kim Üstadımızla görüşmek is ter se Ri sa-

le-i Nur’u okur.

Mek tu bun da isim le ri bu lunan baş ça vuş, on başı ve di ğer Nur 

kar deş le ri mi ze Üstadımız selâm eder. Ben de hem si ze, hem Nur 

ta le be si Mu ham med Emin ve di ğer Nur kar deş le rimi ze çok selâm 

eder, Ri sa le-i Nur çalışma larınızda mu vaf fa ki yet ler di le rim.”42

El-bâki Hüve’l-Bâki 

Kar de şi niz Zübe yir

C-ZÜBEYİR GÜNDÜZALP’İN YAZDIĞI DİĞER MEKTUPLAR

AN NE VE BA BASINA…

“Çok müba rek ve kıymet tar ve sev gi li ba bam ve ana ma…

Bin ler selâm ede rim. Bay ramınızı teb rik eder, hürmet le el le-

ri niz den, ayak larınızdan öpe rim. Hayırlı dua larınızı bek le rim. 

Her za man mek tup ya zamıyo rum. Se be bi, her za man si ze Ri sa-

le-i Nur mek tup ları, Nur ri sa le le ri gönde ri yo rum. On lar be nim 

siz le re ha kikî mek tup larım hükmünde dir. Ri sa le-i Nur mek tup-

larını, Nur ki tap larını oku yan ların, din le yen le rin iç le ri nur la 

do lar; kalp le ri Kur’an nu ruy la nur lanır, ruh ları İslâmi yet nu ruy-

la yıkanır; dünya da, ahi ret te me sut olur, iman-ı kâmi li ka zanır; 

son ne fe sin de iman-ı kâmil le ah re te göç eder, Al lah’a ka vu şur, 

Pey gam be ri mi ze eri şir. 

Bu nun için, o ge len Ri sa le-i Nur mek tup larını Hay dar’a, 

Ra bia’ya, Zeh ra’ya siz ler tek rar tek rar okut tu ru yor, din li yor su-

nuz di ye ümit edi yo rum. 

42 Necmeddin Şahiner, Nur’a Adanan Bir Ömür, Zübeyir Abi, s: 208
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Be nim Kur’an’a, ima na hiz me tim, İslâmi yet’e hiz me tim, ya ni 
Kur’an’a, ima na, İslâmi ye t’e canını, ömrünü fe da ede rek hiz met 
eden Be diüzza man Haz ret le ri gi bi bu za man da büyük bir zâtın 
hiz me ti ne ka bul edil mek li ğim, si zin sâye niz de dir. Çünkü ba bam 
ba na, ha ram lok ma ye dir me miş, anam ba na ha ram süt ver me-
miş. Anam evlâtlarına süt em zi rir ken, aman sütüme bir şüphe 
gir me sin, di ye ha ram şüphe si olan şey ler den kaçınmış. Evlâdına 
şüphe li süt ver me mek için Al lah’tan kork muş, he lal süt ver miş. 
Üç-dört yaşında iken, bir bağ kom şu su nun du varından bir çöp 
alırsan, o da hi ha ramdır, gi bi ders ler ver miş. Helâli-ha ramı 
öğret ti. Ben anamın, rah met li Hur şid de de mi zin ver di ği böyle 
din ders le riy le, o küçük yaş ta mer hum Hacı Os man Efen di 
em mim gi lin el ma ağacından bi zim ba ğa düşen, çok hoş landığım 
may hoş el mayı ye mez dim. Alır, on ların bağ larına atardım. 
Da ha böyle mi sal ler çok… Ba bam çok pa ra ka za na cağım di ye 
ha ram ka zanç la ra te nezzül et me miş. Zen gin ol mamış, fa kat 
helâl pa ra ba na böyle mu kad des bir hiz me tin na sip olu şu, si zin 
müba rek li ği niz hürme ti ne dir. Ben si zin gi bi bir anam ve ba ba-
ma son de re ce min net tarım. İşte ben de, si zin ebedî ha yatınız 
için dünyayı terk et tim. Si zin ahi ret ha yatınızın nur lar, hayırlar, 
se vap lar la dol ması için iman, Kur’an, din hiz me ti ne ömrümü 
vak fet tim. Bir evlâdın ka zandığı hayırlar, se vap lar, o evlâdın 
pe der ve va li de si nin amel def te ri ne de ge çer. Be nim şim di si ze 
dünyalık fay dam yok. Fa kat bu fâni, mu vak kat dünya dan son ra 
gi de ce ği miz da imî, bâki bir ha yat için, bâki el mas lar hükmünde 
si ze ka zanç lar gel me si ne hiz met edi yo rum. Ba bamı çok hatırlıyo-
rum. Şöyle ki:

Bi li yor su nuz, di ğer bazı Nur ta le be le ri gi bi ben de din siz bir 
hükûmet za manında ha pis le re düştüm. Zulümler çek tim. İşken-
ce ler gördüm. Yok sul luk çek tim. Fa kat iz zet le, şe ref le ya şa ya rak, 
o ko ca din siz hükûmet ten da hi kork madım. Din siz le rin zulmüne 
karşı yılmadım. Ge ne Ri sa le-i Nur’a sarıldım. Ge ne Ri sa le-i 
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Nur’u oku dum, yazdım. Bir kat da ha Üstadıma yak laştım. Küçük 

yaşımda, bağ evin de anamın bir ge ce, ‘Ba banın gözü ka radır, 

o kork maz!’ de di ği, hatırımdan çıkmıyor. Şim di düşünüyo rum 

ki, de mek kork ma mazlık; di ni me, imanıma ce sa ret le sarılmak 

da marı, ba na ba bam dan ırsen geç miş ki o es ki din siz hükûmet-

ten kork madım. Ri sa le-i Nur hiz me tin den, ba bamın o yüksek 

ahlâkı sa ye sin de çe kil me dim. Dünya da, ahi ret te he pi mi zi me sut 

ede cek Ri sa le-i Nur’dan mah rum kal madım. 

Cümle ni zin, kar daş larımın, eniş te le ri min, tey ze le ri min, Ay şe 

Ab lam gi lin, ko nu-kom şu nun bay ramını teb rik ede rim. Selâm 

ede rim.”43

Zübe yir

“Çok muh te rem pe de rim ve vâli de me...

Cümle ni ze çok selâm eder, hürmet le el le ri niz den öperim. 

Düğün he di ye si ni aldım. Hay dar, be nim ka ide mi bi lir. Biz Nur 

ta le be le ri, he di ye ka bul et me yiz. Düşündüm, de dim: An ladım 

ki Hay dar’ın re fi kası na mazını kılar, iba detin den ge ri kal maz 

müba rek bir hanımdır. Onun hatırı için red det me. Ben de o 

müba rek, din dar hanımın hatırı için 200 li ralık bir he di ye kıyme-

tin de ola rak ka bul et tim. Hem kalbi me gel di ki, se nin ba ban, 

anan ve kar de şi nin gönder di ği, baş ka lar dan he di ye almış gi bi 

ol maz; Nur ta le be li ği ne za rar ver mez, di ye kal bim müfer rah ola-

rak aldım.

Ay şe Ab lam gi le, Hacı ve Sa mi Efen dile re, Emi ne ve Sıdıka 

kar daş larıma çok selâm ede rim. Zehra’ya, Ah med, Hur şid, 

Kazım’a, Ra bia, He di ye, Sa id, Sa lim’e selâm eder, iman ve 

İslâmi yet’i öğre ten ve din ders le ri ni veren Ri sa le-i Nur’u oku yup 

ge ri kal ma ma larını, ile ri ol ma larını ni yaz ede rim. En baş ta Emi-

43 Necmeddin Şahiner, Nur’a Adanan Bir Ömür, Zübeyir Abi, s: 69-70
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ne tey ze me, em mi me, Ah med dayıma ve Ne ne tey ze me, Feh mi 
ve Ali Ağa la ra, Hur şid’e, cümle ye çok selâm ede rim.

Kev ser ab la ma çok selâm ede rim. On da emâne ten bir 
‘Hanımlar Reh be ri’ var. Oku sun; on dan çok fe rah lar, çok mem-
nun kalır.”

Du anızı bek le yen Zübe yir…44

1948 AF YON HAP SİN DE YA TAN CEY LAN ÇALIŞKAN’A…

“Aziz, Kah ra man Cey lan!

Bugün ne hâlde ol du ğu nu zu bi le mi yo rum; yalnız, hadsiz 
şükür di ye bi li yo ruz.

Hazreti Üstadımız eve yer leş ti. Si ze ve umûma selâm ge tir-
mek için gönder di. Siz de ‘Mey ve Ri sa le si’ var mı? Onu ve rin; 
götüre ce ğim.

Bin ler selâm... El le ri niz den öpe rim. Bütün ru hu muz la si zin le 
be ra be riz.”45

Zübe yir

KO RE’NİN KAH RA MAN GA Zİ Sİ BAY RAM YÜKSEL AĞA BEY’E…

“Aziz, sıddık, kah ra man, müba rek ve çok sev gi li kar deşim 
Bay ram!

Ev velâ, müba rek mek tup larınızı aldım. Bütün ruh u canımla 
teb rik ede rim.

Aziz kar de şim, Nur ta le be le ri nin üze rin de ina yet-i Rabba ni-
ye da ima hazırdır. Ko re’ye git mek müna se be tiy le si ze ya za cak-
larımı, siz ba na yazmışsınız; ma şal lah, bâre kal lah! Nur’dan tam 
ders almışsınız. 

Evet kar de şim! Kai nat ta hiç bir şey yok tur ki Ce nab-ı Hakk’ın 
ida re ve ted bi ri da ire sin den ha riç kalsın. Zer re den şem se ka dar 

44 Necmeddin Şahiner, Nur’a Adanan Bir Ömür, Zübeyir Abi, s: 70

45 Necmeddin Şahiner, Nur’a Adanan Bir Ömür, Zübeyir Abi, s: 90
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bütün mev cu dat, Ka dir-i Zülce lal’in emir ve ira de si tahtındadır. 

Bu ha ki ka te binâen, sa na Ko re kur’asının isa bet et me si te sadüfî 

de ğil dir. De mek, Ri sa le-i Nur’un geniş fütuhâtına se bep ol mak 

gi bi büyük bir ni met ve şe ref-i ilâ hi sa na ih san edil miş. De mek, 

se ni Ri sa le-i Nur gönde riyor. Şu hal de ora da imanî bir va zi fe var.

Evet sev gi li kar de şim! 

Nef si miz ölümden kor kar; fa kat Ri sa le-i Nur’un der si, ne fis 

ve şey tanı da hi tes lim ve il zam et me ye mec bur edi yor. Nur’dan 

aldığımız ders le, ölüm, ehl-i iman için şu dağ da ğalı ve zah met li ve 

fâni dünya dan, bos tan-ı cinâna, bâki ve ser medî ve güzel bir âle me 

göç et mektir. Bu zin dan-ı dünya dan, âlem-i Nur’a se ya hat er mek tir. 

Hem baş ta Ha bi bul lah olan Pey gam ber Efen di miz (sallallâhu aleyhi ve 

sellem) ah ret te dir. Öyle ise ölüm, ehl-i iman için, Fahr-ı Kâinat olan 

Sev gi li Pey gam be ri mi ze bi zi ka vuş tu ran bir pa sa port tur. Hem eğer 

bi ri miz ölürse; ‘Yüz bin ler ce kar de şi miz yaşıyor; be nim he sabıma 

da İslâmi yet’e hiz met edip, şir ket-i mâne vi ye he sabıyla be nim def-

ter-i âmâli me de se vap la kaydet ti ri yor lar’ der, ra hat la ya tarız.

Aziz kar de şim! 

Her ad res de ğiş tik çe ba na bil dir. İnşa al lah mek tup laşırız. 

Se nin git ti ği ni kar deş le re yazdım. Is parta’dan, İzmir’de ki kar-

deş le ri mi zin bir ad re si ni is te; İzmir’den ye ni harf ri sa le ler al, 

Ko re’ye götür. Ja pon ya’da her halde Tok yo’da Türk mek te bi 

varmış. O mek te bi bul, zi ya ret et. On la ra çok kıymet tar he di ye 

ola rak, Nur’lar çok müna sip ve iyi olur. Si ze gönder di ğim al fa be-

yi ba na ia de et; bu ra lar da bu lun mu yor.

Çok sev gi li kar de şim! Bi ri miz şark ta, bi ri miz garp ta, biri miz 

şi mal de, bi ri miz ce nup ta; bi ri miz dünya da, bi ri miz ahi ret te ol sak, 

başımızda Hazreti Üstad biz le be ra ber ise daima be ra be riz.”46

Çok ku sur lu Zübe yir

46 Necmeddin Şahiner, Nur’a Adanan Bir Ömür, Zübeyir Abi, s: 90-91
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HÜSREV ALTINBA ŞAK’A (1951)

“Bis mi hi sübha ne hu…

Aziz, sıddık, kah ra man ağa be yim, efen dim haz ret le ri...

İstif sar-ı hatırla arz-ı hürmet ler ve bin ler selâm eder, el leri-
niz den öpe rim. Sıhhat ve afi ye ti ni ze, mu vaf fa ki ye ti ni ze bütün 
ruh u canımızla dua ede riz.

Efen dim! Si ze mu fas sal mek tup yazıp bu ra da ki çok iyi olan 
iş le ri miz den ha ber dar et me yi, baş ta ki va zi fe le rim den bi ri si ola-
rak bi li yo rum.

Ehl-i Sünnet, Yir mi Se ki zin ci Mek tu b’un Üçüncü Me se lesi ni 
bu son nüshasında ta mam et ti. Önümüzde ki sayısında kah ra-
man Sun gur’un Ri sa le-i Nur’dan yazdığı mek tu bu neşre de cek 
in şa al lah.

Se bilürre şad, Üstad’ın ‘Ta rih çe-i Ha yat’ını neş re de cek; genç-
lik res mi ni bul muş, onu da ko ya cak. ‘Çok esaslı bir neş riyât ya pa-
cağım.’ di yor. İnşa al lah dua larınızla mu vaf fak olur.

Se bilürre şad’ın Üstad hakkında ki ve Ri sa le-i Nur hakkında-
ki neş riyâtı, ser bes ti ye te ka vuş tu ğu mev zu un da bir de lil ola rak 
okut tu ru la bi lir, göste ri le bi lir. Ve bi raz çe ki nen ler de ki ev ham 
kal ka bi lir düşünce siy le, Üstad’dan bah se den nüshadan bi rer 
ta ne kar deş le ri mi ze gönder mek is ti yo ruz. Eğer müna sip ise ve 
müsa ade bu yu rur sanız bi ze ad res ler bil di riniz, biz o ad res le re 
bu ra dan gönde re lim. Üç-beş aylık abo ne olur lar sa, o Nurânî 
neş riyâtı ta kip edip se vi ne se vi ne göstere bi lir ler ve okur lar. Bu 
fik ri mi ze ne bu yu rur su nuz?

Üni ver si te için lütuf bu yur du ğu nuz mek tup lar dan kardeş le ri-
miz çok mem nun ve mesrûr ola rak si ze min net tar ve med yun luk-
larını arz eder ler.”47

Du anıza muh taç, biçâre Zübe yir

47 Necmeddin Şahiner, Nur’a Adanan Bir Ömür, Zübeyir Abi, s: 158-59
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SÜLEY MAN DE Mİ REL’E (1969)

“Kıymet li ve muh te rem Baş ve ki li miz...

Müspet ic ra at larınızı tak dir ve teb rik ede riz. Mu kad des iman 

ve İslâmi yet’e, bu kah ra man mil let ve müba rek va tanımıza 

hayırlı hiz met ve ic ra at lar da mu vaf fak ol manızı bütün ruh u 

canımızla di le riz. İman ve İslâmi yet’in âde ta ye niden zu hur ve 

tulûu, ih ya ve bekâsı di yarı hükmünde olan bir mem le ke tin 

evlâdı ve pa şazâde le rin ah fadı bu lu nan bir hükûmet re isi mi zin, 

böyle bir mu vaf fa ki yet le uzun yıllar meş ru ik ti dar başında pâyi-

dâr ol masına te men ni ede riz.

Din dar halkımız için de halk la hem hal ve sa mimî ol manız ve 

din dar Türki ye mi zin vilâyet ler den köyle ri ne ka dar muhab bet le 

mer but ve alâkalı bu lun manız do layısıyla meş ru ikti dar ve par ti-

ni zin hayırlı hiz met ler de iler le me ni ze mânia lar teş kil eden yıkıcı 

bir plândan, din dar mil le ti miz üze rin de ga yet mües sir menfî bir 

pro pa gan da dan bir neb ze si ni ıttılâınıza arz edi yo ruz. Şânınıza 

layık ol ma yan bir ta birât ve küsurâtı bil me ye rek is ti mal iş le miş-

sek, şefkât ve müsa ma ha ile mütalâa bu yur manızı is tir ham ede-

rek, özür di le riz.

Şim di ye ka dar mil le ti mi zin te veccüh ve iti madına maz har 

ol mak ni met ve şe re fi ne eriş ti ği niz den, bu nu kıska nan vic dansız 

ve in safsız mu ha lif le ri niz, el bet te zâtınız ve teş kilâtınızı yıpratıp 

yıkmak pe şin de ko şa cak lar. Bu men fur emel le ri ne kısa za man-

da vâsıl ola bil mek için, umûm mil le tin akıl, kalp, ruh ve mâne-

viyâtıyla alâkalı umumî ve mües sir bir mev zuu se çip bu nun üze-

rin de tah ripkâr plânlar ve en tri kalı fa ali yet ler yap mak tadırlar. 

Gay ret ve him met le ri ni bu men hus gay ret le ri üze rin de tek sif 

ve te merküz et ti re rek din sizdârâne menfî bir me tod la çalışmak-

tadırlar. Bu usûl, on ların en nüfuz lu ve en te sir li bir mu ara za 

tarzıdır. Bu na inançla inanmışlardır.
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Bu nun için düşman ve mu ha li fi niz olan si yasîler, zâtınızın 
ve ik ti dar par ti si nin hakkında pek tah ripkâr ve sin si bir pro pa-
gan da kam pan yasına gi riş miş bu lu nu yor lar. Evet, siz biz le rin 
malûmat ver me si ne muh taç ol ma ya bi lir si niz; fa kat si ze aley hi-
niz de ki en mah rem ha ber le ri tak dim eden ve resmî ve ya gayr-i 
resmî kim se ler arasında mu ha le fet he sabına sin si ce çalışan lar 
var. Bun lar siz le re si yahı be yaz, be yazı siyah göster mek nev’in-
den ra por ve dos ya lar düzen le yip siz lere bir çok din dar şah si yet 
ve kim se yi mu ha lif edi ci ha ber ler ve ri yor. Bil has sa halkımızın en 
âmi köylüsüne ka dar pek has sas ol du ğu iman ve İslâmi yet, din 
adam ları ve dindar lar mev zu un da bütün bütün hilâf-ı ha ki kat, 
hilâf-ı vâki ha ber ler uy du ra rak siz le re ye tiş ti ri yor lar.

(…) Şim di ki din düşman ları, anar şist komünist ler; din, din-
dar lar, Be diüzza man’ın Nur Ri sa le le ri ve ta le be le ri hakkında 
ya lan ve if ti ra lar dan mürek kep ha ber le ri ha vi müret tep ev rak lar 
vücu da ge ti rir ler. Bu su ret le, zâtınızı ve ik ti darınızı, din ve din 
adam larımız, din dar mil le ti miz, Nur ri sa le le ri nin müel lif ve ta le-
be le ri aley hin de bir ka nun ve ic ra at yaptırma ya zor la ya bi lir ler. 
Bu mües sir en tri kay la din dar halkımızı meş ru hükûmet aley hi ne 
ge çir me ye çalışırlar ve çalışmak tadırlar. (…) “48

Zübe yir Gündüzalp

N. MUS TA FA PO LAT’A (1969)

“Aziz, ce fakâr kar de şim...

Çok tan be ri görüşmek için zi ya re ti ni ze gel mek is te dim; fa kat 
çok has tayım. Bazı güzel hu sus ları meş ve ret le ri ni ze arz ede cek-
tim. Bir da va adamı hatt-ı ha re ke tiy le mu vaf fa ki ye ti ni zi (dört 
in san ener ji si sarf etmek su re tiy le) -ki bir ina yet-i ilâhîye dir- ruh 
u canımla teb rik ede rim.       

‘Ya Rab bi! Üstadım Sa id Nursî’nin hürme ti ne, Nur ta lebe si 
Zübe yir’in günah larını af fey le, ona ihlâs-ı âzâm ve sabr-ı ce mil 

48 Necmeddin Şahiner, Nur’a Adanan Bir Ömür, Zübeyir Abi, s: 161-62-63
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ve şi fa ih san ey le. Amin!’ Na maz larınızda bu du ayı not edip, 
böyle dua edi ver me yi ha ki ka ten ve cid den çok ri ca ede rim. 
Çünkü alâkalı ha dis-i şe rif te, şu me al ve mânâda: ‘Mü’mi nin 
mü’mi ne yaptığı gaybî dua mut la ka ka bul edi lir.’ buy ru lu yor. 

Sâni yen, ev vel ce de kar deş ler le görüştüğümüz gi bi, Van ve 
Mer sin mah ke me le ri hakkında ki ha ber ler müstes na, bundan 
böyle, ga ze te, Ri sa le-i Nur’dan ha ber siz Müslüman lar arasında 
de vamlı okun ma ya baş lanınca ya ka dar, sırf İstanbul’da o haf ta-
ki baskı mas rafını çıkarınca ya ka dar, bazı fevkalâde ola cak şey-
ler müstesnâ, Nur ta le be le ri hakkında ki neş riyât iç sa hi fe ler de 
yapılsa, din siz le rin ha ki kat ten ha bersiz Müslüman ları ürkütüp 
ga ze te ye bir kat da ha dar be vurmak sui kastı ha fif ler tah mi nin-
de yim. Bu tah mi ni mi de si ze son ra hu susî su ret te arz ede ce ğim. 
(Bazı yer ler den ve es ki za man lar da mut ta li ol du ğum bu mev zu-
da ki vakıala ra müste nit tir.) Bi rin ci sa hi fe ye her mes lek ve meş-
re bin ve mes leksiz mü’min le ri alâka dar ede cek din ve din dar lar 
le hin de, din siz le rin  aley hin de olan Türki ye da hi lin de ki ha di se-
ler kon sa, Nur da ire si dışında ki Nur’a dost ve ta raf tar olan la ra 
ga ze te nin be nim se til me si ne mu vafık bir tu tum olur fik rin deyim. 
Fa kat be nim fik rim nâkıstır. An cak Ana do lu’nun muhte lif yer-
le rin den ge le cek kar deş le rin karşılaştığı mâni ala ra ve ya re va ca 
mu vafık olur sa o za man bu arz et ti ğim şey ler vakıala ra mu vafık 
olur ka na ati ne varırım.

Sâli sen, be nim bu mev zu hu su sun da görüşe ce ğim bazı kar-
deş ler vardı; ma ale sef has talığımdan do layı görüşe medim. Bir 
gün mer hum, mu az zez ve mu allâ Üstadımız Hazret le ri bu yur-
du lar ki; ‘Ben bir hanım Nur ta le be si ni, 30 er kek Nur ta le be si 
fevkin de görüyo rum. Çünkü on lar din de sa mimîdir ler; hem 
fıtrat larında olan şefkât se ci ye le ri ni Ri sa le-i Nur’da görünce tam 
sarılıyor lar. Ahir za man da ta ife-i nisâ, di ne mühim hizmet ya pa-
cak lardır. Ken di le ri nin açık-saçıklığa he ves et me leri, on ların 
fe nalığından de ğil, za ife ol duk ları için, ken di le ri ni hi ma ye ede-
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cek bir ko ca ya sa hip ola bil mek gi bi bir his ten ileri ge li yor. Ben 
kadınların müda fi iyim. Çünkü kadınlar da şefkât se ci ye le ri bo zul-
mamış; evlâdı için ha yatını fe da eder. Fa kat er kek ler de na mus 
se ci ye si inkısam et miş, zayıflamış, ya ni samimiyet bu lun mu yor. 
Hem de ka fa larını si ya set bozmuş; ri yakâr ol muş lar. Nasıl ki bir 
kor kak ku man da na, ce sur bir ne fer kal ben ita at ede mez; bu nun 
gi bi şefkât se ci ye le ri ni mu ha fa za eden şefkât kah ra man ları da, 
karısını ko lu na takıp so ka ğa çıkan din dar er kek ler de da hi za afa 
uğ ra yan, zayıf bir na mus se ci ye si ne sa hip bir ko ca ya ai le si tam 
ita at et mi yor. Karı-ko ca ma bey nin de ki bütün ge çim siz lik le rin 
se be bi bundan ile ri ge li yor.’

Bu na binâen biz de hanımla ra, bil has sa müte dey yin le re, 
bil has sa ve bil has sa Ri sa le-i Nur’la kur tu lup Ri sa le-i Nur’a 
sarılan la ra şefkât ve müsa ma ha ile, bi raz yaş lanınca, imanlı 
ol mak, fe ra izi ni yap mak gi bi Ce bel-i Uhud mi sa lin de ki değe ri ve 
esasâtta ki bu emel ve iti kadı karşısında kadınlık hissi yatından, 
genç lik sâikasıyla olan fer’î şey ler den ne şet eden bir ne vi fürud-
vârî ku sur ve ha ta larını müsa ma hay la ve şefkâtle, ku sur larını 
na za ra alıp ve ve rip ten kit et me mek, ha se ne ve hiz me ti ni na za ra 
al mak ve ver mek gi bi müşfik Üstad-ı Ek me li min ahlâk-ı ha mi de-
siy le ahlâkla na rak, bu ulvî ahlâkın muk te zasıyla –Nur ar ka daş-
larımıza, bil has sa Nur’a dost ve ta raf tar olan la ra ve mü’min ve 
mü’mi ne le re-  ka lem ve ka le men amel et me ye çalışıyo ruz.

Bu mezkûr ha ki ka te binâen hanımların is ter küllî, is ter cüz’î 
uyan masına müta va fit de re ce de İslâmi yet’in icabâtıyla âmil 
ol ma larına hiz met eden, bil has sa ve bil has sa Nur lar la kur tu la-
rak, uya na rak iman ve İslâmi yet’e, Nur’un mes lek ve meş re bi ne 
(tam mu tabık ol ma sa) da hi ki mes lek ve meş re bi ne göre kal ve 
ka le mi ni is tih dam et me yi esas tu tan mümtaz Nur kar deş le ri mi-
zin bu can dan ve sa mimî ar zu larına, pek o ka dar uy gun gel me se 
da hi –bu bir ye tiş tir me dev re si dir, in şa al lah git tik çe te kemmül 
eder– ken di si nin Nur cu ol du ğu nu bazı kâl ve ka le miy le an la yan 
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oku yu cu lar ve din le yi ci ler üze rin de, ka bi li ye ti nis pe tin de Nur’un 
fey ziy le mües sir olu yor. Fev kalâde bir hiz met yapıyor. Bu ve si-
ley le oku yu cu ve ya din le yi ci ler de Nur’la ra iş ti yak ve ya tak dir ve 
dost luk hiss-i ulvîsi nin mey da na gel me si ne ve si le  olu yor.

Ri sa le-i Nur bi ze ders ve rip fii len, ka len, kal ben, ka le men 
ve ya hâlen amel et me mi zi in taç eden şu ha ki ka te göre, eli miz-
den gel di ği ka dar yek di ğe ri mi ze karşı mu ame le ye çalışırız. 

Farz-ı mu hal bu na ilk an da mu vaf fak ola maz sak da hi, şahsî 
ve ya her han gi bir ku sur ve ha tayı, kal ve ka le mi miz le ifa de ede-
rek fi ilî bir şey yap maz sak, di ni miz bu kalbî gıybet ten do layı 
mer ha met ten biz le ri af fe di yor. Böyle bir günahkârlığa düşmüş 
bu lun madığımıza da ir, Ri sa le-i Nur’da da hi beyânat var. Bu 
mezkûr bir kısım ma ru zatım için kon fe rans larıyla Nur’un ve 
Üstadımızın him me ti sa ye sin de, is ti dadı nis pe tin de hiz metkârlık 
ya pan ve müspet se me re le ri de bir çok hanım için de vücu da gel-
di ği müşa he de edi len, bir ahi ret hem şi re mi zin kon fe rans larıyla, 
ga ze te mi zin bir ve ya iki müstah de mi ni bu lun du ra rak onun ve 
mu az zam din le yi ci ka la balığının fo toğ rafını bi rin ci sa hi fe ye 
ko yup, bin ler ce ehl-i iman hanımın tak di rat ve hay ranlıkları, kon-
fe ransın te si ratı mümkün mer te be mu fas sal bir şe kil de ef kar-ı 
âmme ye tak dim edil se, kon fe rans gününde, gözü açık bir kim se 
ta rafından, it ti had-ı kon fe rans tan din le yi ci ler dağılırken ‘dinî 
ga ze te, İslâmî ga ze te; an ne ve evlâtların en doğ ru ve çok güzel ola-
rak dinî malûmat larını zen gin leş ti re cek le ri dinî ga ze te, hanımların 
kapış kapış aldıkları, abo ne ol duk ları İslâmî ga ze te” gi bi tanıtma 
lafızlarıyla ga ze te nin ilânatı yapılsa, iki ki şi gi dip, bi ri ga ze te yi 
ver se ve di ğe ri pa rayı al sa (ala cak ların faz la bek le me me si için) 
iman ve İslâmi yet hiz me tin de git tik çe te rak ki ye âmil olur şahsî 
fik rin de yim. Fa kat bu şahsî hiz met ted bi ri nin se kiz-on de fa 
İstan bul’da ve taş ra da reklâm ve tanıtma hüne ri ni lâyık-ı veç hi le 
yap mak su re tiy le ga ze te nin ted ri ce faz la sar fiyâtına se bep ola rak 
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İslâmî ha ki kat le rin bir kat da ha faz la okun masını se me re ve rir se 
isa bet li ol du ğu ka na ati ne sa hip olu rum ve olu ruz.”49

Zübe yir Gündüzalp

KAH RA MAN MA RAŞLI MUS TA FA RA MA ZA NOĞ LU’NA…

“Aziz, kah ra man kar de şim Mus ta fa Efen di...

Ev velâ, bin ler selâm ve hürmet ler ede rim. Ora da ki Nur 
kar deş le ri mi ze, bil has sa Nur’ları de vamlı oku mak ve ders lere 
de vam et mek ni met-i azîme si ne gark olan kar deş le ri mi ze bin ler 
selâm eder; hem si zin hem o bah ti yar Nur-u Kur’an şa kird le ri-
nin Ri sa le-i Nur’un nevvâr ve fey yaz mütalâasında ve mu kad des 
hiz me tin de ebe di yen ihlâs ve sa da kat le muvaf fak ol ma larını 
Rabb-i Ra hi mim’den di le rim. Hâlâ ferd-i fe rid-i âzâm Hazreti 
Be diüzza man’a, Nur Ri sa le le ri’ ne ha lis bir ta le be ve Nur ta le be le-
ri ne lâyık bir kar deş ola ma yan bu ku sur lu ve çok has talıklı kar de-
şi ni ze lütfen ve mer ha me ten, ‘Ya Rab bi! Üstadım Be diüzza man 
Sa id Nursî Haz ret le ri nin hürme ti ne, Zübe yir’in ku sur larını ve 
günah larını af fey le ve ona ihlâs ve şi fa ver. Amin!’ di ye her gün 
dua edi ver me ni zi çok ri ca ede rim. Çünkü ubu di ye ti me ve hiz me ti-
me nok sanlık mu si be ti ne duçâr ol mak gi bi bir ıstırap için de yim.

Sâni yen, Üstad-ı Ek me lim Be diüzza man Sa id Nursî Hazret le-
ri’nin ahi re te teş rif et me sin den son radır ki, o Mürşid-i Ek me le 
olan sa da kat im ti hanına onun ta le be le ri tâbi tu tu lur. Siz de o 
çe tin im ti han da fazl-ı ilâhî ve Üstadımızın ve Ri sa le-i Nur’un 
him me tiy le mu vaf fak ol du nuz. Nur ların bah şet ti ği şe ca at-ı 
imâni ye ve ce sa ret-i İslâmi yey le kah ra man ca ve bir genç Sa id 
sis te min de ve onun ye ri ne Kur’an ve iman Nur larının neş rin de, 
müda fa asında ve mu ha fa zasında istih dam edil di niz. Si zi ve siz le-
ri bütün ruh u canımla teb rik ve teb cil ede rim. 

Ri sa le-i Nur’un va tanımızın vi la yet, ka za, na hi ye ve köyle ri-
ne ve âlem-i İslâm’ın, Av ru pa’nın bel de le ri ne ka dar maddî ve 

49 Necmeddin Şahiner, Nur’a Adanan Bir Ömür, Zübeyir Abi, s: 164-167
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ma nevî fütuhâtı bir çığ ha lin de de vam et mek te ve git tik çe zi ya de-
leş mek te ve her bi ri si genç Sa id ola rak ye ti şen Nur fe daîle ri, ina-
yet-i ila hi yey le her yer de ci had-ı ek ber-i di ni ye cep he si ne ve hiz-
met-i ima ni ye ve Kur’ani ye mey danına atılmak ta ve bu ra lar da 
ko şuş mak tadırlar. El hamdülil la hi hâzâ min fad li Rab bi... Ge rek 
Nur la ra, ge rek se -din düşman larının tes pi ti, ik rarı ve ilânıyla 
15 mil yo nu aşkındır de ni len- Nur ta le be le ri ne, giz li if sat ko mi-
te le ri nin ve İslâmi yet düşman larının plânları ve ev ham larıyla 
-ken di le ri Nur cu lar la müca de le ve on ları sus tur mak hu su sun da 
acz-i mut lak ve mağlûbi yet içe ri sin de ol duk larını id rak et tik le ri 
için- hükûmet kuv ve ti ni, me ka niz ma erkânını türlü türlü tah-
rik et mek de si se le riy le yapılan şid det li ta ar ruz lar, tat bik edi len 
cebr-i keyf-i küfrîler an cak ve an cak Nur ta le be le ri ni, Nur-u 
Kur’an şa ki rd le ri ni ivazsız ve ücret siz, ha lis ve muh lis, yalnız ve 
yalnız Al lah rızası için Ri sa le-i Nur’la iman ve İslâmi yet’e hiz met 
et tik le ri ne si lin mez bi rer ha tem ve cerh edil mez bi rer hüccet teş-
kil et miş tir. Hem Türki ye’de ki ehl-i imanın, hem âlem-i İslâm’ın 
Nur la ra ve Nur ta le be le ri ne, Bediüzzaman’ın imanı kur tar mak, 
iman ve İslâmi yet’i müda faa et mek, te rak ki ve te ali hiz me ti-
ne karşı em ni yet ve iti mat te zayüd et miş tir. Bu iti bar la ve bu 
ne ti ce-i azîmle, mer hum, mu az zez, müşfik ve Ha kim-i Ek mel 
mer hum Üstadımızın ha yatında, hem de mok ra si dev rin de vu ku 
bu lan ta ar ruz lar da biz le re de be yan bu yur du ğu gi bi, kol ye ri ne 
par mak ke sen si ya set çi ler, tam ta mi rat ya pa ma sa lar da tah ri-
bat da yap ma yan, Nur’la ra bir de re ce müsa ma hakâr si yasîler le 
Nur cu ların arasını aç mak ve bun ları ken di le ri gi bi Nur düşmanı 
göster mek plânlarıyla hükûmet teş kilâtında ki hem pa larına, 
Nur’la ra ve ta le be le ri ne ta ar ruz et ti ri yor lar.

Hiç bir su ret le ka nu nen en küçük bir suç da hi teş kil et me yen, 
bil has sa hem bu va tan ve mil le tin hu zur ve sa ade ti ne, hem em ni-
yet ve asa yi şe, hem hükûme tin is tik rarına ve bugün di ni esas 
tut mak düstu ru umumîle şen Av ru pa mil let le ri, İslâm hükûmet-
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le ri nin Türki ye’ye iman ve İslâmiyet hiz me ti ni Ri sa le-i Nur’la 
ifâ et mek tarz larıyla ve mev lid-i şe rif ler le ka zandıran Nur ta le-
be le ri nin mah ke me le re ve hapis ha ne le re ma ruz bırakılma ları, 
‘Ri sa le-i Nur, söndürmek için üflen dik çe par la yan bir Nur dur. 
Nur cu lar, vur duk ça kuv vet le nen İslâmi yet hâdim le ri ve Nur-u 
Kur’an fe daîle ridir.’ ha ki kat-i mah zanın te zahürünü se me re ver-
mek te dir. Yi ne Üstad-ı Pâki miz Hazreti Be diüzza man’ın bu yur-
du ğu gi bi, ‘Ta ar ruz lar, ha pis ler ve müsa de re ler de, za rarımız 
birse, kârımız yir mi dir. El bet te yir mi kârı ka zandıran bir za rarın 
beş pa ra kıyme ti yok tur.’ ha ki kat-i azîme si nin te cel li si ne ve si le 
ol mak tadır. ‘Bu hu susî inâyet-i ilâhîye ler karşısında eh venüşşer 
nev’in den olan la ra, yanlışçıların ku sur larına bakmayın; on la-
ra za rarınız do kun masın, fay danız ol sun.’ mealin de ki va si ye te 
sadık ka la rak da ha iyi le ri nin ted ri cen ada let ca mi asında hu su le 
ge le ce ği ni ve ya mev cut ların za rarsız ve ıslâh ola cağını ümit edi-
yo ruz. (Ha şi ye)50

Bütün ha yatı bo yun ca, so nu na ka dar olan ve ha di se le rin çok 
ev ve lin den lûtfe di len, ir şad ve tav si ye le re it ti ba’ ve inkıyat et me-
ye çalışıyo ruz. Ada let câmi asında ki bir kısım resmî şahısların 
ku sur larını, câmi asına teş mil ede rek, o câmi aya karşı olan ve 
ima na hiz met et tir mek ni yet-i ha lisâne si ne mâtuf bu lu nan des te-
ği mi zi karşıda ki is ti dad-ı mut lakın ve anar şist li ğin ic ra atçılarına 
mu ka bil kes mi yo ruz. Si zin gi bi, ma ruz kaldığımız ka nun suz luk-
ları, zulüm ve is tib dat ları, te cavüzî de ğil, te da fuî bir tarz da ve 

50 Haşiye: Bu mes'ud vaziyetin vücuda gelmesi de merhum ve mübeccel Üstadımın bir yerde 
buyurduğu gibi halkın yüzde 60 veya 70'inin mütedeyyin hâle gelmesi ile olur. Halkımızın 
mütedeyyin ve gayr-i İslâmî şeylere karşı dinlerinin muktezası olan hareketleri yapabilecek 
seviyeye yükselmeleri de, onların taklidî imanlarını tahkike çeviren, salâbet-i imaniye 
saadetine eriştiren Nur'ları okumalarıyla mümkündür. Bunun için merhum ve mükerrem 
Üstad-ı Zîşânımızın düsturu veçhile, halkın yüzde 60 veya 70'inin okuyabilmek saadetine 
nâil olabilmesi için, bizlerin bu hizmet-i kudsiyeyi ifa için, bütün alâkamızı, cehd ve gayreti-
mizi, fikir ve mesâimizi bu husus üzerinde ve Nurları okuma ve okutmak hizmeti üzeri-
nde teksif ve temerküz ettirmemiz, Nurlardan öğrendiğimiz bir çare-i  yegânedir. Siyaset 
yoluyla, başsız başlarla, onların akılları başlarına gelinceye kadar tebliğ ve müdafaa vazifemiz 
müstesna, hizmet-i Kur'aniyeye taallûk eden umurları görebilmek için pek o kadar onlarla 
meşgul olmamak, bütün hizmet ve faaliyetimizi vilayetten en ücra köylere kadar her tabaka-i 
insaniyeye, Nurların nezihâne ve iknakârâne düsturuyla, Nurları neşir ve tamim hizmet-i 
asliyesi üzerinde toplamaktayız.
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müca hidâne bir su ret te ve is pat ve ik na me to du muz la, alâkalı 
mer ci le re, ha ki kat-i hâlden ha ber siz ve ha ki ka te mut ta li ol ma-
ya çok müştak efkâr-ı umûmi ye ye arz edi yo ruz. Müca hidâne ve 
par lak ve bir müda faa hükmünde ki is ti da ve min net tarlığımın 
muk te zası ve va zi fem ola rak, in şa al lah sâir müştak Nur kar deş le-
ri min de müste fid ol ma ları hiz metkârlığında mu vaf fak et me si ni 
Rabb-i Ra hi mim’den ni yaz ede rim.

Ben bu ka dar ya za ma ya caktım; fa kat Nur’ların nefh ve bah şet-
ti ği ihlâs, samimiyet, ha mi yet-i ima ni ye ve kah ra manlık, be ni bu 
ku sur larımın yu var layıp in le di ğim is ti ra hat ve atâlet döşe ği nin 
zil le ti için de ga le ya na ge tir di. Aya ğa kaldırdı. Bu nun için mek tu bu-
nu zu oku du ğum za man mek tu bu nu za ce vap ve yüzler sa hi fe teb-
rik hükmünde ki si zin şu satırlarınızı ya za caktım ve yi ne yaz mak la 
çok mesrûr ve müfer rah bu lu nu yo rum. Bi zi saa det-i dârey ne maz-
har ede cek olan bu za man da Kur’an-ı Ke rim’in en iyi ve en yüksek 
ve en par lak tef si ri olan Ri sa le-i Nur ları ve onun kıymet li ve hâlis 
şa kird le ri ni el bet te kanımızın son dam lasına ka dar müda faa ede-
ce ğiz. Sa id’in di li ölümle sus tu rul sa, bir mer kez de ko nuş ma ya 
be del, 100 mer kez de ko nu şa caktır.’ di yen Üstadımızın bu sözle-
ri ni zındıkla ra tas dik et ti re ce ğiz. Bu can bu be den den çıkınca ya, 
bu ruh bu ce set ten uçun ca ya ka dar eva mir-i ilâhîye yi ve esasât-ı 
di ni ye ve erkân-ı ima ni ye yi Müslüman la ra, Ri sa le-i Nur’u ne şir 
ve tav si ye ile teb liğ ede ce ğiz. Bi zi bu kudsî ci had-ı mâne vi ye miz-
den be şerî hiç bir kuv vet ayıra ma ya caktır. Bir tek zât olan müşfik, 
müca hid, kah ra man Üstadımızı mağlûp ede me yen zındıka, mil-
yon lar ca Nur şa kir di ni hiç mağlûp ede me ye cek tir. 

Al lah (celle celâluhu), ‘Bi zim yo lu muz da gi den le re yo lu mu zu tes-
hil ede riz.’ di ye bu yur muş tur. Bi zim yo lu muz da Kur’an ve iman 
yo lu ol du ğu na göre, Hazreti Al lah (celle celâluhu) bi zim le be ra ber-
dir. Şu hal de biz, en büyük kuv ve te ma li kiz. Hazreti Al lah (celle 

celâluhu), biz le ri bu kudsî hiz met-i Nu ri ye den ayırmasın, mâbey-
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ni miz de ki te sanüd ve uhuv ve ti mi zi boz masın, biz le ri kalp le ri bir-
bi ri için çar pan kul larından ey le sin. Amin!

Mu arrâdır, fezâ-yı fey zi miz şeyn-i te mennâdan. 

Bi ze dâd-ı ezel dir, zîrden, bâlâdan is tiğnâ.

Çe kil dik, neş ve-i ümit ten, tûl-u emel ler den.

Öyle mec nu nuz ki, et tik vus lat-ı Leylâ’dan is tiğnâ.”51

Çok ku sur lu, has ta kar daşınız ve Nur’la ra müştak, müca hid, 

Ma raşlıların meftûn ve hay ranı Zübe yir…

AST SU BAY MU ZAF FER ER DEM BEY’E…

“Aziz, kah ra man kar de şim Mu zaf fer Bey...

Ev velâ, hem si ze, hem im ti han günle rin de ‘Şefkât kah ramanı, 
fe dakâr ve sa mimî hanım’ şe ref-i ma nevîsi ne maz har olup 
de va ir-i resmîye de Be diüzza man Sa id Nursî Haz ret le ri’nin ta le-
be li ği ne has kah ra man ca mu ka be le ler de bu lu nan Nur hem şi-
re mi ze selâm ede rim. Her iki ni ze de Ri sa le-i Nur’un fey yaz 
mütalâasında ve kudsî hiz me tin de mu vaf faki yet ler di le rim. Her 
iki ni zin de müste cap dua larını bek lerim.

Sâni yen, Nur kah ra manı ve fe daîsi Mus ta fa Sun gur Efendi 
kar de şi miz den bir mek tup aldım. İyi ce an la ya madım. Sizin 
ba na emek li lik hu su su nu sor muş ol du ğu nuz dan bah sedi yor ki 
bu âna ka dar işit me dim. Her hu sus ta ol du ğu gi bi bu hu sus ta da 
isa bet li bir rey arz et mek ten mah rum du rumdayım. Her me se le 
ve müşkülümü hal let mek te müdeb bir-i âzâm ve ha ki kat bin olan 
Mu az zez Üstadım Hazreti Be diüzza man’ın ese ri ne, sözüne, hâl, 
kal ve vakıalarına müra ca at et ti ğim gi bi, bu mev zu da da mer-
hum ve mübec cel Üstadımızın şu me al ve mânâlar da ki sözle ri 
aklıma gel di: 

51 Necmeddin Şahiner, Nur’a Adanan Bir Ömür, Zübeyir Abi, s: 169-173
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‘Ben İslâm or du suy la çok alâka darım. Bu alâka darlığıma 
siz ler (ast su bay la ra hitâben) ce vap ola rak Ri sa le-i Nur’a sa hip 
çıktınız. Ben si ze bir ça vuş ola rak şahsınıza de ğil, bir müşir ola-
rak, or du nun mümes si li ola rak hi tap edi yo rum: Or du nun için de 
bu lun mak lâzım; de ğil çıkmak, or du nun içi ne gi rece ğiz!’

Kazım Ka ra be kir, Fev zi Çak mak, es ki As kerî Tem yiz Re isi 
M. Ke mal Pa şa, En ver Pa şa, Talât Pa şa, Ke nan Pa şa, Kurt ce-
be, Ali İhsan Pa şa, Nu ri Ya mut, Sa lih Omur tak Pa şa ve da ha 
bazı Hazreti Üstad’la alâkalı pa şa ları kas te de rek, or du ya olan 
te veccühle ri ni ib zal bu yu rur lardı. Hulûsi Bey ve onun vasıtasıyla 
Nur’ları or du için de neş re den kah ra man lar dan ast su bay ları, 
lütuf bu yur du ğu ders ler de tak dir le yâd eder di. 

‘Li san-ı hâl li san-ı kal den zi ya de mües sir dir.’ 

‘Fe dakârlık, kalp te ki kuv vet-i iman, man ye tiz ma gi bi te sir 
eder. Onun için fe dakârlığa faz la ehem mi yet ver mi yo rum.’

‘Mes le ği miz ce ehem mi yet, kem mi yet ten zi ya de key fi yet te-
dir. Hâlis bir Nur ta le be si, ev den dışarıya çıkma sa hiz met nok-
tasında bir ku tup gi bi umûma nok ta-i is ti nad ola bi lir. Hâlis bir 
Nur ta le be si, 100 ki şi kuv ve tin de dir.’ 

Hem bun ları, hem is ti fa ede cek Nur ta le be si kah ra man kar-
deş le re Hazreti Üstadımızın izin ver me me le ri ni hatırlıyo rum. 
Muh te rem kar de şim, efen dim Mus ta fa Sun gur’un ‘Ora da hiz met 
azîmdir’ sözünü ta hat tur edi yo rum. Şahsî za rar larınız da ol sa 
mümkün ol du ğu ka dar or du dan ayrılma mak ve ya isa bet li rey ve 
di ra ye ti ni ze tak dim edi yo rum. 

Fe dakâr-ı İslâm, ku man dan-ı âzâm ve seyfülislâm ve bir 
ferd-i ferîd-i âzâm ve yek ta bir til miz-i Kur’an olan Üstadım 
Hazreti Be di uz za man Sa id Nursî’nin kalb-i münev ve rin de müte-
cel li olup, femm-i müba re ke le rin den le meân eden ‘Lem’alar’ ese-
rin den ‘Onun cu Lem’a’da zât-ı ne zihâne le ri hakkında: ‘Hu susî, 
nef si me ait iş ler le meş gul ol du ğum’ ‘Ken di nef si mi düşündüm’, 
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‘Ma ğa ra gi bi bir ye re çe kil dim’, ‘Ken di mi düşünmek hatırası 
kuv vet bul du’, ‘Hiz met-i Kur’ani ye nin da ha re vaçlı bir ye ri olan 
hu du da git mek li ğim için ar zu mun hi lafına ola rak te şebbüs eden-
le re iç ti hadımca güya men fa atim için iş ti rak et me di, rey ver me-
di.’ gi bi cümle ler yer al mak tadır.

Sâli sen, ‘Pe de rin evlâdı hakkında du ası, Ne bi nin du ası gi bi 
mak buldür.’ ‘Va li de nin du ası, evlât hakkında pe de rin kin den 
kes kin dir.’

Cev şen-i Ke bir ve Tah mi di ye gi bi eazım-ı dua ve münâcâtı 
okur ken son larında ki şu yer ler de, ‘Ta le be-i Re sa ili’n-Nur... 
Husûsan evlâdım Fet hi’ di ye ilâve ede rek dua lar eder si niz. 

Rab bi ne olan had siz ha ti atın ce zası ola rak, is ti ra hat döşe ği-
nin zil let ve mes ke ne ti için de kıvra nan ha kir kar de şi niz... Has-
talığım ve be ce rik siz li ğim den böyle kar ma karışık ya za bil dim, 
özür di le rim.”52

Kİ LİS Lİ NUR KAH RA MANI MU HAR REM BA YER’E…

“Kıymet li ve fe dakâr kar de şim Mu har rem...

Ev velâ, selâm ve dua lar eder, dua larını is te rim. Ri sa le-i 
Nur’da ki tah kikî iman ders le riy le münev ver olup ebedî saadet 
ve selâme te maz har ol manı ni yaz ede rim.

Sâni yen, Ri sa le-i Nur’un yüksek kıyme ti ni ifa de ve ih sas eden 
ve ciz ve kıymet tar mek tu bu nu almıştım. Has talığımın de vamlı 
ve müzmin ol masından, ma ale sef uzun müddet ten be ri mek tup 
ya za madığım için se nin ki nin ce vabını da ge ciktir dim.

Sâli sen, siz ler den bir ha ber alamıyo rum. Me rak edi yorum. 
İnşa al lah bir çok kar de şi miz gi bi siz ler de bu yaz ta ti linden 
azamî de re ce de is ti fa de ede rek, Nur Ri sa le le ri ni bol bol oku ya-
rak, Kur’an ve iman Nur ları ve fe yiz le ri için de ömrünüzün en 
zevk li, en ne şe li, en tatlı günle ri ni ya şamışsınızdır.

52 Necmeddin Şahiner, Nur’a Adanan Bir Ömür Zübeyir Abi, s: 174-176
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Si zi ruh u canımla teb rik ede rim ki böyle deh şet li bir asır-
da, dünya ve ahi ret ha yatını yıkıcı din siz lik ce re yan larının 
sapkınlıkları için de ça ba la yan bir çok kim se nin, kur tu luş yolu nu 
bu la madıkları felâket li bir hengâmda Ce nab-ı Hak, sizle re da ha 
ma sum yaş ta iken Kur’an cad de-i kübrasında gitme yi na sip ey le-
di; Kur’an’ın pek yüksek ve pek par lak bir tef si ri olan Nur Ri sa-
le le ri ni tanımak, kıyme ti ni id rak edip oku mak ve amel et mek 
ni met-i azîme si ne nâil ey le di.

O Ri sa le-i Nur ki ma’şerî vic dan lar da en yüksek ve en muh-
te rem mev kii ih raz et miş tir. Ri sa le-i Nur ki mil yon lar ca kim se-
nin imanını kur tarmış; on ları iki ci han da me sut edecek, bütün 
kalbî ve aklî, ruhî ve vic danî ih ti yaç larına tam ce vap ve re cek 
Kur’anî ha ki kat le ri güneş ler gi bi gözle re göster mek te, izah ve 
is pat et mek te dir. O Ri sa le-i Nur ki ken di ni de runî bir sev gi nin, 
imanî bir haz ve sürûrun ca zi be siy le okut mak tadır. İhti va et ti ği 
Kur’anî ve imanî, dinî ve İslâmî ha ki kat le ri bir ömür bo yun ca 
oku ya bil mek aşk ve şev ki ni, ga ye ve kaygısını uyandırmak ta ve 
ulvî te fekkürler le ve kudsî ha ki kat le ri ders al mak sev gi siy le çok 
me sut bir ha yat ya şat mak tadır.

Evet kar de şim...

Bütün mil let-i İslâm’a be şa ret ve ri riz ki komünist lik ve far-
ma son luk gi bi İslâm düşmanı teş kilâtların karşısında Risa le-i 
Nur’un imanî ce re yanında ki Nur cu lar, mer hum ve ba hadır-ı 
İslâm ve seyfülislâm ve mehdî-i azam olan Üstad ları Be diüzza-
man Sa id Nursî Haz ret le ri’ ne ik ti da en fe ra gat-ı ne fis ve 
fe dakârlık esasına da ya nan bir salâbet le fa ali yet halin de dir ler 
ve bugün Ri sa le-i Nur en hâkim ve hükümran dev re ve saf hasını 
id rak et mek te ve git tik çe mu az zam in kişaf lar kay det mek te dir. 
Tah kikî iman kuv ve ti ne maz har olan Nur fe daîle ri, ci had-ı di ni-
ye sa ha larında mu vaf fa ki yet ten mu vaf fa ki ye te, za fer den za fe re 
koş mak tadırlar.
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‘Ahi ret gi bi dünya sa ade ti da hi, iba det te ve Al lah’a as ker 
ol mak tadır.’ ‘Her kim ha yat-ı fâni ye yi esas mak sat yap sa, zâhi-
ren bir Cen net için de ol sa da mânen Ce hen nem de dir ve her kim 
ha yat-ı bâki ye ye müte vec cih ise saa det-i dârey ne maz hardır. 
Dünyası ne ka dar fe na ve sıkıntılı ol sa da, dünyasını, Cen ne tin 
in ti zar sa lo nu hükmünde gördüğü için hoş görür, ta hammül 
eder, sabır için de şükre der.’

Ek mek, ha va ve su dan zi ya de muh taç ol du ğu muz Ri sa le-i 
Nur’dan bu par lak ha ki kat ler le mek tu bu ma son ve rir, dualarınızı 
bek le rim.”53

Du aya muh taç kar daşınız Zübe yir

‘AH MED’ İSİM Lİ BİR ZÂTA…

“Aziz, sıddık ve sev gi li kar de şim Ah med...

Ev velâ, müba rek mek tu bu nu zu almıştım. Be nim siz den özür 
di le mem lazım ki, siz gi bi ru hum dan zi ya de sev di ğim bir kar de-
şi me kar deş çe si ne hiz met ede me dim di ye...

Sâni yen, müba rek ve fe daî kar deş le rim Hüsnü ve Ab dullah 
ile si ze ve ril mek üze re be nim pa sa por tu mu gönder miştim. Bel ki 
lazım ola cak; Mer sin’e, kar de şi mi zin aşağıda ki adre si ne lütfen 
gönde ri ve rin. Ağzı açık ola rak ta ahhütlü ola rak ve rin. 30 ku ru şa 
gi der.

Çok sev gi li kar de şim...

Ben, Ab dul lah’la Hüsnü’yü kay bet mek le to kat ye dim. Çok 
müte es si rim. Kah ra man Sun gur’dan is ti fa de et ti ği ni ze çok mem-
nun ol dum. Sun gur’un, Nur cu luk hâl, ahvâl ve vazi ye ti ve meş-
re bi ve se ci ye si, cid den he pi mi ze nu mu ne-i im ti sal dir; fa kat 
her kes bi le mez. Üstad’ın yakınlarıyla fi kir birli ği ve görüşüp 
ko nuş ma, hu su san mes lek-i Nu ri ye bakımından çok iyi olur. 
Ah, bu biçâre hep sin den mah rum va ziyet te bu ra lar da çırpınıyor. 

53 Necmeddin Şahiner, Nur’a Adanan Bir Ömür, Zübeyir Abi, s: 179-180
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İnşa al lah du anız be rekâtiy le bu ah ü figânlarımın ke de ri ni Ri sa-
le-i Nur’a sarılmak la bir kamçı ola rak is ti mal edip, Nur’suz gün 
ge çir me ye ce ğim.

Muh te rem pe der, va li de ve ağa bey le ri ne pek çok selâm ve 
hürmet ler ede rim. Sev gi li gözle rin den öper, her gün Nur’a 
çalışmak ta mu vaf fa ki yet ler di ler, dua larını ri ca ede rim.”54

Çok ku sur lu Zübe yir

KON YALI Zİ YA ARUN VE MEHDÎ HALICI’YA (1948)

“Aziz ve sev gi li kar deş le rim Zi ya ve Mehdî...

Nasılsınız? İnşa al lah iyi si niz dir. Siz le re her za man mektup 
yaz mak is ti yo rum, fa kat mec bu ri yet ler yüzünden ya zamıyo rum. 
Siz ler le mek tup la ba ri görüşüp ko nuş mak tan da mah rum olu yo-
rum.

Kıymet li ve ihlâslı kar deş le rim...

Si ze yüksek ve dâhi Üstadımızın müda fa asını gönde ri yo rum. 
Si zin va zi ye ti niz den ha be rim yok. Şa yet ev ham var ise ve oku ma-
ya vak ti niz müsa it de ğil se, ba na der hal ge ri gönde riniz. Eğer siz-
de görülür de bir so ru-su al aça cak olur lar ise benim is mi mi ve ri-
niz. ‘Bi ze Kon ya’da tel graf me mu ru Zi ver gönder miş,’ de yi niz. 
Siz le re bir za rar gel me sin. Son ra da Mus ta fa Oruç kar de şi me 
ve ri niz; on da hatıra ola rak kalsın. Ab dul lah Ye ğin’e de gönde-
ri ver sin. Hem müda faa, giz li bir şey de ğil dir. Bütün An ka ra 
ma kamâtına gönde ril miş tir.

Sev gi li kar deş le rim...

Şu iki-üç gündür çok me rak tayım. Be ni siz gi bi kıymet li ve 
aziz kar deş le rim den ayırdılar. O ka dar de rin bir elem ve te essür 
için de yim ki gözyaş larımla sa hi fe ler ce yaz mak is tiyo rum. Fa kat 
ne yazık ki onu da ya za ma ya cağım. Kon ya’da ki pek kıymet li kar-
deş le rim be ni ken di le ri ne o ka dar bağ lamışlar ki... Bu fi rak çok, 

54 Necmeddin Şahiner, Nur’a Adanan Bir Ömür, Zübeyir Abi, s: 181 
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hem pek çok acı ol du ve çok do kundu. Siz ge lir ken n’olur mut la-
ka Ak şe hir’e ini niz. Ben âciz kar de şi ni zin me rakını ha fif let mek 
için bir kaç gün ol sun yanımda kalınız. Siz le ri çok özle dim. Şim di 
bu özle yiş ken di ni da ha faz la göste ri yor. Be ni Ak şe hir’e nak let ti-
ler. Yakında gi di yo rum. 

Bin ler selâm eder, gözyaş larımla gözle ri niz den öpe rim. Mus-
ta fa Oruç kar de şi me de selâm ve hürmet le ri mi su narım. Cümle-
ye selâm ve hürmet ler... “55

Du anıza muh taç, der be der Zübe yir…

İSLA HİYE’DEN KON YA’YA…

Zübe yir Ağa bey 1951’de İsla hi ye Pos ta ne si ne ta yin edil miş ti; o günler-

de Kon ya’da bu lu nan ta le be le ri Ta hirî ve Rıfat’a şun ları yazıyor du:

“Azız, sıddık, sev gi li kar de şim Ta hirî Efen di ve Rıfat kar deş-
leri me...

Ev velâ, bin ler selâm eder, hürmet le el le ri niz den öpe rim. 
Ora da ki bütün kar deş le ri mi ze, baş ta Re cep ve Yu suf Efen dile re 
bin ler selâm eder, hürmet le ri mi yol larım.

Sâni yen, İsla hi ye’ye ayın 28’in de ye tiş tim. Ce nab-ı Hakk’a 
had siz şükür, Üstadımızla tek rar müşer ref ol mayı Ce nab-ı Hak 
ih san ey le di. Gi der ken kor ku için de Ce nab-ı Hakk’a yal va ra rak 
git miş tim. Çünkü bu ku sur larımla aca ba ka bul edil mez mi yim, 
mu vaf fak ola maz mıyım, di ye en di şe dey dim.

Sâli sen, Rıfat kar de şi mi zin müba rek ec dadı hakkında söyle ne-
cek le ri, bir müna se be ti gel me di ği ve ba na ko nuş mak düşme di ği 
ve de rin bir sükûtîlik için de soh be ti din le yip çıkmak va zi ye tin de 
kaldığım için arz ede me dim. Özür di le rim.

Râbi an, bu rası bir ca mi ve Nur’a şid det le muh taç bir kasa-
badır. Halkın bir kısmı Kürttür. Ara larında ehl-i ta ri kat var; 
fa kat umûmi yet le oku yup yaz ma bil mez ler. Şe hir de bir ma hal le 

55 Necmeddin Şahiner, Nur’a Adanan Bir Ömür, Zübeyir Abi, s: 182-183
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ve çarşıda es naf, Kızılbaş lar vardır. Hep si nin Nur’la kur tulma ya 
ih ti yaç ları faz ladır.

Hâmi sen: 1. Ta hirî Efen di kar de şi mi ze mec mua bor cu mu 
ta ma men gönder miş tim. Aldınız mı?

2. Mus ta fa Çe ti ner, Asâ-yı Mu sa’yı bi tir di mi?

3. Ta hirî Efen di’ye Er me nek Mec lis-i Umumî âzâlarından 
Ah med Tartıcı ge lip ri sa le is te ye cek ti. Aldı mı? Oku yup ge ri 
ge tir di ği var mı? Bu şahsın, Ta hirî Efen di kar de şi mi zin tenvi ri ne 
ih ti yacı vardır. Yalnız, pa ray la ri sa le ve ril me yip emâne ten ve ril-
me si, ona çok müna sip düşer.

4. Yi ne Kon ya’da otu rup Er me nek li olan bir genç, emâne ten 
ri sa le ve Er me nek’in köyünden Nur ta le be li ği ne lâyık bir genç, 
‘Zülfikâr’ satın ala caktı; aldı mı? Sa hip olu yor mu? O kar de şi miz 
hâlis tir. Rıfat kar de şi mi zin, mek tup ları okut makta yardımına 
muh taçtır.

5. Fu at li se de oku yor mu? Ta rih çe’yi aldı mı? Mek tup yazdım. 
On lar la in şa al lah mek tup la şa cağım. Bu malûmat ları lütfet me ni-
zi ri ca ede rim. Ona göre yapıla cak hiz me ti miz var.

6. Sözler Mec mu ası gel di mi? Fi yatı ne dir?

Sa di sen: Si ze Er me nek li, Os man is min de bir genç pa ra ge ti-
re cek. Bu pa ranın 25 li rasını Emir dağ’a Abdülmuh sin’in ye ni 
hu ruf ri sa le le ri nin be de li ola rak gönde ri niz. Bu 25 li ray la be nim 
alâkam yok. Abdülmuh sin kar de şi mi zin dir. Eğer Osman 25 li ra-
dan faz la ve rir se, faz lası siz de kalsın.

Aziz ve kıymet tar kar deş le rim...

Si zi ruh u canımla teb rik eder, kudsî hiz me ti niz de ihlâs-ı tam-
me ile fev kalâde mu vaf fak ol manızı di le rim. Her gün risa le yazıp 
oku ya bil mem ve ihlâslı mu vaf fa ki yet için, du anızı ri ca ede rim. 
Zi ra her gün oku yup yaz mak la ta le be lik der si mi ifa de ede me yip 
ta le be da ire si ne dâhil ola ma mak tan kor kuyo rum.
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Du anızı çok ri ca eder, hürmet le el le ri niz den, sev giy le gözle ri-
niz den öper, ce vabınızı ace le bek le rim.”56

Ku sur lu Zübe yir…

İSLA Hİ YE’DEN İSTAN BUL’A… (1952)

“Aziz, sıddık kar deş le rim Zi ya, Muh sin ve Mus ta fa Oruç, 
Kâmil...

Cilt len mek üze re beş cilt Nur gönder miş tim; dördünü aldım, 
Onun cu Söz’ü ala madım. Sakın, sakın, çok ri ca ederim; cilt çi de 
filân kalıp kay bol masın, ya hut Se bilürre şad idare ha ne sin de 
filân unu tul masın. Lütfen araştırmanızı, ev vel ki gönder di ğim 15 
ve son ra ki 5 li rayı alıp al madığınızı bildir me ni zi, iki satırlık bir 
pu su lacıkta bil dir me ni zi ri ca ederim.

Hazreti Üstadımızın el ve ayak larından öpe rim; ku sur larımı 
af bu yur masını ve dua larını yal varırım, aziz kar deş lerim...

‘Genç lik Reh be ri’nden pos tay la kim le re gönde ril di ği ni, pos ta-
ne den öğren miş ler; Mer sin, Ur fa, İsla hi ye’de ‘Reh ber’i ve ‘Asâ-
yı Mu sa’yı top la mak için emir ver miş ler. Da ha baş ka yer ler den 
ha be rim yok. Ba na gel di ler. Ben de olan bir ‘Gençlik Reh be ri’ ile 
bir ye ni harf ‘Asâ-yı Mu sa’yı aldılar. Muhak kak ki ka der-i ilâhî 
ilânat yapıyor. Nur da ire si şu günlerde fev kalâde ge niş li yor. 
Nur’ları tanıyıp sarılan lar zi ya de le şi yor; iman larını kur tarıyor-
lar.

Hem bu cüz’î top la ma lar, Nur’ların fev kalâde kıymet tar 
ol du ğu na bi rer mühür, bi rer sik ke, bi rer hüccet tir. Hem Nur 
ta le be le ri ne Nur yo lun da iler le mek, tem bel lik yap ma mak için 
bi rer ikaz-ı ilâhî ve bi rer ka zançdır. Ce nab-ı Hakk’a hadsiz şükür 
ol sun. Hiz met-i kud si ye ni zi tek rar, tek rar teb rik ede rim aziz ve 
fa al kar deş le rim...”57

Çok bîçâre Zübe yir

56 Necmeddin Şahiner, Nur’a Adanan Bir Ömür, Zübeyir Abi, s: 184-185

57 Necmeddin Şahiner, Nur’a Adanan Bir Ömür, Zübeyir Abi, s: 186
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NUR TA LE BE LE Rİ Zİ YA VE ABDÜLMUH SİN’E 
GÖNDE Rİ LEN MEK TUP LAR

“Aziz, sıddık ve sev gi li kar deş le rim Zi ya ve Abdülmuh sin...

Bin ler selâm eder, gözle ri niz den öpe rim. Dua larınızı ri ca ede-
rim. Aziz kar deş le rim...

Emir dağ’dan bir ay ka dar ev vel ayrıldım. An ka ra’da 15 gün 
ka dar kaldıktan son ra ta yin edil di ğim İsla hi ye’ye gitmek üze re 
Er me nek’e gel dim. Şim di yol harcırahımı bek li yorum. İnşa al lah 
ay başından ev vel İsla hi ye’de bu lu na cağım.

Siz den iki ri cam var:

Bi ri, ‘Sözler Mec mu ası’ mücel li de gel miş ise, bir cil di ni benim 
için üç par ça yapıp cilt le ti niz. Be de li ni gönde re yim.

İkin ci si, Ah med Atak kar de şi mi zin Ta hirî Efen di’de 15 li rası 
vardı. Siz bir cilt alıp onu Ah med Atak için üç par ça ola rak cilt-
le ti niz. Ayrıca bir cilt de bütün ola rak Ah med’e alınız. Bun ların 
tu tarı 15 li ra dan faz la olur sa bor cu nu Ah med’e bildi ri niz.

Bu iki ri cam hakkında si zin baş ka bir düşünce bu lu şu nuz 
olur sa si ze ha va le edi yo rum.

Ora da bu lu nan bütün kar deş le ri mi ze, Emin Efen di’ye, İmam 
Mus ta fa Efen di’ye, Şa ir Meh med kar de şi mi ze, Selâhat tin’e, Şev-
ki’ye, Ay te kin’e, Mus ta fa Oruç ve Alâat tin kar de şi mi ze ve di ğer 
bütün kar deş le ri mi ze bi rer bi rer selâm ve hürmet ler ede rim 
ve siz sev gi li kar deş le ri mi ze de bin ler selâm eder, çok uzak lara 
gi dip siz ler le sık sık görüşememekten ne şet eden te essürle ku cak-
larım.

(…)

Aşağıda ki ad re se iki adet es ki al fa be gönde rir se niz çok min-
net tar kalırım. Eyüp Sul tan Haz ret le ri’nin yanında ki kapıda bir 
ki tapçıdan ge çen se ne be ra ber aldığımız bir al fa be vardı; on dan 
olur sa çok iyi olur. On da ki öğretim tarzı da ha el ve riş li olu yor.
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Er me nek’te ki ad re si ni ver di ğim Rıza Mu lu mu, genç bir ar ka-
daştır. Ri sa le-i Nur’u ye ni tanıyor. Asâ-yı Mu sa’yı okuyor. Es ki 
yazıyı bi li yor. Er me nek genç le ri ne in şa al lah es ki yazıyı öğre tip 
Ri sa le-i Nur’a hiz met ede cek. Şim di lik bu is tidat ta gördüm.

Al fa be yi gönde rir ken bir par ça da mek tup yaz mak mümkün 
olur sa iyi olur. Genç lik Reh be ri’nin tab’ı hakkında bir malûmat 
ala madım. Me rak la bek li yo rum. Pa ra te min edildi mi? Eğer 
edil me miş ise par ça par ça top la mak uy gun gelmi yor. Si zin bu 
hu sus ta ve di ğer Nur hiz met le ri hakkında İsla hi ye’de ki ad re si me 
yaz manızı is tir ham eder, gözle ri niz den öpe rim.

Kon ya’ya gel dim. Hazreti Üstad ’la müşer ref ol ma ya pazar 
sa bahı çıkıyo rum. Ora dan İsla hi ye’ye gi de ce ğim.”58

Tel grafçı Zi ver 

“Aziz, sıddık ve sev gi li kar de şim Abdülmuh sin...

Ev velâ, bin ler selâm ve sev gi ler ve hürmet ler ede rim. Gözle-
rin den ve el le rin den öpe rim. Kudsî hiz me ti niz de daima ihlâslı 
mu vaf fa ki yet ler di le rim. Bu se ne umûr-u Nu ri ye için fe dakârlıkla 
İstan bul’da kalıp bütün ömür da ki ka larını bâki el mas ların meş-
gu li ye tiy le ge çir mek saa det ve ni me ti ne nâili ye ti ni zi ruh u 
canımla teb rik ede rim, ihlâslı mu vaf fa kiye tim için is men dua-
larınıza dâhil et me ni zi çok ri ca ede rim.

Sâni yen, Irak ha va li sin de ki Kerkük’ten mek tup aldım. Nur-
lar dan ve şa kird le rin den çok si ta yiş le bah se dip, Nur ların kıyme-
ti ni ifa de et mek ten âciz ol duk larını iti raf edi yor lar. Kerkük’te 
Nur lar oku nup okut tu ru lu yor muş. Ora da bir avu kat ve aynı 
za man da kütüpha ne sa hi bi bir kar deş le mu habe re edi yo ruz. 
Mec mua takımını el de et miş ler, nok san larını da gönde re ce ğiz. 
Bu kar de şi miz çok ri ca edi yor. ‘Tıbyan’ is min de Os manlı baskısı 
bir tef sir varmış; İstan bul’da aranıp ken di ne gönde ril me si ni çok 
ri ca edi yor.

58 Necmeddin Şahiner, Nur’a Adanan Bir Ömür Zübeyir Abi, s: 187-188
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Evet, biz Nur’dan baş ka şey ler le meş gul olamıyo ruz. Fakat 
bu dos tu mu zun ri casını ye ri ne ge tir mek, Ri sa le-i Nur dost lu ğu 
iti barıyla müna sip ola cak ka na atin de yim. Bu nu ben de siz den 
ri ca edi yo rum. Bu tef si ri satıcıla ra so ra rak olup ol madığını, var-
sa fi yatını ace le ba na bil di ri niz, pa ra çıkarayım. Siz ora dan pos-
ta layın, eğer bu la bi lir sen pa ran da olur sa he men al, aşağıda ki 
ad re se gönder.

Sâli sen: Kar de şim! Mek tup laş ma mak, uhuv vet ve te sanüdü-
müze zer re mik tar bir gev şe me bi le ver mi yor. Fa kat âde ta 
bir bi ri mi zi kay bet miş gi bi olu yo ruz. Bel ki bir Nur hiz me ti için 
lâzım olur. Siz gi bi da ima Nur lar la meş gul me sut kardeş le ri mi zi 
meş gul et mek ten âde ta kor ku yo rum. Lütfen adre si ni zi, ad res 
de ği şik li ği ni zi bil di ri niz.

Müba rek ve ru hum dan sev di ğim fe daî Zi ya Kar de şi me şu 
pu su layı ve rin:

‘Ce nab-ı Hak, Ri sa le-i Nur’un dik kat ve te fekkürle tah silin de, 
kudsî hiz me tin de ihlâslı mu vaf fa ki yet ler ver sin. Amin!’

Ace le ce vap...”59

Çok ku sur lu, biçâre Zübe yir-İsla hi ye

Tef si rin gönde ri le ce ği ad res:

(Ad re si ay nen es ki yazı ile yazın.)

Fazıl Nu red din

Sa hibü Mek te betü’l-Uhuv ve ti’l-İslâmi ye

Kerkük/IRAK

“Aziz, kah ra man kar de şim Abdülmuh sin…

Ev velâ, bin ler selâm ve sev gi le rim le gözle rin den öpe rim.

59 Necmeddin Şahiner, Nur’a Adanan Bir Ömür, Zübeyir Abi, s: 189-190
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Sâni yen, Sun gur ve Zi ya, kah ra man ve müba rek kar deş leri-
miz selâmet le git ti ler. Fa kat ayrılık çok zor ol du. Hat ta Ziya, 
Hazreti Üstadımızdan ayrıldıktan son ra ta hammül ede me di, 
tek rar hu zu ru na gir di, şöyle yal vardı:

‘Efen dim Haz ret le ri... Bütün mev cu di ye tim le si ze tes limim. 
Müsa ade bu yu run, ben hep si ni terk ede ce ğim. Bu ra da ka la-
cağım.’

Bu nun üze ri ne Hazreti Üstadımız şöyle bu yur du lar:

‘Şim di ki va zi fen mühim dir, ora da Zi ya gi bi kah ra man bir 
fe daînin bu lun ması lüzum lu dur. Has lar da ima yanımdadır. Biz-
ce ayrılık yok tur. Sen gi bi le ri de bi rer küçük Sa id’dir. Nur ların 
her bir nüshası bir Sa id’dir. On lar da yanımdadır. Biz ber zah ta 
da hi be ra be riz.’

Kah ra man Sun gur’un ba bası gel di, zor la götürdü. İstasyon-
dan kaçıp ge le cek ti, fa kat Hazreti Üstadımızın ver di ği va zi fe ve 
Zi ya’ya söyle di ği gi bi ona da söyle di. Bi raz içi ferah landı, ağ la ya-
rak git ti.

Sâli sen, po lis le rin bek le me si bir çok ci het ten le hi mi zey di. 
Hazreti Üstadımız bek le ti yor, bek le me le ri ni is ti yor. Zi ya rete 
ge len ler, po li si göre rek, ‘İsmi mi zi yazın. Biz, Üstad’ı zi yaret ede-
ce ğiz.’ di yor lar. Bu nun için hiç ehem mi ye ti yok tur.

Siz fakülte işi ni ne yaptınız? Hazreti Üstadımız her gün si zi 
anıyor; çok se vi ni yor ve mem nun olu yo rum. Si zi tek rar tek rar 
teb rik edi yo rum. İnşa al lah hakkınızda hayırlı olan yere gi der-
si niz. Ak ra banın evin de bir leş me niz çok iyi olur ümi din de yim. 
Çünkü ev de siz le re ba kan bir kadının bu lunması bir ci het le fay-
dalı olur. Bil has sa ak ra ba ol ması in şa al lah hayırlı ve is ti fa de li 
ola cak. Hâfız Mus ta fa Efen di’ye, Hâfız Nu ri’ye, Re cep Efen di’ye 
ve bütün kar deş le ri mi ze bin ler selâm ve sev gi ler... 

Kâmil ve Ab dur rah man’ın fakülte iş le ri nasıl ol du? İnşa al lah 
hak larında hayırlı olan ye re kayıt olurlar.
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Aziz kar de şim...

Nur ’dan faz la oku yan siz gi bi bir kar de şim le uzun uzun 
görüşmek çok ar zu edi yor dum. İnşa al lah biz ce ehem mi ye ti ol ma-
yan, fa kat bu gi bi is tek le ri mi ze mâni olan her şey yok ola cak.” 60

Çok ku sur lu Zübe yir

“Aziz, sıddık, fe dakâr ve çok sev gi li kar de şim Abdülmuh-
sin...

Ev velâ, ruh u can la bay ramınızı teb rik eder, hürmet le elle-
ri niz den ve sev giy le gözle ri niz den öpe rim. Kudsî hiz me tiniz de 
ihlâslı mu vaf fa ki yet ler di le rim.

Sâni yen: Şi iri aldım. Çok mem nun ve mesrûr ol dum.

Sâli sen: Çok tandır mek tu bu na has ret çe ki yor dum. Bu kadar 
da olur mu Muh sin? Üç-dört mek tu bu ma ce vap ver medin. Ben 
de se ni meş gul ede rim, be nim mek tu bum la uğ raşma ya vak ti yok-
tur, di ye kor ku yor dum.

Aziz kar de şim...

Ben siz den ha va dis bek le rim. Bu ra da çok biçâre bir hâlde 
kıvranıyo rum. Ad re si ni bil dir, de ği şin ce yi ne bil dir. Kâmil’in ad re-
si ni de ri ca ede rim. Tek rar tek rar el le rin den ve gözle rin den öpe-
rim. Çok ace le ol du, canımdan zi ya de sev diğim kar de şim.. .” 61

Çok ku sur lu Zübe yir

“Aziz, sıddık, kah ra man ve sev gi li kar de şim Abdülmuh sin...

Ev velâ, çok müba rek ve çok müşfik ve kudsî Üstadımız, Efen-
di miz Haz ret le ri’nin el ve ayak larından öper, şi fa ve afiye ti ne 
âcizâne dua eder, dua larına ve çok olan ku sur larımı af bu yur-
masını yal varırım.

Sâni yen: Siz le ri bütün ruh u canımızla teb rik edi yor, hiz met-i 
kud si ye niz de ihlâslı mu vaf fa ki yet ler di li yo ruz.

60 Necmeddin Şahiner, Nur’a Adanan Bir Ömür, Zübeyir Abi, s: 191-192

61 Necmeddin Şahiner, Nur’a Adanan Bir Ömür, Zübeyir Abi, s:193
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Sâli sen: Ur fa’ya gel dim, dünya işi ne bu ra da baş ladım. Çok 
pe ri şan ve âtıl va zi yet te yim. Du anıza çok muh tacım. Dünya zin-
cir ve pran gasından bir de re ce ol sun kur tu la madığımdan mus ta-
rip hâlde yim.

Râbi an: Va hi di kar de şi mi ze lütuf bu yur du ğu nuz çok kıymet-
tar ve üç adet Nur’u aldık. Zi ya de mem nun ol duk. Ce nab-ı Hak, 
siz kar deş le ri mi zi kudsî neş riyât-ı Nu ri ye de da ima mu vaf fak 
ey le sin. Amin! 

Çok muh taç ol du ğu muz Nur’ları da biz muh taç la ra da ima 
lütfet me ni zi çok ri ca ediyo ruz. On ye di adet da ha gönder me niz 
için, 20 adet he di ye si olan 25 li rayı yurt ad re si ni ze gönde ri yo-
ruz. Yu suf, Zi ya, Ab dul lah ve di ğer bütün kar deş le ri mi ze pek çok 
selâm ve hürmet ler eder, sev giy le gözle ri niz den öpe rim, aziz, 
sıddık ve kah ra man kar de şim...”62

Dua larınıza muh taç, çok ku sur lu Zübe yir-Ur fa 

Tel grafçı Zi ver

“Aziz, sıddık ve sev gi li kar deş le rim Abdülmuh sin ve Zi ya…

Ev velâ, bin ler selâm ve hürmet ler eder, ihlâslı mu vaf faki yet-
le ri ni zi ni yaz ede rim.

Sâni yen: ‘Hut be-i Şa mi ye’ler için yazdığım mek tu bu ve 15 
li rayı almışsınızdır. Irak’ta kar deş le ri mi zin is te ği olan Osmanlı 
baskısı ‘Tıbyan’ tef si ri bu lun du mu? Bun lar hakkında ce vabınızı 
ri ca ede rim.

Sâli sen: Malûmat tan son ra si ze gönde re ce ğim Irak’tan 
aldığım ye ni bir mek tup ta di yor ki: ‘Bi ze di ğer mec mu alar geli-
yor, Se bilürre şad gel mi yor; bu mec mu adan gönder me ni zi ri ca 
ede rim.’

Aziz kar deş le rim... Bu gi bi şey ler de hep aklıma ge len, ‘Bi zim 
Ri sa le-i Nur’dan baş ka şey le meş gu li ye te vak ti miz yok tur.’ olu yor. 

62 Necmeddin Şahiner, Nur’a Adanan Bir Ömür, Zübeyir Abi, s:195
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Fa kat düşünüyo rum; bu ölçüyle, Irak’ta ki Nur şa kird le ri nin ar zu-
larını ye ri ne ge tirme me yi doğ ru bul muyo rum. Siz ne der si niz? 
Eğer müna sip görürse niz Se bilürre şad’a gi dip, ora ya pa rasız 
mec mua gönder me le ri ni ri ca ede rek, ‘Di ğer mec mu alar gönde-
ri yor larmış. Si zin le ye tiş mi yor muş.’ di ye rek teş vikkâra ne ora ya 
mec mua gönde ri niz.

Aşağıda ki ad re si gözünüzün önünde def ter le ri ne yazdırınız. 
Ne ti ce de ha ber ve ri niz, Irak’a mah cup ol ma yalım.

Se bilürre şad’ın gönde ri le ce ği ad res:

Fazıl Nu red din

Sa hibü Mek te betü’l-Uhuv ve ti’l-İslâmi ye, 

Kerkük/IRAK

 Gözle ri niz den öper, du anızı ve ce vabınızı bek le rim aziz kar-
deş le rim...”63

Du anıza muh taç Zübe yir

“Aziz, sıddık, müba rek, kah ra man, fa al ve çok sev gi li kar de-
şim Abdülmuh sin...

Ev velâ, bütün ruh u canımızla müba rek Ra ma zan-ı şe ri fini zi 
teb rik eder, hiz met-i kud si ye niz de ihlâslı mu vaf fa ki yetler di le riz. 
Ora da ki bütün kar deş le ri mi zin (Ab dul lah, Hüsnü, Zi ya, Mus ta fa 
Oruç, Selâhat tin ve he pi ni zin) Ra ma zan-ı şe rif le ri ni teb rik eder, 
Nur tah si lin de ve her şe yin fev kin de ki kudsî Nur hiz met le rin de 
ihlâslı mu vaf fa ki yet ler di le riz.

Sâni yen: Tel grafınıza te şekkür ede riz. Fa kat çok müte essir 
ol duk. İnşa al lah Üstadımıza ka vu şu ruz.

Sâli sen: Kudsî hiz me ti niz olan Nur ları, büyük se vinç ler ve siz 
fa al kar deş le ri mi zi ruh u can la teb rik ler için de aldık. Bu büyük 
yardım ve lütuf larınıza pek çok te şekkür eder, min net ve şükran-
larımızı yol larız. Yalnız, he di ye le ri ni ayrı ayrı bil dir me ni zi ve 

63 Necmeddin Şahiner, Nur’a Adanan Bir Ömür, Zübeyir Abi, s: 196
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ay başında tak dim edil mek üze re bütün ye ni yazılı Nur lar dan 
bi rer mik tar (‘Nur Âle mi nin Bir Anahtarı’ ve ‘Tel vi hat-ı Tis’a’ 
ha riç) 30 li ralık gönder me ni zi ri ca ede riz.

Râbi an: İsla hi ye’den cil de gönder di ğim Nur lar dan ‘Onun cu 
Söz’ gel me di. Kay bol ma masını çok ri ca ede rim. Hizmet-i Nu ri-
ye hakkında ki ri ca larımızı bi rer-iki şer satır pu sula lar la ‘aldık, 
gönder dik’ gi bi kısa ca ce vaplandırmanızı, Nur iş le ri nin selâme ti 
ci he tin den çok ri ca ede rim. Hiz met-i Nu ri ye ve tah si lin de ihlâsla 
mu vaf fa ki yet ler di ler, gözle rinden öpe rim.

Aziz kar de şim... Çok ri ca ede rim, Hazreti Üstadımızın bu ra ya 
teş rif le ri için be nim ya pa cağım müna sip düşen ne gi bi bir hiz-
met var sa düşünce le ri ni zi ace le bek le rim…”64

Çok ku sur lu, du anıza muh taç Zübe yir

“Aziz, sıddık, kah ra man, fe dakâr kar deş le rim Zi ya, Abdülmuh-
sin...

Ev velâ, Hazreti Üstadımızın be ra atıyla ve Nur’un fütu hatıyla 
ga yet mesrûrâne Üstadımızı ruh u can la teb rik eder, arz-ı hürmet 
ve ta’zi mat la el ve ayak larından öpe rim. Çok ziya de olan ku sur-
larımı af bu yur masını yal varır, müba rek ve sev gi li Üstadımızın 
şefkâti ne il ti ca ede rim.

Sâni yen: Siz le ri de bütün ruh u canımla teb rik eder, hürmet-
ler ede rek hiz met-i kud si ye niz de da ima mu vaf fa ki yet ler di le rim.

Sâli sen: Yüz on adet ‘Se bilürre şad’ aldım. Be de li 25 li ra, 
he men Eş ref Edip Be ye gönder dim. Cilt len miş dört Nu r’u da 
aldım. Çok te şekkür ede rim; si ze bor cum var sa bil dir me ni zi ri ca 
ede rim. Bu ha kir, ze lil, biçâre kar de şi niz hâlâ Ur fa’ya git mek 
için ye ri ne ge le cek me mu ru bek li yor. Se bilürre şad’tan, 25 adet 
Ur fa’ya, 20 adet Mer sin’e, 20 adet Di yar bakır’a gönder dim.

Bin ler selâm ve sev gi ler; el le rin den öpe rim aziz, sıddık kar-
deş le rim...

64 Necmeddin Şahiner, Nur’a Adanan Bir Ömür, Zübeyir Abi, s:197
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Bay ram kar de şi mi ze Ko re’ye git mek kur’ası çıkmış. Kore’ye 
git mek için İzmir’e git miş.”65

Çok ku sur lu, biçâre Zübe yir

NUR TA LE BE LE RİN DEN AY HAN’A…

“Aziz, sadık ve çok sev gi li kar de şim Ay han...

Si ze im ti han günle rin de mek tup yazıp hatırınızı sor mayı çok 
ar zu et tim. Eğer Kon ya’da ol saydım me rak la her im ti han ne ti ce-
si ni ta kip eder dim. Bu ra da or ta mek tep le rin im ti han günle rin de 
da ima siz le ri hatırlardım. İnsan her ke sin mu vaf fa ki ye ti ni is ter, 
fa kat siz gi bi Ri sa le-i Nur’a sarılıp o hak ve ha ki kat men baı olan 
Külliyâtı dik kat ve te fekkürle tah sil edip, saa det-i ebe di ye ye nâil 
ol mak ni met-i uz masına ka vu şa cak ve va tan ve mil le te en kudsî 
hiz me ti ya pa cak genç le rin mu vaf fa ki ye ti ni bütün ruh u canımızla 
is ti yo ruz. Ce nab-ı Hak, siz gi bi ha ka ik-i ima ni ye ve Kur’ani ye ye 
sa rılan genç le ri da ima mu vaf fak et sin. Âmin!

Evet sev gi li kar de şim...

Ze min yüzünde en müthiş bir asır olan bu za man da bozul-
muş bir ha yat-ı iç ti ma iye içe ri sin de siz gi bi Nur la ra sa rılan genç-
le rin en ufak iyi li ği da hi bo şu na git mi yor.

‘Hiç mümkün müdür ki, bir sal ta nat, bâhu sus böyle muh te-
şem bir sal ta nat, hüsn-ü hiz met eden mûti le re mükâfatı ve is yan 
eden le re müca zatı bu lun masın? Bu ra da yok hükmünde dir. 
De mek, baş ka yer de bir mah ke me-i kübrâ vardır.

Bu gi di şa ta, ic ra ata bak: Nasıl en fa kir, en zayıftan tut, tâ 
her ke se mükem mel, mükel lef er zak ve ri li yor. Kim se siz hasta la-
ra çok güzel bakılıyor. Hem ga yet kıymet tar ve şa ha ne ta am lar, 
kap lar, mu ras sa ni şan lar, müzey yen el bi se ler, muhte şem zi ya fet-
ler vardır. Bak, se nin gi bi ser sem ler den baş ka her kes va zi fe si ne 
ga yet dik kat eder. Kim se zer re ce had dinden te cavüz et mez. En 

65 Necmeddin Şahiner, Nur’a Adanan Bir Ömür, Zübeyir Abi, s:198
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büyük şahıs, en büyük bir ita at le, müte vazıâne bir havf ve hey bet 

altında hiz met eder.

De mek, şu sal ta nat sa hi bi nin pek büyük bir ke re mi, pek ge niş 

bir mer ha me ti var. Hem pek büyük iz ze ti, pek celâlli bir hay si ye-

ti, na mu su vardır.

Hâlbu ki ke rem ise, in’âm et mek is ter. Mer ha met ise ih sansız 

ola maz. İzzet ise gay ret is ter. Hay si yet ve na mus ise, edep siz-

le rin te’di bi ni is ter. Hâlbu ki şu mem le ket te o mer hamet, o 

na mu sa lâyık bin den bi ri yapılmıyor. Za lim iz ze tin de, maz lum 

zil le tin de kalıp bu ra dan göçüp gi di yor lar. De mek bir mah ke me-i 

kübrâya bırakılıyor.’

O mah ke me-i kübrâda yapıla cak olan mu ha se be de ömür da ki-

ka ve sa at le ri ni Nur lu ha ki kat ler le ge çi rip, saa det-i ebe di ye yi 

ne ti ce ve re cek iman ha ki kat le ri ni tah sil eden ler, müsa it va kit-

le ri ni bu kudsî ve şi rin meş gu li ye te sarf eden ler, iba det le rin de 

de vam eden ler, el bet te ve el bet te çok kârlı olacak lar ve par lak ve 

ebedî bir ha yat için de sa ade te ka vu şacak lardır. Bin ler selâm ve 

sev giy le gözle rin den öpe rim aziz kar de şim.

Fu at’ın ve si zin im ti han ne ti ce le ri ni sabırsızlıkla bek li yorum. 

Abdünnur, Zi ya ve Abdülmuh sin gel di ler mi? Nasıllar? Bin ler 

selâm...”66

Çok ku sur lu Zi ver

AF YON’DAN NUR TA LE BE LE Rİ NE GÖNDE Rİ LEN MEK TUP (1949) 

“Aziz kar deş le rim...

Be nim namıma müjde…Yarın Emir dağ’a gi di yo rum. Hazreti 

Üstadımız ta ma men ser best tir. Ar zu et ti ği yer de ka la bilir. Bir 

kayd ü şart yok tur. Bin ler saygı ve selâm...

Aziz, sıddık ve kıymet li kar deş le rim...

66 Necmeddin Şahiner, Nur’a Adanan Bir Ömür, Zübeyir Abi, s: 200/201
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İstif sar-ı hatırla hürmet le ri mi yol lar, sev giy le gözle ri nizden 
öpe rim. Siz ler le mek tup la şa madığım için, hâl ve ah va liniz den 
ha ber dar ola madığım için çok müte es si rim. Ce nab-ı Hak, he pi-
ni zi dünya ve ahi ret iş le ri niz de mu vaf fak et sin.

Aziz kar deş le rim...

Hazreti Üstadımız, bu ayın ikin ci cu ma günü Emir dağ’a git-
ti. Ora ya teş rif et ti ler. Af yon’un kışı faz la ra hatsız et ti. Emir dağ 
kah ra man ları da çok ısrar da bu lun du lar. Üç-dört de fa gel di ler, 
da vet et ti ler.

Ben, iş le ri miz ne ti ce le nin ce ye ka dar bu ra dayım. Bu ayın 
14’ünde (iki gün ev vel) mah ke me vardı. Va zi yet, müjde ye de ğer: 
Af yon Mah ke me si, ev vel ki ver di ği mahkûmi yet ka rarında ısrar 
et me di. Tem yiz mah ke me si nin nakz ka rarına, yani bi zim le hi-
miz de olan ka ra ra uy du. İnşa al lah be ra at başlangıcıdır.

Cey lan mek tup yazmış. Hazreti Üstad, ‘Afe rin, küçük Sa id 
ol du ğu nu is pat et ti. Ay nen Sa id gi bi yazmış.’ bu yurmuş lardı. Biz 
on dan son ra neş ret mez ve ya ay nen neş re der ümi din dey dik. Fa kat 
bu na da ir yazdığım mek tu bun bir sure ti ni si ze tak dim edi yo rum.

Siz nasıl düşündünüz ve ne ted bir aldınız? Çünkü Ri sa le-i 
Nur’un müda faa ve mu ha fa zası, bi zim en mu kad des va zife miz dir. 
Hazreti Üstad bekâ âle mi ne teş rif et se ler da hi Risa le-i Nur’un neş-
riyâtında ve mu ha fa zasında zer re ku sur ol ma ya caktır. İnşa al lah 
Hazreti Üstad o ha ri ka eser le ri bi ze devr ve tes lim ve ema net 
et miş tir. Bu nun için Ri sa le-i Nur’la her an ve her sa ni ye alâka-
darız. Siz le rin fi kir le ri nasıldır? Ar ka daş larım arasında ki fi kir le ri 
ba na ya zarsınız. Çok memnun ol mak la be ra ber fay dalı olur.

Sakın hiç bir ar ka daş, de ğiş ti re rek neş ri ne ta raf tar ol masın. 
Ri sa le-i Nur’dan ne bir cümle al mak, ne de bir ke li me ilâve 
et mek hiç bir kim se nin had di ola maz.

Selâhat tin kar de şi miz, ‘Sözler’i Emir dağ’a ace le göndersin. 
Ve ba na bu hu sus ta malûmat ver me ni zi ri ca ede rim.
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Ka lem ucu muz kal madı. Bir nu ma ra mik tarı kâfi. Gönderir se-
niz mem nun olu rum.

O mek tu bu son ra is ter se niz gönde rin. Yalnız, çok iyi muha-
fa za edi niz, kay bol masın; çünkü hep Ri sa le-i Nur di li demek tir. 
Her za man oku mak ih ti yacı ola bi lir. Kırıştırma dan, si zin zevk u 
sâyi niz le mu ha fa za edi niz.”67

Zübe yir

DR. MEH MED AKAY’A…

“Fe daî ve mut ta ki bir ha le tin tat bi katı hâlin de ol mak la ru hu-
mu şâdu man eden kar de şim Meh med Akay...

Ben o ilâcı terk et tim. Rabb-i Rahîmi me had siz şükürler 
ol sun, bi raz çalışma ya baş ladım. Fa kat siz has ta ne ye girin ce 
umumî bir kon trol ya palım in şa al lah.

Her aldığın la hi kayı sırf ken din için üçer de fa oku. Her oku yu-
şun da düşün, muh te vasını ta hat tur et mek için zih ni ceh det me ye 
çalış, ya hut iki de fa ses siz, bir de fa ses li oku. Son ra da ik ti za et ti ği 
za man hiz met için okur sun. Bu nun büyük fay da larını sa ya ma ya-
cağım. Siz fev kalâde se me re si ni günbegün müşa he de ede cek si-
niz. İkin ci bir la hi kayı alınca ya ka dar günde bir de fa okur su nuz.

Bin ler selâm...

(Ah med) Gümüş’ün ne re de ol du ğu nu bi lir se niz bir mektup 
yazıve rin. Bir ye re git me den ev vel ba na mut la ka bir uğ rasın.

Ora da bu lun du ğu nuz müddet çe ma sum Ey yub’un (Ey yub 
Tan) öğren dik le ri ni tek rar et ti rip din le yi ve rin. Ben onu çok 
me rak edi yo rum. Ri sa le-i Nur def te ri güzel de ğil se, plâstik 
kaplı, büyükçe, güzel bir cep def te ri he di ye edin. Öğrendik le ri-
ni ona yazıve rsin.”68

Ku sur lu kar de şin Zübe yir

67 Necmeddin Şahiner, Nur’a Adanan Bir Ömür, Zübeyir Abi, s: 202/203

68 Necmeddin Şahiner, Nur’a Adanan Bir Ömür, Zübeyir Abi, s: 205
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NUR TA LE BE LE Rİ NE YAZDIĞI BİR MEK TUP

“Aziz, sıddık, muh te rem kar deş le ri miz!

Şim di Ri sa le-i Nur en ücra köşe le re ka dar git miş ve büyük bir 
re va ca maz har ola rak en kuv vet li ve küllî bir va zi yet almıştır.

Neş riyât ve fütu hat, dâhil ve hâriç te mu az zam ve muh teşem 
bir su ret te in ki şaf et mek te dir.

Nur ta le be le ri nin arasında ki ha ri kulâde it ti fak ve te sanüd ise 
bütün dünya da iş ti har et miş bir du rum dadır. İslâmi yet’in bi da-
ye tin den bu za ma na ka dar, İslâmi yet’i iç ten yıkmak için, İslâm 
düşman ları İslâm mil let le ri nin arasına fe sat ve tef ri ka to hum ları 
atmış, par ça la ma ya çalışmışlardır.

Za manımızda da bu böyle dir. Ayrıca, her asırda İslâmi yet’e 
müca hidâne hiz met eden Hizbü’l-Kur’ân’ı mağ lup etmek ga ye si 
ile münte sip le ri ni ve erkânlarını bir bi ri ile münaka şa, müba re ze 
et tir mek, kar de şi kar deş le çarpıştırmak plânları ve şey ta net le ri 
çev ril miş se de mu vaf fak ola mamışlardır.

O Hizbü’l-Kur’ân bi la kis da ha zi ya de kuv vet len miş ve geniş-
le miş tir. İşte bu âhir de ki Hizbü’l-Kur’ân olan Nur ta le be le ri nin 
maddî, ma nevî ha ri ka kuv vet le ri ne da ya na ma yan, kırk sene den 
be ri it ti hat ve it ti fakını kıra ma yan din düşman ları ve münafıklar 
ve bun la ra al da nan lar, türlü türlü en tri ka ve dolap ları Üstadımız 
Be diüzza man Haz ret le ri’nin sağlığında çevir miş ler, kar de şi kar-
deş le bo ğuş tur ma ya çalışmışlar, if tira lar ve menfî, far fa ralı pro-
pa gan da lar yapmışlardır.

Ta le be ve ya dost su re ti ne bürüne rek yaptıkları fe na faali yet-
ler le Nur ta le be le ri nin te sanüdle ri nin bir den kuv vet lenme si ne, 
bu hu sus lar da ga yet dik kat li ve uyanık bu lun ma larına se bep 
ol muş lardır.

Her fe na de di ko du da ehl-i imanın ağzından da çıksa mutla-
ka din siz le rin ve ya münafıkların par mağı ol du ğu te yakku zu nu 
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taşıma larına se bep ol muş lardır. Din siz le rin aley hi ne Nur ta le be-
le ri nin le hi ne ola rak te celli eden bu ne ti ce yi son ra o münafıklar 
gözle ri ile görmüşler, ye’se ve ça re siz li ğe düşmüşler dir.

Ne şe kil de olur sa ol sun, her kim den ge lir se gel sin, han gi 
ehl-i imanın ağzından ve elin den çıkar sa çıksın, Nur ta le bele-
ri nin it ti fakını bo za bil mek kastı ile or talığa yayıla cak it ti ham 
ve if ti ra la ra, de di ko du ve şa yi ala ra mu ka be le et me ye ce ğiz. 
On lar la uğ raş ma küçüklüğüne düşme ye ce ğiz. On lar la meş gul 
olup, hiz me te ve iba de te, Nur ları çalışma ya sarf edece ği miz 
kıymet tar va kit le ri mi zi öldürme ye ce ğiz. Bil has sa ve bil has sa 
şahıslarımıza ge len if ti ra ve dar be ler den mem nun ka la cağız. 
Ri sa le-i Nur’un selâmet le in ti şarı ve it ti had ve te sanüdümüz 
uğ run da, icabında, hay si yet ve iz ze ti mi zi, his si yat ve nef si mi zi 
da hi fe da ede ce ğiz. Ri sa le-i Nur’un te sir ve neş ri ne mu vak kat 
da ol sa za rar ver miş ol mak felâke ti ne düşme ye ce ğiz. Evet öyle 
plânlar ve çok kim se le rin münafık par mağı ile hâsıl ol du ğun-
dan ha ber siz bu lun du ğu öyle en tri ka lar döndüğünde, al danmış 
ve ya al datılmış ehl-i iman dan göre ce ği miz hücum ve ta ar ruz lar 
karşısında ehl-i iman la müca de le et me ye ce ğiz. İcabında eli ni 
öpüp hürmetkâr ola cağız. 

İşte böyle ce ha re ket et mek, Nur Ri sa le le ri’nden aldığımız 
ders le rin ik ti zası ola rak mut la ka iş le ye ce ği miz bir fi il ola caktır. 
Bu ga yet te sir li, ga yet fe yiz li ve muk ni ders le re se ve se ve ita at 
et me yi büyük bir şe ref-i ma nevî ve ni met bil mek az mi miz ve 
şi arımız ola caktır. Üstadımız Be diüzza man’ın bir ne vi emir ve 
va si ye ti hükmünde ki bu ulvî ders le rin, biz le re ve ge le cek te ki 
Nur cu la ra hi tap et ti ği ni bil mek, bun la ra bo yun eğip mu ci bin ce 
amel et mek, bil has sa ve fatından son ra Üstadımıza olan sa da kat 
ve tes li mi ye tin, inkıyat ve ita atin ik ti za et ti ği bir va zi fe-i kat’iye 
ola caktır. Hem sev gi li Üstadımızdan su re ten ayrıldıktan son ra, 
Kur’an ve iman nâm ve he sabına büyük Üstadımız Be diüzza-
man’a sa da kat ve tes li mi ye ti mi zin ne de re ce ye ka dar ol du ğu da 



131

mey da na çıkmış ola caktır. Ken di ken di mi ze düşünüp mülâha za 
et ti ği miz va kit, o kudsî ders le re ita at ve sa da kat te nok sanlığımızı 
görürsek, tev be is tiğ far edip sa da ka ti mi zi kuv vet len dir mek için 
Nur Ri sa le le ri’ne da ha faz la dik kat ve gay ret le çalışa cağız. Zi ra 
bir zâta olan asıl ve ha lis sa da kat, o zâtın ve fatından son ra 
de vam eden sa da kat ve va si ye ti ni tam ye ri ne ge tir mek su re ti 
ile olur. İşte biz Nur ta le be le ri böyle ce ha lisâne bir su ret te Nur 
Ri sa le le ri’nin ders le ri ne ne ka dar faz la ria yet ve ita at eder sek, 
muh te rem Üstadımıza olan sa da kat te ne ka dar ile ri gi der sek, 
her hu sus ta o de re ce mu vaf fa ki yet ve selâmet le re nâil ola cağız. 
Bu ha ki kat geç miş bin ler nu mu ne ve mi sal ler ile sa bit tir. Va ki 
ve kat’idir.

Ce nab-ı Hak şim di ki ve is tik bal de ki Nur ta le be le ri ni, müna-
fıkların, ta le be ve ya dost su re ti ne gi ren kim se le rin za rarlı, yıkıcı 
pro pa gan da ları ve de di ko du larından mu ha fa za et mek ve Nur 
ta le be le ri ni da ima uyanık bu lun dur mak için kemâl-i mer ha me-
tin den o pek lazım ve el zem ve ik sir ne vin den olan ders le rin 
husûle gel me si ni ira de bu yur muş.

Oku yan la ra tam te sir li ola bil me si ve bu te sir ve nüfu zu te min 
et me si için de Üstadımız Be diüzza man’ın ha ra ret le ka le me ala-
bil me si için bazı se bep ler halk et miş tir.

Umûm Nur ta le be le ri nin, Nur Ri sa le le ri’nin neş rin de ve hiz-
me tin de mu vaf fa ki yet le ri için muh te rem, müba rek ağabey le ri mi-
zin ve kıymet tar ve fe dakâr Nur ta le be le ri nin makbul dua larına 
muh taç ol du ğu mu zu arz ede riz.

Kur’ân-ı Mû’cizü’l-Be yan’ın par lak ve yüksek bir mu ci ze-i 
ma nevîsi olan Ri sa le-i Nur’un kudsî hiz me tin de azamî ihlâs, 
azamî sa da kat, azamî se bat, azamî fe dakârlık, azamî tak va ve 
azamî dik kat ve ik ti sat la mu vaf fak kılmasını Rabb-i Ra hi mi miz-
den göz yaş larımızla ni yaz ede riz.”69   

69 Zübeyir Gündüzalp, Güzel Gören Güzel Düşünür, s:87/91
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KAR DE Şİ HAY DAR GÜNDÜZALP’E YAZDIĞI MEK TUP LAR

“Bis mihî Sübha nehû, Es selâmü Aleyküm ve Rah me tullahi ve 
Be rekâtühû... Sev gi li ve din dar kar daşım Hay dar,

Ri sa le-i Nur hiz me tin den bah se den mek tu bu nu aldım. Çok 
mem nun ol dum. Se vin dim.

Evet kar daşım, bu za man da dalâlet, sapkınlık ve gaf let faz-
ladır. Güya ebedî dünya da ka la cak larmış gi bi dünya iş le rin de 
bo ğu lu yor lar. İman ve âhi ret le ri ni kur tar mak işi ni, ya ikin ci 
üçüncü dere ce ye ko yu yor lar, ve ya hut bütün bütün ih mal edi-
yor lar. Hal bu ki bu felâket li hâl bir dalâlet tir. De rin bir gaf let tir. 
Çünkü Üstadımız Haz ret le ri’nin Mil let Mec li si’n de be yan et ti-
ği gi bi, ‘Kâinat ta en yüksek ha ki kat imandır. İman dan son ra 
na mazdır. Na maz kılma yan hâin dir. Hâinin hükmü mer dut tur.’ 
Bir ço cuk, da ha do ğar doğ maz ona iman ve İslâmi yet mu ame le si 
yapılır. Bir in sa na en bi rin ci farz, en büyük farz, en baş ta ki farz 
imandır. Bir in sanın dünya da en bi rin ci va zi fe si, en mu az zam, 
en büyük işi iman ve İslâmi yet’e sa hip olup mu ha fa za et me ye 
çalışması ve kur tar masıdır. İşte büyük Üstadımız Be diüzza-
man Haz ret le ri Ri sa le-i Nur’da baş tan ba şa böyle bir in sanın en 
büyük işi, en baş ta ki mu kad des va zi fe si olan iman ve İslâmi yet 
ders le ri ni ve ri yor. Sen gi bi bir kar daşımın da, gaf le te ve fâni 
dünyanın alâyiş le ri ne düşme ye rek, akıllılık ede rek böyle kudsî 
ders le ri oku mayı ih mal et me me si, baş ka ga fil adam lar gi bi ol ma-
ması be ni çok mem nun ve mesrûr edi yor.                              

Evet sev gi li kar daşım,

Ri sa le-i Nur in sa na en bi rin ci ve kur tarıcı bir kudsî ki taptır. 
Hem bâki ve pek kıymet tar bir ar ka daştır. Hem Ri sa le-i Nur, 
in sanın ruh ve kal bi ne nur lar ser pen bir tef sir-i Kur’an’dır.

Had siz şükürler ol sun, Ri sa le-i Nur şim di din düşman larını 
mağ lup et ti. Dinî müca de le de za fer ve hâki mi yet ka zandı. Mat-
ba alar da basılır ol du. Yanından, koy nun dan ek sik et me. Da ima 
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ce bin de bir Nur bu lun du rur san, dünya ve ahi re tin için çok fa ide-

li dir. Se nin ebedî sa ade te ka vuş ma na ve si le olur.

Me se la sa bah ları kalkınca büyükçe bir Nur ki tabını ev de oku-

mak için ev de kor sun. İşte güçte on beş-yir mi da ki ka da ol sa bel-

ki oku ma ya fırsat bu lu rum di ye ‘İhlas Ri sa le le ri, İkti sat ve Şükür 

Ri sa le le ri’nden ce bin de taşırsın. Böyle böyle de vamlı ol manı 

Ce nab-ı Hak’tan ni yaz eder, bin ler selâm ede rim.”70

Zübe yir 

“Bis mihî Sübha nehû…

Di nin de se batkâr kar daşım Hay dar, 

Se vin di ri ci mek tu bu nu aldım. Çok mem nun ol dum. Ce nab-ı 

Hak se ni mu ha fa za et sin. İnşa al lah se ni mağlûp edeme ye cek-

ler.

Bun dan ev vel sa na yazdığım uzun mek tu bu sak la ma, yak. 

Yalnız anam gi le olanı mu ha fa za et, ara sıra oku yu ver.

As ker lik yok la ması için nüfus cüzdanımı gönde ri yo rum. 

Ace le yok la mayı yaptırıp Rüşdü Efen di Ağa be yi mi zin ad resi ne 

ta ahhütlü ola rak gönde ri ver.

Aziz kar daşım,

Evet sen bu me se le de te hir et mek le, on ların sözünü bu işte 

din le me mek le ita at siz lik et miş ol mazsın. ‘Vay sen is yan edi-

yor sun, bi zi din le mi yor sun’ di ye se ni kandırma ya, al datma ya 

çalışırlar.

Bu ita at siz lik işi dünya me se le le ri için dir. Bu iş se nin âhi re ti-

nin ze de len me siy le, ebedî ha yatının ya ra lan masıyla alâkalıdır.

Za man es ki za man de ğil dir. Za manın ne ol du ğu nu bilme yen-

ler, han gi za man da ya şadıklarını an la ma yan lar, göreme yen ga fil-

ler uy ku dadırlar. Es ki za man gi bi zan ne di yor lar. De rin uy ku la-

70 Zübeyir Gündüzalp, Güzel Gören Güzel Düşünür, s:99/101
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ra, de rin gaf let le re dalmışlar. Bu fe na za manın fe nalıkları için de, 
bu pis asrın pis lik le ri için de yu var lanıp gi di yor lar.

El bet te sen bun lar gi bi gaf let te, uy ku da ola mazsın ve değil-
sin. Fik ren iman ders le ri ni ala rak uya na mamışsan da, uyanıklar 
arasında ya şamışsın, işit miş sin, duy muş sun.

Bun lar dan aldığın ib ret le de dünyevî bir işe gi rer ken, evvelâ 
na mazını düşünen, ak si tak dir de işe gir me ye te nezzül et me yen 
bir din darsın.

Za manın ci had za manı ol du ğu nu his se dip, Mos kof gâvur-
larını öldürmek için, Ko re’ye gönüllü ola rak git me ye hazırla nan 
bir İslâm fe daîsi nam ze di bir genç sin. El bet te ki kuru gürültüle-
re pa buç bırak ma ya caksın. On la ra, safdil lik le al dan ma ya caksın.

Uyanık kar daşım,

Has talık Al lah’ın bir he di ye si dir. Bir Müslüman in san dünya-
da ne ka dar has talık ve zah met çek se, âhi re ti için o ka dar fa ide li-
dir. Has talık Cenâb-ı Hak’tandır. Al lah’tan olan her şey hayırdır. 
Yalnız in san lar görünüşe kapılırlar.

Fa kat zah met le rin altında rah met ler giz li dir. Şer le rin altında 
hayırlar vardır. Has talık, zâhi ren zah met tir; fa kat haki kat te rah-
met tir. Al lah’ın he di ye si dir, bir lütfu dur.

Has ta bir Müslüman, ‘Ya Rab bi çok şükür… Ya Rab bi şi fa ver! 
Ya Rab bi sabır, ta hammül ver!’ di ye yal varır.

Sen ‘Has ta lar Ri sa le si’ni hem ken din, hem anam gi le sık sık 
okur san, bütün dert le ri ni ze der man olur. İhmal et mez sen çok 
iyi olur.

Al dan ma yan kar daşım, 

Has ta olan bir eve, bir ge lin de ğil, üç ge lin gel se ge ne fa ide 
ver mez. Ni ce zen gin ler, ni ce ge lin le ri olan lar var ki has talıktan 
kur tu lamıyor lar. Hem şim di ki ge lin ler, ne ka dar din dar da ol sa, 
es ki za manın İslâm ter bi ye si ol madığından, ge ne iyi ol maz lar.
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Çünkü za man bo zul muş. Göre nek belâsına düşülmüş. Şim di 
en iyi bir ge lin, kay na nasından hiz met çi lik umar. Emin ol ki ve 
çok görülüyor ki, ge lin ler müba rek de ol sa, gel di ği günden bir 
müddet son ra evin, ananın-ba banın ra hatı kaçıyor, tadı bo zu lu-
yor. 

Ama bir gaf let var ki, hazır za manın bir dir hem lez ze ti ni, ge le-
cek za manın on bat man acılarına ter cih edi yor lar.

El bet te sen, böyle uy ku da, gaf let te olan la ra al dan ma ya caksın. 
On la ra ga le be ça la caksın. Hem der sin ki, ‘Eğer ben den ha ber siz 
bir iş ya par sanız, kızın ba basına, anasına ha ber gönde ri rim. 
Ben kızınızı almıyo rum, ev len mi yo rum’ di ye. Hem de böyle 
ya parsın.

Sen utanıyo rum gi bi bir hâlle, böyle er kek çe, mert çe, açıkça 
söyle mez sen zan ne der ler ki, oğ lanın canı ev li lik is ti yor. Ama 
açık söyle ye mi yor di ye yanlış zan na kapılırlar. Böyle açıkça, 
er kek çe söyler sen ümi di ke ser ler, su sar lar. 

İzzet li kar daşım,

Ne za man is ter sen he men ha re ket ede bi lir sin. Sen gi bi din-
dar, müsta kim bir gen ce her za man için iş hazırdır. Doğ ru ca 
yanıma ge lir sin. Bin ler selâm eder, Nur lar la meş gu li yet te, cin 
ve in san şey tan larıyla ve nef sin le müca de le de mu vaf fa ki yet ler 
di le rim.”71

Zübe yir 

“Din dar kar daşım,

İki mek tu bu nu da aldım. Evi miz de Nur kütüpha ne si yapa-
cağını, güvey odasına Kur’ân-ı Ke rim’i asıp onun tef si ri olan Nur 
Ri sa le le ri’ni ora ya ko ya cağını, güvey ge ce si o duaları ve Ri sa le-i 
Nur’dan ‘Kadınlar Reh be ri’nden ‘Âhi ret Hemşi re le rim le Mu ha-
ve re’ bah si ni oku ya cağını an ladım. Çok mem nun ol dum. Sa na 
yakışan bu dur.

71 Zübeyir Gündüzalp, Güzel Gören Güzel Düşünür, s:102/105
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Se nin güvey odasının en kıymet tar, en par lak, pa ha bi çilmez 
malı Kur’ân-ı Ke rim’dir ve onun tef si ri olan Ri sa le-i Nur’dur. 
Sa na bin ler ma şal lah, bâre kal lah der, işi nin şe ri at üze re ol masını, 
böyle ce müba rek ol masını Ce nab-ı Hak’tan ni yaz ede rim.

O iki mek tu bu mu tek rar oku, öyle ce yap, ba na bil dir. Benim 
şim di se nin hakkında en büyük mem nu ni ye tim o ta rif et ti ğim 
dinî hu sus ların, Nur lu iş le rin ye ri ne ge ti ril me si dir. Eğer Er me-
nek’te kadınlar dan mev lit oku yan var sa, bul dur. Kadınlar için de 
Kur’ân okut tur, mev lit okut tur. Ma ş al lah ‘ben dümbe le ği evi miz-
de çaldırma ya cağım’ di yor sun. Bin ler bâre kal lah kar daşıma…

Evet kar daşım, bi zim evi miz de Kur’ân oku nur, bi zim evimiz-
de mev lit oku nur, bi zim evi miz de ilâhîler oku nur. Evli li ğin 
hayırlı ol ması için böyle ilk günler de di ne sarılmak tan baş ka 
ça re yok tur.

Kar daşım Hay dar,

Hazreti Üstadımıza şöyle bir mek tup yaz man çok müna sip-
tir:

‘Çok müba rek, çok şefkâtli ve sev gi li Üstadım Efen dim Haz-
ret le ri...

Ben çok ku sur lu yum. Çok âciz ve biçâre yim. Du anıza çok 
muh tacım. Nur ların  hiz me tin de, si zin hiz me ti niz de bulu namıyo-
rum. Be ni helâl edip, pe der ve va li dem le be ra ber dua larınızdan 
çıkar ma manızı yal varırım. Ben ka ba hat li oldu ğum hal de ba na 
mer ha met et ti niz. Ba na şefkâtli ha ber yol ladınız. Al lah siz den 
ebe diy yen razı ol sun. Biz si ze çok min net tarız. Si ze çok borç lu-
yuz. İnşa al lah Ri sa le-i Nur’u oku ya cağım. İnşa al lah evi miz bir 
Med re se-i Nu ri ye ola cak, dua larınız be rekâti ile...

Şefkâtli Üstadım, mec bur kaldım, siz mer ha met li Üstadımdan 
tek rar tek rar affımı yal varırım. Pe de rim, va li dem hürmet le el le-
ri niz den öper ler, dua larınızı yal varırlar. Ra ma zan-ı Şe ri fi ni zi 
tek rar teb rik eder, bu müba rek günler de dualarınızı is tir ham 
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ede rim. Ce nab-ı Hak siz Üstadıma uzun ömürler, sıhhat ve afi-
yet ler ver sin. Son suz hürmet le rim le elle ri niz den öpe rim, şefkâtli 
Üstadım Efen dim…

Du anıza çok muh taç, ku sur lu ta le be niz Hay dar…’

Di nin de me tin kar daşım Hay dar,

Ev velâ, eli şi kâğıtlarını, nüfus cüzdanını, 10 li rayı aldım. 
Be yaz eli şi kâğıtları tam is te di ği miz kâğıttan çıktı. Çok mak bu le 
geç ti. Baş ka is te mez, lazım de ğil.

Sâni yen: Bel ki kar daşım sıkışık hal de dir di ye sa na ya zamıyor-
dum. Tam za manında pa rayı gönder miş sin. De mek Ce nab-ı Hak 
se ni sevk et miş.

Sâli sen: İstan bul’dan ge len mek tup hu su sun da sen müna sip 
gördüğün tarzı ya parsın. Re yi mi sa na ve ri yo rum. İster sen mu ha-
fa za et. Sıkışırsan göste rir sin. Ce vap ver mek lazım de ğil.

Râbi an: Kar daşım, bu lun du ğun, çalıştığın yer de, ek se ri si 
ahlâkı düşük kadınlar filân bu lu nur. On lar sen gi bi müba rek 
genç le ri av la ma ya, iğ fal et me ye çalışa bi lir ler. On la ra hiç yüz ver-
me. Me te lik ver mez sin.

Se ni şim di ra hat bıraktıklarına çok mem nun ol dum. 
Sen uyanık dav randın. Akıllılık et tin. Se ni kandıra madılar. 
El hamdülil lah…

İnşa al lah de mir gi bi sarsılma dan ga le be ça la caksın. Ne fis ve 
şey tan da ve genç lik hülyâları ve genç lik he vesâtı da se ni mağlûp 
ede me ye cek ler dir.

Sen gi bi İslâm fe daîle ri, nasıl ki genç lik hevâ ve he vesâtını 
mağlûp edi yor lar. İna yet-i Hak’la al danmıyor lar. İnşa al lah sen 
de al dan ma ya caksın. Borç la, min net le şu na bu na bo yun ezip zil-
le te düşme ye cek sin.

İzze ti ni, hay si ye ti ni mu ha fa za ede rek şu na bu na başını eğ me-
ye cek sin. Baş ka ları gi bi se ni borç lu morç lu, di len ci va zi ye ti ne 
so ka ma ya cak lar in şa al lah.
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Se nin din darlığını is tis mar ve alet et me ye çalışa bi lir ler. Se nin 
saflığından giz li ce is ti fa de et mek için, şöyle ce kandırma ya çalışa-
bi lir ler. ‘Sen din darsın. Ananın ba banın sözünü tut mu yor sun. 
Ana na ba ba na öyle ise is yankârsın. Has ta ol du ğu hal de acımıyor-
sun’ der ler ve de dir tir ler. 

Uyanık ve sarsılmaz, al dan maz kar daşım Hay dar,

Kur’an-ı Ke rim’de bir âyet-i ke ri me var: ‘Eğer ana ba ba 
evlâdını hak yo lun dan alıko ya cak şey ler ya par sa, ya ni ahi re ti ne 
za rar ge le cek şey le re sürükler ler se, evlâd onu yap maz. Fa kat 
on ları in cit mez’ mea lin de hüküm vardır.

Biz ca hil-cühelânın ar kasından gi de me yiz. Ca hil-cühelânın 
sözüne bak mayız.

Biz an cak Kur’an’a ve Pey gam be ri miz’e (sallallâhu aleyhi ve sellem) 
ve Kur’an-ı Ha kim ve Pey gam ber-i Zi şan Efen di mi zin (sallallâhu 

aleyhi ve sellem) emir le ri ni bi ze hakkıyla öğre ten, ha kikî ve il miy le 
âmil olan ve en yüksek İslâm âli mi nin ve za manın fit ne le ri ne 
vâkıf ve kur tarıcı en büyük bir müfes sir-i Kur’an’ın sözünü din-
le riz, amel ede riz.

Bi zi Al lah yo lun dan, bi zi Kur’an’dan, bi zi Pey gam be ri miz 
Efen di miz den (sallallâhu aleyhi ve sellem), bi zi Ri sa le-i Nur’ dan, bi zi 
Bediüzzaman olan Üstadımızdan ayıra cak ve ya uzak laştıra cak 
hiç bir be şerî kuv vet yok tur. Kim ne der se de sin, kim ne ya par sa 
yapsın…”72

Zübe yir

“Bis mihî Sübha nehû, Es selâmü Aleyküm ve Rah me tullâhi ve 
Be rekâtühû Ebe den Dâima…

Din dar kar daşım Hay dar,

Ev velâ ye ğe nim Ah med’e, son ra sa na yazdığım mektup ları 
aldığınızı bil di rin.

72 Zübeyir Gündüzalp, Güzel Gören Güzel Düşünür, s:106-109
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Med re se-i Nu ri ye ola cak olan, mer hum de de mi zin ru hu 
böyle lik le şâd ola cak olan evi miz için, sa na ve ril mek üze re Kon-
ya’da Nur ta le be si Ah med Gümüş kar daşımıza se kiz adet Nur 
Ri sa le si gönder miş tim.

Bir de güzel kâğıtlı bir Kur’ân-ı Ke rim’i Ra bia için gönder miş-
tim. Ri sa le le rin ad larını bi rer bi rer ya za rak aldığını bil dir me ni 
me rak la bek le mek te yim.

Ri fat Efen di ile görüştün mü? Ge ne o müba rek kar daşımıza 
ha ber ver ki, ‘Genç lik Reh be ri’, ‘Küçük Sözler’, ‘Uhuv vet-İkti-
sat-Şükür Ri sa le le ri’ mat ba adan çıktı, dağılıyor. Tükenme den 
Kon ya’dan ve ya İstan bul’dan ge tirt sin ki, Er me nek’te müştak lar 
mah rum kal masın.

Ki tap is te yen ler le sen de alâka dar ol. Samimiyet le kar deşâne 
on lar la görüş ki, Nur lar dan mah rum kal masınlar. Fa kat yal va-
ran la ra ve ril sin…

Hem Ri fat Efen di ile Sarıve li ler’de ki Mus ta fa De mir ci kar-
daşımızı tanıştır. Sık sık görüşsünler, Nur’un hiz me tin de omuz 
omu za üçünüz be ra ber el den gel di ği ka dar gay ret edin ki, bu 
kudsî iman hiz me tinden mah rum ol ma yasınız.

Kah ra man ruh lu kar daşım,

Sen bir za man ba na yazdın ki, ‘Ko re’ye gönüllü gi de ceğim. 
Din siz, din düşmanı Mos kof lar dan öldüre ce ğim ve şe hid düşe-
ce ğim.’

Böyle bir kah ra manlık sen de ol du ğu için Ce nab-ı Hakk’a çok 
şükürler edi yo rum. Se ni de ruh u canımla teb rik edi yorum. Ben 
de ce vap ver me dim ki; kah ra man ruh lu kar daşım bu za man da 
dinî ci had top la tüfek le de ğil, ka lem le dir.

Ya ni Kur’an, iman ders le ri ni oku mak ve hiz met et mek tir, 
fa kat bu ra da Ri sa le-i Nur’u oku ya rak imanın kur tul masına 
hiz met eder sen yüzler ce kim se nin imansızlıktan kurtul masına 

Z ü b e y i r  G ü n d ü z a l p ' i n  Y a z d ı ğ ı  M e k t u p l a r



B i r  İm a n  Â b i d e s i  Z ü b e y i r  G ü n d ü z a l p

140

se bep ola bi lir sin. Beş-on din siz ki şi yi öldürme ye be del yüz ki şi-
nin imanının kur tul masına hiz met ede bi lir sin.

‘Za man bu büyük hiz met-i İslâmi ye za manıdır’ de miş tim. 
Ma şa al lah akıllılık ya pa rak böyle ol mak ni ye ti ile git me din.

Dünya için di nin den vaz geç me yen kar daşım,

Bel ki gönlünden çok ar zu edi yor, me rak lanıyor sun dur. ‘Ben 
de Hüsnü, Ab dul lah, Cey lan ve sa ir Ağa bey le rim gi bi ev len me-
sey dim’ di yor sun dur. Çok haklısın. Ne ka dar müte es sir ol san o 
ka dar ye ri var. Fa kat Nur’un ta le be le ri kısım kısımdı. Nur kah-
ra manı Sun gur, Nur kah ra manı Na zif Ağa bey le ri miz gi bi sen de 
ev li olan Nur ta le be le rin den ola caksın, in şa al lah.

Sen de kah ra man ağa bey le ri miz gi bi, İslâmi yet ve Kur’an’a 
tâbi ola rak bi rin ci de re ce de iman ve Kur’an ders le ri ni al mak, 
ikin ci ola rak dünya ya bak mak la ebedî ka la cakmış, güya hiç 
ölme ye cek miş gi bi, dünya iş le ri ne da la rak bo ğu lan za vallılar dan 
ol ma ya caksın.

İşte be nim sen den tek is te ğim bu dur. Baş ka bek le di ğim 
dünyevî hiç bir şey yok tur.

Müba rek ve Nur la ra kah ra man ca bağlı olan, böyle ce akıllı 
olan kar daşım Hay dar’a ha ber ve re yim ki: Ben; iman, Kur’an 
hiz me ti ne ha yatını vak fet mek için çalışa rak hazırlanmıştım. 
El hamdüllil lah... 

Son ra se nin de bu mu kad des hiz met te his sen ol man için 
gönder dik le rin de o hazırlığıma des tek ol du. Me mur luk tan ik ti-
sat la, ka na at le artırdığım bir mik tar pa rayı, bir or ta ğa ver miş-
tim. Faz la ol madığı için şim di ye ka dar bir ka zanç alamıyor dum. 
Fa kat şim di alır ol dum. Al lah’a bin ler şükür.

Bu nun için sen ba na bir şey gönder me. Ri sa le-i Nur’un ‘İkti-
sat Ri sa le si’nin ver di ği ders le rin be re ke ti ile, ik ti sat ve ka na at le 
sarf ede rek Ce nab-ı Hak be nim rızkımı ih san edi yor. Ben sen den 
dünyalık bir şey bek le mi yo rum. Sen den bir şey is te mi yo rum.
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Sen den tek bir şey bek li yo rum. O da, imanı kur ta ran Ri sa le-i 
Nur’u oku man ve bir in sa na en bi rin ci farz olan Al lah’ın en bi rin-
ci em ri olan iman ders le ri ni Ri sa le-i Nur’dan al mak ta de vam 
et men dir.

Ba bamın, anamın hürmet le el le rin den öpe rim, selâm ede rim. 
Emi ne, Sıdıka kar deş le ri me, ye ğen le ri me çok selâm ede rim. Sen-
den ve Ah med’den mek tup bek le rim.

Nur lar hakkında, hem bu mek tup ta, hem ev vel ki mek tup ta 
yazdıklarımın ce vabını me rak la bek li yo rum. Ba na yüz li ra şim di 
ver se ler de, ba na bir mek tup yazıver de se ler kat’iyet le emin ol 
ki ya za mam.

Mu kad des hiz me tim den va kit le ri mi ve re mi yo rum. Fa kat sen 
gi bi Nur lar la nur la na cak kar daşıma imanî bir ko nuş ma, Nur lu 
bir soh bet ola rak ya za bi li yo rum.

Ur fa’da ki kah ra man Hüsnü kar daşımız şim di Üstadımızın 
yanındadır. Sa na çok selâm edi yor. Du anı bek li yor. Üstadımızın 
hiz metkârı Bay ram da selâm edi yor. He pi miz Ri sa le-i Nur’u 
de vamlı oku mak ta mu vaf fak ol manı ve şim di 4-5 mil yo nu bu lan 
Nur ta le be le rin den (bu nu giz li söylüyo rum) ile ri de ol manı ni yaz 
ede riz.

Sen gi bi Nur la ra müştak kar daşımı se ven bir kar daşımız 
An tal ya’dan, mat ba ada basılan Nur lar dan sa na gönde re cek. 
‘Be ni Nur lar dan mah rum bırak madığın için çok te şekkür ede-
rim. Ce nab-ı Hak siz Nur hâdi mi ağa be yim den ebe diy yen razı 
ol sun’ di ye mek tup yaz.

Hem ‘Ye ni basıla cak Nur lar dan böyle ba na gönder me ni ve 
bor cu mu bil dir me ni yal varırım. Bor cu mu he men pos ta ile gönde-
re yim’ di ye de ya zar san se nin için çok hayırlı olur kar daşım.

İnsan sırf dünya ya har ca mak için pa ra ka zan maz. Ev velâ 
Al lah yo lun da, imanını kur tar mak yo lun da ka za ncını sarf eden-
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ler en bah ti yar Müslüman lardır. Şim di Emir dağ’dayız. Yakında 
Is par ta’ya döne riz.”73

El-Bâki Hüve’l-Bâki

Kar de şi niz Zübe yir

 “Bis mi hi Sübha nehû, Es selümü Aleyküm ve Rah me tul la hi ve 
Be rekâtühu Ebe den Dâima…

Aziz, sıddık kar daşım,

1- Üç ki tap gönder dim di ye mek tup yazdıktan son ra ki tap ları 
pos ta ya ver me ye va kit ol ma dan ani ola rak Emir dağ’a ha re ket 
et tik. Ora dan yazdığım mek tu bu almışsındır. Is par ta’ya gel dim, 
mek tu bu nu aldım. Se vin dim.

2- Is par ta Pos ta ne sin den 14.08.1958 ta rih ve 55 no’lu mak-
buz la ta ahhütlü ola rak şu ki tap ları gönder dim:

Ki tap is mi                   Li ra 

Mek tu bat ........................................................22.50

Genç lik Reh be ri...............................................2.00

Ha ki kat Nur ları...............................................2.00

Küçük Sözler...................................................1.00

İki Mek teb-i Mu si be tin Şe ha det na me si.........0.80

Top lam............................................................28.30

Aldığını bil dir. Alınca he men ki tap def te ri ne cilt ka pağı üze-
rin de ki isim le riy le bi rer bi rer kay det. Emâne ten oku ma ya ve rin-
ce de ki me ver di ği ni yaz ki ki tap lar unu tu lup kay bol masın.

Nur ları oku ma ya müştak kim se le re ver di ği ne çok se vi ni yo-
rum. Öyle hem ken din her gün bi rer mik tar oku man, hem de 
Nur la ra hiz met et men se nin dünyevî iş ler de çalıştığın va kit le ri 
de bir ne vi iba det hükmüne ge ti rir. Fâni ömrün bâki ye teb dil 
olur. Ce nab-ı Hakk’a had siz şükürler ol sun…

73 Zübeyir Gündüzalp, Güzel Gören Güzel Düşünür, s:110/114
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3- Kon ya’da ki kar daşım, sen den ema ne ti alınca bu ra ya ken di 
el le riy le ge tir di. Bin ma şal lah, çok men nun kaldım.

4- Evet kar daşım, Hazreti Üstadımıza nasıl ki, Bediüz za man 
is mi ni büyük allâme ler, büyük âlim ler ver miş ler. Şim di Türki-
ye’de, İslâm âle min de, hat ta dünya da ikin ci bir Bediüz za man 
yok tur. Bediüzzaman ola bi len yalnız Hazreti Üstad’dır. Bu isim 
Hazreti Üstad’da olan der ya gi bi ilim sa ye sin de ve ril miş. Bu isim 
ona mah sus tur.

Ay nen bu nun gi bi Nursî so yadı da Hazreti Üstad’a mah-
sus tur. Nursî so yadı baş ka bi ri ne isim ola rak ve ril mez. Fa kat 
Üstadımızın is mi olan Sa id ço cuk larımıza, ne sil le ri mi ze ve ri lir. 
Çok Nur ta le be le ri de er kek evlâtlarının is mi ni ‘Sa id’, kızlarının 
is mi ni ‘Nu ri ye’ ko yu yor lar. Nüfus cüzdanını Sa id ola rak de ğiş tir. 
Siz de ‘Sa id’ di ye çağırırsınız.

Aziz kar daşım,

Ma sum Sa id, in şa al lah hem di ne, hem siz le re, hem mil le te 
hayırlı, ha kikî bir din dar evlât ola cak. Fa kat dinî ter bi ye si ne 
da ha be şik ten, do ğuş tan baş la mak lazımdır. O yav ru nun ilk 
ko nuş ma ya baş ladığı za man ko nuş tu ğu söz ‘Al lah, la ila he il lal-
lah, Mu ham medü’r-Resûlul lah’ ol malı, ‘Rab bim Al lah, Pey gam-
be rim Hazreti Mu ham med (sallallâhu aleyhi ve sellem)’ ha ki kat le ri ni 
ko nuş malıdır. Bu nun için sen da ha şim di den  bu cümle le re 
onun yüzüne her gün söyle. O işi tir. Onun ru hu na yer le şir. 

Ba ba ma, ana ma çok selâm eder, hürmet le el le rin den öpe rim. 
Eniş te le rim ve Emi ne, Sıdıka, Ay şe Ab lam gil ve Zeh ra la ra selâm 
ede rim. Ra bia, Ha di ye in şa al lah na maz larını öğre ni yor lardır. 
Sa lim’le çok alâka dar ol. Bu ve di ğer ye ğen le ri me Ri sa le-i Nur’u 
öğret.

Ah med, Hur şid, Kazım nasıllar? Ah med ora da mı , Zeh ra’nın 
ra hatı iyi mi, Ay şe Abam gil  nasıllar?  Ha ber yaz… Cümle ye 
selâm eder, Nur lar da mu vaf fa ki yet ler di le rim. Diz lik fâni lasını 
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yakında gönde re ce ğim. Ay nen o gi bi iki ta ne örülsün, fa kat yün 
üç-dört de fa yıkansın ki, ga yet be yaz ve te miz ol sun. Ge çen mek-
tup lar da da yazdım. Per hiz edi yo rum. Her şe yi yi ye mi yo rum. 
Yalnız şeh ri ye yi ye bi li yo rum. Yi ye cek bir şey gönder me yi niz. 
Sıhha tim iyi dir, el hamdülil lah...”74

Du anıza Muh taç Zübe yir 

“Bis mihî Sübha nehû, Es selâmü Aleyküm ve Rah me tullahi ve 
Be rekâtühû Ebe den Dâima…

İman ve İslâmi yet yo lun da sarsılma yan kar daşım Haydar,

Is par ta’ya ge len mek tu bu aldım. Emir dağ’dan kıştan gele me-
miş tik. Teb dil-i ha va için Üstadımız sık sık ge lir gi der. 

Sa id’in ve fatına müte es sir ol dum, acıdım. Fa kat Ri sa le-i 
Nur’dan oku du ğum iman ve âhi ret ders le ri o acıyı gi der di. 
Te essüre mer hem ol du. O müba rek Sa id dünya gi bi sıkıntılı bir 
âlem den, âhi ret gi bi ra hat ve ebedî bir âle me git ti. Hem ma sum, 
sa bi ol du ğu için Cen ne te git ti. Pe der ve vâli de si ne şe fa atçı ola-
cak, in şa al lah.

Aziz kar de şim!

‘Ri sa le-i Nur’u her gün bir par ça oku yo rum. Ta rih çe-i Ha yat 
bi ze bir mer hem ol du’ di yor sun. Bu mek tu bun be ni o ka dar 
se vin dir di, o ka dar ma nevî sürûra gark et ti ki, Al lah’a had siz 
şükürler et tim.

Evet kar de şim, bu deh şet li za man da, bu dalâlet, sapkınlık 
asrında bir in san için en büyük va zi fe, en bi rin ci tah sil, iman ha ki-
kat le ri ni de vamlı oku maktır. Ri sa le-i Nur’u el den gel diği ka dar, 
her gün bi rer mik tar oku yan ve ya din le yen ler dünyanın teh li ke-
le rin den kur tu lur lar. Dünya da ce hen nem azabı gi bi azap lar çek-
mez ler. Hem dünya sa ade ti, hem âhi ret saade ti ne nâil olur lar. 
Şim di pos ta ile gönder di ğim ‘Zühretü’n-Nur’un 81. sa hi fe sin de 

74 Zübeyir Gündüzalp, Güzel Gören Güzel Düşünür, s: 115-117 
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ço cuk ları ve fat eden le re ço cuk ta zi yenâme si var. Onu ev velâ ken-
din, ken di is ti fa den ve is ti fa zen için (is ti fa ze de mek, fe yiz al mak 
de mek tir) oku, son ra an nem gi le, ba ba ma, Zeh ra’ya oku.

Hem bu eser çok kıymet tardır. ‘Has ta lar ve İhti yar lar Risa le-
le ri’ de vardır. Sen her gün bi rer par ça, me se la iki sa hi fe ka dar 
an nem gi le oku yu ver. Ra bia, Hâdi ye gel di ği za man, ‘Siz oku yun 
biz din le ye lim. Ri sa le-i Nur’dan bi ze ders oku’ di ye on la ra da 
okut. On ların he ves le ri ni, şevk le ri ni artır.

Kadınlar Ri sa le-i Nur’la çok luk la alâka dar olu yor lar. Büyük 
bir he ves le, şevk le oku yup din li yor lar. Hat ta kız mektep le rin de, 
kadın mu al lim ler, mek tep li kızlar da hi   Ri sa le-i Nur’la kal ben 
alâka darlığa baş ladılar. Nur ların neş riyâtı her yer de fev kalâde-
dir. Çok müjde li ha ber ler gel mek te dir.

Bin ler selâm. ..”75

“Bis mihî Sübha nehû, Es selâmü Aleyküm ve Rah me tullâhi ve 
Be rekâtühû Ebe den Dâima…

Aziz ve fe dakâr kar de şim Hay dar,

Bin ler selâm eder, iba det ve taa tin de ve Ri sa le-i Nur’un fey-
yaz ve nev var mütalâasında az da ol sa, her gün de vamlı ol mak ta 
mu vaf fa ki yet ler di le rim.

Hem se nin, hem de bir ve li du ası gi bi ka bul edi le ce ği ne 
inandığım muh te rem ho camız Ali Efen di’nin na maz lar da ba na 
şöyle ce dua et me ni zi çok ri ca ede rim:

‘Ya Rab bi! İsm-i Âzâmın hakkına, Kur’ân-ı Azimüşşân’ın 
hürme ti ne, Resûl-i Ek rem Aley his salâtü Ves selâm Efen dimi-
zin şe re fi ne, Üstadım Be diüzza man Sa id Nursî ve Ri sa le-i Nur 
hürme ti ne, Zübe yir’i ve Ri sa le-i Nur nâşir le ri ni, azamî ihlâsa, 
azamî sa da ka ta, azamî se ba ta, azamî fe dakârlığa, azamî tak va ya, 
azamî dik ka te ve azamî ik ti sa da mu vaf fak ve maz har ey le. Sa na 

75 Zübeyir Gündüzalp, Güzel Gören Güzel Düşünür, s: 118-119
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olan iba det ve taa tin de ve Ri sa le-i Nur’un mütalâasında, an la-
masında ve hiz me tin de ölünce ye ka dar mu vaf fak ey le! Âmin, 
âmin, âmin!’

Mü’mi nin mü’mi ne du ası mut lak ka buldür. Ho ca efen di def te-
ri ne not edi ver sin. Bu du ayı ba na her gün lütfet sin…

Ve fakâr kar de şim,

Be nim çalışma larıma ma ni de vamlı has talıklar dan, çok ku sur-
larım ol mak la be ra ber, hem muh te rem ve çok mübarek pe der ve 
va li de me, hem sa na mek tup hu su sun da da kusur iş li yo rum.

‘Oğul otu’, ‘Arı otu’ da der ler, güzel ko ku su var. Bundan bu la-
bi lir sen ge tirt. Te miz bir yer de ku rut. Son ra Kon ya’ya gönde ri-
ver.

Zülfikâr ga ze te si ge li yor mu? Kaç ta ne gi di yor? La hi kalar 
gel dik çe ana ma ba ba ma oku yu ver. Son ra Ra bia’ya ver. Ay şe 
Abamın ge li ni ne Ri sa le gönder miş tim. Sen küçükler den, ben 
gönder dim ola rak emâne ten ver. ‘Üç de fa oku, son ra ba na ver, 
sa na ye ni si ni ve re yim’ de. Ra bia’ya da böyle yap. Sa lim mek te bi 
bi tir di mi? Ne yapıyor? Hacı Efen di nere ye ve re cek?

Aziz kar de şim,

Ce nab-ı Hak se ni öyle bir ih san-ı ilâhî ola rak hıfzet ti ve lütfet ti 
ki, an ne ve ba bamıza bütün varlığımızla hiz met etmek za manında 
be ni ağır günah lar dan, büyük günah ve itaat siz lik ten kur tardın. 
Şim di ne dünya ya, ne âhi re te ya ra yacak bir hâlim kal madı.

Al lah’a çok şükür, çok has talıkla ra göre ben çok iyi yim. Fa kat 
çalışa maz hâle gel mi şim. Bu nun için pek azaplı ve sıkıntılı bir 
ömür ge çi ri yo rum. İnşa al lah günah larıma kef fa ret olur. Bütün 
ak ra ba, ko nu-kom şu, tanıdık ve Nur lar la alâkalıla ra selâm ede rim. 
Ri sa le-i Nur’dan şu ci han de ğer kısımla, hatm-i ke lam ey le rim:

‘Bu ayet-i uz manın sırrıyla, in sanın bu dünya ya gönde ril me-
si nin hik me ti ve ga ye si, Ha lik-ı Kai nat’ı tanımak ve O’na iman 
edip iba det et mek tir. Ve o in sanın va zi fe-i fıtratı ve fa ri ze-i zim-
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me ti ma ri fe tul lah ve iman-ı bil lahtır. (Al lah’ı ya ki nen bil mek, 
tanımak ve Al lah’a iman et mek tir.)  Ve iz’an ve ya kin ile vücu du-
nu ve vah de ti ni tas dik et mek tir. 

Evet fıtra ten (do ğuş tan, ya ratılıştan) da imî bir ha yat ve ebedî 
ya şa mak is te yen ve had siz emel le ri ve ni ha yet siz elem le ri bu lu-
nan biçâre in sa na, el bet te o ha yat-ı ebe di ye nin üssüle sası ve 
anah tarı olan iman-ı bil lah (Al lah’a iman) ve ma ri fe tul lah ve 
ve si le le rin den baş ka olan şey ler ve ke malâtlar, o in sa na usûle ten 
aşağıdır. Bel ki ço ğu nun kıymet le ri yok tur. İnsanın bu dünya ya 
keyf sürmek ve lez zet al mak için gel me di ği ne, müte ma di yen 
ge len le rin git me si ve genç le rin ih ti yar laş ması ve müte ma di yen 
ze val ve fi rak ta yu var lan ması şa hit tir. De mek in san, bu dünya ya 
yalnız güzel ya şa mak için ve ra hat la ve sa fa ile ömür ge çir mek 
için gel me miş tir. Bel ki azîm bir ser ma ye elin de bu lu nan in san 
bu ra da ti ca ret ile, ebedî, da imî bir ha yatın sa ade ti ne çalışmak 
için gel miş tir. Onun eli ne ve ri len ser ma ye de ömürdür. Siz ga yet 
nâfi ve her der de de va ve ha kikî, lez zet li,  kudsî bir tir yak is ter se-
niz, imanınızı in ki şaf et ti ri niz. Ya ni tev be ve is tiğ far ile ve na maz 
ve ubu di yet le, o tir yak-ı kudsî olan imanı ve iman dan ge len ilacı 
is ti mal edi niz. Evet, dünya ya mu hab bet ve alâka yüzünden güya, 
âde ta, ehl-i gaf le tin dünya gi bi büyük, has ta, ma nevî bir vücu du 
vardır. İman ise, o dünya gi bi, ze val ve fi rak dar be le ri ne, ya ra 
ve be re için de olan o ma nevî vücu du na bir den şi fa ve rip pa ra lar-
dan kur tarıp, ha kikî şi fa ver di ği ni pek çok ri sa le ler de kat’i is pat 
et mi şiz.’ 

Günde 100 de fa is tiğ fa ra de vam et mek sünnet tir. İnşa al lah 
Üstadımız mer hu mun de vam et ti ği ‘Sey yi du’l-is tiğ far’ı yazıp gönde-
re ce ğim. Her sa bah Nur lar dan 4-5 sa hi fe oku mak, ay da 150 sa hi fe, 
se ne de 1500 küsur sa hi fe eder ki, ci han de ğer bir ilmî ve imanî 
ka zançtır. Hem iba det, hem zi kir, hem fi kir, hem hu zur dur…”76

Dua larına muh taç, ku sur lu kar daşın Zübe yir

76 Zübeyir Gündüzalp, Güzel Gören Güzel Düşünür, s:120-123
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“Aziz, sıddık kar daşım Hay dar,

İslâmi yet düşman larının son ta ar ruz ları da, ken di le ri nin tam 
mağlûp ol ma larına se bep ol du. Ri sa le-i Nur’un bir kat da ha in ti-
şarına, fütu hatına hiz met et miş ol du lar. Duy mamış olan lar da 
duy du. Ri sa le-i Nur’a karşı me rak ve iş ti yak da ha zi ya de le şe rek, 
Nur ları alan lar bir kat da ha ço ğaldı. Din düşman larının bütün 
ya lan lar ve yay ga ra lar la yapmak is te dik le ri sui kast ta mamıyla 
ken di aleyh le ri ne ve tama men de Ri sa le-i Nur’un le hi ne ne ti ce-
len di. Ga ze te le rin pa lav ra ları, şi şir me le ri, hep uy dur ma ve din 
aley hin de ol du ğu için hükûmet, Nur cu lar hakkında if ti ra larla 
do lu neş riyâtı ya sak et ti. Na zil li savcısını giz li İslâmi yet düşman-
ları ve hükûme tin muârızları al datmışlar. Şim di baş ka ye re der-
hal sürgün edil di. Tah ki kat mu ame le si dur du rul du. Şey tanî ter-
tip ler le ha pis edi len iki suç suz müba rek kim se de tah li ye edil di.

Ri sa le-i Nur mat ba alar da bin ler ce nüsha basılmak tadır. 
Er kek le rin, kadınların, genç le rin, ih ti yar ların, mek tep li le rin, 
ho ca ların, mu al lim le rin, za bit le rin, dok tor ların, hâkim le rin 
büyük bir rağ bet le, büyük bir sev gi ve me rak ile Ri sa le-i Nur mec-
mu alarını ade ta kapış kapış aldıklarını ve böyle ce, İslâmi ye tin, 
di ni mi zin iler le yip kuv vet len di ği ni gözle ri ile gören din siz ler bu 
müba rek va tan ve bu kah ra man mil let te İslâmi yet’in ha ri kulâde, 
fev kalâde bir tarz da in ki şafını çe kemi yor lar. Ade ta çatlıyor lar.

Çat lasın Mos kof uşak ları… Pat lasın Bol şe vik le rin ah mak köle-
le ri… Pat la sa lar da çat la sa lar da İslâmi yet iler le ye cek tir. Di ni miz 
te rak ki ve teâli ede cek tir. Mil let ve genç lik artık uyanmıştır.

Aziz kar daşım,

Or talığa sırf kor ku ver mek için din siz le rin bu plânı da akîm 
kaldı. Söndü git ti. Me rakı mu cip bir şey yok. Bu hâdise nin 
içyüzünü bil di ren bir yazıyı gönder miş tim. On ları iyi mu ha fa za 
eder sin. He pi ni ze ayrı ayrı selâm eder, hayır dualarınızı bek le-
rim. Maz har Bey’e çok selâm ede rim...”77

Du anıza Muh taç Zübe yir

77 Zübeyir Gündüzalp, Güzel Gören Güzel Düşünür, s:124-125
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NUR TA LE BE LE Rİ NE YAZDIĞI BİR MEK TUP

“Halk Fırkası ik ti dar par ti si iken Üstadımıza yapılan eşedd-i 
zulüm ile yüzer ka nun suz iş ken ce le rinden  bi rin ci  nu mu ne si:

Ze min yüzünde bu asırda ki ka dar mis li görülme yen bir 
zındıka ce re yanının plânlarıyla Üstadımıza yir mi beş se ne dir 
is tibdâd-ı mutlak ile yapılan zulmün bir nu mu ne si şu dur ki: 
Ne fes al mak üze re ka palı ara ba ile kırla ra git mek için dışarıya 
çıktığı za man, bu ranın büyük bir me mu ru, kıya fe ti ne iliş mek 
is te miş. Bu beş ci het te kanun suz ve beş ve cih le vic dansızlık olan 
had siz cüretkârlığa karşı de riz ki:

Pa di şahın küçük bir ta hakkümüne ta hammül ede me yen ve 
Meşru ti yet ilânında ve Di van-ı Harb-i Örfî’de mah ke me re isi 
Hur şid Pa şa’ya ve mah ke me aza larına ce va ben:

‘Eğer Meş ru ti yet bir fırkanın is tib dadından iba ret ise; bütün 
ins ve cin şa hid ol sun ki, ben mürtecîim. Şe ri atın bir tek me se le si 
uğ run da bin ru hum ol sa fe da ya hazırım’ di yen ve Mec lis-i Me bu-
san’da: ‘Na maz kılma yan ha in dir, hai nin hükmü mer dut tur.’ 
söyle yen ve İslâmî kıya fe ti kat’iy yen ve as la te beddül et me yen 
ve kıya fe ti ne iliş mek is te yen ve son ra ken di ken dini öldürmek-
le to kadını yi yen Nev zat is min de An ka ra va li si ne: ‘Bu sarık bu 
baş la be ra ber çıkar.’ tarzında ko nu şa rak boy nu nu göster me siy le 
do ku nul ma yan bir zâta; hem Is par ta, hem Es ki şe hir, hem De niz-
li Mah ke me le ri da hi başını açtırmadıkları ve -son Af yon Mahke-
me si müstes na-bin ler ce halk ve yir mi po lis le rin bu lun du ğu 
sıra lar da bi le başını aç ması ih tar edil me di ği ve münze vi ol du ğu 
hal de; o düşünce siz me mur ların mânâsız iha net için müda ha le 
ni ye ti, doğru dan doğ ru ya anar şi lik he sabına, va tan ve mil le te 
teh li ke ge tir meğe çalışmaktır. Ve bütün bütün ka nun suz ol mak-
la be ra ber, se ne ler den be ri em sa li ne rast lan mamış bir fe ra gat-ı 
nefs ve fe dakârlıkla en ağır şe ra it altında yüz otuz par ça dan 
müte şek kil mu az zam ve hâri ka eser külli yatıyla va tan ve mil le tin 
ma nevî kur tu lu şu nu te’min eden böyle bir zâta bu tarz da iliş-
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mek, el bet te mil let ve gençli ğin mahv u pe ri şan ol masına gay ret 
eden giz li va tan düşman larına yardım et mek ve âlet ol maktır. 
Af yon’da bir-iki müte mer rid, bir zındık ma so nun iş ti rak ve teş vi-
kiy le, o in sanın bu tarz iha net etmek fik ri ne; hiç bir iha ne ti ka bul 
et me yen Üstadımızın ta hammül et me sin den ve ehem mi yet ver-
me di ğin den şu ha ki ka ti kat’iy yen anladık ki: Bu va tan ve mil le te 
ken di yüzünden bir za rar gel me mesi için hay si ye ti ni, şe re fi ni, 
nef si ni, ru hu nu, ra hatını da hi fe da et miş tir.”78

78 R.Nur Külliyâtı, II, s:1814-1815
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BEŞİNCİ BÖLÜM

ZÜBEYİR GÜNDÜZALP’İN KON FE RANS LA RI

BİRİNCİ KONFERANS-ANKARA ÜNİVERSİTESİ - 1947

Bu kon fe rans Kon ya Nur ta le be le ri nâmına Zübe yir Gündüzalp 

ta rafından ve ril miş tir. 

Ri sa le-i Nur’un der siy le ve aziz ve kıymet li Üstadım Be diüzza-
man’ın him me tiy le hazırla na bi len bu kon fe rans, Ri sa le-i Nur 
hakkında tatlı ve zevk li bir soh bet tir. Ri sa le-i Nur’un kıymet ve 
ehem miye ti ni ifa de et mek de ğil dir, bu na ce sa re tim yoktur. Zi ra 
ben Ri sa le-i Nur’un en mübte di, en âciz bir ta le be si yim. Mil let-
ler için de şöhret ka zanmış bir şa he se rin de ğe ri ni an lat ma ya kül-
türüm ki fayet siz dir. Bu büyük şe ref Ri sa le-i Nur’un münevver, 
idrâkli ve tak dirkâr oku yu cu larına mah sus tur.

Ben, Ri sa le-i Nur’a ka vu şun ca ya ka dar mat buatımızda ve ki tap-
larımızda Kur’ân-ı Ke rim’in kıyme ti ni an la tan tek bir yazı oku-
mamıştım. Son radan an ladım ki: Kur’ân-ı Ke rim’i -yarım asırdan 
faz ladır, biz de ye ti şen edip ler den zi ya de- ec nebî büyükle ri tak-
dir edi yor larmış. Ame ri ka’da Be yaz Sa ray’da bütün dünyanın 
ve kâinatın güne şi olan Kur’ân-ı Hakîm ye şil ipek li ler arasında 
lâyık oldu ğu yüksek mev kie ko nu yor muş. Mu cit ler, fi lozof lar, 
psi ko log lar, sos yo log lar, pe da gog lar Kur’ân-ı Ke rim’i esas tu ta-
rak yazılmış olan eser le ri oku yor lar; o şah si yet ler bu mu kad des 
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ki tap tan aldıkları malûmat ile eser ler ya za rak dünya çapında 
şöhret ka zanıyor lar, in sanlığa, mil let le ri ne hiz met edi yor larmış. 
İsveç, Nor veç ve Fin lan di ya’da en büyük ilim adam larından 
müte şek kil bir he yet mey da na ge tir miş ler, genç le rin kur tu lu şu-
nu sağ la ya cak halâskâr bir ki tabı se ne ler ce aramışlar, ni ha yet 
genç li ği en yüksek ahlâk ile ahlâklandırmak ve dünya da açık 
fi kir li, müsta kim ilim adamı ye tiş tir mek için Kur’ân-ı Ke rim’i 
okut manın yegâne ça re ol du ğu ne ti ce si ne varmışlar.

İslâmi yet’i ve Kur’ân’ı tak dir eden ya bancılar çok tur, da ha bir 
çok mi sal ler ver mek mümkündür.

İşte Müslüman ol ma yan kim se ler, İslâm ki tabının kıyme ti ni 
tak dir edip is ti fa de eder ler se, uyanık Müslüman-Türk genç li ği 
aca ba da ha faz la dura bi lir mi? Kat’a ve as la du ra maz ve uyu ya-
maz.

Ma’bûd-u Zi şanımız olan Ce nab-ı Hak, genç liği mi zin en ulvî 
ve en kudsî ih ti yaç larına tam cevap ve re cek bir ilm-i ha ki kat 
ha zi ne si ni yir min ci asırda da mey da na ge tir miş tir. İşte bu zen-
gin de fi ne-i il mi ye, Kur’ân-ı Ke rim’in ha kikî ve par lak bir tef si ri 
olan Ri sa le-i Nur’dur. Bu eser ler, Kur’ân-ı Ha kim’den te reş şuh 
et miş ve onun esas ları da iresin de yazılmıştır. Ese ri te’lif eden 
Be diüzza man’dır. Bütün ha kikî ilim adam ları mütte fikân Ri sa-
le-i Nur’un bu muh te şem müel li fi nin ‘Be diüzza man’ den me ye 
lâyık bir şah si yet ol du ğu nu tas dik et mişler dir. Ri sa le-i Nur eser-
le ri nin mil let ve genç li ği dalâlet ve sapkınlık gir dap larından kur-
ta ra cak bir tef sir-i Kur’ân ol du ğu nu tak dir ve tah sin ler le tas dik 
et miş ler dir. Böyle ol du ğu hal de bu ka dar büyük bir şa he se rin 
müel li fi ni bugün her kes tam tanımıyor de ni le bi lir.

Evet ar ka daş lar, içi miz de on beş-yir mi se ne dir komünist ler 
ve din düşmanı ce re yan lar çok luk la çalışıyor larmış. Böyle dâhi-
le ri mi zi tanıtmak şöyle dur sun, türlü türlü is nad lar la kötüle miş-
ler, bu na mu vaf fak ol mak için de bütün imkânlar dan is tifa de 
et me ye çalışmışlar; ha kikî ve müca hid ilim adam larımızı mil le te 
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fe na göster mek için bütün gay ret le ri ni sarf et miş ler. Bu fe ci 
hâlin böyle ol du ğu nu, de mok ra si nin mem le ke ti miz de  şu yıllar-
da ge liş me ye baş la ması sa ye sin de an lamış bu lu nu yo ruz. Me ğer 
al danmışız ve  al datılmışız. Şim di ye ka dar din adam larımız 
hakkında bi ze yapılan uy dur ma tel ki nat ları ve ya lan yanlış pro-
pagan da ları bu ha ki kat le re vâkıf ol duk tan son ra kafamızdan çıka-
ra bil dik. Menfî in ti ba larımızı sil dik, ha kikî münev ver le rin is ti fa de 
et tik le ri kudsî ki tabımız Kur’ân’a sarıldık ve Kur’ân-ı Ha kim’in 
bu asırda yüksek bir tef si ri olan Ri sa le-i  Nur’la, Kur’ân ve iman 
ha ki kat le riy le münev ver ol ma ya baş ladık.

Evet, Abdülka dir-i Geylânî, İmam-ı Gazâlî ve Mevlânâ 
Celâled din-i Rumî gi bi İslâmi yet’in bi rer güne şi olan dâhi 
büyükle ri mi zin eser le ri ni ve hakikî kıymet le ri ni bugünkü genç-
lik nasıl bi le miyor sa, Be diüzza man Sa id Nursî gi bi mi sil siz bir 
Müfes sir-i Kur’ân’ı da tam tanıya mamıştır. Esa sen giz li ve aşikâr 
din düşman larının bir takım kasd-ı mah sus larıyla tanınmasına 
mey dan ve ril me miş tir. Fa kat böyle büyük bir müfes si rin ve bir 
İslâm dâhi si nin bu asırda da mev cut ol du ğu nu şahsî gay ret le-
riy le öğre nen ler, Be diüzza man’ın ta rihî ve ci hanşümûl de ğe ri-
ni der hal idrâk et mek te ve eser le rin den fay da lan mak için can 
at mak tadırlar.

Evet, ar ka daş lar! Kat’î ve kâmil bir ka na at le diye bi li riz ki: Bu 
asırda ki in san ları sa ade te ka vuş tura cak, on ları ak len ve kal ben 
ik na ede cek eser an cak Ri sa le-i Nur’dur. Bu hüküm Nur Ri sa le-
le ri ni oku yan münev ver le rin kat’î bir hükmüdür. Hem bu ka na-
atin isa be ti ni Ri sa le-i Nur’da ki ilmî kud ret ve ori ji nal lik açıkça 
göster mek te dir.

Ar ka daş lar!

Nasıl Kur’ân-ı Ke rim’e sa rılanların dünya ve ahi ret le ri mâmur 
olur sa, onun par lak bir tef si ri olan Ri sa le-i Nur’u oku yup amel 
eden ler de ha kikî saade te eri şe cek ler dir. Bu imanî eser le ri oku-
yan genç le rin imanı kuv vet le ne cek, is tik bal le ri par laya cak, bu 
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genç ler ilim ve ir fan sa hi bi ola cak lardır. Hem vata na, hem mil le-
te, hem an ne ve ba ba larına fay dalı, yüksek ahlâka sa hip genç ler 
ola rak te mayüz ede cek ler dir. Al lah’ın ha lis bir ku lu, Pey gam-
ber’in (sallallâhu aleyhi ve sellem) ha kikî bir ümme ti ha li ne gel mek 
bah ti yarlığına nâil ola cak lardır.

Ri sa le-i Nur hakkında bil gi so ran ar ka daş larımıza ge lin ce; bu 
hu sus ta bir fi kir edi ne bil mek için hiç bir yer den izahât al ma ya 
lüzum yok tur. Siz bu fey yaz eser le ri oku yun, biz zat ken di cehd 
ve şahsî gay re ti niz le onu an la ma ya ve tanıma ya çalışın. O ilim 
ve ir fan ha zi ne si ne biz zat gi rin, iş te an cak o za man ar zu et ti ği niz 
malûmatı hakkıyla el de etmiş ola caksınız.

Evet, Ri sa le-i Nur’u oku duk ça, Kur’ân nu ru içini ze do la-
cak, o Kur’ânî ha ki kat ler aklınızı ve kalbi ni zi ten vir ede cek ve 
imanınızı in ki şaf et ti rip kuv vet len di re cek tir. Nur Ri sa le le ri ni 
oku duk ça ilâhî bir fe yiz, ruh ve ma ne viyât âle mi ni zi kap laya-
caktır. Ha yat ta, siz le re büyük bir hu zur ve saade tin re fahı için de 
ya şa ya bil me nin kapıları açıla caktır. Dünyanın bir âhi ret mez rası 
ol du ğu nu ve bu fâni dünya ya, ebedî bir ha yatın ka zanılması 
için gel di ği ni zi bu eser ler den öğre ne cek ve bu iman ci he tin den 
dünyanın cen net ten da ha zevk li ol du ğu nu his se de cek si niz. İşte 
böyle son suz ve mâne vi bir şevk ve aşk la dünyayı, şu ge çi ci ha yat 
için de ğil, ebedî bir ha yatı ve bakî bir sa ade ti kazan mak için 
se ve cek si niz. Hem na maz kılmanın ve iba de tin büyük ve kudsî 
bir zevk ol du ğu nu bir kat da ha an la ya caksınız. Na maz da Rabb-i 
Rahîmi mi zin, Al lahımızın hu zu run da dur mak tan o ka dar de rin 
ve ilâhî bir zevk duy ma ya baş la ya caksınız ki; na mazsız ge çen 
günle ri niz ıstırap ve sıkıntılar la do la cak; en sevinç li, en me sut 
an larınızı Al lah’a iba det ve ta at ta bu la caksınız.

Ar ka daş lar,

Ri sa le-i Nur, yir min ci asrın Müslüman larını ve bütün  in san-
ları  ko yu  fi kir ka ranlıklarından ve müthiş dalâlet yol larından 
kur tar mak için müel lifin ken di ih ti ya riy le de ğil, bir ih san-ı ilâhî 
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ola rak yazılmış olan il hamî bir eser dir. İşte in san üze rinde ki 

te si ri pek büyük olan böyle bir ese ri de vamlı ola rak te en ni ile 

ve lûgat le rin mânâlarını öğre ne rek, dik kat le oku ya bil se niz, ge ce-

li-gündüzlü çalışan bir çok Nur ta le be le ri gi bi siz de büyük bir 

huzur ve sa ade te ka vu şur su nuz. Hem ga yet cev val ve fa al bir hâle 

ge lir si niz. O kudsî eser le ri günler ce oku ya bil me nin ilâhî hazzı ile 

çırpınırsınız. Bu gi bi kıyme ti ölçüye sığma yan eser ler le meş gul 

ola bil mek için beş da ki kayı bi le bo şa ge çir mez si niz. Ve hem 

da ima ce bi niz de, çan tanızda Nur ları taşımak, oku mak, da ima 

oku mak için za man larınızı büyük bir kıymet le kıymet len di rir-

si niz. Nur ları oku mak sev gi siy le, Nur ları oku mak he yecanıyla, 

Nur ları oku mak ih ti yacıyla ya narsınız.

Evet ar ka daş lar, Ri sa le-i Nur öyle câzi be dar bir eser dir ki; 

Ri sa le-i Nur’la Kur’ân’a ve ima na hizmet et me nin kud si yet ve 

büyüklüğünü an ladıkça, dünya da iken siz le ri cen ne te da vet 

et se ler, böyle mu kad des bir va zi fe yi, böyle ulvî bir sa ade ti şim di 

bırakıp git mek is te me ye cek si niz. İman ci he tiy le ve imanı kur-

tar mak dâvasına hiz met et mek ga ye siy le dünyanın bir mânevî 

cen net hükmünde ol du ğu nu his se de cek si niz.

Ri sa le-i Nur’a çalışan lar, iman ve İslâmi yet hiz me ti uğ run da 

öyle bir fe ra gat ve fe dakârlığa sa hip ol muş lar ki, on lar da men-

fa at-i şah si ye de ni len âdi ve ba yağı mak sat lar yer bu la mamış 

ve tu tu na mamıştır. Zi ra Nur ta le be le rin de en bi rin ci mak sat ve 

en büyük ga ye, rıza-yı ilâhîdir. Al lah’a had siz şükürler ol sun, 

Ri sa le-i Nur’a çalışmanın, mu kad des ki tabımız Kur’ân-ı Azîmüş-

şan’a hiz met ol du ğu nu öğre nen uyanık ve kıymet tar ve fe dakâr 

arka daş larımız mil yon ları geç miş tir. Aklı ye rin de olan lar için 

pek aşikâr ola rak görünen bu ha ki ka ti hiç bir ferd inkâr ede me-

mek te dir. Al lah için bir çalışma olan Ri sa le-i Nur fa ali yet le rin de, 

ilâhî bir aşk ve şevk le, kalbî ve ruhî bir sev giy le ge ce uy ku larını 

da hi fe da eden ler ol mak tadır.
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Bakınız! Ri sa le-i Nur’a hiz met eden Nur’un öyle ha kikî ta le-
be le ri var ki, on lar dan bi ri si ne de nil se, “Ri sa le-i Nur ye ri ne şu 
ki tap ları is tin sah et de Ame ri kalı mil yar der Ford’un ser ve ti ni 
sa na ve relim.” Ri sa le-i Nur’un satırlarından ka le mi nin ucu nu 
bi le kaldırma dan, o bah ti yar ta le be şöyle ce vap ve re cek tir:

“Dünyayı ser ve tiy le ve sal ta natıyla ver se niz kabul et mem. 
Çünkü, Ce nab-ı Hak, bi ze Ri sa le-i Nur’un mütalâası ve hiz me tiy-
le tüken mez, bakî bir ha zi ne ve re cek tir. Aca ba si zin o dünyevî 
ser veti niz be ni mes’ud ede cek mi dir? Bu şüphe li dir, fakat Rab-
bi mi zin ih san ede ce ği bakî ser vet ile hakikî bir sa ade te ka vu şa-
cağımızda şek ve şüphe yok tur.”

Kıymet li kar deş le rim,

Ri sa le-i Nur’un yüksek de ğe ri ni an la mak ta ve ya onu işi tip 
tanımak ta bi raz ge cik miş olan genç ler, iç le ri sızla ya sızla ya 
şöyle de mek te dir ler: Şu geç uya nan kıymet tar genç li ği mi fâni, 
ge çi ci şey ler le za yi et me ye ce ğim. An cak ve an cak Kur’ân’a ve 
ima na hiz met uğ run da, sev gi li Al lahım ve sev gi li Pey gam be ri-
min emir le ri ne ita at yo lun da ki  hiz met le re vak fe de ce ğim. An cak 
böyle lik le, bu muvak kat genç li ğim de, bakî bir genç li ği el de et miş 
ola cağım.

Ri sa le-i Nur’a bu ka dar bağ lanıldığını görünce dünya dan 
alâkamızın ke sil di ği zannına varılmasın. Bilâkis, bu ci het, şu 
hatt-ı ha re ke ti miz le te barüz eder: Mücer red isek iş le ri mi zi, ta le-
be isek ders le ri mi zi, me mur isek va zi fe mi zi, tüccar isek ti ca re ti-
mi zi yapıyo ruz. Dünyevî meş ga le miz ne ka dar faz la bu lu nur sa 
bu lun sun, ders ve im ti han larımız ne de re ce sıkı olur sa ol sun, 
Ri sa le-i Nur’a çalışma ya ve hiz me te yi ne va kit bu lu yo ruz ve bula-
bi li riz; za man ayırıyo ruz ve ayıra bi li riz. Zi ra nasıl ki, her gün 
ek mek, su ve ha va ya ih ti yaç var. Ay nen öyle de bun lar dan da ha 
faz la ola rak her gün Kur’ân ve iman ha ki kat le rin den mânevî 
gıda larımızı al ma ya muh tacız.
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Evet, Ri sa le-i Nur’la olan iş ti ga li miz, iş ve ders le ri miz de ki 
mu vaf fa ki ye ti kat kat artıra rak bi ze kuv vet ve he ves ve ri yor. 
Biz de dünya ya din için çalışmak fik ri ni uyandırıyor. Bi ze vak tin 
kıyme ti ni idrâk et ti ri yor, tak vim yap rak larının ge ri dönme ye ce-
ği ni kalb ve aklımıza te sir li bir su ret te ih tar ede rek, ömür ser ma-
ye si olan za manımızı kıymetlen dir mek şevk ve az mi ni ve ri yor. 
Çalışma sa at lerin de va kit le ri mi zi şu ra da bu ra da, bo şu bo şu na 
ve ya lüzum lu zannına kapıldığımız; fa kat biz ce fay dasız şey ler le 
öldürmek ten bi zi kur tarıyor. Hattâ is ti ra hat za man larında da hi 
iman ha ki kat le ri ne çalışma sev gi si ni husûle ge ti re rek rah met-i 
ilâhînin ha re ket içi ne der cet ti ği fa ali yet zev ki ni tattırıyor, böyle ce 
fâni bir ömürde bâki bir ha yatı ka zan manın yo lun da yürütüyor.

Kıymet li kar deş le rim,

Ri sa le-i Nur’un yüksek de ğe ri ni tam be yan etmek mümkün 
de ğil dir. Onun kıyme ti, onu da imî ve sa da kat le oku yan ların 
ru hu nu o ka dar sarıyor, o ka dar ken di ne râm ve meftûn edi yor 
ki, tah kikî iman mer te be le rin de te rak ki eden o fe dakârlardan 
bi ri nin başına, bütün din düşman ları toplanıp Ri sa le-i Nur’dan 
vaz ge çir me ye çalışsa lar yi ne mu vaf fak ola maz lar ve ola madılar.

Ben ki, Ri sa le-i Nur’u te’lif le va zi fe len di ri len ve is tih dam 
edi len Üstad’ın hiz met çi si ol mayı en büyük bir ni met bi li rim. 
Hiz met çi si nin hiz met çi li ği ni yap mayı bir şe ref ad de de rim. Bu 
kalbî ve sa mimî bağlılığı çok gören ler ola bi lir, fa kat hiç de faz la 
bul ma malıdır. Me selâ, kıymet li bir eser oku ruz, müel li fi ne karşı 
içi miz de az çok bir tak dir his si be li rir. Mo li ere’in, Hu go’nun, 
Go et he’nin eser leri ne bir hay ranlık du yarız. Aca ba İslâm di ni nin 
reh be ri olan Kur’ân-ı Ha kim’i tef sir eden bir İslâm dâhi si nin 
şahsına karşı bağlılığın de re ce si nasıl ol malıdır? O meş hur lar-
dan bi ri nin ese ri kâğıda yazılırsa, Be diüzza man Sa id Nursî’nin 
Kur’ân tefsi ri olan Nur Ri sa le le ri ni altın say fa la ra nak şetmek 
lâzımdır. Di ne muârız ol ma yan müsta kim bir fi lo zo fun ese ri ni 
tet kik için sa at ler ce çalışılırsa, iki ci hanın sa ade ti ni ders ve ren 
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Be diüzza man’ın eser le ri ni oku mak için uy ku larımızı terk et mek 
ge rek tir. Evet, dünyevî bir ki ta ba beş li ra öder sek, Ri sa le-i Nur 
gi bi dünya ve âhi ret te in sanı mes’ud kılan ve en yüksek bir 
mev ki ve şe re fe nâil olan bir tef sir-i Kur’ân’a yüz li ra ve ri riz ve 
ve ri yo ruz. İcap eder se onun neş ri uğ run da ser ve ti mi zi de fe da 
et mek İslâm cengâver le ri nin to run ları olan biz genç le re lâzım ve 
el zem dir ar ka daş lar!

Öyley se ge li niz kar deş le rim,

Nur ların der sin de diz di ze, hiz me tin de el ele, ci had-ı di ni ye-
de omuz omu za ve re lim, Nur lar dan nur al ma ya, imanî ders le rin-
den ders al ma ya şiddet le muh taç ol du ğu muz Nur Ri sa le le ri ne 
be raber ce çalışalım, görüşe lim, ko nu şalım. Al lah yolun da, din 
yo lun da ko şalım. Din siz le re karşı müca de le bay rağını aça rak 
ci had-ı di ni ye mey dan larında, hiz met-i ima ni ye mu hit le rin de 
tatlı can larımızı fe da ede lim.

Kıymet li kar deş le rim,

Ri sa le-i Nur’da çok üstün me zi yet ve hu su si yetler vardır. O 
mümtaz ve müstesnâ hâsi yet ler şimdi ye ka dar te’lif edil miş olan 
hiç bir eser de görülmüyor. Ömrünü oku mak la  ge çi ren ha kikî 
ilim adam larından Ri sa le-i Nur’u oku yan lar bu ha kika ti iz har 
edi yor lar. Ve o ka dir şi nas ve üstün şahsi yet ler bu za man da ya şa-
yan in san ların, il mi ne ka dar zen gin olur sa ol sun, Ri sa le-i Nur’u 
oku ma ya muh taç ol duk ları ka na ati ne varıyor lar. Enâni yet ve 
ilmî kıskançlık gi bi has talıkla ra müptelâ ol maktan kor kan fa zi let-
li âlim ve münev ver ler Ri sa le-i Nur’a der hal sarılıyor lar. Bazıları 
altmış yet miş yaş larında ol du ğu hal de yi ne Nur Ri sa le le ri ne tale-
be ol mak şe ref ve ni me ti ni ka zan ma ya çalışıyorlar.

Be diüzza man Sa id Nursî Haz ret le ri di yor ki: 

“Ri sa le-i Nur baş ka ki tap lar gi bi yalnız ilim vermi yor, onun 
mânevî der si de vardır.” İşte bu mânevî der sin te si ri dir ki, Ri sa-
le-i Nur’u oku yan ların ruh ve kalp le ri, vic dan ve lâti fe le ri o fey-
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yaz ders ten his se le ri ni ve gıda larını alıyor lar. Bu mânevî der sin 
nüfu zu de ğil mi dir ki, Nur Ri sa le le ri ni okuyan ların mânevî âlem-
le ri ilâhî nur lar la yıkanıyor. Ve ilâhî bir câzi be ve ilâhî bir te sir le 
iman ha ki kat le ri ne mu sah har ve meftûn ve meclûp bir hâle ge le-
rek Al lah ve Resûlul lah (sallallâhu aleyhi ve sellem) yo lun da yükse li-
yor lar. İlm-i iman âşıkları Ri sa le-i Nur oku yor. Dinî malûmat 
me raklıları Ri sa le-i Nur oku yor. Ha ki kat arayıcıları Ri sa le-i 
Nur oku yor. Müca de le ci müca hid fıtrat lar Ri sa le-i Nur oku yor. 
Hâmâset, bahadırlık ve kah ra manlığın şa hi kasına eriş mek iste-
yen ka bi li yet ler Ri sa le-i Nur oku yor. Mil li yet çiler Ri sa le-i Nur 
oku yor. Fen ve san’at er babı Ri sa le-i Nur oku yor. Müsbet ilim 
hay ran ları Ri sa le-i Nur oku yor. Ehl-i ta sav vuf Ri sa le-i Nur oku-
yor. Ede bi yat me raklıları Ri sa le-i Nur oku yor. De mek her bir 
ta ba ka-i in sa ni ye Ri sa le-i Nur’a ru hun da büyük bir ih ti yaç duy-
mak ta ve on dan is ti fa de etmek te dir.

Ar ka daş lar,

Ri sa le-i Nur’u oku yan ların ik na ka bi li ye ti ar tar, akıl ve 
mantığı iş ler ve kuv vet bu lur. Her han gi bir mev zuu, se vi ye si 
nis pe tin de muknî bir su ret te ifa de ede bil mek me zi ye ti ne sa hip 
olur. Zi ra o Nur cu baş tan ba şa aklî, mantıkî ve muknî bir şahe se-
rin şâhâne ders le riy le te nevvür ve te feyyüz et mek te dir.

Ha kikî me de ni ye tin ve yüksek iç ti ma iyatın, insanlık ka nun-
larının men baı ve esası Kur’ân’dır. Kur’ân umûm nev-i be şe re 
hi tap eden bir hatîb-i umumîdir. Kur’ân-ı Ha kim’in ha kikî ve 
ber rak ve par lak bir tef si ri olan Ri sa le-i Nur’da, aradığınız imanî 
ve İslâmî, aklî ve fikrî, kalbî ve ruhî bir çok ih ti yaç larınızın tat-
min edil di ği ni göre cek si niz. Kafanızda ki bir kısım is tif ham ların 
tam ik na edi ci bir tarz da ce vaplandırıldığını büyük bir hay ranlık 
ve şükran his le ri için de müşa he de ede cek ve Ri sa le-i Nur’un 
ken di ni ze hi tap eden ilâhî  ha ki kat ler mec mu ası ol du ğu na kâni 
ola rak, son suz bir hu zur için de mes’ûdâne bir ha yat ya şa ma ya 
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baş la yacaksınız. O Nur ları de fa lar ca ve hat ta bir ömür bo yun ca 
oku mak zevk ve sev gi sin den ken di ni zi kur ta ra ma ya caksınız.

Ri sa le-i Nur mev zu unu büyük bir alâka ile ta kip eden uyanık 
ar ka daş larım,

Kur’ân-ı Ke rim’in mânâsı bi lin me se de, okundu ğu ve din len-
di ği za man ruh lar da nasıl ki mâne vi ve de runî bir te sir husûle 
ge lir. Zi ra kelâm, Al lah kelâmıdır. Bu Kelâmul lah’da ki ve İslâmi-
yet’te ki mânânın kud si ye ti dir ki, Türkler İslâmi yet’le ci han gir 
ol du lar, kıt’alar, bel de ler fet het ti ler. Bin se ne den be ri İslâmi-
yet’in bay rak tarlığını yap mak tadırlar. 

Ay nen öyle de, Kur’ân’ın bu asırda yüksek bir tef si ri olan Ri sa-
le-i Nur’da ki bazı ba his le ri baş langıçta ta ma men an la ya maz sanız 
da, onun mânevî te si ri ve mânevî fey zi, ruh ve kal bi ni ze nüfuz 
eder; mânâ âle mi ni zi is tilâ eder, kat’iyen is ti fa de siz kal mazsınız 
ve kalmıyo ruz. Hem in san yalnız akıldan iba ret de ğil dir; kalp, 
ruh, sır ve vicdan gi bi mânevî lâti fe ve ci hazâta da mâlik tir. 
Aklınız her bir me se le-i ima ni ye yi bi rin ci oku yuş ta hakkıyla kav-
ra ya ma sa da kalp ve ruh on dan hisse si ni alır. Ri sa le-i Nur’un bu 
mânevî te si ri dir ki, Ri sa le-i Nur’un ilk te’li fi za manında se kiz-on 
Nur ta le be si var ken, şim di mil yon lar ol muş tur. Dünya fi kir ce re-
yan ları için de en kuv vet li bir iman ce reyanı ola rak Ana do lu’yu 
is tilâ et miş; Av ru pa, Ame ri ka, As ya kıt’alarına ka dar varlığını ve 
kuv veti ni ka bul et tir miş, din düşman larını deh şe te düşüre rek 
mağlûbi ye te du çar et miş, iman ve İslâmi yet’e ha yat ve ha re ket 
ver miş, nesl-i ce di di ih ti za za ge tir miş ve kah ra man ve cengâver 
fıtrat ları in ki şaf et ti re rek ci had-ı İslâmi ye mey dan larında her 
şe yi ni iman uğ run da fe da et ti re cek de re ce de koş tur muş tur ve 
koş tur mak tadır. Ni ha yet dünyanın ve âlem-i İslâm’ın fev kalâde 
tak dir ve hay ranlığına maz har ol muş ve ol mak tadır.

Bu nun için, de vamlı oku ma ya her gün de vam edi niz. Ken di ni 
tek rar tek rar, zevk le ve şevk le oku tan bu şa he ser Külliyâtı oku-
duk ça an layışınız zi ya de le şe cek tir; an la manın tek ça re si, Nurlar-
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la baş ba şa kalıp, zihnî cehd sarf ede rek tek rar tek rar oku mak 
sev gi siy le pâyi dar ol maktır.

Muh te rem ar ka daş larım,

Ri sa le-i Nur’un üslûbu em sal siz ve hiç bir üslûpla ka bil-i 
kıyas ol ma yan ca zip bir üslûptur. Be diüzza man Sa id Nursî bir 
müfes sir-i Kur’ân ol mak la be ra ber, asrımızın en büyük edi bi ve 
kuvvet li bir be li ği dir. Fa kat lâfzın göste riş ve tan ta nasına de ğer 
ve ren edip ler den de ğil dir. Bilâkis en faz la mânâya ehem mi yet 
ve kıymet ve rip, lâfzın hatırı için mânâdan fe dakârlık yap ma-
yan, el bi se için vücut tan kes me yen bir müel lif tir. O, zâtına has 
ve ga yet mües sir ve ga yet câzi bedâr bir üslûb-u be ya na sa hip tir. 
Bu nun için Nur Ri sa le le rin de, Kur’ân ve iman ha ki kat le ri en ber-
rak ve en mükem mel, en câzip ve en mües sir bir tarz da izah ve 
is pat edil miş tir.

Ri sa le-i Nur câmi ha ki kat ler ve ve ciz sözler hazi ne si dir. Bir 
cümle de bir say falık, bir say fa da on say falık, bir ri sa le de bir 
ki taplık mânâ ifa de eden ve câmiü’l-ke lim hu su si ye ti ne mâlik 
olan bir şa heser dir. Bu nun için dir ki, ders le ri çok te sir li dir ve 
ga yet nâfiz dir. Müte hassıs zâtlar ca malûmdur ki, imanî me se-
le ler de faz la taf silât, der sin te sir ve tef hi mi ni zor laştıra bi lir. O 
ders le rin ka na at ve ri ci ve tat minkâr ol masında çok de fa fay dalı 
bir ne ti ce el de edi le mez. Bu ha ki ka te binâen, bil has sa imanî ha ki-
kat le rin mücmel ola rak ders ve ril me si da ha te sir li ve da ha ve rim-
li ve da ha an layışlı olur ve ol mak tadır. Bu düstu ra is tinâden 
Ri sa le-i Nur taf silâta ve te fer ru ata dal mamıştır. Zihni te fer ruat-
la dağıtma mak me to du nu esas tut muş tur.

İman il mi ne müştak ar ka daş larım, 

Be diüzza man Sa id Nursî, İhlâs Ri sa le si’nin sonun da biz le re 
çok büyük bir müjde ve ri yor. O kadar ha ri ka bir ko laylığı be şe re 
tak dim ede bil mek, asrımıza ka dar hiç bir müel lif te görülme miş-
tir ka na atin de yiz.
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Di yor ki: “Bu ri sa le le ri an la ya rak ve ka bul ederek bir se ne 
oku yan, bu za manın ha ki kat li bir âli mi ola bi lir.”

Evet, fen bütün hızıyla iler le mek te dir. Ma ne viyâtta yüksel-
mek de, bu nun la muvâzîdir. Maddî alan da bir sa at lik yo lun bir 
sa ni ye ye in di ril di ği bir dev ri yaşıyo ruz. 

Ma ne viyât sa hası ise da ha sür’at li ve da ha vüs’at li dir. Es ki 
za man da yarım asırda el de edi le bi len ilm-i ha ki kat, şim di kısa 
bir zaman da ka zanıla bi li yor. Bel ki de da ha az bir müddet te aynı 
se me re ve ne ti ce hâsıl olu yor. Ce nab-ı Hakk’ın rah met ve ke re-
miy le bu asır Müslüman larına ve in san larına lütuf bu yur du ğu 
bu ka dar selâmet li ve ko lay el de edi le bi le cek İslâmî bir maari fin, 
imanî bir ne ti ce nin mev cu di ye ti ni işi ten ve aklı başında olan her 
in san, husûsan her Müslüman, bu zen gin ser ve te mâlik ol mak 
için Nur Ri sa le le ri ne büyük bir sa da kat ve sev gi ile çalışmak tan 
nasıl ge ri ka la bi lir?

Gay ret li ar ka daş larım,

O ka dar de ğer li, o ka dar kıymet tar bir eser Külliyâtını bir an 
ev vel oku mak ve on lar dan her gün imanî ve İslâmî gıda larınızı 
al mak için bütün him met ve varlığınızla çalışa cağınızdan emi-
nim, böyle ol manızı te men ni edi yo rum. Zi ra genç lik gi di yor, 
ömür ge çi yor, za man lar ge ri gel mi yor.

Evet, biz ne mu al lim le ri miz den bir me det ve ne de pe der 
ve va li de le ri miz den bir teş vik bek le miyo ruz ve bek le me yiz. Biz 
an cak Al lah’ın ina ye tiy le ken di ken di mi zi ye tiş tir mek za ru ret ve 
se batındayız. İnşa al lah de vam ve sa da kat le çalışa rak mutla ka 
yükse le ce ğiz. Tâ iman ve İslâmi yet me ra ti bi nin zir ve si ne ula şa-
cağız. Kal bi mi zi Nur-u Kur’ân’la, ka famızı ilm-i iman la aydınla-
ta cağız. Kalp ve aklımızı çalıştıra cağız. Al lah’ın has ve hâlis, 
fa kat müca hid bir ku lu, Resûlul lah’ın (sallallâhu aleyhi ve sellem) 
ihlâslı, fe dakâr ve cengâver bir ümme ti ol mak yo lun da Nur Ri sa-
le le riy le yürüye ce ğiz ve iler le ye ce ğiz.
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Ri sa le-i Nur’dan es ki mez yazı öğren me ye gelin ce; Kur’ân 
yazısıyla olan Nur Ri sa le le ri ni yazmak ta ki ka zancımız çok 
büyüktür. Es ki mez yazıyı kısa bir za man da öğre ni yo ruz, hem 
ya zar ken malûmat el de edi yo ruz. Hem, Ri sa le-i Nur ec za larını 
ço ğalt mak la ima na ve Kur’ân’a hiz met edil di ği için pek büyük 
mâne vi ka zanç lar el de edi yo ruz. Hem yazıla rak edi ni len bil gi 
hafıza ya da ha esaslı yer le şi yor. Bu nun için şim di ye ka dar bin-
ler ce genç Ri sa le-i Nur’u ya za rak Kur’ân yazısını öğren miş ve 
öğren mek te dir.

Kıymet li kar deş le rim,

Ri sa le-i Nur’un bir çok me zi yet ve hu su si yet lerin den bir 
kaçını da ha siz le re nak le de ce ğim: Ri sa le-i Nur’da ki ha ri kulâde 
ilmî kuv vet, tak lidî imanı tah kikî ima na çe vi ri yor; in sanı salâbet-
li ve kuv vetli bir Müslüman, il miy le amel eden bir mü’min-i 
kâmil ol ma ya doğ ru götürüyor. Men hus, pis zevkler den nef ret 
et ti rip vaz ge çi ri yor. En ulvî ve en temiz, ebedî ve ser medî zevk 
ve haz lar ve re cek hare ket le re sevk edi yor. İnsa na ha yatı sev di ri-
yor. Bed bin lik ten kur tarıp imanlı bir nik bin lik ve ri yor. Uyu şuk 
ve tem bel le ri cev val yapıyor; ruhî bir ce velân in sanın iç âle min-
de hüküm-fermâ olu yor. Or ta hal li de ğil, en ile ri ve en yüksek 
bir in san ol mak he ve si ni uyandırıyor. Gu rur ve ki bir gi bi kötü 
ahlâkları kaldırıyor. İnsanı, te va zu, mah vi yet ve va kar gi bi fa zi-
let ler le de ğer len di ri yor. Hasım ta raf ları barıştırıyor. Fe nalığa, 
fe nalıkla de ğil, iyilik le mu ka be le et mek der si ni ve ri yor. Siz gi bi 
temiz ve ter bi ye li genç le ri fe na bir mu hi tin fe na göre nek le riy le 
ahlâksız hâle düşmek felâke tin den mu ha fa za edi yor.

İşte bu nun için dir ki, Ri sa le-i Nur’u sa da kat ve de vam la oku-
yan ha kikî bir Nur ta le be si, ahlâken düşük in san lar arasında kal-
sa da ahlâkını boz madan on lar dan uzak laşıp ken di ni kur tarıyor. 
Hem ahlâk ve ter bi ye si ni yükselt mek için ne fis mücade le si ne 
gi ri şi yor. Ri sa le-i Nur’dan aldığı malûmat ve imanî kuv vet le 
mu vaf fak olu yor. Hem ken di ni o bo zuk ce mi ye te ve kim se le re 
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kaptırmıyor; bi la kis Ri sa le-i Nur’u neş re de rek imanî esas ların 
zayıfla ması ne ti ce si ola rak bo zu lan o ce miye ti ik na ve ıslah 
et mek ceh di ne sa hip olu yor. İçti maî yüksek esas lar la müceh-
hez bir ısla hatçı gibi ga ye ve pren si bin de te rak ki ler kay de di yor. 
Dâvasını yürütmek te ve yer leş tir mek te âde ta za ferden za fe re 
koş ma ya başlıyor.

Evet ar ka daş lar!

Bugün, iç ti maî dert ve ya ra larımızı hal le dip teda vi ede cek en 
esaslı ve en te sir li faktör ve ni zamı hâvi olan bir ha ki kat kay nağı 
vardır. O da, Ri sa le-i Nur’dur. Bu nun için dir ki, ha ki ka ti idrâk 
ede bi len ha kikî münev ver ler ve uyanık mek tep li ler büyük bir 
ço ğun luk la Ri sa le-i Nur’a sarılmak tadırlar.

Evet, düşünce miz da ima te rak ki et mek te olacaktır. Bu mu vak-
kat dünyanın, ebedî sa ade ti kazan mak için bir ti ca ret ha ne 
ol du ğu nu Ri sa le-i Nur bi ze ders ve ri yor. Biz de, bütün ha kikî 
ilim lerin ma de ni, esası, nu ru ve ru hu olan iman il mi ni tah sil ve 
ik ti sab et mek için ve mu kad des dâvamızda mu vaf fak ve kudsî 
müca de le miz de mu zaf fer ol mak için aza ka na at et me ye ce ğiz. 
Da ima yüksel mek, da ima iler le mek, da ima te rak ki etmek için 
Nur Ri sa le le ri ne çalışa cağız ve çalıştıracağız.79

İKİNCİ KONFERANS-ANKARA ÜNİVERSİTESİ - 1950

1950’de An ka ra Üni ver si te si’nde, pro fesör ve me bus larımız ve 

Pa kis tanlı mi sa fir le ri miz ve muh te lif fakülte ta le be le ri nin hu zurun da, 

fakülte mes ci din de ge ce yarısına ka dar de vam eden bir mec lis te ve ri len 

ve büyük bir alâka ve ehem mi yet le din len miş olan bir kon feranstır.

İmân ve İslâmi yet âb-ı ha yatına su samış kıymet li kar deş le-
rim,

Ev velâ: İti raf ede yim ki, bu kon fe ransın ve ril di ği kürsüde 
bu lun muş ol mak iti ba riy le siz ler den farkım yok tur. Si zin bir 
kar de şi ni zim. Hem bu kon ferans, be nim çok muh taç ol du ğum 

79 R. Nur Külliyâtı, II, s:2253-2257
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ga yet nâfî bir der sim dir. Mu ha tap ken dim dir. Der si mi müzake re 
nev’in den, siz müba rek kar deş le ri me oku yacağım. Ku sur lar ben-
den dir. Kemâl ve güzel lik ler, is ti fa de et ti ğim Ri sa le-i Nur eser le-
ri ne ait tir. Bir mâni başımıza gel mez se, haf ta da bir de fa ola rak 
de vam ede ce ği miz dinî kon fe rans lar dan, bugün bi rin ci si ima na 
dâir dir. Çünkü, Be diüzza man Sa id Nursî’nin Bi rin ci Mil let Mec-
li si’nde be yan et ti ği gi bi, “Kâinat ta en yüksek ha ki kat imandır, 
imandan son ra na mazdır.” Bu nun için biz de kon fe ransımızın 
Kur’ân, iman, Pey gam be ri miz Re sul-i Ek rem (sallallâhu aleyhi ve 

sellem) Efen di miz hakkında ol masını müna sip gördük. İkin ci si de 
in şa al lah na maz ve iba de te ait ola caktır.

Bu mev zu ları bi ze ders ve re cek bir eser aradık. Ni ha yet bu 
ha yatî ve ebedî ih ti yacımızı, asrımızın feh mi ne uy gun ve ik na 
edi ci bir tarz da ders ve ren ve yarım as ra yakındır, büyük bir iti-
mat ve em niye te maz har ol mak la en mu te ber dinî bir eser olan 
Ri sa le-i Nur’u in ti hab et tik. Şim di, ilk konfe ransımızın ni çin 
iman mev zu un da ol du ğu nu izah ile bu eser ve müel li fi hakkında 
ga yet kısa ola rak malûmat ve re ce ğiz. Şöyle ki:

Bu asırda din ve İslâmi yet düşman ları, ev velâ inşânın esas-
larını zayıflat mak ve yıkmak plânını prog ram larının bi rin ci mad-
de si ne koy muş lardır. Hu su san bu yir mi beş se ne için de, ta rih te 
görülme miş bir hâlde münâfıkâne ve çe şit çe şit mas keler altında 
imanın erkânına yapılan sui kast lar pek deh şet li ol muş tur, çok 
yıkıcı şe kil ler tat bik edil miş tir.

Hal bu ki, imanın rükünle rin den bi ri sin de hâsıl ola cak bir 
şüphe ve ya inkâr, di nin te fer ru atında yapılan la kaytlıktan pek 
çok de fa da ha felâket li ve za rarlıdır. Bu nun için dir ki; şim di en 
mühim iş, tak lidî imanı tah kikî ima na çe vi re rek imanı kuvvet-
len dir mek tir, imanı tak vi ye et mek tir, imanı kur tar maktır. Her 
şey den zi ya de imanın esâsatıyla meş gul ol mak kat’î bir za ru ret ve 
mübrem bir ihti yaç, hat ta mec bu ri yet hâli ne gel miş tir. Bu, Türki-
ye’de böyle ol du ğu gi bi, umum İslâm dünyasında da böyle dir.
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Evet, te mel le ri yıpratılmış bir bi nanın oda larını ta mir ve tez-
yi ne çalışmak, o bi nanın yıkılma ması için ne de re ce bir fay da 
te min ede bi lir? Kökle rinin çürütülme si ne ça ba la nan bir ağacın 
ku ru ma ması için, dal ve yap rak larını ilaç la ya rak ted bir al ma ya 
çalışmak, o ağacın ha yatına bir fay da vere bi lir mi?

İnsan, sa ray gi bi bir bi nadır, te mel le ri erkân-ı ima ni ye dir. 
İnsan, bir şe ce re dir, kökü esâsât-ı ima ni ye dir. İmanın rükünle-
rin den en mühi mi, iman-ı billâhdır, Al lah’a imandır. Son ra 
nübüvvet ve ha şir dir. Bu nun için, bir in sanın en baş ta el de et me-
ye çalıştığı ilim, iman il mi dir. İlim le rin esası, ilim le rin şahı ve 
pa di şahı, iman il mi dir.

İman, yalnız ic malî bir tas dik ten iba ret de ğil dir. İmanın çok 
mer te be le ri vardır. Tak lidî bir iman, hu su san bu za man da ki 
dalâlet, sapkınlık fırtınaları karşısında ça buk söner, tah kikî iman 
ise sarsılmaz, sönmez bir kuv vet tir. Tah kikî imanı el de eden bir 
kim se nin, iman ve İslâmi yet’i deh şet li din siz lik kasırga larına da 
mâruz kal sa, o kasırgalar bu iman kuv ve ti karşısında te sir siz kal-
ma ya mahkûmdur. Tah kikî imanı ka za nan bir kim se yi, en din siz 
fi lo zof lar da hi bir ves ve se ve ya şüphe ye düşürte mez.

İşte, bu ha ki kat le re binâen biz de tah kikî imanı ders ve re rek, 
imanı kuv vet len di rip in sanı ebedî saa det ve selâme te götüre cek 
Kur’ân ve iman ha ki kat le ri ni câmi bir ese ri, se bat ve de vam ve 
dik kat le oku mayı kat’iyet le lâzım ve el zem gördük. Ak si tak dir-
de, bu za man da dünyevî ve uh revî deh şet li mu si bet ler içi ne 
düşmek, şüphe götürmez bir ha ki kat ha lin de dir. Bu nun için 
yegâne kur tu luş ça re miz, Kur’ân-ı Ha kim’in imanî âyet le ri ni ve 
bu as ra ba kan âyet-i ke ri me le ri ni tef sir eden yüksek bir Kur’ân 
tef si ri ne sarılmaktır.

Şim di, “Böyle bir eser, bu asırda var mıdır?” diye bir sua lin 
içi niz de hâsıl ol du ğu, nur’anî bir heye canı ifa de eden simâla-
rınızdan an laşılmak tadır.
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Evet, bu çe şit ih ti yacımızı tam karşıla ya cak olan bir ese ri 
bul mak için, çok dik kat ve iti na ile aradık. Ni ha yet, hem Türk 
genç li ği ne, hem umum Müslüman la ra ve be şe ri ye te Kur’ânî bir 
reh ber ve bir mürşid-i ek mel ola cak bir ese rin Be diüzza man 
Sa id Nursî’nin “Ri sa le-i Nur” eser le ri ol du ğu ka na ati ne vardık. 
Bi zim le be ra ber, bu ha ki ka te Ri sa le-i Nur’la imanını kur ta ran 
yüz bin ler le kim se ler de şa hit tir.

Evet, yir min ci asırda küllî ve umumî bir reh berlik va zi fe si-
ni göre cek Kur’ânî bir ese rin müel li finin, şu hu su si yet le ri hâiz 
ol masını esas it ti haz ettik. Bu hâsi yet le rin de ta mamıyla Ri sa le-i 
Nur’da ve müel li fi Be diüzza man Sa id Nursî’de mev cut ol du ğu nu 
gördük. Şöyle ki:

Bi rin ci si: Müel li fin, yalnız Kur’ân-ı Ha kim’i kendi ne üstad 
edin miş ol ması.

İkin ci si: Kur’ân-ı Hakîm, ha kikî ilim le ri hâvi bir ki tab-ı 
mu kad des tir. Ve bütün asırlar da, in san ların umum ta ba ka larına 
hi tap eden ezelî bir hutbe dir. Bu nun için, Kur’ân’ı tef sir eder ken, 
ha ki katin sâfi ola rak ifa de edil me si ve böyle ce ha kikî bir tef sir 
ol ması için, müfes si rin ken di hu susî mes lek ve meş re bi nin te si ri 
altında kal mamış ve he ve si karışmamış ol ması lâzımdır. Ve hem 
de Kur’ân’ın mânâlarını ke şif ile te zahür eden Kur’ân ha ki kat le-
ri nin tes pi ti için el zem dir ki, o müfes sir zât, her bir fen de müte-
hassıs ge niş bir fik re, in ce bir na za ra ve tam bir ihlâsa mâlik bir 
allâme ve hem ga yet âli bir de ha ve nüfuz lu de rin bir iç ti had ve 
bir kuv ve-i kud si ye ye sa hip ol sun...

Üçüncüsü: Kur’ân tef si ri nin tam bir ihlâsla te’lif edil miş 
ol ması ki, müel li fin, Ce nab-ı Hakk’ın rızasından baş ka hiç bir 
maddî, mânevî men fa ati ga ye edin me me si ve bu ulvî hâle tin, 
müel li fin ha yatında ki vu ku at lar da müşa he de edil miş ol ması...

Dördüncüsü: Kur’ân’ın en büyük mu ci ze le rinden bi ri si de, 
genç lik ve ta ze li ği ni mu ha fa za etme si dir. Ve o asırda in zal edil-
miş gi bi, her asrın ih ti yacını karşıla yan bir veç he si ol masıdır. 
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İşte, bu asırda mey da na ge ti ri len bir tef sir de, Kur’ân-ı Ha kim’in 
asrımıza ba kan veç he si nin keş fe di lip, âvâmdan en ha vas sa 
ka dar her ta ba kanın is ti fa de ede bi le ce ği bir üslûpla izah ve is pat 
edil miş olması...

Be şin ci si: Müfes si rin Kur’ân ve iman ha ki kat le ri ni, cerh edil-
mez de lil ve hüccet ler le is pat ede rek ted ris et me si. Ya ni, po zi ti-
viz mi (İspa ti yet çi lik) bir esas it ti haz et miş ol ması...

Altıncısı: Ders ver di ği Kur’ânî ha ki kat le rin, hem aklı, hem 
kal bi, hem ru hu ve vic danı ten vir ve tat min ve nef si mu sah har 
et me si ve şey tanı da hi il zam ede cek de re ce de kuv vet li ve ga yet 
be liğ, nâfiz ve mües sir ol ması..

Ye din ci si: Ha ki kat le rin der ki ne de mâni olan ben lik, gu rur, 
ucup ve enâni yet gi bi kötü has let ler den kur tarıp, te va zu ve mah-
vi yet gi bi yüksek ve güzel ahlâkla ra sa hip kılması...

Se ki zin ci si: Kur’ân-ı Ke rim’i tef sir eden bir allâme nin Resûl-i 
Ek rem’in (sallallâhu aleyhi ve sellem) sünne ti ne it ti ba et miş ol ması 
ve ehl-i sünnet ve ce ma at mez he bi üze re il miy le âmil ol ması ve 
azamî bir zühd ve tak va ve aza mî ihlâs ve di ne hiz me tin de azamî 
se bat, azamî sıdk ve sadâkat ve fe dakârlığa, azamî ik ti sat ve ka na-
ate mâlik ol ması şarttır.

Hülâsa ola rak müfes si rin, Kur’ânî ri sa le le riy le, Ri sa let-i 
Ah me di ye nin (sallallâhu aleyhi ve sellem) azamî tak va ve azamî ubu-
di ye ti ve kuv ve-i kud si ye siy le de velâyet-i Ah me di ye nin (sallallâhu 

aleyhi ve sellem) le meâtına maz har ol muş hâdim-i Kur’ân bir zât 
ol ması...

Do ku zun cu su: Müfes si rin, Kur’ânî ve şer’î mese le le ri be yan 
eder ken, şu ve ya bu taz yik ve işken ce yi na za ra al ma yan, her-
han gi bir te sir altında ka la rak fet va ver me yen ve ölümü is tih kar 
edip, dünya ya mey dan oku ya cak bir iman kuv ve tiy le ha ki ka ti 
per vasızca söyle yen, İslâmî şe ca at ve cesa re te mâlik olan bir 
müfes sir ol ması ge rek tir.



169

Hem idam plânlarının tat bik edil di ği ve bir tek dinî ri sa le 
neş ret ti ril me di ği deh şet li bir de vir de, bil has sa im ha edil me si ve 
söndürülme si he def tutu lan Kur’ânî, şer’î esâsâtı te’lif ve neş ret-
miş oldu ğu mey dan da ol mak la bir mürşid-i kâmil ve İslâm’ın, 
bu asırda ha kikî bir reh ber-i ek me li ve Kur’ân’ın mu te ber bir 
müfes sir-i âzamı ol muş olması lâzımdır.

İşte bu za man da, yu karıda mezkûr do kuz şart ve hu su si yet-
le rin, müel lif Sa id Nursî’de ve eser le ri olan Nur Ri sa le le ri’n de 
ay niy le mev cut ol du ğu, ha kikî ve müte bah hir ule ma-i İslâm’ın 
ic ma’ ve tevatür ve it ti fakıyla sa bit ol muş tur. Ve hem in tiba ha 
gel mek te olan bu mil let-i İslâmi ye ce, Avru pa ve Ame ri ka ca 
malûm ve mu sad daktır.

İşte ar ka daş lar, biz, böyle bir tef sir-i Kur’ân arıyor ve böyle 
bir müfes sir is ti yor duk.

Kıymet li kar deş le rim! Böyle deh şet li bir asırda, in sanın en 
büyük me se le si imanını kur tar mak ve ya kay bet mek da vasıdır. 
Umumî harp ler, be şe re inti bah ver miş, dünya ha yatının fâni li ği-
ni ih tar etmiş tir ve bâki bir âlem de, ebedî bir saa det için de ya şa-
mak his si ni uyandırmıştır. El bet te böyle muaz zam bir dâvayı, 
şaşırtıcı ve al datıcı bir za man da ka za na bil mek için, bir dâva 
ve ki li bul mak ta çok dik kat li ol mamız lâzımdır. Bu nun için tet ki-
katımızı bi raz da ha ge niş le te ce ğiz. Şöyle ki:

Asrımızdan ev vel ki İslâmi yet’in ilm-i kelâm dâhile ri ve di ni mi-
zin hâri ka imam ları ve Kur’ân-ı Hakîm’in dâhi müfes sir le ri nin 
vücu da ge tir dik le ri eser ler, kıymet tak di ri mümkün ol ma ya cak 
de rece de kıymet tardır. O zâtlar, İslâmi yet’in bi rer güne şi dir ler. 
Fa kat bu za man, o büyük zâtların yaşadığı za man gi bi de ğil dir.

Es ki za man da, dalâlet, ce ha let ten ge li yor du. Bu nun yok 
edil me si ko laydı. Bu za man da dalâlet, Kur’ân ve İslâmi yet’e ve 
ima na ta ar ruz, fen ve fel se fe ve ilim den ge li yor. Bu nun iza le si 
müşküldür. Es ki za man da ikin ci kısım, bin de bir bulu nu yor-
du; bu lu nan lar dan, an cak bin de bi ri, ir şad ile yo la ge le bi lir di. 
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Çünkü, öyle ler hem bil mi yor lar, hem ken di le ri ni bi lir zan ne di-

yor lardı.

Hem, bun dan ev vel ki asırlar da, müspet ilim lerin, yir min-

ci asırda ki ka dar te rak ki et me miş oldu ğu malûmu nuz dur. Şu 

hâlde, bu asırda dünya ya yayılmış olan din siz lik ve mad diy yun-

lu ğu kökünden yıka bil mek, hak ve ha ki kat yo lu nu gösterip, 

be şe ri sırat-ı müstakîme ka vuş tur mak, imanı kur ta ra bil mek 

için, an cak ve an cak Kur’ân-ı Hakîm’in bu as ra ba kan veç he si ni 

keş fe dip, umu mun müste fid ola bi le ce ği bir şe kil de tef sir edil me-

si el bet te bu asırda kâbil ola caktır.

İşte, Be diüzza man Sa id Nursî, Kur’ân-ı Ke rim’de ki bu asrın 

muh taç ol du ğu ha ki kat le ri keş fe dip, Nur Ri sa le le rin de, her ke-

sin ka bi li ye ti nis pe tin de is ti fa de ede bi le ce ği bir tarz da, tef sir ve 

izah et mek mu vaf fa ki ye ti ne maz har ol muş tur. Bu nun için dir 

ki, “Ri sa le-i Nur, em sa li görülme miş bir şa he ser dir” ka na ati ne 

varılmıştır. Ve yi ne Ri sa le-i Nur’da ki bu im ti yaz dan do layıdır ki, 

bu müba rek İslâm mil le tin den mil yon lar ca bah ti yar kim se ler, 

ter ci hen ve zi ya de bir ih ti yaç du ya rak, büyük bir iş ti yak ve sev-

giy le se ne ler ce de vam eden taz yi kat lar içe ri sin de Ri sa le-i Nur’u 

oku muş lardır.

Hem Ri sa le-i Nur ih ti yaç za manında te’lif edildi ğin den Türki-

ye ve İslâm dünyası ge niş li ğin de ge liş miş ve dünyayı alâka dar 

eden bir im ti ya za maz har ol du ğu nu gözle re göster miş tir.

Kıymet li kar deş le rim,

Sa id Nursî kırk se ne ev vel İstan bul’da iken, “Kim ne is ter se 

sor sun!” di ye, ha ri kulâde bir ilânat yapmıştır. Bu nun üze ri ne o 

za manın meş hur âlim ve allâme le ri, Be diüzza man’ın hücre si ne 

ka fi le ka fi le gi dip, her nev’i ilim le re ve muh te lif mev zula ra da ir 

sor duk ları en müşkül, en muğlâk su al le ri Be diüzza man du rak la-

ma dan doğ ru ola rak ce vaplandırmıştır.
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Böyle had ve hu du du ta yin edil me yen, ya ni “Şu ve ya bu ilim-
de ve ya mev zu da, kim ne is ter se sorsun” di ye bir kayıt ko nul ma-
dan ilânat yap mak ve ne ti ce de da ima mu vaf fak ol mak, be şer 
ta ri hin de görülme miş ve böyle iha talı ve yüksek bir il me sa hip 
böyle bir İslâm dâhi si, şim di ye ka dar zu hur et me miş tir; Asr-ı 
Saa det müstes na...

Hattâ o za man lar da, Mısır Câmiü’l-Ez her Üniver si te si re is-
le rin den meş hur Şeyh Bahît Efen di, İstan bul’a bir se ya hat için 
gel di ğin de, Kürdis tan’ın sarp, yalçın ka ya ları arasından ge le rek, 
İstanbul’da bu lu nan Be diüzza man Sa id Nursî’yi il zam ede me-
yen İslâm ule ması, Şeyh Bahît’den bu genç ho canın (Be diüzza-
man’ın) il zam edil me si ni is ter ler. Şeyh Bahît de, bu tek li fi ka bul 
ede rek bir müna za ra ze mi ni arar. Ve bir na maz vak ti Aya sof ya 
Ca mii’nden çıkılıp ‘çayhâne’ye otu rul duğun da, bu nu fırsat telâk-
ki eden Şeyh Bahît Efen di, Be diüzza man Sa id Nursî’ye hitâben: 
“Av ru pa ve Osmanlı Dev le ti hakkında ne di yor su nuz? Fik ri niz 
ne dir?” di ye so rar. 

Şeyh Bahît Efen di Haz ret le ri’nin bu su al den mak sadı, 
Be diüzza man Sa id Nursî’nin, şek ol mayan bir bahr-i um man 
gi bi il mi ni ve ateşpâre-i zekâsını tecrübe et mek de ğil di. Za man-ı 
is tikbâle ait şid det-i ihâtâsını ve ida re-i âlem de ki si ya se ti ni an la-
mak fik rin de idi.

Bu na karşı, Be diüzza man’ın ver di ği ce vap şu ol du: “Av ru pa 
bir İslâm dev le ti ne, Os manlı Devle ti de bir Av ru pa dev le ti ne 
hâmi le dir. Bir gün gelip do ğu ra cak lardır.”

Bu  ce va ba karşı, Şeyh Bahît Haz ret le ri, “Bu genç le müna za-
ra edil mez, ben de aynı ka na at te idim. Fa kat bu ka dar ve ciz ve 
be liğâne bir tarz da ifa de et mek, an cak Be diüzza man’a hastır” 
de miştir. Ni te kim, Be diüzza man’ın de di ği gi bi, ihbârâtın iki kut-
bu da ta hak kuk et miş. Bir-iki se ne son ra Meş ru ti yet dev rin de, 
şeâir-i İslâmi ye ye mu ha lif çok âdât-ı ec ne bi ye yi ah zet mek ve 
git tik çe Türkiye’de yer leş tir mek le ve şim di Av ru pa’da Kur’ân’a 
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ve İslâmi yet’e karşı göste ri len hüsn-ü alâka ve bilhas sa bah ti yar 
Al man mil le tin de, fevç fevç İslâmi yet’i ka bul et mek gi bi ha di se-
ler, o ih barı ta mamıyla tas dik et miş ler dir.

İşte, büyük ulemâ-i İslâm  ve meşâyih-ı ki ram çok tecrübe ve 
im ti han lar la şöyle bir ka na ate varmışlardır ki, Be diüzza man ne 
söyler se ha ki kat tir.

Be diüzza man’ın eser le ri sünûhat-ı kal bi ye olup, cum hur-u 
ulemânın tas dik ve tak di ri ne maz hardır. 

Ehl-i ilim, ehl-i ta sav vuf ve ehl-i mek tep ve fen, Be diüzza-
man’ın eser le rin den sa de ce is ti fa za ve is ti fa de eder ler. Evet, 
üç aylık bir tah si li bu lu nan ve kırk se ne den be ri Kur’ân-ı 
Ke rim’den baş ka bir ki tap la iş ti gal et me yen, yüz otu zu Türkçe, 
on be şi Arap ça olan eser le ri ni te’lif eder ken hiç bir ki ta ba müra-
ca at et me di ği,  henüz ha yat ta olan kâtip le ri ta rafından şehâdet 
edi len, esa sen kütüpha ne si de bu lun ma yan, yarım ümmî bir 
zât, öyle mi sil siz bir ilânâtla, ulûm-u ce di de de da hil müte nev vi 
ilimler de, yüksek âlim ler ve büyük mürşit ler le, genç yaşında 
yaptığı müna za ra ların hep sin de mu vaf fak ol du ğu mey dan da 
bu lu nan, it ti faklı olan me se lele ri tas dik ve ih ti laflı olan ları 
tas hih eden, ken di si için “Be diüzza man’ın ce vap ve re me ye ce ği 
bir su al yok tur” di ye allâme ler ta rafından tas dik edilen ve Av ru-
pa’nın bir kısım id rak siz ve ga razkâr filo zof larının, müteşâbih 
âyet-i ke ri me ve ha dis-i şe rif le re yaptığı ta ar ruz larını, o âyet 
ve ha dis le rin bi rer mu ci ze ol du ğu nu eser le riy le is pat ede rek 
itiraz larını kökünden yıkan ve böyle ce ev ha ma düşürülen bazı 
ehl-i il mi de kur tarıp, İslâmi yet’e olan hücum ları akîm bıra kan 
Sa id Nursî gi bi bir müelli fin, el bet te dâhi bir müfes sir-i Kur’ân 
ve onun il mi nin vehbî ve vâsî ol du ğu na, eser le ri olan Nur Ri sa-
le le ri nin bir ha yat bo yun ca okun ma ya lâyık hari ka bir şa he ser 
ol du ğu na şüphe edi le mez.

Müte yakkız kar deş le rim! 
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Hem bi zim, hem İslâm dünyasının ebedî ha yatının ne catını, 
kur tul masını te min ede cek ve bi zi ten vir ve ir şad ede rek dalâlet-
ten mu ha fa za ede cek bir eser in ti hab et mek te, bu ka dar dik kat li 
ol mamız çok lüzum lu dur. Çünkü bu za man da, türlü türlü al dat-
ma lar la, per de ar kasından İslâm genç li ği ni yol dan çıkar ma ya 
çalışıyor lar.

Bir eser oku na cağı ve ya bir söz din le ne ce ği zaman, ev velâ: 
“Kim söyle miş? Ki me söyle miş? Ni çin söyle miş? Ne ma kam-
da söyle miş?” olan bir ka ide-i esa si ye yi na zar-ı iti ba ra al malı. 
Evet… Kelâmın ta bakâtının ul vi ye ti, güzel li ği ve kuv ve ti nin men-
baı, şu dört şey dir: Müte kel lim, mu ha tap, mak sat ve ma kam. 
Yok sa, her ele ge çen ki tap okun ma malı, her söyle nen söze ku lak 
ver me me li dir. Me selâ, bir ku man danın, bir or du ya ver di ği arş 
em riy le, bir ne fe rin arş sözü arasında ne ka dar fark vardır. Bi rin-
ci si, ko ca bir or du yu ha re ke te ge ti rir; aynı kelâm olan ikin ci si, 
bel ki bir ne fe ri bi le yürütemez.

İşte bu dört esas tan do layı ve hem Sa id Nursî’ye kalp le rin de 
büyük bir sev gi taşıyan yüzbin ler le kim se ler, sev giy le Üstad-
larının en küçük hâli ne da hi, büyük bir ehem mi yet ve re rek, 
on ları öğre nip it ti ba et mek, uy mak ar zu su nu taşıdıklarından, 
bu ra da ki bir kısım kar deş le ri miz, Üstadımızın ha yatı, eser le ri, 
mes lek ve meş re bi hakkında malûmat ve ril me si ni ısrar la is te di-
ler.

Fa kat, Be diüzza man gi bi bir zâtın ha yatı ve eserle ri ve se ci-
ye le ri ni tam ifa de ede me ye ce ğiz. Bu ha ki kat, ba si ret li ehl-i ilim 
olan edip ler ce de iti raf edil miş ol du ğun dan bu hiz met, bi zim 
had di miz den çok uzaktır. Hem Be diüzza man hakkında malûmat 
al mak is te yen kar deş le ri mi ze, bu nun an cak ve an cak Ri sa le-i 
Nur Külliyâtı’nı dik kat ve de vam la oku mak su re tiy le mümkün 
ol du ğu nu arz ede riz.

Aziz kar deş le rim,
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Bu müba rek va tan ve mil le tin ve âlem-i İslâm’ın ebedî sa ade-
ti ni ve kur tu lu şu nu ve do layısıyla yeryüzünde umumî sulh ve 
selâme ti te min ede cek bir ina yet ve kud re te mâlik olan Ri sa-
le-i Nur’un şahs-ı mâne vi sin de şöyle ga yet sağ lam kuv vet ler 
toplanmış ve im ti zaç et miş tir.

1. Yüksek bir kuv vet ve bütün ke malâtın üstadı olan ha ki kat-ı 
İslâmi ye.

2. Şehâmet-i  ima ni ye.  Ya ni  te zellül et me mek, biçâre le re 
ta hakküm ve te kebbür et me mek.

3.  Müslümanlığın in sa na ver di ği iz zet ve şe ref, te rak ki ve 
teâli nin en mühim âmi li olan iz zet-i İslâmi ye. 

Ar ka daş lar! Şu me al de bir ha dis-i şe rif var ki: “Ha kikî âlim-
ler, zâlim hükümdar la ra karşı hak ve ha ki ka ti per vasızca söyle-
yen âlim ler dir.” İşte biz, an cak böyle ve mut ta ki bir allâme nin 
söz ve eserle ri ne iti mat ede bi li riz.

Asrımızda ise, ha yatında ki vakıalar ve eser le riy le bu ha dis-i 
şe ri fe mâsa dak olan Ri sa le-i Nur meydan dadır. Müel li fi Be diüzza-
man, dinî müca he de si ve Kur’ân’a hiz me tin de ve ubu di ye tin de, 
Resûl-i Ek rem’in  (sallallâhu aleyhi ve sellem) sünnet-i se ni ye si ne 
tam it ti ba et miş bir müca hit tir. Resûl-i Ek rem (sallallâhu aleyhi 

ve sellem) Efen di miz, dünyanın en mu az zam si yasî ha di se si olan 
Be dir mu ha re besin de, sa ha be-i ki ra ma, nöbet nöbet ce ma at le 
na maz kıldırmıştır. Ya ni, va cip ol ma yan, hu su san, mu ha re be 
za manında terk edi le bi len, ‘ce ma at la na maz kılmak’ gi bi bir 
hayrı, dünyanın en büyük si yasî vak’asına ter cih et miş tir, üstün 
tut muş tur. Ufak bir se vabı, harp cep he si nin o deh şet le ri için de 
da hi terk et me miş tir.

Be diüzza man, gönüllü alay ku man danı ola rak katıldığı Rus 
har bin de, harp cep he sin de, avcı hattında, Kur’ân’ın bir kısmının 
tef si ri olan meş hur Arabî İşârâtü’l-İ’câz tef si ri ni te’lif et miş ve 
bu eser-i azîm, âlem-i İslâm’da en büyük âlim le rin tak dir ve 
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tah si ni ne maz har ol muş ve bu âlim ler tam an lamak tan âciz 
kaldıklarını ve öyle bir tef sir görme dik le ri ni iti raf et miş ler dir 
ki, Kur’ân-ı Ke rim’in en in ce nükte ve en de rin me se le le ri ni ve 
mi sil siz i’câz ve ha ri kulâde yüksek belâğat ve fe sa ha ti ni izhar ve 
is pat et miş tir. Hattâ bir har fin nükte si ni izhâr eder ken, avcı ateş 
hattında, düşman top ları zih ni ni on dan çe vi re me miş, har bin 
dağ da ğa  ve deh şet le ri ona mâni ola mamıştır.

Ezân-ı Mu ham medî’nin (sallallâhu aleyhi ve sellem) ya sak edil di ği 
ve bid’aların umu ma ceb ren yaptırıldığı zulümatlı ve deh şet li 
bir de vir de, Nur ta le be le ri, o uy dur ma ezanı oku mamışlar ve 
böyle bid’ala ra karşı, kendi le ri ni kah ra man ca mu ha fa za ede rek, 
bid’ala ra gir me miş ler dir.

İman ve İslâmi yet’in or ta dan kaldırılma ya çalışıldığı ve bir âli-
min giz li den giz li ye da hi bir tek dinî eser neş re de me di ği fe ca at 
dev rin de Be diüzza man, nef ye dil di ği yer ler de, zâlim müste bit le-
rin ta ras sudât ve taz yi katı için de, giz li den giz li ye yüz otuz adet 
imanî eser te’lif ve neş ret miş tir. Bu nun la be ra ber, ge ce le ri pek 
az bir uy ku dan son ra, esa ret altında in le yen İslâm mil let le ri nin 
ne cat ve salâhı için dua lar et miş, dergâh-ı İlâhi ye ye il ti ca ede rek 
yal varmıştır.

Evet, Hazreti Üstad, Resûl-i Ek rem Efen di mi zin (sallallâhu 

aleyhi ve sellem) sünnet-i se niy ye si ne tam ik tidâ et miş tir.

Be diüzza man’ın bu hâli de, bütün İslâm mücahit le ri ne ve 
umum Müslüman la ra bir örnek tir. Ya ni, ci had ile ubu di yet ve 
tak vayı be ra ber yapıyor, bi ri ni yapıp, di ğe ri ni ihmâl et mi yor. 
Ceb bar ve zâlim din düşman larının plânıyla ha pis ha nele re sevk 
edi lip, tec rid-i mut lak ta ve ga yet so ğuk bir oda da bırakılması 
ve şid det li so ğuk ların ve has talıkların ıstırap ları ve tit re me le ri 
ve ih ti yarlığın ta kat siz lik le ri için de bu lun ması da hi te’li fa ta nok-
sanlık ver me miş tir.

Sıddık-ı Ek ber (radıyallahu anh) de miş tir ki: “Ce hen nem de vücu-
dum o ka dar büyüsün ki, ehl-i ima na yer kal masın.” Be diüzza-
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man, bu ga yet ulvî se ci ye nin bir lem’acığına maz har ol mak için, 
“Birkaç adamın imanını kur tar mak için Ce hen ne me gir me ye 
hazırım” di ye fe dakârlığın şa hi kasına yüksel miş ve böyle ol du ğu, 
Kur’ân ve İslâmi yet’in fe daî ve muh lis bir hâdi mi ol du ğu, sek sen 
se ne lik ha yatının şa ha de tiy le sa bit ol muş tur.

Kur’ân ve iman hiz me ti için Be diüzza man’ın hay si ye ti ni, şe re-
fi ni, ru hu nu, nef si ni, ha yatını fe da et ti ği, mâruz kaldığı o ka dar 
şe did zulüm ve işken ce le re ve gi rif tar edil di ği çok mu si bet ve 
belâla ra karşı göster di ği son de re ce sabır, ta hammül ve iti dal, 
bi rer şâhid-i sâdık hükmünde dir ler.

Be diüzza man, Kur’ân, iman, İslâmi yet hiz me ti için, dünyevî 
ra hatlıklarını fe da et miş; dünyevî, şahsî ser vet ler edin me miş, 
zühd ve tak va ve ri yazet, ik ti sad ve ka na at le ömür ge çi re rek 
dünya ile alâkasını kes miş tir.

Bu cümle den ola rak, Müslüman ların re fah ve sa ade ti için, 
bütün ömür da ki ka larını sırf iman hiz me ti ne vakf ve has ret mek 
ve ihlâsa tam muvaf fak ol mak için, ken di ni dünya dan tec rit ede-
rek mücer ret kalmıştır. Evet, Be diüzza man iman ve İslâmi yet 
hiz me ti için her şey den bu de re ce fe dakârlık ya pan, fa kat bütün 
bun lar la be ra ber ubu di yet, zühd ve tak va da da bir is tis na teş kil 
eden tarihî bir İslâm fe daîsi ve Kur’ân-ı Ha kim’in muh lis bir 
hâdi mi pa ye si ne yüksel miş tir.

Be diüzza man’ın, Ri sa le-i Nur dâvasında öyle bir it minânı, 
öyle bir sıdk ve sa da ka ti, öyle bir se bat ve me ta ne ti, öyle bir 
ihlâsı vardır ki, din düşmanlarının o ka dar şid det li zulüm ve 
is tib dat ları, o kadar hücum ve taz yi kat ları ve bun lar la be ra ber 
maddî yok luk lar için de bu lun ması, onu dâvasından vaz ge çi re me-
miş ve küçük bir te reddüt da hi îka ede me miş tir.

Sa id Nursî, ‘Es ki Sa id’ tâbir et ti ği genç li ğin de felse fe de çok 
ile ri git miş tir. Garbın Sok rat’ı, Eflâtun’u, Aris to’su gi bi ha ki-
kat li fi lo zof ları ve şarkın İbn Si na, İbn Rüşd, Fârâbi gi bi dâhi 
hükemâlarından fel se fe ve hik met te Kur’ân-ı Ha kim’in fey ziy le 
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çok ile ri geç miş ve Kur’ân’dan baş ka ha laskâr ve ha kikî reh ber 
ol madığını dâva et miş ve Ri sa le-i Nur eser le rin de is pat et miş tir. 
Bu ha ki kat ler de şüphe si olan olur sa, Üstad âhi re te teş rif et me-
den biz zat şüphe si ni izâle ede bi lir.

Sa id Nursî, Kur’ân ve ima na hiz met mes le ği ni ih ti yar edip, 
hiç bir maddî ve mânevî men fa at, salâhat ve velîlik gi bi mânevî 
ma kam ları mak sat ve ga ye et me den, sırf Ce nab-ı Hakk’ın rızası 
için hiz met yapmıştır. Ba si ret li ehl-i ilim ta rafından bütün 
Müslüman lar ca “Zu hu ru bek le nen si yasî ve dinî bir ha laskârdır” 
gi bi şahsına ve ri len yüksek mer te be yi Be diüzza man hid det le 
red det miş, ken di si nin an cak Kur’ân’ın bir hiz metkârı ve Ri sa le-i 
Nur ta le be le ri nin bir ders ar ka daşı ol duğu na inanmış ve be yan 
et miş tir.

Millî Müda faa Vekâle ti’n de yir mi beş se ne hiz met görmüş 
muh te rem, âlim bir zât, şim di aramızda bu lu nan bir kısım ar ka-
daş larımızla, ev vel ki gün zi ya re ti ne git ti ği miz va kit, Be diüzza-
man Hazret le ri hakkında de miş ti ki: “Be diüzza man’ın nasıl bir 
zât ol du ğu nu an la ya bil mek için, Ri sa le-i Nur Külliyâtı’nı dik kat-
le, se bat la oku mak kâfi dir. Si ze bir mi sal ola rak, yalnız dünyevî 
ik ti darı bakımından de rim ki: Be diüzza man, Ri sa le-i Nur’un 
şahs-ı mânevîsiy le yalnız bir dev le ti de ğil, dünya yüzünde ki mil-
let le rin ida re si ona ve ril se, on ları selâmet ve saa det için de ida re 
ede cek bir ik ti dar ve ina ye te mâlik tir.”

Evet, Be diüzza man nâdi re-i hil kat tir. Fa kat, yir mi beş se ne dir 
hem ken di ni, hem ta le be le ri ni si ya set ten men et miş tir; dünyevî 
iş ler le meş gul de ğil dir.

Be diüzza man’ın Ri sa le-i Nur’u te’lif et ti ği zaman lar da ve hiz-
met-i Kur’âni ye de is tih dam edildi ği an lar da; zekâsı, fetâne ti, 
aklı, mantıkı, zih ni, hayâli, hafızası, te emmülü, ferâse ti, se ziş 
ve kavrayışı, sür’at-i in ti ka li ve ruhî, kalbî, vic danî has sele ri, duy-
gu ları ve mânevî letâifi nin em sal siz bir tarz da ol ması, is tih dam 
edil di ği ne aşikâr bir de lildir ki; ken di ih ti ya riy le, key fiy le de ğil, 
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inâyet-i İlâhi ye ile Kur’ân’a hiz metkârlık et miş bir de re ce de 
ol du ğu, ba si ret li ehl-i ilim ve ehl-i kalb çe mu sad dak ve müstah-
sen dir.

Mısır’da fâzıl ulemâdan, mer hum Abdülâziz Çâviş, Be diüzza-
man’ın ‘Fa tinü’l-Asr’ ol du ğu ve müthiş bir fart-ı zekâya mâlik 
bu lun du ğu mev zu un da, Mısır mat bu atında ma ka le neş ret miş-
tir.

Büyük ve salâbet li bir âlim olan Şeyhü’l-İslâm mer hum Mus ta-
fa Sab ri Efen di, Mısır’da Ri sa le-i Nur’a sa hip çıkmış ve Câmiü’l-
Ez her Üni ver si tesin de en yüksek bir mev kie koy muş tur.

Ri sa le-i Nur, İslâmi yet’in ga yet kes kin ve el mas bir kılıcıdır. 
Bu ha ki kat le re bir de lil ise, Be diüzza man’ın zâlim hükümdar la-
ra ve ku man dan la ra, ölümü is tih kar ede rek, ha ki ka ti per vasızca 
teb liğ et me si ve dünyayı sa ran din siz lik kuv ve ti ne muka bil 
Ha ka ik-i Kur’âni ye ve ima ni ye yi, ken di ni fe da ede rek, is tib dadın 
en ko yu dev rin de neş retme si ve bu kudsî ha ki ka te can si perâne 
hiz met et me si dir.

Bir müdde-i umumî id di ana me sin de: “Be diüzza man, ih ti-
yar ladıkça ar tan ener ji siy le dinî fa aliye te de vam et mek te dir.” 
De niz li mah ke me si, ehl-i vu kuf ra po run da: “Evet, Sa id Nursî’de 
bir ener ji vardır, fa kat bu ener ji si ni ta ri kat ve ya bir ce mi yet kur-
mak la sarf et me miş, Kur’ân ha ki kat le ri ni be yan ve di ne hiz me te 
sarf et ti ği ka na ati ne varılmıştır” de nil mek te dir.

Din aley hin de ki es ki hükûmet le rin ve kil le rin den bi ri si, an ti-
de mok ra tik ka nun ların Mil let Mec lisin de müza ke re si es nasında, 
“Be diüzza man Sa id-i Nursî’nin dinî fa ali ye ti ne, yir mi beş se ne-
den be ri mâni olamıyo ruz” de miş tir.

Biz de de riz ki: “Evet, Sa id Nursî Haz ret le ri, emsa li görülme-
miş di na mik ve ener jik bir zâttır. Bediüzza man’ın ha ri ka bir 
in san ol du ğu nu, din düşman ları olan muârızları da hi kal ben 
tas dik ve tak dir et mek te dir ler.”
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Sa id Nursî, ba zen bir ta le be si ne Ri sa le-i Nur’dan oku yu ver-
mek ni me ti ni lütfet ti ği za man der ki: “Bu be nim der sim dir. Ben 
ken dim için oku yorum. Bu ri sa le yi, şim di ye ka dar bel ki yüz de fa 
oku mu şum. Fa kat, şim di ye ni görüyo rum gi bi tekrar oku ma ya 
ih ti yaç ve iş ti yakım var.”

Hem yi ne der ki: “Ben baş ka ları için ki tap yazmamışım. Ken-
dim için yazmışım. Kur’ân’dan buldu ğum bu de va larımı ar zu 
eden ler oku ya bi lir.”

Evet, Be diüzza man iti kad edi yor ve di yor ki: “Ben, der se, ter-
bi ye ye ve nef si mi ısla ha muh tacım...” Be diüzza man gi bi bir zât 
böyle der se, bizim bu eser le re ne ka dar muh taç ol du ğu muz artık 
kıyas edil sin.

Be diüzza man Sa id Nursî, bütün ha yatında şan ve şöhret ten, 
hürmet ten kaçmış ve in san lar dan istiğ na et miş tir. Arabî bir ese-
rin de şöhret hakkında di yor ki: “Şöhret, ayn-i ri yadır ve kal bi 
öldüren zehir li bir baldır. İnsanı, in san la ra abd ve köle yapar. 
Ya ni, nâm ve şöhret is te yen adam; halk la ra ken di ni be ğen dir-
mek, sev dir mek için, in san la ra ri yakârlık, dal ka vuk luk ya par. 
Ta sannûkâr tavırlar takınır. O belâ ve mu si be te düşer sen,            
َن ُ ِ ِ َرا ْ َ אٓ ِإ ََّ ِ َوِإ ّٰ ِ َّא  de.”80 ِإ

Üstad, şöhret ten fii len ve hâlen bu ka dar kaçmasına rağ men, 
her ne hik met se, in san lar âde ta bir sevk-i ilâhî varmış gi bi, is tim-
datkârâne ona koş muş lardır ve ona akın et mek te dir ler. Ve onun 
mahz-ı hak olan bu kudsî se ci ye si, Ri sa le-i Nur gi bi, ci hanşümul 
bir ese re hâdim ol muş tur.

Be diüzza man, küçük yaşından be ri, halk ların mu ka bil siz he di-
ye le rin den is tiğ na et miş, hedi ye ka bul et me me yi mes lek edin miş-
tir. Zin dandan zin da na, mem le ket ten mem le ke te sürgün edil di-
ği za man lar da, ih ti yarlığın tah mil et ti ği za ruret ler için de da hi, 
bu sek sen se ne lik is tiğ na düstu ru nu boz mamıştır. En has bir 

80 “Biz Allah’ın kullarıyız; sonunda yine O’na döneceğiz.” (Bakara,1:156)

Z ü b e y i r  G ü n d ü z a l p ' i n  K o n f e r a n s l a r ı



B i r  İm a n  Â b i d e s i  Z ü b e y i r  G ü n d ü z a l p

180

ta le be si, bir lok ma bir şey he di ye et se, mu ka bi li ni ve rir, verme se 
do ku nur.

Ne den he di ye ka bul et me di ği nin se bep le rin den bi ri si ola rak 
der ki: “Bu za man, es ki za man gi bi de ğil dir. Es ki za man da imanı 
kur ta ran on el var sa, şim di bi re in miş. İmansızlığa sevk eden 
sebep ler es ki den on ise, şim di yüze çıkmış. İşte, böyle bir za man-
da ima na hiz met için, dünya ya el at madım, dünyayı terk et tim. 
Hiz met-i ima ni ye mi hiç bir şe ye âlet et me ye ce ğim.”

Hazreti Üstad, ken di şahsı için bi ri si zah met çek se, bir hiz-
me ti ni görse, mu ka bi lin de bir ücret, bir te berrük ve rir di. Ak si 
hal de, ru hu na ağır ge lir, ho şu na git mez di.

Be diüzza man Sa id Nursî, Kur’ân, iman ve di ne yaptığı hiz me-
tin de, se ne ler den be ri, mütemâdî bir ta ras sud ve te cessüs, ta ki-
bat ve tet ki kat altında bu lun du rul muş tur. Yalnız ve yalnız rızâ-yı 
ilâhî için, yalnız ve yalnız ha ki kat için İslâmi yet’e hizmet et ti ği ve 
hiz met-i Kur’âni ye si ni hiç bir şe ye âlet et me di ği müte ad dit mah-
ke me ler de de sa bit ol muş tur.

Eğer bu mezkûr ha ki kat le re ve eser le rin de ki hak ve ha ki ka ti 
gören hak pe rest le rin, Be diüzza man ve eser le rin de gördükle ri ve 
neş ret tik le ri âlî me zi yet ve yüksek ha ki ka te mu ga yir en küçük 
bir şey ol sa idi, en büyük ilâve ler le şa şa alar la ve yay ga ra lar la, bu 
yir mi beş se ne için de, din düşman ları ta rafından dünya ya ilân 
edi le cek ti.

Ni te kim, bütün bütün if ti ra ve it ham lar la, cebbar, müste-
bid din düşman larının tah ri katıyla mah ke me le re sevk edil di ği 
za man, ga ze te le rin birin ci say fa larında, bi re yüz ilâve ler le teş-
hir et ti rilme si, tah ki kat ve mu ha ke me ne ti ce sin de hiç bir suç 
ol madığı ta hak kuk ede rek, be ra at et ti ği va kit sükût edil me si, bu 
ha ki ka tin aşikâr çok de lil le rinden bir ta ne si dir.

Be diüzza man, din kar deş le ri ne zi ya de şefkâtlidir. On ların 
elem le riy le elem çek ti ği, İslâm dünyasında hürri yet ve is tiklâl 
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için can ve ren, fe daî İslâm mücâhid le ri nin acılarıyla muz da rip 
ol du ğu, Kur’ân ve İslâmi yet’e yapılan dar be ler ânında çok ıstırap-
lar çek ti ği, böyle acı acıların te sirâtıyla, zaten pek az ye di ği bir 
par ça çor basını da yi ye medi ği çok de fa görülmüş ve görülmek-
te dir.

Ek ser günle ri has talıklar ve sıkıntılar la geç mekte dir. Bir Nur 
ta le be si nin yazdığı gi bi; “Ey Mil let-i İslâm’ın ebedî re fah ve 
sa ade ti için, dünya da rahatlık görme yen müşfik Üstadım! Se nin 
de vam eden has talıkların cis manî de ğil dir. Di ni mi ze ic ra edi len 
is tib dad ve zulüm so na er me dik çe, âlem-i İslâm kur tul madıkça 
se nin ıstırabın din me ye cek tir.” Evet biz de bu ka na at te yiz.

Fa kat o elîm acılar, Be diüzza man’ı as la ye’se düşürme miş, 
bilâkis öyle küllî ve umumî bir dinî ci ha da ve dua ve ubu di-
ye te sevk et miş tir ki: “Kur tu lu şun çâre-i yegâne si, Kur’ân’a 
sarılmaktır” de miş ve sarılmış; Kur’ân’da bul du ğu de va ve der-
man ları ka le me ala rak, bu za man da bir halâskâr-ı İslâm ve nev-i 
be şe rin sa ade ti ne medâr olan Ri sa le-i Nur eser le ri ni mey da na 
ge tir miş tir.

Hun har din düşman larının, dünyevî sat vet ve şev ket le ri, 
Be diüzza man’ı ka ti yen atâle te düşürme miş tir. “Va zi fem Kur’ân’a 
hiz met tir. Ga lip et mek, mağlûp et mek Ce nab-ı Hakk’a ait tir” 
di ye iman ede rek, bir an bi le fa ali yet ten ge ri kal mamıştır. Evet 
Hazreti Üstad, öyle bir him met-i azi me ye mâlik tir ki, ona ic ra 
edi len müthiş mezâlim, bu him me tin mu ka bi lin de te sir siz kal-
ma ya mahkûm ol muş tur.

Be diüzza man, arz ve semâvat ta ki mev cudâtı, hay ret ve is tih-
san la te ma şa eder. Kırlar da ve dağ lar da, hu su san ba har mev si-
min de, çok ge zin ti ya par. O sey rangâhlar da zih nen meş gu li yet 
ve da kik bir te fekkür ve da imî bir hu zur ha lin de dir. Ağaç ve 
ne ba tat ve çi çek le ri, “Ne güzel ya ratılmışlar!” di ye rek, ib ret 
na zarıyla sey re der, kâinat ki tabını okur. Her âza ve has se le ri 
gi bi, gözünü de da ima Ce nab-ı Hak hesabına ve O’nun iz ni da ire-
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sin de çalıştırır. Gözü, şu ki tab-ı kebîr-i kâinatın bir mütalâacısı 
ve şu âlem de ki mu cizât-ı san’at-ı Rabbâni ye nin bir se yir ci si dir. 
Ve şu küre-i arz bah çe sin de ki rah met çi çek le ri nin bir müba rek 
arısı de re ce sin de dir.

Üstad, hu susî ha yatında müte vazı, va zi fe başında va kur dur. 
Te va zu ve mah vi yet te numûne-i misâl ola cak bir mer te be de dir. 
Bu mev zu da der ki: “Bir ne fer nöbet te iken, baş ku man dan da 
gel se, silâhını bırak ma ya cak. Ben Kur’ân’ın bir hiz metkârı ve bir 
ne fe ri yim. Va zi fe başında iken karşıma kim çıkar sa çıksın, hak 
bu dur de rim, başımı eğ mem.”

Hülâsa ola rak arz ede riz ki: Be diüzza man, ihlâs-ı tâmme ye 
mâlik, ha ri kulâde, ha kikî bir müfes sir-i Kur’ân’dır. Hem ihlâs-ı 
etem me vâsıl ol muş, kahra man ve yek ta bir hâdim-i Kur’ân’dır. 
Ri sa le-i Nur’un müel li fi ol mak iti ba riy le; hem bir müte kel lim-
i âzamdır, hem ilim de ga yet de re ce de müte bah hir ve râsih, 
mu hak kik ve müdek kik bir allâme dir, hem ilm-i mantıkın yük-
sek, nazîrsiz bir üstadıdır.

‘Ta’lîkat’ nâmında ki  te’lifâtı,  mantıkta bir şa heser dir. Hem 
mümtaz ve hak pe rest ve ha ki kat bin bir dâhi dir; hem Kur’ân’la 
barışık müsta kim fel sefe nin ha ki kat per ver bir fi lo zo fu dur; hem 
nazîrsiz bir sos yo log (iç ti ma iyatçı) ve bir psi ko log (ru hiyatçı) ve 
bir pe da gog (ter bi ye ci)dur; hem da ima ha ki ka ti te rennüm et miş 
ve eden, yüksek ve emsal siz ve dâhi bir müel lif ve edip tir.

Sa id Nursî, se ne ler den be ri şid det li bir is tib dat ve takyîdat 
altında bu lun du ru lup tanıttırılmadığı ve hem de ken di si, şahsî 
ke malâtını set ret ti ği, gizle di ği için, mezkûr sıfat ların her bi ri si-
ne mut talî ola ma yan bu lu na bi lir. Hem bun lar ve hem Ri sa le-i 
Nur’un hu su si yet le ri hakkında ki be ya natımız, ha ki kat per ver ve 
fa zi let per ver bu za man da bir kısım ulemâ-i ha kikînin ve eh lul-
lahın it ti fak ve ic ma kuv ve tin de ki hükümle ri dir. Hem de bi zim 
kat’î ka na at le ri miz dir.
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Be diüzza man’ın, öyle bir ilim ve sıfat la ra mâlik ol du ğu na en 
mu te ber ve en bi rin ci ve en ha kikî de li li miz, Be diüzza man Sa id 
Nursî’dir. Ki min şüphe si var sa, Ri sa le-i Nur’u oku sun. Evet, biz 
zik ret ti ği miz ve ede ce ği miz bu ha ka ik-i uzmâyı, bütün İslâm 
dünyasına ve umum be şe ri yet âlemi ne if şa ve ilân edi yo ruz. 
Evet, bin se ne den be ri âlem-i İslâmi yet ve in sa ni yet, Ri sa le-i 
Nur gi bi bir ese re in ti zar edi yor du.

Be diüzza man Sa id Nursî, çok ilim ler de müstesna bi rer eser 
ya za bi lir di. Fa kat o “Za man, imanı kur tar mak za manıdır” de miş 
ve bütün him met ve mesâisi ni ve ha yatını, ulûm-u ima ni ye nin 
te’lif ve neş ri ne has ret miş tir.

Evet, Hazreti Üstad ulûm-u ima ni ye yi neş retmek le, âlem-i İs -
lâm ve âlem-i in sa ni ye ti ha yat dar ve zi ya dar ey le miş tir. Ce nab-ı 
Hak, o büyük üstad dan ebe di yen razı ol sun, uzun ömürler ver-
sin. Âmin, âmin, âmin…

Ri sa le-i Nur, Kur’ân-ı Mu cizü’l-Beyân’ın bu asırda bir mu ci-
ze-i mâne vi ye si olan yüksek ve par lak bir tef si ri dir. Evet Ri sa le-i 
Nur kalp le rin fâti hi ve mah bu bu, ruh ların sul tanı, akılların mu al-
li mi, nefis le rin müreb bii ve müzekkîidir. Ri sa le-i Nur’un bir 
hu su si ye ti de, ‘Mek tu bat’ın bi rin ci cil di nin yüz yir mi do ku zun cu 
say fasında ki ba his tir:

“Bazı sözler de, ulemâ-i ilm-i kelâmın mes leğiy le, Kur’ân’dan 
alınan min hac-ı ha kikînin farkları hakkında şöyle bir tem sil 
söyle mi şiz ki, meselâ, bir su ge tir mek için bazıları küngân (su 
boru su) ile uzak yer den, dağ lar altında ka zar, su geti rir. Bir 
kısmı da her yer de ku yu ka zar, su çıkarır. Bi rin ci kısım çok 
zah met li dir. Tıkanır, ke si lir. Fakat, her yer de ku yu lar kazıp su 
çıkar ma ya ehil olan lar; zah met siz, her bir yer de su yu bul duk-
ları gi bi... Ay nen öyle de, ulemâ-i ilm-i kelâm, es babı, ni ha yet-i 
âlem de te selsül ve dev rin mu ha li ye ti ile ke sip, son ra Va cibü’l-
Vücud’un vücu du nu onun la is pat edi yor lar. Uzun bir yol da gi di-
li yor. Am ma, Kur’ân-ı Ha kim’in min hac-ı ha kikîsi ise, her yer de 
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su yu bu lu yor, çıkarıyor. Her bir âye ti, bi rer Asâ-yı Mûsâ gi bi, 
ne re ye vur sa âb-ı ha yat fışkırtıyor. ٌ ِ ُ َوا َّ ٰ َأ َ لُّ  ُ َ  ٌ َ ُ ٰا َ ٍء  ْ َ  ِّ ۪ ُכ  81 َو
düstu ru nu her şe ye okut tu ru yor.

Hem iman, yalnız ilim ile de ğil, iman da çok letâifin his se le ri 
var. Nasıl ki, bir ye mek mi de ye gir se, o ye mek muh te lif âsâba, 
muh te lif bir suret te inkısam edip tev zi olu nu yor. İlim ile ge len 
mesâil-i ima ni ye da hi, akıl mi de si ne gir dik ten son ra, de re ca ta 
göre ruh, kalb, sır, ne fis ve hâkezâ, letâif ken di ne göre bi rer his-
se alır, mas seder. Eğer on ların his se si ol maz sa, nok sandır.” İşte 
Ri sa le-i Nur her yer de su yu bu lu yor, çıkartıyor. Ev vel ce gi di len 
uzun yo lu kısaltıyor ve müsta kim ve selâmet li yapıyor.

Es ki hüke ma, ahkâm-ı şer’iye den ve aka id-i ima ni ye den 
bazıları için: “Bu na kil dir, iman ederiz, akıl bu na ye tiş mez” 
de miş ler. Hal bu ki, bu asırda akıl hükme di yor. Be diüzza man 
Sa id Nursî ise, “Bütün ahkâm-ı şer’iye ve ha ka ik-i ima ni ye aklî-
dir. Aklî ol du ğu nu is pa ta hazırım” de miş ve Ri sa le-i Nur’da is pat 
et miş tir.

Ri sa le-i Nur’da, müstes na bir ede bi yat ve belâğat ve i’caz; 
nazîrsiz, ca zip ve ori ji nal bir üslûp vardır. Evet, Be diüzza man 
zâtına mah sus bir üslûba mâlik tir. Onun üslûbu, baş ka üslûpla-
ra muva ze ne ve mu ka ye se edi le mez. Eser le ri nin bazı yer le rin de, 
ede bi yat ka ide si ne ve ya baş ka üslûpla ra na za ran pek müna sip 
düşme miş gi bi zan nedi len bir nok ta ya rast lanırsa, ora da ga yet 
in ce bir nükte, bir imâ ve ya in ce bir mânâ ve ya hik met vardır. Ve 
o be yan tarzı, ora ya tam mu vafıktır. Fa kat, o in ce in ce li ği, âlim-
ler de bir den pek anla madıklarını iti raf et miş ler dir. Bu nun için, 
Be diüzza man’ın eser le rin de ki hu su si yet ve in ce lik le ri Ri sa le-i 
Nur’la faz la iş ti gal et me miş olan lar, birden in ti kal ede mez ler.

Edip ve şâir ler, ze val ve fi rak tan ağ lamışlar, ölümden vâveylâ 
et miş ler dir. Güz mev si mi ni hüzünle tas vir et miş ler dir. Hattâ, 

81 “Her şeyde, O’nun bir olduğuna delâlet eden bir ayet vardır.” (İbnü’l-Mu’tez’in bir şiirinden 
alınmıştır. İbn Kesir, Tefsirü’l-Kur’ani’l-Azim, 1-24)
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dünya ca meş hur Arap edip le ri, “Eğer fi rak ol ma sa idi, ölüm ruh-
larımızı al mak için yol bu lup gel mez di.” de miş ler dir.

Be diüzza man  ise,  “Kâinat ta ki ze val, fi rak ve adem za hirîdir. 
Ha ki kat te fi rak yok, vi sal var. Zeval ve adem yok, te ceddüd var. 
Ve kâinat ta her şey, bir ne vi be ka ya maz hardır. Ölüm, bu âlem-i 
fâni den âlem-i bâki ye git mek tir. Ölüm, ehl-i hidâyet ve ehl-i 
Kur’ân için, öte ki âle me git miş es ki dost ve ah bap larına ka vuş-
ma ya ve si le dir. Hem ha kikî va tan larına gir me ye vâsıtadır. Hem 
zin dan-ı dünya dan, bos tan-ı cinâna bir da vet tir. Hem, Rah man-ı 
Rahîm’in fazlından, ken di hiz meti ne mu ka bil ahz-ı ücret et me ye 
bir nöbet tir. Hem va zi fe-i ha yat külfe tin den bir ter his tir. Hem 
ubudi yet ve im ti hanın ta lim ve ta limâtından bir paydos tur. Az ra-
il (aleyhisselam) bugün gel se, ‘hoş geldin, sa fa gel din’ di ye güle rek 
karşıla ya cağım” diyor.

Be diüzza man, be şe ri, Ri sa le-i Nur’la sefâhat ve dalâlet ten kur-
tarırken, kor ku ve deh şet ver mek tarzını ta kip et mi yor. Gayr-i 
meş ru bir lez ze tin için de, yüz ele mi göste rip his si mağlûp edi-
yor. Kalb ve ru hu his siyâta mağlûp ol mak tan mu hafa za edi yor. 
Ri sa le-i Nur’da mu va ze ne ler le küfür ve dalâlet te, bir zak kum-u 
Ce hen nem to hu mu oldu ğu nu ve dünya da da hi Ce hen nem azap-
ları çektir di ği ni ve iman ve İslâmi yet ve iba det te, bir Cen net 
çe kir de ği ve le ziz lez zet ler ve zevk ler ve Cen net mey ve le ri bu lun-
du ğu nu, dünya da da hi bir ne vi mükâfa ta nâil ey le di ği ni is pat 
edi yor.

Ri sa le-i Nur, ni fak ve şi kakı, tef ri kayı, fit ne ve fe sadı kaldırıp; 
kar deş li ği, uhuv vet-i di ni ye yi, tesânüd ve teâvünü yer leş ti rir. Ri sa-
le-i Nur mes leği nin bir esası da bu dur. Ri sa le-i Nur, gu rur ve ki bir 
ve hod fu ruş luk ve zil let gi bi, ahlâk-ı sey yi eden kur ta ra rak, te va zu 
ve mah vi yet ve iz zet ve va kar gi bi güzel ahlâkla ra sa hip kılar.

Ri sa le-i Nur, in san olan bir in sa na, acz ve fakrını derk et ti-
rir. Be diüzza man der ki: “İnsan, acz ve fakrını an la mak la, tam 
Müslüman ve abd olur.”
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“Bu din siz le ri mağ lup et mek için, ye ni tah si li de ya palım” 
di yen ler ve ya ya pan lar, Nur Ri sa le le ri ni de vam ve se bat la müt-
alâa ede rek, bu he def le ri ne vâsıl olur lar ve çâre-i yegâne de 
bu dur. Hem böyle lik le mek tep malûmat ları da maa rif-i ila hi ye-
ye inkılap eder. 

Ey bin se ne den be ri İslâmi yet’in bay rak tarlığını ya pan bir mil-
le tin to run ları olan cengâver ruh lu kar deş le rim! 

Bu  za manın   ve   ge le cek  asırların Müslüman ları ve  biz ler,  
Kur’ân-ı  Azimüşşân’ın tef si ri olan öyle bir reh be re muh tacız ki, 
tah kikî iman ders le riy le, iman mer te be le rin de te rak ki ve teâli 
et tir sin. Hem kor kak de ğil, bilâkis Ri sa le-i Nur ta le be le ri gi bi 
ce sur ve kah ra man ve fa al ve amel-i sa lih sa hi bi, müte dey yin, 
mut ta ki ve bunun la  be ra ber, şahsî ra hatlık ve men fa at le ri ni iman 
ve İslâmi yet’in kur tu lu şu uğ run da fe da eden, fe daî ve müca hid 
Müslüman lar ye tiş tir sin, ‘ne me lâzımcılık’tan kur tarsın. Hem, 
ta ar ruz ve işken ce ler ve ölüm ih ti mal le ri karşısında, tah kikî 
iman kuv ve tin den ge len bir ce sa ret le, Kur’ân ve İslâmi yet cep he-
sin den as la çe kil me yen, “Ölürsem şe hi dim, kalırsam Kur’ân’ın 
hiz metkârıyım” di yen ve yılgınlık ha li ne düşme yen sâdık ve 
ihlâslı, yalnız Al lah rızası için hiz met eden, Nur ta lebe le ri gi bi 
İslâmi yet hâdim le ri ye tiş tir sin, böyle mu az zez Müslü man lar 
mey da na ge tir sin.

Evet, bu as ra öyle bir Kur’ân tef si ri lâzım ve elzem dir ki, 
Ri sa le-i Nur gi bi, akıl, fi kir ve mantığı çalıştırsın, ruh ve kalb ve 
vic danı ten vir et sin. Müslüman ları, be şe ri uyandırsın, in ti bah 
ver sin, gaf let ten kur tarsın. Sırât-ı Müsta kim olan Kur’ân yo lu nu 
göster sin. Sünnet-i Se niy ye ye ve İslâmi yet’in şeâiri ne mu ha lif 
ola rak yaptırılan ve yapılan şeyle ri fark et ti rip, sünnet-i Pey gam-
berîye (sallallâhu aleyhi ve sellem) it ti baı ders ver sin ve ih ya et mek 
ceh di ni uyandırsın.

İşte Ri sa le-i Nur’un böyle hâsi yet le ri hâvi bir Kur’ân tef si ri 
ol du ğu, otuz se ne den be ri mey dandadır ve ehl-i ha ki ka tin tas-
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di kiy le sa bit tir. Hem, amansız din düşman larının plânlarıyla 
mah ke mele re sürükle nen Ri sa le-i Nur ta le be le ri nin müdafaa ları 
ve bu ta le be le rin İslâmi yet’e hiz met le ri esnasında, giz li İslâmi-
yet düşmanı, in safsız, ceb bar zâlim le rin en tri ka larıyla ma ruz 
kaldıkları iş ken celer den yılma mak, şahıslarını düşünme den, 
ya ni, şahsî re fah larını İslâm’ın re fah ve sa ade ti için fe da ede rek,  
sıddıkıyet le se bat et me le ri ve eşedd-i zul me mu ka ve met et me le-
ri, aşikâr bir de lil teş kil et mek te dir.

Evet, hem yir mi beş se ne den be ri Ri sa le-i Nur’la iman hiz-
me ti ne, bütün varlığını vak fe den ve şimdi ye ka dar ‘gad dar din 
düşman larının’ çok de falar tecâvüz ve ta ar ru zu na ve ta har ri ya-
ta mâruz kaldığı hal de, yir mi beş se ne dir in zi va için de, Risa le-i 
Nur’un nâşir li ği ni ya pan Nur kah ra man ları ağa bey le ri miz, biz le-
re bi rer nu mu ne-i im ti sal olan, iman ve İslâmi yet fe daîle ri dir.

İşte biz Müslüman lar, böyle bir tef sir-i Kur’ân arıyor, böyle 
bir hâdi yi bek li yor duk. O ihlâslı Nur ta le be le ri ki, “Ce nab-ı Hak, 
Hafîzdir, ben O’nun inâye ti ve himâye ti altındayım, başıma ne 
gel se hayırdır” di ye iman et mek le be ra ber amel ederler. İman 
hiz me ti ni ya par lar. Din düşman larına ya ka lan ma mak ve can-
larından kıymet li ol du ğu na inandıkları Nur ri sa le le ri ni, on la ra 
kaptırma mak için de ih ti yat eder ler. Şahıslarına ge le cek za rarları 
na zar-ı iti ba ra al ma dan hiz met le ri ne de vam eder ler. Hap se, zin-
da na atılıp, iş ken ce yapıldığı za man da, on lar yi ne, Üstad ları 
Be diüzza man ile alâka dardırlar. Eğer giz li ce bir imkân bu lur-
lar sa, on lar yi ne Ri sa le-i Nur ile meş guldürler. Hat ta, “Bel ki 
hap se atılırım, Nur ri sa le le ri mi ver mez ler, çalışmak tan mah rum 
kalırım” di ye bazı Nur ları ez ber le yen ta le be ler de ol muş tur.

Muh lis bir Nur ta le be si, ha pis ha ne den çıkarıldığı va kit, 
güya o kırbaçlı, fa la kalı, türlü türlü iş ken ce li ha pis ha ne, ona bir 
kuv vet, bir ener ji kaynağı ol muş, sa da kat ve te yak kuz la Nur hiz-
metin de koş tur mak için bir kırbaç te si ri yapmış gi bi, Üstadına 
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da ha zi ya de yakınlaşır ve es ki sin den da ha faz la Nur’la ra çalışır, 
neş riyât ya par.

Af yon ha di se sin de, Be diüzza man ha pis te iken, mu al lim bir 
Nur ta le be si, savcılıkta Ri sa le-i Nur ve Üstadı hakkında kah-
ra man ca ce vap lar ver di ği için savcı kızmış, “Şim di se ni hap se 
atarım” di ye teh dit et miş. O İslâm fe daîsi mu al lim de ce va ben; 
“Ben hazırım, der hal hap se gönde rin” de miş tir.

Yi ne Af yon mah ke me sin de, bir Nur ta le be si hakkında tev kif 
ka rarı ve ri lir, fa kat ad li ye ken di si ni bula maz. O ta le be bun dan 
ha ber dar olur. Di ğer Nur kar deş le ri gi bi, “Üstadım ve kar deş-
le rim ha pis te iken, nasıl hâriç te ka la bi li rim” di ye rek savcılığa 
tes lim olup, hap se gi rer.

Aynı, bu ha pis ha ne de, bir Nur ta le be si ni seh ven tah li ye eder-
ler, o da “Üstadım ve kar deş le rim henüz ha pis te dir ler. Hem is tin-
sahını ta mam la ya cağım ye ni te’lif edi len Nur ri sa le le ri var” di ye 
düşüne rek, ha pis ha ne müdürüne, “Be nim, kırk gün son ra tah-
li ye edil mem lâzım. Ce za müdde tim daha bit me di” der. He sap 
eder ler ki, ha ki ka ten böyle dir, tek rar hap se ko yar lar.

Ha mi yet-i di ni ye me zi ye ti ne lâyık, an layışlı kardeş le rim,

Sa id Nursî, ken di hakkında ve ri len böyle bir malûmatı 
görürse, di ye cek ler dir ki, “Ni çin böyle yapıyor lar? Şahsımın 
ehem mi ye ti yok. Kıymet, Kur’ân’dan te reş şuh eden ve Kur’ân-ı 
Ha kim’in malı olan Ri sa le-i Nur’dadır. Ben bir hi çim.”

Üstadın şahsının maz har ve ay na ol du ğu, Kur’ânî ha ki kat ler 
ve Nur’lar iti ba riy le ve neş ret ti ği iman ve İslâmi yet ders le riy le, 
ihlâs-ı tâmme ile, umumî ve küllî bir tarz da Kur’ân’a ve di ne 
hiz met et me siy le, onun hakkında ki tak dir ve tah sin ler, mânâ-yı 
harfî ile şahsına ait kalmıyor. Kur’ân ve İslâmi yet’e râci dir. Al lah 
nam ve he sabınadır. Din düşman ları ta rafından, ona yapılan 
düşmanlık ve ta ar ruz lar da, Be diüzza man’ın hâdim li ği ni yaptığı 
Kur’ân ve İslâmi ye t’in or ta dan kaldırılması mak sad-ı mah su-
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su na mâtuf tur. Zi ra ha ka ik-i Kur’âni ye ve ima ni ye yi câmi, o 
ci hanşümul Ri sa le-i Nur eser le ri ona ih san edil miş tir.

İşte, bu be dihî ha ki ka ti bi len mas ke li, giz li ve münafık iman 
ve İslâmi yet muârızları ve düşmanları yarım as ra yakındır, 
Be diüzza man’ın çürüte me dik le ri şahsını, ya lan ve yay ga ra lar la 
hâlâ çürütme ye ça balıyor lar. Mak sat ları, Ri sa le-i Nur, rağ bet ve 
re vaç görüp in ti şar et me sin, iman ve İslâmi yet in ki şaf et me sin. 
Hal bu ki, Sa id Nursî’ye iliş tik çe Ri sa le-i Nur parlıyor. Neş riyât 
da ire si geniş li yor. Bi rer nu mu ne olan yir mi beş se ne içinde ki 
ha di se ler mey dan dadır.

İslâmi yet düşman ları, bir ta raf tan ta mamıyla ya lan pro pa gan-
da larına ve ta ar ruz larına de vam eder ken, di ğer ta raf tan da Nur 
ta le be le ri nin Üstad ları ve Ri sa le-i Nur hakkında is ti dat ları nis be-
tin de, is ti fa de ve is tifâze le rin den do ğan min net ve şükran larını 
ifa de eden tak dirkâr yazı ve sözlerden mürek kep, bir ne vi müda-
fa alarını per de ler ar kasından men et me ye çalışıyor lar. Bu nun 
için, saf dil gördükle ri dost ların dost larına ve ya dost la ra sa mimî 
görüne rek, “İfra ta gi di yor su nuz” gi bi, bir takım şey ler söylet ti ri-
yor lar. İşte, böyle sin si, böyle des sas, böyle en tri kalı, çe şit li if ti ra-
lar la bi zi kor kut ma ya, yıldırma ya ve sus tur ma ya çalışıyor lar.

Evet, aca ba hiç akıl kârı mıdır ki, din düşmanları, if ti ra ve 
ya lan lar dan iba ret yay ga ra larını yapsınlar da, biz ler ha ki ka ti 
iz har tarzıyla müdâfaa et mek te su salım? Aca ba hiç müm-
kün müdür ki, İslâmi yet düşmanlığıyla, Üstad Be diüzza man 
hakkında za limâne ve ceb barâne haksızlıkları ir tikâb eden, o 
in safsız pro pa gan dacılar, ya lan larını sa vu rur ken, biz, Üstad ve 
Ri sa le-i Nur’un hak kani ye ti ni ilân ede rek o acip ya lan larını akîm 
bırak ma ya çalışma yalım? Aca ba eb leh lik ve sâf-de run luk ol maz 
mı ki; Kur’ân ve imanın hun har ve müste bid zâlim düşman ları, 
Kur’ân ve İslâmi yet’i ve di ni, Ri sa le-i Nur’la küfr-ü mut la ka 
karşı müda faa ve mu ha fa za hiz me ti ni ya pan Be diüzza man aleyh-
tarlığında, müte ma di yen uy dur ma lar la ses le ri ni yükselt sin ler 
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de, biz hak ve ha ki ka ti be yan ve ilân et mek te sükût ede lim, 
su salım ve ya “bi raz su sun” gi bi bir şey le, pa ra va na lar, per de ler 
ar kasında ic ra-i fa ali yet ya pan o giz li din siz le re bir ne vi yardım 
et miş ve ya des tek le miş olalım? As la ve kellâ sus ma ya cağız! Ve 
hem sus tu ra ma ya cak lardır. Dur ma ya cağız ve hem dur dura ma ya-
cak lardır. Bu can, bu ka fes ten çıkınca ya ka dar, bu ruh, bu ce set-
ten ayrılınca ya ka dar, bu ne fes, bu be den den gi din ce ye ka dar, 
Ri sa le-i Nur’u oku ya cağız, neş re de ce ğiz. Ri sa le-i Nur’un mahz-ı 
ha ki kat ve ayn-ı hak ol du ğu nu ve Be diüzza man Sa id Nursî’nin, 
yapılan it ham lar dan tamamıyla münez zeh ve müber ra ol du ğu-
nu, if ti racı ve ter tip çi, hun har din düşman larına mu ka bil, izhar 
ve ilân ede ce ğiz.

Kıymet li kar deş le rim, İslâm ta ri hin de, altın sayfa lar da mev ki-
le ri bu lu nan, büyük ve nazîrsiz zâtlar mey da na gel miş tir. O mi sil-
siz zâtların tef sir le ri ve eser le ri, hiç bir Av ru palı fi lo zo fun ese riy le 
kabil-i kıyas ol ma ya cak de re ce de em sal siz dir. O büyük İslâm 
müel lif le ri ve İslâm dâhi le ri, her han gi bir hükûme tin, se ne ler ce 
ağır bir esa ret ve ko yu bir is tib dadı tahtında ol maksızın, Kur’ân 
ve İslâmi yet’e hakkıyla ve hâlis bir su ret te hiz met et mişler di. 
Ta rih te eşi ne rast lan ma yan bir is tibdâd-ı mut lak ve eşedd-i 
zulüm altında ve deh şet li bir esa ret için de bırakılan ve ken di ni 
ve eser le ri ni im ha et me ye çalışan din düşman larına mu ka bil, 
bir şahs-ı mâne vi olan Be diüzza man Sa id Nursî, Resûl-i Ek rem 
(sallallâhu aleyhi ve sellem) Efen dimi zin sünne ti ne tam it ti ba ede rek 
yaptığı dinî ci had-ı ek be rin de, be şer ta ri hin de mis li görülmemiş 
bir tarz da mu vaf fak ve mu zaf fer ol muş tur.

Be diüzza man gi bi, yüz otuz par ça imanî eser leri ni şid det li 
bir is tib dat, taz yi kat ve tak yi dat altında, giz li den giz li ye te’lif 
ede bil mek, hem kuvvet li bir tak va ve ubu di ye te sa hip ol mak ve 
hem bun lar la be ra ber, harp cep he sin de de fe daî olarak gönüllü 
as ker le riy le mu ha re be et miş ol mak ve harp cep he sin de, avcı 
hattında da hi, fırsat bul duk ça Kur’ân’ın en in ce nükte le ri ni ve 
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ha ri ka i’câzını be yan eden bir Kur’ân tef si ri te’lif et miş olmak 
ve aynı  za man da ne fis müca de le sin de de ga lip olup, nef si ni de 
di ne hiz metkâr yap mak ve hürri ye ti gas be di le rek, ücra bir köye 
sürgün edilip, tec rid-i  mut lak ve ta ras sut lar ve her türlü azap-
lar için de ab lu ka ya alınıp, en gi zis yon zulümle ri ni çok ge ri de 
bıra kan hâkim bir kuv ve tin taz yi katı altında, cânî ca na var ların 
pek vahşî iş ken ce le ri için de, (sırren te nev ve ret) sırrıyla, per de 
altında Ri sa le-i Nur eser le ri gi bi eser ler neş ret mek ve böyle ce 
ci hanın maddî, mânevî ‘Fâtih’i olan Resûl-i Ek rem’in (sallallâhu 

aleyhi ve sellem) sünnet-i se niy ye si nin bir hiz metkârı ola rak, bugün 
mil yonla ra ba liğ olan bir ca mi ayı, inâyet-i ilâhî ile, Kur’ân-ı 
Ha kim’in cad de-i kübrâsında selâmet le ilerlet mek ve mü’min-
le rin ve be şe ri ye tin sa de ce dünya larını de ğil, ebedî saa det le ri ni 
te mi ne Ri sa le-i Nur gi bi bir eser le ve si le ol mak, bu mezkûr hu su-
si yet le rin mânevî şahsında toplanması, Ri sa le-i Nur müel li fi 
Be diüzza man Sa id Nursî gi bi, ta rih te han gi bir zâta da ha na sip 
ol muş tur aca ba?

Evet kar deş le rim,

Ri sa le-i Nur, öyle bir ziyâ-ı ha ki kat, öyle bir bur han-ı Hak ve 
bir sirâc-ı ha ki kat neş re di yor ve iki ci hanın sa ade ti ni te min ede-
cek, Kur’ân ve iman ha ki kat le ri ni ders ve ri yor ve öyle bir lütf-u 
ilâhîdir ki, yir mi beş se ne den be ri, ço luk-ço cuk, genç-ih ti yar, 
kadın-er kek, mu al li mi, fi lo zo fu, ta le be si, âlimi, mu ta savvıfı gi bi, 
her bir ta ba ka-i in sa ni ye, bu Nur’un âşığı, bu Nur’un per va ne si, 
bu Nur’un meclûbu, bu Nur’un mu hib bi ol muş lar; bu Nur’a koş-
muş lar, bu Nur’un si ne si ne atılmışlar, bu Nur’dan me det is te miş-
ler. Mil yon lar ca bah ti yar kim se ler den müte şek kil mu az zam bir 
kit le bu Nur la nur lanıp, bu Nur la kur tul muş lardır.

Evet kar deş le rim,

Mah zen-i mu cizât ve mu ci ze-i kübrâ olan Kur’ân-ı Azimüşşân’ın 
ha kikî bir tef si ri olan Ri sa le-i Nur o ka dar me rakâver, o ka dar 
câzi bedâr, o kadar deh şet li ve mu az zam ha ki kat le ri ders ve ri yor 
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ve me sa ili is pat edi yor ki, iman ve İslâmi ye t’in kıt’alar ge niş li ğin-
de in ki şaf ve fütu hatına medâr oluyor ve ola caktır.

Evet Ri sa le-i Nur, kalp le re o de re ce bir aşk ve mu hab bet, 
ruh la ra o ka dar bir vecd ve he ye can ver miş, akıl ve mantıkları 
öyle bir tarz da ik na etmiş ve öyle bir it mi’nan-ı kalb hâsıl et miş-
tir ki, mil yon lar ca Nur ta le be le ri ne, ken di ni de fa lar ca okut muş, 
yazdırmış ve bir ömür bo yun ca mütalâa et tir miş ve se ne ler den 
be ri âde ta ken di ken di ni neş ret miş tir.

Aziz kar deş le rim,

Ec nebî par mağıyla ida re edi len zındıka ko mi tele ri, İslâmi yet’i 
im ha için, İslâm mem le ket le rin de, bil has sa Türki ye’de, öyle de si-
se ler le en tri ka lar çevir miş ler, hâin ce do lap lar döndürmüşler, 
hun harâne ve vah şiyâne zulümler ir tikâb ve şey tanî ve men fur 
plânlar tat bik et miş ler ve iğ falâtta bulun muş lar; ib lisâne, sinsî 
me tod lar ta kip et miş ler ve kar de şi kar de şe çarpıştırmışlar ve 
öyle al datıcı ya lan ve pro pa gan da lar ve yay ga ra lar yapmışlar, 
fit ne ve fe sad ve tef ri ka to hum ları saçmışlardır ki; bun lar 
İslâm’ın bünye sin de de rin rah ne ler açmış ve büyük tah ri bat lar 
yapmıştır.

Fa kat, o mu si bet ler, Ce nab-ı Hakk’ın im dadı ile, tah rik ve 
is tih dam olu nan Be diüzza man Sa id Nursî gi bi, ihlâs-ı tâmmı 
ka zanmış olan bir zât vasıtasıyla, rah met-i ilâhî ile me ded res 
ve şifâre san ve ci han pe send ve ci hanşümul bir mâhi ye ti hâiz 
Ri sa le-i Nur eser le ri nin mey da na gel me si ne se bep ol muş tur. 
Ve aynı za man da, Müslüman ları uyandırmış; on ları halâs, kur-
tu luş ça re le ri ni arama ya sevk et miş tir. Ebedî âhi ret ha yat larını 
kurtar mak için, ha kikî iman ders le ri ni al mak ve Allah’a il ti ca 
ve emir le ri ne ita at et mek ih ti yacını şid det le his set tir miş ve bu 
hu sus ta ki gaf let ve kusu ratı; o mu si bet le rin ih tar et ti ği ni, idrâk 
et tir miştir.  Za ten, in san ların, mü’min le rin başına ge len belâ ve 
mu si bet le rin hik me ti bu dur.
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Evet, o ec nebîle rin, ca na var lar gi bi yaptıkları mu ame le ve 
zulümler, İslâm dünyasında, hürri yet ve is tiklâl ve it tihâd-ı 
İslâm ce re yanını da hızlandırmıştır. Ni ha yet, müsta kil İslâm 
dev let le ri nin teş ki li ni in taç et miş tir. İnşa al lahü Teâlâ, cemâhir-i 
mütte fi ka-i İslâmi ye de mey da na ge le cek ve İslâmi yet, dünya ya 
hâkim ve hükümran ola caktır. Rah met-i ilâhîden kuv vet le ümit 
ve ni yaz edi yoruz.

İşte, Ri sa le-i Nur müel li fi Be diüzza man Sa id Nursî, öyle bir 
müca hid-i İslâmdır ki, ve te’lifâtı Ri sa le-i Nur, öyle uyandırıcı 
ve öyle halâskâr ve öyle fev kalâde ve ci han gir bir eser dir ki, din 
aleyhin de ki bütün o ko mi te le rin bel le ri ni kırmış, mezkûr, muzır 
ve ha bis fa ali yet le ri ni aka me te du çar ve din siz lik esas larının 
te mel taş larını pa ram parça et miş ve köküyle kes miş tir ve İslâmî 
ve imanî fütu hatı, per de altında, kalb den kal be in ki şaf et tir miş 
ve Kur’ân-ı Azimüşşân’ın hâki mi yet-i mut la kasına ze min ih zar 
et miş tir.

Evet… Ri sa le-i Nur, o tah ri batı Kur’ân’ın el mas ha ki kat le riy le 
ve Kur’ân-ı Ke rim’de ki en kısa ve en müsta kim bir ta rik le ta mir 
ve o ya ra ları, Kur’ân-ı Hakîm’in ec zahâne-i kübrasında ki ed vi ye-
ler le teda vi edi yor ve ede cek tir.

Hem, ma sum Müslüman ların kan larını sömüren ve ser vet le ri, 
ta haccür et miş mil let kanı olan, pa ra zit, tu fey li ve aç gözlü ca na var 
ve bar bar emper ya list le ri, müstem le ke ci le ri ve on ların içi mizde ki, 
sa de ce şahsî men fa at zebûnu, zâlim, hunhar, ha ris ve müste bid uşak-
larını, hâk ile yek san edip iz mihlâl ve in hidâm-ı mut lak la mağ lup 
eden ve ede cek yegâne ça re nin, Kur’ân-ı Mu cizü’l-Beyân’ın bu 
asırda bir mu ci ze-i mâne vi si olan Ri sa le-i Nur eser le ri ol du ğun-
da, ba si ret li İslâm müca hit le ri ve âlim le ri, ic ra at ve müşâhedâta 
müste nid, yakînî bir ka na at-ı kât’iye ile mütte fik tir ler.

Evet, ta rih-i be şer, Ri sa le-i Nur gi bi bir eser göster mi yor. 
De mek an laşılıyor ki: Ri sa le-i Nur, Kur’ân’ın em sal siz bir tef si-
ri dir.
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Evet, Be diüzza man Sa id Nursî’ye, yalnız âlem-i İslâm de ğil, 
Hıris ti yan dünyası da med yun ve min net tardır ki, din siz li ğe 
karşı umumî ci hadında maz har ol du ğu mu vaf fa ki yet ve ga li bi-
yet ten dolayı Ro ma’da ki Pa pa da hi, ken di si ne res men tebrik ve 
te şekkürnâme yazmıştır.

Şim di Ri sa le-i Nur Külliyâtı’ndan, iman, Kur’ân ve Hazreti 
Pey gam ber (sallallâhu aleyhi ve sellem) Efen di miz hakkında olan eser-
ler den bazı kısımları ay nen oku ya cağım. Siz bu eser le ri el de edip 
tamamını okur su nuz. Okur ken, bel ki izah edil mesi ni is te yen kar-
deş le ri miz ola caktır. Fa kat, bu husus ta arz ede yim ki, Üstadımız 
Be diüzza man, bir Nur ta le be si ne Ri sa le-i Nur’dan ba zen oku yu-
ver mek lûtfu nu bah şe der ken izah et mi yor, di yor ki: “Ri sa le-i 
Nur, imanî me se le le ri lüzu mu de rece sin de izah et miş. Ri sa le-i 
Nur’un ho cası, Ri sa le-i Nur’dur. Ri sa le-i Nur, baş ka larından 
ders al ma ya ih ti yaç bırakmıyor. Her kes is ti dadı nis be tin de ken-
di ken di ne is ti fa de eder. Aklınız her bir me se le yi tam an la ma sa 
da, ruh, kalb ve vic danınız his se si ni alır. Ne ka dar is ti fa de et se-
niz, büyük bir ka zançtır.”

Oku nan Türkçe ve ya Arap ça, bir ri sa le nin izahı, baş ka bir 
ri sa le de var sa, onu ge ti rip oku yor. Ri sa le-i Nur’da ki ga yet in ce 
nükte le ri derk eden basi ret li âlim ler de der ki: “Bir âli min yüksek 
bir il mi ola bi lir, fa kat Ri sa le-i Nur’u ce ma ate okur ken tafsilâta 
gi ri şip es ki mâlûmat larıyla açıklar sa, bu izahatı, Ri sa le-i Nur’un 
be yan et ti ği, asrımızın feh mi ne uy gun ve ih ti yacına tam ce vap 
ve ren ha ki kat le rin an laşılmasında ve te sirâtında ve Ri sa le-i 
Nur’un ma hi ye ti nin der ki ne bir per de ola bi lir. Bu nun için, bazı 
lûgat le rin mânâlarını söyle ye rek ay nen oku mak da ha mües sir ve 
da ha ef dal dir.”

İstan bul Üni ver si te si’n de ki kar deş le ri miz de böyle oku yor lar. 
Biz de hulâsa ten de riz ki: Ri sa le-i Nur, ga yet fasîh ve ve ciz dir. 
Sözün kıyme ti, i’cazındadır, kısalığındadır. Bir me se le-i ima ni ye 
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ve Kur’âni ye, umu ma ders ve ri lir ken, mücmel ola rak ted ri sinde, 
da ha faz la is ti fa za ve is ti fa de vardır.

Ey Üstadımız Efen di miz,

Umum ka dir şi nas in san lar Ri sa le-i Nur’u ve si zi ebe di yen teb-
cil ve tek rim ede cek ler dir. Tah kikî iman ders le riy le imanımızı 
kur ta ran ci han bahâ ve ci han de ğer bir kıymet te olan Ri sa le-i 
Nur’u, bütün ruh-u canımızla, bütün mev cu di ye ti miz le se vi yor 
ve tek rim edi yo ruz. Bu aşk ve bu mu hab bet, bu ta’zim ve bu 
hürmet, ne sil den nes le, asırdan as ra, de vir den de vi re in ti kal 
ede cek tir.

Evet, Ri sa le-i Nur’da ki ha ka ik-i Kur’âni ye öyle bir kuv vet tir 
ki, bu kud ret karşısında, küfr-ü mut lakın ve din siz li ğin te mel le ri 
târumâr ola cak, in hi dam çu kur larına yu var la na rak ge be re cek tir. 
Bâki kalan lar, iman ve Kur’ân nu ruy la felâh ve ne cat bu la cak-
lardır. Evet, dağ ları, taş ları, pa muk gi bi dağıta cak, de mir ve 
gra nit le ri yağ gi bi eri te cek de rece de olan bu kuv vet-i Kur’âni ye 
dünyayı nur ve sa ade te gark ede cek. Bu Nur-u Kur’ân, iman ların 
kur tu lu şun da, dünya ya hâkim ve hükümran  ola caktır.82 

82 R. Nur Külliyâtı, II/2258-2270
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“Bin bâre kal lah! Es ki za man fe dakâr kah ra man ları gi bi söyle miş.” 

Bediüzzaman

ALTINCI BÖLÜM 

ZÜBEYİR GÜNDÜZALP’İN MÜDA FA ALA RI

AFYON MÜDAFAASI

Af yon Ağır Ce za Hâkim li ği ne…

Giz li ce mi yet kur mak ve dev le tin em ni ye ti ni boz mak su çuy la 
mütte hem bu lun mak tayım. Aşağıda arz ede ce ğim ve cih le böyle 
bir su çu iş le me di ği me kat’î ka na ati niz ge le ce ği için bu it ti hamı 
da ha şim di den red de di yo rum. Evet Ri sa le-i Nur ta le be si ol du-
ğu mu mem nu ni yet le ve ilân eder ce si ne söyle ye bili rim; inkâr 
et mek, Ri sa le-i Nur’un ba na ver di ği fa zi let ders le riy le zıt ol duğu 
için, bu cürmü iş le mem. Ri sa le-i Nur’un oku yu cu su olan bir 
kim se, okudu ğu nu giz le ye mez. Bilâkis if ti har la bilâper va söyle-
mek ten çe kin mez. Zi ra çe kin gen li ği icap et ti re cek hiç bir cümle si 
ve ya ke li me si yok tur.

Ri sa le-i Nur’un kıyme ti ni kırk-el li sa hi fe lik bir for ma da 
be lirt me ğe çalışmıştım. Met het tim di ye mem; çünkü kâinatın 
güne şi ve aklı olan ve bin üçyüz küsur se ne den be ri be şe ri ye ti 
ten vir ve ir şad eden Kur’an-ı Hakîm’in ha kikî bir tef si ri olan 
Ri sa le-i Nur’un, de ğil bütün Külliyâtını, bel ki bir cüz’ünü bi le 
senâ et me ğe muk te dir de ği lim. Yu karıda arz et ti ğim gi bi, kıyme-

g i r i ş
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ti ni be lirt me ğe çalıştığım eser ler de giz li ce mi ye te da ir mev zu lar 
tes bit edil miş ise, za rarlı eser le ri tanıtma ğa çalışmış su çuy la 
ce za landırınız. Fa kat ha ri kulâde ve fev kalâde bir şe kil de te’lif 
edil miş ol du ğu ilmî şah si yet ler ta rafından tasdik edi len ve bo zu-
lan bir ce mi ye ti ıslâh et mek kud re ti ni hâiz olan ve yir minci 
asırda ki in san la ra reh ber olup dalâlet ten ve ma ter ya liz min, 
mad diy yun lu ğun ve ta bi at pe rest li ğin sürükle di ği se fa hat ve 
ko yu fi kir ka ranlığından kurta ran ve be şe ri ye te ebedî saa det ve 
selâmet çığırlarını Kur’an-ı Hakîm’in fey ziy le açan ve nu ruy la 
aşikâr bir şe kil de göste ren Ri sa le-i Nur Külliyâtı’nda is nad edi-
len su ça da ir ba his ler mev cut de ğil ise, ce za landırılmaklığımın 
adalet esas larına zıt ola cağını, mah ke me ni zin de ka bul ede ce ği 
ka na atin de yim.

Sor gu hâkim li ğin de: “Sen Ri sa le-i Nur’un ta le be siy miş sin?” 
de nil di…

Be diüzza man Sa id Nursî gi bi bir dâhi nin şa kir di ol mak li ya ka-
ti ni kendim de göre mi yo rum. Eğer ka bul bu yu rur lar sa if ti har la; 
“Evet Ri sa le-i Nur şa kir di yim” de rim.

Ri sa le-i Nur’un em sal siz müel li fi, Üstadım, Be diüzza man 
Sa id Nursî, müte ad did de fa lar giz li düşman ları ta rafından if ti ra 
edi le rek mah ke me ye veril miş ve hep sin de de be ra et et miş tir. 
Ri sa le-i Nur Külliyâtı pro fesör ve İslâm âlim le rin den müte şek kil 
bir hey’et ta rafından satırı satırına tet kik edile rek, bu eser le rin 
fev kalâde bir vu ku fi yet le te’lif edil di ği ve Kur’an-ı Ha kim’in 
ha kikî bir tef si ri ol du ğu nu bil di ren ra por lar ve ril miş tir. Ha ki kat 
böyle iken, yi ne ne den mah ke me ye ve ri li yor? Bu hu sus ta ki kat’i 
ka na ati mi şu şe kil de arz edi yo rum:

Ri sa le-i Nur’u oku yan kim se ler, bil has sa idrâkli genç ler, kuv-
vet li bir ima na sa hip olu yor lar. Sarsılmaz ve fe dakâr bir din dar, 
bir va tan per ver olu yorlar. Yıpran maz bir imanın bu lun du ğu 
bir ye re, menfî bir ide olo ji nin aşıladığı ahlâksızlık ve se fa hat 
gi re mez. Bu sarsılmaz ima na sa hip olan lar ço ğaldıkça ma son lu-
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ğun ve komüniz min da ire si as la ge niş le ye mi yor. Komünist lerin 
da yandığı ma ter ya list (mad diy yun) fel se fe nin hak ve ha ki kat ile 
hiç bir ilgi si ol madığını, na za ri ye le ri nin ta ma men asılsız ol du ğu-
nu, Ri sa le-i Nur, Kur’an-ı Ke rim’in âyet le ri ile ve ga yet kuv vet li 
bur han ve hüccet ler le ak len, fik ren ve mantıken is pat edi yor. O 
çürük fi kir ka ranlıklarına düşen le ri tenvir edip kur tarıyor.

Yalnız gözünün göre bil di ği ye re ina nan mad de ci le re dahi, 
Al lah’ın varlığını inkâr ve iti raz ka bil ol ma yan kuv vet li de lil ler le 
is pat edi yor. Bil has sa li se ve üni ver si te tah sil genç li ği ne bu ha ri-
ka eser ler ori ji nal ve çe ki ci üslûbu ve yüksek edebî san’atıyla 
ken di ni okut tu ru yor.

İşte bu nun için dir ki; komünistler ve ma son lar, ken di ze hir li 
fi kir le ri nin yayılmasına Ri sa le-i Nur’un kuv vet li bir mâni teş kil 
et ti ği ni bi li yor lar. Kur’an’ın ha kikî bir tef si ri ol mak la kuv vet li bir 
iman kay nağı olan Ri sa le-i Nur’u or ta dan kaldırmak ve ya okut-
ma mak için çe şit li de si se ler ve if ti ra la ra baş vuru yor lar. Şim di ye 
ka dar is nad et tik le ri ya lan lar dan hiç bir ema re bu lun madığı hal-
de, ta ar ruz larına de vam edi yor lar. Bun lar dan an laşılıyor ki, bi zi 
korkut mak ve Ri sa le-i Nur’dan uzak laştırmak ve di ğer ta raf tan 
ken di ze hir li neş riyâtlarını önümüze sürmek; bu su ret le mil let 
ve genç li ği miz de imanın yok ol masını ve ahlâk su ku tu nu te min 
ede rek, hükûme tin ken di ken di ne çökmesi ne mu vaf fak ol mak 
is ti yor lar. Ve va tan ve mil le ti mi zi ya bancı bir dev le te dev ret mek 
eme li ni taşıyor lar. Mah ke me hey’eti nin hu zu run da bilâper va 
onla ra söylüyo rum: On lar iyi bil sin ler ve tit re sin ler ki, gürültüye 
pa buç bırakmıyo ruz. Zi ra Ri sa le-i Nur eser le rin de hak ve ha ki ka-
ti görmüş, öğren miş ve inanmışız. Türk genç li ği uyu mu yor. Bu 
kah ra man İslâm-Türk Mil le ti baş ka bir dev le tin bo yun du ru ğu 
altına gi re mez. Fe dakâr Müslüman genç li ği, sa hip ol du ğu tah-
kikî iman kuv ve tiy le va tanını sattırmaz. Din dar, cengâver Türk 
mil le ti ve imanlı, ce sur Türk genç li ği kork maz. Onun için dir ki; 
bi zi in sanlık se vi ye ve se ci ye sin de en yüksek mer te be le re çıka-
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ran ve her sa ha da ki te rak ki yatımızı sağ la yan ve biz genç le re din, 
va tan ve mil let aşkını aşıla ya rak uğrun da bütün mev cu di ye ti-
mi zi fe da et ti re cek ha kikî bir din per ver ola rak bizle ri ye tiş ti ren 
Ri sa le-i Nur eser le ri ni oku yo ruz ve oku ya cağız. Ev vel ce de arz 
et ti ğim ve cih le, Ri sa le-i Nur’dan pek az oku du ğum hal de, pek 
faz la is ti fa de et tim. Va tan ve mil let ve bütün in sanlıkça ga yet 
azîm fa ide le ri te’min edecek olan bu çok nâfi eser külliyâtını, 
eğer ser ve tim ol sa idi, neş ret tir mek için hep si ni sarf eder dim. 
Zi ra di ni min, va tan ve mil le ti min ebedî saa det ve selâme ti uğ run-
da bütün mev cu di ye ti mi fe da et me ğe hazırım.

Hem Ri sa le-i Nur’a saf dilâne inan mamışım. Otuz üç âyat-ı 
Kur’âni ye ve Haz reti Ali (radıyallahu anh) ve Abdülka dir-i Geylânî 
(radıyallahu anh) Haz ret le ri, Ri sa le-i Nur’un te’lif edi lip bu asırda-
ki in san ları ir şad ede ce ği ni gaybî bir su ret te bildi ri yor lar. 
Bu nun la be ra ber, Ri sa le-i Nur’dan oku du ğum ki tap lar, bu eser 
Külliyâtının hak ve ha ki ka ti öğre ten ve be şe ri ye ti ıslâh eden eser-
ler ol du ğu ka na ati ni ver miş tir.

Ru hum da büyük bir boş luk his se de rek, oku ya cak ki tap arar-
ken, Ri sa le-i Nur’u oku du ğum za man elim de ol ma ya rak on dan 
ayrıla madım. Kal bim deki o büyük ih ti yacı, Ri sa le-i Nur eser le ri-
nin karşıladığını his set tim. İlmi ve imanı şüphe ler den kur ta ran 
aklî ve imanî is pat ları on da bul dum. Böyle lik le ves ve se le rin 
ver di ği sıkıntılar dan kur tul dum. Bu ha ki kat ler den an ladım ki, 
Ri sa le-i Nur, bu asrın in san ları olan biz ler için yazdırılmıştır.

Ahlâk, edep ve ter bi ye gi bi en yüksek me zi yet le re sa hip ola-
bil mek için, kuv vet li bir ima na sa hip ol mak lâzımdır. İmân ha ki-
kat le ri, Ri sa le-i Nur’da, âyet ler, kuv vet li de lil ler ve açık misâller 
ile an latıldığı için, oku duk ça imanım kuv vet len miş tir. Bu sa ye de 
dalâle te düşmek ten —en yüksek me de ni yet esaslarını câmî— 
hak ve ha ki kat olan di nim den dönüp kızıl ej de rin hapı ol mak 
felâke tin den kur tul dum. Bu nun için dir ki: Oku yu cu larını bir çok 
maddî ve ma nevî felâket ler den kur ta ran ve bir üni ver si te me zu-
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nun dan zi ya de bir il me sa hip eden; İslâmi yet, va tan ve mil let 
sev gi si ni aşıla yan; Al lah’a ita ati, çalışkanlık ve mer ha me ti öğre-
ten Ri sa le-i Nur’dan, kıyme ti ni an la yan hiç bir ferd, ne ba hasına 
olur sa ol sun, ayrılmaz. Bu ri yasız, has hürmet ve ta’zim; hiç bir 
kim se nin kal bin den çıkartıla maz.

Ri sa le-i Nur, id dia ma kamınca muzır eser ler di ye tav sif edi-
li yor. Bu vicdansızlığı ve ya lanı, şid det le pro tes to edi yo rum. 
Ve be nim de teş vi kat ta bulun du ğum id dia edi li yor. Evet, bu 
doğ ru dur. Fa kat, di ğer if ti rayı işi ten bütün münev ver le rin kalp-
le ri sızlamış ve hat ta ağ lamış, diş le ri gıcırdamıştır. Yir min ci 
asır po zi tif fi kir le rin hükümran ol du ğu bir za mandır. De lil siz, 
is patsız şey le re inanılmıyor ve inanmıyo ruz. Muzır eser ler ol du-
ğu nun is patını is te riz.

İfti ra ları ya pan giz li düşman ların mak sat larından bi ri-
si de, Ri sa le-i Nur oku yu cu larının Kur’an’a hiz met uğ run da 
Müslümanlık bağ ları ile bir bir le rine, görülme miş bir şe kil de 
sarılmış ola rak te zahür eden ve bun lar dan baş ka bir mak sa-
da mâtuf ol ma yan, sa de ce hürmet, şefkât ve sev gi nin ifa de si 
olan te sanüdünü kırmak ise, al danıyor lar. Bey hu de hiç uğ raş-
masınlar. Ri sa le-i Nur’u oku yan ların en ge ri si, en âmîsi olan 
ben, on la ra şöyle ce vap ve ri yo rum:

“Bi ri miz şark ta, bi ri miz garp ta, bi ri miz ce nup ta, bi ri miz 
şi mal de, bi rimiz âhi ret te, bi ri miz dünya da ol sak; biz yi ne bir-
bi ri miz le be ra be riz. Ka inatın kuv ve ti toplansa bi zi Üstad Sa id 
Nursî’den ve Ri sa le-i Nur’dan ve bi zi biz den ayıra maz.”

Zi ra biz Kur’an’a hiz met edi yo ruz ve ede ce ğiz, âhi ret ha ki ka-
ti ne inandığımız için, mânevî olan bu sev gi ve te sanüdümüzü 
el bet te hiç bir kuv vet söke me ye cek tir. Çünkü; bütün Müslüman-
lar saa det-i ebe di ye ma karrında toplana cak lardır.

Va tan ve mil le ti mi zin selâme ti namına mühim bir ha ki ka ti 
müsa ade niz le arz edi yo rum: Komünist le rin giz li plânlarından 
bi ri si de, halkı hükûmet aleyhi ne teş vik tir.
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Be diüzza man Sa id Nursî’yi hap se sok tur mak ve eser le ri ni 
za rarlı gi bi göster mek için hükûmet erkânına uy dur ma ih bar lar 
yapılmak la be ra ber, hiç bir fer din inan madığı menfî pro pa gan da-
lar yapılıyor.

Be diüzza man Sa id Nursî’nin bu asırda nâdir bir İslâm dâhi si 
ve her bir ci het te eş siz bir şah si yet ol du ğu na, bu mil let se ne ler-
den be ri o ka dar inanmış ki; ha kikî olan bu ka na ati hiç bir pro pa-
gan da çürüte mi yor ve çürüte mez.

Büyük bir üstadın eser le rin den müste fid ol mayı lütûf bu yu-
ran Cenâb-ı Hakk’a hamd ve senâlar ede rim... İman, İslâmi yet 
der si ala rak büyük fa ide le re nâili ye ti me se bep olan bir üsta da, 
bütün ruh u canımla med yu num. Se ne ler den be ri sıkıntılar içe-
ri sin de eser ya za rak genç li ği mi zi komünizm yemi ol mak la ebedî 
haps-i münfe rid li ğe mahkûm edil mek ten kur ta ran bir müstakîm 
üstad için se ne ler ce dünya hap sin de kal ma ğa hazırım.

Yir mi se ne den be ri mil yon lar la in sa na; din, iman, İslâmi yet, 
fa zi let der si ve ren ve on ları din siz lik ten mu ha fa za eden Kur’an 
tef si ri Ri sa le-i Nur uğrun da idam edi le cek sem, seh pa ya, “Al lah!.. 
Al lah!.. Ya Resûlul lah!” sa da ları ile ko şa rak gi de ce ğim. Komüniz-
me kapılıp di nin den çıkan, ebedî felâket le re yu var la nan ve va tan 
hâini ola rak kur şu na diz di re cek cürümler den gençle ri mi zi ko ru-
yan Ri sa le-i Nur uğ run da kur şun la öldürüle cek sem, o kur şunla-
ra çe kin me den göğsümü ge re ce ğim. Üstadım Be diüzza man için 
han çer lerle par ça lanırsam, et ra fa sıçra ya cak kan larımın “Ri sa le-
i Nur!.. Ri sa le-i Nur!..” yaz masını Rab bim den ni yaz edi yo rum.

Muh te rem Hey’et-i Hâki me!

Ri sa le-i Nur tah si li, ha ki ka ten ha ri ka ve ori ji nal dir, em sal siz-
dir. Herhan gi bir tah sil de maddî men fa at ve bir mev ki ga ye edi-
ni le rek o tah si le devam edi lir. Ders ler ek se ri yet le mad di yat ve 
şöhre te eri şe bil mek için, bel ki de zo ra ki oku nur. Ri sa le-i Nur’un 
or ga ni ze edil me miş ser best bir üni ver si te ye ben ze yen tah si li ne, 
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eser le ri oku mak su re tiy le de vam eden ler ise, Kur’ân ve imana hiz-

met et mek ten baş ka her han gi dünyevî bir mak sat taşımıyor lar.

Böyle ol du ğu hâlde; ilmî, imanî ve ciddî eser ler olan Ri sa le-i 

Nur, o kadar büyük bir şevk ve aşk la ve o ka dar son suz bir haz la 

oku nu yor ki; sâdık oku yu cu larını de fa lar ca oku mak gi bi kuv vet li 

bir ar zu ya sa hip edi yor. Ri sa le-i Nur’u yazıp oku yan lar, mah ke-

me kapılarında ha yat ları teh li ke ye düştüğü hal de, bu ha ri ka eser-

le ri oku duk larını iti raf ve oku ya cak larını ilân edi yorlar. İdam 

ka rarı ve ri le ce ği ni bil se ler da hi, bu se bat larını iz har et mek ten 

çekin mi yor lar. İşte Ri sa le-i Nur’un bir çok ha ri ka larından bu 

hu su si ye ti, siz lere şu ka na ati ve ri yor; “İti raf eden ler aca ba can-

larını yol da mı bul du lar!”

De mek Ri sa le-i Nur’da ve Be diüzza man’da, öyle yüksek bir 

ha ki kat var ki ve bun lar da za rarlı bir şey yok muş ki, inkâr et me-

di ler.

Tah sil de ki ta le be ler oto ri te ve di sip lin le ida re edi le rek okut-

tu ru lur. Bediüzza man ise, hiç bir kim se yi Ri sa le-i Nur’a mec bur 

et me miş. Fa kat yüzbin ler le oku yu cu nun ço ğu onu görme den, 

ona sarsılmaz ve kop maz bir bağla ta le be ola rak Ri sa le-i Nur’dan 

ders le ri ni alıyor lar.

İşte, böyle ha ri kulâde bir ted ris, yakın ve uzak ta ri hin hiç bir 

med re sesin de görülme miş tir, bu na hiç bir üni ver si te de rast lan-

mamıştır.

Sayın Savcı, “Be diüzza man’a olan hürme tin şek li di ğer müfes-

sir ler de görüle mi yor.” de di.

Doğ ru dur. Hürmet ve ta’zim büyüklük ve kemâlâtın de re ce si-

ne, min net ve şükran da el de edi len is ti fa de nin mik tarına göre 

ol du ğu na na za ran, Be diüzza man’ın eser le rin den azim fa ide ler 

el de edi li yor ki, ona olan ta’ zim ve min net tarlıklar da görülme-

miş bir şe kil de olu yor.
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Yir min ci asrın en büyük bir İslâm müte fek ki ri ve müel li fi 
olan Be diüzza man’ı, komünist ve ma son lar biz le re, bil has sa 
genç li ği mi ze tanıtma ma ğa çalışmışlardır. Fa kat uyanık Türk-
İslâm mil le ti ve genç li ği, o din kah ramanı Üstad’ı tanımış, is ti fa-
de et miş ve et tir miş tir.

İşte bu nun için dir ki; Be diüzza man’a karşı olan fev kalâde 
bağlılık ve iti mad sarsılma ya caktır.

Ri sa le-i Nur’da ki âyet ler, Kur’an-ı Ha kim’in en büyük mu ci-
ze si olan hu su si yet le ri kay bet ti ril me den, büyük bir san’at ve 
ma ha ret le Türkçe mi ze tef sir edil di ği için; Ri sa le-i Nur’u kadın, 
er kek, me mur ve es naf, âlim ve feyle sof gi bi her türlü halk ta ba-
kası oku yup an la ya bi li yor. Ken di is ti dat ları nis be tin de gördükle-
ri is ti fa de ler karşısında ona bir kat da ha sarılıyor lar. Li seli ler, 
üni ver si te li ler, pro fesörler, do çent ler, fey le sof lar oku yor lar. 
Bu münev ver sınıflar; fev kalâde is ti fa de et tik le ri gi bi; Ri sa le-i 
Nur’un ha ri kulâde li ği ni ve te’lif san’atında ki üstünlüğünü tas-
dik edip, hay ret ler içe ri sin de bütün Külliyâtı oku mak iş ti yakına 
sa hip olu yor lar.

Be diüzza man’ı ve Ri sa le-i Nur’u her ye ni tanıyan müdrik ve 
tak dirkâr kim se ler, da ha ev vel tanımadıklarına bin ler te essüf 
edip, kay bet tik le ri za manları telâfi ede bil mek için müsa it va kit le-
ri ni bo şa sarf et me ye rek, beş da ki kalık bir za ma na da hi ehem mi-
yet ve rip, ge ce li gündüzlü Ri sa le-i Nur’a çalışma ğa başlıyor lar. 
Bu rağ bet ve şid det li alâka hiç bir psi ko log, sos yo log ve fey le so fun 
ese rin de görülme miş tir. On lar dan an cak tah sil li kim se ler is ti fa-
de ede bil miş ler dir. Bir or ta okul ço cu ğu ve ya oku masını bi len 
bir kadın, büyük bir fey le so fun ese ri ni oku du ğu za man is ti fa de 
ede me miş tir. Fa kat Ri sa le-i Nur’dan her kes de re ce si ne göre is ti-
fa de et mek te dir. Bu nun için, siz le rin Be diüzza man ve Ri sa le-i 
Nur şa kird le ri ne ve re ce ği niz be ra et ka rarını bütün bir mil let bek-
li yor. Eğer Sa id Nursî, ta le be le ri ne mu si bet za manında sabır ve 
ta hammül ve iti dal tel kin et me miş ol sa idi; gönüllü alay ku man-
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danı ola rak har be iş ti rak et ti ği za man top ladığı ta le be le ri gi bi 
hürmetkâr olan bin ler Ri sa le-i Nur şa kird le ri, Af yon te pe le rin de 
ku ra cak ları çadırlar içe ri sin de, Af yon Ağır Ce za Mah ke me si nin 
be ra et ka rarını bek le ye cek ler di.

Sa id Nursî ve Ri sa le-i Nur şakird le ri nin çalışma ları, ka nun 
çer çe ve sine alınıp giz li ce mi yet ol du ğu is pat edi le mi yor. Ne den 
is pat edi le mi yor? Aca ba vu kuf lu bir ad li ye ci ol mak la baş müdde-
i umumîli ğe ka dar yükse len bir şahıs, bu is patı ka nun la yap mak-
tan âciz mi dir? Hayır, kat’iyen âciz de ğil dir. Or ta da giz li bir 
ce mi yet di ye cek bir teş kilât yok tur. Ve onun için ce mi yet çi lik 
is pat edi le mi yor.

Savcının ev ve len: “Nur ta le be le ri bir ce mi yet de ğil dir” di ye 
ka nun daire sin de ki tam görüş ve isa bet le ver di ği hükmünü, 
bi raz son ra her ne den se ‘cemi yet tir’ di ye id dia et me si bir te na-
kuz dur. El bet te hükümsüzdür. Hey’et-i Hâki me nin ga yet açık 
olan bu ha ki ka ti id rak ede rek, “Giz li ce mi yet yoktur” di ye ka rar 
ve re ce ğin den emin bu lun mak tayız.

Sayın Ha kim ler! Te essür ve ıstırap karşısında kalp ten bir 
par ça kop sa idi, bir genç din siz ol muş ha be ri karşısında o kal bin 
atom zer ratı ade din ce pa ram par ça ol ması lâzım ge lir.

İşte si zin ve re ce ği niz be ra et ka rarı; İslâm genç li ği nin, İslâm 
dünyasının bu deh şet li âfet ten te sir li bir şe kil de kur tul masına 
se bep ola caktır. Ve be ni Be diüzza man ve onun eser le ri ne kop-
maz bir bağ la bağ la yan sâik den bi ri de bu dur.

Ri sa le-i Nur’un ser bes ti ye ti ne ve re ce ği niz be ra et ka rarı, 
bütün Türk gençli ği ni ve bütün Müslüman ları din siz lik fe ca atin-
den kur ta ra caktır. Zi ra yüksek ha ki kat ler ha zi ne si olan Ri sa le-i 
Nur, hiç şek siz ve şüphe siz el bet te bir gün olup bütün dünya 
âle min de tanına caktır.

Bu iti bar la siz ler in sanlığın tak di ri ne maz har ola caksınız. 
Si zin ve re ceği niz be ra et ka rarı, hâl ve is tikbâlde ne sil le ri min net-
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tar ve müte şek kir edecek ve Ri sa le-i Nur oku nup azîm fa ide le re 
nâil olun duk ça tak dir le yâd edi le cek si niz.

Sakın zan net me yi niz ki; sa mimî ola rak söyle di ğim bu sözle-
rim le ri yakârlık yapılıyor. As la ve kat’iy yen!.. Çünkü Be diüzza-
man’ın mah ke me sinde hiç bir kim se den kork mu yo rum, çe kin mi-
yo rum.

Yalnız pek kısa ola rak müsa ade niz le şu ka darcık arz edi yo-
rum ki; savcı, bu müba rek va tan da ma son luk, komünist li ği 
fev kalâde fâiki yet le önlemek ça re si olan ve önle mek te olan Ri sa-
le-i Nur’a ve müel li fi ne ve oku yu cularına öyle şe’nî it ham lar da 
bu lun mak ta de vam eder ve o ta ma men ha talı it ham larından vaz-
geç mez se, his siyâta kapıla rak aleyh tarlık eder se; komünist lik ve 
far ma son lu ğu des tek le miş olur ve it ham la ra ha kikî he def olan 
muzır din siz le rin türe me si ne yardım et miş olur.83

TEMYİZ LAYİHASI

Zübe yir Gündüzalp’in “Tem yiz La yi hası”ndan bir kısım…

Ri sa le-i Nur, ci hanşümûl de ğe riy le Av ru pa’da tak di re maz har 
olup inti şar et ti ği za man, onun düşman ları olan din siz, ma son 
ve komünist ler ora da da neş ri ne mâni ol ma ya ve nâşir le ri ni 
im ha ya yel te ne cek ler dir.

Ri sa le-i Nur yalnız Türki ye için de ğil, bütün be şe ri ye ti ten vir 
ga ye siy le te’lif edil miş tir. Bu iti bar la ‘zındıklar, mürted ler’ ta bi ri-
nin hükûmet ve ad li ye nin bir kısım me’mur larına söylenme di ği-
ni her hüsn-ü ni yet sa hi bi an lar ve anlıyor.

Fa kat, giz li ce mi yet it ti hamı yir mi se ne den be ri bu lun madığı 
gi bi, şim di de tek bir ema re si bu lun ma ya rak, bir su çun ta hak-
ku kuy la de ğil te vehhümüyle ce za landırılmadığı için ce za ya 
çarptırıla cak tu ta nak nok ta ları me rak la, dik kat le aranıyor. Te’vil 
edi le bi le cek ve ciz bir cümle bu lun du ğu za man der hal yapışılıyor. 
Ta bi idir ki bu acîb te cessüs, su-i zannı ih sas et ti ri yor.

83 Müdafaalar, s:298-305
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Şu hal de Be diüzza man ve Ri sa le-i Nur şa kird le ri, mu hak kak 
su ret te herhan gi bir te sir le ve taz yik le mahkûm et ti ril mek is te ni-
li yor. Yok sa, Ri sa le-i Nur eser le rin de; “Ey ehl-i iman!” de nil di-
ğin de Türki ye’nin Di ya net Re isine ve müftüle re hi tab edil me yip, 
üçyüz el li mil yon Müslüma na tev cih edil diği ni nasıl ki câhil ler 
da hi anlıyor lar sa, “Ey mürted ler, ey zındıklar!” ta birle ri nin de, 
hükûmet ve ad li ye nin yalnız bir kısım me mur larına söylen me-
diği ni yi ne âmi ler da hi da ha ilk na zar da bi lir ler.

En câhi lin feh met ti ği bu açık sözle ri hâkim gi bi şah si yet le rin 
derk ede me me si, kat’iyen ih ti mal da hi lin de de ğil dir. Bu nun için 
Af yon Savcısının ve onu tas vip eden Ağır Ce za ele man larının 
böyle ta bir ler üze rin de su-i te’vil ler ile musırrâne dur ma ları 
mu hak kak ce za ve re bil mek kastını ken di li ğinden âyân-be yan 
et mek te dir zannındayız. Es ki Maa rif Ve ki li Ha san Ali gi bi salâhi-
yet tar komünist le rin neş riyâtlarının müspet ilim ler le sağ la nan 
ves ve se ve şüphe le rin ne ti ce siy le yıkılan iman ları, Ri sa le-i Nur 
eser le ri is patçılıkla inşa ve imâr edi yor.

İşte genç li ği mi zin Ri sa le-i Nur’a elek trik len miş gi bi sarılma-
larının en in ce sır ve hik met le rin den bir ta ne si de bu dur: Se ne ler-
den be ri fe ra gat-ı ne fis le ve eş siz bir fe dakârlıkla yarım asırlık bir 
el bi se, yir mi beş se ne lik pa muk ları görünen bir hırka, bel ki yir mi 
se ne lik ayak kabısı olan bir çift ter lik, es ki bir ya tak, bir kaç ye mek 
kabı gi bi ga yet za ru ri olan eş ya la ra mâli ki yet, fakr-u hâliy le eşi ne 
rast lan mamış bir ka na at le, ih ti yar, has ta ve fev kalâde ih ti ma ma 
muh taç bir çağ da giz li düşman ları olan komünist ve ma son ların 
müte addit iha net, çe şit li iş ken ce le ri ne karşı, ta hammülün fev kin-
de sabrı ile Be diüzza man Sa id Nursî; din aley hin de ki bir çok sin-
si plânlar la, yu karıda ki mahve di ci ve için için ke mi ri ci plânı da 
rea list görüşüyle fark et miş, deh şet li dessâsa ne ve per de li olan bu 
plânları akîm bıra ka cak eser le ri te’lif et miş tir.

Fa kat ne ha zin ve acıklı ve bin ler te essüfle re şa yes te bir va zi-
yet tir ki; bu İslâmi yet kah ra manı ve ha ri kulâde büyük zât, yir-
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mi beş se ne dir ha pis ler de, zin dan lar da, in zi vagâhlar da, tec rid-i 
mut lak lar da im ha edil me ğe çalışılmıştır ve çalışılmak tadır.

Komünist le rin iha ne tiy le mey da na ge len ev hamın icâb ve 
ne ti ce si olan ga razkârlıklar la Ri sa le-i Nur müel li fi ce za landırılsa 
da hi, Ri sa le-i Nur eserle ri yi ne büyük bir iş ti yak ve git tik çe ar tan 
bir alâka ile okun mak ta de vam ede cek tir.

Bi rin ci ve en kuv vet li de li li şu dur ki; ye ni harf ile tek sir edi-
le bi len ‘Asâ-yı Mu sa’ ese ri ni oku yan genç ler, Kur’an harf le ri ile 
yazılmış mütebâki eser le ri de oku ya bil mek için kısa bir za man da 
o yazıyı da öğre ni yor lar. Bu şe kil de bir çok ilim le rin öğre nil me-
si ne en gel olan ve din den iman dan çıkar mak için su-i kasd lar-
la te’lif edi len eser le ri oku ma ğa mec bur eden Kur’an hattını 
bilme mek gi bi büyük bir sed di de yıkmış olu yor lar. Bir mil le tin 
genç li ği ne zaman Kur’an ve on dan le meân eden ilim ler le teç hiz 
ve tah kim edil miş ise, o va kit o mil let te rak ki ve teâli et me ğe baş-
lamıştır. Genç lik, iman ve İslâmi yet ih ti yacıyla ya nan ruh larını 
Kur’an tef si ri Ri sa le-i Nur’un füyûzat ve envârıyla dol dur ma ğa 
baş lamıştır. Böyle lik le tah kikî bir ima na sa hip ola cak gençli ği-
miz, ilim ve nur la; din siz li ğe, komünist li ğe karşı müca de le edip, 
va tan larını İslâm düşman larına as la sattırma ya cak lardır. Bu nun 
için; eğer komünist ler mürek kep ve kâğıdı yok et mek imkânını 
da bul sa lar, be nim gi bi bir çok genç ler ve büyükler fe daî olup 
ha ki kat ha zi ne si olan Ri sa le-i Nur’un neş ri için, mümkün ol sa 
de ri mi zi kağıt, kanımızı mürek kep yaptıra cağız.

Evet… Evet… Evet... Bin ler de fa evet!..

Savcı id di ana me sin de di yor ki: “Sa id Nursî eser le riy le üni-
ver si te gençle ri ni ze hir le miş tir.” Biz de bu na mu ka bil de riz ki: 
“Eğer Ri sa le-i Nur bir ze hir ise; bi zim bu ze hir le re ton lar la, bin-
ler ce ki lo ih ti yacımız vardır. Eğer çok luk la ol du ğu ye ri bi li yor sa, 
bi ze tay ya re ler le sev k et sin.”

Biz Ri sa le-i Nur ta le be le ri; iman ve İslâmi yet hiz me ti uğ run-
da zâlim lerin zulmüne mâruz kaldığımız va kit, ha pis ha ne köşe-
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le rin de ve ya da ra ğaç larında ölme yi, is ti ra hat döşe ğin de ki ölüme 
ter cih ede riz. Görünüşü hürri yet, ha ki ka ti is tib dad-ı mut lak olan 
bir esa ret için de ya şa mak tan sa, hiz met-i Kur’ani ye miz den do layı 
zul men atıldığımız ha pis ha ne de şe hit ol mayı büyük bir lütf-u 
ilâhî bi li riz.84

ISPARTA SORGU HÂKİMLİĞİNE GÖNDERDİĞİ MÜDAFAA

(Emir dağ Cum hu ri yet Müdde-i Umumîli ği Eliy le)

Is par ta C.M.U.’nin 25/03/1956 ta rih ve 311 sayılı id di ana me-
si ne iti razım:

Üç se ne ev vel ki bir te vehhüme binâen ya zılan bir id di ana me, 
üç se ne son ra Ra ma zan için de ga yet has ta bu lu nan Üstadımız 
Sa id Nursî’ye o id diana me gel di:

“Ben, otuz se ne de hâli mi tet kik eden ve beş de fa be ra et ve ren 
âdil mahke me le ri it ti ham et mek hükmünde tek rar aynı mes’ele 
ve otuz se ne de mes’uli ye ti mûcib de li li bu lun ma yan giz li ce mi yet-
çi li ğe da ir, otuz se ne lik ad li yele ri it ti ham et mek hükmünde olan 
bu ye ni id di ana me yi red de di yo rum, ka bul et mem. Tâ hakkımda 
be ra et le ada let eden o âdil mah ke me le re hürmet siz lik ol masın. 
Ve in ti şar et miş ikiyüz sa hi fe den zi ya de müda fa alarım, be nim 
bede li me bu tek rar it ti hamnâme ye bir iti raznâmem dir. Baş ka 
bir di ye ce ğim yok. Sen bu iti raznâme ye bir ha şi ye yaz. Çünkü 
has talığım şid det li dir.” de di, sözü kes ti.

Hiz me tin de bu lu nan ben ve Mus ta fa Acet, onun be de li ne bir-
iki ha kika ti if şa edi yo ruz. Şöyle ki:

Bu beş-altı se ne dir hiz me tin de bu lun du ğu muz Üstadımız 
Sa id Nursî’nin acib bir hâsi ye ti şu dur ki; in san lar la hat ta en 
yakın dost ları ve ak ra baları ile görüşmek is te mi yor. Hat ta yir mi 
se ne ta le be si ve ha yat ta ka lan tek bir kar de şi ni, yakınında ol du-
ğu ve otuz se ne dir görüşme di ği hal de görüşmek için çağırmıyor. 
Fıtratında öyle bir in zi va var ki; za ru ret-i kat’î ol mazsa ve Nur 

84 Müdafaalar, s:413-415
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der sin den bir ha ki kat-ı ima ni ye ol maz sa, halk lar la ko nuş mak 
kat’iyen is te mi yor. Hat ta da ima hiz me tin de bu lun du ğum hal de 
dört-beş günde bir de fa be nim le cid di ko nuş mu yor. Ko nuş sa 
da bir şa ka su re tin de ko nu şuyor. Ben den çok sadıkâne hiz met 
eden kar deş le rin için de be ni hiz me ti ne terci hi, benim bu sırr-ı 
in zi vayı ve te vah hu şu boz ma manın, fıtratımda bir se ci ye oldu-
ğun dandır. Hat ta bazı ba na: “Taşsın, hay vansın; o ci het te se ni 
ter cih edi yo rum” der. Biz bütün yakın ta le be le ri bi li yo ruz ki: 
Nasıl maddî he di ye yi ka bul et mi yor; mânevî bir he di ye olan 
hürmet kârâne bir hiz me ti de is temi yor, is tis kal edi yor.

Hem dünya da hiç bir mal, mülkü, ha ne si ol madığı gi bi, öyle 
de ken di ne hiç bir kemâlat ver mi yor. “Ben müflis bir adamım. 
Ha zi ne-i Kur’ani ye nin bir hiz metkârıyım” der. Ben birkaç se ne-
dir en giz li sırrına vâkıf ol du ğum hal de, ben lik ve ena ni ye ti imâ 
ede cek bir se ci ye si ni bu la madım. Ri sa le-i Nur’da yazdığı gi bi, 
acz-i mut lak, fakr-ı mut lak se ci ye si ile da ima şükür ve sabır seci-
ye si ni görüyo rum.

Bütün va zi fe si nin, his siyâtının, Kur’an-ı Ha kim’in hakâik-ı 
ima ni ye ders le rin den ken di ne bul du ğu ilaç ları, tir yak ları ehl-
i ima na da bil dir me nin bir va zi fe-i fıtri ye si ol du ğu nu ben ve 
bütün kar deş le ri miz bi li yo ruz, görüyo ruz. Mu si bet ve belâlar 
gel di ği va kit te biz le re der: “Va zi fe miz hiz met tir. Mu vaf fa ki yet, 
mu zaf fe ri yet va zi fe miz de ğil. O va zi fe-i ilâhi ye dir. Va zi fe-i İlâhi-
ye ye karışmak had di miz de ğil.” di ye, zâlim düşman larına da 
bed dua et mi yor.

Hem yi ne bütün kar deş le ri miz bi li yor lar: Otuz beş se ne dir 
ِ َ א َ ِّ ا َو  אِن  َ ْ َّ ا  َ ِ  ِ ّٰ א ِ ُذ  ُ  deyi p siyaseti    terk ettiği   gibi , otuzbe ş   َأ
se ne dir (bir bu çuk se ne müstes na) hiç bir ga ze te yi oku mak, din-
le mek is te medi.

Yalnız düvel-i İslâmi ye nin te şekkülünde ve Hıris ti yan âle min-
de şid det li bir din siz lik, Bol şe vizm, İslâmi ye t’in ha ki ka ti ne karşı 
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müba re ze si nok tasında, bir bu çuk se ne dir ye ni harf bil me di ği 
hal de, ben bazı me rak et ti ği nok ta için din let ti ri yor dum.

Aca ba bu ka dar in fi ra da, in zi va bir ha ya ta sa hip olan ve böyle 
bir acib se ci ye bu lu nan ve dünyanın en yüksek şey le ri ne beş pa ra 
ehem mi yet ver medi ği ve bu ka dar mu si bet le re gi rif tar ol du ğu 
hal de menfîce ha re ket et me di ği, müda fa asında de di ği gi bi, “Yir-
mi se kiz se ne de ba na edi len em sal siz iş kence le rin, se kiz günde 
in ti kamını ala bi lir dim.” Fa kat Kur’an’ın bir ka nun-u esasîsi olan 
ى َ ْ ُر َواِزَرٌة ِوْزَر ُا ِ َ  َ  ,sırrıyla asa yi şi bütün kuv ve ti ile mu ha fa za için َو
o iş ken ce li zulümle re karşı menfîce ha re ket et me di ği mah ke me-
ler ce ta hak kuk et ti. Aca ba böyle bir adamın si yasî ce mi yet ler le 
müna se be ti ola bi lir mi? Eğer onun, Nur ta le be le ri ne üstadlığı 
iti barıyla ce mi yet nâmı ve ril se; bütün vâiz le re, mu al lim le re ve 
imam la ra ce mi yet nâmı ver mek gi bi dir. Bel ki onun hiz met-i 
ima ni ye si ha ricî-da hilî düşman la ra karşı bir ma nevî müca he de 
ol du ğu iti barıyla, ona ce mi yet çi de nil se; bütün za bit le re, tabur la-
ra ce mi yet nâmı ver mek lâzım ge lir.

Üstadım Sa id Nursî, uhuv vet-i İslâmi ye iti barıyla bütün 
ha yatında, bütün Müslüman la ra bir ir ti batı ve tesânüd ve 
mu hab be ti taşıdığı hal de ona ce mi yet çi de mek, uy dur ma bir 
it ti hamdır. Âlem-i İslâm’ın mec mu una, gizli ce mi yet de nil mez. 
“Yüzde dok san se kiz adam, bir kaç ada ma karşı ce mi yet tir” 
de mek bir he ze yandır. Çünkü ek se ri ye te karşı ekal li ye tin iç ti-
maına, ce mi yet nâmı ve ri lir.

Mec lis-i Me bu san’da, Di van-ı Ri ya set te Mus ta fa Ke mal’in, 
hid det li, şiddet li iti razına karşı en giz li sırlarını çe kin me ye-
rek söyle yen ve Di van-ı Harb-i Örfî’de ir ti ca it ti hamına karşı, 
“Eğer Meş ru ti yet, İtti had ve Te rak ki Par tisi’ nin is tib dadından 
iba ret se, bütün dünya şâhid ol sun ki; ben mürte ci yim.” di yen, 
da ra ğaç larına beş pa ra ehem mi yet ver me yen ve bir ma ka le si ile 
yir mi bin adamın İtti had-ı Mu ham medî (sallallâhu aleyhi ve sellem) 
ce mi ye ti ne gir me le ri ne ve si le olan ve bütün ha yatında es rarını 
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if şa eden bir ada ma, “Si yasî, giz li ce mi yet ku ru yor” de nil se, el bet-
te ga yet kat’î bir ha tadır.

Hem şim di ce mi yet nâmını ver mek, bu otuz se ne de bu ka dar 
ta ras sut lar ve mah ke me ler de ki yüzler le mek tup lar ve Ri sa le-i 
Nur ki tap larının ted ki ki ne ti ce sin de beş mah ke me nin, ce mi ye te 
da ir en küçük bir ema re bu lama ya rak ver dik le ri be ra et hükümle-
ri ni it ti ham et mek tir.85

BEKİR BERK’İN GÜNDÜZALP’İ MÜDAFAASI

Avu kat Be kir Berk’in, ve ki li sıfatıyla Zübe yir Gündüzalp için za manın 

İçiş le ri Ba kanlığına yazdığı 16.05.1962 ta rih li müda faa mek tu bu… 

Sayın Ahmet TO PA LOĞ LU,  

İçişleri Bakanı

AN KA RA

Sayın Ba kan,

Em ni yet men sup ları ta rafından Emir dağ’da yapılan ara ma-
da, müvek ki li me ait ki tap ların ele ge çi ri le rek, Af yon Em ni yet 
Müdürlüğünde mu ha fa za altına alınması üze ri ne, bu ki tap ların 
ta rafımıza ia de si hakkında ki ta le bi miz, Af yon Va li li ği Em ni yet 
Müdürlüğünce: “Key fi yetin İçiş le ri Ba kanlığı’na in ti kal et ti ril miş 
bu lun du ğu ve bu hu sus ta müsbet ve ya menfî ke sin bir malûmat 
ve ril me si ne imkân ol madığı” şek lin de ce vaplandırılmış ol du ğun-
dan; doğ ru dan doğ ru ya zât-ı âli ni ze müra ca at la, ki tap larımızın 
ia de si ne emir ve müsa ade le ri ni zi is te mek za ru re ti hasıl ol muş-
tur. Şöyle ki; 

1- Müvek ki lim Meh met Zi ver Gündüzalp’ın se ne ler dir bi rik-
tir di ği ve mu ha fa za et ti ği mad de ten dört-beş bin li ra de ğe rin-
de; ve mânen ise, pa ha bi çil mez ma hi yet te olan Ri sa le-i Nur 
Külliyâtı’ndan muh te lif eser ler, müvek ki li min vak tiy le Emir-

85 Müdafaalar, s: 495-497



dağ’da mer hum Be diüzza man’la be ra ber ikâmet et ti ği ev den 
alın  mış ve Af yon’a götürüle rek mu ha fa za altına alınmıştır.

2- Müvek ki li me ait iş bu ki tap ların suç teş kil et me di ği ne da ir, 
sivil ve as kerî müte ad dit adlî mer ci ler den ve ril miş 70-80 ka rarı 
ve 10-15 ta ne ra po ru Af yon Va li li ği ne gönde re rek, ki tap ların 
ta rafımıza ia de si ni ta lep et tim se de, Af yon Va li li ği Em ni yet 
1. Şu be Müdürlüğü ta rafından yazılıp, 13/04/1962 ta ri hin de, 
Af yon Va li si ye ri ne sayın Tay yar Top rak ta rafından im za edi le-
rek gönde ri len 466 sayılı yazı ile ma ale sef yu karıda arz et ti ğim 
menfî ce vap ve ril di.

3- Her ne se bep le olur sa ol sun sözü ge çen ki tap ların bi ze 
ia de edil me me si yol suz ve ka nun suz bir ha re ket tir. Ve Ana ya-
sayı ihlâl eden bir ta sar ruf tur. Zi ra müvek ki li me ait Ri sa le-i 
Nur Külliyâtı’ndan eserle rin, Türk Ce za Ka nu nu ’nun 163. mad-
de si ne, 6137 Sayılı ka nu nun 1. mad de si ne, 677 sayılı ka nu na 
aykırı bir ta rafının ol madığına, siyasî ve idarî bir mah zu ru nun 
bu lun madığına da ir Cum hu ri yet Halk Parti si ik ti darı, De mok rat 
Par ti ik ti darı, Millî Bir lik Ko mi te si dev ri ve niha yet koa lis yon 
hükûme ti za manında, yüzü müte ca viz Ağır Ce za Mah ke me si, 
As li ye Ce za, Sulh Ce za, Sor gu Hâkim lik le ri ve Cum hu ri yet 
Müdde iu mumîlik le ri ol mak üze re adlî mer ci ka rarı ve ril miş, 
bu ara da, bilhas sa 27 Mayıs’tan son ra aynı şe kil de muh te lif 
As li ye Mah ke me le ri ta rafından ve bilhas sa İstan bul Örfî İda re 
Ku man danlığı 3 nu ma ralı As kerî Mah ke me sin den bu eser le rin 
suç teş kil et me di ği ne ve müsa de re si ne ma hal ol madığına da ir 
ka rar ve ril miş ve bu ka rar ların bir kısmı, Si vil ve As kerî Temyiz 
Mah ke me le rin den geç mek su re tiy le tas dik edil miş; ke sin leş miş; 
ve ka zi ye-i muh ke me ha li ni almıştır.

4- Her ne ka dar ka zi ye-i muh ke me teş kil eden ka rar lar dan 
ha be ri ol ma dan ve C.M.U.K.’nun müsa de re usûlüne ait şart la ra 
ria yet et me den ve du ruş ma yap ma dan bir-iki Sulh Ce za Hâkim-
li ği, sözü ge çen bir kısım eser ler hakkında müsa de re ka rarını 
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ver miş se de; de re cat tan geç me yen, eser le rin nâşir le ri ne tet ki kat 

es nasında teb ligât yap ma dan Ce za Usûl Hu ku ku na aykırı ola rak 

ve ri len ka rar la ra is ti nad et me ğe, hu ku ken de imkân yok tur. Zi ra 

Sulh Ce za Ha kim li ği ka rar larıyla,  du ruş ma, ehl-i vu kuf tet ki katı 

ve müda faa alınmak su re tiy le ve ri len ve de re cat tan geçmek su re-

tiy le ke sin le şip ka zi ye-i muh ke me ha li ni alan Ağır Ce za He yet le-

ri ve sa ir üst mah ke me ler den ve ri len ka rar ları kaldırma ya imkân 

ol madığı gi bi; sözü ge çen Sulh Ce za Mah ke me le ri ka rar larının 

ve ril di ği ta rihten son ra ve ri len müte ad dit Ağır Ce za, As li ye Ce za, 

Sulh Ce za, As kerî Mah ke me ler ve tem yiz ka rar larıyla, bu ka rar-

ların hükümsüz kaldığı izah tan vâres te dir. Bu se bep le, la yi ha ma 

ek ola rak tak dim et ti ğim karar lar mu va ce he sin de müvek ki li me 

ait eser le rin ta rafımıza ia de sin den da ha ta biî bir şey ola maz... Ve 

bu nu, zât-ı âli niz den ta lep et mek te yim.

5- Eser le rin ta rafımıza ia de si ne, İçiş le ri Ba kanlığı Müste şar-

ları ta rafından yayınla nan ta mim ler de bir mâni ola rak göste ril-

mek te dir. Ger çek ten bi zim bil di ği miz, ilk de fa, sâbık müste şar-

lar dan Re cai Türeli, Ri sa le-i Nur Külliyâtı’nın toplanmasına da ir 

bir ta mim yayınlamış ve da ha son ra da, teş kilâta bu ma hi yet te 

yazılar gönder miş se de; bu ha re ket ler, bir salâhi yet te cavüzüdür. 

Zi ra 5860 sayılı Basın Ka nu nu nun 31. mad de si ne göre: “Ba kan-

lar Ku ru lu ve ace le hal ler de İçiş le ri Ba kanlığı, an cak mem le ket 

ha ri cin de ba sılan eser le rin mem le ket da hi lin de yayınlan masına, 

dağıtılmasına mâni ola bi lir.” Vak tiy le Ba kan lar Ku ru lunun 

ve ay ni şe kil de ace le hal ler de İçiş le ri Ba kanlığının, mem le ket 

içinde yayınla nan eser le rin dağıtılmasını önle mek salâhi ye ti var 

idiy se de; 1881 sayılı Mat bu at Ka nu nu nun 2657 sayılı ka nun la 

ta dil edi len 51. mad de siy le il ga edil miş tir. Bu nun için İçiş le ri 

Ba kanlığı müste şar ları tarafından mem le ket için de yayınla nan 

eser le rin müsa de re siy le il gi li emirler yol suz ve ka nun suz dur. 

Yol suz ve ka nun suz emir le re is tinâden toplatılmış ve mu ha fa za 
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altına alınmış ki tap larımızın ia de si hu kuk dev le ti icabındandır 
zan ne de riz.

6- Kaldı ki, 27/01/1961 ta ri hin de ka bul edi len Türki ye 
Cum hu ri ye ti Ana ya sasının 22 ve 24. mad de le rin de, “Türki ye 
da hi lin de yayınla nan kitap, mec mua, ga ze te ve broşürle rin 
top latılmasının, bu ted bir le rin uygu la na cağını ka nu nun açıkça 
göster di ği suç ların iş len me si ha lin de ve an cak hâkim ka rarıyla 
ola bi le ce ği...” hiç bir te reddüde yer bırak ma ya cak bir şe kil de 
açıklanmış bu lun mak tadır. Mah ke me le rin ia de si ne ka rar ver-
di ği eser ler hakkında, Ana ya sanın ak si ne ha re ket le müsa de re 
ci he ti ne git me nin, he le Ana ya sayı ihlâl et tik le ri id di asıyla bir 
Baş ve kil ve iki ve ki lin idam la ce za landırıldığı, bir par la men to-
nun dağıtıldığı ve mensup larının ka hir ek se ri ye ti nin mahkûm 
edi le rek ce za evi ne gönde ril di ği mem le ke ti miz de, artık te kerrür 
et me me si icap et ti ği ka na atin de yiz.

7- Ana ya sanın ve Basın Ka nu nu nun sa rih hükümle ri 
karşısında: Bir me mu run, âmi ri ta rafından ve ri len ka nun suz 
bir em ri tat bik et me me si Ana ya sa ica batından ol du ğu gi bi; Ana-
ya sayı ve ka nu nu ihlâl eden bir va zi ye ti öğren di ğin de alâkalı 
âmi rin de, bu ka nun suz em ri kaldırması ik ti za eder; ve ak si ne 
ha re ket ler, kim se yi ce zaî ve hu kukî me su li yet ten ve Ana ya sayı 
ihlâl va zi ye ti ne düşmek ten kur ta ra maz. Ana ya sanın, şüphe ve 
te reddüt götürmez hükmü, ka nun ların sa ra ha ti ve mah ke me 
ka rar larının aydınlığı karşısında, şu an da öğren miş bu lun du ğu-
nuz bu Ana yasa ya aykırı ve ka nun suz ha re ke te bir son ver dir me-
niz za ru re ti ne kâni bu lun mak tayım.

8- Sayın Ba kan, müvek ki lim Meh met Zi ver Gündüzalp’e ait 
eser le rin ma hi ye ti ile il gi li ra por ve ka rar ların başlıca larının 
bi rer su re ti ni zât-ı âli ni ze tak dim edi yo rum. Bun ların tet ki kin-
den an laşıla cağı üze re, sözü ge çen eser ler hakkında mah ke me  
ve ehl-i vu kuf ların hükümle ri şun dan iba ret tir:
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“Bun ların ço ğu Sa id Nursî’ye ait eser ler olup, münde recâtının, 
hiç bir şahıs zik re dil me ye rek, yalnız Kur’an-ı Ke rim ve Hadîs-i 
Şe rif den il ham alına rak baş ka baş ka un van lar altında ve ka ri-
hasına göre hazırla nan bir takım es rar-ı il mi ye ve hi ke mi ye nin, 
mad de âle min den tem sil ler ge ti ri le rek izah ları yazılmış; ve hâl-i 
hazırda ki nev-i be şe ri ve bil has sa mem le ke ti miz de ki küçük ve 
büyük in san kit le le ri ni gaf let ten ikaz ile fikrî ve şe he vanî dalâlet-
ten ve sû-i iti kad ve sû-i ahlâk gir ye le rin den kur tar ma ğa mâtuf 
ifa de ler den ve on ları, dev le ti miz ce da hi matlûb olan güzel ahlâka 
sevk ede bi le cek yazılar dan iba ret ol du ğu için, ka nunî mev zu ata 
aykırı bir ta raf, si yasî ve idarî bir mah zur görülme miş. Ve ayrıca 
bu ki tap ların muh te vasında hiç bir ta ri katın âdap ve erkânlarını 
be yan eden ve her ke si on la ra gir me ye teşvik ey le yen bir yazı 
görülme miş. Bi lu mum yazıların hülâsa ve ne ti ce si: Va tan daş-
ların İslâmî  iti kad ve iba det le rin ifâsına ve Kur’an-ı Ke rim ve 
Sünnet-i Ne be viy ye ye teş vik ve ter gip eden ifa de ler den baş ka, 
ka nunlarımızı ve ni zam larımızı ve dev le tin te mel esas larını ihlâl 
ede cek ma hiyet te dinî ve din ki tap larını ve sa ir mu kad de satı 
nüfuz ve men fa at te min et mek kas tiy le alet ede rek pro pa gan-
da yaptığına delâlet eden bir ifa de görülme miş. Ve bu iti bar la 
yazılarının, Türk Ce za Ka nu nu nun 163. mad de si ve 6187 sayılı 
ka nun ile il gi li bu lun madığı ka na ati ne varılmış ol du ğu na da ir 
iş bu ra po ru muz, Cum hu ri yet Müdde iu mumîli ği ne su nulması 
için, Yüksek Ri ya se te arzına ka rar ve ril di.”

Ha len, Türki ye Cum hu ri ye ti Di ya net İşle ri Re is li ği va zi fe si ni 
gören sayın Ha san Hüsnü Er dem’in de im zasını ih ti va eden bu 
ra por lar, mah keme ler ce mu te ber ad de dil miş; ve ka rar ları tet kik 
eder ken göre ce ği niz üze re, bazı mah ke me ka rar larında ay nen 
nak le dil miş tir.

Bu ka rar ve ra por lar dan an laşıla cağı üze re, ta rafımıza ia de si-
ni iste di ği miz eser ler, Kur’an-ı Ke rim’in tef si rin den iba ret olup; 
ga ye si nin, İslâm’a hiz met, îma na hiz met, Kur’an’a hiz met ol du-
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ğu şüphe götürmez. Ve bu se bep le, mezkûr eser le rin müsa de re si 
ve ta rafımıza ia de edil meme si Ana ya sanın ihlâlin den baş ka, gay-
re tul la ha do ku na cak bir ha re kettir de…

Ma hi ye ti yu kar da be lir ti len eser le rin ta rafımıza ia de edil-
me me si, izah edi le ge len dünyevî mah zur lar dan baş ka, ha yat-ı 
uh revîye ni zi de ses len di rir. Mah şer de, Mah ke me-i  Kübra’ya 
çıktığınızda, Ha kim-i Mut lak ve Âdi li Mut lak olan Al lah-ı 
Azimüşşan’ın önünde de su al so rul ması ne ti ce si ni do ğu rur. Ve 
ora da siz den yalnız müvek ki lim, yalnız Be diüzza man ve yalnız 
Hazreti Pey gam ber (sallallâhu aleyhi ve sellem) de ğil, Hazreti Kur’an 
da davacı olur. O za man biz, şahsımıza ait hakkı helâl et sek bi le, 
di ğer haklar dan ve he le Hu ku kul lah tan kur tul manız her hal de 
mümkün ol maz. Kaldı ki, Kah har ü Zülce lal, dâvasını her za man 
mah şe re de te hir et mez. İlâhî ada le tin dünya da da hi te cel li et ti-
ği çok görülmüştür. Her kes bunun farkına var ma sa bi le İslâmî 
iman ve kültür sa hi bi ola rak zât-ı âli niz bi lir ler ki; şa ire

“Sil le-i Hûda se da ne da ret/Angâh ki, ze net de va ne da ret.” 
(Hak sil le si nin se dası yok tur/Bir vur du mu, hiç de vası yok tur.) 
de dirt ti ği üze re ses siz ce te cel li edi ve rir.

Bu nu, bir mü’min ola rak si ze hatırlat mayı bir va zi fe bi lir; 
Pa kistan’da, En do nez ya’da, Su ri ye’de, Irak’ta, Mısır’da, Su udi 
Ara bis tan’da, ye ni ku ru lan Müslüman Af ri ka dev let le ri yüksek 
mek tep le rin de ve Ameri ka, İsviç re, Fran sa ve di ğer Av ru pa mem-
le ket le ri ve bil has sa Al man ya’da oku nan; bu ra lar da mil yon lar ca 
in sanın İslâm da ire si ne gir me si ne ve imanın, tak lit ten tah ki ke 
yüksel me si su re tiy le kuv vet len me si ne ve si le olan ve komüniz-
min ma nevî tah ri batı, mad de ci yangını karşısında îmanı mu ha fa-
za ile bir şedd-i Kur’an’ı teş kil eden ve ha len Ber lin’de “İslâmisch 
- The olo gisc hes Ri sa le-i Nur Ins titüt” de, Al man ya ve diğer mem-
le ket ler için baş ka dil le re tercüme edi le rek, on ları İslâm da iresi-
ne da vet ve da hil eden bu Kur’an tef sir le ri mi zin bi ze ia de si için, 
alâkalıla ra emir ve ril me si ni arz ve ta lep ey le rim.

Z ü b e y i r  G ü n d ü z a l p ' i n  M ü d a f a a l a r ı
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Sayın Ba kan! 

Ben, Ce nab-ı Hakk’a ve müvek ki li me karşı va zi fe mi yaptığıma 
ina na rak di lek çe me son ve rir, iman ve hüsn-ü ni yet sa hi bi oldu-
ğu na kâni ol du ğum zât-ı âli ni zi, Al lah’la ve tat bik le mükel lef 
ol du ğunuz Ana ya sa, ka nun lar ve se si ni din le me niz icap eden 
vic danınızla baş ba şa bırakıyo rum.
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YEDİNCİ BÖLÜM

ZÜBEYİR GÜNDÜZALP’İN DİLİNDEN                  
 ÜSTAD BEDİÜZZA MAN HAZ RET LERİ

ZÜBEYİR GÜNDÜZALP ÜSTAD HAZRETLERİ’Nİ 
ANLATIYOR

Nur Ri sa le le ri nin müel li fi, Be diüzza man Sa id Nursî Haz ret-
le ri’dir. Bu zât-ı nu ranî, büyük bir in san-ı kâmil, dâhi bir İslâm 
müel li fi dir. Mis li, ben ze ri pek en der olan nam dar bir İslâm 
müte fek ki ri dir. Şarkî Ana do lu âfâkında par la yan bir ateşpâre-i 
zekâdır. Envâr-ı Kur’ani ye nin fem-i müba rek le rin den fışkırdığı 
bir ha zi ne-i ulûmdur. Fart-ı zekâ ve hafıza ya mâlik ve meş hur 
olan bir na di re-i hil kat tir. Ha ri ka bir ira de ye, ruhî bir kuv ve-i 
kud si ye ye, Kur’an-ı Ha kim’in feyz-i der siy le, Resûl-i Ek rem 
Aley his se latü Ves selâm’ın ta li miy le, âde ta fev ka’l-be şer di ye bi le-
ce ği miz bir ik na, bir ir şad, ten vir ve tes hir kud re ti ne maz har bir 
mânâ adamı, bir mu al lim-i ek ber ve bir ha tip-i umumîdir.

Evet, o Be diüzza man ki, tek başıyla, dünya din sizli ği ne mey-
dan oku yan, ha ri kulâde bir iman kuv ve tinin tim sa li dir.

Evet, o Be diüzza man ki, Pey gam ber-i Zi şanımız, iki ci han ser-
ve ri, Resûl-i Ek rem Aley his se latü Ves selâm’ın, bu asırda ef’al, 
ah val ve ak va liy le, eser le ri, ilim ve hiz me tiy le, bir va ris-i Pey gam-
berî ol du ğu aşikâr bir su ret te görünen bir zâttır.
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Be diüzza man ki, din düşman ları, gad dar za lim le rin karşı-
sında, iman ve İslâmi yet’i, em sal siz bir celâdet, şe ca at ve şe ha-
met le müda faa eden, ci had-ı mu kad de si nin ser darlığını ifâ 
et miş bu lu nan bir müca hid-i ekber dir.  

Be diüzza man ki, yüce Pey gam be ri miz Resûl-i Ek rem Aley his-
se latü Ves selâm’ın senâsına maz har Türk mil le ti nin ve mil let-i 
İslâm’ın medâr-ı if ti harıdır. Ne silden ne si le in ti kal eden, Kur’anî 
hiz me tiy le ve eser le riyle, Türk ve İslâm ta ri hi ni şan ve şe ref ler le 
do na tan ta rihî bir in san-ı ek mel dir. Bu asırda bir ser dar-ı İslâm 
ve bir ser taç-ı in sandır.

Be diüzza man ki, bin se ne den be ri  İslâmi yet’in bayrak-
tarlığını ya pan şanlı ve namlı mil le ti mi zin, Nur Ri sa le le riy le 
münev ver bir önde ri dir; en müte ka mil, en mu te met ve müsta-
kim bir mürşi di dir. Bu ha ki kat, İslâm or du su nun sev gi, hürmet 
ve ta zim le kal bin de ya şattığı nu ranî bir varlıktır. Eser le riy le, 
mil yon lar ca mü’mi nin gönlünde yüksek bir mev ki ih raz et miş 
bu lu nan mües sir bir mürşid-i âzâmdır.

Be diüzza man ki, yüz bin ler ce bu müba rek va tan evlâdının 
oku du ğu Nur Ri sa le le ri’nin ilmî kuv vet ve rüçha ni ye tiy le, eser-
le ri en çok oku nan ve ci han pe sendâne bir re va ca nâil olan bir 
İslâm müel li fi dir. Bütün varlık ha li tası Kur’an’ın nu ruy la nur-
lanmış; kal bi İslâmî cev her ler le do nanmış; di mağı, Kur’anî ve 
ledünnî ilim ler le ten vir edil miş; ma nevî mev cu di ye ti, iman ve 
Kur’an ha ki kat le riy le teç hiz edil miş bir ilim, ir fan ve iman tim-
sa li dir.

Be diüzza man ki, bütün maddî kuv vet ve imkânla ra sa hip 
olan za lim din düşman larının İslâmi yet’i yok etmek ic ra at ları 
karşısında, ha ri kulâde bir iman kud ret ve şe ha me tiy le şah la na-
rak, ci had-ı mu kad des bayrağını açan ma nevî bir kah ra man-ı 
âzâmdır. Din düşman larını mağlûbi yet va di le ri ne, he zi met gay-
ya larına yu var la yan bir ese dul lah, bir sey ful lah ve bir say kal-ı 
İslâmi yet’tir.
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O Be diüzza man ki, de niz gi bi en gin ve zen gin bir ilim le ma nevî 
ser vet le rin şa hi kasına yüksel miş hik met fe şan bir ha kim-i İslâm 
ve be liğ bir be diü’l-be yandır.                                                                

Be diüzza man ki, ma nevî, hi kemî, ir fanî, gül-ü Muham medî 
(sallallâhu aleyhi ve sellem) ile do lu bir gülis tan da Kur’anî ha ki kat le ri 
te rennüm eden bir bülbül-ü şeydâdır. Ruh ları tes hir ve ma ne vi-
yatı teh yiç eden ez vak-ı tay yi be yi mühey yiç kılan, akl-ı se li mi 
zen gin leş ti ren, ke lam-ı İlahîyi füsunkâr nağ me ler ile ilân eden, 
güzel ler güze li, şak rak bir an de lib-i yektâdır.

En azgın ölümler ona zin cir vu ra mamıştır. O volkan lar 
gi bi coş kun dur. Âde ta yalçın ka ya lar dan örülen şa hi ka lar dan 
aşmıştır. Onun eğil me yen dağ lar gi bi dik başı mah vol mak 
hengâmında bi le din siz le re serfürû et me miş tir. Gül yüzlü me lek-
ler gi bi rik kat le gülümser. Kar-kış de me miş, üzülüp acı du yup 
ye’se düşme miş tir. Güneş sönse, ay bat sa, gökler yıkılıp çökse, 
en sarp uçu rum lar ci varını sar sa, o da vasından ve müca he de-i 
di ni ye sin den dönme ye cek bir ya ratılışta idi. Ru hun da iman la 
ya nan meş’ale sönme miş ve söndürüle me miş tir. Kal bin de ya nar-
dağ gi bi haş met ve aza met sa çan mu kad des bir iman vardı.

Üstad Be diüzza man Sa id Nursî, ta rih te mis li görülme miş 
iş ken ce ve zulmün en vaına gi rif tar edil miş tir.  Bar bar ca ve hun-
har ca mu ame le le re ma ruz bırakılmıştır. Başlı başına bi rer fa cia 
olan gad darâne iş ken ce ler için de bırakılmıştır. Ona vah şi bir kav-
min da hi ya pa ma ya cağı gayet vah şiyâne ic ra at lar yapılmış, imanî 
hiz me ti nin önüne ge çil me ye ve dur du rul masına ça ba lanmıştır. 
Onun öz va tanında ki esa ret ha yatı acı ha ki kat ler le do lu dur.    

Be diüzza man Sa id Nursî Haz ret le ri, ci had-ı ek ber-i di ni ye nin 
piş darı, reh be ri ve öncüsüdür.

Be diüzza man Sa id Nursî Haz ret le ri’nin din siz le re karşı kah-
ra man ca müca de le si, za lim le rin ta ar ruz larına göğüs ger me si, 
iş ken ce ve zul me karşı sabır ve meta ne ti, imanı kuv vet len dir mek 

Zübeyir Gündüzalp'in Dilinden Üstad Bediüzzaman Hazretleri
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ve kökleş tir mek kuv veti ni ken di ne bah şe den, yi ne on da ki iman 
kuv ve ti olmuş tur.

Ce nab-ı Hak, Üstadım Be diüzza man Sa id Nursî Haz ret le ri’ni 
en der ve câmi bir âyi ne ve küllî ve da imî bir ubu di ye ti eda ede-
cek ulvî bir ma hi yet te ya ratmıştır. Ha ri kulâde bir şe ca at, ce sa ret 
ve fe dakârlık se ci ye-i âli ye si ne maz har kılmıştır. Na zir siz bir 
akıl ve farklı zekâ, bahr-ı um man mi sil li bir ilim ve ir fan ih da 
ey le miş tir.

Üstadım Be diüzza man Sa id Nursî Haz ret le ri, ha yat-ı iç ti ma-
iye-i be şe ri ye semâsının güneş le ri, ay ları, yıldızları olan en bi ya 
ve ev li yanın bu asırda Ümmet-i   Mu ham med’in (sallallâhu aleyhi 

ve sellem) ve be şe rin im dadına gönde ri len yek ta bir va ris-i Ne bevî 
ve ferd-i fe rid ma kamında bir ser dar-ı ve li dir. Bu na dok san se ne-
lik ha ri kulâde il mi, ma nevî şah si ye ti, Nur Ri sa le le riy le ha yat-ı 
iç ti ma iye-i be şe ri ye de ki ga yet mües sir ve müda vim hiz met-i 
Kur’ani ye ve ima ni ye si vu ku at ha lin de bir şa hid-i sadıktır.

O par lak ve cev val bir zekâya ma lik ti.       

Hazreti-Şah-ı ek ber Be diüzza man Sa id Nursî, bir ha laskâr-ı 
İslâm’dır.86           

“EY ÜSTADIM! ÖLMEZ ESE RİN LE YAŞIYOR SUN SEN!”

Müker rem ve mübec cel Üstadım, son de re ce bir gayret ve 
fa ali yet le ha ri ka bir fe dakârlık ve yüksek bir him met le Kur’ân ve 
ima na hiz met et miş tir. Mi sil siz bir fe dakârlık ve sa’y-i gay ret le 
mu vaf fak ol muş tur. Bir ses, ru hu mun ve vic danımın de rin lik le-
rin den yüksele rek di yor ki: Nur ları büyük bir aşk ve sev giy le ve 
kana ka na ve düşüne düşüne oku! Be diüzza man Sa id Nursî Haz-
ret le ri çok çe tin şart lar ve imkânsızlıkla ra eşedd-i zulüm ve is tib-
dad-ı mut lakın deh şet li iş ken ce ve ta ar ruz larına rağ men hiz met-
i ima ni ye den as la çe kin me miş ve son ne fe si ne ka dar müca he de-
sin de dâim olan mu zaf fer ve mu vaf fak bir İslâm müca hi di dir. 

86 Zübeyir Gündüzalp, Yolumuzu Aydınlatan Işık, s:85/89
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Nur ta le be le ri öyle ben zer siz bir sis tem ve me tot la hummalı bir 
şe kil de fa ali yet yapıyor lar ki, Ri sa le-i Nur’un neş riyât ve fütu hatı 
be şerşümul büyük bir ha di se ola rak te mayüz et miş tir. Si yasî, 
ik ti sadî sis tem le rin is ti ka met ve selâmet le mu vaf fa ki ye ti, bu 
si yasî or gan ların tah kikî iman kuv ve tiy le münev ver ol ma larıyla 
ka bildir. Ri sa le-i Nur’un ilâhî in ti ba ha maz har olan nu ranî 
ve Kur’ânî ders le ri, gözle ri açmış, kalb le ri uyandırmış, akıl ve 
mantıkları çalıştırmıştır. Ri sa le-i Nur’da ki kuv vet-i Kur’âni ye ve 
il min de ki ilâhî kuv vet ve te’sir, din düşman larını deh şet ve hay-
re te düşürmüştür.

Aziz ve de ğer li Üstadım! Bütün samimiyet ve hürmetim le 
Ri sa le-i Nur’da şâyân-ı hay ret ve tak dir olan, ilmî bir üstünlük 
vardır. Bu fev kalâde te fev vuk la te mayüz et miş tir. Ri sa le-i Nur’u 
oku yan lar, iman do lu bir kalb le ci had-ı di ni ye mey dan larında 
ce velân edi yor lar, iman do lu bir kalb le, iman ve İslâmi yet 
hiz me ti ne son ne fe si ne ka dar de vam et me ye az met miş ler dir. 
Mu kadde satımıza saldıran kor kunç ej der le ri ge bert miş, din siz-
lik ve dalâle tin kızıl bağrını dar ma dağın et miş tir. 

Ey Nur! “Yok mu çâre-i halâsın?” di ye fer yad eden mil le tin 
im dadına ye tiş tin. Fer yad ü figân eden nesl-i ce di de saâdet yol-
larını göste re rek din dir din. Se nin her bah sin de iman se li çağlıyor. 
Ağaç lar ka lem, su lar mürek kep ol sa se ni tav sif ede mez in san-
lar…

Ey Kar deş ler! Büyük ced di niz si zin hiz me ti niz den ümidvârdır. 
“Al lah Al lah!” di ye rek yürüyün; zi ra bugün mil yon lar ca şe hi din 
vâri si olan siz le re, za fer kapıları açılmıştır.

Ey Üstadım! Ölmez ese rin le yaşıyor sun sen.

Az min de ki kuv vet ve kud si ye te hay randır bu millet.87

87 Zübeyir Gündüzalp, Yolumuzu Aydınlatan Işık, s: 63-64

Zübeyir Gündüzalp'in Dilinden Üstad Bediüzzaman Hazretleri
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SEKİZİNCİ BÖLÜM

ZÜBEYİR GÜNDÜZALP’E GÖRE RİSA LE-İ NUR

ZÜBE YİR GÜNDÜZALP’E GÖRE NU RUN ZU HU RU

Yir min ci yüzyılda bir güneş doğ du. Dünya ya bir Nur-u Kur’ân 

gönde ril di. Zul met ler dağılma ya, dalâlet ateş le ri sönme ye, bid’at 

rüzgârları hızını kay bet me ye baş ladı. Kan dil ler re vaçsız kaldı. 

Türki ye’den ci ha na, ilim ve ir fan âle mi ne bir güneş doğ du.

Ey kar deş, dur ma iler le! Ey Nur, fışkır ve güneş ler gibi par la. 

Kudsî he ye can lar da do ğa cak şanlı za fer ler an cak sen de dir sen-

de! Zi ra zul met le ri dağıta cak Nur lu me şa le ler si nen de. Nur Ta le-

be le ri ham det mek te dir sen gi bi şa he ser le. Âlem le re yayıl, nesl-i 

ce di di uyandır. Âlem-i İslâm se ni bek le di bun ca za mandır. 

Bu mil let-i İslâmi ye, dalâlet ve hu ra fe le rin ta hakkümü altında 

bu nalıp, bir Nur aradığı ve bek le di ği bir asırda; Türki ye’den bir 

Nur, ilim ve ir fan âle mi ne doğmuş tur. Par la yan bu Nur, ce ha let, 

dalâlet, din siz lik ve zulümât kâbu su na bürünmüş olan kalb ve 

akılları aydınlatmış, hak ve ha ki ka ti güneş ler gi bi göster miş, 

Kur’ân ve iman, hi da yet ve saa det yo lu nu en kısa ve en selâmet li 

bir tarz da göster miş tir. Yir min ci asırda be şeri ye te ih san olu nan 

bu rah met-i ilâhî, bu nur-u ilâhî şua ları, bu asır in san larına en 

ek mel bir mürşid ve en müsta kim bir reh ber dir.
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Ri sa le-i Nur, ta rih-i ed yanın en şâyan-ı hay ret ve en kay-
da şa yes te hâdi satından en muh te şe mi dir. Zi ra,  tef si ri ve 
tercümanı ol mak hâsi ye tiy le Kur’ân-ı Mu cizü’l-Beyân’ın bu 
asırda en mu az zam ve yep ye ni ve şa he ser bir tef si ri dir. İnti şarı 
saf ha ve dev rin de, bütün dünyanın na zarını üze rin de top la yan 
ilmî bir keş şaftır.

Ri sa le-i Nur’un ga ye ve mak sadında ki ul vi yet, muhte vasının 
yüce ha ki kat ler le memlû ol ması, ken di kendi ni göster mek te dir. 
Böyle bir çok me zi yet ve hu su siyet ve ul vi yet ten dir ki, cum hur-u 
nâsın mu hab bet ve il ti fatına maz har ol muş tur.

Ri sa le-i Nur, in sa na imanî ve ma nevî bir kud ret, taze bir cev-
va li yet ve fa ali yet ve rir. Yep ye ni bir canlılık ve ha ya ti yet, neş’e 
ve neş ve ka zandırır. Ri sa le-i Nur, tef sir-i Kur’ânı ruh la ra kut, 
fi kir le re kuv vet ve rir. İmanları in ki şaf et ti rir. Kuv vet-i ima na, 
salabet-i di ni ye ye ilâhî bir zevk, sürûr, halâvet, fe rah ve lez zet 
ve rir. Sebat ve sa da kat la her gün okun duk ça, de fa lar ca mütalâa 
et tik çe, bu ku sur lu in san da ha ka ik-i ima ni ye yi daha zi ya de par-
latır. Böyle, mes’ud bir in sanın ma nevî ci ha zatına hak ve ha ki kat 
Nur ları da ha faz la saçılır. Risa le-i Nur’un okun ması te kerrür 
et tik çe, ih ti va et ti ği uk de-i ha ya ti ye ve nu ranî esas lar, Kur’ânî 
ha ki kat ler iş ti ha ları açar. 

MA NEVÎ HAS TALIKLA RA RE ÇE TE

Be şerî is ti dad ları va zi fe-i as li ye le rin de çalıştıran ve on ları 
ahenk li bir şe kil de in ki şaf et ti ren yegâne eser Ri sa le-i Nur’dur. 

Âlem-i İslâmda dünya üze rin de ki düzen siz li ği ni za ma koy-
mak is te yen ler ve çe şit li hu zur suz luk lar dan muz da rip ola rak 
has ta la nan ve en te sir li bir re çe te yi arayıp bu la ma yan lar, Ri sa-
le-i Nur’u oku duk ları za man aradıklarının fev kalâde bir tarzını 
Ri sa le-i Nur’da bulu yor lar. Ve pek isa bet li ola rak düşünüyor lar 
ki: Böyle nu ranî bir sırra agâh bir müel lif bu as ra ka dar dünyaya 
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gel me miş tir. Bu eser ler dünyanın ve fatına ka dar be şe ri ten vir 
ede cek bir kuv ve-i Kur’âni ye yi hâiz dir.

Ri sa le-i Nur müel li fi yalnız bu va tan ve mil le tin de ğil, onu 
tanımak sa ade ti ne eren âlem-i İslâmın kalbin de en muh te-
rem ve en yüksek bir mev kii ih raz etmiş tir. Onun eser le ri her 
Müslümanın, hat ta her insanın kal bin de nu ranî yangınlar husûle 
ge ti ren, ha yata ha yat ve ha re ket ve ren bir saa det meş’ale si dir.

Bu müba rek va tan ve mil le te düşen felâket yıldırımları 
Be diüzza man’ın kal bin de de rin ya ra lar açmıştı. Bu çok acılı 
ya ra ların te sir le riy le dir ki, ha yatını is tih kar edip mil let-i İslâmın 
imanını kur tar mak dâvası uğ run da çalışa rak Ri sa le-i Nur eser le-
ri nin te’lif ve neş ri ne baş lamıştı.

Dünya da hu zur ve ra hat mı arıyor su nuz?  Uk ba da saa det mi 
is ti yor su nuz? Ri sa le-i Nur’u oku yu nuz.

Ri sa le-i Nur, iman ve İslâmi yet ’te ki aza me ti ve ih ti şamı irâe 
eden bir eser dir.

HE YE CAN MEN BAI

Ruh lar da İslâmî he ye canı uyandırmak, ma nevî âlemi miz de 
cûş u hu ruş lar ko partıp, ha re ket ve hiz met, fe ra gat ve fe dakârlık, 
se bat ve sadâkat aşkını sa ha-i vücu da çıkar mak mı is ti yor sun? 
Ri sa le-i Nur’un nur lu âle mi ne gir, oku ve okut… Tek ça re bu dur. 
Bu ne cat yolu tecrübe li dir. Mes’ud yol cu ları olan mil yon lar ca 
Nur ta le be le ri mey dan dadır.

Ri sa le-i Nur, ölü da mar lar da ha yat kanı akıtan bir eser dir. 

Ru hu nu do yur mak için fel se fey le iş ti gal edip de bir türlü 
meşbû ola ma yan lar, bilâkis çe şit li has talıklar la muz ta rip hâle 
düşen ler, Ri sa le-i Nur’u oku duk ları vakit, ruhî, aklî ve kalbî ih ti-
yaç larını on da bu lu yor lar. Ve do yasıya oku ma ya ve oku duk ça 
oku mak zev ki ve ser mes ti si için de ka la rak ebe de ka dar oku mak-
ta ka rar kılıyor lar.
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İslâm’ın ve ha ki ka tin zev ki ni tat mak, sürur la ya şamak ih ti-
yacını mı his se di yor su nuz? Müjde ler ol sun sa na ey kar deş! İşte 
sa na Ri sa le-i Nur! O son de re ce canlı, son de re ce müca hit ve son 
de re ce he ye canlı bir ru ha mâlik tir.

Ri sa le-i Nur sırr-ı hil kat-i in sanı id rak et ti ren, kâinatın 
ya ratılışında ki mu am mayı keşf ve hal le den, âlemin kem mi yet ve 
key fi ye ti ni feh met ti ren bir eser dir.

İTTİFAK MEŞ’ALE Sİ

Şim di Ri sa le-i Nur en ücra köşe le re ka dar git miş ve büyük 
bir re va ca maz har ola rak en kuv vet li ve küllî bir va zi yet almıştır. 
Neş riyâtı, fütu hatı, dâhil ve hâriç te mu az zam ve muh te şem bir 
su ret te in ki şaf et mek te dir. Nur ta le be le ri nin arasında ki ha ri-
kulâde it ti had ve tesanüd ise bütün dünya da in ti şar et miş bir 
du rumdadır. İslâmi yet’in bi da ye tin den bu za ma na ka dar, İslâmi-
yet’i için den yıkmak için, İslâm düşman ları, İslâm mil let le ri nin 
ara larına fe sat ve tef ri ka to hum larını atmış ve par ça la ma ya 
çalışmışlardır. Za manımızda da böyle dir.

Ayrıca her asırda İslâmi yet’e müca hidâne hiz met eden 
hizbü’l-Kur’ân’ı mağlûp et mek ga ye siy le müntesip le ri ni ve 
erkânlarını bir bi riy le müna ka şa, müba re ze et tir mek, kar de şi 
kar deş le çarpıştırmak plânları ve şey ta net le ri çe vir miş ler se de 
mu vaf fak ola mamışlar. O hizbü’l-Kur’ân bilâkis da ha zi ya de kuv-
vet lenmiş ve ge niş le miş tir.

YOL GÖSTE Rİ Cİ

Muh te lif de vir ler de yo lu nu şaşırmış be şer kütle le ri üstüne 
do ğan ışıklar dan bi ri de, bu za man da Ri sa le-i Nur’dur. Deh şet li 
ve ka ranlık günle rin im ha edi ci ve yıkıcı ic ra at ları za man larında, 
bu nun ne ti ce si olan sefa let ve se fa het ate şi nin mil let ve genç li ği-
mi zi yak makta bu lun du ğu zulümlü ve zulümâtlı bir dev re nin, 
felâket ve fe ca at larının hüküm sürdüğü bir hengâme de ve hem 
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ha kikî ilim ve ir fanın göğüs ve ka fa lar dan kaldırılma ya, nes li mi-

zin ce ha let ku yu larına atılıp, bil medi ği ni de bil me ye cek bir cehl-i 

mürek kep için de bo ğulma ya çalışıldığı pek kor kunç bir dev re de, 

Türki ye’den do ğan ve par la yan Kur’ân nu ru nun par lak bir şu le si 

olan iş te bu Nur Ri sa le le ri dir.

MEV Hİ BE-Yİ İLÂHÎ

Din siz lik ve sapkınlık had bir saf ha ya gel miş, mil let-i İslâm 

bo ğul ma ya doğ ru yönel miş, ce ha let ve din siz lik ta as su bu deh-

şet li bir is tib dad su re tin de her ne vi İslâm’ın mües se se ve aki de-

le ri ni yıkma ya baş lamıştı. İşte Be diüzza man Sa id Nursî böyle 

bir de vir de ci had-ı di ni ye ve hiz met-i ima ni ye mey danına atılan 

yegâne ve mümtaz bir varlıktır. Büyük bir müte fek kir ve müstes-

na bir müca hid-i din dir. Ve bu mil let-i İslâma bir mev hi be-i 

ilâhîye dir.

Ri sa le-i Nur, kâinat semâsında dâima par la yan ve hiç bir 

va kit gurûb et me yen, bat ma yan, âlem-i ha ki katin şems-i şümu-

su olan Kur’ân-ı Mu cizü’l-Beyân’ın bu deh şet li asırda bir mu ci-

ze-i mânevîsi dir. Bu dalâlet-âlût za man da par la yan yüksek bir 

tef si ri dir.

Ri sa le-i Nur, in sanı en par lak bir nur-u Kur’ân ve ima na gar-

ke der. Kur’ân-ı Ha kim’in cil ve le ri ni şu âlem-i şa ha det te göste rir, 

hak ve ha ki ka te eriş ti rir.

Ri sa le-i Nur, in sa na en büyük lütf-u Rab banî, en lâtif bir 

nesîm, en le ziz bir âb-ı ha yat, en şi rin bir ziyâdır.               

Ri sa le-i Nur, Ce nab-ı Hakk’ın varlık ve bir li ği ni terennüm 

eder, ruh ve kalb le ri iman-ı Billâh ve Ma ri fe tul lah ve Mu hab be-

tul lah la münev ver kılar.

Ri sa le-i Nur, bir mürşid-i ek mel dir, bir üstad-ı küldür, bir 

reh ber-i ek ber dir.
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HE DEF RIZA-YI İLÂHÎ

Ri sa le-i Nur, fısk-u fücu ru kaldırır, ya lan ve if ti ra, kıskançlık 
ve re ka be ti, dünya men fa ati uğ run da ih tiras la koş mak il let le ri-
ni te da vi eder. Fe nalığa karşı iyi li ği tel kin eder. Fa zi le ti, af ve 
müsama hayı ders ve rir. Amel-i sâlih ve hiz met-i di ni ye de hiç bir 
mükâfat ve karşılığı ni yet et me den, münhasıran Al lah’ın rızasını 
is tih sal et me yi he def göste rir.

Ri sa le-i Nur, ehl-i imanı dalâlet ve din siz lik çu kurlarına düş-
mek ten ko ru muş, düşen le ri de çıkarıp aydınlığa ve hi da ye te 
eriş tir miş tir.

Ri sa le-i Nur, bir te rak ki ve yüksel me âmi li dir. Ri sa le-i Nur’un 
düşman ları hüsran, zil let ve mağlûbi yet için de ça ba la mak ta, 
Ri sa le-i Nur’un ta le be le ri de za fer ve mu vaf fa ki yet şen lik le ri ile, 
Ce nab-ı Hak k’a had siz hamd ü senâlar et mek te dir.

İLİM VE MAĞ Fİ RET

Men su bu ol mak la şe ref duy du ğu muz Ri sa le-i Nur, olan ca 
şa şaa ve par laklığı ile in ti şar et mek te dir. İslâmi yet, ak la ve 
mantığa da ya nan hik met ve te fekkür dini dir. Ri sa le-i Nur bütün 
imanî ve İslâmî ha ki kat le ri ak len ve mantıken izah ve is pat eder. 
Âyet-i Ke ri me lerin hik met-fe şan mânâlarını te barüz ve te bellür 
et tirmiş tir. Kâinatı mütalâa et ti re rek, te fekkür mes le ğin de teâli 
et ti rir. Fikrî te rak ki yatın evc-i bâlâsına çıkartır. Ta le be le ri ni ilim 
ve ma ri fet le ten vir ve tez yin eder. Büyük ve de rin mânâlar ve 
azîm hik met ler le do lu dur. İlm-i iman ve ir fan Nur larıyla üstün 
bir iman kuv ve ti ne mâlik, mümtaz ve mes’ud kim se ler ola rak 
ye tiş ti rir. Hem bu asırda in san zekâsı ve aklı tekâmül et miş tir. 
Ri sa le-i Nur da, bu zekânın kav ra ya bi le ce ği ve aklın an la ya bi-
le ce ği bir me tot la hak ve ha ki ka ti ders ver miş, asrımızda ki ve 
ge le cek de vir ler de ki be şe rin feh mi ne, müsbet ilim an layışına 
mu vafık ola rak be yan ve ifa de et miş tir. Ri sa le-i Nur’un muh te-
şem hüvi yet ve mu azzam mâhi ye ti ni te cessüm ve iz har et mek ten 
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âci ziz. Tarif ve tav si fe muk te dir de ği liz. Ri sa le-i Nur her türlü 
tarif ve tav si fin fev kin de dir.

Ri sa le-i Nur git tik çe ge niş le mek te, sür’at le tev si ve tekâmüle 
doğ ru iler le mek te dir. Bir çok bah ti yar kimse ler, onun ten vir ve 
hi da yet da ire si ne doğ ru fevc fevc da hil ol mak tadır.

Bugün dünya üze rin de en çok oku nan, büyük bir rağ bet ve 
re va ca maz har olan yektâ eser hüvi ye tiy le par la mak tadır. Ru hu-
nu ve ziyâsını dünya ya yay mak haş me tin de olan bir man zu me-i 
hakâik meş’ale si olarak te mayüz et mek te dir. Din siz lik fırtına-
larını ve dalâlet tay fun larını dur dur mak ta, âle mi, hu zur ve sükû-
na ka vuş tur mak tadır. Bu ise, dünyayı alâka dar ve ken disiy le 
meş gul eden müthiş bir hâdi se-i il mi ye ve İslâmi ye dir. Bu mu az-
zam vakıanın aza me ti ni gözle ri mi zin önünde can landırmak tan 
ve onu ta rif ve tav sif ten âciz bu lun mak tayız.

ME DE Nİ YET SEM BOLÜ

Ri sa le-i Nur, bar bar ve yam yam ları me denîleş ti ren, dalâlet 
çu kur larına yu var la nan ları çe kip çıka ran, mil let-i İslâm ve be şe-
ri ye ti hu zur ve sükûna, selâmet ve sa ade te ulaştıran bir tef sir-i 
Kur’ân’dır. Bu öyle sönmez bir Nur-u Kur’ân’dır ki; dalâle tin 
ke sif bu lut larını par ça la ya rak par lak ziyâsıyla bu va tanı ve mil-
le ti aydınlatmıştır. Mil let ve nes li ni, din siz lik ce re yan larının 
çökert ti ği ka ranlıklar içe ri sin de bu nal mak üze re iken, tek kur-
tu luş ümi di ve be şa re ti ola rak zu hur eden Nur Ri sa le le ri, ci han 
ta ri hi ne ye ni sa hi fe ler açtıran âlemşümul, yüksek bir tef sir-i 
Kur’ân’dır. Her türlü ta rif ve tav si fin fev kin de dir.

SÖNME YEN NUR

Yarım as ra yak la şan in ti şar saf hasında en zâlim din siz ler 
onun neş riyâtını dur du ra bil mek için, mütemâdi bir su ret te ta ar-
ruz et tik le ri ve onun kıyme ti ni düşürme ye çalıştıkları hal de, 
Ri sa le-i Nur’un fütu hatı kat kat zi ya de leş miş tir. Mil let-i İslâm 
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in din de ih raz etti ği yüksek şe ref ve mev ki in den, büyük kıymet ve 
kadrin den zer re ka dar kay bet me miş tir. Bilâkis asu ma na yükse-
len bir ul vi yet ik ti sab et miş tir. Hiç bir din siz câmia ve if ti rak 
bu nu ka rar ta ma ya cak ve söndüre me ye cek tir.

Ri sa le-i Nur, selâmet ve saa det le ya şa manın, te rakki ve 
tekâmülün zem be re ği olan ha ki kat ler man zu mesi dir. Ri sa le-i 
Nur’un fey yaz mütalâası ve kudsî hiz meti, in sa na, asa let ve ne ca-
bet bah şe der. İman ve İslâmi yet’in mer te be le rin de yüksel mek 
ni me ti ne nâil kılar.

İMANIN MÜMTAZ KUV VE Tİ

Be diüzza man, azamî ihlâsın ve iman kuv ve ti nin müşah has 
tim sa li ve dellâlıdır. Muh te şem ve mu azzam bir varlıktır. Müstes-
na zen gin ve en gin bir il me maz har olan bu mümtaz zâtın eser-
le ri olan Nur Ri sa lele ri nin, ne ka dar üstün ve fa ik, ne de re ce 
şümullü ve mi sil siz ol du ğu nu, onu dik kat le oku yan lar, be da het 
de re ce sin de müşa he de et mek te dir ler. Hem bu Nur lar büyük bir 
fe dakârlık ve yüksek bir him me tin mey ve si dir. Şid det li bir ih ti-
yaç za manında lütfe di len bir elfâz-ı ilâhîdir. Ehl-i imanın büyük 
bir şevk ve zevk le, de rin bir sev gi ile mütalâa et ti ği, mütalâa 
et tik çe de ona olan ih ti yacının çok zi ya de ol du ğu nu id rak et ti ği 
bir eserdir.

Evet, Ri sa le-i Nur, sönme yen ve söndürüle me yen bir iman 
meş’ale si dir. Din düşman larının ar ka dan ve cep he den ta ar ruz-
larına mu ka be le eden, on ları tek başıyla mağlûbi yet gir dap-
larına fırla tan bir kuv vet-i Kur’âni ye ve il mi ye nin müces sem 
bir timsâli dir. İslâmi ye t’e şev ket, saf fet ve ih ti şam de vir le ri ya şa-
ta cak, yektâ bir âmil dir. Gönülle ri fet he den za fer üstüne zafer 
ka za nan ma nevî ve ferd-i fe rid olan, bir fâtih tir. Evet, öyle bir 
Nur dur ki, onu söndürmek için yapılan bütün gay ret ler, ne ti ce-
siz kal ma ya mahkûm ol muştur. O, bütün haş met ve azâme tiy le 
yi ne par lamıştır.
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Ri sa le-i Nur sağ lam bir ha yat-ı di ni ye ve te mel li bir me de ni-
yet-i İslâmi ye vücu da ge ti re cek âmil le ri hâvi bir eser dir. Hem 
bu va tan ve mil le ti, hem âlem-i İslâm ve be şe ri ye ti kur tarıcı ve 
yüksel ti ci, fikrî ha ki kat ları câmi olan bir ki taptır.

Müslüman lar iman da kuv vet li, di ni ne bağlı ol du ğu de vir ler-
de, il min ve me de ni ye tin zir ve si ne yükselmiş ler; din ce zayıfladığı 
za man lar da ise, te red di ve inhi ta ta, yıkılışla ra du çar ol muş-
lardır.

GENÇ Lİ ĞE HİTÂBE

Bugün mil let ve genç li ği miz de, iman zâfi ye ti nin tev lid et ti-
ği felâket ler için de yüzmek te dir. İmansızlık, tek mil mil le ti mi zi 
kur tul ması müşkül olan bir esa ret zin ci ri ne vur muş tur. Bütün 
fenâlık ve dalâlet le rin, meş’um ih ti ras ve vah şet le rin en bi rin ci 
âmi li, iman zâfi ye ti ve din siz lik tir. Bu be dihî ger çek, gün geç tik-
çe da ha iyi an laşılmak tadır. Bu nun için, bugün, iman ve İslâmi-
yet’in te mel le ri ni, ye ni baş tan imar ve ta mir etmek za ru re tin de-
yiz. Bu nun tek ça re si de, Ri sa le-i Nur’dur. Zi ra Nur Ri sa le le ri, 
tah kikî iman ders le riy le, iman ve İslâmi yet’i kuv vet len di ren bir 
eser dir.

Ri sa le-i Nur’un bi ze ver di ği il min ih tişam ve kud si ye ti, bütün 
ben li ği mi zi sar mak ta, ken di ni de rin bir sev gi ile tek rar be tek rar 
okut mak tadır. İmân me ra ti bin de büyük te rak ki ler kay det tir mek-
te, asil ve ne cib ve metin Müslüman lar ye tiş tir mek te dir.

Ri sa le-i Nur’un âle me serp mek te ol du ğu Nur ları, eski me yen 
ve sönme yen bir par laklıkla de vam et mek tedir.       

Ri sa le-i Nur, ca hil ve sapık fi kir le ri, dalâlet ve din sizli ği 
kaldıran kur tu luş ve hi da yet yo lu nu göste ren, sırat-ı müsta kim-
de em ni yet ve sa ade te götüren büyük bir reh ber dir, bir mürşid-i 
ek mel dir. Akıl ve in saf sa hibi ilmî şah si yet ler ve münev ver 
mü’min ler, bu be da heti, hay ranlık, tak dir ve tah sin ler le iz har-
dan ken di le ri ni ala mamışlardır. Nur ve in saf sa hi bi fa zi let li 
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şah si yetler, Ri sa le-i Nur’un ih ti va et ti ği il min azîmet ve haş meti 
önünde, hürmet ve ta’zim le eğil miş ler, tak dir ve tah sin et me 
ka dir şi naslığına eriş miş ler dir.

Ri sa le-i Nur, bir çok me zi yet ve hu su si yet le ri bu lunan bir 
şa he ser dir. Nur lar da müstes na bir te sir ve nüfuz kuv ve ti vardır. 
Üslûbun da ulvî bir ahenk ve ca zip bir has let, in sanı ken di ne cez-
bet mek te dir. Ga yet be liğ ve se lis tir.

ORİ Jİ NAL ESER

Ri sa le-i Nur’un güzel lik ve rüçha ni ye ti, di ğer tef sir ler den 
ka bil-i tem yiz bir be da het te dir. Onu dik kat le ve is ti fa de ni ye tiy le 
oku yan, müdak kik ehl-i ilim, o müstes na me zi yet ve ori ji nal li-
ği, sa ra hat le müşa he de etmiş ler, hay ranlık ve meftûni yet le ri ni 
iz har, Nur ların güzel lik ve me zayâsını te rennüm et miş ler dir. 

Güneş le rin güne şi Kur’ân güne şin den le meân eden Ri sa le-i 
Nur güne şi, bütün be şe ri, zulümât ve dalâlet ten kur tarıcı ve hi da-
yet Nur larına gar ke di ci bir tef sir-i  Kur’ân’dır.

AKIL KALP BE RA BER Lİ Ğİ

Ri sa le-i Nur, Kur’ânî ve imanî ha ki kat le ri, ak la ve mantığa 
mu tabık ola rak ders ve ren, kalb, ruh ve vicdanı ten vir eden bir 
eser Külliyâtıdır. Biz ler, in san ları, hak ve hi da yet yo lu na da vet le 
mükel lef bu lun mak tayız. Ri sa le-i Nur ta le be le ri nin hak ka tes li-
mi yet le ri ve in ki yadı kuv vet li dir. Al lah ve Resûlü (sallallâhu aleyhi 

ve sellem) il me çok yüksek bir iti bar ve ehem mi yet ver miş tir.

Ri sa le-i Nur, Kur’ân güne şin den te lemmû eden en par lak bir 
hi da yet meş’ale si dir.

Ri sa le-i Nur, ha kikî ilim ve ir fanın esası, ma de ni, ruhu ve 
nu ru olan iman-ı bil lah ve ma ri fe tul lahı ders verir. Mu hab be tul-
lah ve me ha fe tul lahı, bütün zer rat-ı vücu du mu za nüfuz eder ce-
si ne tel kin eder. 



235

BE ŞE RE SULH VE SELÂMET

Ri sa le-i Nur, be şer de sulh ve selâme ti, em ni yet ve iti madı 

te sis eden müstes na bir eser dir. Bu sa de ce bi zim ka na ati miz 

de ğil, ehl-i ilim ve in saf olan hak şi nas zâtların üze rin de kat’iyet-

le it ti fak et tik le ri bir ger çek tir. Ce nab-ı Hak Ri sa le-i Nur yo lun-

da fe da-yı can eden, can ve cânânlarını ci had-ı di ni ye uğ run da 

hi çe sa yan fe daîler ye tiş ti ri yor.

Ri sa le-i Nur’un neş riyâtı, günden güne te rak ki ve inki şaf 

et mek te dir. Ri sa le-i Nur her sa ha da iler le mek zev ki ni ve rir.

Ri sa le-i Nur, in san da ki ebe de ba kan kuv vet ve ka bi li yet le rin 

pek zi ya de in ki şafına ve in sanın ni ha yet siz te rak ki si ne âmil olan 

bir şa he ser dir. 

Ri sa le-i Nur’a da imî ve mun ta zam bir şe kil de çalışmalıyız.

Ri sa le-i Nur’u, ter gib ve ter viç et mek muk te za-yı insa ni yet-

tir. 

İHLÂS VE SA DA KAT

Ri sa le-i Nur hiz me ti ni ifâ eder ken, ihlâs ve sa da kat ve 

fe dakârlıkta iler le mek hu su sun da dik kat li ol mak mec bu ri ye tin-

de yiz.

Ri sa le-i Nur, be şer ta ri hi nin en büyük ve en esaslı ha di se si-

dir.

Ri sa le-i Nur, in san ha yatında hu su le ge tir di ği yüksek ve müte-

rak ki ta havvüller ve mes’ud ve bakî ne ti celer iti ba riy le mi sil siz 

bir eser dir.

Ri sa le-i Nur, in san ha yatında fa ali yet ve ha re ke ti teş vik 

eder.

Ri sa le-i Nur, dünya ve âhi ret ha yatının sa ade ti için en kuv vet-

li sâik le ri ih ti va eder.
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Ri sa le-i Nur, in sa ni ye tin te rak ki sin de en büyük ve en mües sir 

bir âmil dir.

Ri sa le-i Nur, saa det-i ebe di ye nin sâiki ve se be bi dir.

Ri sa le-i Nur, in sanın şu uru nun ter bi ye si dir.88

AKL-I SE LİME HİTAB

Ey Nur! Sen de ki ilm-i ima na, ul vi yet ve kudsîye te hay ran 

ya şarız.

Her an, se ni oku mak sev gi siy le do lup ta şarız.

İlm-i iman la, him met, gay ret ve fe dakârlıkla te mayüz eden 

Nur ta le be le ri, Ri sa le-i Nur, Kur’ân ve İslâmi ye t’in, as li yet ve 

sâfi ye ti ni mu ha fa za ve müda faa eden, olan ca haş me tiy le ve 

ra kip siz ola rak in ti şar ve in ki şaf et mek te dir.

Nur dâvası olan ca haş met ve aza me tiy le ayak ta durmak tadır. 

Bu va tanın her köşe sin de, âlem-i İslâm ve âlem-i in sa ni yet te her 

gün ye ni ye ni sîma lar ve is ti dat lar dan bir çok kim se ler Ri sa le-i 

Nur’la hi da ye te erişmek te, Nur’un saf larına se ve se ve, fevç fevç 

il ti hak etmek te dir ler. Ge ce li gündüzlü, var kuv vet le riy le Nur-

ların fey yaz mütalâası ve kudsî hiz me tin de çalışmaktadırlar. Din 

düşman larının münafıkâne ve kor kunç  fa ali yet le ri ni kökünden 

târumâr et mek hu su sun da ga yet ma hir dir ler.

Ri sa le-i Nur, in san ları gaf let ve ce ha let ten kur tarmak ta, genç 

ne sil le ri her çe şit hu rafât ve dalâlet ten halâs edip, hi da yet yo lu-

nu göster mek te dir. İçin den çıkılmaz ba di re le re sürüklen miş 

olan ları kur tarıcı eliy le halâs ede rek, nur lu, par lak, selâmet ve 

sa ade te eriş ti ren cad de-i Kur’âni ye de yürütmek te dir.

Genç li ği mi zi ardı ar kası ke sil me yen şey tanî tel kinler den, 

din siz lik ve dalâlet kasırga larından kur tarıp, mu ha fa za et me nin 

yegâne ça re si Ri sa le-i Nur’dur.

88 Zübeyir Gündüzalp, Yolumuzu Aydınlatan Işık, s:70-83
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Ri sa le-i Nur, İslâmi ye t’in ul vi yet ve kudsîye ti ni gün gi bi, 
güneş gi bi göste ren, akl-ı se li me da ya nan bir eser dir.

Ri sa le-i Nur, büyüklüğü ve bir çok me zi yet le re mâlik ol masıy-
la be ra ber, her türlü şüphe nin fev kin de olan bir eser dir. İnsan 
aklına, kalb ve de runî iş ti yak larına hi tap eden bir eser dir. Nur 
ta le be si ol mak, bir in san için büyük bir ni met tir. 

Ri sa le-i Nur hu susî bir mânâ ve ehem mi yet taşır. Ri sa le-i Nur 
ta le be le ri, Üstad ları mer hum Be diüzzâman Sa id Nursî Haz ret le-
ri’nden mülhem ola rak de vam et tik le ri gay ret ler üstü gay ret ve 
fa ali yet le rin den bir an ol sun ge ri dur mamışlar, en çe tin şart lar 
altında hiz met-i ima ni ye le rin de ihlâs ve şevk le iler le miş ler dir. 
Be diüzza man Sa id Nursî Haz ret le ri sürgün ha yatında şid det li 
bir taz yikât ve is tib dat altında bu lun du ru luyor du. Hun har iş ken-
ce ler, bin bir türlü zor luk ve müşkilâtlar için de Nur Ri sa le le ri ni 
te’lif edi yor du. Bu deh şet li esa ret ha yatı se ne ler ce de vam et ti. 
Nur Ri sale le ri Kur’ân yazısı ve ye ni yazıyla neş re dil di. Fa kat 
zulüm ve is tib dadın hükmü, Hazreti Üstad’ı bir türlü ser best 
bırakmıyor du. Mühim yardımcılar dan mah rum du. Her ke se kor-
ku ve deh şet ve ril miş ti. Be şerî bir yardım görmüyor du.

GÖNÜLLE RİN İLÂHÎ İKLİ Mİ 

Be diüzza man’dan baş ka, hiç bir kim se Nur Ri sa le le ri ni ve 
Müel lif-i Muh te re mi ni müda fa aya ce sa ret edemi yor du. İman ve 
İslâmi yet’in ih ti yatı ve kur tu lu şu gi bi büyük bir mak sadı tan zim 
ve fi ili yat sa hasına çıkarırken, on-on beş ta le be sin den baş ka kim-
se yok tu. Fa kat o Nur lar, gönüller de ilâhî bir ik lim vücu da ge tir-
miş; kalb, ruh ve akıllar da ken di ken di ne tu tu şup yanmıştır; ken-
di ken di ne par lamıştır.

Evet, ken di ken di ni neş ret miş tir ki, bu va zi yet Nur Ri sa le le-
rin de ki Kur’ânî kuv vet ve kud re tin en bi rin ci de li li dir. De mek 
Nur lar da ki ha ki ka tin yüksek li ği ve onun hak ka ni ye ti, ehl-i 
imanı ken di ne celb ve cez bet miş tir. Her cep he den bin bir çe şit 
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da lâ let tay fun larının hücu mu na uğ radığı hal de, sönme miş tir; 
yanmış ve par lamıştır. İnşâal lah hâl ve is tik bal de ki be şe ri ye ti 
umumî bir şe kil de aydınla ta caktır.

Ebedî, ser medî bir Cemâl-i bâki ye mâlik bir Mah bub-u Bakî 
Al lahımıza ve Ha likımıza âşık olan ehl-i aşk, ehl-i mu hab bet 
sa ade ti için de ya şa yan lar, Ri sa le-i Nur’u her gün ilâhî mu hab bet 
ve sev gi nin gözyaş larıyla son ne fe si ne ka dar oku mak tan ken di le-
ri ni alamaz lar, bun suz mes’ud bir ha yat ya şa ya maz lar.

Ri sa le-i Nur eser le ri ni sa da kat ve se bat ile tek rar tek rar oku-
mak, ha ka ik-i Kur’âni ye, ima ni ye ve İslâmi ye yi, kal bi ten vir ve 
ka bu le iz har eder. Aklı iz’an ve id ra ke yakınlaştırır. Ru hu nur-
landırır, fe rah latır. Vicdanı selm ve selâme te eriş ti rir. Nef si il zam 
eder, he vesât-ı re zi le yi it laf eder. Kudsî haz ve he ves le re teb dil 
eder, gayr-i meş ru olan şe hevât-ı şey ta ni ye yi meş ru ve ulvî gay ret 
ve fa ali yet le re inkılâb et ti rir, ha kikî mec rasına çe vi rir.

GİZ Lİ TE ŞEKKÜLLE RE MÂNİ OLAN SED

Giz li boz gun cu te şekküller her ta ra fa ze hir li to humlar saç mak-
tadır. Bun lar öyle bir ze hir dir ki, pan ze hi ri araştırılmamış ve ya 
bu lu na mamıştır. Mil let ve nes limi zi müte ma di bir su ret te serp ti-
ği ze hir ler le mah vetmek te dir. Bu mil let-i İslâm için en büyük bir 
âfet tir, pek azîm bir fe ca at tir. Öyle ise pan ze hi ri bul mak gerek-
tir. Amansız din düşman larımızı için de top la yan mezkûr giz li 
te şekkülle re karşı ko ya cak bir kuv ve ti bul mak el zem dir, ha yatî 
bir mec bu ri yet tir. İşte o fesatçı ve yıkıcı din siz lik ce re yan larına 
karşı atom bombası hükmünde ki tek kuv vet, bu asırda Kur’ân-ı 
Mu’cizü’l-Beyân’ın bir tef si ri olan Nur Ri sa le le ri dir. Dünyayı 
teh dit eden komünist lik ve far ma son luk gi bi din siz lik âfet le ri ne 
karşı Ri sa le-i Nur bir Sedd-i Zülkar neyn’dir. Bu nok ta da bütün 
ha kikî münev ver ler ve ehl-i iman mütte fik tir ler. Zi ra o zındıka 
ve imansızlık ate şi ni söndüre cek, o din siz lik le ri kökünden yıka-
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cak bütün te mel esas lar, kuv vet li ve kud ret li par lak ha kikat ler, 
Ri sa le-i Nur Külliyâtı’nda mev cut bu lun maktadır.

Bir in san mu hab be tul lah ve me ha fe tul lah sa ye sinde, hak ve 
hi da yet cad de si nin ha ri ci ne çıkmaz; ada let, in saf ve mer ha met 
his si ona hâkim olur, kötülükten çe ki nir, iyi li ğe yöne lir; günah-
lar dan ken di ni mu ha fa za et mek te mu vaf fak olur; de runî bir 
hâl, kalbî bir şevk ve sev giy le ilâhî emir le re ita at ve inkıya de 
maz har olur. Vic dan ve va zi fe mes’uli ye ti ni id rak eder, fenâlık 
meyil le ri ni fren ler. İşte Ri sa le-i Nur iman-ı bil lah, ma ri fe tul lah 
ve mu hab be tul lahı ders ver di ği için dir ki, onun bah ti yar ta le be-
le ri, Al lah sev gi siy le, Al lah kor ku suy la, iman kuv ve tiy le Al lah’ın 
ve Resûlul lah’ın (sallallâhu aleyhi ve sellem) emir ve ne hiy le ri ne se ve 
se ve bo yun eğe rek ita at eder ler, amel-i sâlih ve tak va ile, ga yet 
fa ali yet li bir ha yat sürer ler.

AK LEN İKNA OL MA

Giz li din düşman ları, bu mil le ti mah vet mek için evvelâ genç-
le ri miz ve ço cuk larımızın sâfi zi hin le ri ni bulandırmak, on ların 
iti kat larında şüphe ler husûle ge tir mek su re tiy le işe baş ladılar. 
Türlü türlü ne şir vasıtalarıyla mek tep için de ve dışında, her ke-
sin ilk an da fark ede me ye ce ği bir takım hi le li ve tak lit li ifa de ler-
le imanı ze de le yi ci, ves ve se ler ve ri ci hikâye ler ve he ze yan lar 
uyandırıp, ye ni nes li mi ze okut tu lar, körpe di mağ ları ze hir le di-
ler, ma sum kalb le ri din siz li ğin ze hir li han çe riy le han çer le di ler, 
mah za hak ve ha ki kat olan İslâmî mev zu ları hu ra fe gi bi sâfi 
di mağ la ra yer leş tir di ler. İmanî eser ler de sarsıntı ve çöküntü-
ler mey da na ge tir di ler. Bu Müslüman va tanın Müslüman 
evlâtlarını, din siz li ği ve imansızlığı ne ti ce ve ren bir takım menfî 
ma ka le ve sözler le imansızlık ku yu larına attılar. Ye ni nes li mi zi 
ve mil le ti mi zi böyle imanî şüphe ve ves ve se ler den kur ta ra bil-
mek için naklî bir ilim fay da ve re miyor du. On la ra ak len ik na, 
kal ben mut ma in ola cak şe kil de ha ki kat le ri izah ve is bat et mek 
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ge re ki yor du ki, kur tu la bil sin ler. İşte böyle felâket ve fecâat ler-

den, mil let ve genç li ği mi zi halâs ede cek bir lütf-u ilâhî vardır. 

O da Ri sa le-i Nur’dur.

EBEDÎ FE RAH

Ri sa le-i Nur din siz ce si ne uy du ru lan hu ra fe le rin, vic-

dansızcasına ir tikâp edi len tah ri bat ve tah ri fat ların husûle 

ge tir di ği dinî şüphe ve ves ve se le ri, et rafıyla söker ve iza le eder. 

Ha ki kat le ri güneş gi bi görüne cek de re ce de is bat ede rek, iman 

zâfi ye ti ne düşen le ri kurtarır, ima na kuv vet, di ne me ta net ve rir. 

İmansızlığın zak kum-u ce hen nem to hu mu, iman ve İslâmi yet’in, 

bir cen net çe kir de ği ol du ğu nu, kör gözle re de göste rir.

İmân ve İslâmi yet’in hak ka ni ye ti ni ve ne ka dar sâfi ne de re-

ce şe ref li, yüce ve ne zih ol du ğu nu ga yet muknî bir şe kil de izah 

eder. Din siz li ğin fe ca at ve fenâlığını, büyük bir ci na yet ol du ğu-

nu; din darlığın yüce ve yüksekli ği ni, ebedî saa det ve selâme tin 

se be bi bu lun du ğu nu son de re ce nafî ve tem silî bir tarz da in sanın 

kalb ve dimağına zerk edip yer leş ti rir, kuv vet li ve yakînî bir 

iman te’sis eder. İman kuv ve tiy le, sa ade te saa det ler ka ta cak bir 

saa det le, fânî genç li ği bâki bir genç li ğe tebdil eder. Şu mu vak kat 

dünya ha yatını, ebedî ha yatın sa ade ti nin el de edil me si ne ve si le 

ve hiz metkâr yapar.

Müslümanlığın ve in sanlığın ebedî re fah ve sa ade ti, tah-

kikî imanı el de et mek le mümkündür. Mil let ve genç li ği mi zin 

na zar-ı dik ka ti ni, imanı kur tar mak da vası üze ri ne çek mek, 

gözle ri mi zi bu mühim nok ta ya çe vir mek çok el zem olan bir 

key fi yet tir. Ri sa le-i Nur’un da vası, iman ve İslâmi yet’i, âlem-i 

İslâm ve âlem-i in sani yet te yer leş tir mek, kuv vet len dir mek ve 

yükselt mek, din siz li ğin ta ciz le ri ne karşı müda faa ve mu ha fa za 

etmek da vasıdır.89

89 Zübeyir Gündüzalp, Yolumuzu Aydınlatan Işık, s: 65-70
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Cİ HAD RU HU

Mil le te ve nes li mi ze bir ga ye ve bir he def ver mek el zem dir. 

Mefkûre siz ve he def siz bir ce mi yet, iki ayaklı ce na ze ler den baş-

ka bir şey de ğil dir. Bi zim ec dat tan evlâda dev ret miş ve kökleş-

miş olan en bi rin ci ga ye ve mak sadımız iman ve İslâmi yet’tir.

Biz bütün saa det ve selâme ti mi zi iman ve İslâmi yet’e olan 

bağlılığımıza borç lu yuz. Bu mil let kalb le rin den gökle re yükse-

len, ar şa ye ti şen “Al lah Al lah!” ni da larıyla kıt’alar fet het miş, 

iman ve İslâmi yet aşkıyla dünya ve uhrâda par lak bir sa ade te 

nâil ol muş tur. Bu mil let ilâhî bir ham ley le, imanî bir kud ret le 

Asya’nın göbe ğin den Av ru pa’nın or tasına geç miş, kısa bir müd-

det içe ri sin de şanlı bay rağını ze min yüzünün üç kıt’asında dal ga-

landırmıştır.

Bütün be şer ta ri hi şa hid dir ki; her sa ha da maddî kuv vet ten 

zi ya de, ma nevî kuv vet mües sir dir. Hem maddî kuv vet ler da hi 

he def ve is ti ka me ti ni ma nevî kuv vet ten alırlar.

Bütün fennî, ilmî ve iç ti maî in ki şaf ve te rak ki ler ma nevî kuv-

vet le re is ti nad eder ler. İnsan ları ter bi ye ede bil mek, mil li yet per-

ver ve va tan per ver ya pa bil mek, hak ve ha ki kat yo lun da götüre-

bil mek, ada let le o insan ları pa yi dar ede bil mek an cak ve an cak 

ma nevî bir kuv vet le ka bil olur ve ol muş tur.

CE SA RET

Ce sa ret en üstün bir me zi yet tir; na mus, şe ref ve hay si ye ti 

mu ha fa za ede bil mek, ce sur ol mak sa ye sinde dir. Ha yat ce sa ret le 

de vam eder. Bütün iyi lik le rin men baı ce sa ret ol du ğu gi bi, bütün 

fenâlıkların men şei de kor kaklıktır, ce ba net tir. Kor kak in san lar 

ta rih bo yun ca ce mi ye te dâima za rar ver miş tir.

Bir ne sil de müca de le ru hu nu sin dir me, nes li öldürmek tir. O 

nes li di rilt mek ise, o ne sil de müca de le aşkını uyandırmaktır.
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Fa zi let li in san şu dur ki; şahsî men fa at ten zi ya de, vatan ve 
mil le te iman ve İslâmi yet’e hiz met et mek kaygısını ken di si ne 
hâkim kılsın.

TAT Bİ KAT HA LİNE GE LEN İMAN

Dünya da re fah ve sa ade tin, hür ve in san ca ya şamanın bir 
tek ça re si vardır. O da şu dur: İnsanı in san eden, bel ki in sanı 
sul tan eden ha kikî imanı ka zan mak ve in ki şaf et tir mek tir. Tat bi-
kat ve ha re ket ha li ne gelme yen iman ölüdür. Mad de ile imanın 
çarpıştığı Çanak ka le’de mad de nin tem sil ci si mağ rur, müthiş 
düşman mağlûbi yet le târumâr ol muş, kaçmış, git miş tir.

İlim is te mek bil has sa iman il mi ni tah sil et mek her 
Müslümanın üze ri ne farzdır. İşte bu il mi, en mükemmel şe kil de 
âvâmdan ha vas sa ka dar her sınıf halkın an la ya bi le ce ği şe kil de 
ders ve ren Ri sa le-i Nur’dur.

Ri sa le-i Nur’un ders ver di ği mev zu lar ve is tih dam et ti ği mak-
sat iti ba riy le fâiki ye ti ni bi ze tes lim et tir mekte dir. Belâğat ve 
fe sa hat nok ta-i na zarından da bu eser ler en ulvî bir şa hi kadır. 
Ri sa le-i Nur’da öyle ilmî bir kuv vet vardır ki, en mu an nid din siz-
le ri da hi il zam ve is kat eder ve neş ri ne mâni olan bütün in san 
kuv vetle ri onun karşısında âciz ka la rak mağlûbi ye te du çar olur.

BER RAK VE SAF İMAN DER Sİ

Ri sa le-i Nur, imanî ve İslâmî esas ları en saf, en parlak ve en 
ber rak bir su ret te ders ver me siy le te mayüz et miş bir şa he ser-
dir.

İslâmî bir ese ri mu ha ke me eder ken, o ese rin ders ver di ği 
esasât-ı di ni ye yi ve se me re ver di ği ne ti ce le ri düşünme li yiz. 
İşte Ri sa le-i Nur’u bu nok ta-i na za ra göre mu ha ke me et ti ği miz 
za man görülüyor ki; onun la tenevvür eden ler de her türlü şüphe 
ve ves ve se ler den uzak, canlı ve kuv vet li bir ka na at-ı ima ni ye 
hu su le gelmek te dir.
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Ri sa le-i Nur, Al lah yo lun da Kur’ân’ın el mas kılıcı olan iman 
ha ki kat le riy le ci had et me yi öğre tir, imanı tav ki ye eder, ma nevî 
te rak ki yatı sağ lar, fe nalığa karşı iyi lik ve fa zi le ti, mer ha met ve 
şefkâti, bir lik ve be ra berli ği ders ve rir. Af ve safhı ders ve rir. 
Bütün bun ları bir mükâfat bek le me ye rek ve münhasıran Al lah 
rızasını göze te rek ifâ et me yi esas tu tar.

Ri sa le-i Nur öyle ateş li ve ateşîn bir ki taptır ki; onu oku yan 
in san ların ruh ları alev le nir, nur-u iman la par lar ve do lar.

Bu na di de ese rin şâyân-ı hay ret olan in ti şarına en bi rin ci sâik 
ve se bep, hak ve ha ki ka ti ga yet saf ve berrak bir su ret te izah ve 
is pat ede rek, kalb ve di mağ la ra yer leş tir me si dir.

Ri sa le-i Nur bi ze ilâhî bir lütuf ve ni met tir. Baş tan ba şa iman 
ve İslâmi yet’i par lak bir su ret te ders ver me sin den her si ta yi şe 
şâyân bir eser dir.

NES Lİ Mİ Zİ SELÂME TE ERİŞ TİR MEK

Ri sa le-i Nur’da ki Kur’ânî ve imanî ha ki ka tin kuv veti dir ki, bu 
eser ler din siz ce re yan ların te mel taş larını par ça lamış ve İslâm 
düşman larını tit re ten bir azâmet ve haş yet ih raz et miş tir. Ve bu 
kelâm ve üslûp, de niz le ri coş tu ra cak kuv vet te dir. Ri sa le-i Nur 
müste mir ren iler le miş tir.

Kur’ân güne şi nin şûâları, lem’aları, ışıkları olan Nur Ri sa-
le le ri, en ke sif ve ka ranlık bu lut ları yırta rak hi da ye te müştak 
gönüller de par lamıştır. Zi firî karanlık için de kalmış bi ça re le ri 
aydınlığa çıkarmış ve çıkar mak tadır.

Ri sa le-i Nur, Kur’ânî ve imanî ha ki kat le ri ih ti va eden 
ci hanşümul bir tef sir-i Kur’ânîdir.

Ri sa le-i Nur, mil yon lar ca ehl-i imanın, ışığı et rafında 
toplandığı bir meş’ale-i imandır.

Ce mi ye ti mi zi anar şi ye sürükle yen ve mil le ti mi zin bekâsını 
teh dit eden, iç timâi buh ran ları kökünden kaldıra cak olan ve mil-
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let ve nes li mi zi dünyevî ve uh revî saa det ve selâme te eriş ti re cek 
yegâne çâre Ri sa le-i Nur’dur.

Be diüzza man ba hadır ve ya vuz bir müca hid-i ek ber dir. 
Be diüzza man eşedd-i zulmün, is tib dad-ı mut lakın önünde eğil-
me di; göğüs ger di ve çarpıştı ve yıktı. Be diüzza man, be şer ta ri-
hin de pek en der görülen yüksek bir in san ve nâdi re-i hil kat olan 
bir müfes sir-i âzâmdır.

Be diüzza man, dinî ve millî ru hu ateş le yen ateşîn ve müstes-
na bir müel lif tir. Be diüzza man İslâmi yet’in bütün fa zi let le ri ni 
nef sin de top lamış olan müstes na ya ratılışta il mi ile âmil bir 
müfes sir-i Kur’an’dır. 

Nur cu luk, şah la nan bir iman te zahürüdür.

De niz ler do nan ma, bu lut lar or du yağdırsa, ka ra çıldırsa bi ze 
saldırsa, bi zi Nur lar dan, bi zi biz den yi ne ayıra ma ya cak, bu hiz-
met-i ima ni ye ebe de ka dar pâyidâr ola caktır in şa al lah... Bütün 
zulüm ve iş ken ce le re rağ men azim ve ira de sin den, se bat ve 
sa da ka tin den zer re ka dar bir şey kay bet me yen Be diüzza man, 
din düşman larıyla müca de le sin de bütün ömrü bo yun ca de vam 
et miş ve mu zaf fer ol muş tur.

Biz bu be den ve bu can ları an cak ve an cak Al lah yolun da 
ci had için bes le ye ce ğiz. İslâm di ni, şehâmet ve hamâset ve gay ret 
di ni dir. Kor kaklık ve mes ke net İslâmi yet’le ka bil-i te’lif de ğil dir.

Ge rek şahsî dert ve me se le le ri miz, ge rek se din düşman-
larının ta ar ruz larıyla gi rif tar ol du ğu muz sıkıntılarımız, biz Nur 
şa kird le ri nin canlılık ve cevvâli ye ti ni artırır; bi ze müca de le-i 
di ni ye yo lun da ihlâs ve ce sa ret ve rir. Me ta net ve selâbe ti mi zi 
zi ya de leş ti rir.

ŞAHSIMIZA YAPILAN LARI AF FE DE RİZ

Zulüm ve iş ken ce ler, in sanın ma hi ye tin de ki asa let ve ce sa re ti 
mey da na çıkarır. Fıtratında ki ka bi li yet le ri in ki şaf et ti rir. Ha yat-



245

ta dert ve felâket le re du çar ol mayan lar, büyük fe ra gat ve ce sa ret 
sa hi bi ola maz lar.

Ri sa le-i Nur’un neş riyât ve fütu hatı 27 Mayıs İhti lalin den son-
ra yüzde üçyüz zi ya de leş miş tir. Bu ile ri ve mu az zam ham le nin 
en büyük âmi li, hiç şüphe yok tur ki; Ri sa le-i Nur’un varlığını 
teh dit eden din düşman larının Nur ta le be le ri ne ta ar ruz larıdır.

Binâena leyh, şahsımıza olan gad dar hücum ları affe de riz. 
Fa kat iman ve İslâmi yet’e ta ar ruz eden le ri as la af fet me yiz!

MÜCA HİD BİR NE SİL

İmanlı, ira de li, çalışkan, iyi ve müsbet düşünce li, iyi bir hatt-ı 
ha re ke te sa hip bir genç lik mi is ti yor su nuz, Ri sa le-i Nur’u oku tu-
nuz.

Türki ye’yi üstün bir mem le ket ha li ne ge tir mek aşkının şu ur 
ve ira de siy le çırpınan lar, bu ga ye nin ta hakku ku için yegâne çâre 
Ri sa le-i Nur’u oku mak ve okutmak ol du ğu ka na atin de dir ler.

Ri sa le-i Nur; di ni ve mil le ti ve mem le ke ti uğ ru na her türlü 
fe dakârlığı göze alan sabır ve ta hammülün eş siz örnek le ri ni 
ve ren, muh lis ve müca hid bir ne sil ye tiş tir mek te dir.

MİLLÎ ŞU UR

Millî ve dinî ni zamımızı yıkmak is te yen düşman lar pek çok-
tur. Böyle bir hengâme de o düşman kuv vet le ri ni par ça layıp 
mağlûp ede bil me nin tek ça re si, ma nevî kuv ve tin en mu az zamı ve 
en büyüğü tah kikî iman kuv ve ti dir. Şu hal de tah kikî iman ders le-
riy le iman ve İslâmi yet yo lun da te rak ki et ti ren Ri sa le-i-Nur eser-
le rine sarılmak, onu oku yup okut mak, bugün en be dihî bir ih ti-
yaçtır. Bo zul muş olan ce mi yet düze ninin düzen len me si nin çâre-i 
yegâne si, o ce mi ye tin iman ve itikadını kuv vet len dir mek tir. Bu 
da an cak Kur’ân’ın imanî âyet le ri ni tef sir eden ve iman esas larını 
ak len, mantıken izah ve is pat eden bir ese ri o ce mi ye te okutmak-
la mümkündür. Öyle bir eser de, bu asırda Ri sa le-i Nur’dur.
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Ri sa le-i Nur, öyle bir müel li fin ese ri dir ki, bu ese ri sa da kat le 
mütalâa eden ler de aynı azim ve ira de ye mâlik ola rak ci had-ı 
dinîye ve hiz met-i Kur’âni ye de mu zaf fer ve mu vaf fak olur lar.

VA TA NA MİL LE TE HİZ MET İÇİN VAKF-I HA YAT

Di ni mi se vi yo rum ve sev me ye mec bu rum. Ken dimin, ai le 
ve mem le ke ti min; va tan, mil let ve genç li ği mizin ebedî sa ade ti-
nin de di ne olan sev gi ve bağlılığın de rece si nis be tin de ol du ğu 
ka na atin de yim. Bu nun için dir ki, imanımı tah kikî bir su ret te 
öğren me ye, böyle ce tak lidî Müslümanlıktan tah kikî ve şu ur lu 
bir Müslümanlığa te rak ki et mek lâzım ve el zem ol du ğu iti-
kadındayım. Bu mev zu da be ni ga ye me eriş ti re cek yegâne ese rin 
Ri sa le-i Nur ol du ğu ka na at-i kâmi le sin de yim. Bu nun için dir ki, 
hem ken di mi ye tiş tir mek, imanımı kur tar mak, hem de va tan ve 
mil le ti me bu en mu kaddes hiz me ti yap mak ta mu vaf fak ol mak 
için ha yatımı Ri sa le-i Nur’a vak fet miş bu lun mak tayım.

Çünkü Ri sa le-i Nur, kur tu luş ara yan in san la ra rehber ol mak-
tadır.

Za man geç tik çe, Ri sa le-i Nur’un fev kalâde kıymet ve ehem mi-
yet li, ha ri kulâde bir eser ol du ğu da ha iyi anlaşılmak ta ve da ha 
faz la de ğer ve ril mek te dir.

FERD VE AİLE HA YATINI KO RU MA

Ri sa le-i Nur bu asrın aydınlatıcı bir nu ru dur. Fert ve ai le 
ha yatımızı her türlü fe na ce re ya na, her ne vi yıkıcı fa ali yet le re 
karşı ko ru ya cak yegâne çâre; Nur Ri sa le le riy le bu varlıklarımızı 
ten vir ve ir şad et mek tir. Din, dil, örf ve an’ane mi zi, ya ni top-
yekûn asrımızı boz ma ya ve mah vet me ye çalışan ve esası, dalâlet 
ve din siz li ğe dayan mak ta olan bütün menfî fi kir ce re yan larına 
karşı, bu va tan ve mil le ti ve genç li ği mi zi ko ru ya cak olanın an cak 
Ri sa le-i Nur ol du ğu ka na atin de yiz.
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Ri sa le-i Nur, maddî ve ma nevî tekâmülümüzü ne tice ve re cek 
en büyük ve en mües sir bir faktördür.

Su yu, uzun luk ölçüsü ile ölçmek ha ki ka te ne ka dar uy gun 
de ğil se, his ve düşünce le ri mad de ile kıyas etmek de o ka dar yer-
siz ve isa bet siz dir.

Başlıca ve en büyük he de fi miz; Ri sa le-i Nur’da ki Kur’ânî ha ki-
kat ler le, bu va tan ve mil le te hiz met etmek tir. İslâmî müca he de 
ve müca de le miz de imanî haki kat ler le hem ken di mi zi, hem din-
daş larımızı teç hiz et mek tir.

ŞANLI TA Rİ Hİ Mİ ZE LÂYIK GENÇ LE RE IŞIK

Ri sa le-i Nur’u neş re de rek mil let ve genç li ği mi zi iman nu ruy-
la ten vir et mek, din siz ce ra yan lar la böylece müca de le et mek, 
şanlı ta ri hi mi zin ve şanlı mil leti mi zin biz genç ler den is te di ği ve 
bek le di ği en şe ref li bir fa ali yet ve en asil bir gay ret tir.

Üstünde gez dir di ği şu müba rek top rağın, için de ya şadığı bu 
aziz ce mi ye tin dert le ri ni teş his eden ler idrâk eder ler ki, bütün 
dert ve ya ra larımızı kökünden teda vi ede cek tek çâre; Ri sa le-i 
Nur’la te nevvür et mektir.

Bu asrın idea list gen ci, dünyevî ve iç timâî bir ce reyanın 
kuv ve tin den zi ya de, imanî ve İslâmî bir kuv vet arıyor. Ve bu na 
müştaktır. Hattâ öyle dinî bir kay nak ta har ri edi yor ki, bütün 
me se le le ri mi zi top yekûn hallet sin ve ih ti yaç larımıza ce vap ver-
sin. İşte sa mimî ve ciddî bir tah kik ten son ra, bugünkü genç lik-
ten çok ları, bu em sal siz kuv ve tin Ri sa le-i Nur’da ol du ğu ka na ati-
ne var mak ta ve dört el le Ri sa le-i Nur’a sarılmak tadır.

Ri sa le-i Nur, bir den bi re tu tu şan bir alev gi bi, git tikçe par la-
mak ta, git tik çe ge niş le mek te dir. Ri sa le-i Nur, bir ilim ve ir fan 
meş’ale si dir. Öyle bir meş’ale ki; Türkis tan’ın buz lu ova larını, 
Af ri ka’nın yanmış çölle ri ni aydınla tan, Bu ha ra’da, Se mer kand’da, 
İsfa han’da, Şi raz’da, Kur tu ba ve Fas’ta, Bağ dad, Şam ve Mısır’da, 
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Endülüs ve Vi ya na’da ya nan ve par la yan Kur’ân meş’ale si nin, bu 
asırda par la yan ve par la tan bir mu ci ze-i mânevîye si dir. Ri sa le-i 
Nur ile te nevvür edip aydınla nan lar, bu mem le ke tin en güzi de 
simâlarıdır. O simâlar ki, fa zi let ve mürüvve tin, ahlâk ve ter bi-
ye nin müces sem bi rer mi sa li dir ler. Mu kad de satçı ve mil liyet çi 
genç li ğin, düşman larımıza karşı, ruh cep he sin de açtığı sa vaş ta 
biz genç le ri mu zaf fer kıla cak en üstün silâh, iman ha ki kat le ri ve 
en üstün kuv vet ise, ge ne iman kuv ve ti dir.

Ri sa le-i Nur, Kur’ân yo lu nu göster mek te, ka ra ran ruh ları, 
körle şen vic dan ları aydınlat mak ta, ya kılan ira de le re kuv vet 
ve rip can landırmak tadır.

İSLÂM ME DE Nİ YE Tİ

Al lah’ı bil me nin, di ni öğren me nin, mil le ti mi zi sevme nin, 
ger çek mil li ye ti mi ze sarılmanın yo lu Ri sa le-i Nur yo lu dur. Bu 
mem le ke ti ku ran lar, kan larıyla su layan lar, ma mu re ler vücu da 
ge ti ren ler, en yüksek bir me de ni yet olan İslâm me de ni ye ti ni 
te sis eden ler iman kuv ve ti ne mâlik ata larımızdır.

Bu mil let, iman ve İslâmi yet kuv ve ti sa ye sin de dir ki; bir 
bey lik iken, büyük bir im pa ra tor lu ğun te mel le ri ni kur muş ve 
ci ha na hâkim ol muş tur. Ta ri hi dol du ran şe ha met li za fer ler 
ka zanmıştır. Düşman ların mu azzam maddî kuv ve ti karşısında, 
silâhça fa kir ol du ğu hal de, dünyanın dev kuv vet le ri ni mağlûbi ye-
te du çar et miş tir.

Ri sa le-i Nur, se ci ye ye asa let, ru ha yüksek lik, kal be par laklık 
ve rir. İman ve İslâmi yet’i bütün şa şa asıyla can landıran Ri sa le-
i Nur gi bi mu az zam ve muh te şem bir eser, bugün mi sil siz bir 
rağ bet ve alâka ya maz har ol muş ve ol mak tadır. Böyle cid di bir 
ese ri, mil yon lar dan müte şek kil bir kütle, büyük bir cid di yet ve 
muhab bet le mütalâa et mek te dir.

Al lah’tan baş ka bir is ti nadgâhımız yok tur. Ne ya pacak sak, 
Al lah’a da ya na rak biz ya pa cağız. Ya di ni mi zi ya şa ta cağız, ya öle-
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ce ğiz! Ri sa le-i Nur’la di ni mi ze hizmet ede ce ğiz. Ri sa le-i Nur’u 
oku ya rak ve ya ya rak dini mi zin iz zet ve şe re fi ni mu ha fa za ede-
ce ğiz. Hak ve haki ka ti mu ha fa za ede ce ğiz. Böyle ce İslâmi yet’in 
te rak kisi ne, bu can bu ka fes ten çıkınca ya ka dar çalışa cağız.

İMAN İNKİŞAFI

İmân ve İslâmi yet’e yapılan türlü ha ka ret ler ve ta arruz-
lar karşısında zil let ve ac ze düşme ye ce ğiz. Düşman larımızın 
karşısında çökme ye ce ğiz, biz on ları çöker te ce ğiz. Bun da mu vaf-
fak ve mu zaf fer ol mak için de, bi zi ta ri hin tahtına çıkarıp, asırlar-
ca dünya ya hâkim ve hükümran eden en bi rin ci kuv ve ti miz 
imandır. Bu mu kad des imanın sayılma ya cak de re ce de olan her 
saha da ki te zahürâtı, be şe ri yet âle mi nin gözle ri ni kamaştırdı. Ne 
za man ki iman zâfi ye ti ne düştük, on dan iti ba ren ge ri le me ye baş-
ladık. Bu be dihî bir vakıadır. Bu nun için biz şim di bütün kuv vet 
ve kud re ti miz le iman ha ki kat le ri ni tah sil edip, hem ken di mi zin, 
hem mil le ti mi zin imanını in ki şaf et tir mek le mükel le fiz.

Gad dar ve müste bit din siz ler dinî mües se se le ri mi zi yıktılar, 
kapılarını or ta dan kaldırdılar; iş te böyle müthiş ve kor kunç bir 
de vir de Ri sa le-i Nur güneş gi bi par ladı. Mil let ona canı pa hasına 
ol sa sarıldı, oku du ve bütün ma nevî ih ti yaç larının Ri sa le-i Nur’la 
tat min edil mek te ol du ğu nu gördü. Zi ra Ri sa le-i Nur, büyük bir 
ha re ket-i ima ni ye kay nağıdır. Ri sa le-i Nur, iman ve İslâmi yet 
yo lun da can si perâne hiz met eden, Kur’ân ve iman hiz me ti için 
görülme miş bir şe kil de fe ra gat ve fedakârlıklar da bu lu nan müca-
hid bir ne sil ye tiş tir mekte dir.

Millî ve dinî bir li ği mi zi par ça la mak is te yen bütün düşman-
larımızı mağlûp et me nin tek ça re si, Ri sa le-i Nur oku mak ve neş-
ret mek tir. Zi ra ha riç ten ge len tahri bat ma nevîdir. Bu na mu ka bil 
ma nevî ve ta mir ci bir atom lâzımdır. İşte bu asırda o ta mir ci 
atom, Ri sa le-i Nur’da ki tah kikî iman ders le ri dir.
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SABIR VE TA HAMMÜL

Ri sa le-i Nur’la te nevvür eden ler, hak ve ha ki kat hizme tin de 
yo rul maz lar. Ha ki ka tin ve imanın düşman larıyla olan müca he de-
le rin de sen de le mez ler; sarsılma ya rak, sabır ve ta hammül ede rek 
müca de le ederler. İmanı kur tar mak da vasını yürütürler. Fütu ra 
düşme den, azim ve se bat la, ci had-ı di ni ye mey danlarında ce ve-
lan eder ler. Evet, müca de le rolü çe tin dir. Fa kat Nur ta le be le ri 
iman kuv ve ti ne mâlik ol du ğu için, on lar da ki iman kuv ve ti, on ları 
bütün zor luk la ra karşı göğüs ger di re cek bir hâle ge tir miş tir.

Ri sa le-i Nur ta le be le ri, mah ke me ler de, ka ra kol larda, iş ken-
ce yer le rin de, hak ve ha ki ka ti per vasızca müda faa et me yi en 
mu kad des bir va zi fe bi lir ler.

KIYA ME TE KA DAR

Ri sa le-i Nur ta le be le ri, ta ar ru za mâruz kaldıkları va kit, yılmaz-
lar, yıldırırlar. Çökmez ler. Ara larında olan mi sil siz Nur’un ne şir 
hiz me ti ni ne sil den ne si le dev re der ler. En ceb bar ve en gad dar 
din siz le rin zulümle ri altında bi le Nur cu lar, iman hiz me ti ni 
de vam et ti rir ler. Ara larında olan mi sil siz bir uhuv vet, te sanüd, 
te avün ve sev gi ile bi ri nin hap se atıldığı yer de hizme ti di ğer bi ri 
yürütmüştür. Bi ri nin ye ti şe me di ği yer de di ğe ri hiz me ti ta mam-
lamıştır. Ve kıya me te ka dar da inşâal lah bu hiz met-i ima ni ye 
de vam ede cek tir.

KILIÇLARIMIZ KA LEM DİR

Ri sa le-i Nur ta le be le ri, Kur’ân ve iman uğ run da fi se bi lillâh 
müca de le eden müca hid ler dir. Ri sa le-i Nur ta le be le ri ebedî bir 
ci had ve ga zanın eri dir ler.

Biz ler İslâm’ın şe re fi için, İslâm’ın te rak ki ve teâli si için 
kanını akıtan, can larını fe da eden, şanlı bir mil letin to run-
larıyız. El bet te biz ler, ec dadımızın yaptığı cihad-ı di ni ye yi 
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de vam et ti re ce ğiz. Şim di kılıçlarımız, ka lem dir. Top ve tüfe ği-

miz iman kuv ve ti dir.

Türk mil le ti şark tan gar ba, ce nub dan şi ma le ka dar se fer den 

se fe re, ga za dan ga za ya koş muş tur. Kur’ân ve iman ha ki ka ti 

uğ run da mil yon lar ca baş lar fe da edilmiş tir. İcabında bu ci had-ı 

di ni ye de biz da hi can ve cânânımızı fe da edin ce ye ka dar de vam 

ede ce ğiz. Nur tale be le ri nin imanî ve İslâmî hiz me ti ni dur du ra-

bil mek, hiç bir kuv ve tin had di de ğil dir. Be diüzza man bu asırda 

fi se bi lillâh bir ci hadın bu za man da en müşah has bir tim sa li dir. 

Be diüzza man, aziz vücu du nu cevr ü cefa ate şin de yakmış ve 

an cak ha ka ik-i ima ni ye Nur larını ışıldatmıştır.

Ri sa le-i Nur, bu va tan ve mil le te millî ve İslâmî bir vah det 

vücûda ge tir miş ve ge tir mek te dir. Bu bir lik ki, fet he dil mez bir 

kal’a ha lin de ol du ğu, din düşman larınca ka bul edil mek te ve 

on ları tir tir tit ret mek te dir.

İmân ve İslâmi yet mev zu un da şüphe si ni iza le, vicdan larını 

tat min et mek is te yen ve ha ki ka ti ta har ri eden münev ver ler, Ri sa-

le-i Nur’a sarılmak ta ve on dan tam ik na ol mak tadırlar.

MA NEVÎ BOŞ LU ĞU İZA LE

Ri sa le-i Nur, din düşman larının or ta ya attıkları imanî şüphe-

le ri, ilmî bir sat vet ve kud ret le iza le ederek, hak ve ha ki ka ti par-

lak bir su ret te is bat etmiş tir.

Ri sa le-i Nur, ha kikî Türkçe ile, bugünkü li san ile bugünkü 

in san la ra hi tap edi yor. On ların an layışlarına mu vafık bir me tod-

la Kur’ânî ha ki kat le ri ders ve riyor ki, hiç bir kim se on dan is ti-

fa de siz kalmıyor. Bu husu si yet ise, Ri sa le-i Nur’un en bi rin ci 

me zi yet le rin den bi ri si dir.

Ri sa le-i Nur’un in ti şar sa hası, bugün fev kalâde bir vüs’ata 

maz har ol muş tur.
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Ri sa le-i Nur, mil let te ki mânevî bir boş lu ğu dol durmak ta ve 
ha ki kat arayıcılarına en zen gin ve en par lak bir mah zen-i ha ki-
kat ol du ğu nu göster mek te dir.

Ri sa le-i Nur, bir âbi de-i ir fan ve bir meş’ale-i imandır.

Ri sa le-i Nur; Ana do lu ve âlem-i İslâm’da eşi ne pek en der rast-
la nan pek büyük bir rağ bet ve re va ca maz har ol muş tur.

ŞANLI BİR ESER

Bir in san için en mes’ud, en unu tul maz ve bâki ye teb dil eden 
za man lar, Ri sa le-i Nur’u oku mak la ve onun kudsî hiz me tin de 
bu lun mak la ge çen günler dir. Bu öyle kudsî bir meş ga le dir ki, 
in sa na her ânını bir aşk ve vecd için de ge çir ten fey yaz bir nur 
menbâıdır.

Ri sa le-i Nur, ebedî ve ezelî bir Nur’un fey yaz güne şi olan 
Kur’ân-ı Ha kim’in par lak tef si ri dir. İnsan Ri sa le-i Nur’u oku duk-
ça o ilâhî Nur’un, vücu du nun bütün zerre le ri ne nüfuz et ti ği ni, 
ilâhî fey zin bütün ma nevî varlığını is tilâ et ti ği ni his se der.

Kudsî bir şevk ve neş’e için de imanı kuv vet bu lur. Evet Ri sa-
le-i Nur, şanlı ta ri hi mi ze şan lar ve ren, in sa niye te şe ref bah şe-
den, kal be ve fik re par laklık ih da eden, varlığımıza nur ve fe yiz 
nef he den bir şa he ser dir.

Kur’ânî ve imanî hiz me te göster dik le ri gay ret ve faali yet-
ten do layı, Ri sa le-i Nur ta le be le ri, her türlü tak dir ve tah si ne 
lâyıktır. Dost ve düşmanın hay ranlık ve meftûni yet le ri ne maz-
har ol mak tadırlar.

Ri sa le-i Nur, şanlı ta ri hi mi ze en büyük şan ka tan, in sa ni ye ti 
şe ref le müşer ref kılan şanlı bir eser dir.

Evet Ri sa le-i Nur’u oku duk ça, kal bi mi zin me ser ret le çağ-
ladığını, ru hu mu zun, ci had-ı di ni ye neş ve siy le ga le ya na gel di ği-
ni his se di yo ruz. İman, hâyâ, ahlâk ve fa zi le tin en müces sem bir 
tim sa li Be diüzza man Sa id Nursî’dir.
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Ve ni ha yet Ri sa le-i Nur, in sa na ha yat ve ren, ha ya ta ul vi yet bah-
şe den, imanî ha ki kat ler le te mayüz eden mümtaz bir külli yattır.90

İşaratü’l-İ’caz Tefsiri Üzerine

Biz zat Üstadımızdan ders alan Ta hirî, Zübe yir, Sun gur, Zi ya, Cey lan 

ve Bay ram Ağa bey le rin İşa ratü’l-İcaz üze ri ne yazdıkları tak dim dir…

Kırk se ne ev vel, Harb-i Umumîde, cep he de, avcı hattında, 
ba zen at üstünde te’lif edi len İşa retü’l-İ’caz tef si ri nin bir kısmını 
Üstadımızdan ders aldık. İlm-i belâğatı ve ka va id-i Arabîye yi 
bil me di ği miz hal de, aldığımız ders ile bun da ki bir sırr-ı azîmi 
feh met tik ki, bu İşa retü’l-İ’caz tef si ri, ha ki ka ten ha ri kadır. Bu 
tef si rin, Kur’ân’ın vücuh-u i’câzından, yalnız nazmında ki i’cazı 
ha ri ka bir tarz da göster me si müna se be tiy le dört nok tayı beyan 
edi yo ruz:

Bi rin ci si: Ma dem Kur’ân Kelâmul lahtır; umûm asırlar üze rin-
de ve ar kasında otu ran muh te lif, taba ka ta ba ka ola rak di zil miş 
bütün nev’i be şe re hitap edi yor, ders ve ri yor. Hem bu kâinat 
Hâlık-ı Zülcelâl’in kelâmı ola rak Ru bu bi ye tin en yüksek mer te-
be sin den çıkıp, bu bin ler muh te lif ta ba ka mu ha tap lar la ko nu şu-
yor, umûmun bütün su alle ri ne ve ih ti yaç larına ce vap ve ri yor. 
El bet te mânâları küllî ve umumîdir. Be şer kelâmı gi bi mahsus 
bir za ma na, mu ay yen bir ta ife ye ve cüz’î bir mânâya in hi sar 
et mi yor. Bütün cin ve in sin bin ler muh te lif ta ba ka da olan efkâr 
ve ukûl ve kulûb ve er vahının her bi ri si ne lâyık gıda ları ve ri yor, 
dağıtıyor.

İkin ci si: Kelâm-ı Ezelî’den ge len ve bütün asırları ve bütün 
ta va if-i nev’i be şerî mu ha tap it ti haz eden Kur’ân-ı Ha kim’in 
ga yet küllî mânâlarının cev her le ri nin sa de fi hükmünde olan 
lâfz-ı Kur’ânî, el bet te küllîdir. Yalnız kıraa tin de her bir har fi nin 
on, yüz, bin ve bin ler ve ey yam-ı müba re ke de otuz bi ne ka dar 
se vab-ı uh revî ve mey ve-i cen net ve ren hu ruf-u Kur’âni ye nin 

90 Zübeyir Gündüzalp, Yolumuzu Aydınlatan Işık,  s:43-57
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her bi rin de mev cu di ye ti kat’i olan i’cazın bir kısmını bu tef sir de 

gördük.

Üçüncüsü: Bir şe yin hüsün ve cemâli, o şe yin mec mu un da 

görünür. Cüzle re ayrıldığı va kit, mec mu un da görünen hüsün 

ve cemâl, par ça larında görünmez. O şe yin umûmun da te zahür 

eden nakış ve güzel lik, her bir kısmında aran maz. Görünme di ği 

va kit görünme me si, onun se beb-i ku su ru te vehhüm edil mez. 

Böyle ol masına rağmen, Kur’ân-ı Ha kim’in sûre ve âyet le rin de 

görünen mu ci ze-i nazm, hey’at ve key fi yat iti ba riy le tah lil edil di-

ği va kit, baş ka bir tarz da yi ne ken di ni ehl-i tet ki ke göste ri yor. 

İşte bu İşa retü’l-İ’caz, Arabî tef si rin, İ’caz-ı Kur’ân’ın ye di men-

baından bir men baı olan nazmında ki cezâle ti, en in ce esrarına 

ka dar be yan ve iz har edi yor. Kur’ân-ı Ha kim’in on, yüz, bin ve 

bin ler ve ey yam-ı müba re ke de otuz bi ne ka dar se me re-i uh revî 

ve ren hu ru fatının her bi ri ne ait, İşa ratü’l-İ’caz’ın azamî ih timam-

la on lar da ki i’cazı göster me ye çalışması, elbet te is raf de ğil, ayn-ı 

ha ki kat tir.

Dördüncüsü: Kur’an-ı Ha kim’in Kelâm-ı Eze li’den gel me si 

ve bütün asırlar da ki bütün ta ba kat-ı beşe re hi tap et me si ha se-

biy le, mânâsında bir câmii yet ve külli yet-i ha ri ka vardır. İnsan-

da ki akıl ve lisan gi bi, bir an da yalnız bir me se le yi düşünmek 

ve yalnız bir lâfzı söyle mek gi bi cüz’î de ğil, göz mi sil li mu hit bir 

na za ra sa hip ol mak gi bi, Kelâm-ı Ezelî da hi bütün za manı ve 

bütün tâife-i in sa ni ye yi na za ra alan bir külli yet te bir kelâm-ı İla-

hi dir. El bet te onun mânâsı, be şer kelâmı gi bi cüz’î bir mânâya ve 

hu susî bir mak sa da münhasır de ğil dir. Bu se bep ten, bütün tef sir-

ler de görünen ve sa rahat, işa ret, re miz, imâ, tel vih ve tel mih gi bi 

ta ba kalar la, müfes si ri nin be yan et tik le ri mânâlar, ka va id-i Ara bi-

ye ye ve usûl-ü nah ve ve usûl-ü di ne mu ha lif ol ma mak şartıyla, o 

mânâlar, o kelâmdan biz zat mu raddır, mak sud dur.91

91 R.Nur Külliyâtı, II, s:1156
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Hutbe-i Şamiye İçin Bir Not

Ta hirî, Zübe yir, Bay ram, Cey lan, Sun gur, Ab dul lah, Zi ya, Sadık, 

Sa lih, Hüsnü ve Ham za Ağa bey le rin Hut be-i Şa mi ye için düştükle ri 

not…

Hut be-i Şa mi ye namında mat bu Arabî ri sa le yi, Arabî bil me-
di ği miz için Üstadımızdan ri ca et tik ki, bi ze bir iki gün ders ver-
sin. Bir kaç gün zarfında söyle di ği der sin tak di ri ni ka le me aldık. 
Üstadımız, der si ver di ği va kit, bazı cümle le ri ni zih ni mi ze tam 
yer leş tir mek için tek rar eder di. Ahir de ki tem sil ve hikâye yi bul-
du ğu muz dan, en ev vel on ları üni ver si te li le rin ve din dar me bus-
ların na zar larına göster me mi zin se be bi, us tamız der se baş ladığı 
va kit, “Es ki za man da şi men di fer de, mek tep li o iki mu al lim ye ri-
ne, siz le ri ve ba na şe ri atın hakkında so ru so ran kırk beş se ne 
ev vel ki me bus lar ye ri ne, şim di ki ha kikî din dar me bus ları ka bul 
ve ta sav vur edip öyle ce ko nu şu yo rum” de di ği için, biz de ehl-i 
maa rif ve din dar me bus la ra be ra-yı malûmat bu der si mi zi göste-
ri yo ruz. Son ra is ter ler se Hut be-i Şa mi ye’den bütün ders le ri mi zi 
göste re ce ğiz. Müna sip görülürse ne şir de ede ce ğiz.

Âlem-i İslâm’da ki si ya set-i İslâmi ye ye da ir Üstadımızdan bir 
ders al mak is te dik. Hal bu ki otuz beş se ne den be ri si ya se ti terk 
et ti ğin den Es ki Sa id’in si ya set-i İslâmi ye ye te mas eden bu Hut-
be-i Şa mi ye tercüme si Es ki Sa id he sabında bir ders tir.

Zübeyir Gündüzalp'e Göre Risale-i Nur
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DOKUZUNCU BÖLÜM

ZÜBEYİR GÜNDÜZALP’E GÖRE NUR TA LE BESİ

ZÜBE YİR GÜNDÜZALP’İN COŞ KUN İFA DE LE RİN DE 
KEN Dİ Nİ BU LAN NUR TA LE BE LE Rİ

Kur’ân-ı Azimüşşan’ın çok kıymet li ve par lak bir tef sir-i 
ha kikîsi olan, il hamı yalnız Kurân’dan alıp, asrımız id ra ki ne 
göre, İslâmî esas ları be yan ve izah eden Nur Ri sa le le ri ni, sa da-
kat la oku yup, il miy le âmil olan Müslüman lar, pür-imanlı ce sur 
mü’min ler ola rak te mayüz et mek te dir ler. Dünya ve uk ba sa ade-
ti nin ma nevî güzel lik le riy le güzel le şen bi rer na ze nin nâmzed 
ha li ne yüksel mek te dir ler. Bu Nur ta le be le ri, bütün Müslüman la-
ra; Al lah’a hâlis bir kul luk yap mak ta, Pey gam ber-i Zîşan Resûl-i 
Ek rem Aley his salâtü Ves selâm’ın muh lis ve müca hid bir ümme-
ti ol mak ta şâyan-ı iti mat bi rer örnek ol mak tadırlar. Kur’ânî ve 
İslâmî bir ir fan la, ken di le ri ni ten vir et me ye çalışan bu Nur ta le-
be le ri amel, ihlâs, ahlâk, ter bi ye, şe ca at ve salâbet-i di ni ye le ri ni 
gıpta et ti ği mi zi iti raf tan ken di mi zi ala madığımız, kavî iti katlı, 
te miz yürek li, ulvî ruh lu aydınlatıcı aydınlar ta ba kasıdır. 

Hem bütün bu fa zi let ler le be ra ber, Nur ta le be le ri “adam 
sen de ci”, “ne me lazımcı” ol ma yan, “Be ni sok ma yan yılan bin 
yıl ya şasın” de me yen mu kad des iman larını kuv ve den fi ile çıka-
ra rak, ha mi yet-i İslâmi ye ile coşa rak Kur’ân ve imanın ih ti yat, 

g i r i ş
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mu ha fa za ve müda faa hiz me tin de ko şan bi rer hiz metkâr-ı 
din dir ler. Bu hiz met çi lik le rin de, hiz met çi hüvi ye tin den baş ka 
hiç bir üstün sıfa ta il ti fat et mez ler. İslâmî ci had ve hiz met le rin de, 
maddî-ma nevî men fa at ve mansıpla ra ar ka çevir me yi, karşılıksız 
ve ücret siz ola rak, yalnız Al lah’ın rızasını ka zan mak için çalışmayı 
tek he def it ti haz etmiş ler dir. Bu kudsî ga ye le ri ne eri şe bil mek 
gay re tin de fe ra gat ve fe dakârlığın, çi le ler ve ce fa ların ken di le ri 
için en mu gad di bir gıda ol du ğu na, cid den ve ha ki katen ina nan 
kim se ler dir. 

Bun lar ne acip Müslüman lardır ki, kırk küsur se nedir, dur-
mak din len mek, mo la ver mek ne dir bil me den, Nur Ri sa le le ri ni 
neş re de rek, de vam ede gel mek te olan İslâmî hiz met le rin de, 
ev-bark, mal-mülk, evlâd ü iyal, zevk ü se fa larından ken di le ri ni 
mah rum edi yor lar.

Ey iman la müşer ref mü’min ler! Ce nab-ı Hakk’ın her asırda 
o asır in san larına ih san et ti ği gi bi, bu asırda ki ümmet-i Mu ham-
medî’yi sa hil-i selâme te çıka ran bir se fi ne-i Rabbânîye nin ha de-
me le ri olan Nur ta le be le ri, yir min ci yüzyılın maddîlik ten mücer-
red, ma nevî rabıta lar la yekvücut olan bir hiz bul lahıdır. Bu 
za man da yeryüzünde Al lah’ın or du su hüvi ye tin de bi rer fe daî, 
cünûdul lah tan te şekkül eden ma nevî bir kit le-i azîme dir.

Bu mu allâ ve mu az zez Müslüman lar ca mi ası, atom-misâl bir 
kuv vet-i iman la mu kav vi, ilm-i iman ve ir fanla müceh hez, Nur-u 
Kur’ân’la münev ver, en cengâver, en ak tif, en ba hadır, en asil ve 
en fa zi let li münev ver mem le ket evlâtlarını münev ver sîne sin de 
top la yan ma nevî bir hizbü’l-Kur’ân’dır.

Evet, ey fa zi let tim sa li Müslüman kar deş ler! Ri sa le-i Nur ta le-
be le ri, Kur’ân-ı Ha kim’in yir min ci as ra ba kan veç he si ni keş fe-
dip, iz har ve be yan eden, zen gin bir ilm-i iman ha zi ne si olan Nur 
Ri sa le le ri ni, ilim ve ir fa na âşık bir sev da ile oku yan bir ru hanî 
tut kun lar top lulu ğu dur.
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Bu yüksek tah si le ruhî bir zevk ve lez zet için de devam et mek-
le be ra ber, yur du mu za, İslâm âle mi ne, dünya ya, maârif-i ilâhîye 
de fi ne si olan Ri sa le-i Nur Külliyâtı şa ha ne si ni yay mak ik damını 
ifâ et miş lerdir.

Ce nab-ı Hak, Ha kim-i Ezelî, ina yet-i ser me di ye ve hik met-i 
eze li ye nin ik ti zasıyla, şu dünyayı tecrübe ye ma hal ve im ti ha na 
mey dan ve dâr-ı hiz met ola rak ya ratmıştır. İnsan ları, hu su san 
Müslüman ları da hizmet için de im ti han ve tecrübe sırrının te cel-
li si ne tâbi kılmıştır. Tecrübe ve im ti han neşv ü ne ma ya se bep tir. 
O neşv ü ne ma ise is ti dat ların in ki şafına se bep tir. O in ki şaf ise 
ka bi li yet le rin te zahürüne se bep tir. Bu hikme te binâen, ka der-i 
ilâhî, Nur ta le be le ri ni za man zaman im ti han ve tecrübe eder. Bu 
za man da Nur ta le bele ri din siz le rin deh şet li ta ar ruz ve te cavüzle-
ri ne ma ruz kalır, ha pis ve zin dan la ra atılır ve ya muârızların 
in safsızcasına ir ti kap et tik le ri if ti ra ve it ti ham larına, ifsâdat ve 
kötüle me le ri ne, hu ku katın tah rip ye tağ yi rine he def olur. Ha kikî 
ve ha lis bir Nur ta le be si, Ri sa le-i Nur’u, mer hum, mu az zez ve 
mu allâ Üstadı Be diüzza man’ın zâtına has, Kur’ânî mes lek ve 
meş re bi ni be yan eden lâhi ka ları, se bat ve de vam la okur, muk te-
zasıyla amel eder se, hak ve ha ki ka te, mes lek ve meş reb-i Nu ri ye-
ye mu vafık hatt-ı ha re ke te, ihlâs ve sa da ka ta mutabık olup ol ma-
yan şey le ri fark ve id rak eder; mu ga yir ve aykırı fi kir ve fi il ler den 
kaçınır, bun ları be nim se mek ten te vak ki eder. Ma ruz kaldığı 
ha pis ve zin danın, iş ken ce ve sıkıntıların, yok luk ve mahkûmi yet-
le rin, tah kir ve tez yif le rin hik met ve mahz-ı rah met ne ti ce leri ni 
düşünür, sabır ve ta hammül eder. Da ima hiz met-i Nu ri ye, ubu-
di yet-i ilâhîye ve Nur ları el de edip oku maya çalışır. Günle ri ni 
bu kudsî meş ga le le re vak fe der. Bu su ret le sarsılma dan, fütur ve 
te reddüde düşme den im ti hanı ka zanır.

İşte bu aşırda ki hizbü’l-Kur’ân olan Nur ta le be le ri nin maddî, 
mânevî ha ri ka kuv vet le ri ne da ya na ma yan, kırk se ne den be ri 
it ti had ve it ti fakını kıra ma yan din düşman ları ve münafıklar ve 
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bun la ra al da nan lar, türlü türlü en tri ka ve do lap ları Üstadımız 
Be diüzza man Haz ret le ri’nin sağlığında çe vir miş ler, kar de şi 
kardeş le bo ğuş tur ma ya çalışmışlar, if ti ra lar ve menfî far fa ralı 
pro pa gan da lar yaymışlar, fa kat bir ne ti ce el de ede me miş ler. Bi la-
kis Nur ta le be le ri nin bir bir le ri ne kayıtsız şartsız ki lit len me le ri-
ne, te sanüdle ri nin birden kuv vet len me si ne, bu hu sus lar da ga yet 
dik kat li ve uyanık bu lun ma larına se beb ol muş lardır.

Her fe na de di ko du da ehl-i iman ağzından da çıksa, mut la-
ka din siz le rin ve ya münafıkların par mağı ol duğu te yak ku zu nu 
taşıma larına se bep ol muş lardır. Dinsiz le rin aley hi ne, Nur ta le be-
le ri nin le hi ne te cel li eden bu ne ti ce yi son ra o münafıklar gözle-
riy le görmüşler, ye’se ve ça re siz li ğe düşmüşler dir. Ga yet müte-
yakkız, ga yet ha ki katbîn, ga yet uyanık olan Üstadımız Be diüzza-
man Haz ret le ri’nin bu gi bi ha di se ler de Kas tamo nu’dan, Emir-
dağ’dan, Is par ta’ya gönder di ği, Deniz li ve Af yon hap si ne gi ren 
Nur’un erkân ve ta le be le rine yazdığı mek tup lar dan ve Nur’un 
ri sa le le ri nin baş ka yer le rin de de olan ba his ler den, kısımlar ve 
cümle le ri bir ara da top ladık ki, ile ri de din siz le rin, münafık ve 
muârızların muh te mel al datıcı, kandırıcı ve şaşırtıcı plânlarının 
tat bi katı za manında sık sık oku yalım.

Ne şe kil de olur sa ol sun, her kim den ge lir se gel sin, han gi ehl-i 
imanın ağzından ve elin den çıkar sa çıksın, Nur ta le be le ri nin it ti-
fakını bo za bil mek kasdıyla or talığa yayıla cak it ham ve if ti ra la ra, 
de di ko du ve şâyiâla ra mu ka be le et me ye ce ğiz. On lar la uğ raş mak 
küçüklüğüne düşme ye ce ğiz. On lar la meş gul olup hiz mete ve iba-
de te, Nur la ra çalışma ya sarf ede ce ği miz kıymet tar va kit le ri mi zi 
öldürme ye ce ğiz. Bil has sa ve bilhas sa, şahıslarımıza ge len if ti ra 
ve dar be ler den memnun ka la cağız. Ri sa le-i Nur’un selâmet ve 
in ti şarı ve it ti had ve te sanüdümüz uğ run da, icabında hay si yet ve 
iz ze ti mi zi, his siyât ve nef si mi zi da hi fe da ede ce ğiz.

Ri sa le-i Nur’un te sir ve neş ri ne mu vak kat da ol sa zarar ver-
miş ol mak felâke ti ne düşme ye ce ğiz. Evet öyle plânlar ve çok kim-
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se le rin, münafık par mağı ile hâsıl oldu ğun dan ha ber siz bu lun du-
ğu böyle en tri ka ların döndüğü an da, al danmış ve ya al datılmış 
ehl-i iman dan göre ce ği miz hücum ve ta ar ruz lar karşısında ehl-i 
iman la müca de le et me ye ce ğiz. İcabında eli ni öpüp hürmetkâr 
ola cağız.

İşte böyle ce ha re ket et mek Nur Ri sa le le ri’nden aldığımız 
ders le rin ik ti zası ola rak mut la ka iş le ye ce ği miz bir fi il ola caktır. 
Bu ga yet te sir li ve ga yet fe yiz li ve muk ni’ ders le re se ve se ve ita-
at et me yi büyük, şe ref li mânevî bir ni met bil mek, az mi miz ve 
şi arımız ola caktır. Üstadımız Hazreti Be diüzza man’ın bir ne vi 
emir ve va si ye ti hükmünde ki bu ulvî ders le rin biz le re ve ge le cek-
te ki Nur ta le be le ri ne hi tap et ti ği ni bil mek, bun la ra bo yun eğip 
mu ci bin ce amel et mek, bil has sa ve fatından son ra Üstadımıza 
olan sa da kat ve tes li mi ye tin, inkıyad ve ita atin ik ti za et ti ği, bir 
va zi yet-i kat’iye ola caktır.

Ken di ken di mi ze düşünüp, mülâha za et ti ği miz va kit, o kudsî 
ders le re ita at ve sa da kat ta zayıfladığımızı görürsek, he men tev-
be is tiğ far edip, sa da ka ti mi zi kuv vet len dir mek için Nur Ri sa le le-
ri ne da ha faz la dik kat ve gay ret le çalışa cağız. Zi ra bir zâta olan 
asıl ve hâlis sada kat, o zâtın ve fatından son ra de vam eden sa da-
kat ve va si ye ti ni tam ye ri ne ge tir mek su re tiy le ol du ğun dan, Ri sa-
le-i Nur’un ihlâs, it ti had ve uhuv vet düstur larını, insî ve cinnî 
şey tan ların de si se le ri ni be yan eden o ders ler, bu kudsî va zi fe yi 
de ifâ et mek te biz le ri mu vaffa ki ye te nâil et miş bu lu na caktır.

İşte biz Nur Ta le be le ri böyle ce ha lisâne bir su ret te Nur Ri sa-
le le ri nin ders le ri ne ne ka dar faz la ria yet ve ita at eder sek, muh-
te rem Üstadımıza olan sa da kat ta ne ka dar ile ri gi der sek, her 
hu sus ta o de re ce mu vaf fa ki yet ve selâmet le re nâil ola cağız. Bu 
ha ki kat geç miş bin ler nu mu ne ve mi sal le riy le sa bit tir, vâki ve 
kat’idir.

Ce nab-ı Hak şim di ki ve is tik bal de ki Nur ta le be le ri ni, din siz-
le rin, münafıkların, ta le be ve ya dost su re ti ne gi ren kim se le rin 
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za rarlı ve yıkıcı pro pa gan da ları ve de di ko du larından mu ha fa za 
ey le sin. Amin!

Her de vir de ki ehl-i hiz me tin ara larına so ğuk luk ver mek, 
bir bir le ri ne mu ha lif gi bi şâyiâlar, de di ko du lar, uy dur ma lar 
yay mak, Ri sa le-i Nur’dan ve Nur’un hiz me tin den vaz ge çir mek, 
bir takım lâflar uy du rup, bir yer den di ğer ye re, o yer den di ğer 
ye re nak le dip bir birle ri ni tu tuş tu ru cu de si se le re ka dar te nezzül 
et mek, te sanüdle ri ni kırmak, hay si yet ve şe ref le ri ne do ku nan 
if ti ra lar imal et mek, bu su ret le Ri sa le-i Nur’dan uzak laştırmak 
ve Nur’un hiz me tin den vaz ge çir mek ve Nur kar deş le ri ni bir bir le-
ri ni gücen dir mek le hiz met te ki yardımlaş ma ya sarsıntı ver mek 
gi bi plânlar dan Ri sa le-i Nur hâdim le ri sarsılmaz lar, şüphe ye 
düşmez ler, hiz met le ri ni bırak maz lar, bi la kis hiz met-i Nu ri ye ye 
bir kat da ha sarılırlar.

Nur ta le be le ri, kar deş le riy le ara ya so ğuk luk ver mek en tri-
kasına karşı bir bir le ri ne da ha şid det le bağ la narak, ku sur lu da 
ol sa, ma dem ki kar de şi dir, onu ku su ruy la be ra ber se ver ler. 
Ken di şahıslarına yapılan hücum ve dar be ler le meş gul ol maz lar. 
Mem nun olur lar. Hiz met ker vanını yürütme ye şevk le, se bat la 
devam eder ler. Ve Ri sa le-i Nur’dan şu gi bi ha ki kat li dersler le 
müte sel li olur lar, fe rah bu lur lar.

“Ey kar deş le rim, mühim ve büyük bir umûr-u hay ri ye nin 
çok muzır mâni le ri olur. Şey tan lar o hiz me tin hâdim le riy le 
çok uğ raşır. Bu mâni le re ve bu şey tan lara karşı ihlâs kuv ve ti ne 
da yan mak ge rek tir.”

Ey din siz, do kun ma imanıma! Be nim imanım tahkikîdir. 
Tak lidî iman dan pek ile ri, pek üstündür. Nur Ri sa le le ri Kur’ân, 
iman, İslâmi yet yo lu nu göste ren mürşit le rin büyüğüdür.

Ey genç kar deş, güven me ken di ne, sığın Al lah’a,

Genç li ğin gi di yor, gel mez bir da ha.  
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Za manın kad ri ni bil, çalış Nur’a. 

Şid det le taz yik le ba san ol maz. 

Ki bir den, inat tan kim se hoş lan maz. 

Ha yatı ca hil lik le ge çir mek ol maz, 

İlmî iman, ir fa na do yum ol maz. 

Lüzum suz, nef sanî şey ler le va kit öldürme, 

Din düşman larına ser ver de sırrını ver me. 

Nef si ne uyup da güna ha gir me, 

Şey ta na kanıp da tem bel li ğe düşme. 

En büyük saa det Al lah’a ita at, 

Hiç şüphe et me, Nur lar dos tun ol malı. 

Nur lar la nur lan mak kastın ol malı

İmân, ahlâk, me zi yet le güzel ol malı. 

Al lah, Resûlul lah aşkıyla yan malı.

Nur ları oku mak sev dasıyla coş malı.

Ga ye mi ze eriş mek te ka rarlıyız biz.

Bu ebedî ga ye her şey den üstündür şüphe siz.

Dünya da, uhrâda ik sir-i saa det tir iman.

Nur-u iman kuv ve ti pek ya mandır, ya man!

Za fer-i İslâm’a yakındır za man.

Di ni ne bağlı ol, nef se uy ma sen.

Di ni en güzel şe kil de Nur lar dan öğren.

Beş va kit na mazı kıl de li kanlı!

O yüce Al lah’a kul de li kanlı! 

Nur hiz me ti ne düş ey de li kanlı! 

Hiz met-i Kur’ân aşkıyla yan de li kanlı!

Ey Ri sa le-i Nur, sa na gel dim. 
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Bir gaf let uy ku suy la uyu mu şum me ğer ben. 

Ya lan la avun mu şum ha ki kat ler du rur ken.

Bu âle mi toz pem be görmüşüm pen ce rem den. 

O za man he de fi ni göre me yen bir sel dim; 

Ama ger çe ği görüp iş te tev be ye gel dim; 

Bun ca yıldır iş le nen günahı at mak için,  

Doğ ru lu ğun ver di ği hu zu ru tat mak için,     

Ku ru yan gözle ri mi tek rar akıtmak için, 

Çok uzak bel de ler den kapına ya yan gel dim. 

Kul ol mak ümi diy le hep yal var ma ya gel dim. 

İste mi yo rum artık ne ser vet, ne eğ len ce, 

Eriş ti hi da ye tim çözüldü bu bil me ce. 

Her sa at, her sa ni ye, her gündüz ve her ge ce, 

İmânımla tu tu şup aşkınla yan ma ya gel dim. 

Se ni içim de bu lup, şim di ben sa na gel dim.

Din siz le rin be ni fırlattığı o alev le rin için de “Ya nâru kûni 
ber den ve selâmen”in sırrına maz har ol manın saâde tiy le, çağ la-
yan lar gi bi coş mak tan ken di mi kurta ra mam. Bu sev gi ye tu tu lan, 
ken di ni kur ta ra maz bun dan hiç bir za man. Bu sev gi Ri sa le-i 
Nur’da ki o Kur’ânî, yakînî ve tah kikî iman kuv ve ti dir ki, biz le-
ri ebedî felâket ler den kur ta ran ser medî saa det, selâmet, hu zur 
için de ya şatıyor. Bu ilâhî mu hab bet ve inancın ne ti cesi dir ki, 
mu zaf fe ri yet ve ga li bi yet mey dan larında şe hid-i şer bet aşkıyla, 
ci hat ve fa ali yet hazzıyla, ce ve lan ve se ye ran lez ze tiy le yo rul-
ma ya din len mek; açlığa tokluk; ölüme di ril mek; mağlûbi yet ve 
mu vaf fa ki yet siz lik le re za fer, ga le be id manı görüşüyle, alâmet-i 
mak bu li yet iti kadıyla, is ti ra hat döşe ği ne zil let ve se fa let ya tağı 
ka na at-ı kat’iye siy le, Kur’ân ve iman ve İslâmi yet’in yüksel me-
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si ve din siz le rin ta sal lut ve ta sar ru fun dan kur tul ması, va tan ve 
mil le tin ebedî selâme ti, is tiklâl ve hürri ye ti, iman ların tak lit zâfi-
ye tin den tah kik kud re tine teb di li uğ run da fîse bi lil lah çalıştırmış 
ve çalıştırıyor.

Ey nef sim! Ku lağını İlâhi hik met le re çe vir, gönlün bu hik met-
le ri sa na izah eden Nur Ri sa le le ri ni oku mak sev gi siy le çağ lasın. 
Oku mayıp mah rum kaldığın gün, gözle rin den ırmak lar gi bi yaş-
lar aksın. Eli ne ge çi re me di ğin Nur Ri sa le le ri ni, altın ha zi ne le ri 
arar gi bi ara bul, oku, cev her ler le do lu bir de fi ne yi araştırırcasına 
araştır. Eriş ti ğin za man kıymet li va kit le ri ni, de ğer li ömür da ki-
ka larını, sa at le ri ni, Nur ları oku ya rak, fâni zaman larını ebe de 
teb dil ede bil miş ol mak maz ha ri ye ti ne nâili ye tin den do layı, Rab-
bi ne had siz, ni ha yet siz şükürler et.

Ri sa le-i Nur’un iz har ve izah et ti ği ha ki kat ler, canımıza can, 
ha yatımıza ha yat, ru hu mu za ruh ve ren bir tef sir dir. İlm-i iman, 
Kur’ân yo lun da, ayağımız sürçme den, çu kur la ra düşme den, 
ayak larımız tu tul madan yürüten en doğ ru reh ber dir. Hik met le-
re, iz zet le re götüren şe ref tir.92

ZÜBE YİR GÜNDÜZALP’İN NUR TA LE BE LE RİN DE 
MÜŞA HA DE ET Tİ Ğİ SIR

Ce nab-ı Hakk’a had siz şükürler ol sun; zi ya ret etti ğim Ana do-
lu’nun güzi de bel de le rin de öyle hâlis, öyle fe dakâr Kur’an ta le be-
le ri gördüm ki ihlâs sırrını mu ha fa za edi yor lar. İslâm düşman-
ları ve on ların desi se le ri ne al da nan muârızları, giz li den giz li ye 
su ret-i hak tan görüne rek, o ka dar tef ri ka ver me ye çalıştıkları 
hâlde, bun lar ha ri ka bir şe kil de vah det ve te sanüdle ri ni mu ha-
fa za edi yor lar; mu vak kat if ti ra ve de diko du ları, aldıkları ders le 
red de de rek ve kasıtlı it ti ham lar dan iba ret ol du ğu nu kes kin fe ra-
set le riy le anla ya rak te sanüd ve te avünle ri ni kay bet me dik le ri ni 
gördüm. Ha kikî bir te sanüdle bir bi riy le el ele, omuz omu za, 

92 Zübeyir Gündüzalp, Yolumuzu Aydınlatan Işık, s:91/100
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baş ba şa ve re rek Kur’an’ın Nur lu ha ki kat le rini en ücra yer le re 
ka dar yaydıklarına kemâl-i şükran la şa hit ol dum. Müstes na bir 
mah vi yet için de ihlâslarıyla, Kur’an’ın hiz me ti ne can si perâne 
koş tuk larına, tak dir ve tah sin his le ri için de vâkıf ol dum. Yüksek 
bir ihlâs ve mah vi yet le, mü’min kar deş le ri ne hürmet ve mer-
ha met le mu ame le ede rek ha ri ka bir it ti had ve it ti fakı vücu da 
ge tir dik le ri ni gözle rim le göre rek, Ce nab-ı Hakk’a nâmütenâhi 
şükürler et tim. Nur-u Kur’an hiz me ti ni dünya da her şe ye ter cih 
ede rek, ha yatının en büyük mak sadı ola rak, fe daî ve fe dakâr 
reh ber le ri ni nu mu ne edi ne rek ve ona uya rak, Kur’an ve iman 
fe daîsi ol ma ya ka rar ve ren genç ne sil ler le, Kur’an ve iman ha ki-
kat le ri he sabına had siz sürûr ve şükürler ede rek soh bet et tim. 
On ların yüksek se vi ye ve ha ri ka fe dakârlıklarından ders ala rak 
is ti fa de ettim.93

ZÜBE YİR GÜNDÜZALP’DE MES LEK VE MEŞ REP ŞU URU

Üstadım Be diüzza man, Ri sa le-i Nur eser le rin de ve lâhi ka 
mek tup larında, Ri sa le-i Nur’un mes lek, meşreb, düstur ve esas-
larını, vâzıhan ve mücme len vaz’ ve be yan et miş tir. Nur Ri sa le le-
ri ni ve lâhi ka larını devamlı oku ya rak, bil has sa amelî ve tat bikî 
ha ki kat le ri not edip, hâlen, kâlen, fii len ve ka le men bu Kur’anî 
düstur lar la amel eder se ve ya âmil ol ma ya ceh de der se, ihlâsla 
Kur’anî, imanî ve müca hidâne bir hizmet olan Ri sa le-i Nur hiz-
me tin de, ömrü bo yun ca muvaf fak olur. Ve bu mu vaf fa ki ye tin de 
bi le rek ve ya bilme ye rek, her han gi bir var ta ya düşmez. Sâir şey le-
rin usûlle riy le hatt-ı ha re ket et mek, va ki azi miy le fa ali yete yöne-
le rek, ömür da ki ka larını za yi et mez ve et tirmez.

Bu esasât da hi lin de te mayülü muh te lif olan lar da hi, mes lek-i 
Nu ri ye nin bâki, uh revî se me re ve ne ti ce ve ren hiz met tarzından 
baş ka bir tarzı be nim se me mek ve bu na göre çalışma mak gi bi bir 
saa det için de ya şarlar. “Şu dinî mes lek de güzel dir; fa kat be nim 

93  Zübeyir Gündüzalp, Gençliğin El Kitabı, s:120/121
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mes lek-i Nu ri yem da ha güzel dir.” di ye rek ehl-i iman la tartışmaz-
lar. Nur ları oku ya rak, Nur ların ne şir ve ta mi mi ne mu hab bet le, 
aşk ve şevk le ha yat ları bo yun ca de vam eder ler. Evet, ehl-i da va 
ve di ra yet çe malûm ve müsellem ve mücer reb dir ki, alâka inkıta 
et se, him met za afa uğ rar. Bu ise farkında ola rak ve ya ol ma-
ya rak mu vaf fa ki yet siz li ğe, fâni ve âfâki şey ler le iş ti ga le du çar 
eder.                                                

Mes lek, meş reb ve Kur’an’a hiz met tarzına hasr-ı na zar eden-
ler, bütün him met, hiz met, me rak ve alâkasını maddî, ma nevî 
ci hazâtını İslâm ve ga ye si ne, mes le ki ne, iman ve İslâmi yet’e 
hiz met tarzına tek sif eden ler; mes lek le ri nin ne şir ve ta mi mi ne 
se bep ve hiz metkâr ol mak gi bi, iki ci han sa ade ti ni için de sak la-
yan bir saa det-i ebe di ye ye nâil olur lar.

Nur cu lu ğun her han gi bir ce mi yet ol madığı her kes çe 
an laşılmış ve üçyüze yakın mah ke me le rin mütte fi kan be ra at ve 
Nur Ri sa le le ri ni sa hip le ri ne ta mamıyla ia de et me siy le ta hak kuk 
et miş, gün ışığında bir ha ki kat hali ni almıştır. Bu na rağ men, 
resmî zâtları şüphe ye düşüre bil mek için, din siz le rin ze hir li pro-
pa gan da ları hâlâ de vam et mek te dir. O ha in-i va tan olan din 
düşman larına ih tar edi niz ve bu ma ka le miz de ki mahz-ı ha ki kat 
olan ger çek le ri ka fasız ka fa larında ki be yin siz be yin le ri ne bal yoz 
ola rak in di ri niz ki, Be diüzza man Sa id Nursî Haz ret le ri, dinî bir 
ce mi yet kur ma ya te nezzül et me miş tir. Azınlığın ço ğun lu ğa karşı 
bir leşme si de mek olan bir ce mi yet te si si, yüzde dok san doku zu 
Müslüman olan bu müba rek va tan da, İslâmî izzet le ka bil-i te’lif 
ol ma yan bir key fi yet tir. İşte Nur Ta lebe le ri bu id rak ve ka na ati 
taşıyan, mu az zam mü’min ler den müte şek kil mu az zam ve der li 
top lu bir ma nevî top lu luk tur.

Ce nab-ı Hak ve Pey gam ber-i Zi şan Aley his selâtü Vesselâm 
Efen di miz, “Kar deş olu nuz, dağınık ol mayınız, top lu olu nuz” şek-
lin de ve mea lin de biz Müslüman la ra em re di yor lar. Di ni miz de, 
ce ma at le na maz kılmanın, ferdî ola rak kılınan na maz dan da ha 
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çok fa zi letli ol ması, ce ma at ha lin de na maz kılar ken saf lar da ki 
mü’min le rin sey rek sey rek de ğil, kol ko la, omuz omuza de ğe cek 
şe kil de dur ması ve hat ta her na maz da imam efen di nin ce ma-
ate döne rek, saf lar da ki in ti zamı hatırlat masının em ro lun ması, 
Nur ta le be le ri nin İslâmî emir le re ita at et me le ri nin en bedîhî bir 
nu mu ne si dir. Hem Cu ma na mazının, ma ze re ti olan lar ha riç, her 
bel de de, bütün Müslüman lar ca, hep be ra ber, câmi bir şe kil de 
eda edil me si ne, yüksek di ni mi zin müstes na bir ehem mi yet ver-
me si, Nur ta le be le ri nin ma nevî bir top lu luk ha li ne gel me le ri nin 
sır ve hik met le ri ni ifa de ve iz har eden bir ha ki kat tir.                             

İşte bu mezkûr ha ki ka te binâen dir ki, Nur Ta le be leri mütte-
hit, müte sa nit, mütte fik mü’min ler câmi asıdır. Bir ce ma at şuu-
ruy la, Kur’an ve ima na hiz met eder ler. Al lah nam ve he sabına 
bir bir le ri ni çok se ven, ahenk li ve düzen li bi rer din kar deş li ği 
sev gi siy le, huzur ve sükûn için de ve ci had-ı İslâmi ye, hiz met-i 
ima ni ye şev kiy le ya şa yan bi rer mü’min-i kâmil dir ler.       

Nur ta le be le ri nin, ilâhî bir sev giy le oku ma ya çok düşkün 
ol duk ları Nur Ri sa le le ri çok üstün me zi yet le ri olan büyük bir 
Kur’ân tef si ri dir. Kur’ânî güzel lik le rin, İslâmî şi rin lik le rin güzel-
leş tir di ği bu yüksek ve güzel eser ler, par lak güzel lik le riy le in sanı 
ken di ne cez be den, ruhî bir sev giy le kalp le ri ken di ne râm eden, 
akılları ik na ile, in sanı meftûni yet, hay ranlıklar için de bıra kan 
füsunkâr bir tef si re mâlik tir. Bir ömür bo yun ca ken dini tek rar-
be-tek rar oku tan lâhûtî bir ca zi be ve bir mıkna ti si ye te maz har ve 
mües sir ve münev ver bir eser Külliyâtıdır.

Bu nun için dir ki, çe şit li in san ta ba ka larından, Türki ye, âlem-i 
İslâm ve Av ru pa vüs’atin de mil yon lar ca kim se ler, ilmî şah si yet-
ler, yüksek âlim ler den müte şek kil muh te şem bir oku yu cu kütle-
si vardır. Da ire-i ten vir ve ir şadı ga yet ge niş tir. Kur’anî ha ki kat le-
ri ak len ve mantıken cer he dil mez hüccet ve de lil ler le, en par lak 
bir su ret te is pat, en be liğ ve en billûrî bir şe kil de izah eden 
yep ye ni bir ted ris me to du na ma lik olan ulûm-u âli ye ve ima ni-
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ye den mürek kep kudsî bir eserdir. Es ki ve ye ni ilmî zâtların hal-
le de me dik le ri bir çok ilmî me se le le ri, hâl ve keş fet miş bu lu nan 
bir keş şaftır. Ne sil den ne si le in ti kal et miş ve ile le bet de ede cek 
olan cad de-i kübra-yı Kur’âni ye yi göste ren ve bu mukad des yol-
da selâmet le yürüten bir reh ber-i ek mel dir. Her ke sin is ti dadı 
nis be tin de is ti fa de ve is ti fa za ede bile ce ği; hiç bir kim se nin is ti fa-
de siz kal ma ya cağı bir husu si yet le büyük bir rağ be te nâil olan ve 
rüçhâni yet kaza nan bir mürşid-i ek ber dir.

Ci hanşümul bir dâvanın, nâşir ve hiz metkârlarının, hiz met le-
ri ni inkısa ra uğ rat ma mak, imanı kur tar mak, İslâmi yet’i yücelt-
mek mev zu unun dışında ki şey le re na zar larını dağıtma mak ve 
çe vir me mek el zem le rin elze mi dir. Zi ra, him me tin çe şit li mev-
zu lar üze rin de taksi me uğ ra ması, na zarın lüzum suz ve o dâva 
için malâyânî şey le re çev ril me si, bir dâva adamı için zâfi yettir. 
Mefkûre ci idea list olur ve na zarını dâvası üze ri ne te merküz et ti-
rir, o nok ta ya tek sif eder, o nok ta da toplar.

İşte biz Nur ta le be le ri de böyle aza met li, haş met li bir dâvânın 
hiz metkârlarıyız. Bu kudsî hiz metkârlık ih san-ı ilâhî ta rafından 
omuz larımıza yüklen miş tir. Bu fazl-ı ilâhînin, bu lütf-u Rab-
banînin ka dir ve kıyme ti ni  bil me li yiz. Bu nu bil me nin ifa de si de, 
bütün çalışma ve fa ali yet gücümüzü Ri sa le-i Nur’la imanımızı 
kur tarmak ve ima na hiz met ga ye si üze rin de top lamış olmaktır. 
Na zar-ı fa ali ye ti sa ğa so la dağıtma maktır.

Hem bu asır ih ti sas asrıdır. Her kes ken di mes le ğinde ve 
branşında müte hassıs ol ma ya çalışmak tadır. Dik kat ve na zar-
larını, mesâi ve fa ali yet le ri ni men sup ol du ğu ilim şu be si üze rin-
de top lu yor lar. Su mühen disi su iş le rin de, elek trik mühen di si 
elek trik te, mi mar mi marlıkta ih ti sasını artırma ya gay ret edi yor. 
Da hi li ye ci bir dok tor da hi li ye de, ha ri ci ye ci bir he kim ha ri ciye de, 
röntgen ci röntgen ci lik te, diş çi diş çi lik te iler leme ye ve müte hassıs 
ol ma ya çalışıyor. Bugün her sa ha da ih ti sas adamının lüzu mu 
gün geç tik çe art mak ta, bu na büyük ehem mi yet at fe dil mek te dir.
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İslâmi ye tin ruh ve mânâsına nüfuz et mek, tak lidî imanı tah-
kikîye teb dil et mek, bil has sa bu dalâlet ve bid’at asrında bütün 
vu zuh ve lüzu muy la mey dan da olan bir ih ti yaçtır.

Ce ma at, ce mi yet ve Müslümanlığın umumî men fa at ve hiz-
met le ri ni id rak et mek el zem dir. Za man hiz met za manıdır. Her 
asırdan zi ya de bu za man da şahsî şeyle rin fe da edil me si ve ya 
bi rin ci de re ce de tu tul ması lâzım ve za rurîdir. Bugün Kur’ân 
biz den iman ve İslâmi yet’e hiz met is ti yor. Resûl-ü Ek rem Aley-
his selâtü Ves selâm bi ze hiz met-i iman ve İslâm’ın yüzle ri ni 
güldürmek te dir. 

Mil le ti mi zin en büyük felâket âmi li, iman il min den mah rum 
ol masıdır. Mil le tin kalb has talığı za af-ı imandır, iman-ı tah kikî ile 
kuv vet li ol ma yan bir ce mi yet her nev’i felâket le re be şik ola bi lir.

“Yâ İlâhi ve yâ Rab bi! Ku sur larımı af fey le, be ni ken di ne kul 
ka bul ey le ve be ni Nur-u iman ile münev ver ey le! Ema ne ti ni 
kabz et mek za manına ka dar be ni ema net te emin kıl. Amin...”94

 

 

 

94  Zübeyir Gündüzalp, Yolumuzu Aydınlatan Işık, s: 101-106
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ONUNCU BÖLÜM

KELİME LERİN ONA SÖYLEDİKLERİ

Zübe yir Gündüzalp’in ve fatından son ra der le nen ve ‘Bir Da va 

Adamının Not ları’ adıyla neş re di len not larından alıntılar…

Ten kid: Bir câmi anın fert le ri, bir da vanın hâdim le ri ve uzuv-
ları bir bir le ri ni ten kid il le ti ne tu tu lup da te da vi edil mez se, o 
câmia dan bir hayır bek len me me li. 

Çok Söyle yen: Çok söyle yen, az iş le yen adam la işe gi riş me. 
Sözü iş, işi sözden iba ret ola rak ya şa yan kim se den bir şey bek-
le me. 

Çalışmak: Se ne nin yarısı so ğuk, yarısı sıcaktır. So ğu ğu, 
sıcağı ba ha ne edip çalışma yan adam ah maktır. 

Çok Ko nuş mak: İnsan küpe ben zer. Ne ka dar boş ise, se si o 
ka dar çok çıkar. 

Fe na Huy: Fe na huy lar, ağız ko ku su na ben zer. Sa hi bi duy-
maz, yanında ki ler du yar, nef ret eder.

Sa bah Uyanış: 

1- Uyan ma saa tin de; uyanır uyan maz yor ganı ayak lar la itip, 
sür’at le ya tak tan Eüzübes me le ile fırla ya cağım. “La ila he il lal la-
hu vah de hu” ve “ve la hav le” oku ya cağım.

2- He men ab dest ala cağım.
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3- Ben has ta de ği lim. Ben müfer rahım. Ben münba si tim. Ben 

me ser ret li yim. Ben neş’eli ve neş ve li yim. Ben sıhhat ve afi ye te 

maz harım. Ben be de nen, ru hen, kal ben, ak len ve zih nen kuv vet-

li yim. Ben de te havün ve tem bel lik yok tur.

4- De rin ne fes al ma id manı ya pa cağım. Açık ha va da, (sa bah 

na mazının aka bin de ki ders ten son ra) yarım sa at yürüyüş ya pa-

cağım.

5- O sa bah ki iş le ye ce ğim ame li prog ram ha lin de ya za cağım. 

Son ra o gün ya pa cağım iş le ri prog ra ma ya za cağım.

6- Kah valtı ya pa cağım.

İkti sat-Ka na at: Nef si ne, he ve si ne kul ol ma sakın. Ey in san! 

İsraf, hırs, ta mah çok zi yan ge ti rir. İnsanı her an zil le te ve se fa le-

te atar. Ehl-i İslâm’a ya ra şan, ik ti sat ve ka na at tir.

Oku mak: Müda faa, tak riz, mek tup, şi ir, fıkra ve ma ka le le ri 

tek rar tek rar oku rum ve oku malıyım. Çünkü oku du ğu mu, en 

güzel şe kil de öğren me li ve haz met me li yim.

Hâfıza: İş ve hiz met-i Kur’ani ye in sanının en çok muh taç 

ol du ğu ci ha zat tan bi ri de; her an hiz me te mühey ya ve hazır bir 

hâfızadır.

Unut ma: Hiz met-i Nu ri ye ve iş ha yatında en sıkıcı ve za rarlı 

şey unut kanlıktır. Unut kanlığın en bi rin ci se be bi de, alâka ve 

him met zâfi ye ti dir. İnsan; ha yatın han gi meşrû yo lun da yürürse 

yürüsün, cehd sa ye sin de iyi in ki şaf et miş bir hâfıza, ona sayısız 

is ti fa de ler ve mu vaf fa ki yet ler te min eder. Bil di ği ni iyi bi len ve 

unut ma yan adam; baş ka ları unut kanlık yüzünden, bil dik le ri ni 

ye ni den öğren mek için uğ raştıkları ve va kit kay be de rek, ol duk-

ları yer de sa yar ken, da ima iler le yen, yükse len, ye ni iş ler ve 

hiz met ler ba şa ran bir kim se dir. Unut kanlığın en bi rin ci se be bi 

ve âmi li de; in sanın ken di ni dik kat siz li ğe alıştırması ve mah fu-

zatını sık sık tek rar et me me si dir.
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Müte fer rik Istırap: Istırap çek me yen ler, baş ka larının çe ke-
bi le ce ği ni akıllarına bi le ge tir mez ler. Şu hal de, bir in san, bir 
Müslüman, hu su san Kur’anî ve İslâmî bir da vanın hiz metkârı 
ve ci had-ı ek ber-i di ni ye nin bir ne fe ri ol mak ni met-i azîmi ne 
eriş miş mes’ud bir mü’min ola rak, ıstırap lar çek mek bir ne vi 
gıda-yı ma nevîdir. Istırap aynı za man da, güç, kuv vet, fa ali yet ve 
gay re tin mu har rik bir kuv vet kay nağıdır.

De ha: De ha yüzde bir nis pe tin de İlahî bir il ham sa ve dâhi-
yâne küllî hizmet ve mu vaf fa ki yet ler, hu susî bir İna yet-i Rabbâni-
ye sa ye sin de ise de, yüzde dok san do ku zu alın te ri dir.

Bu gay ret ve him met de; yi ne bir lütf-i Rabbâni nin ese ri dir. 
Öyle ise ey nef sim! 

Sa na bekâ yo lun da iba det, hiz met ve ma nevî ci had için ve ril-
miş olan ömür serma ye si nin da ki ka ve sa at le ri ni öldürme. İba-
det, ta at ve hi de mat-ı Nu ri ye ye sarf et.  

Bil mek: Bil di ği şey ler için “Bi li yorum”, bil me dik le ri için “Bil-
mi yo rum” di ye bil mek, fa zi let tir. 

Bil me mek: “Bil me di ği ni zi iti raf etmek ten ve bil me di ği ni zi 
öğren mek ten çe kin me yi niz.” (Hazreti Ali) 

İdrak: İdrak le rin en ha kikîsi; bil dikle ri ni sağlıklı bil di ği gi bi, 
bil me di ği ni de id rak ede bil mek tir. “Bil mi yor, bil me di ği ni de 
bil mi yor” cehl-i mürek ke bi ne, felâket ve helâke ti ne düşme mek 
hu su sun da, müte yakkız, dik kat li ve fe ra set li ol malıyız. 

Bi lin me yen: Bir âli min ve ya ilim le meş gul, malûmatı zen gin 
bir kim se nin, bil di ği şey ler den, bil me dik le ri nin da ha çok ve 
da ha ge niş ol du ğu nu bil me si ve lüzu mun da mah vi yet le iz har 
et me si, on da ki bil gi nin gün geç tik çe zi ya de le şe ce ği ne ve on da ki 
fa zi let ve id ra kin yüksek li ği ne de lil dir.

Me det: Ey Nef sim! Sen, kul lar dan bek le me me det,

Kim den me det umar san, edi lir sin red.

Tâ ezel den böyle dir âdet,
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Dost, dos tu yanı başından atar bel ki bir gün.

Sen, mut lak Al lah’tan is te me de di da hi her gün,

Sen an cak Al lah’tan bek le me de di tüm gün. 

De ğil se nef ret to kadı yer sin halk tan, bir gün.

Müşa ve re: “Müşa ve re eden za rar görme miş tir.” (Ha dis-i 

Şe rif) 

İmti han: Ce nab-ı Hak, şid det li şekil de im ti han eder ki; el mas 

ile kömür ruh lu olan lar bir bir le rin den ayrılsın, kabi li yet le ri in ki-

şaf et sin.

“Ene” de ğil “Nahnû”: “Sen” ve “ben” de me me li, “biz” di ye rek 

ko nuş malı. (Et rafına top landığımız Hiz met-i Kur’ani ye “Ene” yi 

ka bul et mi yor, “Nahnü” is ti yor.)

Ebe veyn Hakkı: An ne-ba ba ya şefkâtle rin den do layı al dan ma-

mak. An ne, ba ba bu hiz met te bu lun du ğu muz için “Hakkımızı 

helâl et me yiz” de se ler, yi ne bu hiz me tin da ha ehem mi yet li ol du-

ğunu bi le rek, hiz me te de vam et me li yiz.

Günlük İçti maî Ha di se ler le Meşgu li yet: Günlük iç ti maî 

ha di se ler le meş gul ol mak, ka bi li yet ve is ti dat larımızın Ri sa le-i 

Nur hiz me tin de in ki şafına mâni olur. Çünkü menfî ga ze te ve ya 

iç ti maî ha di se ler le meş gu li yet, bir da va adamının, da vasında 

ye tiş me si ne en gel dir. Nur ta le be si ga ze te ye, müspet ve ya menfî 

ola rak ken di le ri ni il gi len di ren bir ha di se var mı di ye ba kar. 

Lâhi ka Mek tup ları: Lâhi ka lar da ge çen si yasî mek tup lar, şah-

sa de ğil umu ma yazılmıştır. Üstadımızın hu susî neş ret tik le ri ne 

na za ran, çok kısa, hat ta bir satır ola rak umu ma neş ret ti ği mek-

tup lar vardır. Mek tup lar ih ti ya ca binâen yazılmıştır. 

Cehd - Sa’y ü Gay ret: Üstad him met is te yen le re kızar, “Cehd 

edi niz, çalışınız” der di. Muârızların ol ması bir ci het te iyi, çünkü 

ka bi li yet le ri mi zin in ki şafına se bep olur.
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Ez ber: Ez ber le mek, hâfızayı açar. Bazı ve ciz yer le ri ez ber le-
yip, ko nuş ma larımızda, soh bet le ri miz de; “Üstadımız, Ri sa le-i 
Nur böyle di yor” de mek, soh bet ler de Ri sa le-i Nur’dan bah set-
mek ehem mi yet li dir.

Hiz me te De vam: 100 yaşına da gel sem yi ne hiz met ede ce-
ğim. Ye ni ta le be ler ye tiş miş di ye, meş gul ol du ğu muz hiz me ti 
bırak mak var tadır. Baş ka larının sa da kat siz li ği, fütur ve çe kil-
me si on la ra söylen mez; fa kat bi zim sa da ka ti mi zi artırır. Üstad 
Haz ret le ri bir ta le be si ne “Si ya set te ya mu vafık ve ya mu ha lif 
ol mak vardır, ta rafsızlık yok tur” de miş tir. Der se ge len ve ya 
hu susî tanıştığımız kim se le rin, da ha önce den mes lek ve meş re-
bi ni öğren me li ve ya ko nuş ma lar es nasında an la malıyız. (Onun 
id rak ve an layışına göre ko nuş malıyız.) Ehl-i ta rik ise, Üstadın 
is min den zi ya de Ri sa le-i Nur di ye bah set me li yiz.  

Belâğat: Muk te za-i hâle göre ko nuş mak de mek tir. Ders te 
ko nu şan ye ni ve yaşlı bir zât ise; “Muh te rem ağa bey, Al lah razı 
ol sun, is ti fa de et tik. Bu ra da; nasıl ca mi ler de va az yapılır, onun 
gi bi Üstad ve Ri sa le-i Nur’dan bah se di yo ruz. Se nin bu mev zu-
unu müsa it bir va kit te ko nu şalım. Ben evlâdınız ye rin de yim” 
de mek. Bu şe kil de dav ranılınca  şeyh de, ho ca da ol sa tat min 
olur. Bu hiz met te; te va zu ve mah vi yet le mu vaf fak olu nur. 

Ders Oku mak: Ce ma ate ders okur ken, cümle nin son üç-dört 
ve ya beş ke li me si ni başımızı ha fif çe kaldırıp oku mak. Ke li me-
le rin mânâsını en yakın Os manlıca ke li me ler le ver mek. (İnsan 
bir den o oku yuş şek li ne alışa maz, za man la olur.)

Sa bah der sin de ki ce ma ate karşı ay nen, fa kat umumî ce ma-
ate karşı (uy du ruk ça ol ma mak şartıyla) ke li me le rin mânâsı 
ve ri le rek okun malı. Bazı şey le ri za ma na bırak mak lazım. Sa bah 
yapılan umumî der se mu hak kak de vam. Üstadımız, ders ten son-
ra bi ze, aynı der si tek rar okut tu rur du.

Fe da Et mek: Ab dul lah Ağa bey dünyevî is tik ba li ni fe da et miş-
tir. Cey lan Ağa bey bi ri si ne di yor: “Ne ola caksın?” “Meb’us, 
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Baş ve kil, Re is-i Cum hur...” “Son ra?”  “Hiç!” İşte biz şim di o 
mer   te be de yiz!

Var ta lar dan İbret Al mak: Bir gün Üstad’a ar kamı dönüp 
pen ce re nin dışında ki ye me ği alırken “Düşe cek sin” de di. Yi ne 
bir gün ye ni iken, kısa kol lu min tan la Üstadın yanındayım 
“üşüye cek sin” de di. Ha va da sıcaktı. An ladım ki ev vel kin de, 
Üstadımıza ar kamı dönmüştüm, ikin ci sin de de, kısa kol lu giy-
miş tim. Üstadımız böyle, ha ta ları doğ ru dan doğ ru ya söyle mez-
di. Var ta ve yanlışlıklar za manında ken di miz ders al malıyız ki, 
aynı var ta ya düşme ye lim. İbret almak lazım.

İsti şa re: İsti şa re, Ri sa le-i Nur’da ki mes’ele ler de olur, Ri sa le-i 
Nur’da ol ma yan mes’ele ler müşa ve re edil mez.

Hiz met te Atılmak, Ücret te Kaç mak: Üstad “Sen ücret olun ca 
ko şarsın, hiz met olun ca ka çarsın” di yor du. “Şim di iş var, son ra 
ya parım” di ye… Der si kat’iy yen terk et me me li. Va kit kay bet me-
den oku, hiz me te çalış kar de şim... Mes le ği miz de dünyevî me se-
le ler de ka na at esastır.

Sa mimî Alâka: Ye ni tanıştığın genç le rin, ta le be le rin isim le ri-
ni öğren. Ba ba larının mes le ği, mem le ket le ri v.b. gi bi… (Sa mimî 
alâka göster.)

Günlük Ha disâttan Bah set memek: Ders ha ne ler de ders le rin 
so nun da Üstad’dan bah set mek ve ya bir ta ar ruz var sa, Üstad 
ve Ri sa le-i Nur’u müda faa et mek. Bun dan gayrı ha di se ler den, 
(günlük her türlü ha di se den) bah setmek; sa da kat siz lik tir.

İkaz lar da Mu ame le Tarzı: Bir ikaz da, Üstadımız, ev velâ 
işârî, remzî, tel mihî ko nu şur. Son ra bir sa rih, ikin ci de fa te va-
zukârâne, yi ne bir sa rih söyler. Fa kat, ev vel iti raz vu ku bu lur sa 
me dar-ı bahs et mez di. 

Kim ler İkaz Edi lir: Ri sa le-i Nur’a sa da ka ti var ve  sa rih söyle-
di ği niz de: “Al lah razı ol sun, ben yanlış ha re ket et mi şim” di ye cek-
se, ikaz et mek ge re kir. 
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Ki me Ha tası Söyle nir: Bir kim se, ha tasını söyle yin ce “Al lah 
razı ol sun, ben yanlış ha re ket et mi şim” der se, söyle mek; nef si ni 
avu kat gi bi müda faa eder se, bir şey söyle me mek doğ ru dur.

Ka fa Çalıştırmak: Düşman larınız Çin gi bi, si zin ka fanızı 200 
de re ce faz la çalıştırmanız lazım. Yanlışlığa düşmüş olan lar la 
ko nu şul maz. “Kar de şim Üstad’dan, Ri sa le-i Nur’dan ba kalım” 
de me li yiz. Umûr-u hay ri ye nin mâni le ri çok olur kar de şim. Bi ze 
böyle hal ler de sus mak ge re kir, mes’ele yi an cak böyle hal le de-
riz.

Za man Ce ma at Za manı: İşi miz ce ma at tir kar de şim. Ce ma at 
in sanı ih ya eder... 

Sır: “Ba na sırrını ver di ğin için, bir da ha sa na sırrımı söyle me-
ye ce ğim.” Sırrını sak la yanın ira de si elin de dir.

Ce sa ret: Ser ve ti ni kay be den bir şe yi ni kay be der. Na mu su nu 
kay be den çok şe yi ni kay be der. Ce sa re ti ni kay be den her şe yi ni 
kay be der. “Haksızlık önünde eğil me yin. Çünkü hakkınızla be ra-
ber, şe re fi ni zi de kay be der si niz.” (Hazreti Ali (radıyallahu anh))

Şeh vet: Mi de si do lu, ka fası boş olan lar da şeh vet çok olur. 
“İlim ve ke malât, şeh ve ti tes kin eder.”

Di sip lin-İnti zam: İhti yat as ker li ğim ol sa as ke re gi de ce ğim, 
tâ ki bi raz di sip li ne alışayım. Azamî ihlâs, sa da kat, tak va, ik ti-
sad, fe dakârlık, se bat, dik kat, gay ret lazım. Fii len çalışmak 
lazım. Ba na bi ri si düşman ol sa, düşmanlık et se “Üstad, Ri sa le-i 
Nur” de di ği müddet çe ona, ba na olan düşman ca mu ame le siy le 
mu ka be le et mem. Çünkü ni ha yet onun o hâli ba nadır. Es ki den 
der dim, “25 yaşıma ge lin ce ye ka dar ne ya par sam odur.” Şim di 
de “100 yaşıma gel sem yi ne cehd ve az mi el den bırak ma ya-
cağım” di yo rum. 

Ez ber: Günde bir satır ez ber le mek, bir der si oku yun ca hâ fıza-
da tek rar et mek. Bir pa rag raf ka dar ez ber hâfızayı kuv vet len-
di rir. Bir se ne son ra 7-8 de fa oku nan o ba his he men hâfıza da 
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kalır. İman larımızı kur tar mak, ahi re ti mi zi kur tar mak için oku-

malıyız. Ders te oku yan ço cuk da hi ol sa mem nu ni yet le din le mek 

ge rek, çünkü ko nu şan Üstad’dır, oku nan Kur’an-ı Ke rim’in tef-

si ri dir. Yapılan bir ha re ke tin “Ri sa le-i Nur’da ye ri ne re de dir?” 

di ye sor du ğu muz sıra da, ters ce vap ve ril di ğin de müna ka şa 

et me yip sükût et me li yiz. Biz si ya se te dört se ne de bir de fa o da 

Üstadımızın  De mok rat la ra rey atılması gi bi, se çim ler de re yi mi-

zi kul la na rak ba karız. Mek tep te mu al li min ten ki di ne karşı ders-

ten son ra mu al li mi de ğil, fik ri ce vap layıp, ten kid et me li yiz.

Fa zi let fu ruş luk: Mi sa fir ola rak bir ders ha ne ye gi din ce ora da-

ki iş le ri görmek. (Süpürmek, bu laşık yıka mak v.s. gi bi...)Genç 

yaş ta ri ya zet, ruhî bir has talıktır. 

Na zar ları Oku nan Bah se Çek mek: Önce kısa ba his ler ez ber-

len me li. Ders te na zar-ı dik kat le ri Ri sa le-i Nur’a (sun’î ola rak 

de ğil) Üstadımızın mev zu ile il gi li bir lâhi kasından ve ya ko nu ya 

ait fe rahlı, müjde li bir hadi se nak letmek le çek me li yiz.

Al dan ma mak: Üstadımız son zaman larında da ima “Al dan-

mayınız” di ye ders ve rir di.

Sa da kat: Üstad Van’da bir ta le be si ne  di yor: “Be nim ar kam-

dan gel, kork ma. Yalnız ah de ve fa ve sa da kat şarttır.” 

Üstad Han gi Hu sus lar da Tak lid Edi le bi lir: Üstad’ın ye me si, 

iç me si, gi yi mi ve uyu ması tak lid edi le mez. On ları ya pa bil mek 

için an cak Üstad ol mak lâzımdır. Fa kat şe ca at, fe dakârlık, 

gay ret, ha mi yet gi bi sıfat ları tak lid edi le bi lir, çünkü; cad de-i 

kübradır.

Se bat-De vam: Yalnız da kal sak, bütün dünya aley hi miz de de 

ol sa ve farz-ı mu hal Nur cu lar da is ti fa et se, yi ne Ri sa le-i Nur’un 

mes le ğin de de vam et me li yiz.

Azamî Dik kat: Hiz metkâr, bütün dünyayı Üstadına bağ ladığı 

gi bi, bu nun ak si ne de samimiyeti ne rağ men se bep ola bi lir.
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 Ki tabîlik: Söyle di ği niz Ri sa le-i Nur’da yazılı ise ka bul... Ye ri-
ni göste ri niz... Şahsî ve indî söz ve ha reket le ri miz den do layı, 
bi ze kim şe fa at ede cek? Sadırdan de ğil, satırdan ko nuşmak, kim 
ne der se de sin, bu sa da ka ti mizin özel li ği dir.

Nur’un Esi ri yiz: Bir kar deş de di; “Üstadım tas hih bit ti, şim di 
iş kal madı.” Üstad;   “Bek çi lik ya parsın!..  Ri sa le-i Nur’un esi ri-
sin” di ye rek kal bi nin içi ne ce vap ver di.

İtti ba: Üstad’a ita at, it ti ba ede rek ha re ket eder sem, mu vaf fak 
ol ma sam da, me’sul ol mam.

Oku mak: Okur ken iş hatırına ge lir se, “Son ra ya parsın, va kit 
kaçmıyor” demek. Uy ku ge lir se “Bu bah si bi tir, öyle uyur sun” 
de mek, nef si ik na et mek...

Meş ve ret: Meş ve ret le ha re ket et mek lazımdır, yok sa ha re ke-
ti miz ferdî olur. Ri sa le-i Nur ta le be le rin de ol ması ge re ken üç 
mühim hu su si yet;

* İhlâs-ı Azam

* Sa da kat-ı Azam

* Sabr-ı Ce mil

Ame lin ru hu ihlâstır, ihlâsın ru hu ni yet tir. Bir has talık ha li 
görse, Üstad “Ani den (kas ten) yapıyor sun” der di. Bir yer de beş 
da ki ka ve ya bi ri si nin yanında 3-5 cümle ko nu şa cak ka dar faz la 
kal sak, döndüğümüzde “Ne re dey din, iki sa at tir se ni bek li yo-
rum” di ye kızgınlıkla so rardı. Üstad bir ve si ley le ba zen he pi mi zi 
ko var “Ben si ze muh taç de ği lim, tek başıma ida re ede bi li rim” 
der di. Son ra es ki bir ta le be si nin gel me siy le “Her ne ise …. Hatırı 
için si zi af fet tim” der di. Biz, o za man af fet ti ği için Üstadımızın 
eli ni öper dik. 

Ri sa le-i Nur’dan Oku mak: Yol da gi der ken (ve ki tap ol madığı 
za man) yanımızda ki ki şi nin ko nuş masından Ri sa le-i Nur’la 
il gi li bir ir ti bat ku rup, mev zuu Ri sa le-i Nur’a ge tir me li yiz. Her-
han gi bir ce ma ate karşı ko nu şur ken, on ların ih ti yacını ko nuş-
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ma larından an layıp, ona göre ko nu şa rak, her bi ri siy le hu susî 

il gi len me li yiz. Bi ri siy le –es ki ler den se- bir lik te bir der se ve ya 

bir ye re gi dil di ğin de, Ri sa le-i Nur’dan bah set me li yiz. O, mev-

zu hâri ci ne gi rer se, hiç ol maz sa dinî soh bet ol du ğun dan sükût 

et me li yiz. Hu susî  ders ler de Ri sa le-i Nur’dan okur ken, Ab dul lah 

Ağa bey’in “Lûgat”in den ke li me le rin mânâlarını söyle ye bi li riz. 

“Ha yat-ı iç ti ma iye” ve bu gi bi çok ge çen ke li me le rin mânâsını  

söyle me ye lüzum yok tur.

Meş ve re tin Şartı: Uy ku suz luk asabi yet ve rir; akıl, fi kir ye ri ne 

his ko nu şur. “Sa at 24.00’den son ra; is ti şa re yapmayın, müda ve-

le-i efkâra gi riş me yin, Ri sa le-i Nur’dan bir ba his da hi sor mayın” 

di ye ağa bey le re söylen di...

Me şak kat: Ders te yer bu la ma sam ayak ta kalırım, yi ne de 

iş ti rak ede rim.

Nef si ne Oku mak: Ders beş sa at de vam et miş ti. Biz Üstad’a 

bel li et me den ayak de ğiş ti ri yor duk. Üstad bun ları fark eder di, 

gözünden bir şey kaç mazdı. Gözüyle me ramını an la ta bi lir di. Bi ze 

o za man de di: “Ben der si nef si me oku yo rum, is te yen gi de bi lir.” 

Hayâlde Te da vi: Üstad hayâli miz de olan dünyevî şey le ri, 

da ha hayâlde iken şid det le ikaz ede rek ter bi ye eder di. Üstad Haz-

ret le ri el ha re ket le ri ve bakışlarıyla mak sadını ifa de eder di.

Uy ku: Hiz met te ve ya ders ler de, bazen uy ku suz luk tan şid det-

li uy ku muz ge lir di. Üstad uy ku mu zun gel di ği ni görmez lik ten 

ge lir, git yat de mez di. Da ima müca he de sırrını ders ve rir di. 

Üstad’ın yanında bu lu nun ca di ri lir dim.

Lâhi ka Mek tup ları: Lâhi ka, ta le be mek tup ları, Ri sa le-i 

Nur’un mes lek ve meş re bi ni bi ze öğre tir, çünkü bu mektup lar 

Üstadımızın tas hi hin den geç miş tir. Bu mek tup lar dan ge lin ce 

bi ze der di ki; “Bir bak, tay ye di le cek le ri tay yet.” Son ra yi ne 

Üstadımız ba kardı, tay ye di le cek var sa eder ve ya ilâve eder di.
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Bu mek tup ları ta le be sin den iş çi si ne ka dar her kes oku ya-
cağından, on la ra hiç iti raz bırak ma ya cak tarz da ol malı. Muârız 
ekal li yet na za ra alınmaz.

Unut kanlık: Bir şe yi unut tu ğu muz da Üstad “Ben ta bi at pe-
rest li ği inkâr etti ğim gi bi, unut mayı da inkâr edi yo rum. Unut ma 
yok tur, him met siz si niz!” der di.
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ONBİRİNCİ BÖLÜM

HA TI RA LAR DA ZÜBEYİR GÜNDÜZALP  

MEHMED KIRKINCI’NIN HATIRALARINDA 
ZÜBEYİR GÜNDÜZALP

Sen Be nim Be de li me Ora ları da Gez…

1952’de Van’a git mek is te dim. Zübe yir Ağa bey bu nu ha ber 

almış. Bana bir mek tup gönde re rek: “Üstadımız ya şadığı 

mekânla ra, ar ka daşâne ve ve fa his le riy le bağlı idi. Ömrünün son 

de min de on lar la olan dost luk larını ye ni le mek, bel ki de on la ra 

ve da et mek is ti yor du. Bu mak sat la ba na; ‘Zübe yir, be nim be de-

li me ya şadığım yer le ri, Van Ka le si ni, Erek Bağını gez’ de miş ti. 

Ama ben şim di has tayım, orala ra gi de mem. Sen be nim be de li me 

de ora ları gez” di ye ri ca da bu lun muş tu.95

Be nim Üni ver si tem Ola cak

 1956’da Er zu rum’da üni ver si te açıla cakmış di ye bir söylen ti 

çıktı. Ben üni ver si te nin bu ra ya açılmasını hiç is te mi yor dum. 

Çünkü 1940’lar da Er zu rum’un çarşılarında ih ramlı bi le ol sa bir 

tek kadın görülmez di. Üni ver si te açılınca o günün şart larında 

Er zu rum’da ki ma nevî ha vanın bo zu la cağı en di şe si ne kapıldım. 

95 Mehmed Kırkıncı, Hayatım-Hatıralarım, s:43
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Ta şam bar lar’ın yanında ki Şa ir Nef’i İlko ku lu bo şaltılıp üni-
ver si te ye tah sis edil di. Bu bi na da ilk ola rak Zi ra at Fakülte si 
açıldı. Prof. Dr. Meh met Kaplan’ı da rektör ola rak ta yin et ti ler.

O yıllar da, ağır bakımda va zi fe gören iki ast su bay la tanıştık. 
On lar ta til günle rin de ge lip Ri sa le-i Nur oku yor lardı. Bi ri si İbra-
him Okur, di ğe ri Meh met Şanlı idi. Bu iki zât bir gün yanıma 
gel di ler: “Ho cam, bi zim içi miz de Üstad’ı görmek için bir iş ti yak 
doğ du. Şim di izin li yiz. Bi ze bir mek tup ver de gi dip Üstad’ı zi ya-
ret ede lim” de di ler. Üstad’ı zi ya ret eden le rin ta kip edil dik le ri ni, 
ken di le ri nin su bay ol duk ları için va zi fe le ri ne za rar ge le bi le ce ği ni 
an lattımsa da din le me di ler; “Ne olur sa ol sun, biz gi de ce ğiz” de di-
ler. “Siz bi lir si niz” de dim ve Üstad’a bir mek tup ya za rak on la ra 
ver dim. Ya ka la na bi lir ler di ye çok en di şe le ni yor dum. Mek tu bum-
da İbra him ve Meh met Bey le rin sadık bi rer Nur ta le be si ol duk-
larından bah set tim. Üni ver si tey le il gi li hiç bir şey yaz mamıştım. 
Üstad be nim mek tu bu mu Zübe yir Ağa be ye okut muş. Zübe yir 
Ağa be ye: “Zübe yir, yaz!” de miş, “Ora da açılan üni ver si te be nim 
üni ver si tem ola cak. Ora da be nim ta le be le rim oku ya cak lar.” 

Üstad Haz ret le ri’nden bu mek tu bu alınca, mek tu bun be nim 
en di şe le ri me ce vap ol du ğu nu an ladım ve ka na ati mi tas hih 
et tim. Bu mek tup he pi mi zi şev ke ge tir di ve üni ver si te hiz me ti ne 
karşı kalp le ri miz de büyük bir sev gi uyandı.96

Es ki şe hir Se ya ha ti ve Zübe yir Ağa bey ile Görüşme

Üstad’ın ve fatından son ra Zübe yir Ağa bey bir süre Es ki şe-
hir’de kaldı. Ora day ken be ni yanına çağırdı. Görüşme miz de 
şöyle bir il ti fatına mu ha tap ol dum: 

“Ho cam, hoş se fa gel din. Siz le re karşı his set ti ğim mu hab be-
tin, uhuv ve tin de re ce si ni ifa de den aci zim.”

Bu il ti fat ve te veccühle re maz har ol mak be nim için büyük 
bir saa det ve gay ret ve si le si ol du. Son ra “Ma şal lah! Er zu rum’da 

96 Mehmed Kırkıncı, Hayatım-Hatıralarım, s:97–98
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hem ta le be hiz me ti yapıyor, hem de ga ze te li sanıyla Nur ları 
ne şir ve ilân edi yor su nuz” de di. O sıra lar da Mus ta fa Po lat Er zu-
rum’da ‘Ha re ket’ ga ze te si ni çıkarıyor du. Bu ga ze te de Nur ta le be-
le ri ne baskı ya pan la ra, Ri sa le-i Nur’a hücum eden le re ve menfî 
bi lir ki şi ra po ru hazırla yan la ra karşı çok sert yazılar yazıyor du. 
Zübe yir Ağa bey bi ze, bu yazıların Nur’un meş re bi ne pek uy gun 
düşme di ği ni söyle di. Böyle yazılar da o gi bi kim se le rin kin ve 
düşmanlıklarının da ha da ar ta bi le ce ği ne dik ka ti mi zi çek ti ve 
“Ehl-i dünyayı tah rik et me yin ve iti dal-i dem den ayrılmayın!” 
ikazında bu lun du. An ladım ki, bi zi ora ya çağırmasının asıl se be-
bi, ‘Ha re ket’ ga ze te sin de ki bu sert yazıların ta di li imiş.

Bu nun üze ri ne ken di si ne “İti dal-i de mi (so ğuk kanlılığı, pa ni-
ğe kapılma mayı) nasıl an la malıyız?” di ye sor dum. So ru ma şu 
hatırasıyla ce vap ver di:

“Bir gün Is par ta’da Üstadımız ile bir lik tey dik. Üstadımız 
soh bet sırasında bir ara bu yur du ki; ‘Şim di Fransızların ve İngi-
liz le rin uçak ları gel se, bu rayı bom bardıma na tut sa lar, (o sıra da 
ayak ayak üstüne attı ve) ‘Zübe yir ba na bir kah ve yap’ de rim. İşte 
iti dal-i de mi böyle an la ya cağız. İman ve Kur’an hiz me ti ni dur dur-
ma ya hakkımız yok. Bu nu her za man aşk ve şevk ile de vam et ti re-
ce ğiz. Ha pis le re gi rer sek, ken di mi zi med re se ye gir miş gi bi sa ya-
cağız. Çıkar sak bir baş ka med re se ye çıkmış ka bul ede ce ğiz.” 97

Sen Bun ları Ne re den Bi li yor sun?

…Yi ne bir gün ders okur ken bazı dinî ıstılah lar geç ti. ‘Ter cih 
bilâ mürec cih’, ‘te rec cuh bilâ mürec cih’, ‘küllî’, ‘küll’, ‘cüz’î’, ‘cüz’ 
gi bi ta bir le ri üze rin de bi raz soh bet et tik. So nun da ba na:

“Sen bun ları ne re den bi li yor sun?” de di.

Ben de: “Biz ilm-i kelâm oku duk, bun lar ilm-i kelâm ıstılah-
larıdır, müte kel lim âlim le ri nin kul landıkları ıstılah lardır”  de yin ce,

97 Mehmed Kırkıncı, Hayatım-Hatıralarım, s:153–154
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“Ger çi bun lar med re se le ri kaldırdılar, fa kat Üstad Ri sa le-i 
Nur lar ile hem med re se yi, hem mek te bi, hem de tek ke le ri ve 
za vi ye le ri bir leş tir di” di ye rek ba na şu so ru yu sor du:

“Siz oku du ğu nuz ilm-i kelâm ile Ri sa le-i Nur’u kıyas lar sanız, 
nasıl bir so nuç çıkarırsınız?” Ken di si ne şöyle ce vap ver dim:

 “Zübe yir Ağa bey, Üstad ilm-i kelâmı çok zen gin leş tir di. Ve 
on da ki çok ince me se le le ri mi sal ler le her ke sin an la ya bi le ce ği 
se vi ye ye ge tir di. Me se la, ilm-i kelâmın ko nu larını, se ne ler ce 
ilim tah sil eden ler an cak an lardı. Fa kat Üstad bu il mi, öyle güzel 
bir şe kil de an latmış ki, ye di yaşında ki ço cuk da anlıyor, yet miş 
yaşında ki adam da anlıyor; il ko kul me zun ları da anlıyor, yüksek 
tah sil sa hip le ri de. Çünkü Üstad Ri sa le-i Nur’u üslûb-u mücer-
ret ten zi ya de, üslûb-u müzey ye ne ile yazmıştır. Nor mal bir 
in san ilm-i kelâmı oku yun ca sıkılır, ama Üstad, Ri sa le-i Nur’da 
bu ha ki kat le ri mi sal ler le zen gin leş tir di ği için in san lar bun ları 
zevk le oku yor lar. İlm-i kelâmda da mi sal ler vardır ama bun lar 
mantığa da yalı ve an laşılması zor mi sal ler dir. Üstad’ın mi sal le ri 
ise gayet ko lay ve her kes ta rafından an laşıla bil mek te dir” şek lin-
de ce vap ver dim.

Bu sözle ri me çok se vin di ve Müna za rat’tan ko nu muz la 
alâkalı bir bölüm oku du:

“İslâmi yet ha riç te te messül et se; bir men zi li mek tep, bir 
hücre si med re se, bir köşe si za vi ye, sa lo nu da hi mec maü’l-küll… 
bi ri di ğe ri nin nok sanını tek mil için bir mec lis-i şûra ola rak, bir 
kasr-ı meşîd-i nu ranî tim sa lin de arz-ı di dar ede cek tir.”

Ben de vam et tim: “Me selâ, ‘Ha şir Bah si’ ilm-i kelâmda en 
zor an la şılan me se le ler den bi ri dir. Fa kat Üstad, 10. Söz ve 29. 
Söz ile bu nu en makûl ve çok ko lay an laşıla bi lir bir hâle ge tir-
miş. Üstad müced did ol du ğu için ilm-i kelâm me se le le ri ni an lat-
ma da da bir tec did yapmıştır. Bu tec di din esası, asrın feh mi ne 
göre kalp ile aklı bir lik te na za ra al ması, eser le rin de her iki si ni 
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de tat min ede cek bir üslûp kul lan masıdır. Ak la uzak görünen 
me se le le ri ha ri ka mi sal ler le ak la yakınlaştırmıştır. Ni te kim ken-
di si de: ‘Sırr-ı tem sil dûrbîniy le, en uzak ha ki kat ler gayet yakın 
göste ril di’  bu yur mak tadır.”98

“O Flo ra san ları Ne Yaptınız?”

Zübe yir Ağa bey ba zen bi ze Üstad ile il gi li hatıra larını an latırdı. 
Bir gün şöyle bir hatıra an lattı:

“Bir bay ram önce si Üstad Haz ret le ri, ‘Zübe yir, biz kıra gi de ce-
ğiz. Siz bu ra da kalın da te miz lik yapın’ de di. Biz bir kaç ar ka daş 
med re se de kaldık ve te miz li ğe baş ladık. Ki ler de iki üç se ne dir 
bek le yen bo zuk flo ra san lam ba lar vardı. Kar deş ler den bi ri, 
‘Zübe yir Ağa bey, bun ları ne ya palım?’ di ye sor du. Ben de işe 
ya ra maz lar di ye, kırıp çöpe at masını söyle dim. O da öyle yaptı.  

Ak şam Üstadımız kırdan döndü. ‘Ne yaptınız Zübe yir? İyi ce 
te miz le di niz mi bu ra ları?’ de di.

‘Te miz le dik Üstadım’ de dim. ‘Afe rin Zübe yir’ de di ve ‘O flo ra-
san ları ne yaptınız?’ di ye sor du. ‘Üstadım, on lar iki üç se ne dir 
öyle ce bek li yor lardı. Bo zuk tu lar, ta mir de edi le mez ler di. Biz de 
kırdık attık’ de dim. 

Üstad Haz ret le ri, ha fif çe başını sal la ya rak, ‘Fesübha nal lah’ 
de di. ‘Bu in sa noğ lu nun ru hun da da meylüt-tah rip varmış.’ 
Üstadımız tah ri be o ka dar karşıydı ki, yu mur tayı yer ken ka bu ğu-
nu ta ma men soy maz, kırma mak için küçük bir de lik açar ve bu ra-
dan ta ba ğa döke rek pi şir tir ve yo ğurt la be ra ber yer di. Yu mur tanın 
ka bu ğu nu da ez mez di. Onun bu has sa si ye ti, biz de in sa na hiz met 
eden eş yanın da ih ti ra ma lâyık ol du ğu ka na ati ni uyandırırdı.”99

Fa kat Bu rası Çok Mühim…

Zübe yir Ağa bey, Üstad’ın hiz me ti ni ve da vasını ha yatının en 
büyük ga ye si edin miş, mümtaz bir şah si yet ti. Aklını, ru hu nu ve 

98 Mehmed Kırkıncı, Hayatım-Hatıralarım, s:154–155

99 Mehmed Kırkıncı, Hayatım-Hatıralarım, s:155

H a t ı r a l a r d a  Z ü b e y i r  G ü n d ü z a l p



B i r  İm a n  Â b i d e s i  Z ü b e y i r  G ü n d ü z a l p

288

his si yatını ta ma men Ri sa le-i Nur’a ver miş ti. Üstad’dan aldığı 
him me tin şev kiy le sürek li Ri sa le-i Nur’un neş ri ni düşünürdü. 
Her şe yiy le Ri sa le-i Nur’da fâni ol muş tu. On da, ihlâs ve sa da ka-
tin eş siz bir şa he se ri ni gördüm.

“İnsanın fik ri ney se, zik ri de odur” di ye meş hur bir söz 
vardır. Zübe yir Ağa be yin ko nuş tu ğu bütün şey ler; Üstad, 
Ri sa le-i Nur, Nur ların neş ri ve med re se ler di. Üstad’dan aldığı 
ha mi yet ve fe dakârlık der si ni ömrünün so nu na ka dar uy gu-
ladı, uy gu lattı, ya şadı ve ya şattı. Biz le re de bu ko nu da hep 
Üstad’ı örnek göste rir di. Bir baş ka görüşme miz de şu hatırasını 
an lattı:

 “Üstadımız, ba zen eli ni be nim göğsüme vu rur ve ‘Bu ra dan 
bir en di şem yok, bu ra dan emi nim’ der ve da ha son ra eli ni ka fa-
ma do kun du ra rak; ‘Fa kat bu rası çok mühim ve bu rası lazım’ 
der di.”

Üstad’ın bu sözünü şöyle açıkladı: “Çünkü sa de ce hulûs-u 
ni yet fay da ver mez. İyi düşünmek lazım… Üstadımız, Efelâ 
te fek ke run, Efelâ ya’ki lun ayet le ri ni sık sık na za ra ve rip bi zi 
te fekküre teş vik eder di.”

Baş ka bir görüşme miz de de ba na bu mânâda şöyle bir tav si-
ye de bu lun du:

‘Rüyam da şu zâtları gördüm’ di ye rek, akıldan zi ya de hayâl 
üze re ha re ket eden tip le ri et rafında barındırma. Hiz met te hayâli 
de ğil, aklı ve hik me ti ölçü alan kim se le ri ter cih et. Bi zim mes le ği-
miz ak la büyük önem ve rir.”

Zübe yir Ağa bey, Üstadımızın meş ve re te çok önem ver di ği ni 
sık sık an latırdı: “Üstad, med re se ye ba sit bir mal ze me al mak 
icap et se bi le, he pi mi zi toplar ve tek tek fi kir le ri mi zi so rardı. 
Üstad’a hürme ten ko nuş ma ma yo lu nu seçen kar deş le re ‘Bek-
taşîlik yap ma! Fik ri ni be yan et’ der di.”100

100 Mehmed Kırkıncı, Hayatım-Hatıralarım, s:156
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Zübe yir Bu Ki tap ları Okur san…

Bir gün Zübe yir Ağa bey’e: “Sa da ka ti nasıl an la ya cağız?” di ye 
sor dum. Par mağını rah le nin üze rin deki Nur Ri sa le le ri’nin üze ri-
ne bastıra rak:

“Ba na de se ler ki, ‘Zübe yir bu ki tap ları okur san ce hen ne me, 
oku maz san cen ne te gi de cek sin. Ben yi ne de bu ki tap ları okur 
ve ce hen ne me gi de rim” dedi. Bu ce vap be nim hay re ti me mu cip 
ol du.

Da ima, “Bu hiz me tin ber raklığını ve saf fe ti ni her za man 
ihlâsla mu ha faza ede ce ğiz”  der di.

Yi ne bir gün şöyle de miş ti: “Ah val-i âle me na zar-ı ib ret ile 
ba kar sak görürüz ki, in san ların ço ğu dünya ya âşıktırlar. Sa ade ti 
ki mi si ser ve tin ih ti şamında, ki mi si si ya se tin ca zi besin de, ki mi si 
de şan, şöhret ve rütbe de arıyor lar. Fa kat bu lamıyor lar. Çünkü 
bun ların bi rer gölge ol du ğu nu bi le mi yor lar. Bu uğur da ge re kir se 
can larını da fe da edi yor lar. Bun ların bir ço ğu mil le ti mi zin üstüne 
çöken gaf let ve küfür bulut larını his se de mi yor lar.”101

Bu Ne Ulvî Bir Şe ref tir

1960 ih tilâli müna se be tiy le Si vas Kampı’ndan çıktıktan bir 
süre son ra İstan bul’a git tim. Zübe yir Ağa bey kamp tan su al et ti. 
Olan ları an lattım. Bu nun üze ri ne ba na şun ları söyle di:

“Biz bir da ha bu dünya ya ge le cek de ği liz. Onun için imanlı ve 
fa zi let li insan lar ye tiş ti re rek bu mil le te yardımcı ol malıyız. Gay-
re ti mi zi, çalışmamızı Ri sa le-i Nur’un neş ri ne has ret me li yiz.”

Zübe yir Ağa bey, Ri sa le-i Nur’un en çok iman, ahlâk ve uhuv-
vet ko nu ları üze rin de dur du ğu nu söyler di. Bu ko nu da şun ları 
an latırdı;

“Fa zi let, iman ve ahlâkın bir leş me sin de dir. Üstadımız bu na 
çok ehem miyet ve rir di. Me se le miz, çe ki ci da ima bu nok ta ya vur-

101 Mehmed Kırkıncı, Hayatım-Hatıralarım, s:156–157
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maktır. Nasıl Üstad ahi re te teş rif edin ce ye ka dar bütün me şak-

kat le re ve sıkıntıla ra kat la na rak hiz met-i ima ni ye sin den ge ri dur-

madıysa, biz de ma nevî müca he de miz de onu örnek ala cağız. Biz 

de bu şe kil de hiz met ede ce ğiz. Al lah’ın lütfu bi zim yanımızdadır. 

Sabırla, oku mak la, te fekkürle, iba det le, mu hab bet le, uhuv vet le 

çalışa cağız. Çünkü tev fik-i İlahî uhuv ve tin yanındadır.

Karşımızda bu lu nan din siz lik ce re yanı ve giz li zındıklar bir lik 

için de dirler. Bu yüzden de kuv vet li ler. Bi zim de bu ma nevî ci had-

da mu vaf fak ola bilme miz için azamî gay ret, fe dakârlık, te sanüd 

ve uhuv vet üze re ol mamız icab edi yor.

Bu da vanın ta hak ku ku için büyük fe dakârlıklar lazımdır. 

İman hiz me ti ni ha yatımızın ga ye si bil me li yiz. Ye me miz, iç me-

miz, ya şa mamız hep bu da va için ol malı. Ce nab-ı Hak’tan azamî 

ihlâs, azamî sa da kat, azamî fe dakârlık, azamî sabır, azamî 

ta hammül is te me miz lazım.”

(Hat ta bu du ayı ba na yazıp ver miş ti.)

De vam la: “Üstad Haz ret le ri ha yatını bu mil le tin imanı uğ run-

da har camıştı. Bu ne ulvî bir şe ref tir! Ha yatı bo yun ca, ha pis-

ler dey ken, sürgünler dey ken ka le mi elin den bırak mamış ve bu 

Külliyâtı bi ze mâlet miş tir” de di.102

Hiz met te İle ri, Ücret te Ge ri

Zübe yir Ağa bey ha yatının her anında iba de ti ne ve fe ra izi ne 

dik kat eder di. Çok az is ti ra hat eder di. Ya na maz kılar, ya Kur’an, 

ya Cev şen ve ya Ri sa le-i Nur okur du ve ya oku tur du. Has tay ken 

bi le bu âde ti ni terk et mez di. Ri ya dan çok kor kardı. Güzel bir şey 

yaptığı za man di ğer Nur ta le be le ri ne at fe der di. Bir me şak kat 

gel di ği za man da ken di üze ri ne alırdı. Üstad’ın “Hiz met te ile ri, 

ücret te ge ri” di ye ifa de bu yur duk ları ha ki ka te tam mâsa dak 

ol muş tu.

102 Mehmed Kırkıncı, Hayatım-Hatıralarım, s:157
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Bir gün An ka ra’da ken di siy le bir lik tey dik. Ge ce po lis ler med-
re se yi bastılar. Ora da tek sir ma ki ne si ve Ri sa le-i Nur lar vardı. 
Bun ların ta mamının ken di si ne ait ol du ğu nu söyle di ve po lis ler 
Zübe yir Ağa be yi alıp götürdüler.     

İrfan dan ve ubu di yet ten aldığı sürûr ve ne şe yi cen net le-
re de ğiş mez di. Oku ma dan aldığı fey zi, baş ka hiç bir şey den 
al mazdı. Ger çek ten de oku du ğu za man lar çok ne şe li olur du. 
Ba zen sağ eli ni kaldırır ve yüzümüze ba ka rak, “Ma şa al lah! Bakın 
Üstad bu ra da ne de miş...” di ye rek dik ka ti mi zi çe ker ve sözünü 
et ti ği kısmı bi ze de din le tir di.103

Sen Nasıl Ol du da Müftü Ol madın?

Malâyâni yat tan ve gıybet ten çok nef ret eder di. Yanında kim-
se nin gıybet et me si ne müsa ade et mez di.

Bir de fasında da ken di sin den şöyle bir hatıra din le dim: “Bazı 
günler Üstad ile bir lik te kıra gi der dik. Üstad Haz ret le ri biz den 
ayrı bir ke na ra çe ki lir, o ih ti yar ha lin de ba zen bir sa at ten faz la 
vecd ile dua eder di. Dua eder ken, yer yer, yüzü diz le ri ne de ğe-
cek gi bi olur du. Ken di ne ge len me şak kat ler den ve ıstırap lar dan 
ke sin lik le şikâyet et mez di. Bir sıkıntıyla karşılaştığı za man 
‘Bu nun altında bir Rah met-i ila hi ye vardır’ der di.”

Zübe yir Ağa bey bir gün ba na şun ları söyle di: “Bu Kur’an ve 
iman hiz me ti bi zim için farz-ı ayn’dır. Üstad’ı tanıma yan lar ve 
hiz me ti ni bil me yen ler bi zim ka dar me sul ol maz lar.”

Yi ne bir soh bet sırasında Zübe yir Ağa bey, ba na: “Sen nasıl 
ol du da şim di ye ka dar imam, va iz ya hut müftü ol madın?” di ye 
sor du. Ben de ona ma ce ra-yı ha yatımı an lattım:

“Be nim Hacı Fa ruk Bey adında bir ho cam vardı. Ba na yer yer, 
‘Al lah sana dev let ma aşı na sip et me sin’ di ye dua eder di. Ben de 
bu dua dan his sen rahatsızlık du yu yor dum. Ken di si ne de böyle 
dua et me si nin hik me ti ni so ra mazdım. Der ken tah si li mi ta mam-

103 Mehmed Kırkıncı, Hayatım-Hatıralarım, s:157-158
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ladım. Müftü So lak za de Sadık Efen di bir gün beni çağıra rak, 
‘Se nin mu rakıb ol manı tek lif ede ce ğim’ de di. Bu tek li fe se vinmiş-
tim. An cak bazı kim se ler Nur ta le be si ol du ğu mu yüksek ma kam-
la ra şi kayet et miş ola cak lar ki, bu ta yin ger çek leş me di.

Bir za man son ra Bay burt’un ile ri ge len le rin den Şa ban Efen di 
ile bir grup ar ka daşı yanıma gel di ler. Şa ban Efen di ba na, ‘Se nin 
Bay burt’a müftü ol manı is ti yo ruz’ de di. Bu tek li fe müsbet ce vap 
ver miş tim, ama yi ne de, ‘Ba bam dan izin al manız ge re kir’ de dim. 
He yet ola rak ba bamın yanına gi dip du ru mu anlatmışlar. Tek rar 
yanıma gel dik le rin de; ‘Ba ban tek li fi mi zi ke sin lik le red det ti’ de di-
ler. Ak şam eve git ti ğim de ba bam kaş ları çatık bir va zi yet te otu-
ru yor du. Bir süre ses siz kaldıktan son ra sert ve si tem li bir eda 
ile ‘Ho ca’, de di, ‘Sen bir sürü ço luk-ço cu ğun la aç ve su suz mu 
kaldın ki, he men ma aşlı bir işe he ves len din? Med re se de yaptığın 
hiz met le ri bırakıp da nasıl müftü ola caksın?’

Ben sa de ce ses siz kal mak la ye tin dim. Me mu ri ye te atılmam 
da böyle ce nok ta lanmış ol du.”

Ben bun ları an latınca Zübe yir Ağa bey, ba bamı çok tak dir et ti. 
Her kes evlâdının böyle resmî göre ve ta yi ni ni şid det le is ter ken, 
ba bamın bu şe kil de düşünme sin den çok mem nun kaldı.

Zübe yir Ağa bey “Ta ri katçılar la aranız nasıl?” di ye sor du. 
“Bir bi ri miz le tam bir mu hab bet için de yiz. Yer yer zi ya ret le ri ne 
gi de riz. Zi kir faslından sonra bi ze ders yaptırırlar” di ye ce vap 
ver dim. Çok mem nun kaldı ve “Bir kim se İslâmi yet’e bir saç te li 
ka dar da hiz met et se onu tak dir et me miz ve ku cak lamamız ge re-
kir” de di.

Zübe yir Ağa bey ko nuş masına Üstad’dan şu hatırayı nak le de-
rek de vam et ti:

“Üstad’ın yanında kaldığımızda bir gün kapı çalındı. Dışarı 
çıktığımızda İsmet Pa şa ta raf tarı, ga ze te ci İlha mi Soy sal’ı 
gördük. ‘Ben Be diüzza man’ı ziya re te gel dim’  de di.
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Biz ken di ken di mi ze, ‘Üstad bu nu ka bul et mez’ di yor duk.

Üstadımıza ha ber ve rin ce, ‘Gel sin, bu yur sun.’ de di. Biz bu nu 
du yun ca şaşırdık. İlha mi Soy sal’ı içe ri aldık. Üstad onu ayak ta 
karşıladı. İlha mi Soy sal da Üstadımızın eli ni öptü. Soy sal da ha 
ko nuş ma ya baş la ma dan, Üstadımız söze baş ladı ve iman ile il gi li 
bir çok ha ki ka ti an lattı. İlha mi Soy sal hiç ko nu şa ma dan sa de ce 
din le di. So nun da yi ne Üstad’ın eli ni öpe rek ayrıldı.

Ken di si nin nak let ti ği ne göre İlha mi Soy sal, Be diüzza man’ı 
zi ya re te ge lir ken İsmet Pa şa’ya danışmış. O da gi de bi le ce ği ni, 
fa kat Be diüzza man’ın çok te sir li bi ri ol du ğu nu, onun et ki si 
altında kal ma ma ya dik kat et me si ge rek ti ğini söyle miş.

İlha mi Bey git tik ten son ra Üstad Haz ret le ri bi zi yanına 
çağırdı ve şun ları söyle di; ‘Bir in sanın İslâmi yet’e düşmanlığı 
yüz ise onu dok san do ku za in dir mek hiz met tir, hat ta yüz bi re 
çıkart ma mak da hi hiz met tir.’”104

Zübe yir Ağa bey Gel di mi?

An ka ra’da bir ame li yat ge çir miş tim. O sıra da Zübe yir Ağa-
bey, İstan bul’dan An ka ra’ya te le fon açmış ve Sa id Özde mir Ağa-
bey’e: “Ho cam has ta ne den çıkınca İstan bul’a ge tir” de miş. Ben 
ta bur cu olun ca Sa id Özde mir Ağa bey be ni İstan bul’a götürdü.  
Zübe yir Ağa bey, da ha ra hat ede bi le ce ğim düşünce siy le be ni 
Be kir Berk Ağa bey’in Çem ber li taş’ta ki Kiğılı Pa sajı’nda bu lu-
nan yazıha ne sin de mi sa fir et ti. Ken di si Süley ma ni ye Ca mii 
yakınında bu lu nan Ki razlı Mes cid’te ki med re se sin de kalıyor du. 
Her gün yazıha ne ye ge li yor du. 

Bir gün Be kir Berk Ağa bey, “Ho cam, ben İşa ratü’l-İ’caz’ı 
çok me rak edi yo rum. Se nin bu ra da kaldığın süre de, ge ce le ri 
İşa ratü’l-İ’caz’ı be ra ber ce oku ya bi lir mi yiz?” de di. Ben de ka bul 
et tim. Ge ce le ri be ra ber oku yor duk. Ders bi tin ce ba na, “Sen yat. 
Ben oku du ğu muz ye ri bir da ha gözden ge çi re yim” di yor du. 

104 Mehmed Kırkıncı, Hayatım-Hatıralarım, s: 158-159
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Bir gün Mus ta fa Po lat, kol tu ğun da çan tasıyla sa at on ci varı, 
Be kir Berk’in yazıha ne si ne gel di. O za man lar haf talık İtti had 
ga ze te si ni çıkarıyor du. Zübe yir Ağa bey’in her gün yazıha ne ye 
gel di ği ni bil di ği için: “Ho cam, Zübe yir Ağa bey gel di mi?” di ye 
sor du. Henüz gel me di ği ni söyle dim ve “Hayırdır?” de dim.

“Pa pa Türki ye’ye ge li yor. Şev ket Ey gi Ye ni İstiklâl ga ze te sin-
de, Pa pa hakkında ağır sözler yazmış. Aca ba biz İtti had ga ze te si-
ne bu ko nu da ne ler ya zalım, di ye sor ma ya gel dim” de di.

“Şev ket Ey gi iyi yapmış, sen de ben zer şey ler yaz” de dim. 
“Ol maz Ho cam! Bu çok mühim bir me se le… Kor karım ha ta 
ya parız. Zübe yir Ağa be ye danışmam lazım” de di. Bi raz son ra 
Zübe yir Ağa bey gel di. Mus ta fa Po lat du ru mu an latınca:

“Ne ya za caksın, el bet te hoş ame di ede cek sin. Hoş gel din, se fa 
gel din! di ye ya za caksın” de di ve ila ve et ti: 

“Üstadımız da 1952’de İstan bul’a gel di ğin de Fe ner Pat rik ha-
ne si’nde At he na go uras’ı zi ya ret et miş ti. Eğer onun hakkında iyi 
şey ler yaz maz sanız Fe ner Pat ri ği nin yanına gi der. Bu mem le ket 
aley hin de menfî ka rar lar alırlar.” 

Mus ta fa Po lat da, Pa pa hakkında güzel bir yazı ka le me aldı.

Bir za man son ra bir mas la hat ge re ği Be kir Bey ile bir lik te 
Baş ba kan Süley man De mi rel’in zi ya re ti ne git tik. Soh be ti miz 
sırasında De mi rel bir ara şun ları söyle di; “Ya hu bu ba kan-
larımızın ço ğu sıhhat li düşüne mi yor lar. Pa pa gel di ğin de, ‘Sakın 
biz bu na sa hip ol ma yalım. Ne re ye gi der se git sin’ de di ler. Ben 
de, ‘Papayı, dev let ola rak biz mi sa fir ede lim. Eğer biz ona sa hip 
çıkmaz sak Fe ner-Rum Pat ri ği ne gi der. Ora da mem le ket aley hin-
de ka rar lar alırlar. Eğer onu biz mi sa fir eder sek, biz de onun la 
gi de riz. Hiç ol maz sa ko nuş tuk larını din le riz’ de dim. Fa kat bu nu 
ka bul et tir mek te çok zor landım” de di. 

O bun ları söyler ken Zübe yir Ağa beyin sözle ri aklıma gel di. 
Süley man Bey bir po li ti kacı ve dev let adamı ol du ğu için bu nu 
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bil me si nor mal di. Ama Zübe yir Ağa beyin bu nu anla masına çok 
hay ret et tim.105

Söz Üstadındır

Üstadımız dünya de ğiş tir dik ten son ra Zübe yir Ağa bey bir 
müddet Es ki şe hir’de kaldı. Son ra İstan bul’a gel di. 1961 yılının 
son larına doğ ru da be ni İstan bul’a çağırdı. Git ti ğim de, “Be kir 
Bey Er zu rum’a gel diği za man sa na hiç bir şey söyle me di mi?” 
di ye sor du.

Ben de; “Hayır söyle me di, fa kat ben Rah mi Bey’den bir 
şey ler duy dum. Hüsrev Ağa bey, Ri sa le-i Nur’un ye ni yazıyla 
yazılmasına karşı çıkıyor ve eski yazıyla yazılması ge rek ti ği ni 
söylüyor muş” de dim.

“Hah” de di, “İşte onu so ru yo rum. Hüsrev Ağa bey ma ale sef 
böyle bir işe gi riş ti. Ri sa le-i Nur’un ye ni harf ler le basılması câiz 
de ğil, es ki yazı ile ço ğaltıla cak. Yazıda da be nim hattım ta kip edi-
le cek” di yor. Sa id Özde mir’e ha ber salmış, ye ni harf ler le basılan 
ki tap ları ge ri is te miş. Ki tap ların bun dan son ra es ki yazı ile 
basılmasını söyle miş. Ne hik met ise genç le rin bir ço ğu da on dan 
ya na olu yor lar. Böyle bir al dan ma için de ler. Şaşırdık kaldık. Ne 
düşünürsün?” de di. 

O sıra da İstan bul’da Ki razlı Mes cid’de kalıyor duk. Zübe yir 
Ağa be ye:

“Siz Hüsrev Ağa bey le görüşüp ken di si ne du ru mu an lat-
madınız mı? Üstad ha yat ta iken eser le rin ye ni yazıyla basıldığını 
hatırlat madınız mı?” di ye sor dum.

“‘Görüşme yi kaç de fa de ne dik ama hiç kim se yi ka bul et mi-
yor. Be ni hiç kabul et mi yor. Görüşmek mümkün de ğil!”  de di.

“O hal de Hüsrev Ağa be yin yanına top lu ca gi de lim. Eğer 
görüşme yi ka bul et mez se, ‘Biz görüşmek, eli ni öpmek için git tik, 
ama o bi zi ka bul et me di’ deriz” de dim. 

105 Mehmed Kırkıncı, Hayatım-Hatıralarım, s:159-161
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Bu fi kir Zübe yir Ağa be yin aklına yattı. Ah met Ay ti mur’a:

“He men An ka ra’ya iki bi let al. Ho cam ile An ka ra’ya gi de ce-
ğiz” de di.

An ka ra’ya gel dik. Zübe yir Ağa bey du ru mu Sa id Özde mir’e 
an lattı. O da ka bul et ti. Zübe yir Ağa bey: “Kas ta mo nu’da Meh met 
Fey zi Ağa bey ile Elazığ’da Hulûsi Ağa be yin fi kir le ri ni de alalım” 
de di. Ah met Ay ti mur’u Hulûsi Ağa bey’in yanına gönderdi. Sun-
gur Ağa bey ile ben de, Meh met Fey zi Ağa bey ile görüşmek üze re 
Kasta mo nu’ya git tik.  

Meh met Fey zi Ağa bey ile on sa ate yakın soh bet et tik. Üstad 
ile be ra ber kaldıkları günle ri, se kiz se ne ona hiz met et ti ği ni, 
De niz li Ha pis ha ne si’ne be ra ber gir dik le ri ni an lattı.

Biz ken di si ne Hüsrev Ağa be yin du ru mu nu an latınca: 

“Olur mu öyle şey? O müel lif de ğil ki… Üstad, ha yatında bun-
ları ye ni yazıyla neş ret tir di. Söz Üstad’ın… Onun da, be nim de, 
bu ko nu da hiç bir şey söyle me ye hakkımız yok. Bi zim va zi fe miz 
sa de ce Ri sa le-i Nur ları neş ret mek tir. Ben yi ne es ki mez yazı ile 
oku rum, ya zarım; çünkü ben ye ni yazıyı bil mi yo rum. Fa kat es ki 
yazıyı bil me yen ler de ye ni yazıyla oku sun lar. Hüsrev Ağa bey bu 
ko nu da farklı düşünüyor” de di. Biz de Hüsrev Ağa bey ile ko nuş-
mak is te di ği mi zi söyle dik.

“Müna sip olur. Ka bul eder se ne âlâ, ka bul et mez se bu onun 
bi le ce ği şey. Müca de le ye gir mez, yo lu nu za de vam eder si niz” 
de di.

Meh met Fey zi Ağa bey’den bu ce vabı alınca tek rar An ka ra’ya 
döndük. Tah sin To la Ağa bey’in evin de toplandık. Hulûsi Ağa bey 
de aynı mânâda şey ler söyle miş. Bu nu öğre nin ce çok se vin dik. 
Onaltı ki şi bir otobüse bin dik ve yo la çıktık.

Yol da gi der ken ben Zübe yir Ağa bey ile bir lik te şoförün 
ar kasında ki kol tuk ta otu ru yor dum. Gi der ken yo lun ke narında 
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be yaz be yaz ko yun lar gördük. “Hişt!” di ye par mağını om zu ma 
sert çe bastırdı ve ko yun ları göste re rek:

“Ho cam, bun lar se nin am cazâde le rin” de di. Son ra “Üstad ile 
bir lik te bir yol cu lu ğu muz da Üstad cam ke narında otu ru yor du, 
ben de se nin otur du ğun yer de idim. Tam bu ra dan ge çer ken, 
Üstadımız ot la yan ko yun ları göste re rek ba na ay nen bu şe kil de 
hi tap et ti” de di.

Sa at on su larında Is par ta’ya in dik. Sâlim Ağa be yin dükkanına 
git tik. Sâlim Ağa bey, oğ lu Nu ri’yi Hüsrev Ağa be yin yanına 
gönde re rek:

“Ağa bey ler se ni görme ye, eli ni öpme ye gel miş ler” di ye ha ber 
ver me si ni söyle di.

Hüsrev Ağa bey, her ne den se he yet için de bir tek be nim le 
görüşme yi ka bul et miş. “Mol la Meh met gel sin” de miş. Henüz 
ço cuk olan Nu ri ile bir lik te Hüsrev Ağa beyin yanına git tim. 
Yanına gir di ğim de başında sarığı vardı. Cev şen yazıyor du. Tam 
mânâsıyla nur’ani yet kes bet miş ti. Aya ğa kalktı, ba na doğ ru bir 
kaç adım gel di ve “Mol la Meh met hoş gel din” de di. Ben de eli ni 
öptüm ve “Hoş bul duk” de dim. Son ra otur duk.

“Gördün mü?” de di, “Bun ların ba na yaptıklarını… Zübe yir’in, 
Bay ram’ın, Sa id’in yaptıklarını…”

“Hayırdır Ağa bey?” de dim.

“Bun lar be ni din le mi yor lar. Ben de on ları ken di âle mim den 
attım” de di. 

“Ağa bey, sen böyle di yor sun ama Üstadımız, ‘Ba na ha pis ha-
ne de yer hazırla yan la ra hakkımı helâl et tim’ di yor. Sen se ne ler-
ce Üstadımıza hiz met eden; Zübe yir Ağa bey, Bay ram Ağa bey, 
Ta hirî Ağa bey gi bi in san ları dışlarsan ve âle min den atar san 
nasıl olur?” de dim. 

Fa kat Hüsrev Ağa bey be nim sözle ri mi duy mazlıktan ge le rek, 
ko nu yu ge çiş tir di. Ye rin den kalktı, bir kaç ta ne ka lem ucu nu 

H a t ı r a l a r d a  Z ü b e y i r  G ü n d ü z a l p



B i r  İm a n  Â b i d e s i  Z ü b e y i r  G ü n d ü z a l p

298

kağıda sarıp ce ke ti min ya ka ce bi ne so ka rak; “Ney se!” de di, “Sen 
Sa id Özde mir’in gönder di ği ye ni harf ler le ya zılan eser le ri bırak 
ve be nim de di ğim şe kilde el le ya za rak Ri sa le-i Nur ları neş ret. 
Varsın on lar be nim pe şim den gel me sin” de di. Ben de:

“Hüsrev Ağa bey, or talıkta bazı söylen ti ler do laşıyor. Bun lar-
dan ha be rin var mı? Bu söylen ti le re karşı ne ce vap ve re bi li riz?” 
de dim. 

“Ney miş o söylen ti ler?” di ye sor du.

“‘Şöyle di yor lar; ‘Be diüzza man o eser le rin müel li fi, ken di 
sağlığında ye ni harf ler le bastırdı. En son Ta rih çe-i Ha yat 
basıldı. Üstad, Ta rih çe-i Ha yat’ın basımından çok son ra ve fat 
et ti. Hüsrev Ağa bey ise Ri sa le-i Nur’un bir kâtibi, bir ta le be si dir. 
O, şer’an ve hu ku ken Ri sa le-i Nur ların sa hi bi de ğil ki, bu ko nu-
lar da böyle bir de ği şik li ği ya pa bil sin, ye ni yazıyla Ri sa le uy gun 
görmesin…”

Ba na ce vap ola rak: “Ben ken di başıma ha re ket et mi yo rum. 
Hazreti Ali’yi rüyam da gördüm, o ba na böyle em ret ti”  de di.

“Hüsrev Ağa bey!” de dim, “Şer’an rüya ile amel edil mez. Hat-
ta ke ra met le de amel edil mez. Rüya ilim ne vin den sayılmıyor. 
Fıkıhta ve fet va da, rüya ve ke ra met de lil ola rak ka bul edil mi-
yor.”

Hüsrev Ağa bey aya ğa kalktı, elim den tu ta rak be ni aya ğa 
kaldırdı ve kapıya doğ ru götüre rek “Mol la Meh med, hoş gel din, 
sa fa gel din!” de di ve uğur ladı.

Ağa bey le rin yanına gel di ğim de ne ler ol du ğu nu sor du lar, 
ben de olan ları an lattım. Bu ko nuş mayı et ra fa yaydık. Ak şam 
med re se ye gel dik. Med re se Ispar ta ce ma atiy le tıklım tıklım dol-
du. O ce ma ate de Hüsrev Ağa bey ile ko nuş tuk larımızı tek tek 
an lattım. Ce ma atin ek se ri si Hüsrev Ağa be yin düşünce sinde idi. 
On la ra Ri sa le-i Nur’un tek kâti bi nin Hüsrev Ağa bey ol madığını, 
Üstad’a hiz met eden di ğer bütün ta le be le rin onun bu fik ri ne 
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katılmadıklarını an lattım. El hamdülil lah o se ya ha ti miz çok is ti-
fa de li geç ti.

O olay dan son ra Zübe yir Ağa bey ile bir lik te Is par ta ha va li si ni 
gez dik. Anka ra’ya döndük. Son ra ben Er zu rum’a git tim, Zübe yir 
Ağa bey de İstan bul’a döndü.106

Ni ye Uyu ya madın Zübe yir Ağa bey?

Zübe yir Ağa bey, ço ğu za man be ni İstan bul’a çağırırdı. Her 
de fasında ce ma at için ha yatî olan bir me se le ile karşılaşırdım. 
Yi ne bir gün çağırmıştı, yanına git ti ğim de:

“Avu kat Be kir Bey Er zu rum’a gel di ğin de si ze hiç bir şey söyle-
me di mi?” di ye sor du.

“Hayır!” de dim, “Ger çi ha lin de bir ga rip lik his se di yor dum. 
Ama hiç bir şey söyle me di” di ye ek le dim.

“Al lah, Al lah!” di ye ta accübünü ifa de et tik ten son ra, “Duy-
madın mı? Ye ni bir par ti ku ru lu yor muş.”de di. 

Duy madığımı söyle yin ce: “Nec met tin Er ba kan Bey, Tev fik 
Pak su, Hüsa met tin Ak mum cu, bir le şip ye ni bir par ti ku ra cak-
larmış. Al lah ko ru sun bu ye ni par ti din namına ku rul du ğu için 
Müslüman ları bir bi ri ne düşürür ve hiz me ti mi ze za rar ve rir. 
Bu na bir çözüm bul malıyız” de di.

Ge ce le ri Zübe yir Ağa bey ile bir lik te kalıyor duk. Sürek li bu 
me se le yi düşünüyor ve çok ra hatsız olu yor du. Bir ge ce be ni 
uyandıra rak:

“Kalk, Ho cam kalk. Ben bu ge ce hiç uyu ya madım” de di.

“Ni ye uyu ya madın Zübe yir Ağa bey?” de dim.

“Bu ye ni par ti nin büyük bir fit ne ye ve si le ola cağından kor-
ku yo rum. İnsan lar za hi re ba kar lar ve si ya se tin ca zi be si ne 
kapılırlar. Bazı dost larımızın bu kudsî hiz me ti bırakıp si ya se te 
gi re ce ğin den en di şe edi yo rum” de di.

106 Mehmed Kırkıncı, Hayatım-Hatıralarım, s:164–167
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Ben, Zübe yir Ağa be yin bu de re ce ra hatsız ol masını ken dim ce 

faz la bul muş tum.

“Bu ka dar en di şe len me ağa bey” de dim.

“Yok Ho cam! Ola cağı bu…” de di.

Bi raz da ha ko nuş tuk. Son ra Zübe yir Ağa bey odasına geç ti.

Onun bu fev kalâde üzüntüsü be ni de ra hatsız et miş ti. Bir 

çıkış yo lu bul mak üze re düşünme ye baş ladım. Sa bah le yin kah-

valtı ya par ken, ken di si ne şu tek lif te bu lun dum:

“Biz bütün ağa bey le ri top la yalım. Tev fik Bey de, Hüsa met tin 

Bey de Nur ta le be si dir. Bun ları çağıralım. On la ra Üstad’ın si ya-

se te ait düstur larından oku yalım” de dim.

“Bak bu çok iyi olur” de di. He men Meh met Fırıncı’yı 

çağırdı:

“Sen he men Is par ta’ya git. Ora dan Ta hirî Mut lu Ağa bey’i, 

Bay ram Yüksel’i, Mus ta fa Sun gur’u, Tah sin To la’yı, Ali ih san 

To la’yı İstan bul’a da vet et” de di. Da ha son ra da par ti ye katılma-

ya hazırla nan Nur ta le be le ri ni de çağırttı.

Be kir Ağa be yin Çem ber li taş’ta ki yazıha ne sin de toplandık. 

Zübe yir Ağa bey toplantıyı ida re edi yor du.

“Her kes ko nu şur sa bu işin için den çıka mayız. Bi zim ta raf tan 

Tah sin To la ile Meh met Kırkıncı Ho ca ko nuş sun. Öbür ta raf tan 

da Tev fik Pak su ile onun ten sip ede ce ği bi ri si ko nuş sun. Biz de 

bir köşe de otu ralım. Eğer mev zu ile alâkalı ola rak, Üstadımızdan 

bir na kil yapılması icap eder se, biz o za man ko nu şu ruz” de di.

Bu ko nu lar da Tah sin To la Ağa bey ben den da ha tecrübe li idi. 

Ba na, “Hocam, önce lik le Tev fik Bey’i din le ye lim. Ba kalım, ye ni 

bir par ti kur ma ya ne den lüzum görmüşler. Önce onu bir an la-

yalım” de di. Ben de ka bul edin ce Tev fik Bey’e bu nu sor duk. Bi ze 

şun ları an lattı:
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“Ben Ada let Par ti si’nden Ada na me bu suy dum. Fa kat bu son 
se çim ler de Ada let Par ti li ler ba na oyun et ti ler. Be ni lis te dışında 
bıraktılar. Ben de on la ra kızdım. Bu kızgınlıkla An ka ra’ya git miş-
tim. Ora da Nec met tin Bey’i gördüm. Ona, ‘Ye ter bu ma son ların 
pe şin den koş tu ğu muz. Biz de ye ni bir par ti ku ralım’ di ye tek lif te 
bu lun dum. O da ka bul et ti.

Da ha son ra Os man Tu ran ile görüştük. Ce lal Ba yar’ın da 
ye ni bir par ti kurdur mak is te di ği ni, onun da fi kir le ri ni al mamızı 
söyle di. Fa kat Nec met tin Bey:

‘Bu nu ya pa mayız. Çünkü biz Ada let Par ti si yöne ti ci le ri nin 
bazılarını mason di ye ten kit ede ce ğiz. Eğer ona yakınlaşırsak, 
bi zim de Ada let Par ti si’nden farkımız kal maz’ de di.

Nec met tin Bey’le pren sip ola rak an laşmıştık. Fa kat Nec met-
tin Bey, ‘Ben Şey him Meh med Za hid Kot ku Efen di’nin iz ni ni 
al ma dan bu işe gi re mem. Önce onun la bir ko nu şayım’ de di.”

Bu söz üze ri ne Zübe yir Ağa bey diz le ri nin üze ri ne doğ rul du 
ve şe ha det par mağını ye re sert çe bastıra rak, “Al lah sen den razı 
ol sun Tev fik Bey… Ba na, Üstadıma sa da kat der si ver din. Ben 
şim di Üstadıma bin kat da ha faz la bağlandım” de di.

Tev fik Bey sözle ri ne şöyle de vam et ti: “Nec met tin Bey ba na, 
‘Ben şey hi min hu zu run da bu is te ği di le ge ti re mem. Be ra ber gi de-
lim, sen du ru mu ken di si ne an lat’ de di. Bir lik te Meh med Za hid 
Kot ku Efen di’nin dergâhına git tik. Eli ni öptük ve ken di si ne par ti 
kur mamızın ge rek çe le ri ni taf silâtıyla arz et tim. Fa kat Meh med 
Efen di izin ver me di. Da ha son ra iki de fa da ha izin için git tik. Bu 
üçüncü görüşme miz de sözle ri mi şöyle ta mam ladım:

‘Efen di Haz ret le ri, bu mil le ti kur tar mamız lâzım. Bu mil-
let pe ri şan olu yor. Mem le ke te ya ma son lar hâkim olu yor, ya 
da komünist ler. Ne den ken di işi mizi ken di miz görme ye lim?’ 
de dim. So nun da Meh med Za hid Efen di par ti kurmamıza razı 
ol du. Bu na çok se vin dik. Nec met tin Bey: ‘Şey hin du ası bi zim le 
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ol duk tan son ra biz bu işi ba şarırız’ de di ve ba na, ‘Siz Nur cu ları 
top larsınız, ben de ta ri katçıları. Böyle ce ra hatlıkla komünist ler 
ile ma son ları saf dışı bıra ka rak bu mil le te hiz met ede riz’ de di.”

(…)

Toplantı üç-dört gün de vam et ti. Zübe yir Ağa bey, Ri sa le-i 
Nur’da si ya se te ait ne ka dar lâhi ka var sa hep si ni top lattı ve 
ora da okut tu. Toplantı so nun da biz hiz me ti mi zin si ya setüstü 
ola cağına, par ti ku ra ma ya cağımıza, her han gi bir par ti nin men-
su bu gi bi ha re ket et me ye ce ği mi ze ka rar ver dik. Tev fik Bey ve 
görüşünde ki ar ka daş ları bu ka rarı ka bul et ti.

Toplantıdan son ra Zübe yir Ağa bey ba na bol bol dua et ti.107

En Büyük En gel ler Bi le Küçüktür

Ma hal le başı’nda ki Da ra ğaç Ca mii’nde va az edi yor dum. Yi ne 
bir gün va az et me ye gi der ken karşıma bir adam çıktı. 

“Ho cam ne re ye gi di yor sun?” de di. Va aza git ti ği mi söyle dim. 
Adamın ha lin de bir ga rip lik vardı. 

“Ho cam sen duy madın mı? Üstad ve fat et miş…” de di. Bir-
den bi re kızdım ve “Sus!” de dim. Ne re den duy du ğu nu sor dum. 
Rad yo dan duy du ğu nu söyle di. 

Ben Üstad’ın da ha çok uzun yıllar ya şa ya cağını hayâl edi-
yor dum. Va aza git mek ten vaz geç tim. He men ba bamın ma hal-
le başında ki ote li ne git tim, olan ları an lattım. Çok üzüldü ve 
ağ ladı. So nun da olay doğ ru landı. İbra him Okur, Meh met Şanlı, 
Müslüman Ha san, Ka mil Sir ke ci ve Şer cil Ağa bey ile bir lik te 
1700 li ra ve re rek bir mi nibüs tut tuk ve yo la çıktık. Fa kat hiç 
kim se ko nuş mu yor du. Her kes ya Cev şen ya Kur’an oku yor du. 
Ara banın için de bir hüzün ha vası vardı. 

(…) Yol bo yun ca sürek li kar yağdı, ha va da fırtınalıydı. Sa bah 
na mazı vak tin de Di yar bakır’a in dik. Na mazı Di yar bakır’da kıldık. 
O sıra da kar dur du. Sa at do kuz su larında Ur fa’ya ulaştık. Cu ma 

107 Mehmed Kırkıncı, Hayatım-Hatıralarım, s:218–221
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na mazını Dergâhta ki ca mi de kıldık. Ur fa’ya san ki bir in san se li 

akmıştı. Cad de ler, so kak lar Nur ta le be le ri ile do lup taşmıştı. 

Na mazı mütea kip med re se ye git tik. Sun gur Ağa bey, Cey lan Ağa-

bey, Zübe yir Ağa bey, Ta hirî Ağa bey med re se dey di ler.

Zübe yir Ağa bey Üstad’ın son da ki ka larını ve ve fatını ce ma ate 

şu cümle ler le an latıyor du:

“Üstad’ın has talığı çok iler le miş ti. Ate şi çok şid det liy di. Bir ara 

ra hat ladı ve uy ku ya daldı. Biz ken di aramızda ses siz ce ko nu şur-

ken, Elazığ Müftüsü Ömer Efen di içe ri gir di ve Üstad’ı görür gör-

mez, ‘İnnâ lil lah ve innâ iley hi ra ci un’ de di. Biz ona doğ ru dönüp: 

‘Ne ol du?’ di ye sor duk. 

‘Üstad’ın dünyası de ğiş ti.’ di ye karşılık ver di. İti raz ede rek:

‘Üstad yaşıyor.’ de dik. Fa kat Üstad’a dik kat li bakınca ve fat 

et ti ği ni an ladık.”

Son ra Üstad’ın ve fatı anında aldıkları ted bir le ri an lattı:

“Üstadın ve fat et ti ği ni öğre nin ce Ömer Efen di’ye ve fatın giz li 

tu tul masını söyle dik. He men Üstad’ın özel eş ya larını mu ha fa za 

altına aldık. Da ha son ra hâki mi çağırdık ve ge re ken resmî iş lem-

ler baş ladı.

Zübe yir Ağa bey ora da hazır bu lu nan ce ma ate ce sa ret ver mek 

için şun ları söyle di: “Artık Üstadımız git ti. Bu hiz met bi zim boy-

nu muz da kaldı. Ölünce ye ka dar bu hiz me ti de vam et ti re ce ğiz. 

Üstadımız ve fat et ti, di ye dur ma ya cağız Pey gam be ri miz (sallallâhu 

aleyhi ve sellem) ve fat edin ce İslâmi yet’i yay ma va zi fe si dur madı; 

bu va zi fe yi sa ha bi ler üstlen di ler. Şim di biz de bu hiz met uğ run-

da önümüze çıkan bütün en gel le ri aşa cağız. En gel ler ne ka dar 

büyük olur sa ol sun, biz de ki him met, şe ha met, celâdet, ce sa ret 

on dan da ha büyüktür. Bu hâsi yet le rin karşısına han gi en gel 

çıkar sa küçüktür.”108

108 Mehmed Kırkıncı, Hayatım-Hatıralarım, s:126-127

H a t ı r a l a r d a  Z ü b e y i r  G ü n d ü z a l p



B i r  İm a n  Â b i d e s i  Z ü b e y i r  G ü n d ü z a l p

304

BAYRAM YÜKSEL, ZÜBEYİR GÜNDÜZALP’İ ANLATIYOR

Zübe yir Ağa bey Müstes na İdi…

Üstadımız hiz me ti ne ye ni ge len le re bir-iki se ne il ti fat eder, 
ok şar, faz la sıkmaz, ağır ağır ders le re baş lar, fe dakârlık, sa da-
kat, tedbir ve ihlâs ders le ri ve rir di. Çok şefkâtli mu ame le eder di. 
Hu susî hiz met le ri ni de ted ri cen yaptırırdı. Bu hu sus lar da her 
bakımdan en fe dakâr, bir ka le gi bi imanı olan Zübe yir Ağa bey 
idi. Aca ip bir fe dakârlık vardı ken di sin de. Hattâ Üstadımız biz-
le re darılsa, kızsa Zübe yir Ağa be yi döver di. Üstadımız Zübe yir 
Ağa be yin nef si ni tam ter bi ye et miş ti. Zübe yir Ağa be ye, “Bu 
taştır, bu ağaçtır, top raktır, bu mey yit tir” gi bi sözler le nef si ni ren-
ci de ede cek şey le ri söyler di. Zübe yir Ağa bey de, “Evet Üstadım” 
der di, kat’iy yen nef sin den iti raz gel mez di. Al lah rah met ey le sin, 
şe fa ati ne maz har ey le sin. 

Biz ler Üstadımızın, Ri sa le-i Nur’un tarz-ı ha re ke ti ni hem 
ihlâs ışığına mah vi yet, fe dakârlık, kah ra manlık, ik ti sat, kar deş-
le ri ne karşı te va zu, şefkât, düşman larına karşı şe ca at der si ni 
Zübe yir Ağa bey den aldık. Al lah ebe diy yen razı olsun, Al lah 
dünya da ol du ğu gi bi, âhi ret te de onu Nur Üstadımızın hiz metin-
den ayırmasın. Ken di sin den çok is ti fa de et tik. Sa ha bi le rin isâr 
has le ti ne tam maz hardı.

On da, Ri sa le-i Nur’a ve Üstadımıza karşı öyle bir bağlılık 
vardı ki, kat’iy yen ta viz ver mez di. Ken di si ha ka ret le re, iş ken ce le-
re, da yakla ra ma ruz kal sa, zer re ka dar sarsılmazdı. Hattâ Af yon 
hap sin de onun o güzel müda fa alarını haz me de me yen Af yon 
Savcısı, ken di si ne günler ce da yak attırmıştı. Gar di yan ları ayar-
ta rak onu fa la ka la ra yatırırlardı. Gar di yan lar vur duk ça Zübe yir 
Ağa bey “Vu run, vu run!” di ye bağırırdı.

Ha pis ha ne de ken di si ne in sanlık dışı ha ka ret ler yapıldığı 
hâlde o, on la ra şefkâtle mu ame le edip, hiç ehem mi yet ver mez di. 
Bi rik tirmiş ol du ğu ma aşı ile ha pis ha ne de ki fa kir Nur ta le be le ri-
ne yardımda bu lu nur, ken di si ye mez, on la ra ye di rir di.
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Ri sa le-i Nur ve Üstâd uğ run da ken di si ni bin ler par ça da 
et seler, o, yi ne Ri sa le-i Nur di ye kal kardı. Hattâ bazı za man lar 
has ta olur du. “Zübe yir Ağa bey, po lis ler ge li yor” de nil di ği za man 
he men kal kar, hiç has talık ese ri kal mazdı. Po lis ler sık sık ken di-
si ni zi ya ret et tik le ri, bu lun du ğu eve ta har ri mak sadıyla gel dik le-
ri için böyle hare ket eder di. İman ve İslâm’a dâir, şe ca ate dâir 
bir yazı çıksa, hemen Zübe yir Ağa be yi ta har ri eder ler, o da on la-
ra hiç ta viz ver mez, âde ta on lar la dal ga ge çer di. 

Üstadımızdan ne görmüş, ne işit miş se har fiy yen tat bik eder-
di. Üstadımız da en mah rem iş le rin de ve hizmet le rin de Zübe yir 
Ağa be yi is tih dam eder di. Çok za man si yasî mevzu ları ve ya hut 
ha yat-ı iç ti maîye ye dâir me se le le ri Zübe yir Ağa be ye ha va le 
eder di. Bütün iç ti maî mek tup larında, si yasîler le görüşme ler de 
de Zübe yir Ağa bey, Ceylân ve Sun gur me mur olur du. “Sun gur, 
bugün se ni key fet me ye götüre ce ğim” de di ğin de; Sun gur Ağa-
bey “Üstad la gez me ye çıka cağım” di ye çok se vi nir di. Bir den 
hazırlanır, Üstadımız bal ko na çıkar, “Sun gur, evlâdım sen kal, 
filânca ye re mek tup yaz, ve ya hut An ka ra’da Nur’un hiz met le ri 
var ora ya git” der, An ka ra’ya gönde rir di.

Ek se ri bu ne vi den hâdi se ler vu ku bul muş tur. Üstadımız, 
“Sun gur, se nin ha yatın Nur lar la kâim dir,” der di ve “Şahsî hiz me-
tim den zi ya de, sen Ri sa le-i Nur’un hiz me tiy le mükel lef sin” der di. 
Ha yat-ı iç ti maîye ye dâir mek tup iş le rin de, si yasîler le görüşme ler-
de ve An ka ra’da ki Nur hiz met le rin de ek se ri Sun gur Ağa be yi is tih-
dam eder di. Üstadımız da ima ak la kapı açar, ira de-i cüz’îye yi 
kim se nin elin den al maz, yalnız işa ret eder di.

Me selâ, Zübe yir Ağa be yi çağırır, “Zübe yir böyle ya palım mı?” 
der, işa ret eder di. Zübe yir Ağa bey, de “Evet Üstadım, ya palım” 
der di. Üstadımızın işa ret ve em ri ol ma dan ka tiy yen ne mek tup 
ya zar ve ne de baş ka şey le meş gul olur du. Da ima, “Üstad, Ri sa-
le-i Nur” di ye yaşar, on lar la ya tar, kal kardı.

Zübe yir Ağa be yin gay re ti de ye ti şil mez mer te be de idi. Bi zim 
anla ya madığımız me se le le re o çok ehem mi yet le eği lir di. Me selâ 
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İtti had ga ze te si çıktığında Zübe yir Ağa bey, Ga la ta Köprüsünde 
ga ze te satmıştı. An ka ra’ya gel di ğin de, “Ni ye böyle yapıyor sun? 
Sen ga ze te ci mi ol dun, ne lüzûm var da ga ze te ile meş gul olu yor-
sun? Bun lar la çocuk lar meş gul olur, sen ço cuk mu sun?” di ye, 
had dim ol ma ya rak darılmıştım. Çok üzüldü. “Haklısın, ama 
Üstad’ı ve Ri sa le-i Nur’u ne ile tanıta cağız? Üstadımız biz le re 
ga ze te okut tur mu yor muy du? Üstad sağcı neş riyâtı ta kip et mi-
yor muy du? Ga ze te ci li ğin on sey yi esi olur sa, yüz ha se ne si olur. 
Bu iyi bir mes lek de ğil, ga ze te ci lik te insan ken di ni har car, çok 
zor bir mes lek. Ben bun la ra mâni ola mam. Üstad’ı dünya ya ilân 
ede ce ğim, dünya ya tanıta cağım, di ye bu teh like ye atılıyor lar. 
Biz ler aley hin de ol ma yalım. Ben de bun ları teş vik için ga ze te 
sattım” de miş ti.

Ni zam Par ti si ku rul du ğun da hiç ta viz ver me di. Da ima Nu run 
iç ti maî ha yatımıza dâir ders le ri ni an latırdı. “Ama Ağa bey, bun lar 
Müslüman de ğil ler mi? Bun lar kar deş le ri miz de ğil mi?” de di ğim-
de, “Bun lar Üstad’ı an la ya mamışlar. Bun lar bil me ye rek Nur ta le-
be le ri ni par çalıyor lar, çok, pek çok za rar ve ri yor lar” di yor du.109            

MEHMET FIRINCI ZÜBEYİR AĞABEYLE PAYLAŞTIĞI 
ANILARI ANLATIYOR

“Be nim Va zi fem Bu ra ları Süpürmek…”

Bir gün bir kar deş Zübe yir Ağa be ye: “Her han gi bir me se le de 
haksız düştün, zil let olur mu?” di ye sor muş tu. O şöyle ce vap 
ver miş ti: “Hiz met te, ar ka daşına iz zet dâva et mek, en aşağı bir 
zil let tir.” Der di ki: “Bu hiz met te bi ri si bir yanlışlığa düştü mü, 
bir îma, bir îma da ha ede rim. Bir sa rih, bir sa rih da ha ede rim. 
Bun lar dan an la madı mı, ben yüzümü baş ka ta ra fa döne rim.” 

Zübe yir Ağa bey kim se ol madığı za man mer di ven le ri süpürür, 
biz dışarıdan gel di ği miz de ken di si ni o hâlde görürdük. Ta biî 
“Bi ze müsa ade et Ağa bey” der dik. Fa kat ken di si “Ri ca ede rim, 

109 Necmeddin Şahiner, Son Şahitler, III, s:105-107
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be nim va zi fem bu ra ları süpürmek, tu va le ti te miz le mek tir” der-
di. So nun da zor la elin den alırdık. Bazı ar ka daş lar “Ha va al mak 
için bi raz dışarı çıkalım” der ler di. O, ‘Kar de şim en te miz ha va, 
med re se nin bod ru mun dadır’ der di. Ta biî mânevî ha vayı kas-
teder di. “Açık ha va ya çıka caksınız, ama mânen kir le necek si niz” 
de mek is ter di.

(…) Bil has sa is ti şa re ler de Zübe yir Ağa bey hep de lil le konu-
şur, de lil göste ril me si ni bek ler di. ‘Şahsî ka na atim’ ve ya ‘ka na at-i 
âcizânem’ de ni lin ce hoş lan mazdı. Mese le yi il men an lat mak 
ge rek ti ği ni ifa de eder di.

O ta rih ler de bi ri si, “Şim di kim kaldı İslâm kah ramanı?” 
di ye Müslüman ları tez yif eden bir yazı yazınca, Zübe yir Ağa bey 
çok si nir len di ve “Ben varım, ge ti rin ta ban cayı ta va na onun la 
im zamı atayım!” di ye haykırmıştı. O, ce sa ret ve şevk ru hu nun 
söndürülme si ne tahammül ede mez di.

‘Vakf-ı ha yat’ eden le re ‘fe dakârlar’ der ve “Kar deşim, 
fe dakârlar da ire si ge niş le ye cek” der di. Bazı gençler Ri sa le-i 
Nur ları okur, de vamlı der sa ne ye ge lir, kendi ni ve re rek çalışırdı. 
Ai le si bu na karşı çıkardı. Ba zan din dar ai le ler de bu şe kil de dav-
ranırdı. Bu gi bi hâller de Zübe yir Ağa bey, “Aman kar de şim, bu 
fe daîle ri anasına ba basına mağlûp et tir me ye lim. On ların ih ti yaç-
larını göre lim” der di. Eğer o genç uzun müddet kalırsa, on la ra 
el li li ra ve re cek se, 25’ini ken di si ve rir, 25’ini de ba na ve re rek ver-
me mi söyler di. Ve rir ken de şu hu su su hatırlatır ve bi ze de böyle 
söyle me mi zi söyler di: “Kar de şim bu nu ka ti yen ben den bil me. 
Bu nu Al lah’ın ih sanı ola rak bil. Şahsına min net et ti rir sen ihlâs 
bo zu lur. Onun kal binin Al lah’a bağ lan ması ge re kir ken, sa na bağ-
lanır, riyakârlık olur, hiz met de ze de le nir” der di. Bil mi yo rum, 
bel ki ben den baş ka larına da ve re rek bu nu yaptırıyordu. Bazı 
has sas olan lar için de “Ne ih ti yacın var sa bana söyle. Her türlü 
şe yi ne ben ke fi lim” der di.
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Ha mi yet li kim se ler ce Nur hiz me ti için ve ri len pa raları, biz o 
za man Bi rin ci Ağa bey de bu lun du rur duk. Zübe yir Ağa bey öyle 
müna sip görmüştü. Be nim bi raz bankör ol mam dan mıdır, ne dir 
Bi rin ci Ağa be ye ve rir di. Bi rin ci Ağa bey muk te sit tir. Pek pa ra har-
ca maz, üze rin de de bu lun dur maz. Ben de bu nu tak dir edi yo rum. 
Zübe yir Ağa be ye bi ri si böyle bir pa ra ve re cek ol sa onu ce bi ne 
koy mazdı. Kal kar, Bi rin ci Ağa be yin bu lun du ğu ye re gi der, “Al 
kar de şim bu pa rayı” der, ve rir di.

Yanında küçük bir ku tu vardı. Nur’un pa rasını oraya ko yardık. 
Ama za man za man ba na so rardı; “Ne ka dar pa ra var?” di ye. Ben 
de “Ağa bey, ora dadır iş te” der dim. O da, “Ol maz kar de şim, bi le-
cek sin. Şey him be nim na mazı kılar, de mek gi bi bir şey dir bu 
söz” der di. 

Zübe yir Ağa bey, kim se nin hatrını kırmaz, ra hatsız et mez di. 
Gönül kırma mak için çok dik kat eder di. Meselâ oda da iki miz 
hu susî bir me se le ko nu şur ken içe ri genç ler den bi ri gir se, ko nuş-
masını kes mez, fa kat konu yu de ğiş ti rip de vam eder di. Ge len kar-
deş de din ler, an lattıklarından çok is ti fa de eder di. Dışarı çıkar 
çıkmaz da, aramızda ko nuş tu ğu muz me se le ye döner, bıraktığı 
yer den de vam eder di. Böyle çok ol muş tur.

O za man lar faz la nükte ciy dim. Kar deş le ri güldürürdüm. Tam 
o sıra da kapıyı ara lar, müte bes sim bir yüzle ba na ba kar ve der di 
ki:

“Ah Fırıncı kar deş, şu si zi güldüre ni bir bil sem!” Böyle takılır, 
o da lâti fe eder di...

Ri sa le-i Nur ları mütalâa eder ken, ke li me le rin üze rine ba sa 
ba sa okur du. Çok ke re ke li me le rin mânâlarını ve rip ge çer di. 
Ba zen da Ri sa le-i Nur’u Ri sa le-i Nur’la açıklardı. Ayrıca Nur-
ların baş ka ları üze rin de ki te sir leri ni de örnek ola rak ve rir di. 
Me selâ “Ben” der di, “Küçük Sözler’i, Genç lik Reh be ri’ni bi ri si ne 
ver dim ve ya oku dum. Onun üze rin de şöyle te sir et ti. Bir ar ka da-
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şa Ço cuk Ta zi yenâme si’ni ver dim, ço cu ğu nun ölümünden ge len 
hüznünü te sel li et miş, de fa lar ca oku muş” gi bi...

Bir de fasında Üstad aley hin de bir ga ze te de tez yifkâr ve 
ha ki kat olma yan şey ler çıkınca Zübe yir Ağa bey o ce sa ret ve 
kah ra manlığıyla bi zi ha re ke te ge çir di. Genç ler le bir lik te ge rek-
li te mas lar da bu lun duk. He ye canlı bir va zi yet mey da na gel di. 
Ta biî genç li ği he ye ca na ge tir mek ko lay da, fren le mek zor. Mak-
sat hâsıl ol duk tan son ra, bir gün ko lu ma gir di, bi raz yürüdük ve 
“Şim di genç le ri ders le ri nin başına ki tap larını oku ma ğa döndüre-
lim, bu nu tel kin ede lim” de di. Ta biî genç le ri o hâlet-i ru hi ye ye 
büründürmek o an için ne ka dar iyi ise, on dan son ra da Nur 
ders le ri ne döndürmek de o ka dar za rurî idi. Bu hu sus ta şöyle 
de miş ti: “Şe ha met-i ima ni ye vücu da gel di; ama böyle de vam 
eder se genç ler de anar şik bir ruh hâle ti ge li şir.”

Üstad İstan bul’da biz de mi sa fir kaldığında, Zübe yir Ağa bey 
Ur fa’da tev kif edil miş ti. Ora dan tah li ye edildik ten son ra İstan-
bul’a gel miş ti. Ra ma zan bay ramından bir gün öncey di. O sıra da 
po lis ler bi zim eve ge lip gi di yor, zi ya ret edi yor lar. Po lis her gün 
evin iki ta rafından dışarıda bek li yor du. Ba zen şef le ri de ge li yor-
du. Bir gün Üstad, po lis le rin yanında Zübe yir Ağa be ye demiş ki: 
“Zübe yir, sa na yol pa ranı da ve re ce ğim, ro vel ve ri de ve re ce ğim. 
Sta li ni öldür di ye ce ğim, gi der misin?” Zübe yir Ağa bey kalkıyor, 
“Gi de rim Üstadım. Hem val la hi, hem bil la hi gi de rim” di yor.

Di ğer ta le be le ri ne de aynı şe yi söylüyor. Da ha son ra po lis 
şef le ri ne dönüp di yor ki: “İşte görüyor su nuz, bun ları ben tu tu-
yo rum. Ben Fa tih Ca mii’nin mi na re sine çıksam -eliy le işa ret ede-
rek- şöyle bir işa ret et sem, se nin Ba yur’un ne ya pa cak?”

Zübe yir Ağa bey, bir kim se gel di ğin de, uğur lar ken sa de ce 
kapıya ka dar çıkmayı ye ter li bul mazdı. “Sade ce kapıya ka dar 
yol cu et mek be ni ezi ci bir şey” der, hiç ol maz sa Süley ma ni-
ye’den Fen Fakülte si ne ka dar uğur lan ması ge rek ti ği ni söyler di. 
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“Otobüse ka dar gide mi yo ruz, hiç ol maz sa ora ya ka dar Ana do-
lu’dan gelen bir mi sa fi ri yol cu ede lim” der di.

Kon ya’dan ge len bi ri si ki tap is te miş ti. İşle ri oldu ğun dan bek le-
ye me miş ti. Bel li bir sa at te ga raj da buluş mak üze re an laşmışlardı. 
Zübe yir Ağa bey ki tap iş le ri ne ba kan Ha lil Yürür’e du ru mu 
an latıp o sa at te Sir ke ci’de is te ni len ki tap lar la hazır bu lun masını 
is te miş ti. O za man otobüsler Sir ke ci’den kalkıyor du. Ha lil Kar-
deş adamı tanımadığından, ora da Zübe yir Ağa bey le bu lu şup, 
kitap ları ken di si ne ve re cek ler di. Zübe yir Ağa bey önceden oto-
büsün ha re ket ede ce ği ye re varmış. Ha va olduk ça yağ mur lu... 
Ha lil’i bek le me ye baş lamış. Zaman da gi de rek kısalıyor ve fa kat 
Ha lil Yürür bir türlü gel mi yor. So nun da, otobüs ha re ket edip 
git miş. Zübe yir Ağa bey de Süley ma ni ye’ye dönmüş. Fa kat yol da 
sırılsıklam ıslanmış. Kapıyı açıp bir de bakmış ki, Ha lil so bayı 
yakmış, karşısına ge çip, uzanmış dur mu yor mu? Zübe yir Ağa bey 
kapıyı ha fif çe ara layıp, “Kar de şim Ha lil” de miş yu mu şak bir ses-
le, “Ha ni Sir ke ci’de bulu şa caktık, ki tap ge ti re cek tin?” Ha lil bu nu 
unut muş ama o an hatırlamış, “Ağa bey unut tum” de miş. Zübe yir 
Ağa bey de “Pe ki kar de şim” de yip üst ka ta çıkmış. Has ta ha lin de 
göster di ği bu sabır, onun büyüklüğünün bir işa re ti dir.

Zübe yir Ağa be ye, ken di si ni bi ri nin gıybet et ti ği söyle nin ce; 
“Onun anasına rah met, ba basına rah met, ced di ne rah met, ni ne-
si ne rah met” di ye rah met okuya rak karşılık ve rir di.

“Eğer” der di, “Ri sa le-i Nur hiz me ti ne ilim mâni olacak sa, 
ya şasın ce ha let; eğer zen gin lik mâni ola cak sa, ya şasın fa kir lik; 
eğer ev li lik mâni ola cak sa, ya şasın bekârlık; eğer akıl mâni ola-
cak sa, ya şasın cünûn; eğer si nir li lik hiz me te ve si le ola cak sa, 
ya şasın si nir!..”

Kah ra manlık ve sa da kat ifa de eden örnek le ri sıkça ve rir di. 
Me selâ bun lar dan bi ri si ni Üstad ken di si ne şöyle an latmış: “Şark 
Ağa larından Şa kir Ağa vardı. Hiz metkârının eli ne 10 pa ra ve rir, 
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iki par mağı arasında tut tu rur, mav zer le uzak tan ni şan ala rak 

pa rayı vu rurdu. Bun dan hiz metkârının kılı bi le kıpırda mazdı.”

Zübe yir Ağa bey An ka ra’da bu lu nur lar ken İhlâs gaze te siy-

le alâka dar olup, sat mamızı bil dir miş ti. İstanbul’a gel dik ten 

son ra önce Ga la ta Köprüsünün üzerin de ken di si biz zat yarım 

sa at du ra rak ga ze te satmıştı. Aynı şe kil de Süley ma ni ye Ca mii 

önünde de gaze te sattığını bi li yo ruz. Köprü üze rin de sattığı 

ga ze te nüshasının başında Üstad’ın kal paklı fo toğ rafı ile “Din 

düşman larının plânlarını alt üst eden adam” yazısı vardı.

İtti had ga ze te si için ba na de di ki, “Bu ga ze te yi Müslüman lar 

bil mi yor. Bil se ler, yüzbin ler ce sa tar lar. Sen çıta lar dan, ga ze te 

bo yun ca on beş-yir mi ta ne lev ha yap. Genç le rin eli ne ver. Ga ze-

te le ri o lev ha la ra çakın. Cu ma günü ca mi nin önünde ce ma atin 

göre ce ği şe kilde hiç ses çıkar ma dan tut sun lar.”

De di ği gi bi yaptırıp mer hum Mus ta fa Po lat’a vermiş tim. O 

ara Bur sa’ya git miş tim, son rası ne ol du bile mi yo rum.

Ha lil Yürür is min de ki kar de şi mi zin el ka dar küçük ve es ki 

bir rad yo su vardı. Ba zen açar, din ler di. Bir gün yalnız ol du ğu 

bir za man da, Çamlıca’da din le di ği bir piyes te, İslâmi yet ve din 

aley hin de ko nuş ma lar ge çer. Bu nun üze ri ne fev kalâde müte es-

sir olur. Ev den çıkar, İstan bul Rad yo su’na gi dip “Ne dir si zin bu 

yaptığınız?” di ye çıkışma ya ni yet le nir. Kısıklı ile Zübe yir Ağa-

be yin, o za man lar bir müddet otur du ğu evin arasında epey ce 

bir yol vardır. Bu yol da Zübe yir Ağa bey ile karşılaşır. Zübe yir 

Ağa bey Ha lil’in bu ha li ni görünce “Ha lil, ne reye kar de şim?” 

di ye so rar. Ha lil de, “Gi de ce ğim bu İstan bul Rad yo su’na, ‘Ne dir 

bu di ne yaptığınız ha karet?’ di ye so ra cağım” der. Zübe yir Ağa-

bey, “Kar de şim Ha lil, hem ko ku nun ka pağını açıyor sun, hem de 

koktu ğun dan şikâyet edi yor sun” der ve Ha lil’i vaz ge çirir.110

110 Zübeyir Gündüzalp, Yolumuzu Aydınlatan Işık, s:117-126
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Bir gün bir me se le ko nu şu lur ken, “Ben bu işe müda he le ede-
ce ğim” de dim. Zübe yir Ağa bey, “Kar de şim, bu söz si yasîdir. ‘Bu 
iş le alâka dar ola cağım.’ der sen, mes le ği mi ze uy gun olur.” de di.

Bu nun üze ri ne, han gi tavır, ha re ket ve sözle rin mes le ği mi ze 
uyup uy madığı üze rin de epey soh bet ol du. Ama şu an da hep si ni 
hatırlamıyo rum.

Hatırladığım bir ta ne si de Ana do lu’dan ge len avu kat bir kar-
de şi mi zin, bir genç için şöyle de di ği: “Zübe yir Ağa bey, bıra kalım, 
bir par ça da o kar deşi miz siv ril sin!” Zübe yir Ağa bey bil has sa bu 
sözden çok faz la rahatsız ol du ğu nu ifa de et ti:

“Ne de mek kar de şim, siv ril mek?.. Mes le ği mi ze hiç mi hiç 
uy maz. Ta ma men si yasîdir.”

Tavırlar hu su sun da, bi r a ra da ya şa yan hiz met er babının bir bi-
ri nin ar kasından, önünden kaş göz işaret le riy le, bi ri ni di ğe ri ne 
karşı küçük düşürücü müstehzî tavırlar la ha fi fe al ma hu su su nu, 
o de re ce müte es sirâne ve müte es sifâne ifa de et ti ki, “Ara da ki 
bütün samimiyet duy gu larını mah ve der, or ta dan kaldırır, kar de-
şim...” de di.

Süley ma ni ye’de kaldığı za man lar da Ga zi antep’ten bi raz cez-
be li bir zât ge lir. Zübe yir Ağa be yi zi ya re tin de hâl ve hatırdan 
son ra, “Ben bu ra ya hizmet için gel dim; ba na han gi va zi fe yi ve re-
cek si niz?” der.

Zübe yir Ağa bey de, “Kar de şim, ben bu ra ya gel dim, kim se 
ba na ‘şu va zi fe yi ya pa caksınız’ de me di. Baktım, mer di ven ler 
süpürüle cek, tu va let te miz le ne cek. Gel di ğim den be ri mümkün 
ol du ğu ka dar bun ları yap ma ya çalışıyo rum.” di ye karşılık ve rir. 

Ha ki ka ten bi zim ih mal ve tem bel li ği miz den ve ya boş bu lun-
mamızdan, Zübe yir Ağa be yin bun ları zaman za man bil fi il 
yaptığını görürdük.

Bir kar de şi miz için söyle dim ki: “Hiz me tin pa rasına pu lu na, 
he sabına dik kat et mi yor, şahsî he sap larına karışıyor. Bu kar deş, 
Üstad za manında Üstad’ın çok il ti fatına maz har ol muş, ne şir hiz-
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met le rin de bulun muş bir zâttır. Bu nasıl ola bi li yor? Hiz me ti miz 
bu na nasıl ce vaz ve re bi lir?” Zübe yir Ağa bey, “Kar de şim!.. Ben 
ona, Hazreti Üstad’ın azamî fe dakârlık der si ver di ği ni görme-
dim!” di ye ce vap ver di.

1956 se ne sin de Is par ta’ya tren le git miş tim. Tren ge ce va ra-
cağı yer de sa bah sa at 10 ci varında ula şa bildi. Ben he men Üstad 
Haz ret le ri’nin yanına git tim. Tam vardığımda, üç-dört sa at 
de vam eden sa bah ders le rin den bi rin den çıkıyor lardı.

Zübe yir Ağa bey bir kaç da ki ka ev vel Hazreti Üstad’ın ders 
so nun da an lattığı bir der si nak let ti: “Kar deş le rim!.. Şim di 
Abdülka dir-i Geylânî, İmam-ı Rab banî, Şah-ı Nak şi bend Haz-
ret le ri gel seler, ‘Sa id, sen bu mes le ğin den az bir şey fe dakârlık 
et sen, ta le be le rin mil yon lar ola cak ve Ri sa le-i Nur’u pek çok 
in san oku ya cak. Eğer mes le ğin den fe dakârlık et mez sen, iş ken ce-
ler le, sıkıntılar la taz yik altında bırakıla caksın ve ta le be le rin de 
ga yet az ola cak.’ de se ler, ben o iş ken ce le re, ha pis le re, sıkıntıla ra 
ve mu si bet le re razı olu rum, fa kat mes lek ten fe dakârlığa razı 
ol mam!’ de rim.”

Bir de fasında Zübe yir Ağa bey’in şöyle de di ği ni hatırlıyo rum:

“Bi ri si be ni ten kit et ti mi, ba karım; ten ki din de haklı ise o hâli-
mi düzel tir, hiz me te de vam ede rim; eğer ten ki din de haksız ise, 
yi ne hiz me ti me de vam ede rim!”

HAMDİ SAĞLAMER ZÜBEYİR GÜNDÜZALP’İ ANLATIYOR

İlk Aklıma Ge len Zübe yir Ağa bey

Ri sa le-i Nurlar la Kur’ân ve İslâm’a hiz me ti ga ye edinen, uğ ru-
na dünya ve âhi re ti ni fe da ede rek ha yatının her ânını fe ra gat ve 
ve fa örnek le riy le tez yin eden Zübe yir Ağa be yi mi zin, dua eder-
ken “Yâ Rab bi, be ni azamî ihlâsa, azamî sa da ka ta, azamî se ba ta, 
azamî uhuv ve te, azamî tak va ya, azamî fe dakârlığa, azamî kah ra-
manlığa, azamî ce sa re te maz har ey le… Yâ Rab bi, ba na, ken di ne 
lâyık bir kul, Pey gam be ri mi ze (sallallâhu aleyhi ve sellem) lâyık bir 
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ümmet, Üstadımıza lâyık bir ta le be olmak li ya ka ti ni bah şey le” 
de di ği za man öyle ma sum, öyle sa mimî bir yal varış tarzı vardı 
ki, san ki Ce nab-ı Hakk’ı karşısında görüyor, on dan bu sıfat la-
ra lâyık olmayı ri ca edi yor, yal varıyor du. Ve şim di bakıyo rum 
da, Ce nab-ı Hak’tan du asında ulaş mak is te di ği bu has let le rin 
ken di sin de te cel li eden mik tarın bo yut larını yaz mamın de ğil, 
düşünme min, hat ta hayâli min çok öte sin de hayâl ede bi li yo rum.

Sa de ce ve sa de ce hiz met için yaşıyor ve on dan konu şu-
yor du. Ben ken di sin den hiz me te ta al luk et me yen en ufak 
bir şe yi ko nuş tu ğu nu görme dim. Ve ko nu şurken de ölçü ve 
pren sip le ri ni Üstad’ın ha yatından misal ler ver mek le, Ri sa le-i 
Nur’dan me haz ler göster mek le ak la, mantığa haz met ti rir di. Hiz-
met me tod larıyla bağdaş ma yan hâller bazıları ta rafından ile ri 
sürüldüğünde “Sâdırdan de ğil, satırdan kar de şim” der, Ri sa le ler-
den ye ri ni bul masını is ter di.

Üstad’ın “Âlem-i İslâm’a in di ri len dar be le ri en ev vel ken di 
ru hum da his se di yo rum” de di ği sırrı, ben onun hâlle rin de an cak 
an la ya bil dim. Çünkü Ri sa le le re ve ya hut Nur ta le be le ri ne ge le-
cek sıkıntı ve hücu mu iki gün ev vel his se der, o sıkıntıdan ge len 
ıstırap onu ölü gi bi has ta eder di. Âde ta hiz met le se vi nir, hiz met-
le üzülürdü. Ce se din de ki ıstırap ları duy mazdı, ama hizmet te ki 
ra hatsızlıkları his se der di. Bazı za man lar da “Kar de şim, hiz met 
ken di ni ucu za satmıyor” de me si ni, ben, hiz me tin yükünü yükle-
nen ağa bey ler bütün sıkıntı ve ıstırap ları bir pa ra to ner gi bi 
üstüne çe kip, hastalıklar ve sıkıntıla ra müptelâ olu yor lar ki, 
böyle oluyor di ye yo rum lardım. Çok de fa Ri sa le le re yapılan 
fikrî ta ar ruz lar dan ra hatsız olup bu naldığında ken di ni Kirazlı 
Mes cid’ten dışarı ata rak, Fa tih Ca mii’ne git ti ği ni, ora da bir-iki 
üni ver si te ta le be si ne Ri sa le-i Nur’u müdafaa et ti ği ni, genç li ği o 
fit ne ler den ko ru ma ya gücü, kuvve ti nis be tin de gay ret et ti ği ni,   
va zi fe si ni yapınca da, ra hat ladığını çok ke re ler görmüş, şa hit 
ol mu şumdur.
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Üni ver si te le re ait ders ha ne yi 1961 ve ya 62’de, on larla açmış 
ve ders le ri baş latmıştı. Oku ya cak ları ba his leri imanî mev zu-
lar dan, lâhi ka lar dan ve müda fa alar dan ol mak üze re tan zim 
eder, on lar dan din ler ve der se dinle mek için ken di si de gi der-
di. Ders bi tin ce ye ka dar iki di zi nin üstünde kemâl-i hürmet le 
otu rur, Ki razlı Mescid’e döndüğünde  de ta le be le rin isim le ri ni 
tek tek bi ze sora rak ya zar ve ez ber ler di. Ken di si ne ne den böyle 
yaptığını sor du ğu muz da, “Kar de şim, ben has tayım, hafızam 
zayıf, o kar deş ler le görüşünce is miy le hatırla ya maz sam kar deş-
lik hu ku ku na saygısızlık et miş olu rum. Bu hu sus önem li dir, siz 
de böyle yapın” der di.

Bir gün Kiğılı Pa sajına, Be kir Ağa be yin yazıha ne si ne gel di, 
“Bi ri ni zin ba na ola cak düzgün bir ce ke ti var mı?” de di. Bi rin ci 
Ağa bey de “Be nim var Ağa bey” de di. Ce ke ti ni ge ti rin ce şu açıkla-
mayı yaptı: “Ben karşıda ki ber be re tıraş ol ma ya gi di yo rum. 
Ora da par desü çıkarıp tıra şa otur mam lâzım. Ce ke ti min ar kası 
ya malı, ber ber be ni tanımıyor, ce ke ti me göre tıraşımı ya par sa, 
kılık-kıya fe te he ves li olan genç ler tıraşıma bakıp, ‘Bir tıraşı da hi 
be ce re me yen bi ze ne öğre te cek’ der, bu cihet ten hiz me ti mi ze 
za rar ge lir.”

Bir gün Zübe yir Ağa be yi mi zi alışkın ol madığımız bir tarz da 
lâci vert el bi se, ko lalı ve man şet li gömlek, kra vatlı ve ka li te li bir 
gözlükle Be yazıt Mey danında, o şart lar da grand tu va let görünce 
hay ret et miş tik. O hay re ti mi zi an lamış ola cak ki, “Kar de şim bir 
be ye fendiy le ran de vum vardı, ona Kur’ân’ın ve Nur ların müda fa-
asını yap ma ya gi di yor dum. Na zar larını kılık kıyafe tim le meş gul 
et me mek için, onun alışkın ol du ğu kıya fet le git me yi da ha uy gun 
gördüm” de di. Her hâlinde, her ha re ke tin de hiz me ti düşünür, 
his ve ar zu larına göre de ğil, her hâli ni hiz me tin fay da ve za rar-
larına göre tan zim eder di.

Çok has ta ol du ğu za man kapısını günler ce ki lit ler, sıkıntısının 
biz ler ta rafından bi lin me si ni is te mez di. Ken di si ne “Ne den böyle 
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ken di ni zi ki lit li yor su nuz, kim se ye kapınızı açmıyor su nuz?” 
di ye sor du ğum da, “Kar de şim, ben has tayım. Has talığın ver di ği 
sıkıntılar simâma ve hâlle ri me ak se di yor. Bu va zi yet te kar deş-
lerin arasına çıkmam hoş ol mu yor. Hiz me te za rar verme mek için 
ken di mi hap se di yo rum” der ve bi ze mecbur kal ma dan has talığı 
hakkında en küçük bir imâda da hi bu lun mak is te mez di.

Fa kat odasına gir di ği miz de bazı şi falı ot lar dan yaptığı ilâçlar-
dan ve ye di ği yağsız, tuz suz pi rinç la pasından has talığını an la-
mak zor ol mazdı.

Bir çok de fa Dr. Ma cit ve Dr. Akay’dan çe şit li has talıklarının 
var ol du ğu nu ve ken di le ri ne, “Kar de şim, bir gün hiz me te za rar 
ve rir sem siz le re va siye tim ol sun, ba na bir iğ ne vu run, ha yatıma 
son ve rin. Si ze hakkımı helâl edi yo rum.” de di ği ni ken di le rin den 
din le miş tim.

Zübe yir Ağa bey, hiz me te ait me se le ler de âlimâne de ğil, her ke-
sin an la ya cağı tarz da çok açık ve net ko nuşur du.

Bir gün ken di si ne, “Ağa bey, siz kon fe rans lar da ‘Ri sa le-i Nur 
ken di ken di ni izah eder, baş ka izah la ra ih tiyaç bırak maz’ di yor-
su nuz. Hal bu ki Mek tu bat’ta ‘Ri sa le-i Nur da ire si ne gi ren âllâme 
ve müçte hid ler de ol sa va zi fe le ri yalnız bu sözle rin şerh le ri ve 
izah larıdır’ de nil miş. Hem git ti ği miz yer ler de ders ya par ken 
mil le tin  an layışına göre şerh ve izah yap ma ya da mec bur oluyo-
ruz. Siz yapılmaz di yor su nuz. Ri sa le ler de de yapılmalı di yor. 
Karşılaştığımız ce ma at ler de de izah yapılmasının za ru re ti or ta ya 
çıkıyor. Bu te na kuz de ğil mi?” di ye sor du ğum da, “Kar de şim, sen 
Ri sa le-i Nur ları oku muş, imanî me se le le ri on lar la öğren miş sin. 
Ri sa le-i Nur’dan aldığın bil gi ler le onun me se le le ri ni izah et men 
Ri sa le-i Nur’un Ri sa le-i Nur’u izahıdır. Baş ka kay naklar da meş-
rep, mes lek farklılıkları ol du ğu için on lar la Ri sa le-i Nur’lar izah 
edi le mez, di ye kon fe rans ta demi şiz.” de miş ti.

Her za man hiz me te ait me se le le ri biz zat Zübe yir Ağa be ye 
danışır, onun la is ti şa re eder dim. Bu nun için de ay geç me den 
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Sam sun’dan İstan bul’a ge lir dim, ‘68’li yıllar da da Sam sun’a, 
ba na taf silâtlı mek tup gönde rir di.

Zübe yir Ağa bey biz de gördüğü yanlışlıkları baş ka bi rin de 
görmüş gi bi an latır, an lattığı iş le re, böyle olur mu di ye kâh 
güler, kâh kızardık, son ra da düşünürdük ki, bun lar bi zim 
yaptığımız hâller, hiç fark et tirme den bi zi ken di ken di mi ze 
güldürmüş ve kızdırmıştı.

Hiz me ti mi zin şu uru na er me yen zen gin ler den çok rica et tik le-
ri hal de pa ra al mazdı. Ken di si ne “Ağa bey, hiz me tin ih ti yacı var. 
Ne den ken di rızasıyla ver di ği hal de pa ra  almıyor su nuz?” de di ği-
miz de, “Kar de şim, Ri sa le-i Nur’un iz ze ti ni kıra mam, onu zil le te 
koy ma mak lâzım” der di. 

Zübe yir Ağa bey, her ke sin ruh hâli ni na za ra ala rak on ların 
kırgınlıklarını ve me se le le ri ni psi ko lo ji si ne uy gun ola rak hal le-
den bir psi ko log gi biy di. Has ta olan kar deş le rin en küçük bir 
has talığıyla iyi olun ca ya ka dar büyük bir gay ret ve him met le il gi-
le nen bir şefkât örne ğiy di. Ge ce le yin en az üç-dört ke re odamıza 
ge lip üstü açılan kar deş le rin “Aman has ta olur lar, üşürler” di ye 
üstümüzü örten ve hiç kim se nin görme me si için ge ce le yin mut-
fağımızı temiz le yen ve o imkânsızlıklar da şe ker, çay bıra kan, 
hatta tu va le ti mi zi de fa at le kol larını sıvayıp te miz le di ği ne şa hit 
ol du ğum bir şefkât ve mah vi yet, en küçük karde şin de da hi fâni 
ola bi len bir ihlâs örne ğiy di.

Bir gün Ham za Emek Ağa bey iki ki lo bal ge tirmiş ti. Ken di-
siy le kar deş ten de öte bir bağlılıkları vardı,  Zübe yir Ağa be ye 
balı he di ye et mek is te miş ti. Fa kat bir türlü ka bul et ti re mi yor du. 
Bu Ham za Ağa be yin çok zo ru na git miş ti, simâsı ağ la maklı bir 
hâl almıştı. Zübe yir Ağa bey, Ham za Ağa be ye “Ben Üstadımdan 
böyle gördüm: Halk tan is tiğ na ka ide mi bo za mam” de miş ti ve 
balın pa rasını ve re rek an cak öyle ka bul len miş ti.

Zübe yir Ağa bey her ke sin se vi ye si ne göre ko nuş maya, her mec-
li se göre gi yin me ye çok dik kat eder di. Meselâ Ab dur rah man Ağa-

H a t ı r a l a r d a  Z ü b e y i r  G ü n d ü z a l p



B i r  İm a n  Â b i d e s i  Z ü b e y i r  G ü n d ü z a l p

318

be yin 5-6 yaş larında ki oğ lu Eyüp ile ko nu şup, ders yaptığı za man 
ona göre, ço cu ğun kabi li ye ti ne uy gun, onun haz me de ce ği tarz da 
ko nu şur, Nur der sin den is ti fa de si ni sağ lar, onun zevk le ri ni de 
na za ra ala rak ders bak la vası di ye ku ru üzüm, şe ker ve sa ire ve rir; 
onun la san ki ar ka daşmış gi bi onun me se le le riy le meş gul olur du. 

Hülâsa, Zübe yir Ağa bey, ba na göre Üstad’tan hususî ders 
almış, Ri sa le-i Nur lar la ken di ni ye tiş tir miş, hiz me te her yönde 
ke sin is tikâmet ve ren ayrı ayrı is tidat ları ka bi li yet le ri ne uy gun, 
ayrı ayrı iş ler de is tih dam et me si ni bi lip, yönlen di ren bir ida re ci, 
bir ha mi yet ve gay ret tim sa li ve te va zu örne ğiy di.

Fa kat fit ne-fe sa da karşı kükre yen bir ars lan, celâdetin, kah ra-
manlığın hâri ka nu mu ne le ri ni göste ren, hiç bir ha di se den kork-
ma yan, ta ar ruz dan çe kin meyen, çe tin müca de le ler den yılma yan 
bir fe daî, ni haî hiz met için de ni haî ted bi re müra at eden bir 
müdeb bir... Ezcümle be nim, İhlâs Ri sa le si’nde “Bah ti yar odur 
ki, Kur’ân’dan süzülen tatlı bir ha vu zu ka zan mak için kendi buz 
par çası ne vin de ki şah si ye ti ni ve ena ni ye ti ni o ha vuz içi ne atıp 
eri ten dir” de di ği bah ti yar lar için de ilk aklıma ge len Zübe yir Ağa-
bey dir. Hiz met te fâni ol muş, kar deş ler arasında tefâni bul muş, 
o po ta da şah si ye tini, his le ri ni erit miş büyük bir in sandır Zübe yir 
Ağabey. Ken di özel oku du ğu du ayı her na mazımın sonun da ken-
dim şu cümle yi de ilâve ede rek oku rum:

“Yâ Rab bi, bi ze Zübe yir Ağa be ye bir kar deş ol mak liyâka ti ni 
bah şey le. Amin…”111

MUSTAFA TÜRKMENOĞLU ZÜBEYİR AĞABEYLE 

İLGİLİ HATIRALARINI ANLATIYOR

“Hep si Be nim Şahsıma Ait tir!”

Üstad Haz ret le ri’nin ve fatından son ra Zübe yir Ağa bey le bir-
bir bu çuk se ne ka dar An ka ra’da bir lik te kaldık. Malûmu nuz 
ol du ğu üze re Zübe yir Ağa bey, Üstad Haz ret le ri’nin sağlığında 

111 Zübeyir Gündüzalp, Yolumuzu Aydınlatan Işık, s:133-140
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uzun yıllar onun yanında ve hiz me tin de bu lunmuş, onun tarz-ı 
ha yatını en iyi bi len ve it ti ba eden ağa beyle ri miz den bi ri si dir. 
Üstad’ın ve fatından son ra da onun tarz-ı ha yatını hem nef sin de 
azamî dik kat le ya şar, hem de et rafında ki Ri sa le-i Nur ta le be le ri-
ni bu na şid det le teş vik eder di. Bu ra da, Üstad’ın hiz met tarzının 
ehem mi yet li düstur larından ‘azamî dik kat le vech-i tev fik’ini 
göste ren bir hatıramı an lat mak is ti yo rum:

Zübe yir Ağa bey, Üstad Haz ret le ri’nin ve fatından son ra or ta-
ya çıkan me se le le re ışık tut mak amacıyla sık sık Üstad’ın hiz met 
tarzını bil di ren mek tup lar neş re der, bun ların çe şit li hiz met 
ma hal le ri ne ulaş masını te min eder di. Yi ne bir gün bu mânâda 
bir la hi ka mek tu bu hazırlamış, çe şit li vilâyet ler de ki Nur ta le-
be le ri ne gönder mek üze re zarf la ra koy muş, zarf lar üze ri ne de 
ad res le ri yazmıştık.

Ge ce nin iler le yen sa at le rin de bu hiz me ti ta mam ladıktan son-
ra, Zübe yir Ağa bey, odanın bir ke narına koy du ğu muz bu mek-
tup ları ora dan alıp sak la mamızı söyle di.

Biz ise sa bah er ken den bun ları götürüp ata cağız, di ye düşüne-
rek, di ğer ta raf tan bu ifa de si ni Zübe yir Ağa be yin çe kingen li ği ne 
yo rum la ya rak bu hiz me ti ih mal et tik.

Fa kat er te si sa bah er ken den ders ha ne miz ara ma ya mâruz 
kaldı. Türki ye’nin her ta rafına gönde ril mek üze re hazırla nan 
yüzler ce zarfı gören bi rin ci şu be ele man ları, bun ların ki me ait 
ol du ğu nu, ki min yazdığını sor du. He pi mi zin bu mes’uli ye ti üze-
ri ne al mak tan çe kin di ği miz ve sus tu ğu muz bir an da Zübe yir 
Ağa bey, has ta hâliy le odasından dışarı çıktı. Eliy le bütün odayı 
işa ret ede rek, “Bu ra da ne görüyor sanız, hep si be nim şahsıma 
ait tir!” de di.

He pi mi zi si yasî şu be ye götüre rek ifa de le ri mi zi aldılar. Fa kat her-
han gi bir suç un su ru na rast lan madığı için ser best bıraktılar. So nuç-
ta Zübe yir Ağa bey le biz, aynı mu ame le ye mâruz kaldık; fa kat ta biî 
ki o, fev kalâde ce sa re ti se be biy le çok, hem pek çok ka zandı.
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Fa kat bu ara ma ve si le siy le Türki ye’nin bir çok ye rin de ki adres-
le rin el le ri ne geç me si, ehem mi yet li za rar ol du. Her ta raf ta ara ma 
ve ta kip ler mühim sıkıntıla ra yol açtı. Böyle ce Zübe yir Ağa be yin 
ted bir li dav ran mak is te yi şin de ki hik me ti de an lamış ol duk.

Zübe yir Ağa be yin sa bah ara ma ya mâruz ka la cağımızı his set-
me si gi bi ha ri kulâde hâlle ri, yu karıda an lattığım olay la sınırlı 
de ğil dir. Onun vasıtasıyla zu hur eden Ri sa le-i Nur hiz me ti nin 
çok da ha sa rih ke ra met le ri ne şa hit ol mu şum dur.

Ezcümle bi ri si Emir dağ’da imamlık göre vi ya pan, Üstad 
Haz ret le ri’nin de sağlığında ca mi ine de vam et ti ği ağa bey leri miz-
den Mus ta fa Acet, Ri sa le-i Nur ta le be li ği se be biy le göre vin den 
uzak laştırılmıştı. Ni ha yet uzun uğ raşılar dan son ra An ka ra’da 
Di ya net İşle ri Baş kanlığı Mer kez Kütüphane si ne me mur ola rak 
gir me ye mu vaf fak ol du.

Cüz’î ma aşıyla An ka ra’da ev ki ra layıp, ai le si ni ge tir meye 
mu vaf fak ola mayınca ai le si ni mem le ke tin de bıra ka rak ken di si 
tek başına An ka ra’ya gel di ve ders ha ne de bi zim le bir lik te kal ma-
ya baş ladı. Bu ara da bi zim kaldığımız ders hane yi ne ara ma ya 
ma ruz kaldı. Mus ta fa Acet Ağa bey de bizler le bir lik te ol du ğu için 
ye ni den işi ni kay be de ce ği en di şesiy le telâşlandı. Fa kat Zübe yir 
Ağa bey, hiç telâş et me ye rek si yasî şu be görev li le ri nin yanında ve 
he pi mi zin du ya cağı bir ses le Mus ta fa Acet Ağa be ye döne rek:

“Kar de şim, sen gi yin de git!” de di.

Mus ta fa Ağa bey, bu söz üze ri ne ken di odasına git ti. Güzel ce 
üstünü de ğiş ti rip hazırlandıktan son ra he pi mi zin arasından, 
fa kat kim se ken di si ne bir şey de me den çıkıp git ti. Bi zi ise si yasî 
şu be ye görürdüler. Fa kat yi ne hiç bir suç un su ru tes pit edi le me di-
ği için bir kaç gün son ra ser best bıraktılar.

Kar de şim! Bu ne vi den çok vu ku at var ki Üstad Haz retle ri’nin 
ma nevî ta sar ru fu nun de vam et ti ği ni göste ri yor.112

112 Necmeddin Şahiner, Nur’a Adanan Bir Ömür, Zübeyir Abi, s:79-81
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Zübe yir Ağa be yin Ha ri ka Ted bi ri

1961-62 yılları... An ka ra Ad li ye si’nde staj yer hâkim ola rak 
çalışmak taydım. İhti lal ye ni ol muş, tüm ülke di ken üstündey di. 
Mem le ke tin her ta rafında Nur lar aley hi ne da va lar görülme miş 
bir hızla de vam et mek tey di. Türki ye’nin her ta rafından top-
latılan eser ler ve görülmek te olan da va lar An ka ra Ad li ye si’ne yağ-
mur gi bi yağ mak taydı. İşte  o zor günler de hiz met için “felâket” 
de ne bi le cek bir fa cia ol du. An ka ra’da ki ana de po basıla rak tüm 
Nur eser le ri Em ni yet’in eli ne geç ti.  Aka bin de de olay mah ke me-
ye in ti kal et ti. Eser le rin İzmit Kağıt Fab ri kası’nda kağıt ha mu ru 
ha li ne ge ti ri le rek im hasına ka rar ve ril di. Bu ka rar çok kor kunç-
tu. Çünkü ele ge çen eser ler bin bir zor luk la, her for ması kaçırıla-
rak basılan ilk baskılardı. Baş ka ye ni yazı ile basılı eser mev cut 
de ğil di. Üste lik baskı işi De mok rat Par ti ik ti darının nis pe ten 
ra hat olan döne min de yapılmıştı. Şim di ise ih ti lal ol muş, baskın 
ve ta kip ler hızla de vam et ti ğin den, ye ni den bastırmak mümkün 
de ğil di. Di ğer ta raf tan baskı işi büyük bir ma li yet ti. Ye ni den 
pa ra bul mak mümkün de ğil di; çünkü ilk baskının pa rası büyük 
ölçüde eser ler satıldıktan son ra ve ril mek üze re bazı ehl-i ha mi-
yet ten  borç alına rak basılmıştı. Bütün eser ler im ha edi le ce ği ne 
göre ne es ki borç lar öde ne bi le cek ti, ne de ye ni borç bul mak 
mümkündü. Çünkü ce ma at te ki az sayıda in san, za ten tüm ser ve-
ti ni (evi ni, dükkânını sa tan lar bi le vardı.) ilk baskıya ver miş ti. 

İşte böyle bir or tam da Nur ta le be le ri ha yat ları pa hasına 
büyük bir ka rar ver di ler. Eser le ri Ad li ye den kaçırmak! An cak 
bu iş te ha yatî teh li ke vardı. Çünkü hep si ya ka lanırsa idam edi le-
ce ği ni  iyi bil mek tey di. Ülke nin baş ba kanı asılalı da ha bir kaç ay 
ol muş tu. 

Bu zor göre ve bir iki ki şi ta lip ol du; çünkü kaçırma işi gündüz  
ve me saî sa at le ri için de ola caktı. Zi ra  baş ka za man Ad li ye ye gir-
mek mümkün de ğil di. Ni ha yet Zübe yir Ağa bey 5 ton luk büyük 
bir kam yon ayar ladı. Staj yer hâkim ola rak ben de bir am bar 
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me mu ru bul dum. Ona mah ke me de ia de si ne ka rar ve ri len eser le-
ri ia de et me yi, ka lan lar için de tu ta nak tu ta rak am barı mühürle-
me yi öner dim. (Mah ke me, bir kaç küçük mek tup ve okun ma ya-
cak du rum da ki es ki for manın da ia de si ne ka rar ver miş ti.) 

Zübe yir Ağa bey kam yo nu ya naştırdı. İsma il An barlı  ve Fey-
zi Al lah ver di  Ağa bey ler in di ler. (Yan larında  bir-iki genç da ha 
vardı.) Ben de am bar me mu ru ile am bar bölümüne gir dim. 
Am bar me mu ru küçük bir ki tabın adını söylüyor, “ia de” di ye 
he men ko ca man iki ko li yi sürükle ye rek am barın kapısına ge ti ri-
yo rum. Kapıda bek le yen ağa bey le re ve ri yo rum. On lar da Ad li ye-
nin için de iki kat çıkıp bah çe de ki kam yo na yüklüyor lar. Za man 
uzayınca am bar me mu ru ba na “Ben oda ma çıkıyo rum sen ia de-
le ri ver, zaptı tut ba na ge tir, im za la yayım.” de di. Ta biî be nim 
de canıma min net.  Bir kaç sa at için de ko ca am barı bo şalttık. 
Dik kat edin, me saî saa tin de Ad li ye nin bah çe sin de ko ca bir kam-
yon du ru yor, üç-dört ki şi sürek li am ba ra gi rip çıkıyor, bir şey ler 
taşıyor lar. Am barın çıkışında Ad li ye Po lis Ka ra ko lu var, Ad li ye-
nin  içe ri si hâkim, savcı, po lis kaynıyor. Ki tap taşıyan ağa bey ler 
de za man za man (ağır ol duk larından) ko li le ri düşürüyor lar. Ko li-
ler dağılıyor, ki tap lar et ra fa saçılıyor. Ta biî ağa bey he men top-
layıp, yi ne yükünü sırtına vu ru yor. Da ha bir kaç gün önce ki tap-
ları im ha ya ka ra ve ren hâkim ve savcılar bu du ru mu görüyor lar. 
Ama  hiç bi ri bir şey de mi yor. 

Böyle ce tüm am bar bo şaltıla rak bütün Nur lar kur tarıldı. O 
ka dar hâkim, savcı ve po li sin gözü önünde sa at ler ce süren bir 
ope ras yon! Ko ca kam yon Ad li ye bah çe sin de dur du, kim se “Bu 
kam yon ki min?” di ye sor madı. Hal bu ki Ad li ye bah çe si ne özel 
ara banızla bi le ser best çe gi re mez si niz. Kim lik tes pi ti ne tâbi tu tu-
la rak, ara banızı oto par ka an cak bırakırsınız. Kim se nin ara bası 
kapının tam önüne ya naş maz. 

Yükle me işi bit tik ten son ra Zübe yir Ağa bey kam yo nu doğ ru-
ca Es ki şe hir’e götürdü. Hal bu ki An ka ra’da her ke se “İstan bul’a 
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götüre ce ğim.”di ye söyle miş. Ya ni olayın farkına varılsa, hep si 
ya ka lanıp iş ken ce görse, ni ha yet “Kam yon İstan bul’da” di ye bi-
lir ler. Bu da Zübe yir Ağa be yin ha ri ka ted bir le ri  arasında yer 
alıyor.

ZÜBEYİR GÜNDÜZALP’İN SON GÜNLERİNDE YANIN DAN 
AYRILMASINA RAZI OLMADIĞI DR. MEHMED AKAY 
ANLATIYOR

Zübe yir Ağa be yin “Üstadım” Sözü

Zübe yir Gündüzalp, Üstadımızın ve nur-u Kur’ân’ın da vasıyla 
yanıp tu tu şan, bu dâva için ana dan, yârdan, ser den çok tan geç-
miş, öte le rin öte si, Al lah rızasını gaye yapmış, bütün ömür 
sa ni ye le ri ni Üstad’ın yo lun da erit me ye te reddütsüz yüzbin ke re 
fedâ-yı can et me ye az met miş bir ağa bey di.

30 Aralık 1962… Bütün İstan bul ga ze te le rin de, hu su san Mil-
li yet’te, bir ha ber: “26 genç Nur ki tap ları okurken ya ka landı. 
İçle rin den bi ri İstan bul Tıp Fakülte si son sınıf ta le be si…” Ga ze-
te nin bi rin ci say fasında bir baş res mi, altında; “Bu yo la baş koy-
muş tur.”

Hâdi se şöyle: Mu rat pa şa’da bir ev ki ra lamıştım. Cu mar te si 
ge ce le ri üni ver si te li ar ka daş lar la çay soh betle ri yapıyor ve Nur 
ki tap ları oku yo ruz. Bir haf ta önce arka daş lar ev den ayrılırken 
baktım ta kip edi li yor lar. Zübe yir Ağa be ye git tim: “Ağa bey, em ni-
yet ten ge lir ler se?” de dim.

“Ar ka daş lar, me rak et me yin, ka ra ko la ka dar gi dece ğiz.” 
de di.

“Döver ler se?” de dim.

“Ken di ni de ğil; imanını, Kur’ânını, Üstadını müdafaa et!” 
de di.

İşte ga ze te ler de ki bu ha ber, Zübe yir Ağa bey den aldığım o 
der sin fi ilî tat bi katıdır.
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An ka ra Tıp Fakülte si’n de asis tan ken, Ce be ci’de ‘Dok tor-
lar’ der sa ne miz vardı. Er zin canlı Re’fet Ağa beye bir tab lo 
yaptırmıştım. Or ta da Kur’ân-ı Ke rim, si lu et ha lin de Kâbe-i 
Mu az za ma ve on la ra uza nan yüzbin ler ce el… Altında da “Yüzmil-
yon kah ra man başın feda ol du ğu bir kudsî ha ki ka te başımız da hi 
fedâ olsun. Dünyayı başımıza ateş yap sanız ha ki kat-i Kur’âni ye-
ye fedâ olan bu baş si ze eğil me ye cek ve küfr-ü mut la ka tes lim-i 
silâh et me ye cek tir” yazıyor du. Tab lo yu ders odasına koy dum. 
Zübe yir Ağa bey ders ha ne mi zi zi yare te gel di. “Ye ni ge len ler en di-
şe le nir ler, lev ha ders odasında ol masın kar de şim” de di.

Bir ilâç fir ması reklâmında, uçu şan çi çek yap rak ları vardı. 
Altına “Ey vah al dandık, şu ha yat-ı dünyevîye yi sa bit zan net tik, 
o zan se be biy le bütün bütün za yi ettik. Şu güzerân-ı ha yat bir 
uy ku dur. Bir rüya gi bi geç ti. Şu te mel siz ömür da hi bir rüzgâr 
gi bi uçar gi der.” yazdırmıştık. Zübe yir Ağa bey o lev ha ya çok 
mem nun ol du, satırları de rin bir iş ti yak la oku du.

1961 yaz ay ları… Sul ta nah med Diz da ri ye Mes ci di’nden be ni 
tanıyan bir fab ri katör li se ye gi den kızını ba na vermek is ti yor. 
İma ma de miş, “Pe ki de sin, her şey ba na ait.”

Zübe yir Ağa be ye git tim. İlk sözüm: “Ağa bey ni ye timiz Ri sa-
le-i Nur’a fedâiyâne hiz met et mek. Böyle bir tek lif var ne 
ya payım?”

Onun ilk sözü: “Kar de şim im ti handır.”ol du. 30-35 da ki ka 
ka dar ba na ders ver di. Son sözü de “Bu de vir de ke fe ni boy nun da 
bir İslâm fe daîsi ol mak lâzım.” idi.

Bu ev li lik ko nu su nu her zi ya re te gi di şim de ta ze lerdi. Önce 
“35 yaşına ka dar ev len me me li” de di, son ra “40”. Da ha son ra da 
“Kar de şim, dünya fâni dir, alâka-i kal be değ mez” de di.

1964’de An ka ra Tıp Fakülte si’n de asis tan ol du ğum kürsüde 
bir yılda 90 sa at ders vardı. Üç pro fesör, 3 doçent han gi gün, han-
gi sa at te, han gi am fi de, han gi der si ve re cek le ri ni prog ram lar, 
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tek sir et ti rir, ta le be ye ve rirler di. “Biz de Nur ki tap larını böyle 
yap sak” de dim.

Zübe yir Ağa be y şu cevabı verdi: “Kar de şim, Ri sa le le ri 10-15 
de fa ken di nef si ne oku. Son ra müza ke re nev’in den kar deş le-
re okur sun. Baş ka la ra ders ver mek, na zarında ikin ci plânda 
ol sun.”

1963 yılıydı. Zübe yir Ağa bey le bir lik te Dok tor Ta hir Barçın 
Ağa be yin evi ne der se gi di yo ruz. Şeh za de başı’nda, Si te Yur du 
karşısında şöyle de di:

“Kar de şim, Üstad’ın hiz me tin de bu lu nur ken öyle ha re ket edi-
yor dum ki, bir teh li ke anında kur şun benim vücu dum da kalsın. 
Üstadımın zer re si ne bir şey ol masın.”

Zübe yir Ağa be yin, “Üstadım” sözü de rin bir saygı, sev gi, 
hürmet, iş ti yak, mu hab bet, ta’zim, senâ his le rinin en gin ler-
de, ufuk lar da zer re zer re has re ti ni di le geti ren bir ke li me idi: 
“Üstadım”. 

 (…)

1972, Ağus tos ayının son günle ri... Dok tor Sa dul lah Nutku 
Ağa bey le Fa tih’de ki mu aye ne ha ne de çalışıyor, has ta ol madığı 
za man lar bol bol Ri sa le oku yo ruz. Bir ge ce rüyam da Zübe yir Ağa-
be yi gördüm. Otur du ğu muz bi nanın dış kapısından çıkar ken, 
ben ar ka dan ses lendim. “Ge le yim mi Ağa bey?” Ce vap yok... Bir 
kar deş le bera ber git ti ler. Bir haf ta ka dar son ra Sa dul lah Ağa bey 
ve fat edip, Eyüp Sul tan’a, Zübe yir Ağa be yin yanına git ti.

Av ru pa’ya iş çi ola rak gi den kar deş le re iman hiz metle ri nin 
yanında, “Av ru pa çürük tah ta üze ri ne par lak yağlı bo ya” di yor-
du. 

Her şe yi bu iman dâvası uğ ru na terk et mek hu susun da 
ken di düstu ru şu idi: “Eğer mal-mülk bi zi hiz met ten alıko ya-
cak sa, ya şasın fa kir lik; eğer ilim-ir fan bi ze kor kaklık ve re cek se 
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ya şasın ca hil lik! Eğer ma kam-mansıp bi zi hiz met ten alıko ya cak-
sa ya şasın hiç lik!”

“Kar de şim,” di yor du. “Es ki den Al lah için bir bi ri ni seven ler, 
bi ri has ta ol du ğu za man, di ğe ri dua edi yor. Kar de şi ye ri ne has ta 
olu yor, sa mimî hâlis dua ne ti cesi, hat ta ölüyor. Ri sa le-i Nur’da 
da bu sır var.”

Der sin so nun da bütün cid di yet le “Al lahümme’şrâh sudûre na 
ve ta le be te Ri sa le-i Nur li’l iman ve’l-ha ka ikinnûr” du asını okur-
du.

26 ar ka daş la olan dâvamız İstan bul 5. Ağır Ceza da de vam edi-
yor du. Zübe yir Ağa be ye “Ben An ka ra’ya asis tan ol dum. Dâva cel-
se le ri ne gel me sem, nasıl ol sa ar ka daş lar, avu kat lar var.” de dim.

Zübe yir Ağa be yin ce vabı, “Kar de şim, dâvamızı bizzat ken di-
miz ta kip ede riz.” ol muş tu.

Ba na iki se ne ce za ver di ler. Ki razlı Mes cid’de odasının 
kapısından ilk adımımı atıyo rum. “İnti kamımızı ölünce ye ka dar 
Nur la ra hiz met ede rek alırız” de di.

Ders ha ne de ka lan genç kar deş le re iş bu yur ma mayı öğütler di: 
“Yaşı küçük ol sa bi le, bu dâva da büyüktür. Her kar de şi ni bir ve li 
bil. Müsa ma ha et me ye ce ği miz yalnız nef si miz.”

1962 yazında Diz da ri ye Mes ci di’ne ge lip, Müez zin Şa ban 
Efen di’ye Üstad’tan nak len: “Ezan, vah da ni yet-i İlâhi ye yi kâina-
ta ilândır. İna nan ları ca mi ye da vet hiz met le rin den bi ri dir. Sen 
ezanı bu ni yet le oku” de miş ti.

Fakülte de asis tanlığım dev re sin de her şe yi bırakıp yalnız 
iman ha ki kat le riy le meş gul ol ma ya çok ni yet len dim. Her za man 
Zübe yir Ağa be yin sözünü hatırlardım: “Kar daşım, kal ben terk… 
Ha yatını fe da et miş sin, nef si ni fe da ede me miş sin…”

1971 Ocak-Şu bat ayı bir dinî bay ram son rası idi. Zübe yir Ağa-
bey: “Kar de şim, bel ki yakında ölürüm. Ders ha ne le ri zi ya re te 
gi de lim” de di.
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He men Şoför Hakkı’yı çağırdım. Nur taşı ve Ra ma zan 
De mir’in evin de ki der se katıldık. Fa kat Zübe yir Ağa bey çok has-
ta idi. Bir müddet ders din le yip Ko ca Mus ta fa Pa şa’ya döndük. 
Yanından ayrılmamı is te mi yor du. Fa kat be nim de bir sürü 
prob lem le rim vardı. “Yarım ka lan as ker liği mi ta mam la mak 
üze re ayrılmak is ti yo rum” de dim. Son sözü: “Kar daşım, be ni 
yalnız bırakıyor sun.” ol du. 

Bir mek tu bu nun başlığı şöyle: “Fe daî ve mut ta ki bir hâle tin 
tat bi katı ha lin de ol mak la ru hu mu şâdûman eden kar daşım…”

1971 Ocak-Şu bat ay ları… Ta hirî Ağa be yin imam, Zübe yir 
Ağa be yin ce ma at te ol du ğu bir na maz da müez zin lik yapıyo rum. 
Na maz tes bi hatını (ilâhî sal li ve sel lim ya Rab bi...) oku dum. 
Na maz dan son ra tes bi hat ki tabını is te di, okut tur du. Son ra sor-
du: “Ora da ‘ilâhi’ var mı kar daşım.” Ben de ce vap yok.

Zübe yir Ağa bey: “Kar daşım, ben aynıyatçıyım. Ne var sa o... 
Ne bir nok san, ne bir faz la...” de di.

Bu ve si le ile ba na bütün ha yatında tat bik et ti ği bir der si ve ri-
yor du. Külli yat ta ve Üstad’ta ne gördüyse yalnız o… Ne bir nok-
san, ne bir faz la…

1971 Ocak ayı idi. Dok tor Ma cit Türkme noğ lu ile Zübe yir Ağa-
bey’in ziya re ti ne git tik. Çok has ta idi. Fa kat bi ze ilk sözü: “Ri sa-
le-i Nur’u oku mak, okut mak, neş ret mek ben de fikr-i sa bit ha li ne 
gel miş. Bu nun te da vi si var mı kar daş larım?” ol muş tu.

Bi ze der di ki: “Üstad ‘Ben si zin hiz me ti ni ze bakıyorum, 
ku su ru nu za bakmıyo rum. Ruh efen di, ce sed hiz metkârdır. Ben 
efen di yi, hiz metkâra hiz metkâr yapmak is te mem’ der, çok has ta 
ol du ğu za man bi le tit re ye tit re ye ab dest alır, na ma za du rur du.”

Ka ya lar Ağa bey 1963’de Ki razlı Mes cid’e gel miş, şe ca at ve 
ce sa ret le din siz le ri ber ta raf et mek ten bahse di yor du. Zübe yir 
Ağa bey de: “Ri sa le-i Nur’un bir ta le besi böyle ce sur olur sa, 
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düşünün bütün Nur ta le be le rin de ki şe ca at ve ce sa re ti!” di ye coş-
kun lu ğu nu di le ge tir miş ti. 

1965-66 yılları İstan bul’a mah ke me ye ge lir ken Ada pa zarı’nda 
ders le re uğ rayıp gel miş tim. Bir ağa bey de po li ti ka da aday ola-
cakmış. O da ders ler de bu lu nu yordu. Zübe yir Ağa be yi zi ya re te 
git ti ğim de: “Sen âzamî ihlâsla ha re ket edi yor sun, o ihlâsı mu ha-
fa za et sin yeter” de miş ti.

“Ağa bey dua et” de yin ce: “Ce nab-ı Hak bi zi bu hizmet te diz 
di ze, omuz omu za bir, be ra ber kılsın” di ye dua et ti. 

Bir mek tu bun da: “Mes lek-i Nu ri ye’nin müstes na bir düstu ru 
ola rak ben sa na tah si sen dua edi yo rum. Sen de ba na is men dua 
et” di yor du.

O pâk ru ha yüzer mil yon Fa ti ha lar...113

ZÜBEYİR GÜNDÜZALP’İ NURLARLA TANIŞTIRAN 
RIFAT FİLİZER ANLATIYOR

O Bir As hab-ı Suf fe Örne ği İdi 

Zübe yir Gündüzalp’le 1940 se ne sin den evvel tanışıyo rum. 
1940 se ne sin de PTT ida re sin de çalışıyor du. Ben de o za man 
li se ye de vam edi yor dum. Ben den dört yaş  büyüktü. Ben o za man 
on altı yaşında  bu lu nu yor dum. De mek ki, o za man yir mi yaşında 
olması icâp edi yor. PTT ida re sin de üç ki şi ler di. Bi ri si Kadınhanlı 
Abdülha mid, bi ri si Sa rayönlü Ah met, bi ri de ken di si… 

De vamlı ola rak sa bah na mazını Türbe Cad de sin de ki Pirî 
Meh met Ca mii’nde kılıyor duk ve ora da bu lu şuyor duk. Ben 1940 
se ne sin de li se de iken, Zi ya Arun kar de şi miz ba na Ri sa le-i Nur’u 
ve Üstadımız Be diüzza man Sa id Nursî Haz ret le ri’ni tanıttı. 
Rab bi mi ze son suz şükürler ve hamd ü senâlar ol sun! Zübe yir 
Gündüzalp ile be nim aram da o ka dar bir samimiyet vardı ki, 
bir an ne ve ba ba dan olan iki kar deş ten da ha faz la bir bi rimi zi 

113 Zübeyir Gündüzalp, Yolumuzu Aydınlatan Işık, s:141-148
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se vi yor duk. Bu samimiyeti Pirî Meh met Pa şa Ca mii’nde kur duk, 
ora da tanıştık. Ca mi de sa bah namazını kıldıktan son ra oku la 
gi di yor dum. Ri sa le-i Nur’u ve Üstadımız Be diüzza man Sa id 
Nursî Haz ret le ri’ni tanıdıktan son ra, ken di mi büyük bir bah ti-
yarlık, büyük bir saa det ve ni met için de bul dum. Ve ecdâdımın 
yo lu nu aynı yol ola rak gördüm.

O za man bi ri miz iyi bir şey duy sa, öbür kar de şi mi ze der hal 
bil di ri yor duk. Ben bu bah ti yarlığa eri şin ce, bunu ay nen Zübe yir 
kar de şi mi ze de du yur mak, onun da is ti fa de si ne sun mak is te dim. 
Ken di si ne ga yet ge niş bir şe kil de izah lar yaptım. Lisânen ve şifâen 
ken di si ne Üstadımız Be diüzza man Sa id Nursî Haz ret le ri’ ni ve 
Ri sa le-i Nurları di li min döndüğü ka dar an lattım. Bu du rum 
altı ay ka dar de vam et ti. Ken di si nin, çok meş gul ol du ğu nu, 
ev le rin de ro man, hikâye ve fel sefî ki tap lar ol du ğu nu, bun ları 
bi ti rin ce ye ka dar baş ka bir şey le meş gul ol ma ya cağını ifa de et ti. 
Ben çok üzülüyor dum. Ba zen ge ce sa at bi re ka dar bu şe kil de 
ko nuş ma larımız de vam edi yor du. Tam altı ay ka dar bu hu sus 
üze rin de fikrî soh bet le ri miz ol du. Altı ay son ra Rab bi mi zin 
büyük inâye ti, Pey gam be ri mi zin (sallallâhu aleyhi ve sellem) şe fa atiy-
le ve Üstadımızın him me tiy le bu bah ti yarlığa er mek na sip ol du. 
Üstad’ı tanıdıktan son ra, ba na ilk de fa Küçük Sözler ve Genç lik 
Reh be ri’ni ver miş ler di. Ben de Zübe yir kar de şi mi ze aynı me to-
du tat bik et tim. İlk ola rak Küçük Sözler’i, da ha son ra da Genç lik 
Reh be ri’ni verdim. Ken di mi bir bay ram se vin ci için de ve büyük 
bir bah ti yarlık için de bul dum.

Ken di ifa de si ne göre, dört sandık do lu su ro man, hikâye ve 
fel sefî ki tap ları vardı. Ama bun lar, ço cuk kitap ları, ço cuk ro man-
ları de ğil, üni ver si te ta le be le ri nin da hi oku ya ma ya cağı se vi ye de 
ki tap lardı. Ri sa le-i Nur ve Üstadımız Be diüzza man Sa id Nursî 
Haz ret le ri’ni tanıdıktan son ra “Be ni altı ay ge cik ti ren bu en gel-
le ri or ta dan kaldırmam icap edi yor. Çünkü, baş kasının eli ne 
ge çer se belki onu da en gel ler” di ye rek, bun ları yak mak is te di ği-
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ni söyle di. Ben de “Bun ları yak mak ye ri ne top ra ğa göm, ora da 
çürüsün git sin” de dim. Ama, “Ben ya ka cağım” de di ve hep si ni 
top layıp aynı an da yaktı.

Biz küçük yaş tan be ri İslâmî ya şantı üze re de vam et tik. 
Na mazımıza, oru cu mu za ga yet dik kat liy dik. Zübe yir Gündüzalp 
de aynı şe kil de idi. Hat ta ben den daha ile riy di.

Onu, Ri sa le-i Nur’dan önce de İslâm’ı ya şa yan bir genç ola rak 
gördüm. Za ten be nim ken di siy le samimiyet kur mam da bu nok-
ta dan ile ri ge li yor du. Ri sa le-i Nur ları ona ver me lüzu mu nu bun-
dan his set tim. Da ha önce oku muş ol du ğu ki tap lar ve ya şamış 
ol du ğu ce miyet on da çok ge niş bir malûmat bi ri ki mi yapmıştı. 
İkna edi ci bir ka bi li ye te sa hip ti. Karşısında kim olur sa ol sun, 
en kısa za man da onu is te di ği fik re çe vi re bi le cek bir ka bi li ye ti 
vardı.

Ben li se de iken, on lar bir ev de kalıyor lardı. Li se den genç kar-
deş le ri mi zi ge ti rir soh bet eder dik. Bun lar arasında Abdülmuh-
sin Alev, Zi ya Nur, Kâmil Ay te kin’le bir lik te bir çok genç kar deş-
le ri miz vardı. On ları ak şamları Zübe yir kar de şi mi zin evi ne da vet 
eder dik. On lar la ken di si mu ha tap olur du. On ları kısa za man da 
fik ren ik na edi yor, Ri sa le-i Nurları ve Üstadımızı an latıyordu.

1950 yıllarında Kon ya’dan ayrıldıktan son ra, yâni Üstadımızın 
hiz me tin de ol du ğu za man lar dışında, Kon ya’ya her gel di ğin de 
ilk de fa be ni arardı. Ve “Rıfat kar de şi mi, be nim se beb-i sa ade-
ti mi bi lin” der di. Karşılaşır karşılaş maz da he men ba na sarılır, 
be ni sıkar ve böyle bir müddet kalır, yüzüme ba kar, boy nu nu 
eğer, ba na min net do lu his ler le ba kardı.

Yi ne 1940 se ne sin de idi. Zübe yir Gündüzalp karde şi miz ha ki-
kat le ri tanıdıktan son ra, bir lik te bi zim medâr-ı if ti harımız olan, 
Hacı Veys za de Mus ta fa Ku ru cu’ya, ki bi zim ho camızdır, bu ha ki-
kat le ri tanıtmak is te dik. Be ra ber düşündük, “Ho camıza bu nu 
nasıl an latır, nasıl tanıtırız” di ye… Bir formül bul duk ve Zübe yir 
Gündüzalp kar de şi miz ona Üstadımıza ve Ri sa le-i Nur’a yapılan 
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mânevî işa ret ler den oku mamızın uy gun ola cağını söyle di. Bu 
mânevî işa ret ler den bahset me yi ka rar laştırdık. Git tik, “Ho cam” 
de dik. “Siz, büyükle ri miz den Gav su’l-Âzâm Sey yid Adülkâdir 
Geylânî Haz ret le ri’ ni ka bul edi yor su nuz. Her kes de kabul edi-
yor. Bu büyüğümüzün yapmış ol du ğu bir işa ret var. Ben si ze 
yapmış ol du ğu bu işa re ti ha ber ver mek is ti yo rum. Asrımızın 
imamı, Üstadımız Be diüzza man Sa id Nursî Haz ret le ri hakkında 
si ze bir malûmat vermek ar zu edi yo ruz. Bu hu sus ta bir in ce le me 
yapın. Eğer in ce le me ne ti ce sin de ka na at le ri niz ge lir se, bu ka na-
at le ri ni zi bir da ha ki ge li şi miz de bi ze an latırsınız”  de dik.

Abdülkâdir Geylânî Haz ret le ri’nin Mec mu atu’l-Ah zab 
ki tabının ikin ci cil din de, 563. say fasının or ta larında ge çen bir 
yazı vardır. Ora da, “Sai den, Sadıken, Muh bi ran” ke li me le ri 
vardı. Bu nu göster dik. Ho cam der hal eve git ti. Eb ced ve cîlir 
he sap larıyla he sap et tikten son ra Üstadımızın is mi ve ta rih le ri-
nin çıktığını gördü.

Gel dik ten son ra “Ta mam Rıfat… Ben ay nen gördüm, ka bul 
edi yo rum” de di. On dan son ra İmam-ı Ali (radıyallahu anh) Haz-
ret le ri’nin Şuâlar’da ve Ka si de-i Cel celûti ye’de olan işa ret le ri ni 
gösterdik. Ve bun lar dan son ra ho camız tam mânâsıyla tes lim 
ol du. Da ha son ra Sik ke-i Tas dik-i Gâybî mec muasını in ce le di. 
Ve ho camız son ra tam bir Nur ta le be si ol du. Ken di ni hiz met-i 
imâni ye ye vak fet ti.

Zübe yir Gündüzalp’in me mu ri ye te he ve si yok tu. Afyon hap si-
ne gir me den ev vel Ak şe hir’de ki PTT hiz metin den is ti fa et me siy le 
me mu ri ye ti son bul muş tu. Ve oldu ğu gi bi ken di si ni Kur’ân hiz me-
ti ne vak fet ti. Üstadımızın sağlığında hiz me tin den hiç ayrılmadı.

Zübe yir Ağa be yin evi ki raydı. Gi ma’nın ar kasında olan bir 
mahal le de. Şim di virâne bir hal de…

1946’ya ka dar böyle de vam et ti. 1946’da ben as ker ol dum. 
An ka ra’ya git tim, ir ti batımız ke sil di. Çünkü 1946’dan 1948’e 
ka dar as ker li ğim de vam et ti. 1948’de Af yon’a git tik. Af yon hap-

H a t ı r a l a r d a  Z ü b e y i r  G ü n d ü z a l p



B i r  İm a n  Â b i d e s i  Z ü b e y i r  G ü n d ü z a l p

332

sin dey ken De mok rat Par ti ik ti dar ol du. Ve o dev re ka pandı. Med-
re se-i Yûsu fi ye de görüşe me dik. Çünkü o bi zim tah li ye miz den 
son ra ikinci grup ola rak içe ri gir di. Dışar da mah ke me kapısının 
önünde görüştük.

Bil di ği niz gi bi o ev len me di ve hiç bir dünyevî ma kam sev-
dasında de ğil di. Ha ki kat le ri tanıdıktan son ra varlığıyla, her 
şe yiy le Üstadımıza, Ri sa le-i Nur’a ve ha ki kat-i İslâmi ye ve 
Kur’âni ye ye tes lim ol du.

O, asrımızda bir As hab-ı Suf fe nin örne ği idi. Hat ta ölüme 
bi le kıymet ver mez di. O de ğil di ğer le ri ni, an nesi ni ve ba basını 
bi le Üstad’ı uğ ru na terk et ti. Tek ke limey le ‘Üstad, Ri sa le-i Nur, 
Üstad, Ri sa le-i Nur...” Baş ka bir dünyası yok tu. 

Ders ler de ev velâ imanî bir ders oku nur. Son ra me sajı için de 
olan lâhi ka mek tup larından oku nur. Çünkü bun lar Üstad’ın ta le-
be le riy le mu ha be re vasıtası ol muş. Me se le le ri ni, prob lem le ri ni 
onun la çözmüş, hat ta Üstad’ın mes le ği nin en güzel göründüğü 
yer lâhi ka mek tup larıdır. Çünkü; me se le ol muş, Üstad’a sor muş-
lar. Üstad da an latmış, ce vap ver miş. Üstad’ın ve ta le be le ri nin 
mah ke me de ki müda fa aları sa de ce bir ne fis müda fa ası de ğil dir. 
Hep da va larına ve Üstad larına karşı, sa da kat le ri nin  bir ölçüsü 
ve alâme ti ola rak görülüyor; bil me yen le re bir kah ra manlık ve 
ce sa ret aşılıyor du. Hem de aynı za man da da vanın ma hi ye ti o 
sa vun ma lar da görülüyor du. Üstad pek hu kukî sa vun ma yap-
mamış, çok  azdır.

Hep Ri sa le-i Nur’un ehem mi ye ti hakkında, ya ni hem İslâmi-
yet’e, hem bu mil le te, hem in sanlığa ge tir di ği Kur’anî me saj ların 
öne mi ni an latırdı.

Onun bir özel li ği da ha vardı. Be ra ber çalıştığı in san ların 
ye tiş me si nok tasında yakından il gi le nir di, in si ya tif ve rir di, ta kip 
eder di, bazı yanlışlar var sa on ları ne za ket için de hatırlatırdı. Ve 
da ima et rafında ki in san ların ye tiş me si ni is ter di. “Hep ben ders 
ya payım, her şey le ben meş gul olayım” de mez di. 
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Zübe yir Ağa bey “Ders ler ve rim li olur sa, ce ma at da ima ar tar, 
is ti fa de faz la olur” di yor du. “Bu nun için de hazırlanılması, der-
si okur ken dik kat li okun ması ve oku yanın ce ma at le da ima göz 
ile ti şi mi kur ması lazım” di yor du. Bir de Zübe yir Ağa bey ders 
ya par ken, vur gu la ya rak ve lûgat mânâlarını söyle ye rek okur; 
aynı me se ley le il gi li olan par ça ları bir ara ya  ge ti re rek ve ya hut 
da oku nan bah si te yit eden ha di se ler ce re yan et miş se ve ken di si  
de karşılaşmışsa ora da zik re der di. Bi ze de der di: “Der se en ev vel 
siz gi de cek si niz ve en son siz ayrıla caksınız. Çünkü siz gel me den 
bi ri ki tabı eli ne alır, oku ma ya baş lar. Onun da za ten  oku ması 
düzgün de ğil dir. Ka fasını da kaldırmaz, siz ikaz et se niz ol maz... 
Hal bu ki siz za manında gi der se niz, der se baş lar sanız.. İkin ci si 
de, bir takım karıştırıcı adam lar da ola bi lir. Ama siz le ri ora da 
görürse, siz den çe kin di ği için, o di ye ce ği şey bo ğazına ka dar gel-
se de ağzından çıkmaz” di yor du.

Bi ze ders ara larında ve ders son larında ge len ler le ve bil has sa 
ye ni ge len ler le il gi le nil me si, tanışılması ge rek ti ği ni, bu nun da 
önem li ol du ğu nu be lir ti yor du.114

MEHMED KUTLULAR’IN ZÜBEYİR GÜNDÜZALP İLE 
ALÂKALI ANLATTIKLARI

Sa da kat Ke li me si Yet mi yor

Zübe yir Ağa bey tam bir fe nâ fi’l-Üstad, fe nâ fi’r-Risâle, fenâ 
fi’d-dâvâ ve fe nâ fi’l-mes lek ti. Üstad’a büyük sa da ka ti vardı.

Hem de ce sur bir in sandı, kah ra mandı. Bu ci he tiy le Üstad’ın 
her şe yi ol muş, hem ko rumalığını, hem özel hiz me ti ni yapmış. 
Üstad da onu gölge gi bi hep yanında bu lun dur muş.

Teş bih te ha ta ol masın, Zübe yir Ağa bey eğer Asr-ı Saa det’te 
ol saydı, her hal de Hazreti Ebû  Be kir (radıyallahu anh) olur du. 
Çünkü onun sıddîki ye ti, sa da ka ti ve bağlılığı çok ile ri dey di.                             

114 Zübeyir Gündüzalp, Yolumuzu Aydınlatan Işık, s:149-159
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Ta biî her ağa be yin ken di ne mah sus özel lik le ri var, ama 
Zübe yir Ağa bey çok yönlü bir in sandı. Ger çek ten dâvayı, Ri sa-
le-i Nur’u, Üstad’ın mes le ği ni ve meş re bi ni iyi an lamış ve kav-
ramıştı.

Zübe yir Ağa be yin bağlılığını an lat mak için ‘sa da kat’ ke li me si 
yet mi yor. Tam bir tesli mi ye ti vardı. En küçük bir te reddüdü yok-
tu. “Öl!” de se öle cek ka dar… Üstad Haz ret le ri ne yazmışsa onu 
esas alırdı. Ayrıca Üstad’a ait hatıra lar da, “Ağa bey ler ta rafından 
nak le di len bir me se le, öte ki ağa bey ler ta rafından şa hit len miş 
mi, be ni an cak o bağ lar” di yor du. “Ka na at-i âcizânem fa lan an la-
mam. Üstad bi zi eser le re bağ lamış” di yor du. “Üstadına hüve si 
hüvesi ne uy mayı” ken di ne pren sip edin miş ti.  Bu ka dar sadıktı 
Üstad’a… Kat’iyen çiz gi sin de en küçük bir in hi raf ol madı. 

Zübe yir Ağa bey, Üstad’ın yanında kaldığının im ti yazını biz-
den hiç bir za man bek le mez di. Bu  hu sus ta çok dik kat li idi. Aşırı 
de re ce de müte vazı ve hoşgörülü idi.  Üstadımız da, müte ad dit 
de fa, ağa bey le rin de bu lun du ğu bir or tam da şu nu söyle miş: 
“Be ni âlet eder si niz di ye he pi niz den kor ku yo rum; ama bu taş 
ka falı Zübe yir, bu be ni âlet et mez.” Za ten bu özel li ğin den do layı 
da bütün ağa bey ler Zübe yir Ağa be ye saygı göste rir ler di.

Zübe yir Ağa bey çok na zik ve ki bar in sandı. Bütün ağa bey le-
re saygısı vardı. Da ima on lar la is ti şa re ede rek iş ya pardı. Hat ta 
bütün ağa bey le ri İstan bul’da top la mak ve da imî bir is ti şa re kur-
mak is ti yor du. Ama ağa bey le rin şart ları bel ki müsa it de ğil di, 
on ları top la ya madı. 

Her ke se, özel lik le ağa bey le re karşı saygılı bir in sandı. Şahsına 
ne ya par san yap, o ren ci de ol maz; ama Üstadına, eser le ri ne, 
dâvasına, şahs-ı mâne vi ye ye ya ni Nur ta le be le ri ne bi ri bir şey 
yap ma ya kalktığı za man, ona şid det li bir şe kil de mu ka be le eder-
di. “Sen bu de ğer le ri mi ze nasıl dil uzatırsın?” der di.

Zübe yir Ağa bey der si du ya rak ve his se de rek okur du. Bir 
cümle yi okur, önem liy se döner, tek rar okur ve lûgat mânâlarını 
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ve rir di. Ama Zübe yir Ağa be yin esas üze rin de dur du ğu hu sus, 
Ri sa le-i Nur’u Ri sa le-i Nur ile izah et mek ti. Çünkü onun dışında 
izah lar ol du ğu za man, ço ğu za man ko nu ya uy gun ol mu yor ve ya-
hut da ko nu dağıtılıyor.

Ce ma atin dik ka ti ni top la mak için de, okur ken hiç bir za man 
ka fası ki ta ba bağlı ol maz, gözü de pro jektör gi bi ce ma atin üze rin-
de olur du. Hem dik kat le ri top lu yor, hem de uyu mayı önlüyor du. 
Ta biî ders ler de kon san tras yon me se le si çok önem li… Dik ka tin 
der se, oku ya na ve ki ta ba yönel me si ge re ki yor. Zübe yir Ağa bey 
bu nok ta lar da çok ti tiz ve dik kat liy di. Aynı za man da du ya rak 
oku du ğu için, an la ma nok tasında, der sin ce ma ate te si ri de faz la 
olu yor du. “Ben ken di nef si me oku yo rum” di yor du.

Top lu olan ders ler de da ha ge nel ve an laşılır me se le le rin okun-
masını is ter di. “Ağır ilmî me se le ler okun sa, ora ya her se vi ye den 
in san gel di ği için, is ti fa de le ri azalır. Ge nel me sele ler okun sa her-
kes his se si ni da ha faz la alır.” der di.

 Di yor du ki: “Es naf ol sun, iş çi ol sun, me mur ol sun, ar ka daş-
lar eve gi der ler se za ten gündüz de yo rul muş lar, ak şam dönüp 
der se ge le mez. Sen hiç bir za man buz do labını, mut fağı ek mek siz, 
pey nir siz, zey tin siz bırak ma. Der ler ki: ‘Ders ha ne ye git sem, en 
azından ek mek-pey nir de vardır. Ya ni atıştırırız bi raz. On dan 
son ra der si din ler, eve gi de rim.’” Ama biz her za man, za ten 
ye mek yapıyor duk. Di yor du ki: “Bu Kut lu lar’ın uhuv vet sof-
rasıdır. Bu nok ta da çok iyi dir, işe yarıyor.” Bazıları “Ya ağa bey, 
asa lak lar da var!” di yor du. “Kar de şim, önem li de ğil o. O öyle dir 
ama onun ge tir di ği adam lar ken di sin den da ha iyi dir” der di. Her 
gün, her ak şam biz ye mek çıkarırdık. Yak laşık 10 se ne ka dar mut-
fağın ye mek ve te miz lik iş le riy le biz zat meş gul ol muş tum. Ya ni 
Zübe yir Ağabey bu nok ta la ra da dik ka ti mi zi çe ker di.

“Yüzüne söyle ye me ye ce ğin in sanın bir me se le si ni, ar kasından 
ko nuş ma. Çünkü en güven di ğin in san gi der ona söyler, son ra 
mah cup olur sun. Bu da önem li de ğil, en mühi mi biz Al lah’a 
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he sap ve re ce ğiz. Al lah’ın hu zu run da mah cup ol ma yalım” der di. 
“Ya ni bu üç me se le ye dik kat et” der di, “En önem li me se le Rab-
bi mi ze he sap ve re ce ğiz. İkin ci si, ar ka daş ların ar kasından ko nu-
şul ması, uhuv vet ve te sanüdü sar sar.” Bir de “Ted bi re dik kat 
edin, bu te le fon ko nuş ma larını da da ima ölçülü yapın” di yor du. 
Hat ta ona da bir misâl ve rir di; “Biz be ra ber kalırken Üstad ders 
ya par. Ki tabı ka par, ka padığı za man da he men üstünü örter di 
ve der di ki: ‘Bu Hakîm is mi ne müra attır. Şim di ge lip bir ara ma, 
baskın ol sa, bu ki tap açık ol du ğu za man; göz, bakıp da görme-
me si mümkün de ğil. Ama üstüne bir şey örter sen, Cenâb-ı Hak 
Hakîm is mi ne uyul du ğu için hıfzıyla o örtüyü  kaldırttırmaz, o 
adam da çe kip gi der.’”

MEHMET EMİN BİRİNCİ’NİN ZÜBEYİR GÜNDÜZALP 
İÇİN ANLATTIKLARI

Zübe yir Gündüzalp De yin ce...

Zübe yir Gündüzalp de yin ce ak la azamî sa da kat; azamî ce sa-
ret, azamî tak va, azamî id rak, azamî te fekkür, azamî Ri sa le-i 
Nur’u an la ma ge lir.

Onun en bâriz vasıflarından bi ri si Üstad’a olan sa da ka-
ti dir. Ur fa’da kaldıkları sıra da ken di si ni em niyet ten çağırıp 
sıkıştırmışlar: “Sen ne di ye böyle bi ri nin pe şin den gi di yor sun?”

Dönüp gel dik ten son ra eli ne tes bi hi almış, otur muş pöste-
ki nin üze ri ne, baş lamış “Üstadım Be diüzza man Sa id Nursî 
Haz ret le ri, Üstadım Be diüzza man Sa id Nursî Haz ret le ri” di ye 
tes bih çek me ye. Hasırcı di ye bir zat vardı, o sıra da içe ri gir miş, 
bakmış ki Zübe yir Ağa bey pöste ki nin üze rin de bu şe kil de tes bih 
çe ki yor. “Al lah Al lah” de miş , “Her hâlde Zübe yir Ağa bey ka fayı 
üşütmüş!” 

Zübe yir Ağa bey adam cağızın hay re ti ni görünce dur muş ve 
“Ne den ben böyle tes bih çe ki yo rum, bi li yor mu sun?” de miş. 
Hasırcı “Hayır efen dim” de yin ce, “Bana ka ra kol da baskı yaptılar 
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ve ‘ne den hep Be diüzzaman, hep Be diüzza man di yor sun, onun 
pe şin den gi diyor sun?’ de di ler. Ben de gel dim, Üstadım Be diüzza-
man di ye tes bih çe ki yo rum”  de miş.

Üstad’ın hiz me ti ne gir di ği an dan, Üstad ve fat ede ne ka dar 
bir an bi le em rin den, hiz me tin den ayrı kal mamış şahıs Zübe-
yir Ağa bey dir. Günün her sa ati Üstad’dan ge le cek em re âmâde 
ola rak kapısı önünde hazır bek le miş tir. Üstad’ın ge ce nin han gi 
saa tin de çağıra cağı bel li ol maz. De vamlı uyanık bu lun mak, 
Üstad’ın zi li ni ikin ci kez çaldırtma mak için uy ku hapı alırdı. Hat-
ta bir ge ce çok ra hatsız ve bit kin düşmüş, “Üstad ge ce zi le basıp 
çağırır da du ya mam” di ye kapının eşi ği ne yatmış. Tâ ki, Üstad 
ge lip üze ri ne basıp uyansın di ye. Öyle müthiş bir ira de ter bi ye-
si vardı ki, me se la ki tabı eli ne alıyor, ki tabı tu ta cak tâkâti yok, 
ki tap düşüyor, yi ne kaldırıp oku ma ya de vam edi yor. “Ölürsem 
de öyle öle yim” di yor. Onun sa da ka ti ne, az mi ne ye tiş mek müm-
kün de ğil. Üstad gi bi nef siy le müca de le et miş, müna ka şa et miş 
ve nef si ni mağlûp et miş tir. Nef si ni ira de si ne bo yun eğ dir mek te 
onun üstünde bir ki şi tanımıyo rum. Me se la sa bah na mazından 
son ra yat mak is ter, yor gun dur. İra de si oku mak yönünde dir. 
Nef si ni bir ke na ra alır, onun la ko nu şur. “Ey ne fis!” der, “Şim di 
sen di yor sun ki, yor gun sun bi raz yat. Öğlen üze ri Ana do lu’dan 
ge le cek kar deş le rin le da ha zin de görüşürsün.”

O kal kar Ga la ta Köprüsüne iner, Bey koz va pu ru na bi ner, 
güver te ye çıkar, bir sa at gi diş, bir sa at ge liş, iki sa at ki tap okur, 
döner. Son ra da nef si ne döne rek: “Ne ol du, se nin de di ğin mi 
ol du, be nim ki mi?” der. O gel di ğin de he pi miz da ha henüz uy ku-
dayızdır. Ça nak ka le şe hid le ri gi bi uzanmışız. Yu karıya ko vay la 
su çıka ra caktır. Biz fark edip ken di si ne yardım et mek is te di ği-
miz de “Ta mam kar de şim ben za ten amel-i man dayım. Siz mat-
ba ada çalışıyor su nuz. Ben çıkarırım” der di. Bir ke re sin de so ğuk 
bir kış günü, ge ce kalkmış Ko ca Ha lil (Ha lil Yürür) ile Üsküdar’a 
geç miş, na mazı Üsküdar İske le Ca mii’nde  dışar da  kılmışlar. 
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Kılar ken Ha lil için den şöyle ge çir miş: “Ne dir bu, ne ola cak bi zim 
hâli miz? Yağ mur-ça mur, yaz-kış de me den böyle...” Zübe yir Ağa-
bey selâm ver dik ten son ra Ha lil’e döne rek, “İşte kar de şim, böyle 
sürüne sürüne öle ce ğiz” de miş. 

Eli ne Ri sa le-i Nur lar la il gi li bir pa ra geç se bu nu as la ce bi ne 
koy mazdı, avu cu nun için de sak lar ve öyle ce ge ti rip bi ze ve rir di. 
Hat ta Ri sa le le rin pa rası ile pa ra bi le boz dur mazdı. Onun en 
ba riz vasfı sa da ka ti, se batıdır. Ri sa le-i Nur’u de vamlı oku ması, 
oku du ğu nu ya şamış  ol masıdır.

Al lah rah met et sin, Mus ta fa Acet Emir dağ’da müezzin di. 
Üstad’ın yanına ge lip gi der ken Üstad onu ev de bırakır, Zübe yir 
ve Cey lan Ağa bey ler le bir lik te kırla ra te fekküre gi der di. Bir gün 
Mus ta fa Acet “Üstad hep si zi sa fa ya götürüyor, be ni de bu ra da 
nöbet çi bırakıyor” di ye şikâyet ede cek ol muş. Er te si gün Üstad 
yi ne git me ye ka rar ver miş. Bu de fa ‘Mus ta famı da götüre lim, o 
da bi raz sa fa et sin’ de miş. Onu da ara ba ya alıp git miş ler. Va ra-
cak ları ye re git tik ten son ra Üstad, Zübe yir Ağabey le bir lik te 
Mus ta fa Acet’ten, gi dip bir köyden yo ğurt ge tir me le ri ni ve ça buk 
gel me le ri ni is te miş. İki si be raber ko şa ko şa git miş ler en yakın 
köye. Üstad ko yun yo ğur du is te mez miş, ta ze inek yo ğur du ola-
cak. Ta biî bir köye gi di yor lar yok, ora dan öbür köye gi di yor lar 
yok. Sür’at le bir kaç köy do laştıktan son ra ni ha yet bulu yor lar, 
ama ara dan bir-iki sa at ge çi yor ve kan-ter için de dönüp ge li yor-
lar. On lar ge lir gel mez Üstad “Nere de kaldınız? Kaç say fa oku du-
nuz?” di yor.

Mus ta fa Acet şaşırıyor, nasıl ki tap oku ya cak lar ki, sa ni ye le ri 
hep koş mak la geç ti. Ama Üstâd döndüklerin de on la ra ilk söz ola-
rak “Kaç say fa oku du nuz, ben tam iki yüz say fa oku dum” di yor. 
Ya ni Üstad baş ka şey düşündürtmüyor. Zi hin le re baş ka bir şe yin 
gir me si ne fırsat ver mi yor. O ka dar yo ru yor ki on ları… Ta biî 
Zübe yir Ağa bey bu na alışık, Mus ta fa Ağa bey de böylece sa fanın 
nasıl bir ce fa ol du ğu nu an lamış olu yor.
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Zübe yir Ağa be yin ba si re ti açıktı. Gündüz yapmış ol du ğu muz 
bir ha tayı yüzümüze vur ma dan, baş ka bir ve si le ile, ol du ğu gi bi 
an latırdı.

İşi gücü, bütün za manı Al lah’ı, Pey gam be ri mi zi (sallallâhu aleyhi 

ve sellem), Üstad’ı düşünmek ti. Bütün ömrü, iman, Kur’ân ha ki kat-
le rinin yayılması, an latılması uğ run da geç miş tir. Za manını baş-
ka hiç bir şey iş gal et me miş tir. Hat ta has talığından bir gün ev vel, 
öğle ne doğ ru bi raz ayılır gi bi olmuş ve son ola rak ko nuş muş tu. 
Dr. Ma cit Bey de vardı. “Şûâlar’ın baskısı ne du rum da, ne ka dar 
kâğıt var? Kar de şim, bir ke re de on bin ba salım” de miş ti.115

PROF. DR. İBRAHİM CANAN’IN HATIRALARINDA 
ZÜBEYİR GÜNDÜZALP

Mer hum ve muh te rem Ta hirî Mut lu ve Zübe yir Gündüzalp 
Ağa bey ler le be ra ber bu lun dum. Bil has sa 1967 se ne si başından 
ve fatına ka dar, ya ni 1971 se ne si ne ka dar Zübe yir Ağa bey le; 
1977 se ne si ne ka dar da Ta hirî Ağa bey le be ra ber, aynı med re-
se de kaldık. Bu se ne ler Ri sa le-i Nur’un hiz met düstur larının 
ko run ması iti ba riy le, çok mes’eler le karşılaştığımız bir dev re dir. 
1967 se ne si baş larında Zübe yir Ağa bey le be ra ber ve onun is te ği 
üze ri ne Ri sa le-i Nur’un hiz met ve hu ku ku na ta allûk eden ehem-
mi yet li hiz met ler için Süley ma ni ye sem tin den Ha se ki sem ti ne 
taşındık. Tak ri ben bir bu çuk se ne son ra da Cer rah pa şa sem ti ne 
gel dik ve bu ra da ka rar kıldık.

Va kit le ri da ima Nur hiz me ti için de ge çer di. Ri sa le-i Nur’un 
tas hi hi, neş ri ve der si, esas teş kil edi yor du. Fu zulî ko nuş ma ları 
yok tu. Hat ta Ta hirî Ağa bey, odasında ye mek yer ken da hi ken di-
si ne hiz met eden fe dakâr Ek rem kar de şe Ri sa le oku tur, din ler di. 
Ve böyle ye mek te ge çe cek za manı da hi ih ya eder di. Ge len zi ya-
ret çi ler den bazıları, faz la ca ve mas la hatsız otu rup za man iş gal 
et tik le rin de, Ta hirî Ağa bey sıkılırdı. Fa kat bu nu his set tir mez di. 

115 Zübeyir Gündüzalp, Yolumuzu Aydınlatan Işık, s:127/132
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Ben de bu du ru mu önle mek için Ta hirî Ağa bey’e: “Si zin hiz met-
le ri niz var, is ter se niz odanıza bu yu run” di ye rek odasına git me si-
ne yol açardım. Ta hirî Ağa bey de müte bes simâne kal kar, selâm 
ve rip, çıkardı. 

Zübe yir ve Ta hirî Ağa bey le rin ha yat ları ek se ri yet le med re se 
için de geç miş tir. Med re se yi ih ya et me yi esas almışlardır. Bir gün 
ki racısı ol du ğu muz ev sa hi bi nin oğ lu nu kıra madığım için, bir 
kar de şin ara basıyla Bel grad Or man larına pi lav ye me ğe git miş-
tik. Zübe yir Ağa bey odasından çıkınca be ni sor muş, kar deş ler 
de du ru mu an latmışlar. Öğle den son ra der sa ne ye dönüp zi li 
çalınca, kapıyı pek üzgün ola rak bek le yen Zübe yir Ağa bey açtı. 
Ba na: “Ken di ni gez dir din mi be ye fen di!” di ye hitâb et ti ve o 
asabî ha liy le odasına gi rip yattı. Ben Zübe yir Ağa be yin bu ka dar 
üzüle ce ği ni he sab et me miş tim. Yaptığım ha ta ya üzülmek ten 
da ha çok, Ağa be yi üzdüğüme üzülmüştüm. Odasına gir dim, bu 
ha re ke ti min mâhi ye ti ni izah edin ce, üzüntüsü geç ti ve ya tağına 
otur du, ben de ra hat ladım. 

Zübe yir Ağa bey: “Ri sa le-i Nur oku manın ne ti ce si iba det tir” 
der di. Na maz larını sarık ve cübbe ile ya ni dinî kis ve ile ve tam 
ta dil-i erkân üze re ifa eder di. Tes bi hat ta âdâbı üze re otu rur du. 
Sa ğa-so la yas lan mak gi bi du rum larını hiç görme dim. Bir soh bet-
te dua es nasında el le rin omuz se vi ye si ne kaldırılması, el ler le ve 
par mak lar la, tırnak lar la meş gul ol mak gi bi lâkaydâne ha re ket le-
rin yapılma ması hu su sun da tem bi hat da bu lun du. Hat ta ders te 
da hi aynı âdâp üze re otu rur du. Sa at ler ce süren hal ka der sin de, 
Hazreti Üstad’a hiz met te, uy ku suz kal manın ne ti ce si şid det li 
uy ku su gel di ğin de, ken di ne iğ ne batırıp uy ku su nu kaçırdığını 
an latmıştı.

Aynı da ire de otur du ğu muz hâlde, odası ka palı ol du ğu ve ders-
ha ne eh li ile her za man ih tilât ha lin de ol madığı için bütün ha yat 
sey ri ni bi le me mek le be ra ber, ge ce te heccüde kalktığına ve zi kir-
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de bu lun du ğu na ba zan mut ta li ol mu şum dur. Zübe yir Ağa bey 
iba det ve zi kir ha yatında has sastı.

Bir za man neş riyât hiz me tin den do layı Hizbü’l-Ha ka ik’den 
evrâdımı oku ma ya za man bu lamıyor dum. Bu nun farkına va ran 
Zübe yir Ağa bey ba na: “Cev şen den bir mik tar oku” de di. Ben de: 
“İşte görüyor su nuz, za manım yok” de dim. “Pe ki, o za man onar 
uk te (Ya ni cev şe nin on da bi ri ni) oku” de di. Ben de “pe ki” de dim, 
fa kat tat bik ede me dim. Bir za man son ra tek rar ih tar edin ce, 
de vam et tim. An ladım ki Hazreti Üstad’dan aldıkları ter bi ye ve 
Ri sa le-i Nur’un ver di ği ke malât ile, bu zâtlar da zi kir ha yatı bir 
me le ke ve bir has sa si yet ha li ne gel miş.

Şahsî hu kuk ta azamî müsa ma hakâr dav ranırlar, fa kat umumî 
hu ku ka, di ne ve Ri sa le-i Nur’un hiz met ve düstur larına za rar 
ve ren fi kir ve ha re ket le re karşı ise, ga yet  mu ha fa zakârlık, gay ret 
ve has sa si yet göste rir ler di. He le Zübe yir Ağa beyde gay ret-i di ni-
ye çok yüksek se vi ye de idi.

Nur’un hu susî hiz met ha yatının mes lekî düstûrlarına selâbet, 
sa da kat, metânet ve se bat gi bi me zi yet le rin tak vi ye si yo lun da tek-
rarlı tel kin ler de bu lu nur du. Fa kat has da ire nin dışında bu lu nan 
Müslüman lar la olan münâse bet ler de ga yet mülte fit, müte vazı ve 
dostâne dav ranırdı. Bu na dâir bazı hatıra lar var sa da, mas la hat 
ol madığından zik ri ne lüzum yok tur.

Med re se ha yatı için de de kim se yi ra hatsız et mez ve in cit mez-
ler di. Hat ta Zübe yir Ağa bey, ya tan kar deş le ri ra hatsız et me mek 
için mec bu ri yet ol madıkça ışık yak maz, kapıları açıp ka pa ma da 
ve yürüme de ses çıkar ma mak için azamî dik kat göste rir di.

Ta hirî Ağa bey de, Nur’un fe dakârlarına karşı çok müte vazı 
idi. Bir de fasında ben ab dest alıp oda ma doğ ru gi der ken baktım, 
Ta hirî Ağa bey hav lu yu iki eli nin üze ri ne ala rak, ayak ta ba na hav-
lu tu tu yor. Bir den şaşırıver dim. Hazreti Üstad’ın vâri si, saff-ı 
ev vel fa zi le ti ne sa hip ve ben den 35 yaş büyük ol masına rağ men 
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bu ha re ke ti, bi zi eri tip yu mu şatıyor du. Bir kaç de fa da Zübe yir 
Ağa bey ken di eliy le ba na çay ge tir miş ti.

Şahsî müna se bet ler de böyle si ne tam te va zu ve te fanî sırrına 
göre ha re ket le riy le be ra ber, hiz met düstur larına uy ma yan bazı 
hâller de, gay ret-i di ni ye si nin ne ti ce si ola rak ga yet le üzüldüğü ve 
hat ta hid det et ti ği de görülürdü. Fa kat so nun da bu haklı hid de ti, 
haksızlığını ka bul eder ce si ne ve te va zukârâne ke malât göste rir-
di. Be nim in ti ba larıma göre, böyle du rum lar, öyle ku sur ların 
iş len me si ne karşı, vic danî his siyât sa hasında kapıları ta ma men 
ka patıyor, hürmet, mu hab bet ve ke malâta ve si le olu yor du. Adetâ 
te zadî du rum ve ah va lin zıddi yet ci he tin de bir bi ri ni de ğe rlen dir-
me si ka nu nuy la ha yatî ve canlı bir ter bi ye ha di se siy di bu.

Ri sa le-i Nur’un mes lekî düstur larına aykırılığı açıkça bi li nen 
bir ha ta da ısrar edil me si ha lin de, hissî zıtlaş mayı tah rik et me-
den ve ge re ki yor sa, müdeb bir ler le yapılan meş ve ret le, ha ta da 
ısrar eden den, ted ri cen alâka ke si lir ve usûlüne uy gun ola rak hiz-
met eh li ve Nur cu lar bu du rum hakkında ikaz edi lir di.

En çok sev dik le ri ve se vin dik le ri ve teş vik et tik le ri şey, 
Ri sa le-i Nur’la iman hiz me tin de key fi yet hu su si yet le ri ne sa hip 
müdeb bir fe dakârların ye tiş me si idi. Dünya ya, ma ka ma ve ge niş 
da ire nin şa’şa alı fa ali yet le ri ne teş vik et tik le ri ni hiç görme dim. 
Ak si ne hep imanî ve ma nevî hiz me te, ya ni, Ri sa le-i Nur’un has-
lar da ire si nin asıl va zi fe si olan med re se hiz met le ri ne teş vik eder-
ler di. Ge niş da ire de çalışan ların yanlışlıkla ra düşme me le ri için 
da ha çok Zübe yir Ağa bey, ge re ken ikaz ları yap mak için alâka 
du yar ve ba zan on ları da vet edip görüşür ve na zar larını Ri sa le-i 
Nur’un müsbet mes le ği ne çe vi rir di. “Ge niş da ire de adam larımız 
ol malıdır, iç ti maî ma kam ları iş gal et me li yiz.” mânâsında bir tel-
ki ni ne hiç rast la madım. 

Zübe yir Ağa bey nâmına ve onun düşünce ve tav si ye le ri ola rak 
aykırı düşen bazı sözler yayılıyor ve işi ti yo ruz. Zübe yir Ağa be yin 
ga ye ve düşünce le ri ne böyle sözler ta ma men ters düşmek te dir. 
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Me selâ: Eli miz de mah fuz bu lu nan şu yazı da hi düşünce si ni an la-
ma ya ye ter li dir. Şöyle ki:

“Aziz Kar de şi miz Ah met Fey zi, Meh met Emin,

Nec det Bey’in tek rar ifa de ver me si ni bil di ren mek tu bu nu zu 
aldık. Üstadımıza oku duk. Üstadımız siz le re selâm edi yor ve 
mu va fak ki yet ler ni yaz edi yor ve di yor ki:

‘Aziz kar deş le ri miz, şu dünyanın gi dişâtı ve hâdisâtın sev ki-
yatı ve her da im bi ta ma mi ha âhi ret he sabına ol masından ehl-i 
ha ki kat, âhi ret ve bekâ iti ba riy le dünya ya bakıyor lar. Bu dünya da 
mu vaf fa ki yet ve par lak saa det mak sud-u biz zat de ğil, bel ki rıza-
yı ilâhî, saa det-i ebe di ye gi bi ulvî emir ler dir. Es ma-i Hüsnâ’nın 
müte nev vi te cel li yatına maz ha ri yet kes bet mek tir. Mâhi yet-i in sa-
ni ye de münde ric acz, fakr, za’f gi bi ma den le ri taz yik ler le iş let ti-
rip dergâh-ı Ulu hi ye te il ti ca et tir mek tir. Eğer bun lar ol ma saydı, 
yalnız kürsüle re çıkıp kon fe rans lar ve va az lar ver mek, fikrî 
münâka şa lar yap mak gi bi meş ru hu sus lar da hi ol saydı sönük 
kalırdı, tam kemâl ol mazdı, ha kikî ubu di yet yapılma ya caktı. 
Yalnız bir ci het te âyi ne darlık olur du, mes’ele ru hun de rin li ği ne 
in me ye cek ti. İşte bu ve bu nun gi bi da ha pek çok se beb ler var 
ki; Ri sa le-i Nur şa kird le ri cüz’î, küllî, dünyevî müza ya ka la ra, 
ke der le re du çar olu yor lar. Tâ ihlâslarını mu ha fa za ede bil sin ler. 
Hâdisâtın şa’şaa-yı su ri ye si ne kapılıp al dan masınlar.

Hat ta bu se ne için de Üstadımızın An ka ra ve İstan bul’a son 
se ya hat le ri ve ne ti ce sin de, mu ha lif ve mu vafık mu hit le rin bir-
den Nur’a il ti hak ları mânâ teş kil edip, mey da na ge len Ri sa le-i 
Nur ta le be le ri nin azîm ma nevî kuv ve ti icabı iken Ri sa le-i Nur’un 
nu ranî ve be diî ve ulvî da ire si ne nae hil ler gir me mek, dünyevî 
ve si yasî ce re yan lar bu laş ma mak için ka der-i ilâhî dest-i ina yet-
le mu ha fa za edi yor. Sırr-ı im ti hanı mu ha fa za edi yor gi bi bazı 
se beb ler ol sa ge rek tir.”

Zübe yir Ağa be yin düşünce ve ga ye si ni ve tel kin ve teş vik le ri-
nin tarz ve he de fi ni ber rak bir şe kil de göste ren şu yazısı da te vil 
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ka bul et mez bir sa ra hat la mez kur mes’ele yi te’yid eder. Yazı 
ay nen şöyle dir: 

“Bu giz li din düşman ları ve münafıklar çok tandır an ladılar 
ki, Nur ta le be le ri nin ke fen le ri bo yun larındadır. On ları Ri sa le-i 
Nur’dan ve Üstad larından ayırmak kâbil de ğil dir. Bu nun için 
şey tanî plânlarını, de si se le ri ni de ğiş tir di ler. Bir zayıf da mar-
larından ve ya sâfi yet le rin den is ti fa de ede riz fik riy le al dat mak 
yo lu nu tut tu lar. O münafıklar ve ya o münafıkların adam ları 
ve ya adam larına al danmış olan lar dost su re ti ne gi re rek, ba zen 
de ta le be şek li ne gi re rek der ler ve de dir tir ler ki: ‘Bu da İslâmi-
yet’e hiz met tir, bu da on lar la müca de le dir. Şu malûmatı el de 
eder sen, Ri sa le-i Nur’a da ha iyi hiz met eder sin. Bu da büyük 
eser dir.’ gi bi bir takım kandırışlar la sırf o Nur ta le be si nin Nur lar-
la olan meş gu li yet ve hiz me ti ni ya vaş ya vaş azalt mak la ve baş ka 
şey le re na zarını çe vi rip, ni ha yet Ri sa le-i Nur’a çalışma ya va kit 
bırak ma mak gi bi tu zak la ra düşürme ye çalışıyor lar.

Ve ya hut da ma aş, ser vet, mev ki, şöhret gi bi şey ler le al dat mak-
la ve ya kor kut mak la hiz met ten vaz ge çir me ye gay ret edi yor lar. 
Ri sa le-i Nur, dik kat le oku yan kim se ye öyle bir fikrî, ruhî, kalbî 
in ti bah ve uyanıklık ve ri yor ki; bütün böyle al dat ma lar, bi zi Ri sa-
le-i Nur’a şid det le şevk ve teş vik ve o des sas münafıkların mak-
sad larını tam ak si ne ola rak bir te sir ve bir ne ti ce hâsıl edi yor. 
Fesübha nal lah!.. Hat ta öyle Nur ta le be le ri mey da na gel mek te dir 
ki, asıl hâlis ni yet ve kudsî ga ye den son ra -bir se beb ola rak da- 
münafıkların mez kur  plânlarının inadına, rağmına dünyayı terk 
edip ken di ni Ri sa le-i Nur’a vak fe di yor ve Üstadımızın de di ği 
gi bi di yor lar: ‘Za man İslâmi yet fe daîsi ol mak za manıdır.’ “

Da ha bu nun gi bi has lar da ire si nin asıl va zi fe si olan iman 
hiz me ti nin fe daîli ği ne ba kan pek çok tav si ye ve tel kin le ri tes bit 
edi le bi lir. Zübe yir Ağa bey Hazreti Üstad’ın ve fatından bir müd-
det son ra İstan bul’a gel di ğin de, ve fatına ka dar ciddî teş vik le ri 
ile ve biz zat ken di ya şayışıyla göster di ği ek mel bir fe dakârlık 
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ha yatının te’si ri ile hay li vakıf hiz metkârların ye tiş me le ri ne ve si-
le ol muş tur. Ha yatında en çok meş gul ol du ğu ve ga ye edin di ği 
şey, mez kur mânâda ki ya ni azamî ih las, azamî sa da kat, azamî 
se bat, azamî is tiğ na, azamî fe dakârlık gi bi key fi yet hu su si yet le-
ri ne sa hib şa kird le rin şahs-ı ma nevîsi olan has lar da ire si nin ve 
vakıf fe daîle rin mu ha fa zası, ço ğal ması ve de vam et me si idi. İşte 
Zübe yir Ağa be yin bu an layış ve teş vik tarzı esas ol mak la be ra-
ber ba zen de belâğat ik ti zası ola rak bazı şahısla ra, du rum larına, 
ka bi li yet le ri ne ve va zi fe le ri ne göre ve yi ne de İslâmi yet ve hiz met 
mas la hatı için mec ra ve rip, is tih dam et mek le is tis naî tav si ye le ri 
ol muş tur. Bu tav si ye le ri de hiç bir za man ge niş da ire ye teş vik 
mânâsında ol mamış, an cak müsbet mec ra göster mek şek lin de 
ol muş tur. Zübe yir Ağa be yin, ben de mah fuz, yazılı di ğer bir ifa de-
si ay nen şöyle dir: “Ri sa le-i Nur’a ha yatını vak fe den Nur ta le be le-
ri vardır ve ola caktır, hem ço ğal mak tadır. Bun lar mücer red dir, 
yalnız hiz met-i Nu ri ye ile iş ti gal eder ler. Mer hum Üstadımız 
Be diüzza man Haz ret le ri di yor ki: ‘Ben fe dakârlığa çok ehem mi-
yet ve ri yo rum. Kalb de ki fe dakârlık, man ye tiz ma gi bi te’sir eder. 
İnşa al lah Nur’un fe dakâr da ire si in ki şaf ede cek tir.’”

Zübe yir Ağa be yin Hazreti Üstad’a is tinâden Ri sa le-i Nur hiz-
me ti nin esa satı ola rak biz le re tel kin et ti ği ve tek rar la üze rin de 
dur du ğu en ehem mi yet li hu sus ları, şöyle ce özet le ye bi li rim:

ı- Ri sa le-i Nur eser le ri nin neş ri ve muh taç la ra teb li ği;

2- Her yer de der sa ne ler açılıp Ri sa le-i Nur eser le riy le ders ler 
yapılması ve ders le re cid di alâka göste ril me si;

3- Der sa ne ler de hiz met ede cek fe dakâr şa kird le rin ye tiş me si 
ve bu hu sus ta cid di teş vik ile has sa si yet göste ril me si;

4- Ce mi yet te za man la or ta ya çıkan bazı hâdi se ler karşısında, 
is tikâmet li ha re ke ti ta yin et mek, giz li muârızların plânlarına 
karşı ce ma ati ikaz et mek gi bi hik met ler için, has lar da ire sin den 
za man la ve ih ti ya ca göre lâhi ka ların neş re dil me si... İşte bun lar, 
Zübe yir ve Ta hirî Ağa bey le rin hiz met ha yat larında en çok sev dik-
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le ri, se vin dik le ri ve cid di yet le üze ri ne dur duk ları mez kur hu sus-
lardı. Sev me dik le ri şey ler ise, baş ta zik re di len hiz met esas larına 
aykırı düşen düşünce ve ha re ket ler di. Bu ara da Ta hirî Ağa be yin 
her kes ten en çok gıybet ten çe kin di ği ni görüyor duk. Hat ta bir 
de fasında, bazıları hakkında bir gıybe ti is te me di ği hal de duy muş-
tu. Ba na, gıybet edi len ar ka daş ları çağırmamı söyle di.  Çağırdım 
ve ar ka daş lar gel di ler. Ta hirî Ağa bey on la ra na zikâne bir li san la 
is te me di ği hâlde hak larında yapılan gıybe ti işit me sin den do layı 
hak larını helâl et me le ri ni is te di. Asrımızda çok larında pek az 
bu lu nan ve di ya ne tin de te me li olan Al lah’a karşı mes’uli yet 
duy gu sun da Ta hirî Ağa be yin ka zandığı bu üstün de re ce, nu mu-
ne-i im ti saldır. Zübe yir Ağa beyin de, Ri sa le-i Nur’un düstur-
larına sa da kat la it ti ba et me ye be del, mas la hat an layışlarıyla 
bu düstur la ra ta sar ruf edip de ği şik lik ge tir mek, en sev me di ği 
şey di. Bu me zi ye tin den do layı Hazreti Üstad, Ağa bey’e “Ca mid 
ka fa” di ye il ti fat eder miş. Bir za man yanına ge len bir zât, mas-
la hat an layışına göre yaptıkları iş le rin lüzu mu nu izah eder ken, 
Zübe yir Ağa bey tek ra ren: “Bu söyle dik le ri ni ben Ri sa le-i Nur’da 
görme dim, Üstadımdan işit me dim, ka fam çalışmaz” di ye ce vab 
ve ri yor du. Hem der di ki: “Ben den bir şey so ra cağınızda, ‘bu 
mes’ele hakkında Ri sa le-i Nur’un han gi yer le rin de iza hat var,’ 
ve ya ‘Üstad Haz ret le ri’nden  duy duk larınız var mı?’ şek lin de 
so ru nuz.” Ba zen de:  “Kar de şim ki tabî ol sun” der di. Ta hirî ve 
Zübe yir Ağa bey ler, günün ta raf gir ve menfî si ya se tin den uzak 
du rur lar ve me rak uyandırmaz lardı. Zübe yir Ağa bey genç le rin 
20-25 yaş larına ka dar, ha ka ik-i ima ni ye ve fe za il-i di ni ye ve hiz-
met-i ima ni ye de in ki şaf edip me le ke ka zan ma larının za ru re ti ni 
be yan ve tel kin eder di. 

Bir gün si ya set le alâkalı bir zât zi ya re ti ne gel miş ti. O zâtı 
he men odasına aldı ve kapıyı içer den sürgüle di. Çünkü bu zât 
sa lon da genç ler arasında si yasî, me rakâver mes’ele ler ko nu-
şa bi lirdi. Hem de Zübe yir Ağa be yin bu zâta, si yasî is ti ka me te 
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ait bazı tav si ye le ri ola caktı. Böyle si yasî mes’ele le ri, iti mad ve 
hürmet et ti ği zâtlar dan ra hatlıkla din le yen hiz met eh li nin, o 
mes’ele le re me rakı tah rik ola cağı be dihîdir. Böyle hik met ler 
için, bu mânâda ge len zâtları, hu susî odasına alırdı. Fa kat yi ne 
de genç ler, aca ba ne ler ko nu şu yor lar, di ye me rak ede bi lir ler ih ti-
ma li ni na za ra ala rak, mi sa fi ri ile ko nuş tuk tan son ra oda dan çıka-
cak larına yakın Zübe yir Ağa bey, med re se de de vamlı ko nuş tu ğu 
hiz met ve fe dakârlıkla il gi li bir bah se işi ti le cek ses le baş lardı. 
Tâ ki dışarıda işi ten ler, yi ne mu tad mes’ele ler den ko nuş muş lar 
de sin ler. Bu ve bu na ben zer müdeb bir lik hu su si yet le ri dik ka ti mi 
çe ker di. Bu nun la be ra ber, genç hiz met eh li nin de bil me si ge rek li 
bazı iç ti maî mes’ele le ri, hik met ve ölçüsü da hi lin de ve müdeb bir-
lik der si için be yan ve izah et ti ği de olu yor du.

Zübe yir Ağa bey has lar da ire si ni böyle si ne mu ha fa za  eder-
ken, ge niş da ire nin de is tikâmet ve müsbet mec ra ya sev ke dil-
me si hu su sun da, Ri sa le-i Nur’un ölçüle ri için de ol mak  şartıyla 
ve dar ve ge niş da ire yi içi çe karıştırma dan ge rek li ikaz lar da 
bu lu nur du. Si ya set le bil fi il meş gul ol mak la, si ya se te ait ikaz ve 
ir şad da bu lun manın farklılığını görür ve il ti bas et mez di. “Her 
şey le meş gul olan lar, bel li bir sa ha da ih ti sasını ge liş ti re mez” 
di ye çok ke re na si hat lar da bu lu nur du. Ab dul lah Ye ğin Ağa bey le 
hazırladığımız Ye ni Lûgat’in ‘İhti sas’ mad de si ne Zübe yir Ağa bey 
şu izahı koy muş tu:

“Bir kim se nin dünyevî ve ya uh revî, Kur’anî, İslâmî, imanî 
bir mes le ğe, fen ve ya san’ata hasr-ı me saî et me si; yalnız onun-
la meş gul ol ması. Bu me tod in sanı mu vaf fa ki ye te eriş ti ren en 
bi rin ci ve en büyük bir âmil dir. Bir kim se nin yaktığı bir me şa le yi 
par la ta bil me si ve bâki leş ti re bil me si için, o meş’ale nin, o nu run 
per va ne si ol ması ge rek tir.”

Mer hum Zübe yir Ağa bey ga yet müdeb bir ve ferâset li idi. 
Üstad Haz ret le ri’nden aldığı bu me zi ye ti nin bir ese ri olan şu 
hâdi se, ib ret ve ri ci dir. Bir gün Süley ma ni ye sem tin de ki der sa-
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ne de Zübe yir Ağa bey has ta ha liy le mer di ven den ini yor du. Baş-
ka ları ta rafından ke nar köşe ye atılmış menfî bir ga ze te yi ia de 
et mek için bak ka la gi de cek ti. Ben “Siz zah met et me yin.” de yip 
ga ze te yi aldım, bak ka la ia de et tim.

Zâhi ren ehem mi yet siz görünen bu hâdi se, ha ki kat te çok 
ehem  mi yet li dir. Me selâ: Far z e de lim ki, bak kal, sat mak için on 
ga ze te almış, ye di si ni satmıştır. Bu na göre bak kal ga ze te mües-
se si ne ye di ga ze te nin pa rasını ve rip, üç ga ze te yi ia de ede cek tir. 
Biz bu ga ze te yi ia de et ti ği miz için bu se fer altı ga ze te pa rasını 
ve rip dört ga ze te ia de ede cek ve ga ze te nin trajı düşe cek tir. 
Her Müslüman bu şu ur lu ha re ke ti yap sa bu ga ze te ya şa ya-
maz. Her menfî ve if sad edi ci vasıta lar için de aynı mu ame le yi 
düşünürsek, Türki ye’de bütün if sad vasıta ları bu şu ur lu ha re-
ket le iflâsa uğ ratılır. Par ti ler, hükûmet ler ve or du kuv vet le ri 
ol maksızın halkın ferâset-i ima ni ye si, if sad mües se se le ri ni he zi-
me te uğ ratır.

İşte Zübe yir Ağa be yin mezkûr ha re ke ti bu mânâyı ifa de edi-
yor du ve ma nevî âlem ler de fo toğ raf ları çe ki len böyle ha re ket le-
rin ind-i ilâhîde ki ma nevî de ğe ri, bu külli yet te dir. Zi ra ne ka dar 
if sad vasıta ları var sa, eğer Zübe yir Ağa be yin eli ne geç se idi, aynı 
mu ame le yi ya pa caktı. Ri sa le-i Nur mes le ğin de, halkın li san-ı hâl 
ve li san-ı fi il ile ikaz ve ir şad edil me si ne ehem mi yet ve ril me si nin 
bir hik me ti de bu dur. Hem bu im ti han dünyasında, hik met-i 
im ti han nok ta-yı na zarıyla düşünme li ve ha re ket et me li, va zi fe-
mi ze bakıp ne ti ce ye karışma malıdır.

Yi ne Süley ma ni ye Med re se si’n de iken bir gün Zübe yir Ağa-
bey be ni odasına çağırdı, git tim. Bi rin ci sa hi fe si nin ta mamında 
Fa tih’in ata bin miş res mi bu lu nan dinî bir ga ze te yi ba na uzattı, 
“bak!” de di. Baktım, in ce le dim ve “iyi” de dim. Tek rar, “iyi bak!” 
de di. Tek rar baktım, yi ne “iyi” de dim. Yi ne “bak” de di. Baktım 
bir şey yok, yi ne “iyi” de dim.
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Bu se fer ba na: “Re sim kaç yaşında görünüyor?” de di. Res me 
dik kat le baktım ve 50-55 de dim. “İsa bet et tin.” de di.

Yi ne sor du: “Fa tih İstan bul’u fet he der ken kaç yaşında idi?” 
“Yir mi küsur” de dim. He men hid det le aya ğa kalktı ve “Bun-
da par mak var, hâdi se küçültülüyor.” de di. “Çünkü, 50-55 
yaş larında ki bir ku man danın böyle bir fe tih yap ması ta ri hen 
me mul dur. Fa kat  yir mi küsur yaşında ki bir ku man danın böyle 
bir fe tih yap ması hâri kadır ve bir ina yet-i İlâhi ye dir, bu nu ört-
mek is ti yor lar” mea lin de ika zat ta bu lun du ve ferâse ti mi zin art-
ması için dik ka ti mi zi çek ti. Doğ ru su bu in ce nok tanın, ne ka dar 
düşünsem de farkına va ra mazdım.

Ta hirî Ağa bey ve Zübe yir Ağa be yin hiz met ha yat ları, Ri sa le-i 
Nur ve Üstad Haz ret le ri’nden aldıkları ders ve ter bi ye ne ti ce si 
ola rak ciddî bir ni zam için de ce re yan eder di. Bugünkü hiz me ti 
son ra ya bırak mak gev şek li ği ni hiç sev mez ler, o hiz me ti anında 
ifâ eder ler ve et ti rir ler di. Bu iki Ağa be yi miz, med re se de fu zulî ve 
mâlâya ni soh bet ler, lâuba liyâne şa ka lar ve gülme le ri sev mez ler, 
şa yet bir gaf let ese ri ola rak vu ku bul sa, Ta hirî Ağa bey biz zat, 
Zübe yir Ağa bey ise ek se ri yet le do laylı şe kil de ikaz eder ler di. 
Med re se de bu ni zam ve di sip li ni, iyi ye tiş mek için el zem görüyo-
rum.

Bu Ağa bey le rin en ehem mi yet li me se le si, Ri sa le-i Nur’da 
göste ri len pren sip ve düstur la ra, ya ni Emir dağ La hi kası’nda 
ifa de edil di ği gi bi “Ri sa le-i Nur’un ta limâtı da ire sin de” ha re ket 
et me ye cehd göste rir ler, sa da ka ti esas alırlardı. Pren sip le re 
bağlılıkta me le ke ka zan mak ve mu ha fa za et mek için Zübe yir 
Ağa beyin şu zik re de ce ğim has sa si ye ti, ye ter li bir örnek tir:

Ri sa le-i Nur’un neş riyâtında ba zen çok sıkı du rum lar olur du. 
Ya ni mat ba adan ge len  for ma ları he men oku yup gönder mek 
ge re ki yor du. Bu ta raf ta hiç terk edil me yen ikin di der si de, epey 
za man alıyor du. Me le ke ha li ne ge len bu der ste ıttıradımızı 
mu ha fa za et mek ve tehâvüne kapı aç ma mak için, hal ka der si ne 
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otu ru lur, du ru ma göre ba zan bir satır ders yapılır, Fa ti ha çe ki lir 
ve he men for ma ların oku nup hazırlan masına ge çi lir di.

Ta hirî Ağa bey ba zen İstan bul dâhi lin de da hi hiz met icabı 
dışarı çıksa, sarık, cübbe ve sec ca de si ni yanına alır, as la unut-
mazdı. Odasında her şey ni zamlıydı. Odasında bir cüz’î işi ni 
yap mak için küçük bir çi vi ge rek se, hiç ara ma dan, mu ay yen olan 
ye rin den çıkarır, ve rir di. Ya ni en büyük hiz me tin den, en küçük 
işi ne ka dar her iş le rin de ni zam ve pren sip sa hi bi idi ler.

Bir de fasında Ta hirî Ağa bey den bir mes’ele hakkında; “Üstad’-
dan duy du ğu nuz bir şey var mı?” di ye sor muş tum. Ver di ği 
ce vabında:

“Biz böyle mes’ele le ri bil me yiz, an cak Zübe yir Efen di bi lir. 
Büyük zâtların bir sır kâti bi olur, Zübe yir de Üstad’ın sır kâti bi idi. 
Üstad Haz ret le ri da ha çok onun la hu susî soh bet eder di” de miş ti. 

Zübe yir Ağa beyin ve fatını ne ti ce ve ren has talığı gününde, 
ıstırabımdan ben de ya ta ğa düştüm. Aklî ve iti kadî ol mayıp 
hissî olan bu mo ral çöküntüsü, iki se ne sürdü. Ta hirî Ağa beyin 
ve fatında da, bir süre has ta yattım. Bu Ağa bey ler le olan med re se 
ha yatımız, kat’î ka rarlılık ve bir bi ri mi ze kop maz ma nevî bağ lar-
la bağlı bir şe kil de idi.

1950 se ne si için de kom şu köyden iki mek teb ar ka daşım, 
ba na La tin hu ru fu ve tek sir le basılmış Asâ-yı Mu sa ki tabını 
ver di ler. Bu ki tabı hâlâ saklıyo rum. Küçüklüğümden be ri il me 
karşı fıtrî bir mey lim vardı. Asâ-yı Mu sa’yı oku ma ya baş ladım, 
fa kat faz la bir şey an la yamıyor dum. Bu nun üze ri ne, mânâsını 
bi le me di ğim ke li me ve ter kip le rin hep si ni çıkardım, al fa be tik 
sıra ya diz dim. Bütünü üçbin ke li me tut tu. Fa kat bu ke li me le rin 
karşılıklarını ver mek için ge re ken lûgat ki tabı yok, bi len ler de 
pek yok. Yi ne de ümid siz li ğe düşme dim, sor dum aradım. Ke li me-
le rin ek se ri si nin karşılığını bul dum. Bu uğ raş ma larım tak ri ben 
3-5 ay sürdü. 



351

Bu ara da bölge miz de bir Nur ce ma ati or ta ya çıktı. Bir bi ri mi ze 
is ti na den ma nevî kuv ve ti miz ve şev ki miz arttığı gi bi, baş larında 
Hazreti Üstad’ın bu lun du ğu müca hid Nur ce ma atının varlığını 
da öğre nin ce, on la ra mâ nen is ti nad ede rek ma nevî kuv ve ti miz 
çok arttı. He le bu müca hid ce ma ate giz li din düşmanı münafık 
ce re yanın te cavüzle ri ni  işit tik çe, ma nevî ci ha da karşı alâka ve 
gay re ti miz kat kat artıyor ve mah ke me ha di se le ri de gay ret-i di ni-
ye mi zi şid det li kamçılıyor du.

Ri sa le le ri an ladıkça, ce mi ye tin du ru mu nu anlıyor, âhir za-
man fit ne si nin aşıladığı gaf let zâil olu yor, ma nevî ufuk larımız 
ge niş li yor du. Onüçüncü Lema’nın Do ku zun cu işa re tin de be yan 
olu nan ka nun-u mübâre ze nin ha ki ka ten kuv vet li bir tekâmül 
ka nu nu ol du ğu nu ha yatımızla müşa he de et tik ve ni ha yet bu 
ah val bi zi, Ri sa le-i Nur’la Kur’an’a hiz met et me yi tek ga ye edin-
mek he de fi ne götürme ye ve si le ol du ve bu ga ye mi bir mek tub la 
Üstad Haz ret le ri’ne bil dir dim. Hazreti Üstad he men haf ta için-
de, mek tu bu ma ce va ben tak dirkâr mek tu bu nu yazdı, gönder di. 
Da ha son ra ki se ne ler de as ker lik dev re miz gel di. As ker lik ten 
son ra da 1959’da İstan bul’a gel dim. Bu şeh rin Türki ye vilâyet le ri 
için de mübâre ze ve tekâmül ka nu nu nun en üstün de re ce li mer-
ke zi ol du ğu nu gördüğüm gi bi, çok çe şit li te den ni se beb le ri nin de 
ma hal li ol du ğu nu fark et tim.

Büyük de yin ce, sa de ce ilim or ta ya ko yan lar, tek nik ke şif ve 
bu luş la ra im za atan lar an laşılmaz. Ba zen bir mısra-ı ber ces te 
sa hi bi; ba zen, bir har bin sey ri ni, mil le tin ka de ri ni de ğiş ti ren bir 
gülle yi, tam za manında he de fi ne isa bet et ti ren; ba zen bir baş ka 
büyüğe ze min hazırla yan; ba zen is ti dat ları büyüklük şa hi ka-
larına taşıyan va di ler de yol olan, köprü olan, varlıklarını, er le rin 
yükse lip pa şalık atına sıçra ma larında bi nek taşı ya pan kim se ler 
de büyüktür. On lar halkın nez din de ol ma sa da Hakk’ın nez din-
de büyüktürler. Bun ları kim se bil me se de Al lah bi lir. Kur’an-ı 
Ke rim, bir in sa na ha yat ve re ni, bütün in sanlığa ha yat ve ren 
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ka dar büyütmüyor mu? Resûlul lah aley his sa la tu ves selâm da 
ağızdan çıka cak ‘bir ke lam’ın ki şi yi Al lah katında en yüce mer te-
be le re yücel te bi le ce ğini söyle mi yor mu?

Be diüzza man Haz ret le ri’nin: “Azamî dik kat, azamî ihlâs, 
azamî se bat, azamî te sanüt ile hiz met eden” adam ola rak tav sif 
et tik le ri Zübe yir Gündüzalp mer hum, ba zen bir sözü, ba zen 
bir mek tu bu, ba zen sa de ce cid di bir du ruş ve sükûtuy la, fa kat 
her za man İslâm olan da vasına, sa da kat ve sa mimiye tiy le çev-
re si ne örnek ol muş, yön ver miş, ni ce is ti dat ları yücelt miş bir 
büyüktür, bir Ana do lu al pe re ni dir. Bugün dünyayı ku cak la yan 
Nur hiz met le ri nin te me lin de onun harcı var. Okul larımızın, 
üni ver si te le ri mi zin, yayın mües se se le ri mi zin vs. hep si nin te sis 
edil me le rin den, ba şarılarına ka dar ulaşılan her saf ha da, kat edi-
len her mer te be de -el bet te baş ka yi ğit ler le bir lik te- se be bi yet ten, 
es-sâbikûn el-ev velûn’dan ol maklıktan da ha öte, da vayı kökten 
kav ra maklıktan da kay nak la nan mümtaz bir his se, ge ne tik bir 
pay sa hi bi dir.

Onun, Be diüzza man’ın yakın ta le be le rin e ve do layısıyla, onun 
da va ve hiz met an layışını çev re si ne ve ar ka dan ge le cek hiz met 
er le ri ne ak tar ma da ki ye ri ni be lirt mek için, Mus ta fa De mir ci’ye 
yazdığı bir mek tup tan bir kaç cümle yi ak ta ra cağım. Şöyle der:

“(...) Na sip li kar de şim. Hiç te va zu ol ma dan iti raf edi yo rum: 
Ga yet de re ce de aciz ve ni ha yet siz de re ce de fa kir ve biçâre bir hal-
de yim. Acz-i mut lak, fakr-ı mut lak için de yim. Öyle ki Be diüzza-
man’ın hiz metkârı ol ma ya lâyık de ği lim. Ve o kudsî Üstadımızın 
hiz me ti ni lâyıkıyla ya pamıyo rum. Yok sa liyâkatımdan de ğil dir. 
Bu ih san-ı ilahî ve fazl-ı ilâhîde kat’î ka na atim le, ba bamın helâl 
lok ma ve va li de min de helâl süt ver me si ne hâmi edi yo rum. 
Ömrümün so nu na ka dar sec de-i şükran dan kalk ma sam, yi ne 
Ri sa le-i Nur ve Üstadıma hiz metkârlık ni me ti nin şükrünü eda 
ede me ye ce ğim. Üstadım ve Ri sa le-i Nur uğ run da ha yatım, 
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malım, mülküm, her şe yim mah vol sa, Ri sa le-i Nur’un ver di ği 
iman der si ve mu ha fa za et ti ği dalâle te mu ka bil yi ne ucuz dur.”

Ben, “Büyükle rin büyüklüğü, bi raz da ye tiş ti rip ge ri de 
bıraktıklarıyla an laşılır” di yen le re katılırım. Bu se bep le, bu 
yazımda onu da ha iyi tanıta bil mek için, bir ka rak ter ve şah si yet 
büyüğü olan Zübe yir Gündüzalp mer hum dan şah si yet te feyyüz 
eden yakînen tanıdığım iki zâttan bah se de ce ğim. Böyle ce hem, 
Zübe yir’in büyüklüğü, hem Be diüzza man ve Nur ha re ke ti nin 
bu mil le tin uk de-i ha ya ti ye sin de mey da na ge tir di ği aşağıdan 
yu karıya uyanışın güç ve kuv ve ti ni an la ya bi lir, dünya ya ta şan 
ba şarıların sırrını mad de plânında arayıp, çözümü “Bu de ğir-
me nin su yu ne re den ge li yor?” kuş ku sun da düğümle yen le re yol 
açıcı bir ipu cu ve re bi lir si niz.

Zübe yir Gündüzalp’i ilk de fa 1953’te işit miş tim. Er me nek 
or ta oku lu bi rin ci sınıfta okur ken, yanında kaldığım ak ra bamız 
Ali Kay nak Bey on dan bah se der di. Ken di si P.T.T. me mu ru 
idi. Ur fa’nın Har ran il çe si de da hil Ada na, Mer sin gi bi bir çok 
yer de hiz met ver miş ti. Bu hiz met le ri sırasında, yi ne bir P.T.T. 
me mu ru olan Zübe yir Gündüzalp’le tanışmışlardı. Ali Kay nak 
Am ca, bu tanışmayı ilâhî bir lütuf ola rak ka bul eder; “Çünkü 
Ri sa le-i Nurları tanıma ma ve si le ol du” der di. O, bel ki de bu 
lütfun şükrünü eda et mek için, o yıllar da uy gu la ma da olan, Ri sa-
le le rin el yaz masıyla ço ğalt ma fa ali yet le ri ne katılıyor, me saîden 
döndüğü va kit ak şam ları ve di ğer boş za man larında hiç dur ma-
dan aşk la, şevk le def ter def ter Ri sa le-i Nur yazıyor du. On da bu 
yaz ma he ye canı öyle şevk li, öyle güçlüydü ki te si rin de kalıp, 
ço cuk hâlim le, ben de şev ke ge lip, Kur’an yazısını bil me di ğim 
hal de za man za man ke li me ve satırları res me de rek yaz ma ya 
çalıştığımı hatırlarım.

Şu yazıyı hazırlar ken Zübe yir Ağa be yin, Üstad’ın hiz me ti ne 
gir di ği sıra lar da, Ali Kay nak mer hu ma, başında ki ve so nun da ki 
selâm kısımları dışında ka lan met nin ta mamını -La tin harf le riy-
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le yazdığı -ve Mus ta fa De mir ci’nin ar şi vi ne in ti kal eden bir mek-
tu bu eli me geç ti. Bu sa ha da te fer ru atlı çalışa cak la ra bâzı me se le-
le rin aydınlatılmasında bir ha re ket nok tası ola bi le cek ma hi yet te 
ol du ğu için bu ra da ay nen kay det mek is te rim:

“Bis mi hi subhâne hu es selâmu aleyküm ve rah me tullâhi ve 
be rekâtu hu ebe den dâimen… 

Aziz, sıddık kar de şim Ali Bey!

Ev velâ: İstan bul’a yazdığınız mek tu bu oku dum. Ben de 
yazdım. Ora da ki Ah met ar ka daşımız si zin le mu ha be re ede cek. 
Er me nek’i Ri sa le-i Nur’dan mah rum et me ye cek ce sa ret ve 
fedâkârlıkla gi riş ti ği niz hiz met-i kud si ye ye nâili ye ti niz den si zi 
ve müba rek Süley man Efen di kar daşımı ruh u can la teb rik eder, 
ihlâslı mu vaf fa ki yet ler di le rim. Ce nab-ı Hakk’ın si ze ho cazâde lik 
gi bi bir asa let ve ne ca be ti bah şe dip asa le ti ni zin ik ti za et tir di ği 
Ha ka ik-i Kur’anîye ve İslâmi ye tah si li ve hiz me ti gi bi bir ni met-i 
uzmâya si zi gark edip is tih dam et me siy le, in şal lah hem siz hem 
müba rek Süley man Efen di kar daşım bir mıntıkanın in ti bahına 
ve iman larının kur tul masına ve si le ola cak. Hem de in şal lah siz-
ler ve siz gi bi müba rek kar daş larımız di ğer yer ler de ki Nur kah ra-
man ları gi bi Nur ları dik kat le ve de vam ve se bat la oku ya oku ya 
ye ti şe cek ler.

Sâni yen: Kon ya’da bir kar daşımızın yazdığı mek tup la 
ce vabını si ze gönde ri yo rum. Müna sip se siz gönde rir si niz. Ben 
şah sen tanımıyo rum, onu si ze ha va le ve ema net edi yo rum.

Sâli sen: Ba na er zak filân gönde ril me sin. Çünkü ye rim mu ay-
yen de ğil dir. Be nim be de li me Ri sa le-i Nur’a çalışan Nur İbra him 
afi yet le ye sin.

Râbi an: Hazreti Üstadımız, çok müşfik, çok sev gi li ve çok 
müba rek Üstadımız şim di lik Is par ta’dadır. 17 de fa ve ri len ze hir-
le rin, sui kast ların te si riy le sık sık ra hatsız olu yor sa da, had siz 
şükür ol sun, afi yet te dir.
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Hâmi sen: Er me nek’te ki bütün düşüncem, ga ye-i ha yatımız 
ser ma ye-i ömrümüz olan Ri sa le-i Nur lar dan bir sa hi fe si nin bi le 
za yi ol ma dan mu ha fa zasıdır. Çok faz la bir ti tiz lik ve iti na ve zi ya-
de bir alâka ile in şal lah siz ler ve Nur İbra him bu kudsî ve mu az-
zam hiz met-i ima ni ye de mu vaf fak ola cak lardır.

Sâdi sen: Her kes bil me sin. Ce nab-ı Hakk’ın büyük bir ih sanı 
ola rak ve za af ve acz ve şid det li ih ti yacıma binâen ka der-i ilâhî 
çok müba rek ve çok müşfik Üstadımızın hiz met çi si yaptı. Da imî 
hiz me tin de yim. Mu vaf fa ki ye tim için dua larınıza çok muh tacım.

Sâbi an: Ba bam ve ak ra ba larım si ze ema net tir. Nur lar la 
ir şadınıza muh taçtırlar. Müştak la ra is ti fa de et tir me ni zi çok ri ca 
ede rim.

Aziz Kar daşım,

Nur ta le be le ri ve Hazreti Üstadımızın si ya set le, par ti ci lik le 
alâkası ol madığı hal de ehl-i dünya Üstadımızdan tir tir tit ri yor. 
Hat ta erkân-ı hükûmet ten bi ri si de miş ki: ‘Üstadın bir işa re ti 
ile Ana do lu onun ar kasındadır.’ Evet doğ ru dur. Kuv vet vardır. 
Had siz şükür Ri sa le-i Nur’un maddî ve ma nevî fütu hatı dâhil ve 
hâriç te fev kalâde dir. Âlem-i İslâm’da iki mil yon olan Nur cu lar, 
Nur ları neş re di yor lar. Vilâyet-i Şar ki ye ise beş mil yon ta le be dir. 
Ana do lu’nun di ğer yer le rin de ise bir mil yo nu bul du ğu, ad li ye le-
rin ka na atiy le dir. Fa kat ga ye si ya set de ğil dir. İmandır, İslâmi-
yet’tir. İmanı kur tar maktır.

So ran lar la karşıla şa bi lir si niz, par ti ci de ği liz. Ehl-i iman la 
kar daşız. Han gi par ti den olur sa ol sun ehl-i iman mıdır, kar-
daşımızdır. Bu nun için her par ti den Ri sa le-i Nur’a sarılırlar, 
kur tu lur lar. Bu iti bar la par ti ci lik ten de ğil, da ima iman ve İslâmi-
yet’ten ko nuş mak lüzum lu dur ki, na si bi olan her kes eli miz de ki 
ha ki ka te ge le bil sin.

De mok rat lar Müslüman ların ar zu larını ye ri ne ge tir me miş-
ler se de eh ven-i şer dir. De mok rat la ra iliş mek karşıda ki mut lak 
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şer olan la ra yardım ola cağı ve da ha mühim İslâmî mas la hat lar 
için Nur ta le be le ri De mok rat la ra iliş mi yor lar. Bilâkis Kur’an 
he sabına mu ha fa za ya çalışıyor lar. Za ten yegâne is ti nad larının 
ve ka zan ma larının ça re-i yegâne si Nur ta le be le riy le dost ol mak 
ol du ğu nu an lamışlar. Ve Hazreti Üstad’tan bir kısım si yasîyun-
ların imanlı baş ları is tim dat bek li yor lar.

Bun ları mah rem ola rak ko nu şu yo ruz. Lüzu mun da an la ya bi le-
cek ve lâyık kim se ler den baş ka larına açılma sa münâsip olur.

Muh te rem Ali Bey,

Nur ta le be le ri ne ili şen le r, De mok rat lar la Nur cu ların arasını 
boz mak ga ye sin de olan giz li din siz ve zındıklardır. İşte ‘De mok-
rat lar da, Be diüzza man’ın ta le be le ri ne iliş mek le de di ne ta ar ruz 
edi yor lar’ zannını uyandırıp, mil le ti De mok rat lar dan so ğut mak 
plânıdır. Bu nun için dâima ih ti yatlı ol mak lâzım. Nur larımızın 
düşman hap si ne düşme me si için dâima giz li bir yer de tu tul ması  
elzemdir.

Vak tim müsa it ol madığından bel ki sık mek tup ya za ma ya-
cağım. Da ima siz le ri düşünüyor ve Nur İbra him’e Müba rek 
Süley man ve di ğer kar daş larımızın Ri sa le-i Nur’u dik kat ve 
de vam la oku mak ta mu vaf fa ki yet le ri ni zi Er hamürra hi min’den 
ni yaz edi yo rum.

Çok ace le ol du ğun dan Nur lu, şi rin ve em sal siz olan Kur’an 
yazısıyla ya za madığımdan özür di le rim.

El-bâki Hüve’l-Bâki, du anıza muh taç kar daşınız Zübe yir…”

Ali Kay nak Am ca, ‘50’li yılların son larında, Kon ya’da Ri sa le-i 
Nur hiz met le ri ne des tek ve ren bir kısım es naf la iş bir li ği ya pa rak, 
Güney do ğu’da, Si lo pi’de ge niş ara zi de buğ day eki mi yaptıklarını, 
iyi mahsûl el de edil di ği ni, an cak kâr pay laşımında ara larında 
hu zur suz luk çıktığını, bu yüzden da ha önce, sa de ce ve sa de ce hiz-
met mülâha za ları ile bi r a ra ya ge len, hiz met için iş bir li ği ya pan 
ve da yanışma ya gi ren kim se le rin ara larına so ğuk luk gir di ği ni; 
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binâena leyh hiz me te gönül ve ren le rin, bu nun ihlâsla de vam 
ede bil me si için ara larında ti carî müna se bet le re yer ver me me-
le ri ge rek ti ği ni, Müslüman lar arasında ti carî ahlâkın ye te rin ce 
te essüs et me di ği ni çok ça di le ge ti rir di. Bu tecrübe sin den son 
de re ce müte es sir ol du ğu nu söyle ye rek, ba na tek rar la: “Sakın ehl-
i hiz met le ti carî or taklığa fa lan gir me!” di ye sıkı sıkıya tem bih te 
bu lu nur du. Ben şah sen yir mi yıllık Er zu rum ha yatımda bu tav si-
ye ye uya rak, yakın çev rem le ti carî düşüncey le ku ru lan ko ope ra tif-
le re il ti fat et me dim. Ye ri gel di ği za man çev re me Ali Kay nak mer-
hu mun bu na si ha ti ni an lattım. Uyan lar ol du, uy ma yan lar ol du. 
Uyan lar bir çok sıkıntılar dan uzak kaldı. Sıkıntı ya şa yan lar dan 
ba na: ‘Haklıymışsın!’ iti rafında bu lu nan ları hatırlarım.

Ha yatının son yıllarını, görme gücünü ta ma men kay bet miş, 
Hazreti Eyûb Aley his selâm’ı andıra cak se vi ye de fev kalâde sabûr 
ve şekûr bir âmâ ola rak ya şa yan Ali Kay nak mer hu mun, son 
ne fe si ne ka dar de vam et miş ve çev re sin de ni ce le ri ni elek trik le-
miş olan İslâmî he ye can ve sa mimiye ti nin kay nağını za man la 
çöze cek ve İslâmî şu uru al ma da ağa bey lik ya pan Zübe yir’in 
sa mimiye ti, ihlâsı ve yakın il gi siy le izah ede cek tim. Al lah rah met 
ey le sin!

Zübe yir Gündüzalp vasıtasıyla Ri sa le-i Nur ları tanıyan, onun 
ikin ci bir pey ki ni da ha, yakînen bi li rim. Er me nek’in Sarıve li ler 
köyünden Mus ta fa De mir ci… Şu an da o da Al lah’ın rah me ti ne 
ka vuş tu. Ri sa le-i Nur lar la tanışma hikâye si ni ken di si an latmıştı: 
“Er me nek li hem şeh ri miz Zi ver Bey le tanışan Ali Kay nak’ın kar-
de şi, si zin köylü Süley man Ho ca söyle di. ‘Ri sa le-i Nur lar çok 
güzel miş, oku mak lazımmış’ de di. Küçük Sözler’in es ki mez 
yazıyla tek sir bir nüshası eli me geç ti. Oku dum, bir şey an la-
madım. Karşılaşınca: ‘Ya hu Süley man, güzel de di ğin ki tap tan 
bir şey an la madım’ de dim. ‘Bir oku yuş ta an la ya mazsın, bir kaç 
ke re oku!..’ de di. Hâsıl-ı kelâm, bir kaç ke re da ha oku dum. 
Bi raz bir şey ler sez me ye baş ladım, için de bil me di ğim ke li me ler 
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vardı. Köyde kim se de lûgat yok. Ke li me le ri bi len yok. Süley man 
Ho ca ya du ru mu söyle dim. Ba na Zi ver’in ad re si ni ver di. Mek tup 
yazdım, an la madığım ke li me le ri sor dum. Sa ğol sun Zi ver erin me-
di, ba na ce vap ver di. Son ra baş ka mek tup lar yazdım. Her se fe rin-
de ce vap aldım. Onun bu sa mimî il gi si üze ri ne, eser le ri tek rar 
tek rar oku dum. Oku duk ça açılma ya baş ladı. Öyle bir du ru ma 
gel dim ki, artık oku du ğu mu anlıyor dum. Oku mak tan zevk 
al ma ya baş ladım. Ama, Kon ya’da, İstan bul’da bazı soh bet ler de 
gördüğüm kim se ler gi bi ya pamıyor, an ladığımı an la tamıyor-
dum. Bu nun se be bi ni so run ca. ‘Oku ma ya de vam et, an la ta cak 
se vi ye ye ge lir sin’ de di. Ben oku ma ya de vam et tim. Oku duk ça 
ye ni mânâlar anlıyor dum. Bu an ladıklarımı satır ara larına yaz-
ma ya baş ladım. Ora lar da yer kal mayınca ke nar lar da ki boş luk la-
ra yazdım.

Za man için de ke li me bil gim arttı, üslûbu na alıştım. Da ha iyi 
an la ma ya ve an ladığım mânâları da an lat ma ya baş ladım.”

Zübe yir Ağa bey, Mus ta fa De mir ci’ye yazdığı mek tup lar da, 
ba zen baş ta, ba zen de son da, onu Ri sa le le ri çok oku ma ya teş vik 
eder, şu mek tup ta ol du ğu gi bi:

“Bis mi hi Sübhâne hu…

Es selâmu aleyküm ve rah me tul la hi ve be rekâtu hu... 

Aziz, sıddık, çalışkan ve Nur ları tek rar tak rar oku ma ya lâyık 
kar daşım,

 Ev velâ: Bin ler selâm eder, baş ta müel li fi ve bah ti yar ta le be le-
ri gi bi Nur ları bir çok de fa lar dik kat le oku yup imanî in ki şaf la ra 
nâil ol manızı Cenâb-ı Er ha mur ra himîn’den  ni yaz ede rim... 

Sâni yen: Bir adet Cev şen-i Kebîr gönde ri yo rum. Bu nüsha, 
Hazreti Üstadımızın şahsî nüshası idi. Ve uzun za man yanında 
kalıp oku du ğu için çok müba rek bir nüshadır. Eğer bu nüsha 
lisâna gel se, Üstad’tan müfa rakâtından de rin te essürâtını işi te ce-
ğiz. Fa kat siz gi bi Kur’an-ı Ha kim’in bir mu ci ze-i ma nevîsi olan 
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Ri sa le-i Nur’u ken di ne gâye-i ha yat ve sermâye-i ömür yap mak 

ni met-i uzmâsına lâyık bir Nur ta le be si nin vird-i da imîsi ola-

cağından te sel li ola cak ka na atiy le, böyle müstes na bir nüshanın 

si ze kısmet ol masından si zi teb rik eder, ihlâslı mu vaf fa ki yet ler 

di le rim.”

Zübe yir

Zübe yir Ağa be yin, De mir ci’ye hi tap eder ken, onun Ri sa le le ri 

oku mak ta ki ısrar ve de vamlılığına, an la mak ta ki mu vaf fa ki ye ti-

ne, te fekkürüne vur gu yapıp, tak dir et ti ği dik kat çe ker. Ken di si, 

Üstad’ın uzun yıllar oku du ğu şahsî Cev şen-i Kebîriy le tal tif edi-

le cek ka dar tak di re maz har olan De mir ci’nin kıyme ti ni, Zübe yir 

Ağa bey, bir baş ka mek tup ta, ken di si ni zi ya ret et me yi, bin ler ce 

baş kasının zi ya re ti ne ter cih et mek su re tiy le be lir tir:

 “...Âhir za man da ki Nu ru, ihsân-ı ilâhî ile bu lan ve çalışan 

id rak li kar de şim Mus ta fa Efen di... 

Er me nek’te ev velâ sen gi bi bir kar de şim le görüşe cek tim. 

Eğer yol üze rin de ol sa idi, ben bin ler kim se yi görmek ten ev vel 

si zi ter cih edip görüşe cek tim...”

Bir baş ka mek tu bun so nun da da şöyle der: “...Nur ları tek rar 

tek rar oku mak, zer re den güne şe ka dar mer te be le ri olan me ra-

tib-i ima ni ye de te rak ki et mek ni met-i uz masına nâili ye ti ni zi 

di le rim. Çok günahkâr kar de şi niz Zübe yir…”

Bir di ğer mek tup ta Be diüzza man’ın De mir ci hakkında ki bir 

il ti fatının kay de dil di ği ni görmek te yiz: “... Müba rek mek tu bu-

nu zu aldım, Üstadıma oku dum. Üstadımız bu yur du lar ki; ‘Ben 

Dok tor Tâhir gi bi Er me nek’te bi ri si nin çıkmasını bek li yor dum. 

Cenâb-ı Hak onu ver di. İkin ci bir Zübe yir ola rak ka bul et tim’ 

bu yur du. Se ni be ğen di, mem nun ve müfer rah ol du. Hem sa na, 

hem ora da Nur lar la alâka dar kar daş larımıza selâm ve dua lar 

edip, dua larınızı is ti yor…”
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Zübe yir Ağa be yin, Ri sa le-i Nur hiz me ti nin şümulünü nasıl 
kav ramış ol du ğu nu ve bu kav rayışı, o za manın şart larında 
kuş uç maz ker van yürümez To ros Dağ larının bir köyünde 
ya şa yan bir in sa na an lat ma hu su su na nasıl ehem mi yet ver di-
ği ni ve mu vaf fak da ol du ğu nu göster mek için, bu mek tu bun 
de vamından bir kaç cümle da ha kay de de ce ğim: 

“...Sâni yen: Aziz kar daşım! 

Ben de se nin, o ücra köşe ler de Ri sa le-i Nur gi bi Kur’an’ın 
bu asırda ki bir mu ci ze-i kübrasını ve ebe de ka dar âlem-i be şe-
re iman ha laskârlığı ya pa cak ci hanşümul bir hâdi-i be şerî sa na 
ih san ey le me si olan ni met-i uzmâya maz ha ri ye ti ni ve hem 
Nur’un za fer bay ramını bütün ruh u canımla teb rik ede rim. 
Nur lar la de vamlı meş gu li yet te ve neş rin de ihlâslı mu vaf fa ki-
yet ler di le rim. Dâhil de ve hâriç te Nur ların neş riyât ve fütuhâtı 
fev kalâde ve hâri ka bir tarz da de vam et mek te dir. Artık bun dan 
son ra âlem-i İslâm hat ta âlem-i in sa ni yet vüs’atin de ki bay ram-
larımız, ar kası ar kasına ge le cek tir. Rah met-i ilâhîden umut ve 
ni yaz edi yo ruz ki, bek le nen ve Cenâb-ı Hakk’ın vâdet ti ği günler 
bel ki yarın, bel ki yarından da yakın... “

Yılını hatırlamıyo rum, dok sanlı yıllar da Mus ta fa De mir ci ile 
olan bir görüşme miz de, eli ne ge çen ve oku yun ca an la madığını 
be lirt ti ği ilk Ri sa le yi göster di. Ha ki ka ten ib ret li bir man za ra, 
müze de teş hi re de ğer bir vesîka ile karşılaşmıştım: Ri sa le-i 
Nur’u an la mak için tah si li, dip lo ması ve il mi ol ma yan sıra dan 
bir köylünün, örs ve çe kiç dışında kültürel bir alt yapı ve âşi nalığı 
bu lun ma yan bir köy de mir ci si nin, Zübe yirî bir sa mimî alâka 
ile nasıl elek trik le nip şevk len di ği nin, nasıl bir emek le, ‘çarıklı 
fi lo zof’ de ne bi le cek fikrî bir aydınlan ma se vi ye si ka zandığının 
âbi devî bir de li li vardı önümde. Satır ara ları, yan boş luk lar, 
farklı ka lem ler le eciş-bücüş el yaz ma larıyla öyle si ne do lu idi ki, 
bir ke li me da ha ilâve ede yim de se niz, yer bu la mazdınız. Ki tabı 
karıştırınca gördüm ki bütün say fa lar böyley di.
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Son ra Zübe yir Ağa be yi sin den ge len güzel yazılı, ce vabî bir-iki 

mek tu bu göster di. Bun lar, mun ta zam, mu ha tabını cid di ye alan, 

de ğer ve ren bir görünümde idi ler. Bu mek tup lar da, De mir ci’yi 

tu tup kaldıran, bir köy fey le so fu mer te be si ne yüksel ten el le ri 

görür gi bi ol muş tum.

Şahsî bir yo ru ma gir me den, Zübe yir Gündüzalp’in Be diüzza-

man ve Ri sa le-i Nur  hiz me ti ne bakışına ve onun Nur hiz met le ri-

ne il gi göste ren le ri cid di ye ala rak on ların ye tiş me si ne ve si le olan 

sa mimî alâkasına ay nalık ede cek bir mek tu bu nu da ha ay nen  

kay de di yo rum, bu büyük in sanın an laşılması için dik kat le, ib ret-

le okun malıdır:

“Bis mi hi Sübhâne hu… 

Es selâmu aleyküm ve rah me tul la hi ve be rekâtu hu ebe den 

dâimen…

Aziz, sıddık ve uyanık kar daşım,

Ev ve len: Ri sa le-i Nur’u dik kat ve te fekkür ve de vamlı oku ya-

rak tan bir Nur ta le be si olan siz müba rek kar daşımın ta ma men 

Nur lar dan bah set mek le nur lu ve müba rek olan mek tu bu nu-

zu aldım. O ka dar mem nun ve o ka dar müte has sis ol dum ki, 

Hazreti Üstadımıza oku dum. Bu yur du lar ki (Üstad’a ait ge le cek 

sözler kırmızı mürek kep le yazılmış): ‘Maşâl lah… Sen ba na şim di-

ye ka dar böyle bir kim se den ne için ha ber ver me din? Bu günden 

iti ba ren du ama da hil edi yo rum.’

Sâni yen: Si zi bütün ruh u canımla teb rik edi yo rum. Ri sa le-

i Nur mec mu alarını tek rar tek rar oku yup hakâik-ı ima ni ye de 

in ki şaf la ra ve ubu di yet ve hiz met-i kud si ye niz de ihlâslı mu vaf-

fa ki yet le re ve rızâ-yı ilâhîye maz ha ri ye te nâil ol manızı Cenâb-ı 

Er ha mur ra himîn’den ni yaz ede rim.

Sâli sen: Kur’an yazısıyla Asâ-yı Mu sa mec mu ası kal madı. 

Fa kat şim di lik bir ta ne arıyo rum. Nok ta lar Ri sa le si müsta kil 
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tek sir ol madığından an cak yaz mak la el de edi le bi lir. Bütün ki tap 
ih ti yacınızı İstan bul’da ki kar daş larımızdan ri ca edi niz.

Râbi an: Hazreti Üstadımızın şir ket-i mâne vi ye ka ide si var. 
Çok müşfik Üstadımız, her sa bah, ma nevî ka zancını, Nur Ta le-
be le ri ne de he di ye eder. Dua eder. Nur ta le be le ri de bir bir le ri ne 
aynı tarz da ya par. Bu ka zanç la ra his se dar ol manın iki şartı var: 
Bi rin ci si: Farz na mazı kılmak ve ye di ke ba iri iş le me mek. İkin-
ci si: Ri sa le-i Nur’la alâka dar ol mak ve Üstadımıza dua et mek. 
Her gün vak tin müsa ade si nis pe tin de Ri sa le-i Nur’u oku mak ve 
yaz mak. Oku yup-yaz ma ya ik ti darı mümkün de ğil se Nur lar’ı din-
le mek. Hazreti Üstadımızın, si zin için bu yur du ğu na na za ran sen 
iki ci het ten du aya gir din. Bi ri umum lar için de, bi ri de isim le ri 
ayrı ayrı zik re di len le rin için de...

Hâmi sen: Sıddık ve müdrik kar daşım! 

Kal bi ne ge len şey ayn-ı ha ki kat tir. Bu ba si ret li idrâkin bir 
ihsân-ı ilâhîdir. O ha ki kat-ı azi me ye bugün yüz bin ler kim se ve 
ehl-i ha ki kat ve bir kısım müdrik ehl-i ilim vâkıftır. Fa kat dünya 
im ti han dünyasıdır. Nasıl ki her ilim er babı Kur’an-ı Hakîm’de ki 
her mânâya âşinâ de ğil dir. Bu nun gi bi her kes her ha ki ka ti an la-
yamıyor. Haz re ti Üstadımız, her han gi bir ma nevî ma kam ve 
rütbe dâva et mi yor. Bir hiç ol du ğu nu, ken di si nin de bi zim gi bi 
Ri sa le-i Nur’un bir ta le be si ol du ğu nu id dia edi yor. Şahsını de ğil, 
Ri sa le-i Nur’u göste ri yor. Bir lütf-u ilahî ile se nin an la ya bil di ğin 
âhir za manın ha lâskârı ve zu hu ru bek le nen zâtın bütün de lil le ri 
ken di sin de görünmek le, o zâtın tam ken di si ol du ğu ehl-i il min 
müdak kik ve mu hak kik le ri ta rafından is bat edi lip, arz edi lin ce 
de hid det edi yor, hatırları kırıyor, ka bul et mi yor. Am ma ne 
ha cet!.. Bütün târih çe-i ha yatı müdde tin ce yaptığı ve mu az zam 
ve âlem-i İslâm ge niş li ğin de ki hiz met-i ima ni ye ve Kur’âni ye si 
ve em sal siz cihâdında, o ka dar gad dar din siz ler ve eşedd-i zulüm 
ve is tibdâd-ı mut lak için de tek başıyla mey dan oku yup ga le be 
çal ması ve küfr-ü mut lakı zîru ze ber et me si, zulümât ve ye’s ve 
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ümit siz lik için de bo ğul mak hengâmında olan âlem-i İslâm’ı 
hakâik-ı Kur’ani ye ve ima ni ye ile nur landırıp can landırması, 
onun kim ol du ğu nu an lat ma ya kâfi dir.

Aziz kar daşım! 

Bu ci hanşümul sırrı ve ha ki ka ti her kes an la maz. Çok mah rem 
tu tu nuz ki, her han gi bir ev ham ve ya münâka şa mey da na gel me-
sin. Her kes, Ri sa le-i Nur’dan, is ti dadı de re ce sin de is ti fa de eder. 
Biz Ri sa le-i Nur’la imanımızı kur tar ma ya ve acz u fakrımızla ve 
mah vi yet le Kur’ân ve ima na hiz me te çalışıyo ruz. Ve dünyevî şey-
ler le alâka dar ol mu yo ruz. Nur lar la alâka dar kar daş larımıza bi rer 
bi rer selâm eder, ihlâslı mu vaf fa ki yet ler di le rim. Münafıkların 
on ye di de fa ze hir le me le riy le sık sık has ta olan, çok müba rek ve 
müşfik Üstadımıza şi fa dua ları et me ni zi bek le rim.

El-bâki Hüve’l-Bâki 

Du anıza muh taç ku sur lu kar daşınız Zübe yir…”

Zübe yir Ağa bey le fii len ilk de fa 1959’lar da karşılaştığımızı 
hatırlıyo rum. An ka ra’da 163’ten mah ke me si varmış. O mak sat la 
Is par ta’dan gel miş ti. Ciddî görünümlü, pek gülme yen, uçuk ten-
li bir simâsı vardı. Ütülü olan pan to lo nun dan zi ya de kra vatı dik-
ka ti mi çek miş ti. Os man Yüksel Ser den geç ti mer hu mun kra vat 
hikâye sin den ha re ket le, büyükle rin kra va ta so ğuk ba ka cak larını 
düşünüyor dum. Be diüzza man ve yakın ta le be le ri nin günde min-
de bu nun ol madığını an la ya rak bi raz ra hat ladım. Sor mak içim-
den geç ti ise de su al ko nu su yap madım.

Me ğer se, be nim hakkımda da mâhi ye ti ni ne ye da yandırıldı-
ğını önce den bil me di ğim bir se bep le 163’ten mah ke me açılmış. 
Ve Zübe yir Gündüzalp’in ki ile be nim ki -ko nu ları aynı ol du ğu 
için- bir leş ti ril miş ti. Ben mah ke me ye git ti ğim de ne için git ti ği-
mi bi le bil mi yor dum. Savcı 163. mad de ye göre “Dev le tin te mel 
ni zam larını di ne uy dur mak, şe ri at dev le ti kur mak... gi bi mak sat-
lar la fa ali yet, di ni is tis mar...” vs. şek lin de an la madığım it ham-
lar la do lu bir id di anâme oku du. Ben şok ol dum. Hiç bir fa ali yet, 

H a t ı r a l a r d a  Z ü b e y i r  G ü n d ü z a l p



B i r  İm a n  Â b i d e s i  Z ü b e y i r  G ü n d ü z a l p

364

hiç bir vak’a yok tu. Ne di ye ce ği mi şaşırdım. “Böyle şey ler den 
ha be rim yok, ne olu yor an lamıyo rum” ka bi lin den bir şey ler 
söyle dim. Hâkim de du ru mu mu an ladı, ek sik le ri ta mam la mak 
gi bi bir ge rek çe ile bir baş ka ta ri he du ruş ma ver di. Kim lik tes pi ti 
sırasında mes le ğiy le il gi li so ru yu “Hazır el bi se ci!” di ye hiç unut-
madığım şe kil de ce vap la yan Zübe yir Ağa bey, be nim pek ace mi 
ve şaşkın ce vabımı be ğen me miş ola cak ki, dışarı çıkınca çok cid-
di bir tavır ve tok bir ses le:

“Kar de şim da vanı müda faa et!” de di. Ben: “Or ta da bir fii lim, 
yaptığım bir şey yok. Aca yip it ham lar var, ben bir şey yapmış 
de ğil dim, bu nu söyle me ye çalıştım, baş ka ne di ye bi lir dim ki?” 
di ye rek, Zübe yir Ağa be ye karşı ken di mi müda fa aya çalıştım.

“On lar, her şe yi bi li yor lar. Bu na rağ men se ni it ham edi yor lar. 
Se nin na maz kılman bi le bu it ham için ye ter li. Sa na düşen kaç-
mak de ğil, da vanı müda faa et mek ti. Da vanı müda faa et!” de di.

Sus tum. Ama ru hu nun de rin lik le rin den ge le rek söylen miş 
ola cağını za man la tak dir et ti ğim “Da vanı müda faa et” cümle si 
bey ni me bur gu gi bi sap lanmıştı. Günler ce içim den çıkmadı. 
Önce le ri, ne ye binâen bu ağır it ham?, di ye savcıyı haksız bu la rak 
ken di mi müda faa et me ye çalıştım. Ba zen ik na ol du ğum da olu-
yor du. Ama her se fe rin de Zübe yir Ağa be yin: “Kar de şim da vanı 
müda faa et!” sözü, ku lak larımda baş ka larının bi le du ya cağı 
canlılıkta çınlıyor ve git gi de de kuv vet le ni yor du. So nun da müda-
fa aya aklım yattı, bir müda faa yaz ma ya ka rar ver dim. İkin ci 
du ruş ma dan bir gün önce si nin ak şamında yazdım. Ev de be ra ber 
kaldığımız hu kuk ta oku yan Mu zaf fer De ligöz ar ka daşım dak ti lo-
ya çe ki ver di. Mah ke me için An ka ra’ya gel miş bu lu nan Zübe yir 
Ağa be ye oku dum. Çok be ğen di ve bilâha re 1962 yılında ba sılan 
Kon fe rans’ın so nun da neş ret ti.            

Zübe yir Ağa bey le çe şit li ve si le ler le za man za man görüştük. 
1962 yazında, be ni İstan bul’a çağırdı. Kon ya’dan İbra him Er kul, 
Sa it Ge ce ge zen ve ben be ra ber gel dik. Önce Süley ma ni ye, Ki razlı 
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Mes cid So kak, 46 nu ma ra da bir müddet Zübe yir Ağa bey le 
be ra ber kaldık. Son ra Sözler’in baskısında çalışan bi zim ekip 
Sağ malcılar’da Ha lil Yürür’ün yanına git tik. Basım çalışma larını 
ora dan ta kip et tik. Sözler’in ye ni bir baskısında yardımcı olu yor-
duk. Hür Adam ga ze te si ni çıka ran Si nan Onur’un Ca ğa loğ lu’nda 
bugünkü Va li lik’in karşısında Si nan Mat ba ası vardı. Sözler ora-
da basılıyor du.

Zübe yir Ağa bey tas hih iş le rin de çok ti tiz di. Biz, asıl nüsha ile 
müsved de baskıları mu ka be le ede rek çok dik kat li tas hih eder, 
diz gi ha tası bırak madığımıza kâni olur duk. Ama o tek rar kon trol 
et me den for ma ların basımına onay ver mez di. Bütün dik ka ti mi-
ze rağ men, gözden ka çan bir ha tayı, for manın basımından son ra 
tes pit eden Zübe yir Ağa bey 5 bin nüshayı te ker te ker say fa üze-
rin de bi ze tek rar tas hih et tir miş ti.

Zübe yir Ağa bey, za man za man bi zim le soh bet eder, Ri sa le ler-
den okur du. Her se fe rin de Ri sa le soh bet le ri ni büyük bir cid di-
yet le din ler di. Bu me yan da: “Şa ka laş mayın, şa ka dost lu ğun kez-
zabıdır!” na si ha ti ni sıkça yaptığını hatırlarım. Ama ne zih şa kayı, 
az da ol sa ih mal et mez di: Süley ma ni ye 46 nu ma ra da, ev sa hi bi 
mer hum Ab dur rah man Bey’in  iki-üç yaş larında bir oğ lu vardı, 
-ga li ba is mi de Eyüp’tü- ba zen çığlık çığlığa ağ lardı. 

Zübe yir Ağa be yin: “Oğ lu muz Kâdirî’dir, yi ne zikr-i cehrîye 
baş ladı!” di ye lâti fe yaptığını hatırlarım.

Zübe yir Gündüzalp’i Be diüzza man’ın Türki ye’nin ilmî se vi-
ye si nin yüksel til me si ne ver di ği öne mi en iyi kav ra yan lar dan 
bi ri ola rak de ğer len di ri yo rum. Üstad Be diüzza man’ın in san ları 
iman plânında ir şad ko nu sun da ki uyarılarına önce lik ve ren ler le, 
bir kısım maddî mües se se ler yo luy la ilmî se vi ye nin yüksel til me-
si ko nu sun da ki uyarılarına önce lik ve ren ler, az-çok farklı iki 
nok ta-i na zar tem sil edi yor lardı. Şahsî tecrübe me da ya na rak 
söylüyo rum, Zübe yir Ağa be yi bu görüşler den sa de ce bi ri ne 
mâlet mek zor ise de; ilmî ha yatın, mües se se leş me nin öne mi-
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ni kav ra ma da ki te fev vu ku nu be lirt me miz ge re kir. İlk baskısı 
1993’ün baş larında ger çek le şen İslâm Âle mi nin Ana Me se le-
le ri’ne Be diüzza man’dan Çözümler adlı çalışmam da bil ve si le 
be lirt ti ğim üze re, Sünnî çev re ler de, ço ğun luk la Cum hu ri yet 
döne min de açılan okul la ra “Bun lar gâvur oku lu dur, ço cuk-
larınızı gönder me yin” şek lin de fikrî pro pa gan da edi lir ken, ai le-
le re: “Ço cuk larınızı oku tun, yok sa bu din eli niz den tez çıkar”, 
mek tep ler de oku yan la ra da: “Si zin oku du ğu nuz fen ler den her 
fen, ken di li san-ı mah su siy le müte ma di yen Al lah’tan bah se dip 
Hakk’ı tanıyan lar, mu al lim le ri de ğil fen le ri din le yi niz” di ye 
okut ma ya, oku ma ya teş vi ki şi ar edi nen, Os manlı’da med re se le ri 
ıslâh pro je le ri ge liş ti rip ‘Med re setü’z-Zeh ra’ tek li fin de bu lu nan 
Be diüzza man’ı bu yönüyle en iyi kav ra yan, Zübe yir Gündüzalp 
ol muş tur. De lil ola rak adını zik ret ti ğim ki tap ta yer ver di ğim bir 
hatıramı bu ra da tek rar not edip, onu bir ikin ci hatıram la güçlen-
di re ce ğim: 

Fakülte de ta le be iken iman hiz me ti ne önce lik ve ren büyükle-
rin tel kin le ri ile üçüncü sınıfa gel miş ol du ğum hal de, fakülte yi 
terk gi bi bir düşünce ye kapılmıştım. An ka ra’ya bir ge li şin de, 
Zübe yir Ağa be ye fik ri mi açtım. Şid det le karşı çıka rak: “Sakın ha!  
Üstadımız öğret men li ğe çok ehem mi yet ve rir. Onun na zarında 
imanlı bir öğret men, mil let ve ki lin den da ha de ğer li dir...” di ye 
baş la yan na si ha tiy le be ni ik na et ti. Fakülte yi onun sa ye sin de 
ta mam ladım.

1966’da yurtdışında dok to ra için açılan im ti hanı ka za na rak, 
Fran sa’ya ha re ket et mek üze re 1967 ba harında İstan bul’a gel miş-
tim. Kon ya’da li se ta le be li ğim den be ri tanıştığımız Dr. Sa dul lah 
Nut ku mer hum, du ru mu öğre nin ce, “Yurt dışına gi den ler hep 
bo zu lup ge li yor, se nin git me ne, bo zu lup gel me ne gönlümüz 
razı ol maz!” di ye üç gün bo yu o ka dar ısrar et ti ki, vaz geç me 
nok tasına gel dim ve: “Zübe yir Ağa be yin de fik ri ni alayım, si zin 
görüşünüzü des tek ler se git me ye ce ğim” de dim. Ken di si ni görüp 
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du ru mu an lattım. Şahsî görüşümü, de lil le ri mi söyle dim. Gözle ri-
min içi ne ba ka rak:

“Sa dul lah kar de şi miz haklıdır. Yurtdışına gi den ler kâhir ek se-
ri yet le bo zu lu yor lar. Si zin bo zul manıza el bet te kim se nin gönlü 
razı ol maz! O, bu nok ta da da haklıdır. An cak siz, ken di ni zi, içi-
niz den ge len se si din le yin, ‘Bo zul mam!’ di ye emin se niz gi din. 
Ora la ra gi dip dil öğre nen, yükse len kar deş le re de ih ti yacımız 
var!” de di.

Ben, is te di ğim ce vabı almıştım. Onu ik na ede cek bazı şey ler 
da ha söyle dim:

“Git! Sağ-sa lim dönme niz için dua ede lim.” de di. Sa dul lah 
Ağa be ye, bu ce vabı ak tardım o da bir hay li ik na ol du ve “Biz de 
dua ede lim” de di.

 Üç yıl ka dar son ra, 1970 yazında ta til mak sadıyla Türki ye’ye 
gel dim. İstan bul’da Zübe yir Ağa bey le karşılaştık. Pa ris’te boş 
za man larımda Küçük Sözler’den Fransızca’ya tercüme tem rin-
le ri yaptığımı söyle dim. “Oku din le ye yim” de di. Ben aslında 
bu nun o ka dar cid di ye alına cağını hiç düşünme miş tim. Be re ket, 
müsved de le ri be ra be rim de ki eş ya ların arasında bu la bil dim. 
Şöyle bir kaç say fa oku yup ge çiş tir mek is te dim. Ama o, bütün 
yazdıklarımı so nu na ka dar okut tu ve çok ciddî bir tavırla hep si ni 
din le di. Bel ki de kısmen sıkıntı, kısmen mah cu bi yet duy gu su içe-
ri sin de is te me ye rek oku du ğum için ola cak, doğ ru su nihâî tep ki-
si ni şu an da tam ola rak hatırla yamıyo rum ve bu se bep le tep ki si 
hu su sun da bir not düşe mi yo rum.

Zübe yir Gündüzalp, Üstad Be diüzza man’ı, da vasıyla, 
da vasının şümulüyle, he de fe git me de ta ki bi ge rek ti ren me to-
duy la en iyi an la yan ve azamî mer te be de onun yo lun da gi den 
bir kim se idi. 1971’de Hakk’ın rah me ti ne ka vuş tu ğu za man 
yurt dışında ol du ğum için ce na ze sin de bu lu na mamış ol manın 
üzüntüsünü ya şarım.

Nur için, Nur la ya şadı, Nur için de yatsın…
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ZÜBEYİR GÜNDÜZALP İLE ALÂKALI VEHBİ 
VAKKASOĞLU’NUN ANLATTIKLARI

Ma raş Hâlâ Öyle mi dir?

Zübe yir Gündüzalp, Be diüzza man Haz ret le ri’nin dışa açılan 

pen ce re si dir. Da vasının en sadık bağlısı ve sev dalısıdır. Bu 

se bep le il gi duy du ğu basın-yayın or gan larını ona oku tur, nâdi-

ren me rak et ti ği dış olay ları on dan so rardı.

Bir gün  Be diüzza man, ki tap larının dağıtım ye ri ola rak kul-

lanılan bi nanın önünden ara bay la ge çer ken Zübe yir Gündüzalp, 

ya ni bu has ve hâlis ta le be si, “Ki tap larınız bu bi na dadır” der. O 

dönem ler ki tap ların ya sak landığı, ya ka landığı, sor gu suz-su al siz 

alınıp götürüldüğü ve mah ke me mah ke me süründürüldüğü  bir 

dönem dir.

Bu se bep le Ri sa le-i Nur lar büyük bir özen le sak lan mak ta ve 

oku yu cu su na an cak tek tek ve giz li ce ulaştırılmak tadır.

Be diüzza man, ki tap larının sak landığı ye ri göste ren bu de ğer li 

ta le be si ne, âfe rin ye ri ne bir şefkât to katı atar. Zübe yir Gündüzalp 

şaşırır, bu to katın hik me ti ni an la ya mamıştır. An cak to katı atan 

elin sa hi bi du ru mu şöyle açıklar:

“Ke çe li! Han gi maslâha ta binâen ba na bu nu göste ri yor sun. 

Ted bi rin sırrını ne den açıklıyor sun? Ki tap ların ye ri ni der hal 

de ğiş tir!”

1965 yılında Süley ma ni ye’de ki ev de bun ları bi ze an la tan 

Zübe yir Gündüzalp, ger çek da va adam larına mah sus olan büyük 

bir azim, ira de ve ka rarlılık sa hi bi ol masının yanı sıra, de rin ve 

zen gin  şefkâti ni de her hâliy le göste ri yor du.

Be nim Ma raşlı ol du ğu mu öğre nin ce de, mem le ke tim den 

büyük bir sitâyiş le söz et miş ti: “Ben 1951 se ne sin de Ma raş’ı 

zi ya ret et tim. Ora da Mus ta fa Ra ma za noğ lu’nun mi sa fi ri ol dum. 
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Ma raş çok ho şu ma git ti. Çünkü şe hir de iç ki li lo kan ta yok tu. Ve 
hanımlar, yaz günü, el le rin de şem si ye ile dışarıya çıkıyor lar, 
böyle ce ken di le ri ni nâmah rem na zar lar dan ko ru yor lardı.”

Bun ları söyle dik ten son ra, bi raz ne fes len di ve âde ta 
ce vabımdan çe ki ne rek de ği şik bir ton da sor muş tu: “Ma raş hâlâ 
öyle mi dir?”

Bu so ru nun ce vabı, hem ger çek ol malı, hem de o güzel in sanı 
üzme me liy di. Bu se beb le; “Büyük ölçüde, hâlâ öyle dir Ağa bey” 
de miş tim.

Şahsî ha yatı ol ma yan bir adamdı Zübe yir Gündüzalp. Zi ya-
re ti miz sırasında da çok ra hatsızdı. Ona bir kaç iğ ne bir de fa da 
yapılıyor du ama, bun lar dan hiç söz et me di. Şahsından, ha lin-
den, has talığından de ğil, üni ver si te li genç le rin imanlı ve ahlâklı 
ye tiş ti ril me sin den bah set miş ti.

Sürek li da ha çok çalışmayı, imanın öne mi ni ve yürek le re 
yayılmasının lüzu mu nu an lattı. Soh be ti miz de ken di şahsı hiç 
yok tu, bütün me se le si iman da vası ve Kur’an ha ki ka ti ne hiz met 
yo lun da ge ce si ni gündüzüne kat maktı. Tıpkı Üstadı Be diüzza-
man gi bi…

BİLAL EREN TANIDIĞI KADARIYLA ZÜBEYİR 
GÜNDÜZALP’İ ANLATIYOR

Üstad’ın Ve fatından Son ra Ya şa mayı Düşünme yen Da va 
Adamı

Zübe yir Gündüzalp adını ilk de fa 1967’nin son ay larında duy-
dum. İstan bul İmam-Ha tip Oku lu be şin ci (Li se 1) sınıfta idim. 
Aynı yılın Ekim ayında bir ve si le ile Ri sa le-i Nur eser le riy le ve 
Nur Ce ma ati ile tanışmıştım. Fa tih-Çar şam ba’da bir kaç üni ver si-
te ta le be si nin kaldığı bir eve, haf ta son larında, za man za man oku-
lu muz da ki bazı ar ka daş lar la gi di yor dum. Bu gi diş-ge liş ler iler le-
dik çe ce ma ate men sup bazı şahısları biz zat göre rek, bazılarını 
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da is men tanıdım. Zübe yir Gündüzalp’le de önce le ri is men, da ha 
son ra bir kaç se fer biz zat görüşe rek tanışmış ol dum.

Ken di siy le müşer ref ol ma dan önce, hakkında an la tılanlar dan 
edin di ğim ka na ate göre; bu zât, ce ma atin en önde ge len şah si ye-
ti idi. Her kes on dan büyük bir saygı ve hürmet le bah se di yor du. 
İler le yen za man için de ge rek iki li görüşme le ri miz, ge rek top lu-
luk için de onun hâl ve tavırlarına şa hit olu şum, ge rek se ki tap lar-
dan ve baş ka kay nak lar dan aldığım bil gi ve in ti ba lar, ger çek ten 
de bu zâtın müstes na bir şah si yet ol du ğu nu tas dik edi yor du. 
Ken di si ile bir kaç ke re görüştüm. 

Ken di si ni ilk tanıdığımdan ve fatına ka dar yak laşık üç bu çuk 
yıl geç ti. Bu za man zarfında çe şit li şe kil ler de el de et ti ğim bil gi ve 
in ti ba ların ben de hâsıl et ti ği ka na at şu dur: Zübe yir Gündüzalp, 
ken di si ni Üstadına adamış ve on dan tam not almış bir fe daî 
ta le be dir. Fe ra gat ve fedâkârlığı şahsında müşah has laştırmış, 
çe lik ten bir ira de sa hi bi müstes na bir zattır. O, Üstadına ve 
onun şahsında dîne hiz me ti ha yatının tek ga ye si bil miş ve on dan 
baş ka da hiç bir şey gözüne görünme miş tir. Hiz me tiy le il gi li bir 
zer re yi dünya la ra de ğiş tir me ye cek ka dar Üstadının hiz me tin de 
fâni ol muş tur. Bu se bep le ol sa ge rek tir ki, o yıllar da, yi ne ce ma-
atin ile ri ge len le rin den, Hazreti Üstad’ın şöyle de miş ol du ğu nu 
işit miş tim: “Zübe yir fe nâ fî’l-Üstaddır”; ya ni “Zübe yir ken di ni 
Üstadına hiz me te adamıştır.”

Cid di yet, gay ret, hey bet, şefkât, fe ra gat, fe dakârlık, 
adanmışlık, ce sa ret, kah ra manlık, tak va, ubu di yet gi bi hu su si-
yet ler, on da ko lay ca ve açıkça görülen güzel ahlâkın bir kaçıdır. 
Bun lar, rast ge le sıra lanmış ke li me ler de ğil, hep si de tam bir 
ger çek li ğe te kabül eden ve onun yüksek ahlâkını ifa de eden 
sıfat lardır. Bu nun böyle ol du ğu nu, onu tanıyan her kes ko lay ca 
tas dik ede cek tir.

Zübe yir Ağa bey ta viz siz bir in sandı. Hiç bir mülâha za onu 
doğ ru bil di ği yol dan döndüre mez di. Çok ka rarlı ve is tik rarlı 
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idi. Çiz gi sin de en küçük bir kırık, bir zig zag yok tu. Hiz me ti ni ve 
ha yatını baş ladığı per de de bi tir miş ti. Ka riz ma tik bir şah si ye ti 
vardı. Bu lun du ğu mec lis te her ke se saygı tel kin eder di. Yaş ça 
ve kıdem ce ken di sin den ile ri olan lar bi le ona ‘abi’ der ler di. Bu 
de yiş, sıra dan bir de yiş de ğil, o ke li me nin câmia için de ifa de 
et ti ği her şe yi ifa de eden bir an layışla söyle yiş ti. Ga yet mütevâzı 
ve za if-na if bir yapısı ol mak la be ra ber, her kes ona saygı duy ma 
ih ti yacını his se der di.

Ben onun yürüyüşünü gördüm. So ğuk bir son ba har günü el le-
ri pal to su nun ce bin de, as ker adımlarıyla yürüyor du; san ki bir 
in san de ğil bir dağ yürüyor du. Ve bu, mu hab bet ten do layı söylen-
miş mübalâğalı bir söz de ğil, bir ger çe ğin ifa de si dir ve ay niy le 
vâki dir. Hal bu ki, ken di si cüsse iti ba riy le za if-na if bir in sandı. 
Ben ken di si ni tanıdığımda 47-48 yaş larındaydı, 51 yaşında da 
ve fat et ti. Az ye mek ten ve aldığı aşırı ilaç lar dan do layı zayıf bir 
be de ni vardı. Üstadına hiz met ten bir an bi le ge ri kal ma mak için, 
bir in san bünye si nin kaldıra ma ya cağı ka dar yükü ken di rızası ile 
ken di ne -bel ki de Üstadının mu ha le fe ti ne rağ men- yükle miş, bu 
se bep le de çok yıpranmıştı. Za ten Üstadının ve fatından son ra 
ya şa mayı da düşünmüyor du. Üstadının ya şa madığı bir dünya da 
ya şa mak onun için ya şan ma ya değ mez di.

Hazreti Ali’nin (radıyallahu anh) Resûlul lah’a (sallallâhu aleyhi ve 

sellem) sadâkatına ben zer bir sadâkat la Üstadına bağlı idi. Adetâ 
Hazreti Ömer’in (radıyallahu anh) ta viz siz li ği ni ve oto ri te si ni tem sil 
edi yor du. Efen di miz’in (sallallâhu aleyhi ve sellem); “Ömer ha yat ta 
ol du ğu süre ce fit ne kapısı ara lan maz” mea lin de bir ha di si ol du-
ğu nu bi li yo rum. Üstad’ın ve fatından son ra o ha yat ta ol du ğu 
müddet çe, ce ma at için de kay da de ğer her han gi bir ayrılık ve 
farklılaş ma ya şan mamıştır. Hal bu ki po tan si yel ola rak o za man-
da da çe şit li mülâha za lar la (si yasî, et nik, bölge sel, mizaca ve 
men fa ata da yalı, iç ti hadî vs.) ayrı baş çek mek is te yen ler vardı. 
Fa kat, onun, hâdi se le re hik met le yak laş ması, sev gi ve saygıya 

H a t ı r a l a r d a  Z ü b e y i r  G ü n d ü z a l p



B i r  İm a n  Â b i d e s i  Z ü b e y i r  G ü n d ü z a l p

372

da yalı ka riz ması ve mut lak oto ri te si bun la ra fırsat ver me miş, 
kim se başını kaldırma ya ce sa ret ede me miş ti. Onun ve fatından 
son ra ya şa nan lar, bu ger çe ğin şa hi di dir.

Yu karıda ki ifa de ler bir çok şah si yet için söyle ne bi lir. Hal bu ki 
o ifa de ler Zübe yir Ağa be yi an lat ma ya yet mez. O, ger çek ten farklı 
bir in sandı. Onun farklılığını ifa de için bir kıyas la ma yap ma mec-
bu ri ye ti his se di yo rum.

Ka na atim ce Zübe yir Gündüzalp, Üstad Be diüzza man Sa id 
Nursî Haz ret le ri’nin hiz me tin de bu lun muş ta le be le ri arasında, 
sa de ce eşit ler arasında bi rin ci ol mayıp, di ğer le rin den çok farklı 
nev’i şahsına münhasır, müstes na bir şah si yet ti. Onun hakkında 
şu nu söyle mek mübalâğa de ğil, bir ger çe ğin ifa de si dir: Onun la, 
di ğer le ri ile arasında ki fark, de re ce farkı de ğil, mâhi yet farkıdır.

1968’in ilk ay ları idi. Ri sa le-i Nur ları oku yor dum. On lar da ki 
çok câzip ve çarpıcı izah lar be ni de rin den et ki li yor du. Bu güzel-
lik le ri baş ka ları ile de pay laş ma ih ti yacı his se di yor dum. İmam-
Ha tip Oku lu’nda yatılı kalıyor dum. Her ve si le ile en yakınımda-
ki ar ka daş la ra oku duk larımı an lat ma ya baş ladım. Za man za man 
ar ka daş lar la bir lik te bah si ge çen eve gi de rek bir lik te oku yor, 
soh bet edi yor duk. Büyük bir şevk ve iş ti yak la bu an lat ma işi ne 
de vam edi yor dum. Bu ara da her ve si le ile -öğret men ler de dâhil 
ol mak üze re- ki me denk ge lir se an lat ma ya çalışıyor dum. Za man 
za man tep ki ler de alıyor dum.

Bu sıra lar da Zübe yir Ağa be yin be nim le görüşmek is te di ği ni 
ve be ni yanına çağırdığını söyle di ler. Çok he ye can lanmıştım. 
Çünkü o güne ka dar âle mim de yer eden Zübe yir Ağa bey imajı 
çok ka riz ma tik, san ki eri şil mez bir şey gi biy di. Git tim, Süley ma-
ni ye’de ki malûm odasına he ye canlı ve ürkek bir hâlde gir dim. 
Gi rer gir mez bur nu ma bir eczâhâne de kin den da ha kes kin bir ilâç 
ko ku su gel di. Ede bim den başımı kaldırıp ne yüzüne, ne de sa ğa 
so la ba ka bi li yor dum. Be nim he ye canımı yatıştırdı. Ba na güven 
ve ren bir üslûpla ko nuş tu. Tam bir abi-kar deş sıcaklığını his-
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set tir di. Ra hat ladım. Bi raz et ra fa ve yüzüne ba ka bil dim. Odası 
tah min edi le me ye cek ka dar fa kirâne ve sa de bir şe kil de döşen-
miş ti. Da ha doğ ru su döşen me miş ti. Hayâl-meyâl hatırladığım 
ka darıyla yer de ki lim den zi ya de ‘pa la’ya ben ze yen es ki ve küçük 
bir yaygı vardı ve odanın her ye ri ni kap lamıyor du. Ge ri ka lan yer 
ku ru tah ta dan iba ret ti. Ya tak ola rak kul landığı se dir gi bi yer de 
de ya tak ye ri ne min de rim si bir şey vardı. O güne ka dar zih nim-
de olu şan Zübe yir Ağa bey imajı ile bu man za ra örtüşmüyor du. 
İnsan is ter is te mez da ha lüks döşen miş bir yer bek li yor. Çok 
şaşırdığımı söyle ye bi li rim. Aslında ga rip se ne cek bir şey yok tu. 
Çünkü Üstad’ın odasının tas vi ri ni da ha önce de fa lar ca duy muş-
tum. Gördüğüm man za ra ay nen o tas vi re ben zi yor du. Bel li ki bu 
ko nu da da har fi yen Üstadının yo lu nu ta kip edi yor du.

Oda da baş ba şa ko nuş tuk. İçe ri de ne ka dar kaldığımı 
hatırlamıyo rum. Her hal de yarım sa at ten az ol ma sa ge rek, bir 
çok şey an lattı, sor du. Ara dan kırk yıla yakın bir za man geç ti ği 
için hep si ni hatırla yamıyo rum. Ama hatırladığım bir şey var ki, 
ba na o günler de -bel ki bu günde de- lâzım olan şey oy du. Şöyle 
de miş ti: “Kar de şim, üçüncü sınıflar dan yu karısı ile meş gul 
ol ma.” O günden son ra bu pren sip le ha re ket et tim. Ger çek ten de 
bu tav si ye be nim için çok ve rim li ol du.

Hulûsi Ağa bey, İstan bul’a gel miş ti. Onun la bir lik te bir çok 
ile ri ge len şah si yet de gel miş ti. Rah met li Mus ta fa Po lat’ı ve Mus-
ta fa Sun gur Ağa be yi hatırlıyo rum. Hatırla ya madığım baş ka ları 
da vardı. Önce ye mek yen miş, son ra da Hulûsi Ağa bey ders oku-
ma ya baş lamıştı. Yak laşık kırk met re ka re lik odamızda tah mi nen 
yir mi-yir mi beş ki şi vardı. Her kes yer de otu ru yor du. Za ten o 
za man lar hep öyley di. Ben kapıya yakın bir yer de otu ru yor dum. 
Bir ara ya vaş ça kapı ara landı, içe ri ye ses siz ce Zübe yir Ağa bey gir-
di. Bu na gir di de ne mez; âde ta bir sülün gi bi süzüldü. Dalından 
ko pan bir yap rağın ses siz ce ye re ini şi gi bi he men kapının di bi ne 
çöktü. Müthiş bir dizüstü otu ru şu vardı; esas du ruş ta ki as ker 
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gi bi. Onun ge li şi ni fark eden bir kaç ki şi de bir dal ga lan ma ol du. 
Bir he ye can dal gası es ti. Bir el işa re tiy le der hal on ları yatıştırdı. 
Di ğer le ri hiç bir şe yin farkına var madılar. He le ders oku mak ta 
olan Hulûsi Ağa bey onun ge li şi ni hiç fark et me di. Hulûsi Ağa bey 
der si bi tir dik ten son ra başını kaldırıp ce ma ate bakınca Zübe yir 
Ağa be yi fark et ti. He ye can la diz le ri üze ri ne doğ rul du ve il ti fat 
ede rek, “Vay Efen dim, eren ler den!..” de di. Zübe yir Ağa bey de, 
başını öne eğe rek ve eli ni göğsüne götüre rek; “En ge ri de ka lan-
lar dan!..” di ye ce vap ver di. Oda da büyük bir mem nu ni yet ve 
he ye can dal gası es ti. Ta rif siz bir mut lu luk ya şandı.

1969’un son ba har ay larında Çar şam ba’da ki ders ha ne miz de 
bir Pa zar günü, öğle na mazından yak laşık bir sa at önce idi. 
Di ğer ar ka daş ların her bi ri bir ve si le ile dışarıda  bu lu nu yor-
lardı. Ev de yalnızdım. Kapının zi li çaldı, açtım. Bir den karşımda 
Zübe yir Ağa be yi gördüm. Be nim için hiç bek len me dik, hat ta 
tah min bi le ede me ye ce ğim bir du rum du. Elin de bir pa ket kes me 
şe ker, üze rin de de bir pa ket çay vardı. İçe ri ye gir di, selâm ver di. 
Ben büyük bir şaşkınlık için dey dim. Ne yap mam ge rek ti ği ne 
ka rar ve re mi yor dum; elin de ki le ri al mam mı, yok sa al ma mam 
mı doğ ru idi! Şaşkınlığım geç tik ten son ra elin de ki le ri aldım. O 
da ayak kabılarını çıkardı ve bir lik te oda ya geç tik. Soh bet et tik ve 
yanılmıyor sam ki tap oku duk. Ba na hiz met le il gi li tav si ye ler de 
bu lun du. Bir ar ka daş gi bi idi. O ka dar cid di ye ti ne ve hey be ti ne 
rağ men in san ken di ni onun yanında saygı için de fa kat ra hat his-
se di yor du. Ni ha yet öğle ezanı okun du. Be ni imam yaptı ve ar kam-
da na maz kıldı. Na mazı kılınca ben yönümü kıble den çe vir dim, 
ken di si ne doğ ru yarım bir dönüş yaptım. Tes bihâtımızı o şe kil de 
yaptık. Çok farklı bir na maz kılışı vardı. Ken di ni na ma za ve ri şi, 
na maz da fâni olu şu ve tes li mi ye ti çok et ki le yi ciy di.

1970–71 ders yılında İstan bul Yüksek-İslâm Ens titüsü’ne 
gir dim. Bağ lar başı’nda ar ka daş lar la bir ev de kalıyor duk. O sıra-
lar da Ri sa le-i Nur ların mo dern mânâda baskıları yapılıyor du. 
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Ger çi ki tap lar da ha ev vel de mat ba alar da basılmıştı. Ama on lar 
ta bi ri ca iz se bi raz ib tidâî kalıyor du. Hem baskı ka li te si düşük, 
hem de me tin ler de bazı diz gi ha ta ları vardı. Bel ki de ilk de fa 
mo dern de ne bi le cek bir baskı ve tas hih işi yo ğun bir şe kil de o 
sıra lar da de vam edi yor du. Bir kaç ar ka daş la bir lik te bu yo ğun 
tas hih işin de ba na da va zi fe ve ril di. Çok hızlı ve yo ğun bir me saî 
için dey dik. Karşılıklı oku ma, ta kip et me şek lin de iki şer ki şi 
ile tas hih yapılıyor du. Bu, çok dik kat ge rek ti ren bir iş ti. Âde ta 
rüyamızda bi le tas hih yapıyor, dışarıda gördüğümüz her yazıya 
tas hih gözüyle bakıyor, on lar da ha ta bul ma ya çalışıyor duk. Bu 
günler den bi rin de rüyam da Zübe yir Ağa be yi gördüm: O da 
bi zim le be ra ber tas hih yapıyor du. Bir ara dik kat le onun tas hih 
için oku yu şu nu sey ret tim. O ka dar cid di ve ken di ni ver miş lik 
için de oku yor du ki, âde ta gözle ri say fanın üze ri ne akıyor gi biy di. 
Bu rüya bi ze; yap mak ta ol du ğu muz işin çok mühim bir iş ol du ğu-
nu, çok dik kat ge rek tir di ği ni, Zübe yir Ağa be yin de bu iş le biz zat 
meş gul ol du ğu nu ve çok önem ver di ği ni ye ni den hatırlatmış 
ol du.

Mekânı Cen net ol sun. Al lah garîk-i rah met ey le sin, biz le ri de 
iman hiz me tin de dâim kılsın. Âmin!

ABDÜLVAHİD MUTKAN’IN HATIRALARINDA 
ZÜBEYİR GÜNDÜZALP

Bi zim Zübe yir Abi miz Vardı

Mer hum Zübe yir Ağa bey le hatıra larımızı hiç yaz mamıştım. 
San ki her za man aramızda ka la cakmış gi bi düşünüyor duk. 
Onun biz den ayrıla cağını hiç he sap et mi yor duk. Şim di Ah met 
Özer Ho camız bi ze bazı su al ler le bu nu hatırlatınca hiç unut-
madıklarımızı ve ba zen hatırladıklarımızı not et me ğe baş ladım.

Hiç unut ma ya cağım, bi ze olan şefkâti ve bi ze lâyık ol du ğu-
muz dan çok faz la ku cak açtığıdır. Bu nu üzüle rek iti raf ede yim. 
Onun şahsıma göster di ği uhuv vet ten, alâka dan, him met ten, ar ka-
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daşlıktan ken di si ne bin de bi ri ni ya pa madığımı, hiç mübalâğasız 
ifa de edi yo rum.

Üstadımıza ve Nur da vasına ve hiz me ti ne ise tem bel lik, 
li ya kat siz lik vesâir bir çok se bep ler den do layı ya pa madığımız 
hiz met le ri, Rab bi mi zin biz den af fet me si ni, hu zu run da mu ahe-
ze ye tâbi tut ma masını on dan ta lep edi yor, Zübe yir Ağa bey ve 
Üstadımızın da mânen bi ze yardımcı ol ma larını ta lep edi yo ruz.

Yapılan bu çalışmanın da mu az zez Üstadımızın ter bi ye sin-
de bu lun muş Mer hum Zübe yir Ağa be yin, Nur la ra yaptığı hiz-
metkârlıklarına bin de bir nu mu ne ve küçük bir örnek ol masına 
ve si le ol masını Rab bi miz den ni yaz edi yo rum.

Bir gün , sa bah na maz larını kıldıktan son ra Zübe yir Ağa be-
yin odasında bu lu nu yor ken, odanın pen ce re si ne kuş lar gel di.      
Zübe yir Ağa bey, “Kar de şim ha ber ci gel di. Mi sa fir ge le cek” de di. 
Kuş lar, Ham za Emek Ağa bey, Mus ta fa Ra ma za noğ lu Ağa bey 
gi bi zâtların gel di ği ni bil di ri yor du. Bu ha di se ilk de fa ol du ğu 
za man ben hay ret et miş tim. Son ra bu ha di se ler te kerrür et ti.

Bu nun gi bi vak’alar Üstadımızın da ha yatında bir çok kez 
ce re yan et miş. 1958 An ka ra Mah ke me sin de oni ki Nur ta le be si 
ve Üstadımızın hiz metkârları mevkûf iken, Üstadımızın odasının 
pen ce re si ne kuş lar ge li yor. Üstad Vah şi Şa ban’a, “kar deş ler tah li-
ye ol du” di yor. 5-10 da ki ka son ra An ka ra’dan yıldırım tel graf la: 
“Tah li ye ol duk, ge li yo ruz” ha be ri ge li yor.

Biz İstan bul’da Zübe yir Ağa be yin hâlle rin den çok is ti fa de 
et tik. Ken di si, kapısı açılınca mut la ka aya ğa kal kardı. Hal bu ki 
çok za man sıhha ti ye rin de ol madığı için, is ti ra ha ta çok ih ti yacı 
ol du ğu ve yaş ça biz den çok büyük ol du ğu hal de ya tak tan kal kar, 
hürmet le karşılardı. Bu nu Üstadımızın di ğer hiz metkârlarına da 
tat bik eder di.

Bay ram Ağa bey vesâir ağa bey ler ken di sin den çok genç ol du ğu 
hal de, on ların ge li şi üze ri ne he men aya ğa kal kar yer göste rir di.



377

Biz Üstadımızın hiz me tin de bu lu nan ağa bey le re karşı hürmet 
ve saygıyı hep Mer hum Zübe yir Ağa bey den gördük ve on dan 
öğren dik.

Muh te rem Fet hul lah Ho camız ile il gi li şu hatırayı Meh met 
Emin Bi rin ci’den dinlemiştim:

Zübe yir Ağa bey, “Hiz met le alâkalı me se le ler de Fet hul lah 
Ho ca efen di kar daşımla is ti şa re edin, onun fi kir le ri mu sib tir.” 
de miş. Ho ca efen di ise: “Es tağ fi rul lah, Zübe yir Ağa bey il ti fat 
et miş.” di ye mu ka be le de bu lun muş.

Ba zen İstan bul’da bu lu nan ve hiz met et me ğe çalışan kar deş-
ler hakkında ten kid edi ci ifa de ler du yu lur, hakkımızda bir takım 
haksız ka bul et ti ği miz şikâyet ler olur du. Biz bu şikâyet le ri bir 
gün Zübe yir Ağa be ye an lattık. O:

“Kar de şim hakkımızda bir şey duy du ğu muz za man he men 
red det me ye lim. Araştıralım. De dik le ri doğ ru mu, de ğil mi?            
Doğ ru ise düzel tip hiz me te de vam ede riz. Doğ ru de ğil se, ‘el ham-
du lil lah’ de yip hiz me te de vam ede riz. Ama ten kid le re ku lak 
ver me mek ol maz. Çünkü on ların de dik le ri bi zim hakkımızda 
ha ki ka te da ha yakındır. Çünkü, dost lar mu hab bet gözüyle 
baktıklarından ku su ru görmez, göre mez ler.” di ye rek bi zi ra hat-
latıp tes kin et ti, hem de yanlışlarımızı düzelt me miz için yol 
göster miş ol du.

Zübe yir Ağa bey Süley ma ni ye’de bir gün , Üstadımızın Ana do-
lu’dan ge len baş ka bir hiz metkârının bu lun du ğu bir mec lis te bir 
hatırasını nak let miş ti:

Mer hum ve mu az zez Üstadımız, Emir dağ’da bu lu nur lar ken, 
karşılarında olan bir in şa atı ve ya hut bir fa ali ye ti Zübe yir Ağa be-
ye so rar lar. Zübe yir Ağa bey de me se le nin ne ol du ğu nu an latır. 
Üstadımız: “Sen bütün dünya iş le riy le meş gul olu yor sun” der.

Zübe yir Ağa bey Üstadımızın bu hatırasına da ya na rak, böyle 
et raf ta ki şey le rin ta kip edil me si nin uy gun ol madığını an lattı. 
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Bu nun üze ri ne Üstadımızın hiz me tin de ki di ğer ağa bey “Bir da ki-
ka Zübe yir Ağa bey!” de di ve şöyle de vam et ti:

“Üstadımız aynı şe yi bir sa bah ba na da sor du. Ben il gi len me-
di ğim için ‘Bil mi yo rum’ de dim. Aynı gün ikin di den son ra aynı 
şe yi tek rar sor du. Ben yi ne ‘Bil mi yo rum’ de yin ce: ‘Kar de şim 
Ri sa le-i Nur dünya ya da ta allûk et ti ği için her ha liy le alâka dar 
ol mak lazım.’ de di.” 

O ağa be yi miz şöyle de ğer len di ri yor du hâdi se yi; “Üstadımız 
ba na so run ca ben ha di se yi araştırıp ne olup bit ti ği ni so rup, 
öğren mem ge re ki yor muş.”

Ne ti ce de, if rat ve tef rit ten uzak ola rak hadd-i va satı ih ti yar 
edip, den ge li bir hâlet le ha re ket et mek ge re ki yor.

Biz ba zen ta le be le re ye mek ve rip, on lar la soh bet edi yor, ders 
yapıyor duk. De mek bu hâller aşırı bir hâle gel miş, hem bazı den-
ge le ri sarsmış ki, bir gün  Zübe yir Ağa bey bi ze şöyle de di:

“Siz ye ni ge len le re Şa zelîler gi bi zi ya fet ve ri yor su nuz. On se ne-
lik Nur ta le be si ne bir ‘hoş gel din’ de mi yor su nuz. Bu ri yakârlıktır. 
O on se ne lik kar de şi miz çe şit li im ti han lar ge çir miş, sıkıntıla ra 
rağ men hiz me te de vam et miş, Nur la ra sa da kat ten vaz geç me-
miş; ba kalım o ye ni ar ka daş lar on se ne son ra ne ola cak lar!”

 Bun ları an latırken Üstadımızın ta bi riy le “Siz ler ya Hay dar 
Ağa, ya Hay do di yor su nuz” der di. Üstadımız şark ta ki aşi ret ler le 
soh bet eder ken, “Siz hürri yet ten ev vel büyükle ri ni ze Hay dar Ağa 
di yor du nuz, hürri yet ve meş ru ti yet ilân edi lin ce Hay do de me ye 
baş ladınız. Bi ze Hay dar lazım” de miş ti. 

Muh te rem Zübe yir Ağa be yin o za man da ce ma at arasında 
hürmet, şefkât ve alâkayı kuv vet len di re cek me tod lar ta kip et ti-
ği ni son ra dan öğren dik. Me selâ; ora da ka lan kar deş le re, sa de ce 
ken di siy le de ğil, en az iki ki şiy le is ti şa re et me den ka rar ver me-
me le ri ni, bir şey yap ma ma larını ve bir ye re git me me le ri ni tem-
bih et miş. On lar da öyle dav ranıyor lardı. Ayrıca biz İstan bul’a 
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ilk gel di ği miz de ye mek yap madığınızı görünce, bi ze nasıl ye mek 
yapıla cağını öğre tip, ye mek yapıp, örnek ol muş tu. “Sıcak ye mek 
ye nil mez se sıhha ti niz de vam ede mez” de miş ti. Ge len mi sa fir le re 
bir ik ram da bu lun ma dan ders yap ma mamızı, bil has sa do ğu dan 
ge len le re hiç ol maz sa bir çay ik ram et me mi zi söyler di. “Siz on la-
ra git se niz on lar si ze zi ya fet çe ker ler” der di. 

ALİ GÜL ANLATIYOR

Ders le re Gi di yor Mu sun?

Yılını hatırlamıyo rum, Süley ma ni ye’ye gi der ken köşe ler de 
po lis nöbet tu tup, gi rip çıkan ları ta kip edi yor du. Po li si at lat mak 
is te dim. İmkân ol madı. Ba na işa ret ede rek “Ne re ye gi di yor sun?” 
de di. “Bir ad res arıyo rum” de dim. Po li se ne re li ol du ğu nu sor-
dum. “Kon yalıyım” de yin ce, “Gez dünyayı gör Kon ya’yı” de dim. 
Ama “Ben gi de me dim, in şa al lah sen gi der sin abi” de di. Gi de ce-
ğim ye ri an ladı, “ha di git ba kayım” de di, ba na karışmadı. 

Ser best çe Zübe yir Ağa be yi zi ya re te git tim. Be nim gi bi çe şit li 
yer ler den ge len kim se ler vardı. Zübe yir Ağa bey ev velâ ki tap tan 
ders yaptı. Üstad’tan hatıra lar an lattı, ben de öğren mek için bazı 
şey ler sor muş tum. Zübe yir Ağa bey bi ze te ker te ker ne re li ol du ğu-
mu zu sor du. Ben de Ada pa zarlı ol du ğu mu söyle dim. “Ders le re 
gi di yor mu su nuz?” de di. “Evet” de yin ce, “Haf ta da kaç de fa ders 
olu yor?” di ye sor du. İki ak şam ol du ğu nu söyle dim. “De vamlı 
ta kip edi yor mu sun?” de di, “Evet” de dim.  Sor du “Kâfi mi?” “De ğil 
ve ne yap mam ge rek ti ği ni siz den sor mak is ti yo rum” de dim. “Kar-
de şim ce bin de küçük bir ri sa le bu lun dur malı, tren de, tram vay da, 
otobüste ne re de ol sa oku malısın, an cak o za man Ri sa le-i Nur’a 
sa hip ola bi lir sin” de di. “Kar de şim ma hal len de bir yangın var. 
Evin, iş ye rin ve ya hut sa manlığın yanıyor, ne ya parsın?” di ye 
sor du. “Su ge ti rip yangını söndürme ye çalışırım” de dim. “Su 
kabını çeş me le rin her bi rin den su alıp mı dol du rur sun, yok sa en 
yakın çeş me den mi? El bet te tek bir kur na dan dol du rup, yangını 
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söndürme ye koş malısın. İşte Nur lar bu asrın en kıymet li hiz met 
aracı, on la ra sarılmak lazım.” di ye bi tir di ko nuş masını.

Kayınpe de rim Ha san Us ta ame li yat ol muş tu. İstan bul’a ai le-
ce zi ya re ti ne git tik. Ak şam ol du. Tanıdık kim se miz yok. Yi ne 
Zübe yir Ağa be yin kaldığı ye re git tik. Zi le bastık, Ada pa zarlı 
Ab dul va hid açtı kapıyı. Zübe yir Ağa be ye de ha ber ver di. Zübe yir 
Ağa bey aşağıya in di, ra hatsızdı. Biz du ru mu an lattık, Zübe yir 
Ağa bey “Kar de şim Ab dul va hid, Fa tih’te ki ote le te le fon aç, ora da 
ra hat eder ler” de di. Biz ote li ta rif le bul duk, bi zi karşılayıp il gi len-
di ler, o ge ce ora da kaldık. Has tamızın zi ya ret günü er te si gün 
idi, zi ya ret edip döndük.

RAHMİ ERDEM ANLATIYOR

Üstad’ın Odasında ki Eş ya ları An la tan Adam 

Af yon Ha pis ha ne sin de Nur ta le be le ri nin top landığı ko ğu şa 
gar di yan ların, bütün hışım, kin ve gayz larıyla bir çu val gi bi sav-
rul du ğun da, iki di zi nin üstünde doğ ru lup, el le ri ni Mevlâsına açıp 
“El hamdülil lah Üstadıma ka vuş tum” di yen Zübe yir Gündüzalp, 
artık ce fa zin danında sa fayı sey ret mek te dir.

Yanında çok has ta olan Kas ta mo nu lu Meh med Fey zi Efen-
di’nin şid det li has talığında ken di si ne, “Zübe yir ben bir dua 
ede ce ğim, sen de amin de!” ri casıyla el le ri ni kaldırır ve M. Feyzi 
Efen di’nin “Ya rab bi ba na has talık ve rip sabır is te ye ce ği ne, 
sıhhat ver de Al lahım Sa na şükre de yim” du asına bütün duygu-
larıyla “Amin!” de mek te dir.

Af yon zin danında Üstadına ka vuş manın se vin ciy le, onun 
kaldığı ko ğu şu ara yan Zübe yir Gündüzalp, ba kar ki, cam ların 
2 mm. buz tut tu ğu o deh şet li kışta, Üstad’ı dışarıda ki ti pi nin 
içe ride es ti ği, cam ları kırık büyükçe bir ko ğuş ta, iki şe ker 
sandığının üstüne se ril miş ya tağında deh şet li ra hatsızlıklar için-
de ya şama ya çalışmak ta, en za rurî hiz met le ri için da hi ta le be le ri-
ne müsa de edil me mek te dir.
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Vic dan ları tit re ten bu fe ci hal Zübe yir Gündüzalp’i de rinden 
ya ra lar. Üstad’a hiz met et me ça re si ni arar ve mu vaf fak olur.

Ne ti ce de bek le nen mah ke me baş lar, Af yon Ağır Ce za Mah ke-
me sin de mah ke me he ye ti nin:

“Sen Nur ta le be si mi sin?” su ali ne Zübe yir Gündüzalp:

“Be diüzza man Sa id Nursî gi bi bir dâhi nin ta le be si ol mak li ya-
katını ken dim de göre mi yo rum. Eğer ka bul bu lu yor lar sa if ti har la 
Nur ta le be si yim” di ye ce vap ve rir. Bu ce vap üze ri ne mah ke me 
baş kanının Üstad’a hi ta ben; 

“Efen di Haz ret le ri, siz de ka bul edi yor mu su nuz” su ali ne 
Be diüzza man; 

“Evet Zübe yir Gündüzalp’i yüz ta le be ye ri ne ka bul edi yo rum” 
şek lin de karşılık ve rir. 

Böyle ce Nur hiz me ti nin ölümsüz ba hadırları arasında ye ri ni 
alan Zübe yir Gündüzalp o mah ke me de yaptığı müda fa asında, 
ezcümle; “Mah ke me he ye ti nin hu zu run da bilâper va on la ra 
söylüyo rum: On lar iyi bil sin ler ve tit re sin ler ki, gürültüye pa puç 
bırakmıyo ruz. Zi ra Ri sa le-i Nur eser le rin de hak ve ha ki ka ti  
görmüş, öğren miş ve inanmışız. Türk genç li ği uyu mu yor. Bu 
kah ra man İslam-Türk mil le ti baş ka bir mil le tin bo yun du ru ğu 
altına gi re mez. Fe dakâr Müslüman genç li ği, sa hip ol du ğu tah-
kikî iman kuv ve tiy le va tanını sattırmaz. Din dar, cengâver Türk 
mil le ti ve imanlı, ce sur Türk genç li ği kork maz. Onun için dir 
ki; bi zi in sanlık se vi ye ve se ci ye sin de, en yüksek mer te be le re 
çıka ran ve her sa ha da ki te rak ki yatımızı sağ la yan ve biz genç le re 
din, va tan ve mil let aşkını aşıla ya rak uğ run da bütün mev cu di ye-
ti mi zi fe da et ti re cek ha kikî bir din per ver ola rak biz le ri ye tiş ti ren 
Ri sa le-i Nur eser le ri ni oku yo ruz ve oku ya cağız.

Sayın Hâ kim ler! Te essür ve ıstırap karşısında kalp den bir par-
ça kop sa idi, ‘bir genç din siz ol muş’ ha be ri karşısında o kal bin 
atom zer ratı ade din ce pa ram par ça ol ması lazım ge lir...
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Savcı, id di ana me sin de di yor ki: ‘Sa id Nursî eser le riy le üni ver-

si te genç le ri ni ze hir le miş tir.’ Biz de bu na mu ka bil de riz ki: Eğer 

Ri sa le-i Nur bir ze hir ise; bi zim bu ze hir le re ton lar ca, bin ler ce 

ki lo ih ti yacımız vardır. Eğer çok luk la ol du ğu ye ri bi li yor sa, bi ze 

tay ya re ler le sev ket sin.

Biz Ri sa le-i Nur ta le be le ri; iman ve İsla mi yet hiz me ti uğ run-

da za lim le rin zul mu ne ma ruz kaldığımız va kit, ha pis ha ne köşe-

le rin de ve ya da ra ğaç larında ölme yi, is ti ra hat döşe ğin de ki ölüme 

ter cih ede riz. Görünüşü hürri yet, ha ki ka ti is tib dad-ı mut lak olan 

bir esa ret için de ya şa mak tan sa, hiz met-i Kur’ani ye miz den do layı 

zul men atıldığımız ha pi sa ne de şe hid ol mayı büyük bir lütf-u ilahî 

bi li riz...”

O mah ke me de yaptığı bu ve ciz ve be liğ müda fa ası ile şahsını 

ve nef si ni de ğil sa de ce da vasını müda faa eder. 

Bu müca hid zâtla, Üstadımızın ve fatından son ra Ur fa’dan 

İstan bul’a ge lip neş ri yât hiz me ti nin başına geç ti ği Süley ma ni ye 

Ki razlı Mes cid’de ki ika metgâhında fasılalı da ol sa çok be ra ber li-

ği miz ol du. 

1962 yılında Sözler mec mu asının ikin ci baskısında 3-4 ay 

Zübe yir Ağa bey le be ra ber tas hi hat la meş gul ol duk. Ken di le rin-

den  çok is ti fa de et tim. 

Van’da bu lun du ğum 1960’lı yıllar da her sıkıntımızda çok 

te’sir li mek tup larıyla yardıma ko şar, kuv ve-i ma nevîye mi zi tak-

vi ye eder di. Son ne fe si ne ka dar bu hiz met te azamî ihlâs, azamî 

sa da kat ve azamî se bat la, bi ze ve kıya me te ka dar ge le cek imanlı 

ne sil le re örnek ve reh ber bir şah si yet ti. 

Üstadımızın hiz me ti ne ilk in ti sap et ti ği za man, ken din den bu 

hu sus ta da ha kıdem li olan rah met li Cey lan Calışkan’a sor muş: 

“Cey lan, sen ce Üstad’ın hiz me ti nin te mel es pi ri si ne dir? Söyle 

de hiz me tin de ha ta et mi ye lim…” Üstad’ın o ze ki ta le be si he men 
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ce vap ver miş; “Üstad’ın hiz me tin de aklını karıştırma, Üstad Haz-
ret le ri ne em re der se te reddütsüz ye ri ne ge tir.”

Üstad’ın hiz me tin de bütün ha yatı bu düstur üze rin de geç-
miş.

Zübe yir Ağa bey biz le re Nur Külli yatı’nı hakkıyla oku du ğumuz 
tak dir de kim se nin bi le ği mi zi büke me ye ce ği ni, bu ha ki kat le ri 
da mar larımıza nüfuz edin ce ye ka dar oku mamız ge rek ti ği ni, 
malâyâ ni yat la meş gul in san ların da kik me se le ler den zevk al ma-
ya cağını her za man söyler, şev ki mi zi artırır, uf ku mu zu açardı. 
Ata let ten hiç  hoş lan maz, “Der sa ne de hiz me ti niz yok sa kalkın 
güreş tu tun, tâ ki ata let si zin ya kanıza yapışmasın” der di.

“Ben bak sam ki ta kun ya lar ha va da uçu şu yor, bırakın ars lan-
ları bi raz an tre man yapsınlar, de rim” di ye söyler di.

Onun bu ma nevî tah şi dat ları ol ma saydı, bel ki bu sa mi mi yet 
ve ir ti batı ka za na mazdık. “Ferd-i fe rid-i yektâ olan Üstadım 
Be diüzza man’a ik ti da eden Fe rid kar de şim…” hi tabıyla baş la yan 
şevk do lu mek tup larında hep Üstad’ın ma nevî şah si ye ti ni na za-
ra ve rir di.  En büyük eme li Üstad’ın ma nevî şah si ye ti ni ifa de 
eden bir eser yaz maktı.

Hazreti Üstad bir de fasında “Zübe yir fe nâ fi’s-Sa id, Sun gur 
da fe nâ fi’n-Nur dur” di ye rek on ları tal tif bu yur muş lardı. 

Zübe yir Ağa bey bir de fasında ba na; “Kar de şim, ben has ta 
ol du ğum ve Üstad’ı kim se ye an la ta madığım za man lar da, odam-
da ki eş ya la ra Üstad’ı an latırım, ta ki di lim bu özel li ği ni, bu ka bi-
li ye ti ni kay bet me sin: Ey du var, ma sa ve san dal ye ler! Be nim öyle 
bir Üstadım var ki; güzel ler güze li, güze lim bir an de lib-i yektâ 
ve bir bülbül-ü şeydâdır!” di ye rek bu hu sus ta çok has sas ol duk-
larını ifa de et miş ler dir.

Van ve ha va li sin de yaptırmak ta ol du ğu muz der sa ne le re 
yardım için, in san ların ira de si ni zor la ma mamız lazım gel di ği ni, 
bu ha re ke tin sırr-ı tek li fe aykırı ol du ğu nu, ina nan in san ların 
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ge rek ti ği za man so ğan ve pa ta tes le ri ni satıp da va larına yardım 

ede cek le ri ni ifa de eder di.

Çok müdeb bir bir in sandı. “Müdeb bir ol mak İsm-i Ha kim’e 

müra at et mek tir” der di. Bir gün  ken di si ne ver di ğim ema net bir 

pa rayı be li ne sarıp öyle yattığını görünce hay ret et miş tim. Hay-

re ti mi his set miş ola cak, “Kar de şim, ben bu pa rayı kay be der sem, 

ha yatımın so nu na ka dar iş por tacılık yap sam öde ye mem” di ye-

rek dik kat li ol du ğu nu bi ze göste ri yor du.

Bir gün  Mer hum Al bay Hulûsi Bey’le be ra ber Süley ma ni-

ye’de ki der sa ne ye ken di si ni zi ya re te git tik. Büyük bir hürmet ve 

saygı ile Hulûsi Bey’i karşıladı ve Hulûsi Bey’e Üstad’ın o dönem-

de, Ri sa le-i Nur’u okur ken izah edip et me di ği ni sor du. Hulûsi 

Bey’den Üstad’ın ken di za man larında Ri sa le-i Nur’u okur ken 

de taylı ola rak izah et ti ği ni işi tin ce Zübe yir Gündüzalp, ak si ne 

ken di dönem le rin de izah et me di ği ni söyle yin ce ben de iki ku şak 

arasında ki kültür farkının, farklı bir ted ri si be ra be rin de ge tir di-

ği ni müşa he de et tim.

Meh met Kırkıncı Ho ca’ya izah ko nu sun da iti raz eden iki zât 

ben den bu hu su su Zübe yir Gündüzalp’e sor mamı is te di ler. Ken-

di si ne bu iki zâtın ar zu su nu açtım. İki kaşını çattı. “O kar deş le re 

se lâm söyle, ho ca ma karışmasınlar” di ye rek ke sip attı.

An ne si nin ev li ya ul lah mu hab be ti ni ken di si ne da ima tel kin 

et me si nin, onu Üstad’a ka vuş tur du ğu nu ifa de ede rek, an ne si ni 

hep rah met ve şükran la anardı. 

Bir de fasında bir çu val ki tabı taşırken yaptığı ri ya zatın te’si-

riy le hal siz kalıp mer di ven ler den düştüğünü, bu nu müşa he de 

eden Üstad’ın ken di si ni çağırıp “Zübe yir ku man dan lar az yer, 

ama er ler çok yer, çok çalışır” di ye rek ora da bu lun masının hik-

me ti nin hiz met ol du ğu es pi ri si ni, za rif bir li san la ona ders ver di-

ği ni an latmıştı.
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Sözler’in baskısı de vam eder ken bir gün  be ni çağırdı; “Kar-
de şim, bazı kar deş ler, vit rin le rin önünde çok meş gul olu yor lar. 
Bu hâl bi zim hiz me ti mi zi ak satıyor. Bazı ar ka daş ların güzel 
gi yin me le ri di ğer le ri nin gıpta da marını uyandırır, bu da borç 
pa ra is te me le ri ne se beb olur. Alınan bu borç lar öden mez se o da 
hu zur suz luk do ğu rur” de di. Ben önce bu sözle rin mu ha tabını 
an la madım. Mat ba aya gi der ken in ti kal et tim. O sıra da bir tişört 
al mak için vit rin le re bakıyor dum. Artık vit rin le re bak mak tan 
vaz geç tim. Zi ra ki tap larımızı şer li le rin şer rin den ko ru mak için, 
mer hum Si nan Omur’un mat ba asını komp le ka patıyor, öyle 
çalışıyor duk. Za man kay bet me mek lâzım ge li yor du.

Ki tabın ikin ci baskısı bit ti. Ma sa da otu ru yo ruz. Ki tabı eli ne 
alıp evi rip çe vir di. Büyük bir sev gi, has ret ve aşk la tet kik et ti. 
“Rah mi kar deş, bu ki tap ların bu mükem mel lik ve ne fa set için de 
basılıp ehl-i imanın im dadına gönde ril me si ni te hayyül bi le ede-
mi yor duk. Rab bi mi ze bin ler şükür, bugünle ri de gördük” di ye 
hamd ve şükrünü di le ge tir di.    

Zübe yir Ağa bey le il gi li di ğer bir önem li hatıramı da bu ra da 
naklet mek is te rim.

Bit lis Ağır Ce za Mah ke me si’nden 16.12.1964 ta ri hin de be ra-
at et tik ten son ra, ta yi nim için Zi ra at Ba kanlığı’na müra ca at 
et miş tim. 9 Ha zi ran 1965 ta ri hin de Kas ta mo nu Tek nik Zi ra at 
Müdürlüğü’ne ta yi nim çıktı. Van’dan, ha zin bir şe kil de ve da-
laşıp, ayrıldım. An ka ra’ya gel dim.

Kas ta mo nu bi le ti mi alıp ce bi me koy dum. Hacı Bay ram 
civarında bir ev de ikâmet eden Zübe yir Ağa be ye du ru mu arz 
et tim. Bir den aya ğa kal ka rak iki eli ni ha va ya kaldırdı, “Kar de-
şim bir in san pa ra landı, pa ra landı!” de di; ya ni in san bi raz pa ra 
sa hi bi ol du mu pa ra lanır, pa ram par ça olur, gi der di ye çok za rif 
bir şekil de be ni ikaz et ti. He men kalkıp ga ra ja ge ri dönüp Van’a 
dönüş bi le ti aldım. Tek rar ma nevî va zi fe min başına git tim. Ama 
bu dönüşüm, Vanlılar üze rin de, hakkını dev let ten alan, fa kat 
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bu nu iman hiz me ti nin öne mi karşısında kul lan mayıp, ia de eden 
mu zaf fer bir in san imajını mey da na ge tir di. Son ra öğren dim ki, 
Mil li Em ni yet Teş kilâtı ken di le ri ne bil gi so ran Zi ra at Ba kanlığı 
yet ki li le ri ne “Ta yi ni ni yapın, tâ ki, do ğuda ki te si ri kalksın” di ye 
ra por ver miş ler.

Zübe yir Ağa bey, bir gün  sa bah na mazına ka dar Av. Be kir 
Berk’in yazıha nesin de hatıra larını an lattı. Üstad’ın Af yon’a her 
uğ rayışında mah ke me he ye ti ile görüşmek is te di ği ni, hat ta ba zen 
du ruş mada bu lu nan he yet üye le ri ne te reddütsüz, “Üstadım 
Be diüzza man si zi bek li yor” teb ligâtını yaptığını, üye le rin bu 
da ve te hemen ica bet et ti ği ni büyük bir sa mi mi yet le an latır, bi zi 
de he yecan landırırdı.

Bir gün  ken di si ni Van’a da vet et tim, “Van’a gi de lim, o ha vali-
nin ho ca larına Ri sa le-i Nur’u an la talım” de dim. Ba na, “Karde-
şim, ben Üstad’ın mu hab be tiy le ken dim den geç mi şim. Onlar 
ba karsın bu mu hab be ti kıskanır, be ni im ti ha na kal kar lar. Ba na 
‘bir ku yu ya bir fa re düşse kaç ko va su çıkarılsa te miz olur’ di ye 
bir su al sor sa lar, ben de bu nu bil mem. Ama sen onların di lin den 
ve ha lin den an larsın, sen git…” de di.

Ken di siy le ve da laştım. Tat van’a vâsıl ol dum. Tat van’da dost 
bir ho cay la mülâki ol dum. Ho ca’ya Üstad’ı mu hab bet le an lat ma-
ya baş ladım. Ho ca çok şaşırdı, ba na “Rah mi Bey, ben bu Sa id 
Nursî’nin ta le be le ri ni an lamıyo rum. Altı ay bu Ri sa lele ri oku yan 
bir ta le be, in sanın yanında allâme gi bi ko nu şuyor” de di.

“Be nim de si ze bir sua lim var” di ye de vam et ti. “Bir ku yu ya 
bir fa re düşse aca ba kaç ko va su çe kil se te miz olur?” di ye rek 
Zübe yir Gündüzalp’in ke ra me ti ni te yid ve tas dik et ti. Ben de 
ho ca ya “Bu sua lin ce vabını siz söyler se niz, biz de siz den öğre ni-
riz” de yip bah si ka pattım.

Zübe yir Ağa bey, son za man lar da çok has ta idi. Bir de fasında 
ba na “Be ni has ta ne ye götür” de di. Be ra ber ce has ta ne ye git tik. 
Şöyle bir etrafına bakındı, “Kar de şim, ben iyi ol dum, ge ri gi de-
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lim” de di. “Ve sa na va si yet edi yo rum bir da ha be ni has ta ne ye 
ge tir me” di ye ilâve et ti.

2 Ni san 1971 yılında Al lah’ın vâ si rah me ti ne ka vuş tu. 
Vefatından üç-dört gün önce şid det li bir zatürre ge çir miş. 
Fırıncı Ağa bey bir hav lu ku maş alıp ge tir di. Ace le iki adet iç fa ni-
la dik tirme mi ten bih et ti. Ben de he men dik tir dim ve götürüp 
tes lim et tim.

Bir gün son ra M. Fırıncı ve fat ha be ri ni ağ la ya rak te le fon da 
ba na bil dir di ği za man ko şa rak git tim. Baktım di van da yatıyor. 
51 se ne lik be re ket li bir ömür nok ta lanmıştı. Son sözü “Mat-
baada ki ki tabın baskısı bit ti mi?” ol muş.

Yastığının altında pa ket li du ran ve giy me ye fırsat bu la madığı 
fa ni la ları görünce çok duy gu lanmıştım.

Ba na yüzler ce de fa söyle miş ti; “Kar de şim fe ra gat bu za manda 
ik sir gi bi te’sir eder.” Onun o müte vazı oda da ge çen sa ha bi mi sa-
li fe ra gat la do lu örnek ha yatını İtti had ga ze te sin de tasvir et ti ğim 
za man, çok ları ba na kızmıştı.

Hal bu ki or ta da kızıla cak bir du rum yok tu. Her ke sin dünyayı 
sev di ği ve Müslüman ların da bun dan his se si ni aldığı böyle teh li-
ke li bir za man da, o dünyayı sev me yen, ona ed na bir meyli ol ma-
yan, mümtaz bir nes lin bel ki son hal ka larından bi ri si idi.

Artık in sa na ve ri len de ğe rin tek ölçüsünün eko no mi ola cağı 
bir döne me gi re cek tik. Ama Zübe yir Gündüzalp o altın sil si lenin 
bir tem sil ci si ola rak hafıza lar da, gönüller de ve kalp ler de yer ala-
cak ve te si ri ni imanlı gönüller de ile le bet sürdüre cek ti. Böyle bir 
te sir de an cak böyle örnek bir ha yat la mümkün ola bi le cek ti ve 
ol du.

Yok luk, ıstırap, me şak kat ve aşk için de ge çen o günler, güzel 
günler di. Dünyevî faz la bir şe yi miz yok tu. Ama El hamdülil lah 
imanımız, ihlâsımız ve sa da ka ti miz vardı. Nur ta le be le ri dünya-
ya bakmıyor lardı, bütün he def le ri “İnsan ları ölümün idamından 
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ve kab rin da imî haps-i münfe ri din den kur tar mak”tı. O mak sa da 
ko şu yor lardı. İman ha ki kat larının bu za man da en bi rin ci mak-
sad ol ması, sa ir şey le rin ise ikin ci, üçüncü de re ce de kal ması 
ge re ki yor du.

Çünkü bu ha ki kat le ri, her şe yin fev kin de ola rak, bil mek iste-
yen le re te sir li bir su ret te bil dir mek, bu keş me keş dünyasında 
öyle önem li bir hiz met ti ki... İşte Nur ta le be le ri bu ulvî gaye nin 
pe şin de gi di yor lar ve bu nu dost ve düşma na ilân edi yorlardı.

Ce nab-ı Hak rah met et sin… Dâr-ı Bekâda bi zi Üstadımıza ve 
onun açtığı Cad de-i Kübra-yı Kur’ani ye’de ihlâs ile çalışan la ra 
kom şu ey le sin. Amin!116

 

                        

 

116 Rahmi Erdem, Davam, s:45/53



389

ONİKİNCİ BÖLÜM

AR DIN DAN YA ZI LAN LAR 

Dağları Paramparça Edecek Müdafaa

Fet hul lah Gülen

“… Hazreti Üstad’a ka dar ge len çi le keş ler, o ve onun ilk saf ta-
ki has ta le be le ri ku lağımıza ‘se bat’ de yip, fısıldayıp geç me li ler. 
Zübe yir Gündüzalp’in Af yon’da idam la yargıla na cak ları za man 
yaptığı, dağ ları bi le pa ram par ça ede cek müda fa ası ne müthiş tir 
ve bi ze me ta net fısılda yan ne muh te şem bir hitâbe dir! Rab bim 
çok kıymet li, çok pa halı, ger çek de ğe ri ni sa de ce ken di si nin bildi-
ği ebe di yet ler de ğe rin de ki bu ha zi ne yi bi ze ger çek de ğe riy le 
de ğil, altından kal ka bi le ce ği miz karşılığıyla lütfey le sin!”

“… Önce lik le şu nu ifa de ede yim ki; bir in sanın ka fasında ahi-
ret te kur tul ma ve ya kur tu la ma ma mülâha zası yer et me miş se, 
o in san boş luk ta yaşıyor de mek tir. Do layısıyla in sanın bom boş 
ol ma ması, boş luk ta ya şa ma ması güzel ama ken di ni ga ran ti ye 
almış görme si de en azından bir küstahlıktır. Bakın Es ved b. 
Ye zid -ki Ebu Ha ni fe gi bi dâhi le rin ho casıdır- bir ge ce de yüz 
re kat na maz kılar ve de vamlı ağ lar. Ken di si ne so rar lar; ‘Günah-
larına mı ağlıyor sun?’ ‘Hayır’ der Es ved b. Ye zid. ‘Dünyanın 
öte sin den kor ku yo rum.’ Hal bu ki bu zâtı öldükten son ra bi ri si 
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rüyasında görür ve ona so rar: ‘Ne mu ame le gördün?’ O, ‘Peygam-
ber lik le aram da, bir me sa fe kaldı’ der. 

Bir de Be diüzza man Haz ret le ri’nden bir mi sal ar z e de yim: 
Üstad’a Zübe yir b. Av vam mi sa li ha varîlik yapmış olan, âbid, 
sâcid, mut ta ki Zübe yir Abi, bir gün ‘Üstadım, akıbe tim den çok 
kor ku yo rum’ der. Üstad bir den sert bir ses le ona ‘kork ma, tit re!’ 
ce vabını ve rir. Evet âhi ret çok pa halıdır ve onun için sa de ce bir 
kork mak yetmez; tit re me li ve ge re ği ne göre ha re ket edil me li-
dir.”117

Büyük Mücahid

Mus ta fa Sun gur

“Zübe yir, ba na bir kah ve yap, di ye ce ğim. On ları bu rada bek le-
ye ce ğim, kaç ma ya cağım!”

Bu sözü hatırlattıran bir hatıra, 1971 se ne sin de zu hur eden 
ha di se ler hengâmında, ve fatıyla deh şet li ha di se le re kendi ni 
si per eden kah ra man bir ru hun, ma nevî şe hit hükmünde dâr-ı 
bekâya ir ti hal et me si dir.

Han gi hatırayı ya za cağımı da bi le mi yo rum. Zi ra on se ne 
ka dar, Af yon hap sin den son ra mu az zez Üstadımızın hiz metin-
de, se ya ha tin de, neş riyâtta ve An ka ra’da be ra ber bu lunduk. Ve 
on se ne de Hazreti Üstad’ın ir ti ha lin den son ra rah met-i İlâhi ye 
ile ni ha yet siz acz ve fakrımıza rağ men tev di edi len hiz met-i Nu ri-
ye de yan ya na, aynı ruh mânâsında  binler fe dakâr ha lis kar deş-
le ri miz le be ra ber çalıştık.

Ev velâ Ce nab-ı Hak’tan vâki olan ku su ru mu zu af bu yurmasını 
ni yaz ile rah met ve ke re mi nin te cel li siy le ebedî kudsî rızasını 
di le riz.

Bu za man lar da, bu kah ra man hâdim-i Nur, ha ki ka ten müstes-
na bir fe ra gat ve fe dakârlık ile ha yat sürmüştür. Üstadımızın 

117 Prizma, II, s:89-90
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za manında ki ve yanında ki aynı fe dakârlığı ile millet,  mem le-
ket ve İslâm için ya şa mak de mek olan hiz met-i Nu ri ye için de 
kalmış, evi-ocağı, dos tu-ar ka daşı, se vin ci-eğlen ce si hep Nur-u 
Kur’an ha ki kat le ri, ders le ri ol muş tur. 

Bu za man da bin de bir in san da bu lu nan ha ri ka bir sa da ka-
ti, Üstadından aldığı der se it ti ba ile iz har ey le yen ve ta le be-i 
ulûm şe re fi ni ka za nan bu bah ti yar in san, on ye di se ne son ra 
Hazreti Üstad’ın ih barıyla şe hit ola rak ha yatını hüsn-ü ha ti mey-
le ka pamıştır.

Yazımın başında ki cümle nin se beb-i su du ru şöyley di: Bir 
za man Is par ta’da Hazreti Üstad’ın hu zu run da, Nur’un der sin de 
idik. Hiz met-i Kur’ani ye de sa da kat ve Al lah’a güven mek, iti mat 
et mek gi bi me se le ler müna se be tiy le Hazreti Üstad bu yur du lar 
ki:

“Kar deş le rim! Me se la İn gi liz, Fransız, Rus ya, üçü it ti fak ede-
rek Lon dra’da toplansa lar ve ka rar ver se ler ki, ‘Bu Sa id Nursî, 
Ana do lu’da bi zim mes le ği mi zin re vacına mey dan ver mi yor. 
Di ni or ta dan kaldırmak da vamızı, eser le riy le kırıp, esasından 
bo zu yor. Ne yapıp yap malıyız, bu Sa id’in vücu du nu or ta dan 
kaldırmalıyız.’ di ye ka rar ve rip ve be nim de şim di Is par ta’ da 
ol du ğu mu kat’î ha ber ala rak bu lun du ğum bu evi bom ba la mak 
için tay ya re le ri ni bu ra ya doğ ru gönder se ler, ben de şim di kat’i 
ha ber al sam ki, ge li yor lar, bu es na da ba cak ba cak üstüne atıp, 
‘Zübe yir, ba na bir kah ve yap,’ di ye ce ğim. On ları bu ra da bek le ye-
ce ğim, kaç ma ya cağım!” 

Bu su ret le ha ri ka sa da ka tin ve fe dakârlığın, maddî ha ri ka 
bir te sir ic ra et ti ği ni ifa de bu yur muş lardı. Ve Al lah (celle celâluhu), 
ken di da vası ve rızası uğ run da can si perâne gay ret ve sa da kat 
göste ren le rin bu fi ilî dua larını red det me ye ce ği ni, bu fıtrî ka nu-
nun her  şe ye rağ men ya şa ya cağını, mağlûp  edi le me ye ce ği ni, 
ihlâs ve sa mimiyet ile bir ha ki ka te gönül ve ren le rin, bâhu sus o 
ha ki kat kai nat ta ce re yan eden ilâhî ka nun lar gi bi ma kul, müspet 
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ve müdel lel hik met düstur ları ol sa, hiç bir ci het le söküle me ye ce-
ği ni; çünkü Kur’an-ı Ha kim’in, kai nat ta ce re yan eden ha di se le-
rin ve za manın satırlarında yazılan fıtrat eser le ri nin di le gel miş 
bir ifa de si ol du ğu nu, hat ta ve hat ta şim di ‘müspet ilim ve fen’ 
de dik le ri me se le le rin esas larının da Kur’an-ı Ha kim’in li san-ı 
se mavîsiy le kai nat ta da ima ilân edil di ği ni, Nur Ri sa le le ri’nin 
ih ti va et ti ği ba his ve mev zu ların güne şin vücu du gi bi kat’î ve 
zi yası gi bi par lak ve ha ra re ti gi bi ha yat-bahş ol du ğu nu ve ta le-
be le rin de ga yet muh kem ve sağ lam ha ki kat le re  da yandıklarını 
be yan da bu lun muş lardı.

Mer hum, müba rek kah ra man ru hun ardından şim di lik yalnız 
bu tek hatıra ile ik ti fa edip, Ce nab-ı Er hamürra hi min’den ken di-
si ne Nur’un bütün oku nan ve ya zılan harf le ri ade din ce ru hu na 
rah met ler yağ masını ni yaz eder, bütün ehl-i iman kar deş le ri ne 
sabr-ı ce mil ile hiz met-i Kur’ani ye de hik me te uy gun gay ret ve 
mu vaf fa ki yet ler di le riz.118

Zübeyir Ağabey
Ab dul lah Ye ğin

Yir mi se ne den faz la ol du ken di siy le tanışalı. O za man An ka-
ra’da ta le bey dim. En ka ra bir hâle te doğ ru git mek üzere iken, 
imanî Nur’lu eser ler ba na da gel me ye baş lamıştı. Bun dan do layı 
gıyabî ola rak tanışıyor, mek tup laşıyor, dert le şi yor duk. Kon ya’da 
tel graf me mu ruy du. Ateşîn zekâsı ve ka le mi, sa da kat, fe ra gat ve 
müca he de nin esas larını, lüzu munu ifa de edi yor du.

En mühim kon fe rans mev zuu ola cak uzun mek tup ları, be ni ve 
oku yan ları Kur’an’a, iman ders le ri ne teş vik edi yordu. Üstadından 
aldığı ders le ri, ken di si bütün ruh u canıyla tat bik et ti ği gi bi, ken-
diy le alâkalı her ke sin de öyle ol masını is ti yor du. İmanından, 
sa da ka tin den, fe ra gat ve fe dakârlığından do layı bir an bi le boş 
dur mak is te me yen hâle ti, mek tuplarına da ak set miş ti.

118 İttihad, 13.04.1971
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Evet, şim di o, mad de ten aramızdan ayrıldı. Fa kat mektup-
ları, kon fe rans ları bi zim le, iman ders le riy le meş guldür. Ne 
ka dar oku sak ve okut sak usandırmıyor; çünkü bütün sa mimiye-
tiy le en büyük da va ya baş  koy muş, ha yatını bu yo la vak fet miş bu 
müca hid ka fi le si nin mümtaz fer di, ders le ri ni biz le re en büyük 
hatıra ola rak bıraktı. Bi ze san ki: “Be ni inandığım yo lum dan, 
Üstadımdan ve ders le rim den hiç bir kuv vet ayıra maz. Al lah’ın 
em ri ol madıkça bi zi Nur lar dan kim se mah rum ede me ye cek tir. 
Par ça par ça ke sil sek ve doğ ran sak, Kur’an ha ki kat le ri Nur lar-
dan ayrılma yacağız, Üstadımızdan vaz geç me ye ce ğiz, onun açtığı 
çığırdan dönme ye ce ğiz kar deş le rim!” di ye rek, kon fe ransıyla, 
müda faasıyla, mek tup larıyla ses le ni yor. Kıya me te ka dar da ses-
le necek in şa al lah!

An ka ra’da ki ilk görüşme miz biz le re çok fay dalı ol muş tu. 
Sa kin ve dur gun hâlde, hay ret için de ki ru hu muz, Zübe yir Ağa bey 
ve Mus ta fa Sun gur gi bi ler le ha re ke te gel miş ti. On lar gi bi biz ler 
de artık hiç bir za man ye ri miz de du ramıyor duk. Ne re de nu ranî 
bir soh bet ve ya ders var sa ora ya ko şu yor, bu asrın ka ranlıklarını 
de lip ge çen Kur’an ha ki kat le ri ni on lar gi bi ar ka daş larımızla neş-
ret mek is ti yor duk.

Zübe yir Ağa bey, san ki ken di si yok tu, Nur te cessümden 
te zahür et miş ti. En müte vazı, en fe dakâr, en sa da kat li bir hâlet 
için de imanı, hiz me ti biz le re an lat mak is ti yor du. Ken di si için 
ya şa mayı bırakmıştı. O, Nur lar için çalışma ya az metmiş ti. He pi-
mi zin de öyle, ken di si gi bi ol masını is ti yor du. Bu nu, li san-ı hâli 
ifa de edi yor du. Ne za ket le, üni ver si te ta le be le riy le görüşüyor, 
İslâm’a hiz met düstur larını hep si ne an lat mak is ti yor du.

He le onun la Ur fa’da kalışımızı ve Ur fa’ya ilk de fa gi derken 
İsla hi ye’de tel graf ha ne de görüşme mi zi hiç unu ta mam. Hüsnü ve 
Bay ram ile be ra ber dik. İsla hi ye Tel graf ha ne si ne vardık. Müte vazı 
odasında ki tap lar do luy du; san ki tel graf ha ne de ğil di! Bi raz ko nuş-
mak la, ne ka dar ile ri görüşlü bir müca hid ol du ğu he men an laşılırdı. 
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Halk ve oranın ile ri ge len le ri, hep ona hürmet edi yor lardı. Her 
ha lin de ik ti sat, fe ra gat, fe dakârlık, sa da kat oku nu yor du.

Ur fa’da üç se ne ka dar be ra ber kaldık. Ku sur larımızı hiç 
yüzümüze vur mazdı; ol mamış gi bi ka bul eder, bir soh bet te 
ve ya lâti fe tarzında ih sas eder di. Tel graf ha ne de ar ka daş ları hep 
ken di ne hürmet edi yor lardı. PTT müdürü, Vanlı  muh te rem bir 
zât idi. Bazı ak şam soh bet le ri ne ge lir ve Zübe yir Ağa be ye çok 
hürmet göte rir di. Çünkü onun li san-ı hâli ders ve ri yor du. Tam 
Kur’an ta le be siy di.  Sözü ve ha re ke ti bir bi ri ne uy gun du. İşi ni 
tam yapıyor du. Bir za man ken di si ni ‘Nur cu’ di ye şi ka yet et miş-
ler. PTT Umum Müdürlüğü, si cil için, Ur fa PTT Müdürlüğünden 
‘Zübe yir Gündüzalp, Nur cu luk pro pa gan dası ya par mı?’ di ye 
su al ler sor muş tu. Hülâsa ola rak ifa de eder sek, o za manın Ur fa 
PTT Müdürü ce va ben di yor ki: “Zübe yir va zi fe si ni tam ya par, 
me saî sa at le rin de kim sey le ko nuş maz.”

Di ye bi li riz ki: İşle ri ni za manında yap ması, tam bir mü’min 
ola rak hâl di liy le her ke se fay dalı ol ması, is ter is te mez et raf tan 
hürmet ve samimiyet celp edi yor du. Ar ka daş ları ve ak ra ba ları 
onun hâlin den öyle ce sa mimiyet der si almışlardı. On lar dan 
ki mi görsem, Zübe yir Ağa bey den hürmet le bah se di yor lardı. 
Ur fa’da be nim malî du ru mu mun bo zuk ol du ğu nu bil di ği için, 
her ma aş aldığında bir mik tar ve ih ti yacımdan faz la pa rayı zor la 
ba na ka bul et tir me ye çalışırdı. Ben ka bul et mi yor dum. İle ri de 
ma aş ala cağım, ye dek su bay ola cağım ümi diy le ken di si ne borç-
lanmıştım. Borç ola rak ka bul et mi yor du. “Bu, mil let malıdır. 
Ba na ve ri len bu pa ra faz ladır. Se nin de bun da hakkın  var. Sen 
de çalışıyor sun.” di ye rek ik na ya çalışırdı. İslâmî hiz met var sa 
he men pa ra ver mek is ter di. Za ten ik ti sa da ria yetkâr ol du ğu 
için ken di si ne çok az sarf edi yor du. Eğer me mur larımız böyle 
din dar, özü sözü bir, ha ram dan ka çan kim se ler ol saydılar, Türki-
ye’de fa kir kim se kal mazdı! Çok Ur falı bun la ra şa hit tir. Çok 
hâlle ri var ki ka le mim le ifade den âciz kalıyo rum. 
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Be ra ber ken başımıza acip bir ha di se gel di. Onun ru hu nu hoş-
nut et mek için bir neb ze bah se di yo rum.

Zan ne der sem 1952 se ne sin dey di. Bir ga ze te ci, İslâmi yet’e 
za rar ve ren neş riyât yaptığından Ma lat ya’da ona kur şun attılar. 
O za man ki hükûmet, ne re de İslâmî fa ali yet, Nur cu luk gi bi 
çalışma lar var sa araştırma yapıyor du. Biz bir ca mi odasında 
Kur’an ha ki kat le ri ne çalışırken po lis ler gel di ler. Ki tap, mek tup 
ne bul du lar sa eli miz den aldılar. Be nim başıma böyle bir şey gel-
me di ği için sa kin ve dur gun dum, hay ret te idim. Fa kat Zübe yir 
Ağa bey öyle kat’î ve açıkça ifa de ve ri yor du ki, em ni yet te po lis ler 
hay ret le ken di si ni din li yor lardı. As la ve kat’a suç teş kil ede cek 
bir hâl yok tu. “Biz le ri bıçak lar la doğ ra sa lar yo lu muz dan dönme-
ye ce ğiz, yılma ya cağız.” di ye fe daîli ği ni ilân edi yor du. Hem biz le-
re ders olu yor, hem de İslâmi yet’e fî se bi lil lah çalışan lar var di ye 
işi ten ve gören ler ib ret alıyor lardı.

Çok hatıra larımız var; lâkin şim di ne ze min, ne de be nim 
hâle tim müsa it! Bu mil le tin İslâmi yet’le müceh hez olması için 
bir çok müca hid çıka cağı mu hak kaktır. Ahir za manın bütün dinî 
fa ali ye tlerini dur dur mak için di di nen şer kuv vetle rin karşısına 
bir şahs-ı ma nevî teş kil ede rek, Kur’an et rafında yıkılmaz bir 
sedd-i Kur’an, bi zim gi bi biçâre, ca hil bırakılmış bir nes li, Kur’an 
ha ki kat le riy le teç hiz eden Sa hibüzza man’ın yanında se ne ler ce 
sa da kat, se bat ve me ta net ile hizmet et miş, son ne fe si ne ka dar 
ve fakârlığından as la ayrılmamış Zübe yir Gündüzalp Ağa be yi mi-
ze, hay ran ol ma mak elimiz den gel mi yor.   Ce nab-ı Hak, biz le ri 
ahi ret te aynı san cak altında toplanan lar dan ey le sin, Kur’an’ın 
cad de-i kübrasından ayırmasın.119

119 İttihad, 20 Nisan 1971
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Büyük Adam Kimdir?
Be kir Berk

Ahi re te bir büyük adam göçtü. Kim dir bu zât? Onun kim 
ol du ğu nu söyle me den önce, bir baş ka so ru nun ce vabını ver mek 
ge re ki yor. Büyük adam kim dir? Ki me büyük adam der ler?

Büyük adam; or du lar yen miş, ülke ler fet het miş adam mıdır? 
Hayır.

Büyük adam çok alkışla nan adam mıdır? Hayır.

Büyük adam, çok yüksek ma kam ve rütbe le re çıkmış olan 
adam mıdır? Hayır.

Büyük adam, çok şey ler yıkan ve ya ya pa bi len adam mıdır? 
Hayır.

Büyük adam, ta rih le re geç miş ve ya ge çe bi le cek adam mıdır? 
Hayır.

Büyük adam, adına an ma toplantıları yapılan adam mıdır? 
Hayır.

Ve ni ha yet büyük adam; her kes, ta rafından büyük tanınan, 
büyük sanılan büyük göste ri len ve ya büyüktür di ye ilân edi len 
adam mıdır? Hayır. 

Ya öyle ise kim dir büyük adam?

Büyük adam, ya ratılış ga ye si ni bir an hatırından çıkar ma yan, 
bu he de fe doğ ru yürüyen ve bu he def ten hiç bir za man şaş ma yan 
ve ayrılma yan adamdır.

Büyük adam, her ha rekâtının, her an zap te dil di ği ni bir an 
da hi aklından çıkar ma ya rak, her ânının he sabını ve re ce ği nin 
dik kat ve şu uru ve ‘İnnâ lillâhi ve innâ iley hi râciûn’ ha ki ka ti nin 
id ra ki için de bu lu nan adamdır.

Büyük adam, Al lah’ın rızasından baş ka hiç bir şe yi ga ye edin-
me miş ve nef si ne; ‘Ey ne fis, tak va ve amel-i sâlih ile Ha likını 
razı et ti isen, halkın rızasını tah si le lüzum yok tur. O kâfi dir. Eğer 
halk da Al lah’ın he sabına rıza ve mu hab bet göste rir se iyi dir. 
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Şa yet on larınki dünya he sabına olur sa kıyme ti yok tur. Çünkü 
on lar da se nin gi bi âciz kul lardır’ di ye bi len ve o esa sa ria yet ede-
bi len ki şi dir.

Büyük adam, dâvası büyük olan adamdır.

Büyük adam, him me ti büyük olan adamdır.

Büyük adam, he de fi büyük olan adamdır.

Büyük adam, nefs-i em ma re si ni yen miş adamdır.

Büyük adam, dünya ya, men fa ate, şöhre te, ma la, pa ra ya, 
ma ka ma ve nef si ne esir ol ma yan adamdır.

Büyük adam, meşrû lez zet le ri da hi dâvası uğ ru na terk eden 
adamdır.

Büyük adam, şey tanına ‘Ey nel me fer’ de dir ten adamdır.

Büyük adam, da ra ğaç larına, zin dan la ra, kur şun lara, teh dit le-
re ve teh li ke le rin her türlüsüne mey dan oku yan, pa puç bırak ma-
yan adamdır.

Büyük adam, şe hit lik ma kam ve rütbe si nin üstünde ma kam 
ve rütbe tanıma yan adamdır.

Büyük adam, büyüklük dâvası ol ma yan adamdır. 

Ve ni ha yet büyük adam, bütün küçüklükler den sıyrılmasını 
bil miş ve bütün büyüklükle ri şahsında cem et miş adamdır. 

Şim di ilk sua lin ce vabını ve re bi li riz: Ahi re te göçtüğünden bah-
set ti ği miz o büyük zât, o büyük adam, yu karıda saydığımız bütün 
vasıfların ve sa hip ol duklarının pek ço ğu nu ise sa ya madığımız 
büyüklükle rin sa hi bi Meh med Zübe yir Gündüzalp’tır.

Kon ya’nın, mert ruh la ra ve İslâm fe daîsi kah ra man la ra be şik 
olan Er me nek yay lasında doğup, İstan bul ufuk larında ufûl eden 
güneş, “Kur’ân’ın muh ke mat kal’asına gir, sünnet-i se ni ye yi 
reh ber yap, selâme ti bul” di yen ve Al lah-u Azimüşşan’ın nu ru-
nu, Pey gam ber-i Zîşan’ın nu ru nu, Kur’ân-ı Ha kim’in nu ru nu, 
İslâm’ın nu ru nu, imanın nu ru nu ak set ti ren Be diüzza man Sa id 
Nursî Haz ret le ri ’nin ak set tir di ği bütün bu nur la ra her an, her 
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dâim en ge niş şe kil de ay na ola bil mek li ya kat ve bah ti yarlığına 
sa hip ola rak âlem-i be ka ya in ti kal et miş tir.

Evet, Meh med Zübe yir Gündüzalp, Ri sa le-i Nur’la karşılaşıp, 
onu oku yun ca aklıyla, kal biy le, ru huy la vesâir bütün lâti fe le riy-
le o nu run per va ne si ol muş ve en büyük dâvanın iman ders le ri 
ile yapıla bi le ce ği ni id rak et miş ve bütün zerrâtı ile mas set ti ği 
Ri sa le-i Nur’un müel lif-i muh te re mi Be diüzza man’ın yanında 
yer almıştır. Her şe yi ni fe da ve terk eden bir İslâm fe daîsi ola rak 
zin dan lar, teh dit ler, taz yik ler, te cavüzler karşısında zer re ce ir kil-
me den, onun la be ra ber zin dan lar için den, de mir par maklıklar 
ar kasından, dar ağaç larının altından, süngüler arasından dim-
dik yürüye rek geç miş tir.

Ha yat hikâye si ni ve kah ra manlıklarını, fe dakârlıklarını ve 
eş siz vasıflarını de ğil bir ma ka le, bir ki ta ba da hi sıkıştırmak 
mümkün ol ma yan bu zât, her şey den önce nefs-i emmâre si ni, 
his ve hevâsını, bir da ha be li ni doğ rul ta ma ya cak şe kil de ye re 
se re rek iman hiz me ti ne vakf-ı ha yat ey le miş; azamî ihlâsın, 
azamî fe dakârlığın ve sabr-u cemîlin müces sem tim sa li ola rak 
ya şamış; hüsn-ü iba de te ve ta ate ve şükre ve zik re mu vaf fak 
ol muş, iman-ı bil la ha, ma ri fe tul la ha er miş; ha yatı, başından 
so nu na ka dar Kur’ân hiz me tin de, iman hizme tin de, Ri sa le-i 
Nur hiz me tin de geç miş; has talıkların, yor gun luk ların ve şer kuv-
vet le rin vur mak is tedik le ri zin cir le ri dar ma dağın et miş ve son 
ne fe si ne kadar bu hiz me tin za fe ri için müca de le ede rek ru hu nu 
hiz me tin ateş hattında tes lim ey le miş ve kınından çıkmış bir 
kılıç ola rak âhi re te in ti kal et miş tir.

Al lah onu garîk-i rah met ey le sin; nur için de yatsın; Cen-
netü’l-Fir dev si ne ka bul bu yur sun, Pey gam ber-i Zi şan’ın ve 
Büyük Üstad’ın aguş-u nazdârâne sin de mes’ud ey le sin ve him-
me ti ni bu âciz ve günahkâr kardeş le ri nin üze rin den ek sik ey le-
me sin. Âmin...120

120 Yeni Asya, 04.04.1971
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Bu Tabut

Ka mil Yürür

Bu ta but: His si yatı ruh kuv ve ti ne çıkmış bir zâtın tabu tu…

Bu ta but: Fenâfillâh ma kamına çıkan ve sünnet-i se niy ye nin 
en in ce te fer ru atına müra at eden bir zâtın ta bu tu…

Bu ta but: Sıddıkıyet mer te be si nin şa hi kasına çıkan bir zâtın 
ta bu tu…

Bu ta but: Ada le ti, asa le ti, salâha ti şahsında cem eden bir 
zâtın ta bu tu…

Bu ta but: Kur’an-ı Ha kim’den te reş şuh eden ha ki kat le ri 
kat re kat re mas se dip, dem ve da mar larına yer leş ti ren bir zâtın 
ta butu...

Bu ta but: Azamî ihlâs, azamî sa da kat, azamî ik ti sat, azamî 
tak va düstur larına müra at edip hu zur-u İlâhi ye ye maz har olan 
bir kah ra manın ta bu tu…

Bu ta but: Kur’an düstur larına azamî it ti ba edip, şûrâ âyet-i 
ke ri me si nin ul vi ye ti ni, kud si ye ti ni an latıp, li san-ı kâl ve hâliy le 
ya şa yan bir müca hi din ta bu tu…

Bu ta but: Şe ca ati, celâde ti, ce sa re ti, fe ra ha ti şahsında yaşa-
yan bir zâtın ta bu tu…

Bu ta but: Te sis-i İslâmi yet te pe der-va li de, evlât-iyal, mal-
mülk gi bi fâni âle min mâni le ri ni aşan as hab-ı ki ramın ah fadının 
ta bu tu…

Bu ta but: Ri sa le-i Nur’la nur lanıp bir güneş gi bi par la yan bir 
fe daînin ta bu tu…

Bu ta but: Üstadımız Be diüzza man Haz ret le ri’nin ha yatında 
ya şamış ol du ğu düstur la ra, me tod la ra, ga ye le re uy mak için 
bütün zerrât-ı vücu duy la çalışan, bu uğur da bütün mâni le ri 
ber ta raf eden ve ar zu larını kuv ve den fi ile çıka ran bir zâtın ta bu-
tu…
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Bu ta but: ‘Ri sa le-i Nur esa re ti ne düşen bir esir, esa ret zin ci rin-
den kur tul mak is te me yen bir esir dir.’ di yen bir zâtın ta bu tu…

Bu ta but: ‘Her ye di ğim lok ma ha ramdır, fa kat hiz me te 
çalıştığım an müstes na.’ gi bi ke li me ler le his siyât-ı in sa ni ye yi 
uyandırıp, hiz me te sevk eden bir Kur’an hiz metkârının tabu-
tu…

Bu ta but: ‘Sey yidü’l-kavmi hâ dimühüm.’ ha dis-i şe ri finin 
mânâsını ya şatıp ya şa yan bir zâtın ta bu tu…

Bu ta but: ‘Em re dil di ğin üze re doğ ru ol!’ âyet-i ke ri me sinin 
me al-i âli si ne it ti ba eden bir şe hid ta bu tu…

Bu ta but: Ka lem le tav sif edi le me yen bir ta but…

Bu ta but: As hab-ı suf fa mes le ği ni, Üstadından aldığı ders le 
yir min ci asırda ha yatıyla ve me matıyla ya şa yan bir iman âbi de-
si nin ta bu tu…

Bu ta but: Sul tan Fa tih’ten kal ka rak, Mih man dar-ı Ne be vi 
Ebâ Ey yu be’l-En sarî’nin si ne si ne gi den bir ha ki kat müca hidi nin 
ta bu tu dur…121

Kendisinden Daha Yaşlılar da Ona “Abi” Derdi

Mus ta fa Ye şil yurt

Genç-ih ti yar bil mez ecel… Sırası ge le ni alır götürür. Ne re ye? 
İlk du rak ka bir… Orası da ha dis-i şe ri fin be yanına göre ya Cen-
net bah çe le rin den bir bah çe, ya da Ce hen nem çu kur larından bir 
çu kur. Son du rak ise Cen net ve ya Ce hennem…

Zübe yir Gündüzalp’in kab ri şim di in şa al lah Cen net bahçe le rin-
den bir bah çe dir. Çünkü Al lah’ın Resûlü (sallallâhu aleyhi ve sellem), 
“Ayağı Allah yo lun da toz la nan kim se ye Ce nab-ı Hak Ce hen nem 
ateşi ni ha ram kıldı” bu yur muş lardır. O ki Üstadını tanıdığı 
an dan iti ba ren ken di ni Al lah yo luna vak fet miş, iman hiz me ti ne 

121  İttihad, 13.04.1971
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adamıştı. Gi di şi ge li şi, otu ru şu kalkışı, hep Al lah yo lun da, hep 
Al lah için di. 

Er me nek’te doğ muş tu. Er me nek’te büyümüştü. Er me nek’in 
su yu so ğuk tur ve sert tir. Ka rak te rin de ki so ğuk kanlılığı ve sert-
li ği de bel ki Er me nek’in su yun dan aldı. Has ta hâlin de bi le, 
her ke sin ümit siz li ğe düştüğü an lar da bi le, ga yet sert ve ce sur 
dav ranışları et rafına ümit ve rir di, gay ret ve rir di. Vücu du zayıftı, 
ama başı dik ve bakışları sert ti. Ehl-i küfrü, ehl-i dalâle ti ve 
on ların zulümle ri ni beş pa ra ya say maz bir ifa de vardı yüzünde, 
bakışlarında ve sözle rin de... 

Er me nek dağlıktır, taşlıktır, Er me nek’in dağ ları dik, ka ya ları 
sarptır. Bel ki onun da dik li ği; küfre, dalâle te ve sap ma la ra karşı 
katılığı on dandı. Huy kapmıştı doğ du ğu bel de nin taşından, top-
rağından... Ai le si nin la kabı, ma hal li şi vey le ‘Zey ver gil,’ mem le ke-
tin tanınmış  ai le le rin den; ba bası mer hum ‘Zey ver’in Meh med 
Efen di.’ 

Önce le ri evlâdının ayrılığından ve has re tin den çe kin di ği için, 
ken di ni iman hiz me ti ne vak fet me si ne rıza göster me yen Meh-
med Efen di Am ca, son ra dan işin mâhi ye ti ni ve ehem mi ye ti ni 
iyi ce öğre nin ce mem nun luk ve se vinç duy ma ya baş lamıştı; oğ lu-
nun böyle kudsî bir hiz me te ken di ni ada masından... 

Er me nek’e her varışımda so rardı: “Bir ha ber var mı? Yakında 
görüştün mü?” Çünkü ha be ri an cak ge lip gi den ler den alırlardı. 
Bir kaç ay da bir de fa ol sun eve bir mek tup yaz ma ya va kit ayıra-
mazdı müba rek... Malûmatımı nak le der dim ba basına, mem nun 
olur du. Er me nek’te bu lun du ğum sıra lar da bazı ak şam lar o bi ze 
ge lir, ba zen biz on la ra gi der bu lu şur duk. Yaş ça de dem mer te be-
sin de ol masına rağ men bir ar ka daş gi bi ko nu şu yor duk. 

Evlâdından bir kaç yıl önce göçtü o, bâki âle me. Bel ki evlâdını 
özle di de yanına çağırdı. Şim di an ne si ve kar deş le ri var ha yat-
ta... Ama onun ak ra ba larından baş ka, o ka dar çok yakınları, 
kar deş le ri var ki, ırsi yet iti barıyla imkân bu lu na ma ya cak ka dar 
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sayıda ve ırsi yet kar de ş li ğin den ve ar ka daşlığından tah min 
edil me ye cek ka dar üstün. Ni te kim ve fatından bir haf ta ka dar 
önce rüyasında görmüş bir kar de şi ni ve ha yat ta ki bir kar de-
şi ne an latmış rüyasını: “Kar de şim! Ab dur rah man’ı rüyam da 
gördüm. Ba na sarıldı. Kuv vet le sıktı. Be ni çok özle di ği ni söyle di. 
Bi zim yol cu luk yakın ol sa ge rek!” Evet, yol cu luk yakınmış. Bir 
haf ta geç miş ti ara dan ki çıktı yo la. 

Her kes “abi” der di ona. Bu sa de ce yaş iti barıyla bir ağa bey lik 
de ğil, iman hiz me tin de da ha çok çalışmış ve es ki miş ol maktan 
do layı bir ağa bey lik... Bu se bep le ken di sin den yaşlılar da ona 
“abi” der ler di. Öyle bir ağa bey lik, kar deş lik ki Kur’an-ı Ke rim’de 
be yan bu yu ru lan; “Mü’min ler an cak kar deş tir ler” fer manının 
sırrının te cel li sin den ile ri ge li yor. Ağa bey, kar de şi ne karşı kar-
de şin den da ha faz la müte vazı, da ha faz la hürmetkâr, da ha faz la 
bağlı...

1960 yıllarında ken di si ‘Zey ver’ adıyla meş hur du Er me-
nek’te... Bu se bep le gıya ben ço cuk lu ğun dan be ri tanıyor dum. 
Fa kat vi cahî ola rak 1960 yıllarında üni ver si te de ta le bey ken 
tanıdım. Be ni görünce çok se vin di. Erme nek’te iman ha ki kat le-
ri ne sarılmış pek az kim se bu lun duğun dan, her yer de grup grup 
bu el mas la ra sa hip çıkar ken Er me nek’te ki gev şek lik ten yakındı.

Evet, mem le ke tin dört bu cağından, hat ta ha riç mem le ketler-
den bin ler, on bin ler, yüz bin ler ce, mil yon lar ca kar de şi vardı. 
Fa kat in san gönlü ar zu et mez mi ki do ğup büyüdüğü top rak ların 
in san ları; ömrünün saf ço cuk luk yıllarının hatıra larını sak la-
yan top rak ların aynı pınar dan su iç miş, aynı ka yanın üze rin de 
din len miş, aynı ağacın di bin de gölge lenmiş in san ları da kar deş 
ol masın? Kalp le ri aynı he ye can la, aynı ulvî ga ye için çarpsın. 
Dünya ve ebedî ha yatın sa ade ti yolun da be ra ber ol sun lar. Evet, 
gönlü ar zu edi yor du. Ve ar zu et ti ği şe kil de bir in ti bahı göre me-
yi şin den yakındı. Öyle ya, meş hur sözdür: “Mum, ken di di bi ni 
aydınla ta mazmış.”
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Tanışmamızdan son ra za man za man ken di si ni zi ya ret ettim. 
Ko nuş tuk, dert leş tik. Bir çok tatlı hatırasını din le dim. Nur ları 
ilk tanıyışından, ge ce sa bah la ra ka dar on ları mütalâa edi şin den, 
iman ha ki kat le ri ni an la ta bil mek için göster di ği gay ret ler den 
bah se der di. Üstad Haz ret le ri, Af yon Ha pis ha ne si ne gir di ği 
za man, onun la ha pis te be ra ber bu lu na bil mek için ken di ken di si-
ni şikâyet edi şi ni, güle rek ve hoş la na rak an latırdı.

Ken di An ka ra’ya gel di ği za man lar da da has ta ha li ne rağ men 
bir kaç de fa bu âci zin evi ne ka dar ge lip ia de-i zi ya ret et mek ten 
ge ri kal madı. 

Yi ne böyle bir zi ya re tin den dönüyor du. Onu uğur la mak için 
dol muş du rağına ka dar gel dim. Bir dol muş önümüzde dur du. 
Onun otu ra cağı ye rin yanında bir kadın otu ru yor du. Bu yüzden 
o dol mu şa bin me di. Son ra baş ka bir dol mu şa bi nip git ti. Kudsî 
hiz me ti ne bağlılığı ve güna ha gir mek en di şe si, onu bir kadınla 
yan ya na otur mak tan bi le men edi yor du.

Bir gün  bir yer de, mek tep te be ra ber oku du ğu bir zâtla 
ko nu şu yor duk. O zât, ço luk-ço cuk sa hi bi ol muş, zen gin ol muş; 
dünyalığı ye rin de bi ri si. Bi raz da ken di ni sa ta rak, onun ev len miş 
ol ma masını, bekâr kal masını, ken di ni ta ma men hiz me te vak fet-
me si ni ye rer şe kil de ko nuş tu.

Onun ev len me yi şi nin se be bi ni izah et me ye çalıştım. Ve o 
zâta dik kat et tim ki, ço luk-ço cuk sa hi bi, zen gin ol muş, ama üze-
ri ne farz olan beş va kit na mazını da hi kılmıyor. İçim den de dim 
ki: “Se nin gi bi farz na maz ları da hi terk et mek ten se, bekâr kal-
mak çok da ha iyi! Ev len me mek ten do layı saa det-i ebe di ye nin 
za rarına güna ha gir me miş ki onu ten kit ede sin. Hal bu ki sen 
bel ki ev len miş ol mak tan do layı güna ha gi ri yor sun. Ba ri farz 
na maz larını kılsa na!”

Onun ırsi yet iti barıyla evlâdı yok ve evlât ye tiş tir me miş, ama 
pek çok mem le ket evlâdının hem mem le ke te muzır bi rer ferd 
ol masını önle miş, hem de on ların ebedî Ce hen nem azabından 
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kur tul ma larına ve si le ol muş. Bu se bep le bin ler, on bin ler evlât 
ve to run ları var. Ömrünü böyle kudsî bir hiz me te vak fet miş. Ne 
mut lu ona!

Ne sa da kat o ki, Af yon Mah ke me si müda fa asında mah ke me 
hu zu run da şöyle di yor:

“Sayın Hâkim ler!

Te essür ve ıstırap karşısında kalp ten bir par ça kop saydı, bir 
genç din siz ol muş ha be ri karşısında o kal bin atom zerrâtı  ade-
din ce pa ram par ça ol ması lazım ge lir. Bir mil le tin genç li ği ne 
za man Kur’an ve on dan le meân eden ilim ler le teç hiz ve tah kim 
edil miş ise, o va kit o mil let te rak ki ve teâli et me ye baş lamıştır.

Genç lik, iman ve İslâmiyet ih ti yacıyla ya nan ruh larını Kur’an 
tef si ri füyu zat ve envârıyla dol dur ma ya baş lamıştır. Böyle lik le 
tah kikî bir imanâ sa hip ola cak genç li ği miz, din siz li ğe, komünist-
li ğe karşı müca de le edip va tan larını İslâm düşman larına as la 
sattırma ya cak lardır. Bu nun için, eğer komünist ler mürek kep ve 
kâğıdı yok et mek imkânını da bul sa lar, be nim gi bi bir çok genç 
ve büyük fe daî, ha ki kat ha zi ne si olan neş ri için, mümkün ol sa 
de ri mi zi kâğıt, kanımızı mürek kep yaptıra cağız!”

Mah ke me den önce hazırladığı müda faa müsved de si ni 
Üstad’a göster di ği za man, Üstad, yu karıda ki iba re nin altına ken-
di el yazısıyla şöyle yazıyor:

“Evet, evet, evet; bin ler de fa evet!” 

Onun la tanıştığımızdan bu ya na 11 se ne geç ti. San ki dün... 
Ha yat böyle iş te... San ki göz kırpıp açmış gi bi...

Yu nus, şöyle te rennüm et miş bu nu:

Nâze nin bu ömrümüz, bir göz yu mup açmış gi bi. 

Gel di geç ti duy madık, bir kuş ko nup göçmüş gi bi.

Bir gün ola ecel ge le, kul lar kul lu ğun da ka la. 

Cümle mahlûk top rak ola, gülme, gülme, ağ la gönül.
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Üstad ise şöyle ses le ni yor: “Fâni yim, fâni olanı is te mem. 
Aci zim, aciz olanı is te mem. Ru hu mu Rah man’a tes lim ey le dim, 
gayr is te mem. İste rim, fa kat bir yâr-i Bâki is te rim. Zer re yim, 
fa kat bir şems-i Ser med is te rim. Hiç-en der-hi çim, fa kat bu mev-
cudâtı bir den iste rim!”

Nur için de yatsın, ma kamı Cen net ol sun. Ce nab-ı Hak, biz le ri 
Kur’an’a ve ima na hiz met ten ayırmasın, onun ve sev dik le ri nin 
şe fa ati ne na il bu yur sun!122

Zübeyir Ağabey

He ki moğ lu İsma il

Fa ruk’la bu satırların ya zarı, bir ce set te iki ruh gi bi ya hut iki 
gözüne taş dol du rul muş hey be mi sa li, titrek adımlar la, yükümüzü 
azal ta cak bi ri si ni arar casına git tik ve bir ev den içe ri gir dik. Bu ra-
da tah kikî iman ders le ri okunu yor du. Din le dik, din le dik...

Ara dan ne ka dar za man geç ti, bil mi yo rum; bi ri si yanımıza 
ge le rek Zübe yir Ağa be yi görmek is te yip is te me di ği mi zi sor du. 
Ta biî bu so ru ne za ket icabıydı. Yok sa biz, Zübe yir Ağa be yi her 
za man görmek is ter dik; fa kat bu is te ği mi zi çok ke re ta hak kuk 
et ti re mez dik. He men fırlayıp üst oda ya çıktık.

Es ki bir ya tak, te ne ke so ba, kâğıt, ka lem, ki tap ve bir kucak 
do lu su ilâç ku tu su... Bu ba sit ya şayış için de ha ri ka bir in san, 
ya ni şu ur lu bir Müslüman...

Boy nu mu za sarıldı. Yer göster di, otur duk. Ahlâkına ve ilmi ne 
hay ran ol du ğum bu şahsın yanında de vamlı önüme bakıyo rum 
ve su su yo rum. Fa ruk da öyle...

O, ko nuş ma ya baş ladı. Üstad’dan, ken di ra hatsızlığından, 
İslâm âle min de ki uyanıştan bah set ti. Son ra, “Kadın on da bir 
nis pe tin de müspet olur sa kâfi dir; o da İslâmî esas la ra iti raz 
et me me si dir.” de di.

122 İttihad, 25.05.1971
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Om zum da ki hey be nin gözünden bir taş aldılar gi bi ha fifle-

dim, fa kat bu cümle nin mâhi ye ti ni an la ya madım.

De vam et ti ler: “Bazı ar ka daş lar, yüksek tah sil ya pa rak İs -

lâm’a hiz met et mek is ti yor lar. Hal bu ki yüksek tah sil li, şu ur lu 

Müslüman kar deş le ri miz de var. Her kes bu lun du ğu yer de ve 

ma kam da di ni ne hiz met et me li dir. Ne za man öle ce ği miz bel li 

de ğil; İslâmi yet’e hiz met eder ken ölmek is te riz. O an çok mühim-

dir. Her an hiz met et me li yiz.” de dik ten son ra, has ta ol du ğu nu, 

pek iyi düşüne me di ği ni, biz le rin da ha iyi düşüne ce ği mi zi be lirt-

mek te va zu un da bu lun du ve müsa ade di le yip ayrıldık.

Kadın ve tah sil hakkında ki görüşle ri mânâlı idi. Öyle ya, biz 

bu hu sus lar da bir şey sor madık, o da du rup du rur ken bu nu 

aç mazdı.

Fa ruk de di ki: “Ağa bey, kadın hakkında ki ko nuş ma be nim le 

alâkalıydı. Ai lem le an la şamıyo ruz. Yi ne bu sa bah can sıkıcı ha di-

se ler ol du. Bo şan ma ya ra mak kaldı. Yalnız, on da bir nis pe tin de 

müspet olur sa ta bi ri ni pek iyi an la ya madım…”

Ka fa ka fa ya ver dik, düşündük: Kadına an ne si, ba bası, kar-

deş le ri, mek tep, kom şu lar, rad yo, ga ze te gi bi do kuz şey, yanlış 

tel kin edi yor. Şu ur lu Müslüman olan ko cası ise doğ ru yu söyle yen 

tek ki şi, tek cep he kalıyor. Kadın bu tel kin le rin te si rin de kalınca 

ha re ket le ri nin on da bi ri doğ ru ola caktır. O da İslâmî esas la ra ve 

ko casının İslâmî çalışma larına karşı gel me mek. Ge lir se, Kur’an 

cad de sin de yürüyen şu ur lu Müslüman, her mâni yi ge çip iler le-

mek zo run da ol du ğu gi bi bu mâni yi de aşıp gi de cek tir.

De dim ki: “Fa ruk, ikin ci me se le, ya ni tah sil işi be nim le 

alâkalı… Üni ver si te tah si li yapıp yüksek ma kam lar da di ni me hiz-

met et mek için bir çok te şebbüsüm ve çalışmam var. De mek bun-

ları bırakıp di ni mi öğren mem ve ona hiz metkâr ol mam ge rek.”
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İşte, bu ka rar be nim ha yatımın mühim döne meç le rin den bi ri 
ol muş tur. Zübe yir Ağa bey, bu âci zin ma nevî ha yatının mi mar-
larından bi ri dir.

Bi zim gi bi Av ru pa ilim adam larını çok iyi bi len, İslâm âlim-
le ri nin sa de ce isim le ri ni say mak tan ile ri gi de me yen kim se ler 
için, so ru sor ma dan ce vap al mak, bed bin gi dip nik bin dönmek, 
yor gun gi rip dinç çıkmak müthiş bir şey di. Bu hâl, İslâm âlim le ri 
ile Av ru pa bil gin le ri arasında ki farkı göster me ye kâfi idi.

Ne ti ce de Fa ruk, karısından bo şan madı, ben de tah kikî iman 
ders le ri ne de vam et tim. Şu ur lu Müslüman lar la bir lik te kur tu lu-
şa gi den ge mi nin müret te batı ol duk.

Zübe yir Ağa be yi rah met le anar, onu dua larıma da hil et me yi 
bir borç sa yarım…123

Ağabeyin Ardından

Ga lip Gir gin

Onu bi len ve tanıyan bütün Kur’an bağlıları ‘Ağa bey’ di ye 
çağırırlardı. Bütün ahlâkıyla ve me zi yet le riy le Kur’anımıza tam 
mâsa dak ve âyi ne ol muş bir mü’min di. Ke ma li ni bi len ler ona 
‘büyük bir ve li’ di yor lardı.

Ana do lu mu zun ye tiş tir di ği en büyük in san, Üstad Be diüzza-
man’ın ter bi ye siy le  ol gun laşmış, kemâle er miş bir kahra mandı 
Zübe yir Ağa bey... İslâm için çalışma yan meylü’r-ra hat Müslüman-
ların bigâne li ği ne inat, bütün ha yatını, hat ta uy ku larını, sıhha ti-
ni İslâm hiz me ti ne vak fet miş ti. Asrımızda, sa ha be eh li sof rası 
gi bi, İslâm’a vâkıf mü’min le rin başında idi. Çok fe dakâr İslâm 
hiz metkârları, on dan ders alıp ken di le ri ni İslâm’a adadılar.

İslâm hiz metkârları, ahlâklarını, bil gi le ri ni, is tikâmet le rini, 
kalp, ruh ve akıl selâbet le ri ni on dan ta lim et me ye can atar lardı. 
Çünkü kal bi se lim, ru hu fey yaz, aklı ve na zarı kes kin di. Müca hid-

123 İttihad, 20.04.1971
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le rin İmamı Be diüzza man Hazret le ri, onu büyük bir has sa si yet le 
ye tiş tir miş ti. Az ve ya çok, he pi miz on dan bir ders, bir ib ret, bir 
gay ret almışızdır. Ve ne yazık ki onun de ğe ri ni lâyıkıyla id rak 
ede me mi şiz! 

Büyük, nu ranî ha ki kat le re âyi ne ol masını bil miş ti. Par lak bir 
su ret te ak set tir di ği imanî ders le ri, İslâmî füyu zat ve ahlâkı per-
de le me mek için, mümtaz şah si ye ti ni ayak ları altına te reddütsüz 
atmıştı. Asil da vasına varlığını gölge et me di ği, nef si he sabına hiç-
bir şey is te me di ği için, ona “eşi ne en der rast la nan bir kah ra man” 
gözüyle  bakıyo ruz. Mil le ti miz, ya lancı peh li van la ra, şöhret bu da-
lası kah ra man tas lak larına muh taç de ğil. Fa kat böyle ru hu nu 
Rah man’a tes lim edip gayr is te me yen büyük fe dakârla ra, ilim ve 
ha ki kat âşıklarına, on ların fazıl önder lik le ri ne muh taçtır.

Zübe yir Gündüzalp bu fe ra gat, fe dakârlık ve gay ret der si ni 
ne re den ve kim den almıştı? Hiç şüphe siz, onu yüce ga ye ler-
le do na tan, Kur’an’ın de rin ha ki kat le ri ni ders ve ren Ri sa le-i 
Nur lardı. Ha yatını onun te feyyüz ve neş ri ne adamıştı. Nur ları 
ha yatının en büyük ga ye si bil miş, onu bütün varlığına sin dir miş-
ti. Her ha re ket ve sözünde bir Kur’ an hiz metkârının şu uru, has-
sa si ye ti ve if ti harı için de bu lu nur du. Nur ları de vamlı dik kat le 
oku ması, onun ger çek ul vi yet ve ma hi ye ti ni -şu felâket ve helâket 
asrında, şu be la lar ve şaşkınlıklar dev rin de - be yin yıkayıcı çev re 
te sir le rin den azâde ola rak tam mânâsıyla kav ra ması, her ke se, 
he pi mi ze örnek ve ib ret ola cak bir hu sus tur. Kur’an ha ki kat le ri-
ni, iman ders le ri ni ger çek hüvi ye tiy le tanımak ve an la mak için, 
onun gi bi, te fessüh et miş ce mi ye tin kıymet hükümle rin den, ser-
se ri sos yal baskılar dan arınmak za rurîdir. As garî id rak şartı, şu 
bo zuk düze nin İslâm ve Nur ları an la ma da şu ahlâksız ve ya lan 
ha yat fel se fe ve ahlâkının dışına ce sa ret le çıkmak ve İslâm’a tam 
mânâsıyla tes lim ol maktır. Sa bit ve pe şin bil gi ve görgüler den, 
hu ra fe ve ya lan lar dan zih ni mi zi, kal bi mi zi sıyırmalı ve bütün 
ruh u canımızla Al lah’ın mu kad des ölçüle ri ni ger çek hüvi ye tiy-
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le an layıp tanımalıyız. İşte müba rek ağa be yi miz, bu yol da bi ze 

de rin ve afif bir örnek ve önder idi. 

Ümit edi yo ruz ki asırla ra fa zi le tiy le is mi ni yazmış bu büyük 

mil le tin ço cuk ları, ağa bey le ri ni, ta ri hin me fa hi ri ne gömülmüş 

fa zi let şe hid le ri ni, ka bir le rin de hu zu ra ka vuş tu ra cak im ti sal 

gay re tin den ge ri kal ma ya cak lar, İslâm’ın şe ref san cağını fa zi let 

burç larında iman la dal ga landıra cak lardır. Ufûl eden rah met li 

ağa bey le rin, Zübe yir, Cey lan, Atıf ve di ğer le ri nin, Aziz Üstad’ın, 

Ha san Fey zi, Hâfız Ali, Mu al lim Ga lip ve bütün rah met li le rin 

ruh larını rah met di lek le riy le anarız. Biz le re ulvî ruh larıyla âli 

ma kam larından yardımcı ol ma larını  di le riz. Biz le ri iman ve 

İslâmi yet’in ger çek ru huy la ih ti za za ge tir me si ni Ce nab-ı Hak’tan 

ni yaz ede riz.124

O Kendini Feda Etmiş Bir Kahramandı

Prof. Dr. Ab dul lah Uç man

Günler den 4 Ni san Pa zar... İstan bul’da bir mi ting var âde-

ta. Ko ca şe hir, ta rihî günle rin den bi ri ni da ha yaşıyordu. Nasıl 

ya şa masın ki? Bin ler ce in san bir ara ya gel miş. Yüzle ri, kalp le ri 

par lak, ha re ket le ri örnek alına cak tip lerden müte şek kil bir iman 

or du su nun şu ur lu ka la balığı...

Top lu lu ğun va kur adımlar la yürüyüşünü gören halk tan 

‘Nasıl, ni çin, ne den ve ne za man toplanmıştır bun lar?’ di ye su al 

so ran lar na dir de ğil di.

Bun la ra ce vap ver mek bi ze düşmez; lâkin ka la balığın haş me-

tin den ürpe ren his le ri mi zin tercümanı meyânında birkaç cümle 

sıra la ya bi lir sek, ha di se nin mânâ pers pek ti fin den bi ri ni böyle ce 

bel ki sey ret miş olu ruz.

124 İttihad, 20.04.1971
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Dünya üze rin de son, tek ve mut lak kur tu luş mem baının 

İslâm di ni ol du ğu, artık maddî is pat lar sınırını aşmış, şüphe 

götürmez malûm bir me se le dir.

Tek kur tu luş yo lu İslâm di ni nin, in sanlık ve ta ri hin tekâ-

mülü se be biy le or ta ya çıkan me denî, be şerî, ahlâkî, ci hanşümul 

mu te ber müfes sir le ri nin her asırda gel miş ol du ğu, yi ne ta rihî ve 

tecrübevî bir vakıadır. İşte bu çiz gi ler dâhi lin de mütalâa edil me-

si icap eden bir şey de Üstad Be diüzza man Haz ret le ri’nin yir min-

ci asır İslâm tem sil ci si ol du ğu dur.

O, günümüzün maddî ve ma nevî ya ra larına neş ter vu rup 

mer hem sürmüş, ha yatını İslâm’ın is tik ba li uğ ru na fe da etmiş 

müstes na bir in sandır.

İmkânlarımızın müsa ade siz li ği se be biy le böyle tek cümley le 

ifa de et me ye mec bur ol du ğu muz büyük Üstad’ın son dev re sinde 

en yakın ar ka daşı, en sadık hiz metkârı, sır kâti bi, Nur hiz me ti-

nin en fe dakâr öncüsü muh te rem Zübe yir Ağa be yimiz, dünya 

ha yatından el ayak çe kip bâki âle me göç et miş ti ve bu top lu luk 

da bu müna se bet le bir ara ya gel miş ti.

Fa tih sem ti, bir yer li si nin ağzıyla böyle bir ka la balığı 40 se ne-

den be ri ilk de fa görüyor du.

Va kur, cid di bir ka la balık... Yok, yok, bir ka la balık de ğil, te pe-

den tırna ğa nu mu ne, örnek bir top lu luk...

Üstad larının en bi rin ci pren si bi ‘müspet ha re ket’e can u 

gönülden bağlı olan şu ur lu top lu luk, öğle na mazını müteaki ben 

eda edi len ce na ze na mazından son ra, el le ri üze ri ne aldığı ta bu-

tu, yi ne si ne sin de ki va ka ra yakışır bir tarz da, Fa tih’ten Eyüp Sul-

tan’a uza nan yol bo yun ca ağır adımlar la teş yi’ edi yor du.

Bazı ka la balıklar vardır, üç ki şi den iba ret tir; fa kat ken disi ni 

göster mek için maddî güce baş vu rup et raf ta ge niş yankı ya par-

lar. Bu yankı on lar için kâfi dir.



411

Bazıları vardır; sayı iti barıyla ha ki ka ten ka la balıktır, yaptıkları 
ha re ket ler med ve ce zi re ben zer, ge lip ge çi ci dir, his ve he ye ca na 
da yanır. Bun ların da te si ri mah dut tur.

Fa kat bir de, yu karıda ki gi bi, bazıları da vardır ki –sayısı 
mühim de ğil-  şe ce at le ri nin ver miş ol du ğu asa let le, ses siz bir 
boy göste ri si yap ma ları düşman larını çılgına çe vi rir ve hem ce mi-
ye te hiz met için ken di le ri ne seç tik le ri mes lek te son ne fes le ri ne 
ka dar ısrar eder ler.

Eyüp Sul tan’ın o lahûtî te pe le ri ne ağır ağır tırma nan ce ma at, 
ka bir den kalkmış, mah şer ye ri ne doğ ru yürüyen in san la ra ben zi-
yor du. Ağa be yi miz ger çi mad de ten aramızdan ayrılmıştır. Ama 
ger çek olan, mânâda o bi zim her an yanımızda, ha re ket le ri mi zi 
kon trol edi yor, ge rek li tav si ye le ri yapıyor, biz le re her icap eden 
va kit te yol göste ri yor du. Ne de ol sa hiz me ti, mem le ke ti miz de ki 
iman gücünün küfür dal ga ları ta rafından en şid det li ta ar ru za 
uğ radığı dev re ye rastlıyor du. Fa kat o, yılmadı, her türlü saldırıla-
ra göğüs ger di, bıkmadı, sab ret ti. Günümüz Türki ye si’nde 
İslâmî  şuu run bu de re ce ye yüksel me sin de -Ce nab-ı Hakk’ın 
yardımıyla- maddî ve ma nevî büyük eme ği geç miş bir ikin ci 
şahıs göster mek icap eder se, şüphe siz Zübe yir Ağa be yi miz dir 
de riz. Büyük id di alar la or ta ya çıkan ların,  büyük da va ları yay ma 
az min de olan ların hâlle ri de baş ka olur el bet te. Büyük da va-
lar, büyük adam lar, di ğer in san lar dan bâriz vasıflar la ayrılan 
şahıslar is ter. Ola ki, bu yol da ha pis ge lir, “Hazreti Yu suf’un (aley-

hisselam) ders ha ne si dir.” de yip güle rek içe ri gi rer. Aynı yol da be la 
ge lir, “Ka de re razı olan, ke der den kur tu lur.” de yip bo yun eğer. 
Ama elin de ki san cağı ye re düşürmez, düşma na hiç bir za man 
tes lim ol maz. Ka der te pe le ri ne tırmanırken düşüp kal kar, hiç-
bir za man dur maz iler ler ken, bu se fer ‘ölüm’ de nen me se le 
karşısına di ki lir. Ona da ‘el mevtü hak kun’ de yip ita at eder, fa kat 
elin de san cak burç tan bur ca koş tu ğu an lar da da vasına te min 
et ti ği yardımcıların, emin el le ri ne İslâm san cağını tes lim edip, 
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gönül ra hatlığıyla, va zi fe si ni hakkıyla ifâ et miş ol ma hu zu ruy la 
kal kar gi der.

O, ken di ni, maddî ve ma nevî varlığını ce mi ye te fe da et miş 
bir kah ra mandı. Hazreti Üstad’ın ha fif bir işa re tin de karşısında 
bir ‘emir ber ne fer’ gi bi anında hazır olup, her hiz me te yıldırım 
süra tiy le ko şan fe dakâr ağa be yi miz, ken di ni bu stra te ji ye uy dur-
mak için gözle ri ne uy ku yu ha ram et miş, ta biî olan bir çok ih ti-
yacından ra hat ça fe ra gat et miş tir. Fe ra gat te da hi Üstad Haz ret-
le ri’nden son ra büyük bir örnek olan ağa be yi miz, ger çek ten bir 
kur ban, ama öyle bi zim bil di ği miz koç kur ban de ğil, ma nevî bir 
şe hid idi.

Ya Rabb! Son ne fe sin de “Ağa bey, ate şi niz git tik çe artıyor.” 
di yen dok to ra, “Kar de şim, bütün dünya ateş için de, bu ateş 
yanında be nim ate şim bir şey ifa de et mez.” di ye rek ger çek bir 
teş his le hâli mi zi can landırmış olan ağa be yi mi zin da vasından 
bi zi ayırma, her bi ri mi zi en az onun ka dar bu hiz met te se bat 
eden ler den ey le!125 

 

 

125 Necmeddin Şahiner, Nur’a Adanan Bir Ömür, Zübeyir Abi, s: 119-122
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ONÜÇÜNCÜ BÖLÜM

ZÜBEYİR GÜNDÜZALP İÇİN YA ZI LAN ŞİİRLER

MERSİYE

Ba har da ha zan var, yaz da kış ol muş! 

Bülbüller ne şe siz, gül kırış ol muş. 

San ki ya şa mak tan bir bıkış ol muş.

Bir mâtem çıkıyor şim di her yan dan. 

Zübe yir Ağa bey de git ti dünya dan.

Gözler de hüzün var, dost lar hep ağ lar. 

Gündüz ge ce ol muş asu man ağ lar.

Tüllâb-ı Nur ağ lar, nev ci van ağ lar.

Ey gönül sen de dön nefs ü nevâdan.

Fe daîler şahı git ti dünya dan.

Bağ lar da elem var, dağ lar du mandır. 

Ser ma ye bi ti yor ge çen za mandır.
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Bu ya ra kanıyor, bu dert der mandır.

Bi ze bir da vet var yi ne uhrâdan.

Sıddıklar ser darı git ti dünya dan.

Kar deş, yol cu luk var dost di yarına. 

Çalış rızasına, ko ma yarına. 

Sa ade te gi den Nur ker vanına.

Sen de katıl artık, kur tul hülyâdan. 

Aziz ler azi zi git ti dünya dan.

Hiz met-i Kur’an’la ya nan lar sönmez.

O yo la gi ren ler dünya ya dönmez     

Nur’a fedâ olan ruh lar hiç ölmez.

Böyle iler le di, bir an dur ma dan. 

Üstad ya digârı göçtü dünya dan.

Gönül hiz met te, koş dost lar bur dadır. 

Ah ba ba götüren yol lar bur dadır.

Hi ma ye ede cek kol lar bur dadır.

Bütün özle nen ler geç ti bu yol dan.

Şe ca at mem baı git ti dünya dan.

Bu yol da ca nan da, can da fe dadır.

Akan  gözyaş ları, kan da fe dadır. 
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Ömür de, za man da, ân da fe dadır.

Ayrılıp ana dan ba ba dan, yârdan. 

Büyük in san böyle geç ti dünya dan.

Bu yol ki fenâdan bekâya çıkar. 

Bu yol ki fi rak tan li ka ya çıkar. 

Bu yol ki hu zur-u Rah man’a çıkar.

Biz ler de gi de lim açtığı yol dan, 

Nur’a sarılalım sağ lam dört kol dan.

Ham di Sağ la mer

ZÜBEYİR

Sa da kat güne şi, Nur’un bur cun da, 

Hiz me tin yo lun da ko şar Zübe yir. 

Ha yatı yoğ rul muş çi le harcında, 

“İman, Kur’an” de yip co şar Zübe yir.

Ka lem kâğıt yok sa, iş te kan de rim. 

Hep “Ri sa le-i Nur ve Üstad” de rim.

Da va ya fe dadır ha yatım, ser’im. 

Fenâfi’n-Nur ol muş, ya şar Zübe yir.

Af yon, Emir dağ, Is par ta, Ur fa,

An ka ra, İstan bul hep nur lu say fa.

Ken di ya nar, ışık sa çar et ra fa. 

Nur’la do lar do lar, ta şar Zübe yir.

Z ü b e y i r  G ü n d ü z a l p  İ ç i n  Y a z ı l a n  Ş i i r l e r
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Si zin ol sun me mu ri yet ve ma aş, 

Aç ge ze rim, bağrıma ba sarım taş. 

Ye ter ki Üstad’a olayım yol daş. 

Bütün en gel le ri aşar Zübe yir.

“Nur la ra âyi ne ol mak” tek der di. 

Ömrünü adamış bir cengâver di. 

Nasıl an lat malı böyle bir mer di? 

Ka lem âciz kalır, şa şar Zübe yir.

Abdülka dir Be nek

SELÂM GÖTÜR ÜSTAD’A

Zübe yir Ağa be yi mi zin aziz ru hu na...

Ey büyük da vamızın çi le keş müca hi di, 

Ey iman hiz me ti nin fedâ olan şe hi di!

Ey İslâm’ın der di ni ken di ne dert edi nen, 

Ey Nur’ların der si ni Üstadından din le yen!

Sadık kaldın bun ca yıl, ta viz ver me din as la, 

Fi rakınla sarsıldık, gönlümüz dol du yas la.

Sen Üstad’dan biz le re ak se den mir’at idin, 

Hakk’ı il ti zam eden bu lun maz fıtrat idin.

Fe dakârlık, ru hun da tu tuş muş bir vol kandı, 

Dünya dan göç eder ken bütün âlem çal ka landı.
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Fıtrî ce sa re tin le bo yun eğ me din zul me, 

Ar kan dan ge li yo ruz, sakın as la üzülme!

Az min le ya nar dağdın, baş koy muş tun bu yo la, 

Ke lep çe vu rul muş tu Nur’dan, çe lik ten ko la.

Bun ca taz yik le zulüm sars madı da vanı, 

Örnek almıştın çünkü sen Be diüzza man’ı.

Zâhir de sen göründün me şak kat te ile ri, 

Bi lin me yen kuv ve tin bes bel li de lil le ri.

Tekmin mak sadın, bir di, Üstad’ı yaşıyor dun, 

Ar şa ka dar yükse len bir iman yaşıyor dun.    

Sen den öğren di genç lik ta hammül, sabır ne dir? 

Ra hat yüzü görme den, ahi ret, ka bir ne dir?

Kudsî da va uğ ru na ni ce ıstırap çek tin, 

Ye ni ye ti şen nes lin ru hu na ci had ek tin.

Sarsılmaz sa da kat le kaldın Nur la ra bağlı, 

Bar lalı, Is par talı, bin ler ce Emir dağlı.

Tas dik edi yor se ni billâh, sen sıddıksın, 

Mak be ri nin başında Nur’dan san cak di kil sin!

Z ü b e y i r  G ü n d ü z a l p  İ ç i n  Y a z ı l a n  Ş i i r l e r
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Nur lar dan aldık der si uzaklık ol maz per de, 

Him me tin yâr ola cak düşer sek müşkül der de.                                           

Kınından sıyrıla rak şim şek ler gi bi çaktın,

İslâm düşman larını bir bir ateş te yaktın.

Bi tir din va zi fe ni, mükâfat helâl ol sun!

Selâm götür Üstad’a, bi zi mah şer de bul sun.126

Meh met Emin Bi rin ci

MÂ-İ NİSAN

Ehl-i imanın dünya dan git me siy le,

Se mavât ve ze min, onların üstünde ağlıyor.

Rah met yüklü bu lut lar,

 Zübe yir Gündüzalp’in müba rek ta bu tu üze ri ne

Dam la dam la gözyaşı döke rek ağlıyor.

Gözler nem li, yürek ler bu ruk, 

Ecel yu tu lur so luk so luk; 

Dünya ya ge le nin yazısı, 

Ahi re te gi den yol cu luk.

Ki mi mesrûr, ki mi nâlân, 

El ler de bir ömürlük des tan, 

Her gün yol lanır ni ce ker van, 

Kab re gi di lir oluk oluk.127

Mus ta fa Ye şil yurt

126 İttihad, 20. Nisan.1971

127 İttihad, 13.04.1971
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1930’lu senelerin başında Silifke Ortaokulu talebesi iken

1950 İslahiye
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Zübeyir Gündüzalp Ağabeyin Eyüp Sultan Mezarlığındaki Kabri
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ZÜBEYİR GÜNDÜZALP AĞABEYİN HAZRETİ ÜSTAD'DAN  

TEVÂRÜSLE OKUDUĞU EVRÂDI

g i r i ş
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Zübeyir Gündüzalp Hazreti Üstad'dan Tevârüsle Okuduğu Evrâdı

      *   Zübeyr Ağabeyin bu evrâdını, Hazreti Üstad'ın talebelerinden Bayram 
Yüksel Ağabey; Teyp Tâhir Ağabeyin El-Hizbu'l-Hakâiku'n-Nûriye'sinin 
âhirine bizzat mübarek elleriyle yazmıştır. Orjinal nüsha Tâhir Gürdere 
Ağabeydedir.
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