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BAÞLARKEN
Kur’ân, yeryüzünü þereflendirdiði günden bu yana, hem ruhlarda, hem akýllarda, hem de gönüllerde tasavvuru imkânsýz büyük bir tesir icra etmiþtir. O’nun nurlu atmosferinde, yeniden hayata uyanan nesillerin mükemmeliyeti, baþka bir mucizeye ihtiyaç býrakmayacak ölçüde harikadýr. Bu insanlarýn dinleri, diyanetleri, düþünce ufuklarý, ahlâklarý, kulluk esrarýna vukufiyetleri ve
marifetleri açýsýndan benzerlerini görmek de mümkün deðildir. O
çaðda bu benzeri görülmeyen neslin adý Sahabe’dir. Bu nesil için
meleklerle eþ deðerdedir dense mübalâða edilmiþ sayýlmaz.
Müslümanlar, hayatlarýnda en çok Sahabe’den etkilenmiþlerdir. Onlara ait az bir bilgi, kýsa bir anekdot, samimi müminleri
hayret içinde býrakmaya yetmiþtir.
Zira Sahabe yaþamaktan çok yaþatmayý sevmiþ, zelil olmayý
Kur’ân’dan uzaklaþmaya, aziz olmayý onunla hemhal olmaya
baðlamýþtýr. Ayný zamanda yerkürenin büyük bir bölümünde ve
insanlýðýn beþte biri üzerinde derin bir tesir býrakmýþ, ölü ruhlara ebedî var olmanýn yollarýný açmýþ; aðýzlardaki fermuarlarý çözerek düþünceler üzerindeki zincirleri kýrmýþlardýr. Yaratýlýþtaki
müstesna yeri açýsýndan insanoðlunu yeniden Allah’ýn oturttuðu
tahta oturtup yitirdiði itibarýný iade ederek, kâinat, eþya ve insaný yeni baþtan yorumlamýþ; tekvînî emirlerle teþriî kurallar ara7
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sýndaki o derin ve sýrlý münasebeti bir kere daha yeryüzünde
temsil edip, vurgulamýþlardýr.
Kur’ân, kalb, irade, his ve þuurun nihaî gayelerini belirleyip
ortaya koyarak, insan ruhundaki izafî, nisbî ve potansiyel deðerlerin inkiþaf ettirilme usûl ve esaslarýný harekete geçirip düz insaný, insan-ý kâmil olmaya yönlendirmiþ ve böylece ona, gözünün iliþtiði, duygularýnýn ulaþtýðý, kalbinin hissettiði her þeyde
Kudret ve Ýradesi Sonsuz’un mevcudiyetini duyurmuþ ve her þeyi götürüp, gerçek sahibine baðlamýþtýr.
Daðlarý yerinden oynatma, cansýz cesetlere hayat olma ve arzý semaya baðlama ölçüsündeki bu harika süreçte, Sahabî ile boy
ölçüþecek bir baþka toplum göstermek, Kur’ân’ýn delaletiyle
mümkün deðildir.
Sahabeden sonra da Kur’ân’ýn manevi ikliminde yetiþmiþ
onun âb-ý hayat musluðundan kana kana içmiþ binlerce maneviyat eri var olagelmiþtir. Son asýrda da dine vefasýyla, tazyiklere aldýrmadan dik ve tutarlý duruþuyla, iman ve ibadetin, tefekkür ve
duanýn en nadide bir örneðini teþkil eden Bediüzzaman ve onun
etrafýnda cansiperane halkalanan talebeleri, Sahabe-i Kiram Hazeratýný bize hatýrlatýr bir cemaat olarak karþýmýza çýkmaktadýr.
Gerek Bediüzzaman ve gerekse onun has talebelerinin hayat
ve öykülerine dair küçük bir kare, ölmemiþ kalbi diriltecek, kasvetli kalbi yumuþatacak ve hayata kavuþturacak seviyede büyük
bir dinamiðe sahiptir. Bu hayat kesitlerinden etkilenmemek de
mümkün deðildir.
Ýþte ömrünün çoðunu zindanlarda geçirmiþ, hep insanlýk için
çalýþmýþ, “kamil insan,” “gönül insaný” yetiþtirmek için uðraþmýþ, “ihtiyar dünya”nýn son zamanlarýnda, yeryüzünü sevindirecek bir topluluk filizlendirip, XX. yüzyýlýn semasýný nura gark
8
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etmiþ bu harika þahsiyetin hayatýnýn son demlerini bu kýsa çalýþmada birlikte takip edeceðiz.
Kötülüklere vesile olanlar farklý farklýdýr. Ýyiliklere vesile
olanlar da yine farklý farklý. Lakin ekilen kötülük tohumunun semeresinin cezasýný hep birlikte çekeriz. Tutuþturulan saadet meþalesinin nurlarýný da yine birlikte hissederiz. Asil insan odur ki,
mutluluk daðýtan, hayata hayat katan zatlarý her zaman hatýrlasýn
böylece kötü düþünceler ortadan kalksýn.
Bu çalýþmayý okuyan samimi bir gönülde, bir “gönül insaný”
olma yolunda bir nebze bir kýpýrdanýþ olursa, bu da bizi memnun
edecektir.
Tevfik Allah’tan…
Ýsmail Þerifoðlu
05. Aralýk. 2004
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A. BEDÝÜZZAMAN’IN HAYATI
Biz burada Bediüzzaman unvanýný almýþ ve hakkýný sonuna
kadar vermiþ bir zatýn hayatýný yeniden yazacak deðiliz. Fakat
konu daha iyi anlaþýlsýn diye, kýsaca daha önce kaleme alýnmýþ
kaynaklardan hareketle bu nurlu hayata göz atmaya çalýþacaðýz.
Bediüzzaman Said Nursi, Hicri veya Rumi takvime göre
1293 [miladi 1873(?)/1877(?)] yýllarýnda Bitlis’in Hizan Ýlçesi’nin Ýsparit Nahiyesi’ne baðlý Nurs Köyü’nde dünyaya gelir.
Dokuz yaþlarýnda iken “Tað Köyü Medresesi”ne okumaya giden
ve az bir süre durduktan sonra köyüne dönen Said, on dört yaþýnda iken 3 ay sürecek bir tahsil için Doðubeyazýt’a gider.
Bu çocukluk dönemlerinde rüya ve vakýalarlarla mana alemi
genç Said’e açýlmaya baþlar. Faal bir karakter, cesur bir mizaç
ve pek güçlü bir zekâ, ayný zamanda güçlü bir hafýza, aþkýn bir
iman ve her yönüyle mükemmel bir ilimle birleþince, baþkalarýnýn birkaç yýlda ancak elde edebileceði “seçkinlerin ilmi” sayýlan medrese tahsilini kýsa zamanda tamamlar.
Öyle ki, her türlü ilmi münakaþada muarýzlarýný ikna ve ilzam
ediþi kýsa zamanda þöhret bulur. Bu her yönüyle þuur, her bakýmdan ilim ve irfan kesilmiþ simayý imtihan etmeðe veya onunla münakaþada bulunmaya artýk kimse cesaret edemez. Hayretler veren,
dimaðlarý dehþete düþüren bu ilim ve irfan abidesi, çok geçmez,
1890’lý yýllarda, ilim erbabý tarafýndan “zamanýn harikasý,” “yaþadýðý asýrda bir örneði bulunmayan” anlamýna gelen “Bediüzza11
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man” lakabýyla anýlýr. Bu lakabý ilk defa ona, “Cem’ü’l-Cevâmi”
adlý “Fýkýh Usulü” kitabýný bir gün içinde ezberlemesi üzerine,
Molla Fethullah Efendi verir. Bu ilim ve zeka sahibi genç Molla
Said de yazýlarýnda “Bediüzzaman” ismini kullanmaya baþlar. Bu
yüzden “Bediüzzaman” lakabýný kullanmasýný ayýplayanlara, cevabý da harika olur, “kusurlarýmýn sened-i özrünü bu unvan ile örtüyorum. Zira bedi, garip demektir. Benim ahlâkým suretim gibi
ve üslûb-u beyaným elbisem gibi gariptir, muhaliftir.” der.1
On altý yaþýnda, 1893 tarihinde Bitlis ve Siirt civarýnda çeþitli
yerlerde bulunduktan sonra Siirt ve Tillo kasabasýnda bir kubbede
inzivaya çekilir. 1894 yýlýnda Mardin ve Cizre civarýnda bulunup
siyasi ve içtimai meselelerle uðraþtýktan sonra 1895’te Mardin’den
Bitlis’e sürülerek iki yýl orada kalýr. Ýl valisi ilme çok hürmetkâr olduðu için onu yanýnda tutar. 1897’de Van Valisi Tahir Paþa’nýn daveti üzerine Van’a gidip bizzat valinin konaðýnda misafir kalan Bediüzzaman, bu süre içerisinde doksaný aþkýn temel bilgi kitabýný
hafýzasýna kaydeder. Sonra da bu kitaplarý, hafýzasýndan her gün üç
saat okumak suretiyle on beþ günde bir hatmeder.
Bediüzzaman, o kadar velûd bir dimaðdýr ki, 1899’dan 1926 yýlýna kadar olan 27 yýllýk sürede 48 tane önemli temel eser yazmýþtýr. Taksim edildiðinde her yýla iki eser düþmektedir. Ýlk eserlerinin
neþredildiði en yoðun yýllar 1918–1923 tarihlerini kapsamaktadýr.
O dönem, Osmanlýnýn þahsýnda Ýslam’dan intikam alýndýðý
devirdir. O zamanlarda, “Sorumlunun din, dindar olduðu” iddiasý, fikir dünyasýný her yönüyle dine dindara ateþ püskürten bir
çizgiye getirmiþtir.
Avrupa’da son demlerini yaþayan Pozitivzim’e, Osmanlýda
daha yeni merhaba denmektedir. Batý, maddeciliðe saplanmýþ,
Doðu ise kendini ayakta tutan dinamiklerden býkmýþ, onlarý eskitmiþ, yenileyememiþ, netice itibariyle devlet ve millet þeklen
1

Bediüzzaman Said Nursî, Risale-i Nur Külliyatý, Nesil Yay.: 1996 s. 1977–78.
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Ýslâm’a baðlý olmakla birlikte mana plânýnda Ýslâm’dan kopmuþtur. Osmanlý ise ne Batý’yý gerçek anlamda kabullenmiþ, ne
de kendi dinamiklerine baðlý kalmýþ; ikisi arasýnda bocalayýp
durmaktadýr. Kalp ve kafa izdivacý gerekmektedir. Bediüzzaman
bu izdivacýn zaruretinin farklarýný göstererek þöyle ilan eder.
“Vicdanýn ziyasý, dînî ilimlerdir. Aklýn nuru medeniyetin elde ettiði fenlerdir. Ýkisinin bir araya geliþiyle hakikat fýþkýrýr. Bu
izdivaç olmadýðý takdirde, birincisinde taassup, ikincisinde hile,
þüphe meydana gelir.”2 demektedir.
Bediüzzaman, bu maksatla “Medresetü’z-Zehra” adýyla Doðu’da üniversite kurmayý hedeflemiþtir. Mýsýr’daki “el-Ezher”
[erkek çiçek] manasýnda olduðu için velûd olamamýþ ve yalnýz
kalmýþtýr. “Zehra” velûd olacaktýr. Bu nedenle “Hayatýmýn gayesi üniversitedir.” “Üniversite Ýslam’ýn ceset giymiþ þeklidir.” demektedir. Bu üniversitenin temeli 1910 yýlýnda Van, Edremit’te
devlet merasimiyle atýlýr. Temel atma merasimlerinin þahitlerinden Vanlý Hakký Edremit þunlarý anlatmaktadýr:
“Büyük ziyafetler verildi. Çeþitli yemekler yapýldý. Uzun tulumba tatlýlarý yenildi. Temel atýlmadan önce, 'Þarkýn ve garbýn
âlî þahsiyeti, Hâzâ Bediüzzaman, Molla Said Hazretleri' diye
kendisini takdim ettiler. Daha sonra da temele ilk harcý, bizzat
kendisi koydu.”
Tahir Paþa çok sevdiði Bediüzzaman'a:
“Nasýl, Seyda bu ziyafetleri beðendin mi?” deyince, Bediüzzaman’ýn Tahir Paþaya gülerek þu cevabý verdiði rivayet edilir:
“Cömertlikte Ýbrahim Halilullah'a ulaþamazsýn. Onun köpekleri de gümüþ tabaklarda yemek yerlerdi.”3
Bu üniversitenin tamamlanmasý için Cumhuriyet’in ilanýndan
sonra Mustafa Kemal de söz konusu üniversiteye tahsis edilen pa2
3

Bkz. Bediüzzaman Said Nursî, Risale-i Nur Külliyatý, s. 1956.
Necmeddin Þahiner, Son Þahitler Bediüzzaman Said Nursi’yi Anlatýyor, I, 47.
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raya imza atmýþtýr. 160 milletvekilinin imzasýyla o zaman, [o zamanýn parasý] 150 lira tahsis edilmiþtir.4 1907’de Padiþaha sunulmakla baþlayan bu proje maalesef daha sonra da gerçekleþemez.
Bediüzzaman’ýn böyle bir üniversiteye teþebbüs ettiði dönemde, 19. yüzyýlda Yahudiler de, Bediüzzaman’ýn bu üniversitesi muhtevasýnda, Tel Aviv yakýnlarýnda dini ilimlerle seküler
bilimleri birleþtiren “Bar Ýlan” isimli bir üniversite açmýþlardýr.
Bediüzzaman onlarýn gerçekleþtirdiði bu üniversite gibi bir
üniversiteyi Ýslam dünyasýnda gerçekleþtirmek istemiþtir. Bu
yüzden Bediüzzaman’ý iyi okuyup takip eden Yahudi bilgin Yehezkel Landau, Bediüzzaman’ý anlayýp bu fikrinden dolayý ayrý
dinden olmasýna raðmen tebrik etmektedir.5
Bediüzzaman 1908’de II. Meþrutiyet’e, dini dokuya hürmet
ve destek vermesi þartýyla orada toplananlara ve savunduklarý fikirlere dini bir mahiyet kazandýrmak için destek verir.
1909 “31 Mart Olayý”na karýþmamasýna raðmen, Divan-ý
Harb-i Örfi [Ýstiklal Mahkemesi] tarafýndan yargýlanýr ama “inayet gözü” her yerde koruduðu gibi burada da onu korumaktadýr.
1910’da beraat ederek tekrar Van’a döner. Doðu’da insanlara
hürriyeti ve meþrutiyeti anlatýr.
1911 yýlýnda, Diyarbakýr, Urfa, Suruç, Birecik, Kilis ve Kýrýkhan’dan geçerek Þam’a gidip Emevi Camii’inde meþhur
“Hutbe-i Þamiye”sini okur. Ayný yýl içinde Sultan Reþad’la beraber Rumeli seyahatine çýkar.
1915’te Birinci Dünya Savaþý sýrasýnda gönüllü talebelerden
bir milis alayý kurup Milis Albay olarak “Milis Alayý”na komuta ederek Pasinler Cephesi’nde Ruslarla çarpýþýr. 1916’da “Bitlis Savunmasý” esnasýnda yaralanýp Ruslara esir düþer. Yaklaþýk
üç yýl süren esaret hayatýný 1918 yýlýnda Kosturma’dan kaçýþla
4
5

Bediüzzaman Said Nursî, Risale-i Nur Külliyatý, s. 1905.
Nuriye Akman, “Röportaj” Zaman, 27.11.2004.
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noktaladýktan sonra, 17 Haziran 1918’de Varþova, Viyana ve
Sofya üzerinden Ýstanbul’a gelir. Burada kendisine “Harbiye
Nezareti Ýkramiye ve Harp Madalyasý” verilmiþtir.
13 Aðustos 1918’de Ordu-yu Hümayun’u, temsilen “Darü'lHikmeti'l-Ýslâmiyye” [Din Ýþleri Yüksek Kurulu benzeri bir kurul] azasý olur ve 19 Nisan 1919’da kendisine Sultan Vahdeddin
tarafýndan “mahreç” payesi [Osmanlý devletinde üçüncü derecede kadýlýklara verilen ad] verilir.
Ýstiklal Savaþý sürerken, Anadolu harekâtýný “isyan” sayan fetvaya, Anadolu ulemasýyla birlikte aleyhte fetva verir. 1920’de Ýstanbul iþgali sýrasýnda Ýngiliz iþgalcilere karþý yayýnladýðý “Hutuvat-i Sitte” adlý kitabý yüzünden Ýþgal Kuvvetleri tarafýndan gýyabýnda ölüme mahkûm edilir. Bu mahkûmiyetten yine “inayet gözü” ile kurtulur. O zaman Çanakkale Savaþlarý devam etmektedir.
1921 yýlýnda Anglikan Kilisesi’nin altý sualine [her bir soruya cevabýný “altý tükürük” diye nitelediði] altý madde ile cevap verir.
Anadolu’nun yeniden kurtulmasý için oluþturulan Kuvva-yý
Milliye’yi destekler.
“Kurtuluþ Savaþý”ndan sonra, 1922 tarihinde Ankara’ya Büyük Millet Meclisi’ne davet edilir. Meclis'te resmi karþýlama töreni yapýlýr. Burada, milletvekillerinin din açýsýndan tutumlarýný
beðenmez. Milletvekillerinden çoðunun kafasýný pozitivizm,
materyalizm vs. iþgal etmiþtir. Siyaset ayaðýyla, orada insanlýða
faydalý olmayacaðýný anlamýþtýr. 10 Ocak 1923’te milletvekillerine hitaben, içi sitem dolu on maddelik bir beyanname daðýtýr
ve 17 Nisan 1923’te Ankara’dan tekrar Van'a döner.
1925 yýlýnda meydana gelen “Þeyh Said Ýsyaný”yla hiç bir ilgisi bulunmadýðý; ve her fýrsatta “Dahile kýlýç çekilmez” dediði,
bu isyana karýþanlarýn kendisinden yardým istemeleri üzerine
onlara: “Türk milleti asýrlardan beri Ýslâmiyet’e hizmet etmiþ ve
15
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çok veliler yetiþtirmiþtir. Bunlarýn torunlarýna kýlýç çekilmez.
Siz de çekmeyiniz; teþebbüsünüzden vazgeçiniz. Millet, irþad ve
tenvir edilmelidir”6 diye cevap verdiði halde birçok mazlum gibi Bediüzzaman da, 1925–1927 yýllarýnda önce Van’dan yüzlerce din alimiyle birlikte, elleri kelepçeli, kýþ günü kýzaklarla Erzurum üzerinden Trabzon’a oradan gemiyle Ýstanbul’a, oradan
da Burdur'a getirilir. Isparta’da bir müddet durduktan sonra, Eðridir’e ve nihayet Barla'ya sürülür. Bundan sonra hayatý Risalei Nur Külliyatý denilen eserleri yazmak ve bunlarýn yazýlmasýyla ortaya çýkan sýkýntýlarý yaþamakla geçecektir.
Sözler (1926–1930), Mektubat (1929–1934), Lem’alar
(1932–1936) ve Þualar (1936–1949) telif edilir. Bunlarýn bir kýsmýný Barla'da telife baþlamýþtýr. Tek baþýna bir mektep olmuþ ve
“gönül insaný” yetiþtirmek için Sahabe’den sonra eþi görülmemiþ bir gayret sarf etmiþtir.
Bediüzzaman, Eski Said ve Yeni Said diye hayatýný ikiye ayýrýr. Fakat bu tasnif, bir deðiþiklikten ziyade bir tarzî ifade içermektedir. Fikri bir deðiþiklik deðil, var olan bilgi ve irfanýn sunum deðiþikliðidir. Bu deðiþikliðin tarihi, kesin olarak bilinmemekle birlikte, bu konuda geniþ bir çalýþma yapmýþ olan Abdülkadir Badýllý’ya göre, 1921’in ikinci yarýsýna denk gelir.7 Bediüzzaman bu
deðiþikliði, hayalen belki de yakazaten gördüðü bir hal içinde 45
yaþlarýnda iken geçirmiþ olduðu anlaþýlmaktadýr.8
3 Mart 1924’te TBMM'nin hilafeti kaldýrdýðý gün Þeriye ve Evkaf Vekâletini'ni de kaldýrmasýyla kalan boþluðu temin için yerine
“Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý” kurulur. Þeriye Evkaf Vekâlet’inin ihtiva ettiði diðer güçler ise baþka bir isimle devam edecektir.
6
7
8

Bediüzzaman Said Nursî, Risale-i Nur Külliyatý, s. 2140.
Abdülkadir Badýllý, Bediüzzaman Said-i Nursî: Mufassal Tarihçe-i Hayat, I, 581.
Bediüzzaman Said Nursî, Risale-i Nur Külliyatý, s. 140.
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Dinin, bu þekle zýt düþmeden korunmasý gerekmektedir. Bediüzzaman, Risale-i Nur adýný verdiði eserleriyle Ýslam’ýn temel
altyapýsýný oluþturan prensipleri açýklamaya yönelik bir tarz geliþtirir. Bu, insan hücresine ve kýlcal damarlarýna kadar giren,
damarlarda dolaþan, hücrelere giren, onlarý besleyen bir iman
projesidir. Tahkik-i imaný aþýlama gayretine muvafýk kullanýlabilir bir bilgi sunulmuþtur. Yeni bir “kelam kapýsý” açýlmýþ,
Müslümanlara yepyeni bir bakýþ açýsý kazandýrýlmýþtýr.
Bu sunuþ, ihlâsla bütünleþince genç beyinlerin, Anadolu insanýnýn, hatta bütün dünyanýn beðenisini kazanmakta gecikmez. Devletle çatýþmaz. Devletin ona yaptýklarý bir yana, o, devleti hiç karþýsýna almamayý esas edinir. Eldeki minik imkânlarla büyük okyanuslar geçilir. Kimsenin burnunu kanamamasý için: “Bizim cemaatimizin meþrebi, muhabbete muhabbet ve husumete husumettir.
Yani, Müslümanlar arasýnda muhabbete imdat ve husumet askerini bozmaktýr.” demiþtir. “Medenîlere galebe çalmak ikna iledir, söz
anlamayan vahþîler gibi icbar ile deðildir. Biz muhabbet fedaileriyiz; husumete vaktimiz yoktur.”9 ifadesi sadece sözde kalmaz,
sözlerini önce kendi yaþar, sonra sevdalýlarýna tembihte bulunur.
“Dövene elsiz, sövene dilsiz ve gerekirse gönülsüz” kalýbý içinde
icraa-i hizmet edilir. Kendisine yapýlan kötülükleri ve yapanlarý istisnasýz affetmiþtir. [Hakaik-i Kur’aniye’nin izzet-i kudsiyesi affetti mi, bilmiyoruz? Ama o þahsi haklarýný, affetmiþtir.]
Ýman yolunda hiç yorulma bilmeden, tazyiklere aldýrmadan
devam eder. Dahilde ve hariçte onun bu tarzýný kýnayanlar, sonunda ona hak verirler.
1934 yýlýnda Barla’dan Isparta’ya getirilir. Burada tutuklanýr.
Mahkemeye çýkarýlmak üzere Eskiþehir’e götürülür ve 11 ay ceza alýr. 27 Mart 1936’da tahliye edilip Kastamonu’da ikamete
9

Bediüzzaman Said Nursî, Risale-i Nur Külliyatý, s. 1930.
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mecbur edilir. Üç ay karakolda kalan Bediüzzaman, karakolun
karþýsýnda bir eve yerleþtirilir. Baþta Abdullah Yeðin olmak üzere burada birçok insan ona talebe olmuþtur. “Ayetü’l-Kübra” ve
bir kýsým risaleleri telif eder. Her Nur Talebesi’nin bilmesi ve iyi
okumasý gereken “Kastamonu Lahikasý” burada haberleþmek
üzere yazdýðý mektuplardan meydana gelmiþtir.
20 Eylül 1943’te tevkif edilerek tekrar Ankara, Isparta ve oradan Denizli’ye getirilir. 15 Haziran 1944’te buradaki Aðýr Ceza
Mahkemesi’nden de beraat edecektir. Bu yýlýn Aðustos ayýnda
Ankara’dan gelen bir emirle Emirdað’da ikamete mecbur edildikten sonra, 23 Ocak 1948’de Emirdað’da tutuklanýp Afyon Mahkemesine sevk edilir. Ayný yýl, 2 Aralýk’ta talebeleriyle birlikte
mahkûmiyet alýr ve bu karar temyiz edilir. 20 Eylül 1949’da tutuklu bulunan Bediüzzaman, halkýn da yoðun tepkisi sonucu, tahliye edilir. 20 Kasým 1949’da tekrar Emirdað’a getirilir.
Ocak 1952’de “Gençlik Rehberi” mahkemesi için Ýstanbul’a
gelir. 5 Mart 1952’de bu davadan da beraat eder ve 1953’te tekrar
Emirdað’a gelir. 1953 yýlý Mayýs ayýnda Ýstanbul’a geldiðinde Patrik Athenagoras’la görüþerek diyalog ve hoþgörünün yolunu açar.
Barla’dan ayrýlalý 18 yýl olmuþtur. Bu ayrýlýktan sonra tekrar
1953’te Barla’ya gelir. 1956 yýlýnda Afyon Mahkemesi, Risale-i
Nurlar’ýn beraat ve iadesine karar verir. 1957–58 yýllarýnda Nur
Risaleleri ve Tarihçe-î Hayat’ýn neþredilmesi saðlanýr. Bediüzzaman, bir muhabbet fedaisi olmasýna raðmen anlaþýlamamýþtýr.
Amerika ve Avrupa’nýn zekâ tarlalarý Mister Carlyle ve Prens Bismarc gibi takdir görme yerine tartaklanmýþtýr. Ýçini þöyle döker:
“Ben, cemiyetin imanýný kurtarmak yolunda dünyamý da feda
ettim, âhiretimi de. Seksen küsur senelik bütün hayatýmda dünya
zevki namýna bir þey bilmiyorum. Bütün ömrüm harp meydanlarýnda, esaret zindanlarýnda yahut memleket hapishanelerinde, memle18
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ket mahkemelerinde geçti. Çekmediðim cefa, görmediðim eza kalmadý. Divan-ý harplerde bir câni gibi muamele gördüm; bir serseri
gibi memleket memleket sürgüne yollandým. Memleket zindanlarýnda aylarca ihtilâttan men edildim. Defalarca zehirlendim. Türlü
türlü hakaretlere mâruz kaldým. Zaman oldu ki, hayattan bin defa
ziyade ölümü tercih ettim. Eðer dinim intihardan beni men etmeseydi, belki bugün Said topraklar altýnda çürümüþ gitmiþti.”10
Mahkemeler onu, Eskiþehir (1935), Denizli (1943) ve Afyon
(1947) hapishanelerinde yatmaya mahkûm etmiþ, ancak inançlarýný yaþamaktan ve eserlerini yazmaktan vazgeçirememiþtir.
1960 yýlýnýn 23 Mart'ýnda Urfa’da Hakk'ýn rahmetine kavuþtuðunda arkasýnda býraktýðý tüm maddî servet bir demlik, birkaç
bardak, eski bir gömlek, yamalý bir cübbe, sarýk, misvak, biraz
çay-þeker ve on beþ liradan ibarettir. Manevî miras olarak ise bütün asrýn insanýný aydýnlatabilecek Kur’ân tefsiri olan Risale-i
Nur Külliyatý ile dünyanýn her tarafýnda milyonlarca “Kur’ân talebesi” býrakmýþtýr.
Þimdi biz bu çalýþmamýzda onun Urfa’da yaþadýðý son günlerini detaylarýyla anlatmaya çalýþacaðýz. Böylece bu son demlerinde Isparta’dan baþlayýp, yine muhtemelen Isparta’da biten
yolculuðu görmüþ olacaðýz.

10 Bediüzzaman Said Nursî, Risale-i Nur Külliyatý, s. 2206.
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B. ISPARTA’DAN BAÞLAYIP ISPARTA’DA
BÝTEN YOLCULUK
1. Urfa’ya Gitmeden Önce Isparta’daki Son Günleri
Bediüzzaman, vefatýna yakýn aylarda olaðanüstü bir titizlikle
birkaç kez Ankara’ya gidip gelir. Bu arada dine muhalif gazeteler
onun ülke içinde seyahat etmesini Demokrat Parti’ye oy topluyor
gerekçesiyle, dedikodu malzemesi ederek Menderes Hükümeti’ne yüklenirler. Beþ gün Ankara’da kalan Bediüzzaman, Ýstanbul’a gidip tekrar 11 Ocak 1960 günü Ankara’ya girmekte iken
arabasý “Çiftlik” yakýnlarýndan geri çevrilir. Zira mevcut hükümet, muhalif partiden korkarak, onu Isparta ve Emirdað’da ikamete mecbur etmiþtir. Aslýnda, Adnan Menderes ile konuþmak
için Ankara'ya gitmek istediði de söylenmektedir. Belki de Bediüzzaman, DP döneminde saðlanan az bir rahatlama için, Menderes’e teþekkür etmek niyetindedir. Lakin anlaþýlamamýþtýr. Daima
hizmetinde bulunan has talebesi Zübeyir Gündüzalp gidip mevcut
hükümetin ilgili kiþilerinden randevu talep eder fakat bir türlü
randevu verilmez. Randevu gerçekleþmeyince Bediüzzaman’ýn
orada þöyle dediði rivayet edilmektedir: “Ýþte þu kadar kiþi ile Ankara'da olacak olaydan dolayý ben mesul olmam.” Bediüzzaman,
vefa borcunu ödemek için gelmiþ ama maalesef görüþememiþ, görüþmek þöyle dursun, yanýndaki talebeleri nezarete atýlmýþlardýr.
Bediüzzaman, nezaretten çýkarak yanýna gelen Sait Özdemir’e:
21
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“Menderes bizi anlamadý. Ben yakýnda gideceðim, onlar
(ellerini ters çevirerek) tepetaklak olacaklar,” der.
Hâlbuki Bediüzzaman, bir yandan Menderes’e dua etmektedir. Sait Özdemir Bey’in anlattýðýna göre, Isparta'da bir sabah
ders yaparken, Bediüzzaman, “Kardeþlerim, ben bu gece Menderes'e dua ettim.”11 demiþ; ve daha sonra anlaþýlmýþtýr ki, Menderes o gece Ýngiltere'de uçak kazasý geçirmiþ, ancak Allah’ýn
inayetiyle kurtulmuþtur.
Bediüzzaman ömrünün son günlerinde Isparta’da ikamet eder.
Ömrünün kalan günlerinde gittiði yerlerde adeta herkesle vedalaþmaktadýr. Her gördüðüne, ziyaretine gelenlere ölümünden, vasiyetnamelerinden, kabrinin durumundan bahsetmektedir. Vefatý ve
defnedilmek istediði yerle ilgili olarak ise deðiþik tarihlerde talebelerine yazdýðý mektuplar ve derslerinde temas etmektedir.
Eski Said diye adlandýrdýðý devrede mezarýnýn durumunu
ima eden beyanlarda da bulunmuþtur:
“Tarih denilen mazi derelerinden sizin yüksek istikbalinize
uzanan telsiz telgrafla sizinle konuþuyorum. Ne yapayým, acele
ettim, kýþta geldim; sizler cennet-âsâ bir baharda geleceksiniz.
Þimdi ekilen nur tohumlarý, zemininizde çiçek açacaktýr. Biz, hizmetimizin ücreti olarak sizden þunu bekliyoruz ki: Mazi kýtasýna
geçmek için geldiðiniz vakit, mezarýmýza uðrayýnýz; o bahar hediyelerinden birkaç tanesini medresemin mezar taþý denilen ve kemiklerimizi misafir eden ve Horhor topraðýnýn kapýcýsý olan kalenin baþýna takýnýz. Kapýcýya tenbih edeceðiz; bizi çaðýrýnýz. Mezarýmýzdan

[Ne mutlu size] sadâsýný iþiteceksiniz.”12

11 Necmeddin Þahiner, Son Þahitler Bediüzzaman Said Nursi’yi Anlatýyor, IV, 119.
12 Bediüzzaman Said Nursî, Risale-i Nur Külliyatý, s. 1947.
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Bu ifadelerde, mezarýnýn yerinin sonradan bilinebileceðinin
bir iþaret varsa da, vasiyeti gereði herkesin mezarýný bilmesi
mümkün deðildir.
Bediüzzaman, 1911 yýlýnda yayýmlanan “Münâzarat” isimli
eserinde ise
yani, “ölüm nevruz günümüzdür, bay13
ramýmýzdýr.” diyerek, dolaylý olarak vefat tarihi düþmüþtür.
Çünkü Üstad, 23 Mart 1960’ta Hakk’a yürümüþtür. 23 Mart ise
Nevruz Bayramý sayýlmaktadýr.14 Mevlana gibi o da vefatýný bir
“þeb-i arus” olarak görmektedir.
Yine, 1921 yýlýnda yayýmlanan “Lemaât” adlý eserinde iþaret
yollu, “ed-Dâî” adlý manzum beyitlerinde, vefat edeceði tarihi
ve kabrinin yýkýlacaðý tarihi zikretmiþtir. Þöyle ki,
Yýkýlmýþ bir mezarým ki, yýðýlmýþtýr içinde
Said'den yetmiþ dokuz emvat bâ-âsâm âlâma.
Sekseninci olmuþtur mezara bir mezar taþ,
Beraber aðlýyor hüsrân-ý Ýslâm’a.15
Bu beyitler incelendiðinde hepsinde birçok gizli manalar bulunduðu görülecektir. Ýþaret ve remizlerle birçok hakikat ifade
edilmiþtir. Hiçbir remiz ve iþaret gözetilmeden de bu beyitlerin
anlamý mevcuttur. Bediüzzaman bunlarý yazdýðý zaman 44 yaþlarýnda idi. Kendini ortalama olarak 40 yaþ kabul ederek, insan
bedeninde bulunan hücrelerin tamamýna yakýnýnýn, biyolojik
olarak her altý ayda bir tazelenip deðiþtiðini kabul edip, o günkü
bedeninin 80 defa deðiþtiðini ve bu deðiþimlerin her birinin bir
“yýkýlmýþ mezar” olduðunu ifade etmiþtir.
Beyitler, zahirî anlamýyla bunu ifade ettiði gibi, remiz ve iþaret
yollu ise Üstad’ýn gerçekten vefat tarihini ve kabrinin yýkýlmasý tarihi bildirmektedir. Zira sonradan anlaþýlacaktýr ki, Üstad buradaki
13 Bediüzzaman Said Nursî, Risale-i Nur Külliyatý, s. 1950.
14 Bkz. Abdulkadir Badýllý, Bediüzzaman Said-i Nursî: Mufassal Tarihçe-i Hayat (Ýstanbul: Nisan 1998), III, 2160.
15 Bediüzzaman Said Nursî, Risale-i Nur Külliyatý, s. 319.
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79 rakamýyla Hicrî 1379’daki ölüm tarihini, 80 rakamýyla da, kabrinin yýkýlýþ zamaný olan Hicrî 1380 tarihini bildirmektedir.16
Zaten beyitlerdeki bu gizliliði, daha sonra tashih ederken
“haþiye” düþerek, “Her senede iki defa cisim tazelendiði için, iki
Said ölmüþ demektir. Hem bu sene Said 79 senesindedir. Her bir
senede bir Said ölmüþ demektir ki, bu tarihe kadar [h. 1379, m.
1960] Said yaþayacak.” þeklindeki yarý kapalý bir üslup ile bu remiz ve iþaretin kapýsýný biraz aralamýþtýr. Bu manzum eserin kalan beyitlerinde ise gayba dair haberler ile Ýslam’ýn geleceðinin
aydýn olduðundan bahsedilmektedir.
Kabrinin yeri konusunda kendisi, farklý zamanlarda farklý
yerleri zikretmektedir. Bazen kabrinin Isparta havalisinde, bazen Barla’da, bazen de Senirkent’te veya has Nur Talebelerinin
defnedildiði yerde ya da talebelerinin uygun gördüðü bir mekânda olmasýný istemiþtir.
Hizmetinde bulunan talebelerinin isteði üzerine Üstad onlara:
“Benim kabrimi gayet gizli bir yerde, bir iki talebemden baþka
hiç kimse bilmemek lâzým geliyor. Bunu vasiyet ediyorum. Çünkü
dünyada sohbetten beni men eden bir hakikat, elbette vefatýmdan
sonra da o hakikat bu surette beni mecbur ediyor.” Talebeleri ise:
“Kabri ziyarete gelenler Fatiha okur, hayýr kazanýr. Acaba siz
ne hikmete binaen kabrinizi ziyaret etmeyi men ediyorsunuz?”
der. Üstad:
“Bu dehþetli zamanda, eski zamandaki firavunlarýn dünyevî
þan ve þeref arzusuyla heykeller ve resimler ve mumyalarla nazarý beþeri kendilerine çevirmeleri gibi, enaniyet ve benlik, verdiði
gafletle, heykeller ve resimler ve gazetelerle nazarlarý, mânâ-yý
harfîden mânâ-yý ismiyle tamamen kendilerine çevirtmeleri ve
16 Bkz. Abdulkadir Badýllý, Bediüzzaman Said-i Nursî: Mufassal Tarihçe-i Hayat (Ýstanbul: Nisan 1998), III, 2162–63.
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uhrevî istikbalden ziyade dünyevî istikbali hayal edinmiþ olmalarý ile eski zamandaki lillâh için ziyarete mukabil, ehl-i dünya kýsmen bu hakikate muhalif olarak mevtanýn dünyevî þan ve þerefine ziyade ehemmiyet verir. Öyle ziyaret ediyorlar. Ben de Risalei Nur'daki azamî ihlâsý kýrmamak için ve o ihlâsýn sýrrýyla, kabrimi bildirmemeyi vasiyet ediyorum. Hem þarkta, hem garpta, hem
kim olursa olsun, okuduklarý Fatihalar o ruha gider. Dünyada beni sohbetten men eden bir hakikat, elbette vefatýmdan sonra da o
hakikat bu suretle, beni sevap cihetiyle deðil dünya cihetiyle men
etmeye mecbur edecek.”17
Birçok defa vasiyetini dile getiren Bediüzzaman, bizzat yanýnda kalan ve hususi hizmetinde bulunan talebelerinin kendine
varis olmaya en çok layýk olanlar olduðunu ihtimamla belirtir:
“Yanýmda þimdi bulunan kardeþlerimi kendime vâris (…) yapmak lâzým.”18 Yine baþka bir yerde, “…mânevî Medresetü'zZehra’nýn dört beþ vilâyetinde hayatýný Risale-i Nur'a vakfeden
ve nafakasýna çalýþmaya zaman bulamayan fedakâr Nur talebelerinin tayýnatýna acip bir bereketle kâfi gelen ve Nur nüshalarýnn
fiyatý olan o mübarek sermayeyi ben öldükten sonra da o hâlis,
fedakâr kardeþlerime vasiyet ediyorum.”19 der. Böylece kitaplarýndan elde edilen maddi gelirin söz konusu kimselere taksimini
ön görür. Bu vasiyet þimdi de aynen tatbik edilmektedir.
Vasiyetlerinin çoðunu manevi bir ihtara göre yazdýðýný ifade
eden Bediüzzaman, birçok vasiyetinden ilk vasiyetini 1946’da
yapar. Kesin vasiyetini de yine vefatýndan çok önce “Vasiyetname” adýyla þöyle zikreder:
“Aziz, sýddýk kardeþlerim ve vârislerim,
17 Bediüzzaman Said Nursî, Risale-i Nur Külliyatý, s. 1896-97.
18 Bediüzzaman Said Nursî, Risale-i Nur Külliyatý, s. 1894.
19 Bediüzzaman Said Nursî, Risale-i Nur Külliyatý, s. 1901.
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Ecel gizli olmasýndan, vasiyetname yazmak sünnettir. Benim
metrukâtým ve Risale-i Nur'dan olan benim hususî kitaplarým ve
güzel ciltlenmiþ mecmualarým ve sair þeylerimin bütününü, Gül
ve Nur fabrikalarýn heyetine; baþta Hüsrev ve Tahirî olarak o heyetten on iki [Kardeþim Abdülmecid, Zübeyir, Mustafa Sungur,
Ceylân, Mehmed Kaya, Hüsnü, Bayram, Rüþtü, Abdullah, Ahmed Aytimur, Atýf, Tillolu Said, Mustafa (Acet), Mustafa (Gül),
Seyyid Salih.] kahraman kardeþlerime vasiyet ediyorum. Onlara
býrakýyorum ki, emr-i Hak olan ecelim geldiði zaman, benim arkamda o metrûkâtým, benim bedelime o sadýk ve mübarek ellerde hizmet-i Nuriye ve imaniyede çalýþsýn ve istimal edilsin.
Kardeþlerim, bu vasiyetten telâþ etmeyiniz. Ben, teessürattan ve
dokuz defa zehirlenmekten, pek çok zayýf olmakla beraber gizli münafýklarýn desiselerle müteaddit suikastlarý için bu vasiyeti yazdým.
Merak etmeyiniz, inayet-i Rabbaniye ve hýfz-ý Ýlâhî devam ediyor.”
el-Bakî hüve’l-Bakî
Kardeþiniz Said-i Nursî20
Bediüzzaman kabrinin yerinin Hz. Ali’nin mezarý gibi gizli
kalmasýný has talebelerine beyan etmiþ. Bu yüzden vefatýndan
önce kesin açýklamalarda bulunmuþ ve bu vasiyeti, hikmet-i
ilahî ile talebelerinin iradeleri dýþýnda, yine inayet-i ilahiye ile
gerçekleþmiþtir. Bediüzzaman þu ifadelerinde kabri hakkýndaki
mülahazalarýný belirtir:
“Bu zamanda þahsiyet cihetiyle insanlara zarar verecek haller
var. Risale-i Nur'un mesleðindeki azamî ihlâs için bu hastalýk verilmiþ. Çünkü bu zamanda þan, þeref perdesi altýnda riyakârlýk
yer aldýðýndan, azamî ihlâs ile bütün bütün enaniyeti terk lâzýmdýr. Dostlar uzaktan ruhuma Fatiha okusunlar, mânevî dua ve ziyaret etsinler. Kabrimin yanýna gelmesinler. Fatiha uzaktan da ol20 Bediüzzaman Said Nursî, Risale-i Nur Külliyatý, s. 1733.
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sa ruhuma gelir. Risale-i Nur'daki âzamî ihlâs ile bütün bütün
terk-i enaniyet için buna bir mânevî sebep hissediyorum. Kendini Risale-i Nur'a vakfetmiþ olan, yanýmda bulunanlardan nöbetle
birer adam kabrimin yakýnýnda olup, bu mânâyý, lüzumsuz ziyarete gelenlere bildirsinler.”21
Bediüzzaman’ýn, Risale-i Nur’un neþredilebileceði kadar Allah’tan ömür istediði talebeleri tarafýndan ifade edilmektedir.
Kendisi de, yukarýda ifade edildiði gibi remiz ve iþaretlerle vefat tarihini seneler önce beyan etmiþtir.
Bütün Risaleler yayýmlanmýþ ve geride bir þey kalmamýþtýr.
Isparta havalisinde gezerken hayatýný geçirdiði yerlere uðradýðýnda adeta onlara veda etmektedir.
Hayatýnýn büyük bir dönemini sürgün yeri olarak geçirdiði
þirin belde Barla'yý da, ziyaret eder. Kendisine aðaç üstünde barýnak yapan talebelerinden, daha önce vefat eden marangoz
Mustafa Çavuþ'un evinin önünden geçerken gözyaþlarýný tutamaz ve aðlar. Evin kapýsýnda kocaman bir asma kilit bulunmaktadýr. Buradan sekiz yýl müddetince kaldýðý eve giden Üstad, bir
süre dinlendikten sonra kendisini yalnýz býrakmalarýný rica eder.
Tepesinde küçük bir ev olan vefakâr iri çýnar aðacýnýn yanýna gide ve aðaca sarýlýp uzun süre aðlar.
Isparta’da iken son Ramazan ayýdýr. Resmi makamlar onu Isparta’da ikamete mecbur etmiþtir. Ýl dýþýna çýkmasýný yasaklarlar. O zaman, muhalif partinin etkisiyle radyodan “Said
Nursî'nin Emirdað ve Isparta'da oturmasý tavsiye olunur.” diye
bir hükümet bildirisi okunur. Bu, Bediüzzaman’ýn orada ikamete mecbur edilmesi anlamýný taþýmaktadýr.
Memleketinden çýkalý 34 yýl olmuþ, ardýna dönüp bakacak
vakti olmamýþtýr. Hastalýðý da giderek artmaktadýr.
21 Bediüzzaman Said Nursî, Risale-i Nur Külliyatý, s. 1894–95.
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Birinci Cihan harbinden önce Üstad, Hutbe-i Þamiye’yi vermek üzere Diyarbakýr, Urfa, Suruç, Birecik, Kilis ve Kýrýkhan’dan
geçip Þam’a gitmiþtir. Bediüzzaman, Nur hizmetindeki ehemmiyetine göre her yer ve her belde ile ciddi bir alaka kurmuþtur.
1949’da talebesi Albay Hulusi Yahyagil Bey’in Urfa’ya gelmesi ve çevresiyle iyi iliþkiler kurup civardaki “ileri gelen” zevatla görüþmesi Bediüzzaman’ýn buraya olan teveccühünü iyice
artýrýr. Özellikle 1950'den sonra, artarak devam eden Urfa'ya gitme arzusu ve hazýrlýðýnýn baþladýðý görülmektedir. Urfalý Seyyid
Salih Özcan da onun Urfa’ya gelmesini istemektedir. O gelmese
bile bir hizmet erinin Urfa’ya gönderilmesini ýsrarla talep eder.
Müceddid Mevlana Halid’in (ö. 1826) cüppesini, müridi Küçük Aþýk Hoca’nýn torunu Asiye Mülazimoðlu, Üstad’a ulaþtýrmýþtýr. Üstad, bu manevi deðeri çok büyük olan cüppe ile diðer eþyalarýný Urfa’ya göndereceði zaman, onlarý beraberinde Eskiþehir’e getirmiþ, Albay Reþad Beyi çaðýrýp ona; “Kardeþim, ben tahkik yapmadan bir þey yapmam, þu eþyamý Urfa’ya göndermek istiyorum. Hangi yol ve hangi vasýta ile emniyetli olur. Siz bir tahkik yapýn” demiþtir. Reþad Bey de evinde bulunan Üstad’a ait hususi kitaplar ve malzemelerin demir yolu ile daha emniyetli gideceðini söyleyince, trenle bu eþyalar Urfa’ya gönderilir. Eþyalar,
merhum Urfalý Nur Talebesi Vahdettin Gayberi’nin evinde kalýr.22
Bazen Urfalýlardan Üstadý ziyarete gelenlere, “Ahir ömrümde
Urfa'ya gideceðim. Ben Urfa'ya dua ediyorum. Urfa'nýn taþý da,
topraðý da mübarektir.” dediði de rivayet edilmektedir. Urfa'dan
da Nur Talebeleri sýk sýk mektup yazýp Urfa'ya davet etmektedirler. Albay Hulusi ile baþlayan dini hizmetlere ilgi Urfalýlarý memnun etmiþtir. Bunun üzerine gidip, Üstad’dan, Risale-i Nur’u anlatacak ehliyet sahibi bir talebesini isterler. Üstad da ilk önce
22 Þu an Urfa’da Abdulkadir Badýllý Bey’in bir araya getirdiði müzede ziyaretçilerin
görüþüne arz edilmektedir.
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Ceylan Çalýþkan’ý gönderir. Altý ay kaldýktan sonra, kendisinin
dýþýnda cereyan eden bir olay yüzünden geri döner.
Bediüzzaman, Ceylan Çalýþkan’ýn yerine Abdullah Yeðin’i
gönderir. Daha sonra da has talebelerinden Zübeyir Gündüzalp
ve Hüsnü Bayram Urfa’ya giderler.
Bediüzzaman, Urfa’da sürekli muhaberede bulunduðu Abdullah Yeðin’e Urfa’ya gideceðini o kadar kesin ifade etmiþtir
ki, herkes onun Urfa’ya geleceðine kesin nazarýyla bakmaktadýr. Abdullah Yeðin, Üstad’ýn vefatýndan bir iki ay önce Isparta'ya gitmiþ ve ziyaretinde aralarýnda çok tatlý bir konuþma geçmiþtir. Abdullah Yeðin:
“Üstadým! ‘Urfa'ya geleceðim dediniz’ gelemediniz. Oradaki
yatak vs. eþyalarýnýz ne olacak?” der. Üstad:
“Sen ne yaparsan yap, seni vekil tayin ediyorum,” der. Abdullah Yeðin:
“Ben de satarým.” der. Üstad:
“Sen bilirsin.” anlamýnda bir cevap verir.
Urfa’ya gitme iþi uzayýnca, Urfalýlarýn ümitleri kaybolur.
Belki de gelemeyecek diye düþünmeye baþlarlar. Üstad bir gün,
ansýzýn son günlerini geçirmek üzere Urfa’ya gelir.
Aradan yaklaþýk on sene geçtikten sonra gitme arzusu gerçekleþmiþtir. Ancak, ömrünün son yýllarýný deðil, son günlerini
geçirmek ve peygamberler diyarýnda vefat etmek üzere Urfa’ya
gelmiþtir.
Bu geliþ þöyle gerçekleþmiþtir.
Üstad, Isparta’da dururken Emirdað’a da gitmektedir. Emirdað'a son olarak 17 Mart 1960'ta gider. Ýki gün orada kalýr.
Bir gün yine Emirdað'a hareket ederler. Isparta’daki evin
önünde polis beklemektedir. Tahirî Mutlu ile Bayram Yüksel Isparta'da kalýr. Bir saat sonra polisler kapýya gelip zili çalarlar.
Ýçeride duranlara, Üstadý kastederek, “Hoca Efendi ne tarafa git29
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ti?” derler. Onlar da, “Bilmiyoruz, gideceði yeri söylemez.
Emirdað'a mý, Barla'ya mý gitti?” derler. Bulamayýnca hemen gidip muhtelif yerlere telefon ederek Üstadý ararlar.
Hazret-i Üstad, Emirdað’da iken aðýr bir zatürree hastalýðýna
tutulmuþtur.23 18 Mart Cuma günü, aðýr hasta olarak Emirdað’dan Isparta’ya döner. Eve gelmeden âdet üzere korna çalar.
Öyle ki, Üstadýn talebeleri arabasýnýn korna sesini tanýmaktadýr.
Üstadýn arabasý gelip garaja geçer.
Bu esnada zatürre hastalýðý iyice aðýrlaþmýþtýr. Üstad, arabanýn arka koltuðunda yatmaktadýr, zorla kucaklarýna alýp arabadan indirirler. Merdivenden çýkarken sýrtlarýna almak isterlerse
de; bunu kabul etmez. Kollarýna girerek odasýna çýkarýp yatýrýrlar. Çok þiddetli ateþi bulunmaktadýr. Bu nedenle talebeleri, namazlarýný nöbetle kýlýp yanýndan hiç ayrýlmazlar.

2. Urfa’ya Hareket Hazýrlýklarý
Emniyet Üstad’ýn Ankara veya Ýstanbul'a gitmesinden çok
çekinmektedir. Onun için bir tarafa gitmesin diye kapýda devamlý bir çift polis bekletilmektedir.
Emirdað’dan hasta geldikten sonra iþler deðiþir. O anda Bediüzzaman’ýn hizmetinde Bayram Yüksel, Tahirî Mutlu, Zübeyir Gündüzalp ve Hüsnü Bayram olmak üzere dört talebesi bulunmaktadýr.
19 Mart 1960 gecesi saat iki veya iki buçuk sularýnda çok
aðýr hastalanýr. Baþýnda talebeleri yine sýrayla beklemektedirler.
Nöbet sýrasý Zübeyir Gündüzalp ile Bayram Yüksel’e geldiðinde, her iki talebesi baþucunda gözlerini kýrpmadan beklemektedirler. Bediüzzaman, bir ara gözlerini açar ve dudaklarýndan belli belirsiz “Gideceðiz.” sözü dökülür. Bayram Yüksel:
“Nereye gideceðiz Üstad’ým?” der. Bediüzzaman:
23 Necmeddin Þahiner, Bilinmeyen Taraflarýyla Said Nursî, (13. Baský, Ýstanbul: Nesil
Basým Yayýn, 2001), s. 436.
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“Urfa’ya gideceðiz, hazýrlanýn.” der. Bunun üzerine Zübeyir
Gündüzalp içinden “Üstad çok hararetlidir; ateþinden böyle söylüyor.” der.
Sahur vaktinde nöbeti Tahirî Mutlu ile Hüsnü Bayram devralýr.
Bayram Yüksel, Hüsnü Bayram’a:
“Kardeþim, Üstad ‘gideceðiz,’ diyor.” Hüsnü Bayram:
“Araba arýzalý. Biraz tamire ihtiyacý var.” der. Sonunda dayanamayýp durumu Bediüzzaman’a arz ederler. Üstad Bediüzzaman gayet kararlý bir þekilde:
“Baþka bir arabaya bakýlsýn. Ýki yüz lira verebiliriz. Hatta
cüppemi de satabiliriz.” þeklinde karþýlýk verir.
Sabahleyin talebeler arabayý hazýrlamaya koyulurlar. Bu sýrada Bediüzzaman, baþýnda bekleyen Tahirî Mutlu’ya:
“Haydi, sen de git, onlara yardým et. Araba çabuk hazýrlansýn, tahammülüm yok.” diyerek meselenin ne kadar ciddî olduðunu vurgular.
Daha sonra Üstad’ýn bu kadar aceleci davranmasýnýn sebebi
bizzat onun dilinden, Urfa’ya ulaþýldýðý sýrada þöyle ifade edilir:
“Ýbrahim Aleyhisselam’ý rüyamda gördüm. Beni Urfa’ya
çaðýrdý.”
Bir gün sonra (20 Mart, Pazar), saat 09:00 sularýnda Bediüzzaman, sadýk hizmetkârlarýnýn kollarý arasýnda arabaya yerleþtirilir. Sürekli hizmetinde bulunan Zübeyir Gündüzalp, içindeki
endiþenin izalesi için bir kez daha sorar:
“Üstad’ým! Urfa’ya mý gidiyoruz?” Konuþamayacak kadar
hasta olan Bediüzzaman baþýný “evet” anlamýna gelen bir hareketle cevap verir. Arabada üç talebesi bulunmaktadýr: Þoför Hüsnü Bayram, Bayram Yüksel ve Zübeyir Gündüzalp. Son yolculuða Isparta’dan bu þekilde baþlar.24 Hedef Ýbrahim Aleyhisselamýn
manevi davetine icabet ederek Urfa’ya varmaktýr.
24 Bkz. Necmeddin Þahiner, Son Þahitler Bediüzzaman Said Nursi'yi Anlatýyor, III, 31.
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3. Isparta’dan Urfa’ya Yolculuk
Araba Isparta’da evin önünden hareket etmeden, Üstad’ýn Isparta’da kaldýðý ev sahibesi Fýtnat Haným, arabanýn yanýna gelir. Üstad
ona, “Hemþirem Allah'a ýsmarladýk, bana dua edin, çok rahatsýzým.”
der. Fýtnat Haným'ýn gözleri yaþarýr. Polisler geldiðinde Fýtnat Haným'dan onlarý bir süre oyalamasýný, kapýyý açmamasýný isterler. Bu
arada kapýdaki polislerden çýkýp gitmek kolay olmaz. Birden öyle
bir yaðmur ve öyle bir fýrtýna baþlar ki, kapýdaki polisler uzaklaþmak zorunda kalýrlar. Bunun üzerine araba hemen yola çýkar.
Üstad, Urfa’ya doðru ayrýlýnca, basiretli Fýtnat Haným Isparta’daki evi bekleyen Tahirî Mutlu’ya, “Bu sefer Üstad’dan ben
þüphelendim. Vallahi yerini aramaya gidiyor.” der.
Arabada Üstad’a eþlik eden Bayram Yüksel ve diðerleri, Tahirî
Mutlu ile anlaþýr ve “Biz ayrýldýðýmýzda polislere kapýyý açma, hemen yat!” derler. Çünkü Tahiri Mutlu’yu, “Hoca nereye gitti?” diye suale çekecek, belki Üstad’ýn ne tarafa gittiðini öðreneceklerdir.
Tahiri Mutlu da gelen polislere kapýyý açmaz, polisler ev sahibesine giderler, “Teyze, Hoca Efendi ne zaman gitti, nereye
gitti, biliyor musunuz?” dedikleri zaman, Fýtnat Haným polislere, “Ben bekçi miyim, ne bileyim, siz bekliyorsunuz ya. Siz bilmiyorsunuz da ben mi bileyim?” der.
Hasta ve yaþlý olan Üstad’ýn bu yolculuðuyla birlikte devlet nezdinde de sýký bir haberleþme baþlar. O gün hava kapalý ve yaðýþlýdýr.
Sanki Fýtnat Haným’ýn gözyaþlarýna bulutlar da eþlik etmektedir.
Emniyet, Bediüzzaman’ý Eðridir, Barla, Emirdað gibi gitmesi muhtemel olan yerlerden sormaya baþlar; fakat bir haber alamaz. Yetkililer telaþ içindedirler. Buna karþýlýk Üstad’ýn talebeleri, bindikleri otomobilin tanýnýp yakalanma riskini bertaraf etmek için plakayý çamurla kapatýp araba tanýnmasýn diye de her
tarafýný çamurla sývamýþlardýr. Böylece kimseler görmeden Eð32
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ridir’den geçtikten sonra Þarkikaraaðaç’da biraz dinlenirler. Bir
taþýn üzerinde öðle namazýný kýlarlar.
Bediüzzaman, Konya’ya kadar zikir ve tesbihatýný okumayý
sürdürür. Yanýndaki talebeler, Konya’dan geçiþte de korkmaktadýrlar. Çünkü o günlerde Konya Valisi: “Ben Nur Talebeleri’nin kökünü kazýyacaðým.” diye bir beyanat vermiþtir. Bu yüzden Konya’dan geçmek onlara büyük bir endiþe vermektedir. Tam Konya’ya geldiklerinde yine yaðmakta olan yaðmur iyice hýzlanýr, göz
gözü görmez olur. Oradan da Allah’ýn izni ile selametle geçerler.
Yaþar Gökçek’in anlattýðýna göre, Bediüzzaman Urfa'ya hareket ettiði gün, öðleden sonra Abdülmecid Efendilerin Konya’da
Mevlâna Meydanýna çýkan bir sokaktaki evlerinin üst katýnda
hep beraber oturmaktadýrlar. Kapýlarý çalýnýr. Kapýya bakan Saadet Haným, Üstad Hazretlerinin teþrif ettiklerini ve aþaðýda arabada beklediklerini haber verir. Abdülmecid Efendiyle beraber hepsi kapýya iner. Üstâd, arabadan;
“Abdülmecid! Ben Urfa'ya gidiyorum. Belki bir daha görüþemeyeceðiz. Bana hakkýnýzý helâl ediniz.” buyururlar. Abdülmecid Efendi:
“Seydâ! Bizim sana ne hizmetimiz oldu ki, hakkýmýz olsun.
Asýl sen bize hakkýný helâl et. Bizi sen okutup yetiþtirdin,” derler. Bunun üzerine Üstâd:
“Senin de, Rabiâ'nýn [Abdülmecit Efendi’nin Eþi] da bende
çok haklarýnýz vardýr. Ýkiniz de bana haklarýnýzý helâl ediniz.” buyurunca karþýlýklý helâlleþirler. Üstâd arabadan yerleþmek üzere
biraz geri çekilmiþken, tekrar eðilir ve Abdülmecid Efendiye:
“Abdülmecid, Abdülmecid! Bu kadar korkak olma! Vallahi
mahpushanede sana Rabia’dan daha iyi bakarlar.” diye latife yapar. Abdülmecid Efendi de,
33
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“Seyda! Ben neyleyeyim ki, Cenâb-ý Hak benim cesaretimi de
sana lütfetmiþ, seninki iki kat olmuþ, bende hiç kalmamýþ.” der.25
Bediüzzaman, Karapýnar’a geldikleri zaman yanýndaki talebelerine hayatý boyunca olduðu gibi yine müjdeli haberler vermektedir:
“Evlâtlarým! Risale-i Nur dinsizlerin, komünistlerin, masonlarýn belini kýrmýþtýr. Risale-i Nur daima galiptir.” der. Bunu birçok defa söyler. Üstad, bazý þeyler daha söyler ama sesi çok az
çýktýðý için, ne dediðini tespit edemezler.
O zaman Ýstanbul'da bir grup ateist talebe yürüyüþ yapmak istemektedir. Vali de Nur talebelerini kastederek, “Peki, karþý tarafa da müsaade etsem razý mýsýnýz?” diye sorunca; solcu talebeler,
“Biz razý deðiliz. Bize de müsaade etme, onlara da.” derler. Bunlarý, Üstad duyar ve çok üzülür “Ben buradan gitsem bunlar tokat
yiyecek, karýþacak.” dediði rivayet edilmektedir. Hakikaten onun
vefatýndan sonra ortalýk karýþýr. Üstad, sanki bir kemerin ortasýndaki kilit vazifesi gören taþ gibi durmaktadýr, o çekilince bütün
taþlar dökülmeye baþlar. Sanki Demokrat Parti’ye hücum etmek
için çok önceden hazýrlananlar, harekete geçmeden önce Üstad’ýn
vefatýný beklemektedir. Ýþte bunun üzerine Üstad: “Bunlar beni
anlayamadýlar, bunlar beni anlayamadýlar, bunlar beni anlayamadýlar, bunlar beni siyasete bulaþtýrmak istediler.” demiþtir.
Ereðli'ye varmadan yolda ikindi namazýný kýlarlar. Burada Bediüzzaman, namazý arabada kýlar. Akþam namazýna Ulukýþla'ya varmýþlardýr. Bediüzzaman, “Acaba biraz yemek yiyebilir miyiz?” diye sorar. Zübeyir Gündüzalp lokantadan pirinç pilavý alýp, pilavdan
Üstad’a yemek yapmak ister. Arabanýn arkasýnda ayaðý kýrýk bir gazocaðý bulunmaktadýr. Kýþ olduðu için hava çok soðuktur. Pozantý'yý geçerken tren yolu bekçisi sobayý yakmýþ ýsýnmaktadýr. Zübeyir Gündüzalp memura rica eder; “Hastamýz var, ocaðýmýzýn ayaðý
25 Necmeddin Þahiner, Son Þahitler Bediüzzaman Said Nursi’yi Anlatýyor, IV, 288.
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kýrýldý, parasýný verelim, azýcýk yemek ýsýtacaðýz.” der. Memur da
buna razý olur, “Buyurun ýsýtýn.” diye izin verir. Zübeyir Gündüzalp
ile Bediüzzaman arabada kalýr. Hüsnü Bayram ve Bayram Yüksel
yemeðin suyunu süzerler, çok az tereyaðlarý vardýr ve çay kaþýðý ile
katarlar. Bir yumurta ve biraz da yoðurt katýp yemek yaparak Üstad’a sunarlar; o ise bu yemekten bir kaþýk alýr, daha yiyemez.
Gece Adana'dan geçip yatsýdan sonra Ceyhan'a varýrlar. Ceyhan Ýlçesi’nin kenarýnda bir saat mola verip yatsý ve teravih namazlarýný kýlarlar. Sürekli arabayý kullanan Hüsnü Bayram da
bir saat uyur. Sahurda Osmaniye'ye varýlýr, giriþte benzin alýnýr
ve sahur yemeði yenir. Üstad ise yine hiçbir þey yiyemez. Sabah
namazýný da Gâvur Daðý’nda [Nur Daðý] Alman Pýnarýnýn baþýnda kýlarlar. Üstad yine arabanýn içinde namazý eda eder.
21 Mart pazartesi günü Sabahleyin 07.30 sularýnda Gaziantep'e girerler. Burada fazla eðlenmezler. Sadece Bayram Yüksel,
lokantadan çorba alýr ve Urfa yolunu sorar. Sonra da Gaziantep’ten süratle Urfa’ya doðru ayrýlýrlar. Nizip yolundan giderken,
kar yaðdýðýndan dolayý yollar çok bozuk ve çamurdur. Arabalarýn
birçoðu yollara saplanmýþ kalmýþtýr. Üstadýn arabasý ise talebelerinin kullandýðý sýrada bozulduðu gibi bozulmaz. Adeta rüzgâr gibi gitmektedir. Ayný gün saat 11.00’da Urfa’ya girmiþ olurlar.

4. Urfa’ya Varýþ ve Otele Yerleþme
Urfa’ya varýnca doðru Kadýoðlu Mahallesi’ndeki Kadýoðlu
Camii’ne giderler. Urfa’daki Nur Talebeleri ve Urfa’da Nur hizmetinin baþýnda bulunan Abdullah Yeðin, Bediüzzaman hakkýnda yazýlan leh ve aleyhindeki haberleri gazetelerden okumaktadýr. Fakat Üstad’ýn Urfa’ya hareket ettiðinden haberleri yoktur.
Abdullah Yeðin o zaman, Urfa’da Kadýoðlu Camii hücresinde
ikamet etmektedir. Urfa’ya gidip gelmelerine ve bazen de uzun
35

Bediüzzaman’ýn Urfa Günleri

boylu kalmalarýna raðmen o zaman, Hüsnü Bayram ve Zübeyir
Gündüzalp Bediüzzaman’ýn yanýnda kalmaktadýrlar.
Abdullah Yeðin, Pazartesi günü, saat 11.00 sularýnda Kadýoðlu
Camii’nin hücresinde öðle namazý için abdest alýrken, Sabri Küçük gelip hararetle Abdullah Yeðin’e, “Üstad geldi, Üstad geldi!”
diye acele acele söyler. Abdullah Yeðin ayaklarýný yýkarken Zübeyir Gündüzalp acele ile caminin avlusuna açýlan dýþ kapýdan içeri
girer. Telaþla, “Üstad geldi. Acele gel.” diye Abdullah Yeðin’i dýþarý çaðýrýr. Acele ile ayaklarýný yýkayýp hemen Zübeyir Gündüzalp
ile beraber Üstadýn yanýna koþarlar. Urfalý bir Nur Talebesi Sabri
Küçük, “En iyi otel, Ýpek Palas Otelidir.” deyip onlarý söz konusu
otele yönlendirir. Arabaya binip otele doðru ilerlerler.
Abdullah Yeðin arabada Üstadýn halini, zafiyet ve halsizliðini görünce, çok periþan olur. Âdeta aðlamak ister. Daha evvelki
görüþmelerinde Üstad sýk sýk onlara, “Bana baðlanmayýnýz. Risale-i Nur'a baðlanýnýz. Ben aciz bir insaným, kusurlarým var. Risale-i Nur, Kur'ân'ýn malýdýr, ona baðlýdýr. O size yeter. Ben de
sizin gibi bir ferdim. Beni büyük bir zattýr diye tanýmayýnýz. Risale-i Nur'da konuþan delil ve burhan, hakikattir.” demektedir.
Ýþte Abdullah Yeðin, bu sözlerin anlamýný düþünür. Þaþkýn bir
haldedir. Üstad'la konuþamadýðý için üzgün olduðu gibi hastalýðýnýn þiddetini de görür, müteessir olur. “Bana baðlanmayýnýz.”
sözlerini düþünür. Hem on senedir onun gelmesini beklemektedirler. Bir yandan beklemekte olduklarý Üstad geldi diye sevinir,
bir yandan da hastalýðýnýn þiddetinden çok müteessir olur.
Üstad çok rahatsýzdýr. Ayakta duramayacak bir haldedir. Ýpek
Palas Oteli’ne varýlýr. Otelin o zaman ki kiracýsý Mahmut Erbaþ,
ilk baþta Bediüzzaman’ýn kendi otellerinde konakladýðýný duyunca, biraz telaþa düþer. Hatta o gün orada bulunan berber dükkânýnýn sahibi, Reþit Uysal’a göre çok telaþ gösterir. Sonra içeri girip
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Üstad’ýn yüzünü görünce, fikrini deðiþtirerek gereken bütün kolaylýklarý gösterip “aziz misafir”ini gereði gibi aðýrlamaya baþlar.
Üstad'ý arabadan indirdikleri anda çok kalabalýk bir cemaat
gelir. Urfa’ya geldiðini nereden iþitmiþlerse, birçok Urfalý, sevinç ve heyecan içinde Ýpek Palas’a akýn ederler. Urfalýlar:
“Üstad’ýn geleceðini niçin bize önceden haber vermediniz? Biz
Üstad’ý merasimle karþýlardýk. Eðer daha önceden haber verseydiniz, biz Antep'e kadar gelir, Üstadýmýzý karþýlardýk,” demektedir.
Arabadan inip talebelerin koltuðunda ikinci kata çýkarlar.
Buraya çýkar çýkmaz, Üstad, halsizlikten talebelerin kollarýndan
yere sýyrýlýr. Kaldýrýp koltuklarýna girerek kiralanan köþedeki 27
numaralý odaya götürürler.
Bu oda, Ýpek Palas otelinin, zemin sayýlýrsa, üçüncü katýnda,
sayýlmazsa ikinci katýndadýr. Her iki katýn toplamýna 36 basamakla çýkýlýp yaklaþýk birbuçuk metre enindeki koridordan kýbleye doðru gidildiðinde saðda, halen mescit olarak kullanýlan 27
numaralý odadýr. Bu oda, üçe ikibuçuk metrekare ve üç metre
yüksekliðindedir. Biri doðuya ve diðeri kýble tarafýna bakan bir
kýrka bir metrekare büyüklüðünde iki pencere ve bir de koridora
açýlan dýþtakilere göre küçük bir pencere vardýr. Odanýn içinde
bire biryirmi metrekarelik bir banyo bulunmaktadýr. Otelin ikinci katýnda bulunan odalarýn 209 numarasý þimdiki sýralamaya göredir. Üstadýn vefat ettiði oda o zaman 27 numara olduðu için hiç
deðiþtirilmeyip, normal numarasý 110 olacak yerde þimdi 27 olarak býrakýlýp, mescit için tahsis edilmiþtir. Ziyaretçi normalde kabul edilmemektedir. Yalnýz rica üzerine günün 11.00-13.00 saatleri arasýnda söz konusu odayý ziyaret etmek mümkündür.
Komiser Abdülhamit Belli’nin anlattýklarýna göre, Bediüzzaman Urfa’ya girerken onu yolda görmüþ. Daha önce, babasýndan
Bediüzzaman hakkýnda pek güzel bilgilere sahip olmasýna raðmen
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komiser muavini olduðu için, durumu Emniyete bildirmek mecburiyetinde kalmýþ, haber vermiþtir. O zamanýn Emniyet Müdürü Talip Albayrak, Abdülhamit’in otelde nöbetçi kalmasýný emretmiþtir.
Bunun üzerine Abdülhamit Bey, hiçbir yere ayrýlmadan otelde sivil olarak beklemeye baþlar. Emniyet durumu hemen Ankara’ya bildirir. Ankara derhal Üstad’ýn geri gönderilmesini ister.
Kendine emir verilen Komiser Abdülhamit, Emniyet Müdürüne:
“Bu iþ o kadar kolay deðil. Hem ben sivil olarak bu otelde
bulunuyorum. Baþkomiser gelsin, beraber kendisine gider söyleriz.” der. Emniyet Müdürü:
“Öyle ya! Ben þimdi Baþkomiseri gönderiyorum.” der.
Bunun üzerine Baþkomiser gelir. Beraberce Bediüzzaman’ýn
odasýna çýkarlar. Zübeyir Gündüzalp ve diðer has talebeleri onlarý içeri alýr. Komiser Abdülhamit, Bediüzzaman’ý görür görmez,
resmi polis olduðu halde, kendini zapt edemez hemen ellerine sarýlýr ve öper. Yanýndaki Baþkomiser ise hayretle ona bakmaktadýr.
Ankara’dan gelen emri Bediüzzaman’a teblið ederler. Üstad
onlara:
“Benim halimi görüyorsunuz. Çok yüksek ateþim var. Çok
hastayým. Biz her yerde zabýta [polis] ile kardeþiz. Hiç onlara
müþkülat çýkaracak durumumuz olmadý. Hastalýðým iyi olsun,
istediðiniz yere giderim. Amma bununla beraber belki de buranýn topraðý bizi buraya celb etmiþ olabilir.” der.
Bu sözleri duyan komiser Abdülhamit, baþkomisere:
“Haydi çýkalým.” der. Oradan dýþarý çýkarlar. Yanýndaki baþkomisere:
“Artýk bu zatý hiç kimse buradan gönderemez. Biz kendimizi
hiç yormayalým. Ýþitmediniz mi? O bir iþaret verdi: ‘Belki buranýn
topraðý bizi celb etmiþ olabilir.’ dedi. Eðer öyle olursa hiç kimse
onu buradan gönderemez.” Baþkomiser hayretle yüzüne bakarak:
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“Peki, ne olacak?”
“Sen hiç telaþlanma, þimdi Allah bir sebep halk eder. Bizi de
mesuliyetten kurtarýr.”
Bunlar sözlerini bitirir bitirmez. Mehmet Hatipoðlu gelir ve
iþler istenildiði yönde düzelir.26
Halk Üstad'ýn Urfa'ya geldiðini duyunca, Ýpek Palas'a doðru
akýn etmeye baþlar.
Bu ziyaretler sýrasýnda, hasta olmasýna raðmen yüzlerce Urfalý ile kucaklaþýr ve hiç kimseyi geri çevirmez.
Artýk büyük ziyaret baþlamýþtýr. Zübeyir Gündüzalp ziyaretçileri kapýdan sýrayla içeri göndermektedir. Bayram Yüksel de
Üstadýn ellerini tutmakta ve onlar Üstadýn ellerini öpmektedirler. Üstad da onlarýn baþýndan öpmektedir, adeta býrakmak istememektedir. Bayram Yüksel, “Sen git de baþkasý gelsin.” dediðinde, “Bak Üstad býrakmak istemiyor.” derler. Talebeleri de
hayrette kalmýþlardýr. Çünkü hasta olduðu halde ziyaretçilerini
kabul ediyor olmasý, Nur Talebelerinin hiç görmedikleri bir
hâdisedir. Üstad, gelen ziyaretçilere çok alâka ve iltifat eder.
Bediüzzaman, daha önce hastalandýðýnda Isparta’da olsun diðer yerlerde olsun, tabii olarak ziyaretçi kabul etmez ve yanýna
kimseyi almazmýþ. Hatta yanýnda bulunan has talebelerinden
baþka diðer talebeleri geldiðinde de ayný tavrý sergilermiþ. Fakat
Urfa’da, kim gelmiþse itiraz etmemiþ. Kapýya kadar gelenlere
hemen içeri gelsin dermiþ. Böylece Urfalýlardan yüzlercesi, bir
buçuk günde Üstadý ziyaret etme fýrsatý bulmuþtur.
Yüzlerce Urfalý otele gelip, ziyaret edip elini öper. Polisler,
zabýta müdürleri, çeþitli memurlar, gruplar halinde ziyaretine
gelirler. Otelin etrafý mahþerî bir kalabalýkla kuþatýlmýþtýr.
26 Abdulkadir Badýllý, Bediüzzaman Said-i Nursî: Mufassal Tarihçe-i Hayat (Ýstanbul:
Nisan 1998), III, 2150.
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Bediüzzaman, ölüm hastalýðýna düþmesine raðmen, istirahat
edip yatmaz ve herkesle kucaklaþýr.
22 Mart Salý günü Üstad biraz rahatlar gibi olur. Abdullah
Yeðin, yanýna girdiðinde elini tutarak ona hitaben, “Hiç merak
etme! Küfür ölmüþtür. Bundan sonra bir þey yapamazlar.” demektedir. Elini býrakmak istemez, Urfa'nýn ehemmiyetinden bahisle Urfalýlarýn Ýslâmiyet’e olan hizmetlerini anlatmaktadýr. Urfa'nýn Türk, Arap ve Kürt gibi Müslüman kardeþleri birleþtirmeye vesile olacaðýndan bahsetmektedir. Urfa’yý Türkiye’nin “Medine”si olarak görmektedir.
Diðer yandan Ýpek Palas Otelinin o zamanki iþletmecisi
Mahmut Erbaþ, Bediüzzaman’a:
“Niçin bu hasta halinizde buraya kadar geldiniz?” der. Üstad,
Mahmut Erbaþ’a:
“Oðlum ben Ýbrahim Aleyhisselam’ý rüyamda gördüm. Beni
Urfa’ya çaðýrdý. Belki de burada ölmeye gelmiþim.”27
Bediüzzaman’ýn Urfa’ya geliþinin ikinci günü [22 Mart Salý], sabahtan itibaren otelin etrafý polislerce sarýlýr. Otele gelen
polisler Bediüzzaman’ýn Urfa’ya geldiði arabanýn anahtarýný
alýrlar. Emniyet amiri otele bizzat gelerek Bediüzzaman’la görüþmek ister. Durum Bediüzzaman’a bildirilince,
“Gelsinler.” cevabýný verir. Emniyet amiri kendilerine verilen emrin kesin olduðunu, mutlaka Isparta’ya geri dönmesi gerektiðini teblið eder. Bunun üzerine Bediüzzaman ona:
“Siz görüyorsunuz, ben hastayým. Ben þimdi hayatýmýn son dakikalarýný geçiriyorum. Belki de buraya ölmek için geldim. Bu vaziyette ben yola gidemem. Biz birbirimizin yardýmcýsýyýz. Risale-i
Nur ve talebeleri daima emniyet ve asayiþe hizmet etmiþlerdir. Biz
ehl-i dünyanýn iþlerine karýþmýyoruz. Benim halimi þimdi görüyor27 Abdulkadir Badýllý, Bediüzzaman Said-i Nursî: Mufassal Tarihçe-i Hayat (Ýstanbul:
Nisan 1998), III, 2149.
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sunuz. Siz benim namýma gidin, çalýþýn, ben buradan gidemem. Siz
benim suyumu hazýrlamakla mükellefsiniz. Amirinize bildiriniz.”
Polisler Zübeyir Gündüzalp ile Hüsnü Bayram’ý emniyete
götürüp sorguya çekerler ve ýsrarla þehri terk etmelerini isterler.
Zübeyir Gündüzalp onlara:
“Efendim! Hastalýðý þiddetlidir. Tekrar 24 saatlik yol zahmetine katlanmasý imkânsýz. Biz Üstad’ýmýza müdahale edemeyiz.
Zaten bitkin bir haldedir.” dese de, ýsrarlý tutumlarýný sürdürdüler.
Çok geçmeden Bediüzzaman’ýn Urfa’dan çýkarýlacaðý haberini alan Urfalýlar, galeyana gelirler ve:
“Bize misafir olarak gelen bir din alimini vermeyiz.” diyerek
otelin önünde toplanmaya baþlarlar. Beþ-altý bin kiþi vardýr.
Halk ve hükümet arasýnda adeta bir hâdise çýkacak gibidir.
Urfalýlar geri gönderilmesini istememekte, Emniyet ise Bediüzzaman’ýn gitmesinin tekrar tekrar Ankara'dan Dahiliye Vekaletinden bildirildiðini söylemektedir.
Urfa Demokrat Parti Ýl Baþkanlýðý ve Demokrat Parti milletvekilliði yapmýþ olan merhum Mehmed Hatipoðlu gayet sert ve
cesur bir þekilde “Üstadýmýzý vermeyeceðiz.” diye çýkýþýr.
Bediüzzaman’ýn Urfa’ya geliþinin ikinci günü 22 Mart 1960,
mücadele ile geçer. Hatta Bediüzzaman’ýn geldiði arabayý Hüsnü Bayram’dan polisler teslim alýrlar. Anahtarlarýný alýp, “Yarýn
sizi yola çýkaracaðýz.” diye hazýrlýkta bulunmalarýný söylerler.
Zübeyir Gündüzalp ve Mahmut Hasýrcý, Emniyet Müdürü’ne
rica etmeye giderler. Mahmut Hasýrcý Emniyet amirini iyi tanýmaktadýr. Emniyet Müdürü onlara:
“Üstadýnýzý götüreceksiniz. Þayet götürmezseniz, biz cebrî
olarak göndereceðiz, Üstadýnýza söyleyiniz.” deyince, Zübeyir
Gündüzalp:
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“Biz Üstadýmýza bir þey söyleyemeyiz.” karþýlýðýný verir.
Müdür:
“Siz camid misiniz?” Zübeyir:
“Evet, biz camidiz. Üstad bize tekmesini nereden vurursa biz
oraya yuvarlanýrýz. Üstadýmýz ne derse biz onu yaparýz.” þeklinde karþýlýk verir.
Emniyet Müdürü, Zübeyir Gündüzalp’a aðýr kelimeler konuþur ve hatta bu kelimelerin dehþetinden ve saygýsýzca olmasýndan
dolayý, Zübeyir Gündüzalp diþleriyle dudaklarýný ýsýrmaktadýr.
Devrin Ýçiþleri Bakaný Namýk Gedik, ýsrarla Bediüzzaman’ýn
geri gönderilmesini ister. Telefonda Emniyet Müdürü’ne baðýrýp;
“Baþka bir araba yoksa Said-i Nursi’yi çöp arabasýna atýn, gönderin.”28 der. Üstad, bunu duyunca, “O kendi akýbetini söylemiþ.”
der. Gerçekten de öyle olur..
Urfa’nýn eþrafý ve Demokrat Parti ileri gelenleri otele girerek
Üstad'ýn durumu ile çok yakýndan ilgilenirler. “Biz Üstad'ý hiç bir
yere vermeyiz.” diyerek vermemek için çalýþacaklarýný söyleyip
ayrýlýrlar. Mert bir insan olan Mehmet Hatipoðlu, Emniyet Amirine çok sert çýkar. “Beni öldürmeden bu ihtiyarý buradan götüremezsiniz.” der. Emniyet Müdürü, onu iyi tanýdýðý için, hükümetin emrini bildirmekle yetinmek zorunda kalýr. Hatta Mehmet
Hatipoðlu hiddete gelip her tarafý birbirine katarak, “Adamcaðýz
þiddetli hastadýr, kýpýrdayacak hali yok… Hem üstelik çok muhterem bir zattýr. Burasý gâvuristan mýdýr ki, bizim bir Tanrý misafirimiz buradan zorla çýkartýlmak isteniyor? Sizin bu manasýz
emir ve telaþlarýnýz çok yersiz ve kanunsuzdur.”29 demiþtir.
Abdullah Yeðin ise bu olaylarýn þu yönlerini anlatýr:
28 Abdülkadir Badýllý, Bediüzzaman Said-i Nursî: Mufassal Tarihçe-i Hayat (Ýstanbul:
Nisan 1998), III, 2148.
29 Abdulkadir Badýllý, Bediüzzaman Said-i Nursî: Mufassal Tarihçe-i Hayat (Ýstanbul:
Nisan 1998), III, 2146–47.
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Nöbetle Üstad’ýn baþýnda beklerlerken, iki sivil polis memuru Üstad’ýn bulunduðu kata çýkarlar ve Abdullah Yeðin’e:
“Þoför nerede, hazýrlanýn gideceksiniz.” derler. Abdullah Yeðin:
“Üstadýmýz hasta.” diye konuþurken on-on bir resmî ve sivil
polis daha içeri girerler ve:
“Hazýrlanýn hemen, Isparta'ya gideceksiniz.” derler. Abdullah
Yeðin de:
“Üstadýmýza söyleyeyim.” der. Üstadýn yanýna girip vaziyeti
anlatýr.
Üstad, onlarý da çaðýrýr ve onlar da Üstadýn yanýna girerek
Ýçiþleri Bakaný'nýn emri olduðunu, Isparta'ya dönülmesi lâzým
geldiðini söylerler.
Üstad, onlara:
“Acayip! Ben buraya ölmeye geldim. Belki de öleceðim. Siz
benim halimi görüyorsunuz, siz beni müdafaa edin.” der. Polisler,
“Biz emir kuluyuz, biz ne yapalým.” derler. Daha sonra gidip
Hüsnü Bayram’ý araba ile beraber otelin önüne getirirler, halk
müthiþ kalabalýklar halinde toplanýr. O anda otel müsteciri Mahmud Efendi, komiseri merdivenden aþaðýya iter ve:
“Benim misafirimi nasýl zorla göndermek istersin?” diye baðýrýr. Halk müthiþ bir heyecan içindedir. Yanýnda bulunan has talebeleri de, “Üstadý zorla Isparta'ya gönderiyorlar.” diye halka söyleyince halk daha fazla heyecana gelir. Onlar da: “Nasýl olur da
böyle kýymetli bir misafirimizi, ölüm döþeðinden zorla kaldýrýp
gönderirler?” diye baðrýþmaya baþlarlar. Vaziyet çok gerginleþir.
Emniyet halkýn galeyana geldiðini ve çok kötü þeyler olacaðýný anlayýnca, polisler artýk otelin üstüne çýkmazlar. Halký, artýk Üstad’ýn geri götürülemeyeceðine inandýrmak ve daðýlmalarýný saðlamak için, Emniyet, acele Hüsnü Bayramý çaðýrýp, ote43
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lin kapýsýnda duran Üstad’ýn arabasýný milletin gözünden uzaklaþtýrmalarýný ister.
Araba otelin önünden ayrýlýnca, halk biraz sakinleþir ve yine
sýraya dizilip aziz misafirlerini ziyaret etmek için bekleþirler. Yine Üstadý ziyarete devam ederler. Has talebelerinin anlattýklarýna göre, esnaf, memur, âmir hep gelirler… “Üstadý göreceðiz,
Üstadý ziyaret edeceðiz.” derler.
Üstad’ýn geri gönderilmesini engellemek için çeþitli yerlere
müracaat etmeye baþlarlar. O gün Urfa’dan Ankara’ya yüzlerce
telgraf çekilir.
Bu arada o günlerde Ýstanbul’da bulunan devrin Baþbakaný
Adnan Merderes'e telgraflar çekilir: “Senelerden beri imana hizmet eden, bütün ömrünü Ýslâmiyet’e vakfeden, daima milletimizin selâmetine çalýþan ve dua eden, doksanlýk bir Ýslâm mücahidinin Urfa'dan gitmesini istemek, neden icap etsin?” Müfsitlerin, memleket ve din düþmanlarýnýn iðfaline hükümetin, iktidarýn vesile olmamasý, âhir ömründe bu zatýn serbest nefes almasýna mani olunmamasý için telgraflar çekilmesini, civar vilâyetlerdeki Nur Talebelerine telefon ve telgrafla bildirirler.
Diðer bir geliþme, Urfa’nýn önde gelen þahsiyetlerinin de
devreye girmesiyle, Bediüzzaman’ýn yanýna hükümet doktoru
getirilmesi olur. Mahmut Hasýrcý ve diðer Urfalýlarýn fikriyle,
Üstad’ýn doktor heyetine havale edilip muayene edilmesi ve rapor alýnmasýna karar verilir.
O zaman hükümet tabibi Hasan Basri'dir. Doktora haber gönderirler, hemen gelir. Üstadý muayene eder ve talebelere:
“Siz ne cesaretle buraya geldiniz? Bu ihtiyar bin kilometrelik yolu nasýl gelmiþ, kýrk derece ateþi var.”
Neticede “Yüksek derecede ateþi var, bir yere gidemez.” der.
Kendilerine heyet raporu verilebileceðini söyler.
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Talebeleri, Devlet Hastanesi Baþ Tabipliðine dilekçe yazarak
heyet raporuyla, seyahat etmesinin uygun olmamasýndan dolayý Urfa’dan geri çevrilmemesini isterler. Ertesi gün bu rapor alýnacaktýr.
Bu doktordan önce, Emniyet Müdürü, beraberinde komiserin
eþlik ettiði bir doktor gönderir. Bediüzzaman’ýn hasta olup olmadýðýný kontrol edecektir. Kapýnýn önünde duran halk, doktoru
Emniyetin gönderdiðini ve bu doktorun vereceði rapora peþinen
güvenmedikleri için doktoru, Üstadýn yanýna çýkartmazlar. Üstadý muayene etmesine izin vermeden geri çevirirler.
Salý günü böylece geçer. Akþam olur. Akþam, yine Hatipoðlu, Devlet Üstad’ý gece götürür diye arkadaþlarýna otelin bacasýnda nöbet tutturmaktadýr.
Gecenin ilerleyen saatlerinde ortalýðý derin bir sessizlik kaplar. Talebeleri kapýyý içerden kilitlerler. Bediüzzaman’ýn rahatsýz
olmamasý için ayaklarýnýn ucuna basarak dolaþýrlar. Nöbetleþe
Üstad’ýn baþýnda beklemeye devam ederler.

5. Ýpek Palas Oteli’nden Allah’a Yürüyüþ
Gece geç vakte kadar Urfalýlarýn çoðu Bediüzzaman’ý ziyaret etmeye devam ederler. Bediüzzaman ise onlarý okþar ve vedalaþýr. Bediüzzaman’ýn vefat edebileceði, yanýndaki has talebelerinin hiç aklýna bile gelmez. Hizmetinin bitmediðini düþünerek akýllarý onun vefat edeceðini kabul etmez. Fakat Abdullah
Yeðin’in birkaç ay önce Isparta'daki ziyaretinde, Bediüzzaman:
“Ben Risale-i Nur neþroluncaya kadar bir ömür istiyorum. Ondan sonra bana lüzum kalmamýþtýr. Benim vazifemi Risale-i Nur
yapar.” þeklinde ifadelerde bulunmuþtur. Ama talebeleri bunlarý
düþünecek halde deðildirler.
23 Mart, akþam namazýndan sonra, Bediüzzaman’ýn yanýnda
nöbet beklemekten dolayý Bayram Yüksel, uykusuzluktan bir
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türlü ayakta duramaz hale gelir. Durumunu Zübeyir Gündüzalp’a anlatýr. Zübeyir Aðabey, Bayram Yüksel’e:
“Git istirahat et,” der. O da gidip istirahat eder. Ýki saat kadar
uyuduktan sonra Gündüzalp gelir ve Bayram Yüksel’e:
“Kardeþim tahammül kalmadý, bir haftadýr uyumadým.” der.
Bayram Yüksel, Zübeyir’e:
“Gel Zübeyir Aðabey! Hemen nöbeti deðiþelim.” der. Nöbeti devraldýktan sonra yatsý namazýný kýlar. Zübeyir Gündüzalp istirahata çekilir. Bayram Yüksel, Hüsnü Bayram ile beraber nöbet tutarlar. Hüsnü, Bayram Yüksel’den:
“Düþeceðim. Ayaklarým da uykusuzluktan sancýyor.” diyerek
müsaade ister. Bayram Yüksel, Hüsnü’ye izin verir. O da, Zübeyir ve Abdullah Yeðin’in kaldýðý odaya gidip istirahat eder.
Bayram Yüksel der ki:
“Üstadýn yanýnda idim, kapý arkadan kilitliydi. Gündüzden
Üstad çok hararetli olduðu için, buz istemiþti. Biz aramýþ bulamamýþtýk. Gece arkadaþlar bir yerden buz bulup getirmiþlerdi.
“Buz bulduk Üstadým.” dedim, istemedi. “Üstadým çay yapayým.” dedim. Üstad “Ýstemiyorum.” diye iþaret etti. Üstadýn mübarek dudaklarý kuruyordu. Ben ýslak mendille siliyordum, bu
hiç görülmemiþ bir hararetti. Saat iki buçuk sýralarýnda idi. Ben
Üstadýn üzerini örtüyordum. Üstad istirahat ediyordu. Bir müddet böyle devam etti. Üstad rahatsýz olmasýn diye lâmbaya mendil sararak ýþýðý azaltmýþtým. Bir ara birden Üstad boynumu tuttu, ben üstadýn kollarýný ovuyordum. O anda Üstad ellerini göðsüne koydu uyudu. Ben de Üstad uyudu diye sobayý yaktým. Üstadýn ayakucuna geçip uyanacak diye bekliyordum. Aðabeyler
de gelecek de sahur yemeði yiyeceðiz diyordum.”30
30 Necmeddin Þahiner, Son Þahitler Bediüzzaman Said Nursi’yi Anlatýyor, III, 31.
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23 Mart gece saat 03.00 sularýnda Bediüzzaman, hiç konuþmaz, sadece dudaklarý kýpýrdar. Baþucunda bekleyen Bayram
Yüksel, ellerini göðsüne koyup kendi kendine:
“Üstad biraz iyileþti, uykuya daldý. Elhamdülillâh, Üstad
uyudu.” diyerek üstünü iyice örtüp sobayý yakar.
Zübeyir Gündüzalp, Hüsnü Bayram ve Abdullah Yeðin de yan
odadan 27 numaralý odaya gelirler. Bir süre sonra sabah namazý
vaktinin girmesiyle Urfa minarelerinde Ezan-ý Muhammedî
okunmaya baþlar. Talebeleri Üstad’ýn her zamanki gibi kalkmasýný “Sabah namazý vakti girdi mi?” diye sormasýný beklemektedir.
Zira Bediüzzaman çok aðýr hasta dahi olsa, namaz vakti gelince mutlaka kalkmaktadýr. Fakat Üstad ne kalkmakta, ne de namaz vaktini sormaktadýr. Çünkü bir asra yakýn ömür süren Bediüzzaman’ýn andelib-i ruhu bostan-i cinana pervaz etmiþ, Hakk’a
yürümüþtür.31 “Gitmiþti bir sabah erken/ Ak horoz öterken.”
Bediüzzaman, Miladî 23 Mart 1960’da, [Hicrî 25 Ramazan32
1379 Kadir Gecesi’ne denk gelen gecede] saat 03.00 sularýnda
Hakk’a yürür. Üstad istirahat ediyor diye beklerlerken, o çoktan
Hakk’a ulaþmýþtýr.
Aðabeyler, “Yahu Bayram! Üstad Hazretlerinden ses gelmiyor.” derler. Bayram Yüksel de:
“Üstad uyudu, onu üþütmeyin.” der. Tekrar gelirler ve Bayram Yüksel’e:
“Üstad’dan ses gelmiyor.” deyince, o da, Üstadýn odasýna varýr. Zübeyir Gündüzalp baþucunda olduðu halde dört has talebesi Üstada bakmaktadýr. Üstad’dan hiç ses gelmez. Fakat vücudu
sýcacýktýr. Kendilerini müthiþ bir telaþ alýr. Zübeyir:
31 Veli Sýrým “Bediüzzaman’la Son Beþ gün,” Zaman (23 Mart 2004), s. 12. [Söz konusu yazýdan ihtisar edilerek ve bazý yerlerine eklenerek alýnmýþtýr.]
32 Necmeddin Þahiner, Ramazan'ýn 27. günü, þeklinde bir farklý kayýt vermektedir.
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“Üstada böyle haller olur, geçer.” der. Bayram Yüksel çok
üzülür. Zira hiçbirinin baþýndan böyle bir hâdise geçmemiþtir.
Zübeyir Gündüzalp:
“Urfa'da Elazýðlý Vaiz Ömer Efendi var, ona haber gönderelim,
o bilir.” der. Haber gönderirler, Ömer Efendi gelir. Üstadý görünce:
“Ýnnâ lillah ve innâ ileyhi raciûn. Üstad vefat etmiþ kardeþlerim.” der. Zübeyir Gündüzalp, Bediüzzaman’ýn daha önce bu tür
haller geçirdiðini ve iyileþtiðini söyleyerek arkadaþlarýný teskine
çalýþýr. Üstad’ýn vefatýna katiyen inanamazlar.
Daha önce Afyon hapsinde Bediüzzaman’ý zehirlemiþler,
bundan dolayý Üstadýn dili kýzarmýþtýr. Bayram Yüksel ve diðer
talebeleri devamlý aðlamýþlardýr. O zaman, Orada Zübeyir Gündüzalp ve Ceylan Çalýþkan gibi has talebeler de vardýr. Bunun
üzerine Ahmet Feyzi Efendi 1949’da onlara:
“Ne aðlýyorsunuz? Daha Üstad’ýn ömrü uzun.” der. O anda
Ahmet Feyzi Efendi’nin sözleri Bayram Yüksel’in hatýrýna gelir:
“Acaba yine Üstadýn ömrü uzun mu?” diye kendini teselliye
çalýþýr… Kimseye bir þey diyemez.
Gece 03:00 sularýnda Abdullah Yeðin, postaneye merhum
Adnan Menderes'e, Emniyetin tazyikinden kurtulmak için yýldýrým telgrafý çekmeye gider. Telgrafta,
“'Doksan senelik ömrünü dinine, milletine hizmet için vakfeden kahraman-ý Ýslâm, Üstadýmýz Bediüzzaman Said Nursî Hazretleri'nin bunca sene çektiði zulüm ve iþkence yetmiyormuþ gibi, bir de kendi memleketinde misafirliðine dahi müsaade edilmiyor. Bu zulmün müsebbipleri hesap vermeyecekler mi?” gibi
ifadeler yer alýr. Merhum Adnan Menderes, o zaman Ýstanbul
Pera Palas Oteli’ndedir. Telgraf çekip geri döndükten sonra Ýpek
Palas Oteli’ne gelen Abdullah Yeðin, artýk Üstad’ý kaybetmiþtir.
Gece sabaha kadar öylece beklerler.
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Mahmut Hasýrcý, faytonla Kurra Hafýz Mehmed Efendi’yi
Bediüzzaman’ý ziyaret etmek için getirir. Daha önce Üstad’dan
bunun için randevu almýþlardýr. Göstermek için 27 numaralý
odanýn kapýsýný açarlar. Yüzüne tülbent örtülen Bediüzaman’ýn
yüzünü açýp gösterirler. Mehmed Efendi “Ýnnâ Lillah ve innâ
Ýleyhi Râciûn” diyerek maðfiret duasýnda bulunur.
Üstad’ýn vefat ettiði kesinleþir ama bu ilk anda gizlenir. Bayram
Yüksel, nâþýn yanýnda kalýr. Zübeyir Gündüzalp, Hüsnü Bayram,
Abdullah Yeðin oradan ayrýlýp baþta Isparta olmak üzere, Ankara,
Emirdað, Ýstanbul, Diyarbakýr’a ve ulaþýlmasý gereken, ulaþýlmasý
muhtemel olan yerlere Üstadýn vefat haberini telgrafla bildirirler.
Sabahleyin insanlar yine Üstad’ý ziyaret etmeye gelirler. Üstad’ýn nâþýnýn yanýnda duran Bayram Yüksel, pencereden, “Üstadýmýz uyudu.” diye haber verir. Bu arada Üstad’ýn üstüne bir
tülbent örtülür. Az sonra otel sahibi gelir, kapýdan þöyle bakýnca
durumu anlar. Eyvah deyip dizlerine vurarak feryat etmeye baþlar. Dýþarýda otelci ile Emniyet Müdürü karþýlaþýnca, Emniyet
Müdürü, “Bu telaþ nedir?” diye sorar, o da, “Bediüzzaman Hazretleri vefat etti.” der.
Emniyet Müdürü, Mahmut Erbaþ’a:
“Gerçekten mi?” der, o da:
“Evet.” der. Emniyet Müdürü ve otelin önüne Üstadý Isparta'ya
zorla göndermek için gelen bütün güvenlik güçleri geri dönerler.
Hemen Emniyet Müdürü vefat haberinin aslý olup olmadýðýný anlamak için bir doktor gönderir. Doktor gelip Üstadý muayene eder ve:
“Allah, Allah çok fazla hararet var.” der. Ve oradakilere:
“Bir ayna var mý?” diye sorar. Üstadýn aðzýna, Bayram Yüksel’in getirdiði aynayý koyar, fakat aynada buhar oluþmamaktadýr. Bunun üzerine nefes almadýðýný anlar:
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“Evet. Üstad vefat etmiþ.” der ve “Fakat hiç ölüm haline benzemiyor, yalnýz bu cenazenin hemen kalkmasýný istemiyorum.
Biraz kalsýn, ben þüpheleniyorum.” talimatýnda bulunur. Daha
sonra doktor vefat raporu yazýp Emniyete verir. Zaten Nur Talebeleri de hemen kalkmasýný istemezler.
Bunun üzerine “Tereke Hâkimi” gelir. Tereke, yani varisin
býraktýðý mirasý tespit eden hâkim.Emniyet Müdürlüðü, Savcýlýða durumu bildirmiþ ve Savcýlýk da Tereke [Miras] Hâkimliði’ne
bir dilekçe yazmýþ, Bediüzzaman’ýn elindeki eþyanýn hâkimlikçe tespitini istemiþtir.
Bunun üzerin Tereke Hâkimi, Ýpek Palas Oteline gelerek Üstad’ýn cenazesi baþýnda þu kararý alýr:
Müteveffa Said-i Nursî’ye ait eþyalar yed-i emin olarak Zübeyir
Gündüzalp, Bayram Yüksel ve Hüsnü Bayram’a teslim edildiðinde, kendileri bugün hâkimliðimize müracaatla müteveffanýn
yegâne varisinin Konya Ýmam-Hatip Okulu’nda bulunan Arapça
Öðretmeni Abdülmecit Ünlükul’un olduðunu bildirerek eþyanýn
oraya gönderilmesini talep ettiler.
G.D. müteveffanýn yakýnlarýnýn beyanýna göre, varisinin Konya
Ýmam-Hatip Okulu’nda Abdülmecit Ünlükul’un olduðu beyan
edildiðinden, mûmaileyh müteveffanýn yegâne varisi olup olmadýðý tespit edilerek, kendisinden baþka varisi yoksa eþyalarýn nüfus kaydý veya veraset ilamý mucibince kendisinde ödenmesi için
Konya Tereke hâkimliðine müzekkere yazýlmasýna, eþyalarýn
mezkûr hâkimliðe gönderilmesine karar verildi. 23.03.1960.
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T.C.
Tereke Hâkimliði
Esas: 1960/1
Tereke Tespit Zaptý
Hâkim: Özdemir Türker12096.
Kâtip: Ýbrahim Dedeþah
C.M.H. liginin 23-3-960 Tarihli yazýlarýnda Ýpek Palas Otelinin
27 numarasýna inen Saidi Nursinin 23-3-960 günü kendi eceliyle vefat ettiði bildirilerek adý geçenin sahipsiz bulunmasý hasebiyle yedindeki eþyalarýn tespiti talep edilmiþ olmakla refakette
zabit Katibi Ýbrahim Dedeþah ve Mübaþir Sühi Dür olduðu halde Müteveffanýn bulunduðu Ýpek Palas Otelinin 25 numarasýna
gelindi:
Müteveffa ile birlikte bulunan Ziver Gündüzalp, Hüsnü Bayram,
ve Bayram Yüksel, Sait Nursiye ait eþyalarý gösterdiler.
Cemal Çopur Eþyalarýn kýymetini tesbiti bakýmýndan ehlivukuf
intihap edildi:
BÝLÝRKÝÞÝ: Cemal Çoður, Davut oðlu, 928 D.lu, Urfada Tiracetle iþtiðal eder, Bireciðin Merkez Mahallesi 48 numarada vukuf
yemini yaptýrýldý:
Bayram Yüksel, Ziver Gündüzalp ve Hüsnü Bayram Müteveffaya ait eþyalarý gösterdiler.
Bilirkiþiden soruldu:
Bilirkiþi: Eþyalarýn cins ve kýymeti þöyledir:
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Eþyanýn Cinsi

Kýymeti

Adedi

4000 (Kuruþ)

1

2500 (kuruþ)

1

1500 (kuruþ)

1

500

2

Lacivert gabardin kumaþtan
mamul cüppe
Çuhadan kumaþtan mamul
þalvar (içi bezle kaplý)
Ýçi pamuk dýþý (…) ve içi siyah
bezden sýrýnmýþ namazlýk
Yumuþak (Sarý renkte)
Omega marka Romen
rakamýyla gösterilmiþ cep saati
Gümüþ kaplý arkasýnda
tren resmi bulunan çalýþýr
vaziyette saat

250–300 (lira)

1

Çalýþýr vaziyette pusula

10 (lira)

1

Sýrýnmýþ pamuk hýrka

15 (lira)

1

1 çift yün beyaz çorap

2 (lira)

1 çift

Muhtelif renk mendil

100 (kuruþ)

3 adet

Yeþil sarýklý külah

300 (kuruþ)

1

Bezden mamul seccade

10 (lira)

1

Pamuk yastýk siyah baþlý

10 (lira)

1

Yün yastýk basma baþlýklý

5 (lira)

1

(…) basma kaplý küçük yorgan

35 (lira)

1

Orijinan marka termos

5 (lira)

1

(Birinin baþý basma)

Çinko ibrik

5 (lira)

1

Þemsiye

750 (kuruþ)

1

Teneke küçük leðen

500 (kuruþ)

1

Bavul

750 (kuruþ)

1

Külah, patiska iki gömlek, don,
Mendil, eski yamalýk ve eski
bezden yapýlmýþ bel kuþaðý

500 (kuruþ)
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Þanlýurfa Tereke Hâkimliði’nden elde edilen tutanaðýn bir kýsmý
bu þekildedir. Tutanaðýn geri kalan kýsmý temin edilemediðinden
kalan kýsmý Abdülkadir Badýllý’nýn malumatýndan kaydedilecek.
Buna göre:
Cizlavet marka bir çift lastik. Bir sepet içinde, dört adet sefer
tasý içi, bir adet çinko tencere küçük, bir tane küçük çaydanlýk, bir
ayaklý bardak, iki tane ayaksýz bardak, bir adet eski çarþaf, bir eski frenk gömleði, bir tane eski iç gömleði, sarýk üzerine sarýlacak
bez, üç tane mendil, bir eski bohça, bir adet havlu, bir adet kýrýk
gözlük, bir adet dua kitabý, eski yazý takvim, iki adet kalem.
Baþkaca tesbit edilecek eþyasý kalmamýþtýr.
Müteveffanýn yanýnda bulunanlardan Said Nursî’nin Afyon vilayetinin Emirdað kazasýnda tüccar Kadir Çalýþkan’a ait bir taksi
mevcut olduðunu ve müteveffanýn onunla seyahat etmekte bulunduðunu, müteveffanýn Konya Ýmam-Hatip Okulu’nda Arapça Öðretmeni olan Abdülmecit Ünlükul isminde bir kardeþi bulunduðunu baþkaca kardeþi olmadýðýný, Said-i Nursî’nin de hayatýnda evlenmemiþ bulunduðunu, müteveffanýn nüfus cüzdaný bulunmadýðýný, Emirdað Nüfusunda kayýtlý olduðunu bildirirler.
Müteveffa ile birlikte bulunan ve ibraz ettiði nüfus kaydýna
göre Zonguldak’ýn Safranbolu Kazasý Babasultan mahallesinde
hane No: 58 cild 1, 67 numarada kayýtlý Hüsnü Bayramoðlu.33
Böylece 80 küsur senelik hayatýnda, cihanlara sahip olacak
bir zekânýn elinde bulunan maddi servet 551 lira 50 kuruþtur.34
Söz konusu eþyalar, yed-î emin olarak tayin edilen, Ziver [Zübeyir] Gündüzalp, Bayram Yüksel ve Hüsnü Bayram’a teslim
edilir. Bediüzzaman’ý Urfa’ya getiren taksi ise yine bu yed-î
eminler yoluyla sahibi Kadir Çalýþkan’a gönderilir.
33 Abdulkadir Badýllý, Bediüzzaman Said-i Nursî: Mufassal Tarihçe-i Hayat (Ýstanbul:
Nisan 1998), III, 2155–56.
34 Necmeddin Þahiner, Bilinmeyen Taraflarýyla, Bediüzzaman Said Nursi (13. Baský,
Ýstanbul: Nesil Basým Yayýn, 2001), s. 450.
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Bu taksi, Bediüzzamana talebeleri tarafýndan tahsis edildiði
halde her gittiði yere ücretini ödemektedir. Vefatýndan sonra araba, talebesi ve nur nâþiri Said Özdemir’e teslim edilmiþ,
1960'tan 1994'e kadar 34 sene araba Ankara'da Nur hizmetinde,
Risale-i Nur Neþriyatýnda istimal edilmiþ ve bütün bu müddet
zarfýnda itinalý muhafaza ve bakýmý ile þu anda acentadan yeni
çýkmýþ gibi pýrýl pýrýl durmaktadýr... Isparta’da en son kaldýðý
evin garajýnda, gelenlerin ziyaretine sunulmaktadýr.
Burada da görüldüðü üzere, Bediüzzaman’ýn has talebeleri,
vefat ettikten sonra, onun terekesini resmi olarak tespit ettirip,
kanuni varisi olan Abdülmecit Efendiye vermek üzere eþyalarý
teslim almýþlardýr.
Fakat Bediüzzaman’ýn telif ettiði Risale-i Nur adlý eserleri ve
bu eserlerden gelecek olan gelirin beþte bir hissesi ise, yine Bediüzzaman’ýn vefat etmeden yaptýðý vasiyeti gereði, Nur Talebeleri cemaatine ve Nur hizmetiyle meþgul olan naþirlerine teslimi
konusu aynen kalmýþtýr.35
Yukarýda da belirtildiði gibi, Bediüzzaman’ýn vefat haberi,
bir süre ertelenip halka duyurulmaz. Terekesi hesap edildikten
sonra Urfa halký vefat haberini duyar.
Bediüzzaman’ýn vefat edeceði akþam ve gece vakti, gökyüzünü sesleriyle çýnlatan çok çeþitli ve garip kuþlarýn bulunmasý, birçok Urfalý tarafýndan mütevatir bir þekilde anlatýlmaktadýr. Urfalýlardan kimi, bu kuþ seslerinin Turna sesine benzediðini, kimi daha önce bu seslerin, hiç duymadýklarý bir kuþ sürüsüne ait olduðunu hayretle anlatýrlar. Kimi, o gece sabaha kadar bu kuþlarýn Urfa
semasýnda çýðlýk koparýp dolaþtýklarýný belirtirler.36
35 Abdulkadir Badýllý, Bediüzzaman Said Nursî: Mufassal Tarihçe-i Hayat (Ýstanbul:
Nisan 1998), III, 2154–56.
36 Abdulkadir Badýllý, Bediüzzaman Said Nursî: Mufassal Tarihçe-i Hayat (Ýstanbul:
Nisan 1998), III, 2167–68.
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6.

Ýpek Palas Oteli’nden Nâþýn Çýkarýlýþý,
Cenaze Namazý, Techiz ve Defin
23 Mart sabah 08:00 sýralarýnda bir Albayla, Emniyet Müdürü otele gelirler. Bediüzzaman’ýn talebelerine: “Ne duruyorsunuz? Gitmeyecek misiniz?” diye çýkýþýrlar. Onlardan önce otelci: “Gitmeyecekler, boþuna uðraþmayýn. Üstad vefat etmiþtir.”
diye cevap verir. Onlar da süratle dönüp giderler.
Mahmut Hasýrcý, 23 Mart sabah vakti tekrar Bediüzzaman’ý
görmek için otele giderken yolda Abdullah Yeðin’den Üstad’ýn
vefatýný öðrenir. Oradan Üstadýn cenazesinin bulunduðu otele
gider. Üstadý, þalvarý ve sarýðýyla birlikte tabuta koyarlar. Zaten
çok hafiftir. 25 kilo kadar kalmýþtýr. Merdivenler dar olduðu için
naaþýn bulunduðu sandukayý kucaðýna alýr ve aþaðýya indirir.
Bediüzzaman’ýn talebeleri ve Urfa’nýn ileri gelenleri istiþare
ettikten sonra nâþýn Dergâh Camii’nin yanýna defnedilmesine karar verirler. Ýstanbul’da, “Eyüp Sultan” ve Ankara’da “Hacý Bayram Camii” ne ise, Þanlýurfa’da da Dergâh Camii o anlama gelmektedir. Yani þehrin maneviyatý en yüksek olan yeri demektir.
Dergâh Camii’nin sol kenarýndaki kapýnýn saðýnda hazýrlanan yerde, Bediüzzamandan iki yýl önce vefat etmiþ olan Nakþî
Þeyhi Müslim Hafýz Efendi tarafýndan 1951 yýlýnda yaptýrýlmýþ
olan kümbet ve revak gibi bir yer bulunmaktadýr.37 Ýþte Bediüzzaman buraya konulacaktýr.
Bediüzzaman’ýn mübarek naþý öðle namazýndan sonra Ýpek
Palas'tan alýnýr ve Dergâh’a kadar olan yaklaþýk 1,5 km mesafelik
yol ancak iki saatte kat edilebilir. Otelden Dergâha kadar kalabalýk ve sokaklar almayacak derecede izdiham içerisinde Bediüzzaman’ýn tabutu eller üzerinde götürülür. Müthiþ bir kalabalýk vardýr. Sanki bütün dünya Urfa'ya toplanmýþ gibi bir hal almýþtýr.
37 Konunun ayrýntýlarý ileride Müslim Hafýzýn torunu Sait Turan’la yapýlan röportajda
sunulacak.
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Vefatýný duyan herkes oraya akýn eder. Ahmet Rüzgâr diyor
ki: “Orada Üstadý taþýmak için elimi uzatmak istedim. Fakat tabut, parmaklar üzerinde gidiyordu. Kimin boyu yetiþiyor ve parmaðý eriþiyorsa ancak o ulaþabiliyordu, yoksa ulaþmak mümkün
deðildi. Ben iki metre kadar ulaþabildim. Tabuta ulaþmak için
gayret edince, birden ayaklarým yerden kesildi. Ta PTT’nin oraya kadar [yaklaþýk 150 metre] ayaklarým yerden kesilmiþ olarak
gittim, ancak orada ayaklarým yere deðdi.”
Urfalýlarýn hepsi tamamýyla dükkânlarýný kapamýþlardýr.
Dergâhta Bediüzzaman’ýn gasli için tedbirler alýnýr. Kalabalýk
Halil Ýbrahim Dergâhýna yaklaþýnca iyice artar.
Cenazeyi, Dergâh Camii yanýnda bulunan Üstad’ýn ilk defnedildiði yerin güneybatýsýndaki yere yýkanmak üzere götürürler.
Urfa'nýn eski hocalarýndan ve Bediüzzaman’a çok hürmet ve
sevgisi bulunan Erzurumlu Molla Abdülhamit Efendi yýkama
vazifesini üzerine alýr.
Merhum Molla Abdülhamit Efendi Bediüzzaman’ý çok seven
ve Urfa’daki Nur Talebelerine þefkatle kucak açýp himaye eden
bir zattýr. Saðlýðýnda Bediüzzaman’a birçok Arapça mektuplar
yazmýþ, baþka bir þeyhin halifesi iken Risale-i Nur mesleðini benimsemiþ ve yalnýz Bediüzzaman’ýn vird edindiði dualarý okumaya baþlamýþtýr. Üstad, Urfa’ya geldiðinde kendileri Kadýoðlu
Camii’nde itikâfta olduðu için ziyarete gidemez. Aslýnda ziyaret
etmeyi çok istemektedir. Þafiî mezhebinden olduðu için, çok zaruri bir sebep olmadan itikâftan çýkamaz. Üstad’ýn Urfa’ya geliþinin birinci günü böyle geçer. Ýkinci günü yine Üstad hayalindedir. Onu görmek için çýrpýnýp can atar. Ýki rekât kuþluk namazý kýlýp biraz uyur. Rüyada Bediüzzaman’ý görür ve kendisine: “Seyda, ben itikâftayým, çýkamadým, ziyaretine gelemedim!” der. Bediüzzaman, mütebessim bir çehre ile, Arapça olarak “Fîhi vechün
[bir fetvasý, bir kolaylýðý var]” der. Uyanýr. Yine de rüya ile amel
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edilmez diye o gün de ziyaretine gitmez. Bediüzzaman, o günün
gecesinde vefat eder. Sabahleyin talebeleri gelip, onu alýrlar. Zaten Üstad, Molla Adülhamid’in kendisini yýkamasýný istemiþtir.
Elazýðlý vaiz Ömer Efendi, Urfalý Rafi’ Hafýz Efendi ve Bediüzzaman’ýn has talebeleri; Zübeyir Gündüzalp, Hüsnü Bayram, Abdullah Yeðin ve Hulusi Yahyagil yardýmcý olurlar. Orada, Sabri Küçük,
Ahmet Rüzgâr, Yusuf, Ýmam Keskin ve bazý Urfalý Nur Talebeleri ve
birçok hoca efendiler de cenazenin gasline yardýmcý olurlar.
Urfalý meþhur Kurra Mehmet Hafýz Efendi ise Bediüzzaman’ýn kefenini biçip hazýrlar. Kefen sarýlýrken yaðmur da hafif
hafif yaðmaktadýr.
Mahmut Hasýrcý’nýn beyanýna göre, Bediüzzaman’ýn göðsünde bir delik izi bulunmaktadýr. Üstad’ý birçok defalar zehirlemiþler ve bütün bu zehirler kuþ yumurtasý kadar Üstadýn göðsünde kahverengi bir iz býrakmýþtýr. 38
Ankara’da “tifo var” deyip herkese tifo aþýsý yaparlarken Bediüzzaman’a da “zehir” þýrýnga edilmiþ, ilk zehirleme böyle baþlamýþtýr. Daha bunun gibi birçok zehirleme olmuþ, Bediüzzaman’ýn bu zehirlemelerden birinde ateþi 40ºC’ye kadar çýkmýþtýr.
Vefatý esnasýnda da o eski zehirlerin nüksettiði söylenmektedir.
Yahudilerden bir kadýn Resûlüllah aleyhissalâtu vesselâm'a zehir
katýlmýþ bir koyun hediye etmiþ, Hz. Peygamber aleyhisselam da
Hayber’de zehirlenmiþtir.39 Koyunun ön budu Resûlüllah aleyhissalâtu vesselâmýn hoþuna gittiði bilindiðinden, ön buda zehir
konulmuþtu.40 Hz. Peygamber (s.a.v.), vefatý esnasýnda þiddetli
ateþlenmiþ, “Hayber’deki zehir iflahýmý kesiyor.” demiþtir.
23 Mart 1960 [Hicrî 25 Ramazan 1379] günü öðle namazýndan sonra, Bediüzzaman’ýn gasil ve tekfini tamamlanmýþtýr.
38 Necmeddin Þahiner, Son Þahitler Bediüzzaman Said Nursi’yi Anlatýyor, IV, 496.
39 Ebu Davud, Sünen, “Diyat” 6.
40 Bkz. Buharî, “Megazî” 41.
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O gün orada bulunan birçok insanýn þahadetiyle cenaze yýkanýrken, muhtelif renk ve büyüklükte çeþitli kuþlar gelir, bunlarý
görenler hayret ederler. Bu arada hafif hafif de yaðmur yaðmaya devam etmektedir.
Gasil iþi tamam olduktan sonra tekrar oradan alýnýp geri,
Dergâh’tan 1 km. mesafelik yol kat edilerek Ulu Cami'ye namaz
kýlýnmasý için on binlerce müminin el ve baþlarý üstünde götürülür. 23 Mart Çarþamba günü, Ulu Camii’nin içinde sol taraftaki
bir odada gece, Perþembe gününe kadar bekletilir.
Diyarbakýr, Elâzýð, Maraþ, Gaziantep, Adana ve Urfa civarý,
vilâyet, kaza ve köylerden gelen çok kalabalýk bir cemaatle, binlerce insan sabaha kadar hatim okurlar. Sabahlara kadar dualar edilir.
Bu arada bir gazeteci Bediüzzaman’ýn yüzünü açýp fotoðrafýný çekmeye çalýþýrken, millet tarafýndan hafifçe tartaklanýr.
“Saðlýðýnda sizden çektiði yetmedi mi? Þimdi vefatýnda da rahat
býrakmayacaksýnýz!” derler.
Fotoðrafçý oradan gidip Emniyete: “Beni Nurcular tartakladý.” diye þikâyet ederler. Onlar da: “Senin orada ne iþin vardý?
Ýyi ki ölmemiþsin. Geç git buradan.” derler. Haksýz olduðunu
ifade ederler.
Menderes o zaman valileri yanýna çaðýrýr. Bu nedenle Bediüzzaman’ýn Urfa’ya geldiði günlerde Urfa Valisi Urfa'da yoktur.
Menderes, Bediüzzaman’ýn vefatý haberi duyulunca derhal Urfa
Valisini Urfa’ya gönderir. O da hemen Urfa’ya gelir. Abdullah
Yeðin’in anlattýðýna göre, Çarþamba günü akþam üzeri Vali Bey,
kendileriyle görüþerek, cenazenin fazla bekletilmesine imkân
kalmadýðýný söyler.
Diðer vilâyetlerden “Bediüzzaman’ýn namazýna biz de yetiþelim!” diyerek, acele defnedilmemesi için telefon ve telgraflar gelir.
Belediye hoparlörüyle ilân edilir: “Cenaze namazý Perþembe
günü ikindi namazýndan sonra kýlýnacak.” diye. Bir gün önce de
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Cuma namazýnda kýlýnacaðý ilân edilmiþtir. Bu nedenle, Perþembe günü saat 12’de defin kararý alýnýr.
Aslýnda cenaze Cuma günü kaldýrýlacakken Urfa'da çok fazla izdiham olmasýndan dolayý vazgeçilir. Bir de Isparta milletvekilleri Menderes'e çýkarak, Üstad'ýn cenazesini Isparta'ya götürmek istediklerini söylerler. Urfa halký bunu duyunca, “Biz buradan cenaze vermeyiz!” demiþlerdir.
Perþembe günü ikindi namazýný müteakip Ulu Cami’nin avlusunda cenaze namazý kýlýnýr. Her taraf ve binalarýn üzerleri dahi
insanlarla doludur. Ekseri Nur Talebeleri, Urfalýlar ve hariçten gelenler, Vali, Belediye Reisi, hep namazda hazýr bulunurlar. Devlet,
cenaze töreninin güvenli bir þekilde yapýlmasý için her türlü yardýmý yapar. Cenaze töreni sýrasýnda kimi mümin, Fatiha okur, kimi “Baki Allah” der, kimi “Fatiha…” der. Kimi ise ilahi okur.
Ayný günde, Cizre’den cenaze için gelenler kavuþamayacaklarýný anlayýnca Mardin-Ýdil’de gýyabi cenaze namazýna dururlar.
Diyarbakýr Müftüsü de, Diyarbakýr Ulu Cami’de büyük bir
cemaatle gýyabî cenaze namazý kýldýrýr. Türkiye’nin birçok yerinde gýyabi cenaze namazý kýlýnýr. Hatta gýyabi cenaze namaz
kýlýnmasýna daha sonra da devam edilmiþtir.41
Bediüzzaman’ýn mübarek tabutu tekrar eller üzerinde, asker ve polisin yardýmýyla Halilürrahman Dergâhýna götürülür.
Bediüzzaman’ý defin anýnda, cenaze kabre indirilirken, çok
fazla izdiham yaþanýr. Hatta bir ara Vali yere düþüp altta kalarak ezilecek olur. Cenazeyi taþýmak için birlikler, halk ve polis
birbirlerinin ellerinden âdeta zorla alýrlar. O gün çekilen fotoðraflardan da anlaþýldýðý üzere asker, polis ve halk iç içedir. Ýzdihamdan sýkýþan ve baðýranlarýn haddi hesabý yoktur. Kol saatini kaybedenler… Külahýný düþürenler… Desen desen
41 Bkz. Abdulkadir Badýllý, Bediüzzaman Said-i Nursî: Mufassal Tarihçe-i Hayat (Ýstanbul: Nisan 1998), III, 2174.
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halk… Sarýklar baþka baþka, takkeler rengârenk, kisveler deðiþik. Benizler türlü türlü.
Dönemin Urfa Valisi Þerafettin Atak, Emniyet Müdürü Talip
Albayrak ve Garnizon Komutaný da cenaze törenine iþtirak ederler. Hatta cenaze defin için Dergâha götürülürken kortejin önünde bulunan Vali gözyaþlarýný tutamaz aðlar.
Bediüzzaman, 24 Mart 1960'da Perþembe günü ikindi namazýný müteakip on binlerce insanýn göðe yükselen tekbir sesleri
arasýnda ve hafif hafif çiseleyen bir yaðmur eþliðinde yeþil renkteki tabut içinde, saat 16.25’te Halilürrahman Dergâhý’nda topraða verilir. Mezarýn temelinde su çýktýðý için betonla kaplanmýþ
ve tabut içinde kabre konulmuþtur. Kabre konurken mezarý baþýnda Abdülhamit Komiser Yasin-i Þerif okurken cümle mümin
gözyaþlarýný tutamaz aðlar.
Gerek Bediüzzaman’ý Halil Ýbrahim Dergâhý’na götürürken,
gerekse gasli yapýldýktan sonra defne götürürken senelerce Bediüzzaman’ýn hizmetinde bulunmuþ olan Zübeyir, Bayram, Hüsnü
gibi Nur Talebeleri, birbirlerine kol kola verirler, adeta kendilerini kaybetmiþçesine, aðlarlar, “Ah Üstadýmýz!” diye feryat ederler.
Abdullah Yeðin o zaman, onlara der ki: “'Kardeþim, kendinize gelin, biz Üstadýmýzýn fani þahsýna baðlý deðiliz!” Merhum
Ceylân Çalýþkan da ona: “Sen ne konuþuyorsun, Üstadýmýz her
þeyiyle Kur’ân’ýndýr, Ýslâm’ýndýr.” diye cevap verir. O gün adeta kýyamet kopmuþ gibi bir hal vardýr. Yaðmur yaðmakta, sema
aðlamakta... Gözler yaþlý… Yaðmur damlalarý, acýyla çýkan gözyaþlarýna eþlik etmektedir.
Firavun ve ordusunun boðuluþunu anlatan bir ayette, Cenâb-ý
Hak, “Gök ve yer onlarýn üzerine aðlamadý.” (Duhan 44/29) buyuruyor. Bunun mefhumu muhalifi “Gök ve yer iyi insanlarýn vefatýna aðlar.” demektir.
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Resûlüllah aleyhissalâtu vesselâm buyurdular ki: “Sa'd Ýbn-u
Muâz'ýn vefatýndan Arþ titredi.” Bir rivayette “Arþ-ý Rahman titredi” buyurmuþtur.”42 Mekânýn insanlarla çok ciddi iliþkisi vardýr.
Çoðu Sahabe, Tabiin ve Evliya’nýn vefatýnda olduðu gibi Bediüzzaman’ýn vefatýnda da sema aðlamaktadýr.
Etraftan, Abdullah Yeðin, Bayram Yüksel, Mustafa Sungur,
Zübeyir Gündüzalp gibi Nur Talebelerini tanýyanlar, “Nur Talebeleri, baþýnýz sað olsun!” derler.
Senelerce evvel Bediüzzaman, Abdullah Yeðin’e hitaben:
“Sana baþýn sað olsun diyecekler, keçeli keçeli…”' dediðinin
manasýný, Abdullah Yeðin o acý günde anlar. Abdullah Yeðin:
“Hayatýmda böyle bir manzara ve bir hal ile karþýlaþmamýþtým.
Böyle bir vefat hâdisesini görmemiþtim. Üstadýmýzýn senelerce
evvel 'Ben de Urfa'ya geleceðim' demesi bu þekilde hiç beklemediðimiz bir tarzda tecelli etmiþti. Bütün Urfalýlar bizimle
alâkadar oluyorlar, acýlarýmýzý paylaþýyorlar ve bizleri teselli etmeye çalýþýyorlardý. Bütün gelen misafirleri kurbanlar keserek
memnun ediyorlardý. Ziyafetlerle, Ýslâmî kardeþliði yaþayýþlarýyla temsil ediyorlardý. Ulu Camiin önünde müteaddit kazanlar
konulmuþ, yemekler piþirilmiþti.” diye bu günü biraz buruk tebessümle bize anlattý.
Bu arada Bediüzzaman kabre konurken, Vali Þerafettin Bey,
Komiser Hafýz Abdülhamit’i çaðýrýr ve bir aþýr okumasýný ister.
Komiserin sesi çok güzeldir. O da “Yasin” suresini baþýnda baþlayarak ‘in kânet illâ sayhaten’ (Yasin 36/53) ayetine kadar okur.
Okurken de sesi çýktýðý kadar güzel bir avaz ile okur. Daha sonralarý, onun bu hali tespit edilmiþ ve 27 Mayýs Ýhtilali olunca,
Yasin’i okuduðu için hemen emekliye sevk edilmiþtir.43
42 Buharî “Menakýbü’l-Ensar” 12.
43 Bkz. Abdulkadir Badýllý, Bediüzzaman Said-i Nursî: Mufassal Tarihçe-i Hayat (Ýstanbul: Nisan 1998), III, 2151.
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Mehmet Kýrkýncý Hoca Efendi’nin anlattýðýna göre, cenaze
defnedildikten sonra, Zübeyir Gündüzalp orada bulunanlarý þu
sözlerle teskin eder:
“Artýk Üstadýmýz gitti. Bu hizmet bizim boynumuzda kaldý.
Ölünceye kadar bu hizmeti devam ettireceðiz. Üstadýmýz vefat
etti, diye durmayacaðýz. Peygamberimiz vefat edince Ýslamiyet’i yayma vazifesi durmadý; bu vazifeyi Sahabeler üstlendiler.
Þimdi biz de bu hizmet uðrunda önümüze çýkan bütün engelleri
aþacaðýz. Engeller ne kadar büyük olursa olsun, bizdeki himmet,
þehamet, celadet, cesaret ondan daha büyüktür. Bu hasiyetlerin
karþýsýna hangi engel çýksa küçüktür.” der. Bunun üzerine orada
bulunanlar teskin olur ve þevkleri artar.
Türkiye’nin her tarafýndan Urfa’ya gelen on binlerce misafiri, Urfalýlar büyük bir âlicenaplýkla aðýrlarlar. Evlerine götürüp
misafir ederler. Ulu Camii’nin o geniþ avlusunda kurbanlar kesilir, kazanlar kaynatýlýr. Urfalýlar canla baþla bu iþe katýlýr. Akþam iftar yemeði yedirirler. Günlerce onlara ikramda bulunurlar.
Cumhuriyet Halk Partililer de büyük gayretler gösterirler. Bunlardan en çok misafir götürenler Vedat Melik’in babasý merhum
Bakýr Melik olur.
24 Mart 1960’ta defin saðlanýr. Ancak, hususî araba tutanlar
yetiþirler. Ceylân Çalýþkan, Çalýþkan Hanedaný, Emirdað Nur Talebeleri çok zor yetiþirler. Merhum Ceylân Aðabey çok fazla üzülür: “Kaç sene Üstada hizmet ettik ve vefatýnda bulunamadým.”
diye. Çoklarý da Cumaya kalacak diye, Cuma günü sabah gelirler.
Bediüzzaman vefat ettikten sonra birçok insan tarafýndan
“mersiye” yazýlmýþtýr.
Üstad’ýn ölümü üzerine yazýlan bazý mersiyeler:

Abdülmecit Efendi, mersiyesinden
Ey mezarcý göm beni de o Said’in kabrine,
Fýrkatin dayanamam vallahi asla kahrine.
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Katýlsýn zerratýmýz âlem-i berzahta keza,
Sarýlsýn birbiriyle ruhlar ila yevmi’l-ceza.44

Seneler öncesi Hasan Feyzi’nin ayrýlýk þiiri
Çekilip nur-u hidayet yine zindan olacak,
Yine firkat, yine hasret, yine hüsran olacak.
Yine sen, yaþ yerine kan akýtýp aðla gözüm,
Çünkü hicran dolu kalbim yine hicran olacak.
Yine göç var diye Mecnuna haber verme sakýn!
Yine matem, yine zâri, yine efgan olacak.
Açýlan ol gül-ü tevhid, sararýp solsa gerek,
Kapanýp kâbe-i irfan, yine viran olacak.
Haber aldým ki yarýn yad olacakmýþ bize yâr,
Ne büyük yâre ki, kimler buna derman olacak?
Bu büyük derd-i elemden kime þekva edeyim?
Ýþiten nâlemi, hep ben gibi nâlân olacak.
O þifa-bahþ olan envarýný sen çeksen eðer,
Bana kim nur verecek, kim bana Lokman olacak?
O temiz pak nefesin, âb-ý hayatý bu çölün,
Onu dûr etme ki her fert ona reyyan olacak.
Hele ol nur-u þerifin kime deðmiþse eðer,
Küçücük zerre de olsa, meh-i tâbân olacak.
O lütufkâr, o keremkâr eli öptükçe benim
Bu küçük kalb-i hazînim yine handan olacak.45
Bab-ý feyzinden ýrak olmayý asla çekemem,
Dahi nezrim bu ki caným sana kurban olacak.
Nazarýn erse garip baþýma ey nur-u Hüdâ,
Bugün artýk bu hakir bendede umman olacak,
Bu anasýr, yüzüne her ne kadar çekse hicab,
Yine haksýn, buna þahit yine Kur'ân olacak.
Kab-ý Kavseynden alýp dersimi bildim ki ayân,
44 Abdulkadir Badýllý, Bediüzzaman Said-i Nursi, III, 2176.
45 Bediüzzaman Said Nursi, Risale-i Nur Külliyatý, s. 2193.
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O güzel nur-u bedi', mânevî sultan olacak.
Sakýnýp, Feyzi-i biçareye bahs açma bugün,
Yine baþtan yine þeyda, yine giryan olacak.

BÜYÜK ÇÝLEKEÞ
Kan-ter içinde yaþadýn kan-terdi pazarýn;
Yoktu hiç vefâdârýn...
Sînelere çarpýp geçiyordu âh u zârýn..
O ateþten efkârýn...
Maðmalar gibiydin yalnýz kaldýðýn günlerde..
Âlâmýn perde perde..
Hasretle geçip gitti hicrân dolu her anýn;
Netti gayet kararýn:
Nûrlar yaðýp karanlýklarý boðuncaya dek,
Bu ýzdýrap sürecek..!
Aþk rehberin olmuþtu, mefkûren de dildârýn;
Ýçtendi ah u zârýn.
Ýnleyip dolaþtýn çöllerde.. çöldü her yöre:
Ova, oba, dað, dere..
Bahar müjdelemiþtin, tüllenmeden baharýn,
Masmavi gülizarýn.
Göçüp gittin bir gece tan yeri aðarýrken..
Tam horozlar öterken...
Hep anýp durmuþtun, erdin vuslatýna Yâr'ýn..
... Ve gönüller mezarýn... 46
M. Fethullah Gülen
7. Definden Sonraki Hadiseler
Bediüzzaman’ýn cenazesi defnedilmekle iþ bitmez. Sadece
Türkiye'den deðil, dýþ ülkelerden duyanlar da kabrini ziyaret etmeye gelirler. Defin esnasýnda ve belirli bir süre güvenlik müla46 M. Fethullah Gülen, Kýrýk Mýzrap, (Ýstanbul: Nil Yayýnlarý, 2004), s. 31-32.
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hazasýyla askerî birlikler, Urfa'nýn etrafýný tanklarla çevirirler.
Kabrinin baþýnda da sürekli polis beklemektedir.
Bediüzzaman’ýn Urfa'ya geliþi hükümeti ve bilhassa muarýzlarý evhama düþürür. Bediüzzaman’ýn kabrinin Halil Ýbrahim
Dergâhý gibi çok mübarek bir yerde bulunmasý, ziyaretçilerin
her taraftan gelmesi, hususiyle çevre köylerden ahalinin kabri
ziyaret edip, yüzlerini kabre sürmeleri gibi haller onu sevmeyenlerin iþine gelmemektedir.
Ayný zamanda Þafii Mezhebinde cenaze namazýnýn kabre karþý
durarak kýlýndýðý gibi, mevta kabirde iken de kýlýnabilir olmasý; dolayýsýyla Bediüzzaman’ýn namazý kýlýnýp defnedilmiþ olmasýna
raðmen, cenaze namazýna yetiþemeyen Þafiîlerin kabre karþý yeniden cenaze namazý kýlmalarý, Emniyette su-izanna vesile olmuþtur.
Ziyarete gelenlerden kimi þiþelere Dergâhýn suyundan doldurup, kabrin üzerine koyarak dua ettikten sonra hastalarýna þifa
olsun diye içirir. Kimi Bediüzzaman’ýn kabrinin üzerine þeker
koyar ve sonra onu alýp hastasýna götürür. Kimi hatýra olarak,
kabrin topraðýný ceplerine koyup gitmektedir. Hatta sürekli kabrin topraðý azalmaktadýr.
Üstadýn talebeleri, azaldýkça kabre toprak götürürler; fakat
bakarlar ki kabirde toprak kalmayacak, beton ile üzerini kapatmak mecburiyetinde kalýrlar.
Yukarýda da belirttiðimiz gibi, Bediüzzaman, saðlýðýnda mütemadiyen mezarýnýn gizli kalmasý için Cenâb-ý Hak'tan niyazda
bulunmuþtur. Bunu talebelerine de bildirmiþtir. Bunun sebebi
kendisine sorulduðunda, “Bu insanlar mezar ziyaretinin usulünü
bilmiyorlar, mezarda yatan makbul kullarý vesile ederek Cenâb-ý
Hakk’ýn dergâhýna el açacaklarken, tehlikeli bir þekilde mezarda
yatanlardan dilekte bulunuyorlar. Hayatta rahat yüzü göremedim,
65

Bediüzzaman’ýn Urfa Günleri

mezarýmda rahatsýz edilmemek için Rabbimden mezarýmýn gizli
kalmasýný niyaz ediyorum.” demiþti.
Gerçekten de mezarýnýn birkaç ay Urfa'da kalmasý esnasýnda
bu arzunun ne kadar isabetli olduðu açýkça anlaþýlmýþtýr.

8. Nâþýn Urfa’dan Kaldýrýlýp Isparta’ya
Götürülüþü ve Nâþýn Akýbeti
Bediüzzaman’ýn vefatýndan sonra onu ziyarete gelenlerin çoðu, “Talebelerini göreceðiz.” diye Abdullah Yeðin, Zübeyir Gündüzalp gibi Nur Talebeleri’nin yanýna uðrayýp görüþmeden gitmezler. Tabii bu hal ehl-i dünyanýn iþine gelmez. 27 Mayýs'tan
sonra da günlerce ziyaretler devam eder. Türkiye'nin her tarafýnda bulunan talebeleri yer yer bazý vilâyetlerde, kazalarda ve köylerde sýrf Allah rýzasý için halka Risale-i Nur okuyup anlatýrlar.
Ýmandan gelen bir fedakârlýkla Kur'ân-ý Kerim'in hakikatlerinin
öðretilmesine, tahkiki imana vesile olmaya çalýþýrlar.
27 Mayýs'tan bir kaç gün sonra muhaliflerin ifsadý neticesinde Urfa'daki tanýnmýþ Risale-i Nur Talebelerine karþý hükümet
harekete geçer. Zaten ordu idareyi ele almýþtýr. Urfa ve civarýndaki Nur Talebelerinden bir kýsmýný toplarlar ve jandarma merkez komutanlýðýna götürürler. Ýhtilâl olalý bir-iki gün olmuþtur.
Bir kaç gün orada beklettikten sonra, sýra ile Abdullah Yeðin ve
diðer Nur Talebelerinin ifadelerini almaya çaðýrýrlar. Ýki binbaþý, bir kaç asker Nur Talebelerinin ileri gelenlerini tekrar be tekrar çaðýrarak, muhtelif sualler sorarlar.
Abdullah Yeðin’in, Urfa’da karakolda, ifadesi bir binbaþý tarafýndan alýnýr. En çok üzerinde durduðu nokta, “Niçin Urfa'da
duruyorsun? Ýaþeni nasýl temin ediyorsun? Neden izinsiz camilerde ders okuyorsun?” sualleridir. Sonra Zübeyir Gündüzalp’ýn
da ifadesi alýnýr. Ondan sonra sýra ile gelen Nur Talebelerinin
hepsini, Hâkim üsteðmenin yanýna ifade vermeleri için gönde66
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rirler. Hâkim üsteðmen insaflý ve adaletlidir. Nur Talebelerine
oturmalarý için sandalye verir, otururlar ve bir arkadaþ gibi ifadelerini alýr. Biraz konuþtuktan sonra, “Sizi yanlýþ anlatýyorlar,
bizim bildiðimiz gibi deðilmiþsiniz. Sizin suçunuz yoktur. Siyasiler iþi karýþtýrýyor.” diye konuþur. O gün ifadelerini aldýktan
sonra hepsini serbest býrakýr.
Hâkim üsteðmenin insaflý biri olduðunu gören Abdullah Yeðin, “Komutaným, bunlar bizi kendi memleketimizden, suçsuz yere uzaklaþtýrýyorlar” diye dert yanýnca, o da: “Bu olaðan üstü dönem olduðu için, böyle zamanlarda haklý olup olmamaya deðil,
emre bakýlýr. Þimdi siz gidin, bir iki ay sonra gelirsiniz” der. Abdullah Yeðin, Gaziantep’e, Zübeyir Gündüzalp Ankara’ya gider.
27 Mayýs Ýhtilâlini müteakip Bediüzzaman’ýn mezarý parçalanýp nâþýnýn nakledilmesi hasat zamanýna denk gelir. 11 Temmuz 1960 [Hicrî 1380] gecesinde Dergâh’ýn etrafý askerlerle sarýlýr. Oradan kabri yýkýlýp uçakla götürülecektir.
Böylece Üstad’ýn nâþý Urfa’da 111 gün kalýr. Çýkarýlan nâþ,
12 Temmuz 1960 günü Pilot Astsubay Ahmet Kýrlay’ýn kullandýðý C 47 askeri uçaðýyla Afyon’a oradan askerî bir araçla Dinar-Baladýz üzerinden Isparta’ya götürülür.
Üstad’ýn merhum kardeþi Abdülmecit Efendi, mezarýn açýlmasý
olayýný en iyi bilenlerdendir. Çünkü askerlerle birlikte o da vardýr.
27 Mayýs Ýhtilali’nden sonra Bediüzzaman’ýn kabrinin yýkýlacaðý geceden bir hafta önce ikindi vakti Abdülmecit Efendi’yi
Konya’da vilayete çaðýrýrlar. Gider ve bakar ki generaller oturmaktadýr. O zamanki Kara Kuvvetleri Komutaný Cemal Tural,
Diyarbakýr Garnizon Komutaný Konya Valisi ve diðer generaller
Abdülmecit Efendi’ye yer açarlar. Kahve içirirler. Cemal Tural,
onu yanýna oturtur. Abdülmecit Efendi’ye der ki: “Hocam, devletimizin þöyle bir niyeti var. Aðabeyinizin kabrini Urfa’dan ta67
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þýmak istiyoruz. Çünkü Urfa’ya Türkiye’nin dýþýnda birçok yerden insanlar geliyor. Kabrinin baþýnda çok nümayiþler [tezahüratlar, kutlamalar] oluyor. Bu ise devleti rahatsýz ediyor.” Abdülmecit Efendi, Cemal Tural’a,
“Siz onu nere götürürseniz götürün, yine o iþ olur.” der. Cemal
Tural:
“Devletin niyeti baþkadýr.”
Komutanlarýn kendileri Abdülmecit Efendi adýna bir dilekçe
hazýrlamýþlardýr. Yazdýklarý dilekçeyi, Abdülmecit Efendi, müracaat ediyormuþ gibi, imza etmelerini isterler. Bakar ki, zorla da
olsa imza ettirecekler. Bunun üzerine Abdülmecit Efendi direnmez: “Filan kanunun filan bendine göre ben aðabeyimin kabrinin, Urfa’dan naklini istiyorum.” diye imzalar.
Ona derler ki, “Konya’dan ayrýlmayýnýz. Bugünlerde sizi
tekrar çaðýracaðýz.” Altý yedi gün sonra tekrar ararlar, gider. Yine ayný askeri erkân vardýr. Ýkindiden sonra Konya’dan uçaða
binerler ve gece yarýsý Urfa’ya gelirler. [11 Temmuz 1960] Abdülmecit Efendi’yi askerî bir kýþlaya götürürler, [Buranýn, tahmine göre þimdiki Karakoyun Deresi’nin kenarýndaki Merkez
Komutanlýðý olduðu anlaþýlmaktadýr]. Orada namazýný kýlýp yemeðini yer. Sonra han gibi bir yere götürürler. Yani bugünkü
Dergâh Camii’nin yanýnda ilk defa Bediüzzaman’ýn defnedildiði yere. Abdülmecit Efendi’nin hastalýktan dolayý geceleyin
gözleri iyi görmemektedir.
Zaten 11 Temmuz 1960 günü Urfa’nýn etrafýnda belirli noktalara, tanklar ve zýrhlý araçlar yerleþtirilmiþ; Balýklýgöl’ün etrafý askerle çevrilmiþtir.
O gün kabri, açma iþinde görevli bulunanlardan birinin anlattýðýna göre, Abdülmecit Efendi, kabir açýlýrken kabrin baþýndadýr.
Sürekli aðlamaktadýr. “Aðabeyim, hayatýnda rahat yüzü görmedi, vefat ettikten sonra da rahat ettirmiyorlar.” diye aðlamakta68
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dýr. Yine, “Acaba evliya çürümez. Aðabeyim çürüdü mü?” der.
Kabri kazmak için iki kiþi çalýþmaktadýr. Kabir açýlýrken öyle
mübarek bir koku yayýlýr ki, misklere deðiþilmez. Kefen görünür.
Bediüzzaman aradan 111 gün geçmesine raðmen taptazedir ve
hiç çürümemiþtir. Beraber gömülen sanduka çürümüþtür. Açanlardan biri, naþa hakaret etmek ister, fakat buna fýrsat verilmez.
Zaten kendisi de felç olup iki ay sonra vefat eder. Oradan nâþ çýkarýlýp, ilaçlanýp sonra da galvanizle kaplanan yeni tabuta konur.
Abdülmecit Efendi’ye “Bu senin aðabeyin, istersen bak.” derler. Abdülmecit Efendi, parmaðýyla dokunur. Pamuk gibi yumuþaktýr. Fakat yüzünü açmaz. Daha sonra “Ah niye yüzünü açýp
bakmadým?” diye âh u vâh eder. Tabutu kapatýp lehimlerler. Abdülmecit Efendi adýna yazýlan dilekçeyi de bir dosyanýn içine koyup tabutun kenarýna asarlar. Sonra tabutu alýp askeri araca yerleþtirirler. Oradan Urfa Havaalanýna gelirler. 1960’larda Urfa Havaalaný mevcuttur. Oraya gelinceye kadar sabah olur, güneþ doðar.
Tarih, 12 Temmuz 1960. Üstad’ýn konduðu tabut, mevcut uçaðýn
kapýsýndan girmez. Cemal Tural, oradakilere baðýrýp kýzar; “Niye
hesabýnýzý doðru yapmýyorsunuz?” diye. Diyarbakýr’dan yeni uçak
gelir. O gelinceye kadar öðle vakti olur. Cemal Tural, tabutun bir
kenarýndan kendisi tutar ve tabutu uçaða yerleþtirirler. Abdülmecit
Efendi de uçaðýn önüne kýsmýna biner. Afyon’a vardýklarýnda,
ikindi vakti geçmektedir. Birkaç tane subay oradan yine bir askerî
araca nâþý koyarlar. Abdülmecit Efendi de önüne biner. Altý yedi
saat giderler. Gece olur, gece yamaç bir yere varýrlar. Etrafý surdur.
Abdülmecit Efendi diyor ki: “Surun üstüne çýkýp etrafa baktýðýmda hiçbir ýþýk görünmüyordu. Orada kazýlmýþ hazýr bir kabir vardý. Hemen acele ile oraya koyup kabri kapattýlar.”
Bir Baþçavuþ, Abdülmecit Efendi’ye der ki: “Hocam, burada
mý kalmak istersiniz, evinize mi gitmek istersiniz?” Abdülmecit
Efendi düþünür ve o zaman “Burada kalýp da ne yapayým? Beni
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evime götürün.” der. Akþam orada kalmaz. Hemen telsizle bir
araba isterler. Siyah bir taksi gelir. Þoförü askerdir. Binip bir iki
saat yol alýrlar. Bir þehre varýrlar. Abdülmecit Efendi askere:
“Oðlum burasý hangi þehirdir?” diye sorar. Asker: “Hocam, burasý Eðridir.” der. Öylece Konya’ya gelir. Daha sonra sabah olur.
Sabah olunca, Abdülmecit Efendi âh u vâh eder: “Ah niye ben
orada o gece kalmadým?”
Ýlk etapta nereye gömüldüðü bilinmez. Daha sonra anlaþýlýr
ki, Üstad ilk önce Isparta mezarlýðýna gömülür. Sonra o ilk gömülen yerin kenarýnda Risale-i Nur talebelerinden biri çocuðunu gömerken Üstadýn mezarýný tevafukan bulur ve oradan alýp
götürürler. Naþý, Serdar diye bir Nur Talebesinin anne-babasýnýn
evinde saklarlar. Sonra ayrý bir mezar bulurlar ve oraya gömerler. Bir ihtimal oradan da üçüncü bir yere kaldýrýlmýþtýr.
Abdullah Aymaz Bey, “Ben, þu an Bediüzzaman’ýn defnedildiði yeri biliyorum, ama söyleyemem.” demektedir. Ayný soruyu, Abdullah Yeðin’e sorduk. O da söz konusu kabrin, Isparta Ýl
sýnýrlarý içinde olduðunu, nerede olduðunu bilmesine raðmen,
söylemeye mezun olmadýðýný, belirtmiþtir. Anlaþýlan o ki, Bediüzzaman’ýn þu anki defnedildiði yeri, yine kendi beyanýna göre,
birkaç has Nur talebesinden baþka kimse bilmemektedir.
Böylece, 20 Mart 1960’ta Isparta’da baþlayan yolculuk yine,
12 Temmuz 1960’ta Isparta’da noktalanýr.
Bazý talebelerine göre, Üstad Isparta’da bir defa olsun helikopter veya uçaða binmek ister. Bu, mümkün olmayýnca der ki:
“Öyleyse ben de bedava binerim!”
Ýlk baþlarda Urfa’dan kabir yýkýlýp naþý götürüldüðü gece, Isparta’da bir kabir açýlýr. O zaman o kabir iþaretlenir. Nur Talebelerinden Abdülkadir Badýllý da bu iþaretli yeri, daha sonra bizzat
gördüðünü söylemektedir. Baþucuna, üzerine “
” yazýlý kü70
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çük bir mermer taþý konulmuþtur. Bu mezar bir zaman öylece kalýr. Bilahare oradaki talebeler, geceleyin orayý açýp bakarlar ki içi
boþ bir sandýk. Bununla beraber, o boþ sandýðý alýp getirip Sav’da
en meþhur Hacý Hafýz Muhammed adlý Nur Talebesinin kabrinin
yanýna koyarlar. Bunu dikkatleri kasten buraya çekmek için yaparlar. Daha sonra Barla mezarlýðýnda olacaðý anlaþýlýr. Abdülkadir Badýllý, kabrin halen Barla’da olduðunu düþünmektedir.
Kimileri de Isparta, Sav’da, Davraz Daðýnda, daha önceden
Bediüzzaman’a hazýrlanan bir mezarda defnedildiði tahminlerini yapmaktadýr. Bir baþka rivayete göre, Said Nursi'nin nâþý Isparta Yenice Mahallesi Mezarlýðý'ndan en yakýn birkaç talebesi
tarafýndan çýkarýlarak Emirdað ya da Barla'da defnedilmiþtir.
Bediüzzaman'ýn, “Benim kabrim çoklar tarafýndan bilinmeyecek.” vasiyetine takýlan Celal Afþar, Üstad’ýn vefatýndan sonra
uzun sürebilecek bir tereddüt dönemi geçirdiðini ve þöyle düþündüðünü söylemektedir: “Hafýzamýzda ciddi bir yer etmiþti. Ancak
Urfa'da Allah emanetini alýnca, ben dedim ki ‘Bunlarda da bir þey
yokmuþ, Nurculuk da bir þey deðilmiþ, hiç olmazsa Bediüzzaman
vasiyetini yazmasa idi, dilden dile dolaþsaydý da birileri uydurmuþ
derdik. O beni ciddi manada hýrpaladý. Nasýl olur yani, ne gerek
vardý, bilinse ne olurdu filan? Üstad'a karþý olan muhabbetimin
yüzde 70–80'i gitti o arada yani. Böyle bir edepsizliðimiz oldu.”
Afþar'ýn takýldýðý nokta, “Bilinseydi deðil de, niye çok kiþi tarafýndan bilinmeyecek deyip de bilindi?” sorusudur. “Niye takýldým onu da bilmiyorum ama bu cehaletin bir ifadesi. Neticede
Ankara'da herkese dedim ki artýk gelmeyin bana. Sonra kardeþimiz Hasan Okur “Niye?” filan dedi. Niyesi var mý? Gelmeyin artýk dedim. Sonra yalnýz onu kabul ettim, ben ona ikinci üstadým
diyorum. Yani Nurlarý bana en güzel þekilde nakþeden kiþi. Böylece bütün dünya bildi, ne gerek vardý böyle bilinmeyecek deme71
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ye, dedim.” O da “Sabýr kadar güzel bir þey var mý? Sabret bakalým.” dedi. “Niye sabredeceðim” dedim, “Benim takýldýðým nokta bu, “Çoklar tarafýndan bilindi iþte, yarýn sen git, ben de gideyim Urfa'ya, hepimiz görürüz.” O yine, “Çoklar tarafýndan bilinmeyecek.” dedi, “Hiç endiþen olmasýn.”
27 Mayýs Ýhtilali’nden sonra Bediüzzaman’ýn merhum kardeþi Abdülmecit Efendi’nin alýnýp kabrinin Urfa’dan uçakla Afyon’a oradan da askerî araçla Isparta’da bilinemeyen bir yere
götürülmesi neticesinde, Afþar’ýn þüpheleri zail olur ve Nurlara
imaný daha da artar.
Nur Talebelerinden Salih Özcan da “Benim kabrimi bir iki
has talebemden baþkasý bilmeyecek.” sözünün hikmetini araþtýrýr. Üstad vefat ettikten sonra bütün Urfa’da herkes Halilürrahman Camii’nin avlusuna defnedilen Üstadýn kabrini bilir ve ziyaret ederler. Bu konu onun kafasýna takýlýr ve Elazýð’da Hulusi Yahyagil’in yanýna gider. Ona der ki:
“Ben Üstad’ý ziyaret ettiðimde bana dedi ki: Benim kabrimi bir
iki talebemden baþka bilen olmasýn. Þimdi herkes biliyor. Bu nasýl
olacak?” Bunu anlayamadým. Allah’ýn veli kullarýndan Hulusi Bey:
“Salih! Üstad ne demiþse çýkmýþ. Çýkmayanlar da çýkacak.
Allahu Teâlâ o zatý yalancý çýkarmaz.”
Hadis-i þerifte Allah Resulü buyuruyor ki: “Allah'ýn öyle kullarý var ki, (bir iþ için) Allah'a yemin etse, Allah onu boþ çevirmeyip dilediðini yerine getirerek yemininde yalancý çýkarmaz.”47 Yani toprak sudur, dese, Allah onun dediðini doðru çýkarmak için, topraðý suya çevirir.
27 Mayýs ihtilali olup ve Üstad’ýn kabri bilinmeyen bir yere
götürülünce, Üstad’ýn kerameti de ortaya çýkar.
47 Buharî, “Diyat” 19,
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Bediüzzaman, baþýna gelecek olan hadiseleri bir hiss-i kable’l-vuku (önsezi) ile hissedermiþ. Örneðin Kastamonu'da adliye savcýlarý ve operasyon komiserleri, bulunduðu yeri araþtýrmaya gelirler. Bediüzzaman, o dakikadan sonra, baþýna gelecek
olan dehþetli saldýrýyý, bir firasetle anlar. Kendine verilen zehirlerin þiddetinden nerde ise öleyazacaktýr. Bu yüzden Isparta’da
kýymetli Nur Talebeleri’nin kucaklarýnda teslim-i ruh edip orada
defnolmayý dahi, kalben niyaz eder.
Dua kitabýnda Hizbü'l-Ekberi'l-Kur'ân bölümü açar. Birden
“Rabbinin hükmü gelinceye kadar sabret. Muhakkak Sen bizim
himayemiz altýndasýn.”(Tur 52/48) mealindeki ayet karþýsýna çýkar. Bediüzzaman bu ayetin yorumunda birçok iþaretleri beyan
ettiði gibi kendisinin hangi þartlarda olursa olsun Allah’tan himaye edileceðini anlar. Cenab-ý Hak bu ayetle ona, [kendi verdiði anlam ile] þunlarý demektedir: “Sabreyle! Baþýna gelen kaza-yý Rabbâniyeye teslim ol! Sen inayet gözü altýndasýn, merak
etme! Gecelerde tesbihat ve tahmidata devam eyle!”48
Bu ayete bakýnca, Bediüzzaman’ýn hayatýnýn baþýndan sonuna
kadar, Rahmanî bir el ile Hakim ve Kadir olan Allah’ýn “inayet
gözü” altýnda cereyan ettiðini söylemek doðru bir tespit olacaktýr.
Zira, “Ýnayet gözü” onu hayatta koruduðu gibi, vefatýndan
sonra da korumaya devam edecektir.

48 Bkz. Bediüzzaman Said Nursî, Risale-i Nur Külliyatý, s. 2183.
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C. BEDÝÜZZAMAN HAKKINDA URFA’DA
DÝLDEN DÝLE ANLATILANLAR
Bediüzzaman’ýn vefatý esnasýnda o gün Urfa’da bulunan, gerek cenaze törenine gerekse diðer olaylara þahit olan ya da bu
konuda bilgi sahibi olanlarla görüþtük.

1. Abdullah Yeðin
Size Üstad, “Nur Talebelerinin Aðabeyi” demiþ, bu
ne zaman ve nasýl oldu?

Estaðfurullah. Emirdað’da mý Isparta’da mý iyice hatýrlamýyorum, Üstad’ýn arabasýndaydýk. Beni yolcu ediyorlardý. Ýþte o zaman,
bir ara dedim ki, “Diyarbekir’de Mehmet Kayalar var, onu ziyarete gitmek istiyorum, ne dersiniz?” Dedi ki, “Lüzumu yok. Urfa, bir
cihetçe oradan ileridir. Oradan ayrýlmana müsaade etmiyorum.”
Sonra dedim ki, “Hulusi Aðabeyi ziyaret etmek istiyorum.” [Gülüyor…] “Ona da lüzum yok.” dedi. [Gülmeler…] Ýþte bir ara böyle
bir iltifat etti, “Sen, bütün Nurcularýn aðabeyisin.” dedi.
Böyle zayýf kimseleri teþvik ederdi. Mesela Üstad, insanlarý
hizmete teþvik için böyle iltifatlar eder. Buna benzer çoklarýna
çok þeyler söylemiþ olabilir. Onun için, bunu ben kendi adýma
bir þey saymýyorum. Bunu, bizim zafiyetimize ve acizliðimize
bir delil olarak kabul ediyorum.
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Sonra ilkin 1940 senesinde, Kastamonu’da ortaokul talebesi
iken, görüþtüðümüzde, “Benim bir aðabeyim Abdullah var, ben
seni onun yerine kabul ettim.” demesi de yine böyle bir teþvik
içindi. Yani böyle bir iltifatla talebeliðe baðlýyor. Talebe olmamýz için bir iltifat yani. Ondan dolayý hatýrlýyorum, diyorum ki,
“Ha, Üstad böyle böyle demiþti, Üstad’ýmýz aðabeyinden daha
da âlimdir. Öyleyse diyorum, ben çok yerde kalacaðým. Nur Talebeleri de âlim olacaklar. Benden daha iyi bilecekler.” O þekilde bu Nur hizmetinde yorulmadým, yani. Ýþte yolcu ederken Üstad bir defa böyle bir þey söyledi. Sonra, tekrar, acele Urfa’ya
döndüm. Isparta’ya Urfa’dan gitmiþtim.
Urfa’ya ilk geliþiniz ne zaman oldu?

Benden önce, Ceylan Çalýþkan, Urfa’da bir müddet kalmýþ.
Urfalýlar pek razý olmamýþlar. Ceylan, burada fazla kalýrsa hadise çýkabilirmiþ. Devamlý onu takip ediyorlarmýþ. Bu yüzden demiþler ki, “Sen buradan ayrýl, yoksa hadise çýkacak.” Üstadýmýzýn kitaplarý, seyyar karyola, yatak vs. eþyalarý da burada onun
yanýndaymýþ. Ýþte bu eþyalarý, Urfa’dan daha önce Üstad’ýn ziyaretine gitmiþ olan Vahdi [Vahdettin] Gayberi ve Maraþlý Kuyumcu Hacý Mehmet’e teslim etmiþ, gitmiþ.
Ben gelirken o hapis mi idi, ne idi? Bir hadise olmuþtu. O,
Emirdað’da meþguldü. Ýþte Üstad, “Ceylan’ýn býraktýðý þeylere
sahip çýkmak, hem de Risale-i Nur okumak gayesiyle” beni gönderdi. Hüsnü Bayram da yanýmýza yeni misafir gelmiþti. Onu da,
benden bir ay sonra Urfa’ya gönderdi.
Urfa’ya 1950 ya da 1951 yýlýnda gelmiþtim. Ben 1950 sanýyordum. Arkadaþlar diyorlar ki, 1951’de geldiniz. Mektepler
açýlmýþtý. Emirdað’da biz Üstadýmýzýn yanýndaydýk. Dört beþ ay
orada kaldýktan sonra, Ýzmirli Ziya Alýn vardý; Ýstanbul Üniversitesi Felsefe Bölümü’nde okuyordu. Üniversiteyi býrakýp Üstadý76
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mýzýn yanýna gelmiþti. Ben de Emirdað’a Ankara’dan gitmiþtim.
O zaman Dil Tarih Coðrafya Fakültesi son sýnýfta okuyordum. Ýþte o sýra bir konuþma esnasýnda Üstad, “Urfa mühimdir. Buraya
birinizin gitmesi lazým. Hanginiz gitmek istersiniz?” diye sordu.
Biz de, “Siz bilirsiniz, Üstadým.” dedik. Fakat demek ki ondan
birkaç ay evvel veya bir sene evvel, bize Ankara’da yeni yazý ile
yazýlý ve teksir makinesi ile çoðaltýlmýþ kitaplar geliyordu: Asayý Musa, Zülfikar, Ondokuzuncu Mektup, Ayetü’l-Kübra vs. Bunlarý okuyorduk. Okuduðum Fakültede, erkek talebelerden çok kýz
talebe vardý. Onlarýn içerisinde çok sýkýntý geçiriyordum. O sýra,
hatýrýmdan; “Üstad, beni kabul etse de, beni de bir yere gönderse. Üstad, Ceylan Çalýþkan’ý daha önce Urfa’ya göndermiþ.” þeklinde geçti. Aynen sonradan benim de baþýma geldi.
Ýþte bunu sorduktan birkaç gün sonra mahkeme dolayýsýyla
Üstad Eskiþehir’e rapor almak için gitmiþti. Biz de gittik. Ondan
sonra Urfa’ya gönderdi. Zübeyir Aðabey, o zaman Ýslâhiye’de
PTT memuru idi. Giderken, dedi, onun yanýna da uðrarsýnýz. Ýþte Urfa’ya ilk geliþim böyle oldu.
Buraya ilk defa geldiðiniz zaman nerede kaldýnýz?

Ýlk önce kalma yeri hazýrdý. Daha sonra problem çýktý. 27
Mayýs’tan sonra bir karýþýklýk olmuþtu. Hemen gelir gelmez
Vahdettin Gayberi ile Emniyet Oteli isminde Tuzcu Haný’na yakýn bir otel vardý. Orada, ucuz, böyle güneþ görmeyen basit bir
oda kiraladýk. Ýlk geldiðimde orada duruyordum.
Sonra, Muhyiddin isminde bir Yüksek Ziraat Mühendisliði talebesi dedi ki, “Burada otelde zor olur. Ýl müftüsü muhterem bir
zattýr. Müftü Efendiye gidelim, Balýklýgöl’ün kenarýndaki Rýdvaniye Cami’sinin yanýnda hücreler var. Onlardan bir tanesini size
verebilir.” Sonra biz onunla beraber, Abdurrahman Aksoy ismindeki Müftü Efendi’nin ziyaretine gittik. Durumu anlattýk. Müftü
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Efendi, oradan bize, otelde bir ay kaldýktan sonra, münasip bir
oda verdi. Biz devamlý orada kalýyorduk.
Malatya’da Hüseyin Üzmez isminde bir lise talebesi, Vatan
Gazetesi sahibi Ahmet Emin Yalman’a suikast yapmak istedi.
Kurþun attý, öldüremedi. Ondan dolayý Halk Partililer çok yaygara yaptýlar. Menderes’e hücum ettiler. Menderes’e, “Ýrticayý
körüklüyor, irticayý koruyor” diye. Bunun üzerine her tarafta
tahkikat ve araþtýrmalar yapýldý.
Menderes, Nur Talebeleri’nin, ne olup olmadýðýný araþtýrmak
için Isparta savcýlýðýna talimat vermiþti. Bunun üzerine Isparta
savcýsý araþtýrma yapýyordu. Bu yüzden bizi de kaç defa polisler,
bu kaldýðýmýz Rýdvaniye Camii’nin yanndaki odadan atmak istediler. Urfa’dan gitmemiz için korkuttular. Karakola çaðýrdýlar
vs. Ondan sonra [ben hadiseleri karýþtýrýyorum] Kadir Eroðlu isminde bir vali gelmiþti. Vali demokrat idi. Fakat müftü deðiþti
ve yerine Eyüp Sabri diye biri geldi. Yeni gelen müftü, bizim söz
konusu odada kalmamýzý istemiyordu. O vakit, Ýl Müftülüðü de
orada idi. Bu yüzden bizi oradan çýkardýlar.
Bir ara biz Üstadýmýzýn ziyaretine gittik. Bir hayli olaylar geçtikten sonra tekrar Urfa’ya geldik. Ýþte o zaman bizim kalacak bir
yerimiz yoktu. Üstadýmýz demiþti ki, “Eðer Urfa valisi Demokrat
ise ona selamýmý söyleyin.” Bu vesile ile valiyi ziyaret edip Üstad’ýn selamýný teblið ettikten sonra meseleyi bildirdik. Vali yakýnlýk gösterdi. “Bu gençler çalýþmak istiyorlar, çalýþsýnlar.” dedi ve
Müftü’ye mektup yazdý. Valinin mektubu üzerine Müftü Efendi,
tekrar ayný hücrelerden bize verdi. Bunlar, Üstadýmýzýn Vali’ye
selamý ile oldu.
Üstadýn Urfa’ya ilk geliþini anlatýr mýsýnýz?

Kadýoðlu Camii’nde tam abdest alýrken, avlusu var o caminin, öðle vakti Zübeyir Aðabey, hýzlý hýzlý avlunun kapýsýndan
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içeri girdi. Ben de tam ayaklarýmý yýkamak üzereydim. “Üstad
geldi. Üstad geldi!” dedi. Benim hiç haberim yoktu. Ben hemen
geliyorum dedim. Geldim ve baktým Üstad ile birlikte, Kadýoðlu Camii’nin önüne kadar gelmiþler. Bana dediler ki, “Nereye
gideceðiz?” Oradan hemen Urfalý mübarek bir zat dedi ki: “Ýpek
Palas iyidir, Ýpek Palas’a gidin. Ondan iyi yer yok.” Doðru Ýpek
Palas’a geldik. Böyle gayri ihtiyari oldu. 27 numaralý oda kiralandý ve Üstad orada kalmaya baþladý.
Bediüzzaman’ýn geldiði gün sivil þekilde gidip gelen polisler, 22 Mart 1960 günü sabahtan itibaren resmi olarak gelip “Buradan gitsin.” demeye baþladýlar.
Bu isteklerini belirtmek için bizzat kapýya
kadar mý geliyorlardý?

Evet. Otele geliyorlardý ve otelci mani olamýyordu, mani olamazdý zaten. Çok ziyaretçi gelmeye baþladý. Üstad çok rahatsýzdý, birinci günü ziyaretçi kabul etti mi etmedi mi hatýrlayamýyorum. Ýkinci günü çok ziyaretçi geldi. Ýkinci günü birkaç polis gelmiþti. Üstad onlara dedi ki, “Belki ben ölmeye geldim. Benim bu
vaziyetimi görüyorsunuz. Biz polislerle kardeþiz. Polisler de asayiþe hizmet ediyor, biz de asayiþe hizmet ediyoruz. Binaenaleyh,
siz benim yerime gidiniz ve çalýþýnýz. Ben bu vaziyette, bu þekilde hasta iken gidemem.” dedi. Ýçlerinde dindar bir polis vardý.
Komiserdi galiba. Hafýz imiþ o zat. Hamit Hafýz diyorlardý ona.
O dedi ki, “Bu zat gitmeyecek buradan. Ben bir daha gelmem buraya.” Üstad, iþaret etti, çünkü onlara.
“Belki de buraya ölmek için geldim.” derken,
korktunuz mu hiç?

Hiç aklýmýza gelmedi. Ölmesi hatýrýmýza gelmiyor. Üstadýmýzýn burada bir siyaseti var, dedik. Bir hikmeti var, dedik. Hiç
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öleceðini tahmin etmedik. Hele Zübeyir Aðabey, hiç Üstadýmýzýn vefat edeceðini daha kabul etmiyordu.
Bu arada otel sahibinin size ve
Üstada karþý tavrý nasýldý?

Otel sahibi çok müþfikti. Böyle, Üstadýmýza çorba yapýp getirdi sabahleyin.
O çorba meselesi nasýl oldu?
Böyle Urfa yaðýndan mercimek çorbasý…

Ben iyice bilmiyorum. Bir çorba yapmýþ. Üstad yemek istememiþ. O bir kaþýk almýþ yemiþ, ondan sonra Üstad bir iki kaþýk
yemiþ. Ben o zaman orada hazýr deðildim, zannediyorum. Zübeyir Aðabey, ben, Hüsnü ve Bayram Yüksel ile beraber olduðumuz için biz bir iþ bölümü yapardýk ve herkes bir iþ yapardý. Her
birimiz bir iþe gider ve ancak birimiz, Üstadýn yanýnda nöbetçi
kalýrdýk.
“Ben Risaleleri neþredinceye kadar bir ömür
istiyorum.” demiþ Üstad.

Isparta’da daha önceki ziyaretimde, böyle demiþti.
O zaman Risalelerin neþri bitince, vefat
edeceði anlamýna mý geliyordu?

Evet. Evet. Ben, diyordu, Risale-i Nur neþroluncaya kadar
bir ömür istiyorum. Ve hakikaten en sonra “Þualar” neþroldu.
Onun sonunda, “Eddâî”yi de yazdýrmýþ ki, zaten vefatýna orada
iþaret ediyor. O belliydi, Þualar’ýn neþrinden. Þualar matbaadan
çýkmýþtý, neþri tamamlanmýþtý.
Þualar’ýn neþredilmesini ille de istiyor muydu?

Bilemiyorum.
80

Dilden Dile Anlatýlanlar

Üstad’ýn son dakikalarýný hatýrlýyor musunuz?

Yani, en son o polislerle konuþurken ben vardým. Bir de Salý
günü sabahleyin çok ziyaretçi kabul etti. Beni de çaðýrmýþlardý;
gittim. Elini öptük. Sesi çýkmýyordu. Sesi fýsýltý þeklindeydi.
Söyleyeceði þeyleri, kulaðýma, böyle söyledi, “Urfa hizmet-i
imaniyesi olmasaydý Arap-Türk-Kürt birleþmezdi.” Buranýn
ehemmiyetinden bahsetti. Urfa hizmetinin ehemmiyetinden
bahsetti. Zübeyir Aðabey PTT’de çalýþtýðý için müdürle arasý
iyiydi. Þimdi biz buradan postane vasýtasýyla her tarafa kitap
gönderebiliyorduk. Irak’a gönderiyorduk, Yunanistan’a gönderiyorduk, Finlandiya’ya gönderiyorduk, Tarihçe-i Hayat’ýn sonundaki hariçten gelen mektuplarýn çoðu buradan giden mektuplara bir cevap gibiydi. Onun için Üstadýmýz bu Urfa hizmeti imaniyesine çok ehemmiyet veriyordu. Zaten bir mektubunda
da öyle diyor: “Urfa, Alem-i Ýslam’ýn merkezi hükmündedir.
Oraya Risale-i Nur yerleþse her tarafa faydalý olur.” diyordu.
Anladým. Demek ki, bundan dolayý bu kadar ehemmiyet
veriyor. Cenazesini Molla Hamid yýkamýþ.

Üstadýmýzýn vefatýný anladýktan sonra onu Zübeyir Aðabey
çaðýrmýþ, Molla Hamid de: “Ben itikâftayým. Ýtikâfým bozulur
mu acaba?” diye þüphe içindeymiþ. Ýtikâfta iken Üstad rüyasýna
girmiþ. Üstadýmýz rüyada ona, “Mülteka el-Ebhur adlý fýkýh kitabýnýn filan sayfasýna bak.” demiþ. O da denilen kitaba bakmýþ
ki, hakikaten itikâfta bulunan cenaze yýkamaya gidebilirmiþ.
Cenaze yýkamak için itikâftan çýkmak, itikâfý bozmazmýþ.
Bir de, “Üstad vefat ettikten sonra cenazesi uçacak.”
þeklinde bir söylentiden bahsediliyor. Sonra da
bunu kabrinin kaldýrýlýp uçakla baþka bir yere
götürüleceðine yorumlamýþlar.

Ben bunu hiç kimseden duymadým.
81

Bediüzzaman’ýn Urfa Günleri

Üstad vefat etmeden önce, Isparta’da iken uçaða
binmek istediði söyleniyor?

Onu da bilmiyorum. Ben devamlý burada oluðum için, Isparta’da olan bazý þeyleri, baþkalarýndan duymuþluðum var. Üstad,
“Ben de uçaða bineceðim, fakat para vermeden bineceðim.” dediðini kardeþlerden duymuþtum.
“Sana baþýnýz sað olsun, diyecekler.” demiþ Üstad.

Onu ne zaman söylediðinin tarihini iyice hatýrlamýyorum.
Böyle Urfa’ya gelirken, bazý ziyaretine gittiðimiz zaman öyle
demiþti. Arabada gelirken mi dedi, yoksa orada evdeyken mi dedi? Kesinkes bilmiyorum. Fakat böyle söylediðini hatýrlýyorum.
“Sana baþýn sað olsun, diyecekler.” Ben bunu þöyle yorumluyordum: Üstad bizden evvel vefat edeceði için böyle söylüyor. Urfa’ya ilk defa gönderdiðinde, “Siz gidin, ben de geleceðim.” dedi. Sonra Ýstanbul’daki Gençlik Rehberi mahkemesi dolayýsýyla
Isparta’da hapisteydik. Hapisten çýktýktan sonra Üstadýmýz,
Gençlik Rehberi dolayýsýyla Ýstanbul’a gitmiþ. Oraya gittiðimizde, yine belki beraber gideceðiz, demiþti. Sonra Üstad Emirdað’a gitti. Oradan tekrar Hüsnü kardeþle beraber 1952 veya
1953’te Urfa’ya hareket ettik.
Yoruldunuz… Üstad’ý kabre koydunuz. Sonra neler
hissettiniz? [Hýçkýrýklar… aðlamalar…]

Benim þimdi, çok zaman geçtiði için, çok þeyler hatýrýmda
yoktur. Mahþerî bir kalabalýk vardý. Her taraftan gelmiþlerdi. Ýþte o sýra, daðýnýk vaziyetteydik. Kendi iþlerimize mi gittik, pek
bilemiyorum. Bütün kardeþler, Zübeyir Aðabey, Ceylan, Hüsnü
filan, hüngür hüngür aðlamaya baþladýlar. Ben de dedim ki ya,
“Dikkat edin! Ne yapýyorsunuz? Aklýnýzý baþýnýza toplayýn.” Ýþ82
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te öyle demiþtim. Sonra bu, meþhur olmuþ. Bunu onun için soruyorsunuz zannediyorum. Böyle bir þey olmuþtu evet.
Kabirde nöbet mi bekliyordunuz?
Ondan sonra Urfa’da yalnýz mý kaldýnýz?
Defnedildikten sonra neler oldu?

Polisler, kabri bekliyordu zaten. Çok ziyaretçi geliyordu.
Sonra Urfa’nýn köylerinden, Þarktan bazý kimseler geliyordu ve
Þafiî mezhebine göre cenaze namazý kýlýyorlardý. Mezara karþý
duruyorlar, namaz kýlýyorlar. [Tebessümler…] Þimdi polisler vs.
Þafii mezhebince, öldükten sonra da kiþinin üzerine cenaze namazý kýlýnabildiðini bilmiyorlar. Bu yüzden, gelen Þafiîlerin Üstad’ýn kabrine karþý namaz kýlmalarýna kýzýyorlardý. Demiþler ki,
“Bak, bunlar Bediüzzaman’a tapýyorlar!.”
Sonra bazýlarý, Üstada çok hürmetkâr olduklarý için bir þiþe
su getiriyordu, Üstad’ýn mezarýnýn üzerine koyuyordu, Fatiha
okuyordu. Bu suyu götürüp hastalarýna þifa için içiriyorlardý. Kimi de þeker getiriyordu, þeker biraz mezarn üzerinde duruyordu,
hastalarýna þerbet yapýp içiriyorlardý. [Tatlý tebessümler…] Sonra bazýlarý Üstad’ýn mezarýnýn topraðýný ceplerine koyuyorlardý.
Ýþte bu gibi þeyler yapýyorlardý. Tabii bu gibi hadiseler güvenlik
güçlerine evham vermeye baþladý. Ýþte bundan dolayý mýdýr, nedir, hükümet Üstad’ýn mezarýnýn nakledilmesine karar almýþ.
27 Mayýs ihtilaline kadar, Üstad mezarýnda durdu. 25 Mart
1960’tan 12 Temmuz 1960’a kadar ilk defnedildiði yerde kaldý.
27 Mayýs ihtilaline kadar biz Urfa’da rahat kalabiliyorduk. Ondan sonra Hükümet, bilhassa Urfa Valisi, “Urfa’da Urfalý olmayan kalamaz.” diye belediye hoparlörüyle ilan etti. En sonu Zübeyir Aðabeyle ben kalmýþtýk. Biz ne yapmamýz lazým geldiði
hakkýnda istiþare ettik. Üstad’ýn mezarý betondan yapýldý, baþ ta83
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rafýna iþte o yazýlar vs. konuldu, etrafý çevrildi ve demir parmaklýklar içine alýndý. Bir de kapý yapýldý ve kapýsýný kilitledik.
Artýk bundan sonra þehir dýþýndan gelmiþ hiç kimseyi Urfa’da býrakmak istemediler. Emniyet bize haber gönderdi ki,
“Vali beyin emri var. Urfa’dan gideceksiniz. Burada duramayacaksýnýz, dediler.” Ýstiþare ettik ve gidelim dedik. Þimdi gidelim, ortalýk düzeldikten sonra tekrar gelebiliriz, ümidiyle gittik.
Sonra ben kendi memleketim Kastamonu/Araç’taydým. Çoktan
beri anne ve babamý ziyaret etmemiþtim, onlarý ziyaret etmek
için gittim. Ýþte oradayken, baktým Cumhuriyet Gazetesi’nde
Üstadýmýzýn mezarýnýn yýkýldýðý ve Urfa’dan alýnýp meçhul bir
semte götürüldüðü yazýyor. Ben onun üzerine Üstadýmýz demiþti ki, “Urfa’dan ayrýlmayacaksýnýz.” ayrýlýnca sadakatsizlik gibi
anladým.
Onun için Urfa’ya gitmemiz yasaklanmasýna raðmen gizli
bir þekilde Urfa’ya gitmeye karar verdim. Gece gizli bir þekilde
Urfa’ya girdim. Kardeþlerimizden birinin evinde bir odada, dýþarý çýkmamak þartýyla 20 gün kadar kaldým. Tabii, Üstadýmýzýn
mezarý yýkýlmýþ… Biz burada bazýlarýyla gizli görüþüyoruz.
Bundan bir müddet sonra ben dýþarý çýktým. Dedim, “Artýk
beni burada tanýmazlar. Kalabalýk bir þehir.” Bir dýþarý çýktým,
hiçbir tarafa bakmadým, birden baktým ki, bizi takip eden polis
karþýma çýktý. “Sen, dedi, burada ne geziyorsun? Senin buraya
gelmen yasak.” dedi ve Emniyete telefon etti. Bu arada Vali Bey
emretmiþ ve “Hapsedin.” demiþ. Bir ay bizi askerî ceza evine
hapsettiler.
Burada bize çok yakýnlýk gösteren Halil Rýfat Bað isminde
bir zatý da himaye ediyor gerekçesiyle onu da ayný cezaevine
hapsettiler. Bir ay geçtikten sonra tekrar, Urfa’dan gitmemizi is84
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tediler. Burada kalamazsýnýz, dediler. Biz de tekrar, kardeþlerle
istiþare ettik.
27 Mayýs ihtilalinden sonra, baskýn yapýp kitaplarýmýzý aldýlar, kaç tane tanýnmýþ Nur Talebesi varsa karakola çaðýrdýlar. Bir
hafta karakolda yatýrdýlar. Sonra askerî mahkemenin savcýsý bir
Üsteðmen ifademizi aldý. Ýfademizde savcý dedi ki, “Ben toplanan kitaplara baktým, sizin evraklarýnýza baktým. Suç unsuru hiçbir þey bulamadým. Toplanýlan bütün kitaplarý iade edeceðiz.”
Sonra bu savcýya gittik ve bizi Urfa’dan çýkarmak istediklerini,
buna haklarýnýn olmadýðýný söyledik. “Biz buranýn vatandaþýyýz,
bizi nasýl gönderirler?” dedik. Dedi ki, “Bu askeri hükümet, emre bakar. Bu siyasiler sizi ve hadiseleri abartmýþlar. Onun için
þimdi gidiverin, ortalýk düzelirse gelirsiniz.”
Bunun üzerine Zübeyir Aðabey’le Urfa’dan gittik. Yoksa gitmezdik. Sonradan yine geri gelince, bir ay hapsettiler. Tekrar gideceksiniz, Urfa’yý terk edeceksiniz, dediler. Biz de tekrar istiþare ettik. Arkadaþlarýmýz dediler ki, burada nasýl olsa dershaneler açýk, vazifemizi yapýyoruz. Siz gidebilirsiniz. Bunun üzerine
ben Gaziantep’e gittim. Üç buçuk ay kadar orada kaldým. Sonra
bir hadise oldu, oradan da bize gideceksin dediler, biz de Adana’ya gittik. Adana’da on sene filan kaldýk. Vaziyet bu…
Üstad birkaç defa vasiyette bulunmuþ. En son vasiyeti,
“Benim mezarýmý birkaç has talebemden baþka bilmemek icap ediyor.” Bu azlýktan kinaye mi?

Ben doðrusu bu vasiyetlerin yazýldýðýnda hiç yoktum. Ben hep
Urfa’daydým. Üstad onlarý yazmýþ, biz de yazýlý olarak okuyoruz.
Onlarý bilse bilse, o zaman yanýnda kimler kalýyorsa onlar bilirler.
Siz biliyor musunuz mezarýnýn nerede olduðunu?

Isparta’da olduðu kesin gibi görünüyor.
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Isparta’nýn herhangi bir kazasýnda…

Yok, yok… Isparta’nýn içinde, Isparta’nýn yakýnýnda, olduðunu zannediyorum, yani.
Allah razý olsun.

Cümlemizden…
Üstada ait bu gibi hatýralardan en küçük kareleri bile anlatýnca, arkadaþlarýn Nur hizmetine karþý sevgileri daha da artýyor. Buna vesile olur diye sizin bunlarý anlatmanýzý arzu ettik.

Ýnþallah… Cenab-ý Hak tesirini halk etsin. [Amin!] Risale-i
Nur’u okurlarsa, yani Üstadýmýz, þahsa ehemmiyet vermekten,
kendine hürmetten hoþlanmazdý. Daima Risale-i Nur’a sevk
ederdi. Risale-i Nur’u anlatýr ve Risale-i Nur’dan bahsederdi. Risale-i Nur’u okumayý ve Risale-i Nur’un ilmî kýymetini, bu zamandaki hizmet-i imaniyenin ehemmiyetini anlamamýzý isterdi.
Öyle talebeleri daha çok takdir ederdi. Yani böyle hissî baðlýlýk
gibi þeylere pek kýymet vermezdi. Fazla hürmetten hoþlanmazdý.
Müdakkik olacaksýn, dikkatli olacaksýn, tüm Risale-i Nur’a sadýk
olacaksýn. Esas buna kýymet verirdi.
Çok kendini gizlemiþ ama yani…

Evet, evet. hizmetkârým, diyor. Ben, diyor, mücevherat-ý
Kur’âniyenin dellâlýyým. Dellâl da ise rütbe, makam vs. aranmaz. “Biz hizmetkârýz.” diyor. Hiçbir makam kabul etmiyor.
Hizmeti hepsine tercih ediyor. Böyle bir tevazu, mahviyet ve
terk-i enâniyet, esas, diyor ya. Ýþte öyle hakikaten sözünün eri
yaþamýþ. Ne söylemiþse aynen kendisinde tatbik etmiþ. Hiçbir
zaman kendisini “mehdi” vs. “ben buyum,” “bu vazifeyi yapýyorum” demiyor. Þahs-ý maneviye havale ediyor.
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Hiç size nükteli fýkralar anlatýr mýydý?

Yok… [Gülüþler…] Çok konuþmazdý Üstad. Hep Risale-i Nur’da
ne yazýyorsa ondan bahsederdi. Biz de “Bu zaten var.” derdik.
Hiç çay sohbetleri olmaz mýydý?

Olurdu. Fakat ben çok kalmadým. Zaten 1951 senesi mektep
tatil olduktan sonra gittim. Dört veya beþ ay kaldýktan sonra Urfa’ya geldim. Daha sonra gittimse de bazý ufak tefek sohbetler
oldu. Üstad hep iltifat ederdi. Üstad böyle iltifatla, kim neden
hoþlanýrsa, onu böyle okþayarak, hizmete sevk ederdi. Yani, hep
hizmete sevk ederdi.
Urfa’ya geldiðinizde o eski duygular tazeleniyor mu?
Hazin duygular mý oluyor, yoksa…

Eskiden oluyordu. Þimdi artýk öyle bir þey olmuyor. Allah kusurumuzu affetsin. Hakikaten, Üstadýmýza ve Risale-i Nur’a hakikî talebelik, ben yapamadým, þahsen. Diðer kardeþlerimizin
hepsi de fedakâr, hepsi de iyi. Öyle gençler yetiþmiþ ki þimdi, bizi cebinden çýkarýr. [Estaðfurullah] Öyle güzel kardeþler var, nereye gidersek.
Bir dönem geçtikten sonra, Üstad’ýn vefatýndan sonra veya o esnada “Acaba þunu yapsaydýk daha iyi
olurdu veya þöyle etseydik daha mý iyi olurdu?” diye
düþündüðünüz oldu mu?

Tabii. Aklýmýza çok þeyler geliyor. Keþke diyoruz, mesela, hiç
ayrýlmamak varmýþ Üstaddan. Daha evvel gitmek varmýþ. Bilememiþiz. Diyoruz ama… Ýnþallah, bunlar da dua yerine geçer.
Sizce cenaze töreni açýsýndan da ihmal
edilen þeyler oldu mu?

Yok. Zaten Adnan Menderes, merhum, haber göndermiþ. O
zaman Þerafettin isminde bir vali vardý. Ankara’ya kursa gitmiþ
dediler. Merhum Menderes valileri Ankara’da toplamýþ onlara
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kurs veriyormuþ. Üstadýn vefatýný duyunca, hemen Urfa valisini
göndermiþ ve “her merasim serbest” demiþ. Bundan dolayý, polis,
jandarma hep yardýmcý oldular. Her taraftan geldiler, hep kolaylýk
saðladýlar. Urfalýlar da bütün Ulu Camii’nin önündeki meydana
kazanlarý koydular. [Bu çok hoþuna gidiyor ve gülüyor…] yemek
yaptýlar. Kimseyi yemeksiz býrakmadýlar. Çok hürmet ettiler. Allah hepsinden razý olsun. Çok misafirperverdi Urfa.
Fazla konuþmaktan ziyade, fazla okumayý tavsiye etmek lazým. Ben Risale-i Nur okuyanlara fazla konuþmak istemiyorum.
Çünkü Risale-i Nur’da hepsi yazýlý. Okusunlar, bulsunlar. Bazýlarý hazýra konmak istiyorlar. Onlara diyorum, bakýn, benden iþitirseniz hem unutursunuz. Araþtýrýr kitaptan bulursanýz aklýnýzda kalýr, unutmazsýnýz, diyorum.
Cenâb-ý Hak hepinizin hizmetini kabul buyursun. [Amin…]
Ýstihdam etsin. Üstadýmýzýn þu sözünü hiç unutmuyorum: “Kimde Risale-i Nur’a bir muhabbet hasýl olsa o istihdam altýndadýr.”
derdi. Yani bundan ne anlarsýnýz artýk? Demek ki, Cenâb-ý Hak
kolaylaþtýrýyor. Bu zamanda Ýslamî hizmet, imanî hizmetlere
çok ihtiyaç olduðu için Cenâb-ý Hak kolaylaþtýrýyor. Müminlere
yardýmcý oluyor. Ehl-i iman olan tabii Risale-i Nur’u sever. Onlarý Risale-i Nur’a vesile yapýyor. Ýstihdam ediyor, Cenâb-ý Hak
onlarý. Böyle sizin gibi, böyle þevk veriyor, çalýþtýrýyor. Elhamdülillah. Allah þevkinizi artýrsýn. [Amin…]
Allah razý olsun. Sizi çok yorduk.

2. Þahin Yýlmaz Hoca Efendi [Mustafa
Sungur’dan o da Mehmet Kayalar’dan naklediyor]
Üstad’ýn Münker ve Nekir Meleklerine
cevabýný anlatýr mýsýnýz?

Sungur Aðabey diyor ki, Üstad’ý defnettik. Dershaneye geldik. Dershanede oturup konuþuyoruz. Mehmet Kayalar Aða88
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bey bize dedi ki, Üstad’ý defnettikten sonra bir þey duydunuz
mu? Biz de, “Bir þey duymadýk.” dedik. Münker ve Nekir Melekleri geldi, dedi ve Üstad’a sual sordu. Üstad, Risale-i
Nur’un hakâiki ile bir anda cevap verdi. Kâinatta bir alkýþ tufaný baþladý. (aðlamalar)…

3. Reþit Uysal
Kaç yaþýndasýnýz?

1330’lu, yani 74 yaþýndayým.
Üstad geldiði zaman sizin dükkânýn adý ne idi?

“Reþit Uysal” idi.
Üstad’ý ilk kez burada gördüðünüzde neler
hissettiniz? Anlatýr mýsýnýz?

Hay, hay efendim. Biz, bu Ýpek Palas otelinin önünde dört kiþiydik. Biri “Çavuþ” lakabýyla “Mehmet Günbatý” diðeri, “Kokucu” lakaplý “Cemil” ve diðerini hatýrlamýyorum. Kokucu Cemil dedi ki, bir “arak” [içki] alýn ki yanýnýza oturayým. Dedim ki,
“Biz almayýz, kim istiyorsa alsýn.” Oturduk, hoþbeþ ettik. Bir de
baktýk ki yeþil boyalý [yeþil elbiseli] bir adam geldi. Öyle kýsa
boylu, yanaklarýnda az buçuk et gözüküyor. Yani sakalý seyrek.
Çok da cana yakýn bir adam. Arabanýn içinde uzanmýþ yatýyor.
Çok da zayýf idi. Bir sandalye getirdiler.
Biz bu arada araký falan gizledik, kaldýrdýk. Ama konuþamýyor. Böyle sessiz bir þekilde konuþabiliyor. Öyle suratýndan bir
nur yaðar gibi, nur yaðýyordu. Çok cana yakýn idi. Beraber dört
kiþi otelin ikinci katýna çýktýk. Yanýndakilerle hoþbeþ ettik.
Bir tek adam Üstadý kaldýrýp götürebilirdi. Konuþurken öyle
ben kapýnýn orda durdum. Yanýnda esmer bir tanesi [Zübeyir
Gündüzalp] vardý. Onun yanýna gittim ve dedim ki: “Ya sen ni89
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ye hiç konuþmuyorsun ki? Bu adama [Üstad’a] söyle, yemek filan bir þeyler yaparýz, getiririz. Senin adýn ne?” Dedi ki: “Züveyr [Zübeyir Gündüzalp]. Biz kaldýðýmýz yerden [Isparta’dan]
gizli geldik. Bu benim Üstadýmdýr, onun için yanýnda böyle rastgele konuþamam.” dedim ki: “Olsun. Söyle yemek getirelim.
Urfalý yemek yedirmesiyle meþhurdur. Hiçbir yerde buðday
yoktur, bizde vardýr.” Hocamýz, ben yemiyorum, dedi. Baþýnda
yeþil külahý vardý. Söyletme beni yahu… hoþ bir adamdý… [Burada gözleri dolarak aðladý.]
Ondan sonra ne yaptýnýz?

Eþyalarý vardý. Dedi ki: “Eþyalarýmý þöyle yanýma dizin.”
Onlar da, eþyalarý dizdiler. Züveyr’e söylediler, o dizdi.
Emniyet yasaklayýnca, onun yanýna
gitmekten korkmadýnýz mý?

Biz biraz asiyiz. Elebaþý yani. Oraya geldiklerinde, onlara
dedik ki, “Git la.. ne olmuþ ki.. Said Aðabey ne yapmýþ ki? Bu
kadar bir adam mý gelip bizi öldürecek. Ayýp yahu… O da [Üstad] eliyle koluyla iþaret ediyor ama hiç söylemiyordu. Gücü
yetmiyor. Yoksa her þeyi, bilgisi, aklý tamam bir adam.
Otelde ne kadar kaldý?

24 saat mi kaldý… [bir buçuk gün] hükümet çok kötü davranýyordu. Said Nursi ne yapmýþ ki? Ey görüyorsunuz bu adamýn
halini. Ne kadar hasta olduðunu ve muhtaç olduðunu, biliyorsunuz. O zaman bir vali vardý. Kadir Erdoðan diye. [Yanlýþ hatýrlýyor, o günkü vali Þerafettin Bey] Benim dükkâným, Ýpek Palas
otelinin yanýnda olduðu için, geliyor benim dükkânýma ve “Ya
hu, hani bu [Üstad’ý kastediyor] gidecekti?” diyor. [Belki Emniyet amiri olabilir.] Þöyle burasýna bir kýrbaç koymuþ. Dedim ki:
“Ya, hele bir istirahat etsin. Yahu Allah’tan kork. Niye böyle ya90
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pýyorsunuz? Bir adam geldi mi, adam adamdýr yahu. Kimse
kimseyi yememiþtir.” O bir gün müdür, devrisi günü vefat edince, ey ben size ne söyleyeyim ki? Ne Ulu Cami kaldý, ne cadde
kaldý, ana-baba günü oldu. Bu sefer o (…) vali, gelmiþ buraya,
hemi güzünü siliy [siliyordu], aðliy (aðlýyordu), hem de kortejde Dergâh Camii’ne doðru gidiyor. Biz de öndeyiz tabii. Bir gün
önce devlet erkâný kapýsýnýn önünde hasta halde gitmesini istiyorlardý. Bir gün sonra da ne vali kaldý, ne belediye reisi kaldý,
hepsi cenazeye katýldý.
O günkü havayý tahmin ediyor musun?
Yaðmur vesaire havanýn çehresi nasýldý?

Urfa, o vakit ne sýcak ne de soðuk idi. Bahar gibiydi. Herifi
mezara koydular. Sonra orada da rahat býrakmadýlar. Onu oraya
attýlar, bunu buraya attýlar. Asker gelip götürecek oradan. Yani
Ýbrahim Halil Efendi’nin [Ýbrahim Aleyhisselam] yanýndan [Balýklýgöl civarýndaki Dergâh Camii’nden].
Cenaze namazýna iþtirak ettiniz mi?

O adamý sorma ya. Valla o adamý sorma [Üstad’ý kastediyor],
gözlerimden yaþ geliyor [aðlýyor]. O gün aðlamayan kalmadý.
Yahudi bile aðladý.
Mezarýnýn buradan nakledildiði zamaný
hatýrlýyor musunuz?

He ya. Ýyi biliyorum. Jandarma geldi, uçak geldi onlarý götürdü. Biz de hiçbir þey yapamadýk. Urfa’da o zaman bir katliam olmuþtu. Genelde bir korku vardý.
Üstad’ýn elini hiç öptün mü?

Öpmek istedik. Kendi dedi ki: “Etmeyin eylemeyin, elimi
öpmeyin.” Hoþ bir adamdý.
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Yemek yedirdiniz mi ona?

Hiçbir þey yemedi. Galiba o Züveyr denilen adam [Zübeyir
Gündüzalp], bu kadar bir [elinin parmak uçlarýnýn yarýsýný gösteriyor] peynir ve bir yarým ekmekten daha az bir þey verdi. Dedim
ki: “Bu nedir ya hu? Ayýptýr, bu bize yakýþýr mý?” Züveyr dedi ki:
“Bundan ziyade bir þey yemez.” Bir tabakta küçücük peynir…
Biz bir yemeye baþladýk mý, kýymalý yeriz, on tane yeriz birden.
[Eski arkadaþlarýný hatýrlýyor ve hepsinin öldüðünü söylüyor. Sonunda galiba bize geldi sýra, diyor. Gerçekten bu röportajdan sonra, hep Üstad’ý söylemiþ ve bir ay sonra vefat etmiþti.]
Baþka neler oldu?

Üstad yanýmýza gelince her þeyimiz bereketlendi. Saniye isminde bir kadýn vardý. Haným Aða idi. Benim yanýma da ara sýra gider
gelirdi. Ona dedim ki: “Ya hu bizim evde hiç buðday kalmadý.” Gittikten sonra bir de baktým, o büyük çuval (palas), pamuk çuvalý kadar buðday koyup göndermiþ. Bana dedi ki: “Al bunlarý, sana üç sene yeter.” [Yani, Üstad’a yardým ettiði için evinin bereketle dolduðunu söylemeye çalýþýyor.] Vali Kadir Erdoðan dükkânýma gelirdi.
O zaman ben Urfa’nýn lüks berberlerindendim. Baþvekil Adnan
Menderes o zaman Ýngiltere’de uçak kazasý geçirmiþti.
Hiç Risale-i Nur dersine gittiniz mi?

Ya, evet. O hoca geldi beni götürdü. Arapça yazýlar idi. Çok
muazzam sözler idi. Çok güzeldi. Ama nasýl güzeldi! Savlarý
çok muazzamdý. Onlar çok iyi insanlar. Onlar insaný yemezler.
Bir adam bir insaný severse, yemez ona yedirir.
Ya bize müsaade edin. Her zaman emrinizdeyiz.
O gün gidip Emiyet Amirine bir þeyler dediniz mi?

Gelmeyin yanýmýza diyor. Hiç kimseyi otele býrakmýyor. Ellerinde sopalar. Biz hýrgürle içeri giriyoruz. Otelin aðzýndan
Dergâh Camii’ne kadar insan doluydu.
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4. Said Turan
Üstad’ýn vefatý anýndaki Urfa günlerini
anlatýr mýsýnýz?

Babam daha önce Üstad’ý biliyordu. Nur Talebesi idi. Annemin anlattýðýna göre bazen ara ara gider uzun süre gelmezdi. Bir
ara dokuz ay kayboldu. Annem derdi ki, “Dokuz ay gitti gelmedi,
bir haber alamadýk. O zaman Üstad’ýn yanýna mý gitti, yoksa ceza
evine mi gitti bir türlü seçilemedi.”
Üstad’ýn elini öptünüz mü?

Evet, öptüm. Babam annemden önce bir baþka hanýmla evlenmiþ ve onunla otuz yýl yaþamýþlar. Fakat bir türlü ne kýz ne de erkek çocuðu olmuþ. Sonra ikinci evliliðini yapýyor ve annemle evleniyor. Ondan ben dünyaya geliyorum. Bir tek çocuk olunca çok
kýymetli oluyor. Fakat hasta idim, yürüyemiyordum. O dönemde
týptaki adýnýn ne olduðunu pek bilmiyorum. Annem “Dizlerin tutmuyor, boynun düþüyor.” diyordu. Annem ve babam öldü. Keþke o hastalýðýn ne olduðunu onlardan öðrenseydim.
O dönemlerde Urfa’da doktor yoktur, bazý askeri doktorlara
götürüyorlar. Onlar da, “Ne türlü tedavi olursa olsun, biraz iyileþse de asla yürüyemeyeceðimi söylüyorlar.” Babam da, Üstad,
Urfa’ya gelince, “Ona götüreyim.” demiþ ve Üstad’ýn yanýna
götürmüþ. Ben elini öptüðümü hatýrlýyorum ama neler dediðini
hatýrlamýyorum. Babam þöyle anlatmýþtý:
Ben seni Üstad’a götürdüm. Dedim ki: “Üstadým Said’e dua
etseniz. [Benim ismim zaten onun adý]” O da demiþ ki: “Ben dua
ederken bütün Ümmet-i Muhammed’e dua ederim ama Saidleri
vazgeçerim.” Bu arada gülümsemiþ. Ondan sonra geldim. Birden hikmet-i Ýlahî, doktorlarýn iyileþmez dedikleri hastalýktan
kurtuldum.
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Çok þükür þimdiye kadar bir rahatsýzlýk duymadým. Hatta bütün hastalýklardan berî oldum. Ben beni bildim bileli bir aspirin,
bir aðrý kesici bile kullanmadým. Hatta Üstaddan geldikten sonra demiþler ki, “Kara eti dövün, etin içindeki beyaz sinirleri dizine baðlayýn. Geriye kalaný da kýzartýp yedirin.” Annem öyle de
yapmýþ. Ben Üstad’ýn duasýyla öyle mükemmel bir hal aldým ki,
bazen arkadaþlar yürürken benimle yarýþ yapamazlar. Kesinlikle
bana yetiþemezler.
Bize Müslim Hafýz’dan biraz bahseder misin?

Annem’in dedesi Müslim [Abacý] Hafýz Nakþî Þeyhi idi.
1951’de Mescid-i Haram’da gezerken orada bakýyor ki küçük
minare var. Diyor ki, “Biz bunu Halilurrahman Camii’ne de
yapsak.” O küçük Camiin yanýna üç tane küçük minare yapýyor;
onlar hâlâ orada duruyor. Bir de içerideki akan suyu yapýyor. Bir
de caminin doðudan çýkýþ kapýsýnýn yanýna iki tane revak veya
kümbete benzer bir yer yapýyor.
Bu revaklarý yapýnca, Müslim Hafýz’ýn müritleri ki, kendine
“Babo” diyorlarmýþ. Urfa’da dedikodu ediliyor: “Üç tane minare yaptý. Urfa’nýn en güzel yerinde de türbesini hazýrladý.” [Gerçekten güzel bir yer, böyle yer hiç kimseye geçmez.]
Halbuki oraya revaklarýn dibinde bir mezar yeri, türbe hazýrlýyor ama kendine deðil. Müridin biri dayanamýyor diyor ki:
“Babo keþke türbeni buraya yapmasaydýn!” Müslim Hafýz da diyor ki, “Yok oðlum, benim deðil, onlarý bana yapmýyorum, sahibi var gelecek ve oraya defnedilecek. Benim ki ‘Harran Kapýsý’nda’ diyor.”
Þimdi dedemin türbesi “Harran Kapý” mezarlýðýnda bulunmaktadýr. “Müslim Hafýz Kubbesi” diye bilinir. Gelip gidenler
ziyaret ederler.
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1958’de Müslim Hafýz vefat etti. 1960’ta da Üstad ilk kez,
Müslim Hafýz’ýn yaptýrdýðý Dergâh Camii’nin doðu kapýsý çýkýþýnýn saðýndaki iki revaktan birincisinin altýna defnedildi.
Demek ki, o dönemde birbirleriye ciddi alakalarý, gönül baðlarý varmýþ.
Hatta bu iki revakýn birinin batýdan
gelene, ikincisinin ise doðudan gelen
birine ait olduðunu söylemiþ?

Biri geldi. Artýk öbürünü bilemem. Tabii ben düþünürdüm,
acaba bu insanlar nasýl oluyor da manen birbirlerine ulaþýp buluþurlar? Demek ki bizim hayal ettiðimiz þeyleri, onlar gerçekte
yaþýyorlar. Zaman ve mekân onlarýn birleþmelerine ve görüþmelerine mani olamýyor.
Müslim Hafýz’ýn manevi durumunu
anneniz nasýl anlatýrdý?

Anneme sormuþtum. Müslim Hafýz, dokuz yaþýnda Kur’ân’ý
ezberlemiþ. Sonra hangi âlimle karþýlaþmýþsa ondan gidip ders
almýþ.
Kerkük’ten Þeyh Ahmet Efendi geliyor. Urfalýlar ona “Þeyh
Efendi” derler. Bu zat gelince ondan da ders almaya gidiyor.
Ders almaya gittiði sýrada Urfalýlar diyorlar ki: “Hayýr ola Þeyh,
herkes senden ders alýyor?” O da diyor ki: “Ýlmin zararý olmaz!
Herkesten ilim almak lazýmdýr.”
Çocuklarýmýz dünyaya gelince isimlerini biz, onun kýzlarýndan isteriz.
Müslim Hafýz’daki Üstad’la olan manevi iliþkisinden biraz
daha bahsedebilir misiniz?
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Keþke þimdiki kafam olsaydý bunlarý bilseydim ben Üstaddan kopmazdým. [Zaten kopmamýþ, fakat tevazu yapýyor.] Bana
her nere deseler giderdim. Býrakmazdým ki hiç.
Müslim Hafýz’ýn kucaðýna atlardým. Kucaðýnda bana kiraz
verirdi. Onu hatýrlýyorum. Bir de portakallar o zaman çok ekþi
idi. Yiyemezdiniz, limon gibi bir þeydi. Portakalý soyup dilim
ederdi ve bir tabaða kordu. Evlerinde güneye bakan merdivenler
vardý ve o merdivenlerde de çiçekler vardý. Çiçekleri sulamak
için de merdivenlerde boþluklar vardý. Stadyuma çýkar gibi bir
yer yapmýþlar.
Dedem Müslim Hafýz, bana derdi ki: “Bu portakallarý güneþe
koy, bakayým!” Benimle ilgilenirdi. Ve “Haydi git getir yiyelim.”
derdi. Ýnan ki, o ekþi portakallarý getirdiðimde bal gibi olurlardý.
Þimdi ben diyorum ki, acaba bir ekþi portakal soyup güneþe býraksam, yine tatlýlaþýr mý? Ama çoktandýr hep aklýmda hala yapamadým. Arkadaþlara da söylemiþtim. Onlar da yapmadýlar. Çay
demlerdi ve bana içirirdi. Bardaðýmý verirdim; su ile çalkalar temizler, yine tekrar verirdi. Çok temizdi. Hatta kýzý, yani annemin
teyzesi demiþ ki ona: “Baba, ayaklarýný hep toplu tutuyorsun. Biraz uzatsan.” O da: “Kýzým hangi tarafa uzatayým!?” Ne varsa bilemem. Cevap, bu kadar. Hatta Müslim Hafýz’ýn büyük kýzý ve
annemin teyzesi Hacý Emine, bana harçlýk olarak bir kâðýt 20 TL
vermiþti, ben onu hâlâ cüzdanýmda saklarým.

5. Yusuf Aðabey
Üstad’dan size gönderilmiþ özel bir mektup var mý?

Yok. Eskiden Abdullah Aðabey mektup yazarken bizden de
selam yazardý. Risale-i Nur’u 1950’lerde tanýdým. O zaman sekiz yaþýndaydým. Otelde bekçilik yapardým. Beþ kiþi idik. Ab96
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dullah Yeðin Aðabey, Hüsnü Bayram Aðabey, Bayram Aðabey
ve Zübeyir Aðabey. Abdullah Aðabey zaten Urfa’da idi.
Üstad’ýn Urfa’ya geldiðini duyunca ilk ne yaptýnýz?

Ben hemen otele gittim. O gün çok çeþitli hadiseler olmuþtu. Üstad’ý Urfa’dan çýkarmak isteyenler oldu. Otel’in kapýsýna
çok insan yýðýldý. Necmettin Cevheri’nin dayýsý Mehmet Hatipoðlu Demokrat Parti Ýl Baþkaný idi. Ýl Baþkaný, Üstad’ýn verilmemesi için müdahale etti. Heyet raporu istendi. Ýki oda vardý.
Birinde Üstad kalýyordu ve yanýnda aðabeyler nöbet bekliyorlardý. Çünkü çok ziyaretçi gidip geliyordu.
Zübeyir Aðabey beni içeri aldý ve elini öptüm. Beni okþadý.
Ben böyle durdum. Baktým ki, çok bitkin bir vaziyette idi. Zübeyir Aðabey, “Peki kardeþim!” dedi ve beni diðer odaya aldý.
Odadan dýþarý çýktým ve; “Çok rahatsýz ya!” dedim. Zübeyir
Aðabey; “Ya kardeþim, Üstad Hazretleri bütün musibetlere karþý, sýkýntýlarýmýz yüzünden rahatsýz. Ýstanbul’a gelirken, Ýstanbul’da yine böyle idi. Karþýda üniversite gençliðini görünce iki
dizleri üzerine doðruldu, böyle, onlara nutuk çekti. Üstad Hazretleri aslýnda rahatsýz deðil.” dedi.
Sonra beraber diðer odaya geldi. Bayram Aðabey içeri girdi
ve dedi ki: “Heyet [Emniyetin getirdiði doktor] gelecek içeri.
Fakat iðne falan kesinlikle yaptýrmayýz. Heyet, seyahat edemez
olduðuna dair bir rapor verecekti.” Namýk Gedik o zaman içiþleri bakaný idi. Kesin kararlarý vardý, içeri girseler de iðne yaptýrmayacaklardý.
Ben akþam ta gece 01.00’e kadar orada durdum. Bayram
Aðabeyler, yoldan geldikleri için yorgun idiler ve banyo yapmalarý gerekli idi. Gittiler, ben Abdullah Aðabey’in yanýnda kaldým. Ondan sonra öðle oldu. Derken, Zübeyir Aðabey bana de97
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di ki: “Kardeþim, git. Annen baban merak eder. Þimdilik eve
git.” Yani ilk gece oradaydým.
Vefat haberini duyunca ne yaptýnýz?

Ben evin merdivenlerinden çýktým. Dediler ki, Üstad Hazretleri vefat etmiþ. Hemen Ýpek Palas Oteli’ne koþtum. Ýkinci kata
çýktým. Ýçeri býraktýlar baktým. Görünce ben kendimden geçmiþ,
daðýlmýþým. Baðýrmýþým. Bir insan yakýnýný kaybederken nasýl
feryat eder, iþte öyle feryat etmiþim. Yere düþtüm. Baktým ki koridorda Zübeyir Aðabey oturmuþ, kafamý dizinin üzerine koymuþ, kafamý okþuyordu. Bana baktý ve dedi ki: “Yusuf kardeþ aðlama! Aðlama! Olmaz, olur mu hiç böyle…” Ben o zaman dedim
ki: “Men lem yahzen bi mevti’l-âlimi fehüve munafikun.” yani,
[Alimlerin ölmesine üzülmeyenler, münafýklarýn ta kendileridir.]
Ondan sonra her tarafa telgraf çektiler. Cenaze içerden çýkmazdan evvel, Üstad’ýn özel eþyalarý vardý. Zübeyir Aðabey, o eþyalarý saklamak için bana verdi. Ben dedim ki: “Aðabey ben cenazede
bir hizmette bulunmak istiyorum.” Dedi ki: “Eve götür.” Dedim ki,
“Ev çok uzak.” Bir demliði vardý ve bazý eþyalarý vardý. Onlarý aldým, kapýdan dýþarý çýkarken, millet cenaze mi çýkýyor diye bir depreþti. Ben eþyalarý tanýdýk birinin dükkânýna býraktým geldim.
Ondan sonra, Ýpek Palas’ýn merdivenleri dönemeçli idi. Tabut oradan inemezdi. Bir aðabey [Mahmut Hasýrcý] tek baþýna
indirdi. Tabuta koydular. Defnedilen yerin yakýnýnda gasledildi.
Cenazeyi kim yýkadý?

Aslen Erzurumlu olan Molla Hamit diye bir hoca vardý, o yýkadý. Elazýðlý Ömer Hafýz da vardý. Ýlk defnedildiði yere defnedilmesi teklifini, bu Ömer Hafýz yaptý ve karar verip oraya defnedildi. Ýç çamaþýrlarýný ve “erahçýn”ýný [beyaz külah] ben aldým. Yukarýda bir yere koymak için götürürken, Kurra Muham98
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met Hafýz dedi ki, “Hele o erahçýnýný bana ver.” Onu ona verdim. O dýþarý hiç çýkmazdý. O adam aldý ve öyle bir kokladý ve
epey hasret çekti. Gözyaþý döktü.
Bundan sonra Üstad Hazretlerini kefenlediler ve tekrar geriye Ulu Cami’ye getirildi. Burada iki gün kalacaktý. Program öyle idi. Bir gün erken gömüldü. O gün sabaha kadar yakýn illerin
hepsi geldi. Millet o gece sabaha kadar Kur’ân okudu. O zaman
Urfa Valisi Ankara’daydý. Mezar kazýlmýþtý, hazýrdý. Baktým ki
Vali geldi. Abdullah Aðabeygillerle görüþmüþ ve bir gün önce
defnedilmesine karar vermiþler.
Cenaze namazý kýlýnýp defnedileceði söylenince, çarþýdaki
bütün dükkânlar kapandý. Ulu Cami’de ikindi namazýndan sonra, namazý kýlýndý.
Abdülmecit Belli vardý; onun küçük kardeþi Komiser Hamit
Hafýz vardý. Ayrýca Demir Ýzzet diye çaðrýlan Belediye Zabýta
Memuru Ýzzet Delioðlu vardý. Ýpek Palas otelinin yanýnda ilahi
okudu. Millet tekbir getiriyor, baðýrýyor, aðýt söylüyor ve ilahi
okuyordu. Ýþte onlar da bunlarý yapanlardan birkaçý idi. Bu iki
memuru da açýða aldýlar. 27 Mayýs’ta iftira eden çoktu.
Mesela, Üstad Hazretlerinin kabrinin kalktýðý gün sabahleyin
gidip orada mezarýn baþýnda aðladýðým için beni üç gün içeri aldýlar. Gelip baktým, tank ve cipin üzerinde uçak savar var. O zaman Üstad Hazretlerinin türbesinin anahtarý bendeydi. Gelip
baktým ki, yýkýlmýþ, çýkarýlmýþ ve götürülmüþ.
Üstad defnedilirken yasin okudular. Demokrat Parti Ýl Baþkaný
Mustafa Güven ve bazý arkadaþlarý, ilk defnedilen kabri yaptýrmayý teklif ettiler. Hatipoðlu 1954’te milletvekilliði yapmýþtý. Daha
sonra kazanamadý ve kabrin yapýlmasý için o da teklif vermiþti.
Defnedildikten sonra dönüldü ve Ulu Cami’de kazanlar konuldu ve millete yemekler yapýldý. Dýþardan gelen misafirler
orada aðýrlandý. Hacý Bakýr Melik, evine çok misafir götürdü.
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Cenaze bir gün sonra kalkacak diye gece çok misafir gelmiþti.
Yine bu camide mevlit okundu. Burada Mustafa Sungur, Mehmet Kayalar vs. aðabeyin de olduðu bir zamanda Bediüzzaman’ýn vefat yýl dönümü Hicrî takvime göre belirlendi. O gün
25 Ramazan olduðu için, her yýl 25 Ramazanda, Üstadýmýz Þanlýurfa’da mevlit okunup anýlmaktadýr. Kimi de Mart ayýný ve Miladi takvimi ölçü almýþlardý. Üstad’ýn talebeleri Hicrî takvime
göre olmasýný istemiþlerdi.
Ýpek Palas otelinde Üstad’ýn vefat ettiði
oda ne durumda þimdi?

27 numaralý odanýn kirasý Nur Cemaati tarafýndan verilmektedir. Oda boþ tutulmaktadýr. Bir zamanlar çok para istediler. Osman Saatçi diye bir kardeþ var. Þimdi kirayý o vermektedir. Þu
an yine, oda boþ tutulup parasý ödenmektedir.
Dönemin Valisi tepkili mi idi?

Yok. O zaman vali ile münasebet iyiydi. Tepkili falan deðildi.
Zeval-i elem gitmiþ, þimdi lezzeti kalmýþ.

6. Mehmet Ali Sunay
Bediüzzaman’ýn cenazesine gittiniz mi?

Gittim. Orda bir Hamit Hafýz vardý. Komiserdi. Cenazede
“gazel” [Kur’ân] okudu diye, adamý iþten attýlar. Sonra gitti, Ýstanbul’da mevlithan oldu.
Ben Dergâhtaydým. Gittim, rahmetliði ziyaret ettim. O zaman daha mezarý yapýlmamýþtý. Dergâh Camii de yapýlmamýþtý.
Orada böyle üç kiþi konuþuyor. Bu üç kiþi kendi aralarýnda konuþurken diyorlar ki: “Üstad dedi ki: Ben hastayým, beni yetiþtirin. Ben öleceðim. Beni orada defnedin. Zamaný gelince de cenazem uçacak.” Ben onlara kulak verdim böyle diyorlar. Dedim
ki: “Ya bunlara bak. Hiç cenaze de uçar mý?” Hatta o zaman ben
100

Dilden Dile Anlatýlanlar

onlara kýzdým: “Tövbe! Tövbe bu adamlar ne diyor böyle? Hiç
cenaze de uçar mý?” diye. Bediüzzaman’ýn ilk defnedildiði mezarý, Demokrat Parti’den Mehmet Hatipoðlu yaptýrdý. Aradan
zaman geçti. 27 Mayýs Ýhtilali oldu. Mezar tekrar açýlýp Bediüzzaman’ýn naþý çýkarýlarak Isparta’da bilinmeyen bir yere götürüldü. Nihayet cenaze uçtu.
Bir gün Ankara’daydýk. Garnizon komutanýnýn þoförü vardý.
Bir de valinin þoförü Hüseyin Uyanýkoðlu vardý. Onlar dediler
ki; “Biz gittik Said Nursî’nin mezarý açýldýðýnda, nâþý götürmek
için cemse, kamyon getirdiler. Ýki cemse çalýþmadý. Üçüncü
cemse getirildi.”
Cenaze namazýnda ne kadar insan vardý?

Çok kalabalýktý. Ulu Cami týklým týklýmdý. Ulu Cami’den alýp
Dergâh’a getirdiler.

7. Mehmet Kýrkýncý Hoca Efendi
Ramazan-ý Þerifte Erzurum Müftüsü Sadýk Efendi’nin emriyle Mahallebaþý’ndaki Daraðaç Camii’nde vaaz ediyordum.
Yine bir gün vaaz etmeye giderken karþýma bir adam çýktý,
“Hocam nereye gidiyorsunuz?”
Vaaza gittiðimi söyledim. Adamýn halinde bir gariplik vardý.
“Hocam sen duymadýn mý? Üstad vefat etmiþ.”
Birden bire kýzdým ve “sus” dedim. Nereden duyduðunu sordum. Radyodan duyduðunu söyledi. Ben Üstad’ýn çok uzun yýllar
yaþayacaðýný hayal ediyordum. Vaaza gitmekten vazgeçtim. Hemen babamýn mahalle baþýndaki oteline gittim, olanlarý anlattým,
çok üzüldü ve aðladý. Sonunda olay doðrulandý. Astsubay Ýbrahim
Okur, Astsubay Mehmet Þanlý, Müslüman Hasan, Kâmil Sirkeci
ve Þercil Aðabey birlikte 1700 lira vererek bir minibüs tuttuk ve
yola çýktýk. Fakat hiç kimse konuþmuyordu. Herkes ya Cevþen,
yahut Kur’ân okuyordu. Arabanýn içinde bir hüzün havasý vardý.
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Böylece Tercan’a kadar geldik. Yatsý vaktiydi. Henüz orucumuzu açmamýþtýk. Yola çýkarken telaþ ve hüzünden hiç kimsenin
aklýna yiyecek almak gelmemiþti. Çarþýdan ekmek, zeytin, peynir alýp yolda yemeyi uygun gördük. Çarþýya indik. Herkes Teravih namazýnda olduðu için hiçbir dükkân açýk deðildi. Sadece bir
terzi dükkâný açýktý. Ýçerden bir genç çýktý. Bize ne aradýðýmýzý
sordu. Bizim iftar açmak için ekmek aradýðýmýzý öðrenince;
“Siz dükkâna buyurun, ben þimdi gelirim.” dedi. Biraz sonra
ekmek ve yiyecekle döndü. Bize çay ýsmarladý. Ýftarýmýzý o
dükkânda yaptýk. Halimizdeki gariplik dikkatini çekmiþti,
“Sizde bir gariplik var. Hayýrdýr?” dedi. Biz de, olanlarý anlattýk,
“Hâ!” dedi. Bir daha konuþmadý.
Biz de hemen yola çýktýk. Yol boyunca sürekli kar yaðdý. Hava
da fýrtýnalýydý. Sabah namazý vaktinde Diyarbakýr’a indik. Namazý
Diyarbakýr’da kýldýk. O sýrada kar durdu. Saat dokuz sularýnda Urfa’ya ulaþtýk. Cuma namazýný Dergâh’taki camide kýldýk. Urfa’ya
sanki insan seli akmýþtý. Caddeler, sokaklar Nur Talebeleri ile dolup taþmýþtý. Namazý müteakip medreseye gittik. Sungur Aðabey,
Ceylan Aðabey, Zübeyir Aðabey, Tahiri Aðabey medresedeydiler.
Zübeyir Aðabey Üstad’ýn son dakikalarýný ve vefatýný cemaate þu cümlelerle anlatýyordu.
“Üstad’ýn hastalýðý çok ilerlemiþti. Ateþi çok þiddetliydi. Üstad bir ara rahatladý ve uykuya daldý. Biz kendi aramýzda sessizce konuþurken Elazýð Müftüsü Ömer Efendi içeri girdi ve Üstad’ý görür görmez, “Ýnna lillah ve inna ileyhi raciûn.” dedi. Biz
ona doðru dönüp,
“Ne oldu?” diye sorduk,
“Üstad dünyasýný deðiþti.” diye karþýlýk verdi. Ýtiraz ederek:
“Üstad yaþýyor.” dedik. Fakat Üstada dikkatli bakýnca vefat
ettiðini anladýk.”
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Zübeyir Aðabey, daha sonra Üstadýn vefat ettiði anda aldýklarý tedbirleri anlattý:
“Üstadýn vefat ettiðini öðrenince Ömer Efendi’ye vefatýn
gizli tutulmasýný söyledik. Hemen Üstadýn özel eþyalarýný muhafaza altýna aldýk. Daha sonra hâkimi çaðýrdýk ve gereken resmî
iþlemler baþladý.”
Zübeyir Aðabey orada hazýr bulunan cemaate cesaret vermek
için þunlarý söyledi:
“Artýk Üstadýmýz gitti. Bu hizmet bizim boynumuzda kaldý.
Ölünceye kadar bu hizmeti devam ettireceðiz. Üstadýmýz vefat
etti, diye durmayacaðýz. Peygamberimiz vefat edince Ýslamiyet’i yayma vazifesi durmadý; bu vazifeyi Sahabiler üstlendiler.
Þimdi biz de bu hizmet uðrunda önümüze çýkan bütün engelleri
aþacaðýz. Engeller ne kadar büyük olursa olsun, bizdeki himmet,
þehamet, celadet, cesaret ondan daha büyüktür. Bu hâsiyetlerin
karþýsýna hangi engel çýksa küçüktür.”
Anlatýlanlar bizim için büyük bir þevk oldu. Sadece benim
deðil, orada bulunan, Türkiye’nin çeþitli yerlerinden gelmiþ bütün Nur Talebeleri’nin içini rahatlattý. Böylece bir teselli bulmuþ
olduk. Medresede, dergâhýn imamý cemaate þunlarý anlattý:
“Dergâhýn benden önceki imamý, hem büyük bir âlim hem de
evliyadan bir zattý. Üstadýmýzý defnettiðimiz türbeyi o yaptýrdý.
Herkes bunu kendisi için yaptýrdýðýný zannediyordu. Vefatýna
yakýn ‘Sakýn beni oraya koymayýn, dergâhýn yanýndaki kabristana defnedin. Oranýn sahibi gelecek.’ dedi. Üstad vefat edince
imamýn ihbarý tam tahakkuk etmiþ oldu.”
Erzurum’a döndük. Erzurum halký günlerce bize taziyeye geldi. O sýrada Müftü Solakzade Sadýk Efendi sað idi. Hocalar, “Üstadýn ruhuna 400 hatim okuyalým.” dediler. Kadana Camii imamý Ýdris Hoca hatimlerin kendi camisinde okunabileceðini söyle103
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di. Biz de kabul ettik. Kadana Camii günlerce dolup taþtý. Her
imam ve müezzin yatsý namazýný kýldýktan hemen sonra Kadana
Camii’ne gelip hatim okumaya baþlýyordu. Biz 400 hatim diye
baþladýk ama 400 hatimi geçti.
O sýralarda yavaþ yavaþ Demokrat Parti’ye hücumlar da
baþlamýþtý. Menderes’e aþýrý yükleniyorlardý. Üstad, sanki bir
kemerin ortasýndaki kilit vazifesi gören taþ gibiydi de, o çekilince bütün taþlar dökülmeye hazýrlanýyorlardý. Sanki Demokrat Parti’ye hücum etmek için çok önceden hazýrlanmýþlar da
harekete geçmek için Üstad’ýn vefatýný beklemiþlerdi. Gazeteler her gün, Demokrat Parti’den olmayan talebelerin öldürüldüðünü, buzdolabýna konulduklarýný yazýyordu. Hâlbuki sonradan, ihtilal yapanlarýn da itirafýyla bunlarýn aslý ve astarý
yoktu. Solcu öðrenciler her gün yürüyüþler yapýyorlar, mitingler düzenliyorlardý. Oralýkta ihtilal söylentileri dolaþmaya
baþladý.
Tahir Aðabey sürekli Cevþen ve Salatü’n-Nuriye okumamýz
için haber gönderiyordu.
Üstad, 1960 yýlýnýn Mart ayýnda vefat etmiþti. Mayýs ayýna
kadar iki ay boyunca Türkiye bambaþka bir hal aldý. Menderes’in elinden hiçbir þey gelmiyordu. Ancak çok güzel konuþmalar yaparak iftiralara cevap veriyordu. “Haklýyýz, ama haklý olmak hiçbir iþe yaramýyor.” diyordu. Memleket bir anarþi ve terör ortamýna doðru gidiyordu. Artýk herkes rahatsýzdý. 27 Mayýs’a geldiðimizde ihtilal oldu. Halk Partililer davul çalarak ihtilali kutluyor, Demokrat Partinin il ve ilçe baþkanlarýnýn önünde sevinç gösterileri yapýyorlardý.49
49 Mehmed Kýrkýncý, Hayatým-Hatýralarým (Ýkinci Baský, Ýstanbul: Zafer Yayýnlarý, Nisan 2004), s. 128. Bu bölüm, hocamýzýn görüþ ve arzularý alýndýktan sonra, aynen ilgili kitabýndan buraya alýnmýþtýr.
Daðlýk bir coðrafya olan Kars’tan Urfa’ya geldiði için böyle diyor.
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8. Ahmet Rüzgâr
Abdullah Yeðin Urfa’ya ilk geldiðinde nerede kaldý?

Abdullah Aðabey, Üstad’a yazmýþ, demiþ ki, kalacaðým yer
yok. Müftü pek yardýmcý olmadý. Ya Üstad mektup yazmýþ, ya
da kendi söylemiþ ve demiþ ki: “Git oranýn Valisine selamýmý
söyle ve de ki, sana bir yer hazýrlasýn.” Abdullah Aðabey de, gidip valiye Üstad’ýn selamýný söylemiþ ve þu hususta bana yardýmcý ol. O da “Nerede kalmak istiyorsun?” demiþ. Abdullah
Aðabey de Rýdvaniye’de kalmak istediðini söyleyince, Vali:
“Git Müftüye söyle, orayý sana tahsis etsin.” Müftü de denileni
yapmýþ. Ýlk kez, Abdullah Aðabey, Rýdvaniye’de bir odada kalýyor ve daha sonra Kadýoðlu Camii’nin yanýndaki yere geliyor.
Urfa’da Nur hizmeti nasýl baþladý?

Abdullah Yeðin, Kadýoðlu’nda iken, Üstad Urfa’ya geldi.
Zaten o sýralarda ilk dershaneyi kiralamýþtýk. Daha sonra, sahibi, burayý hizmete vakfetti. Daha sonra varisleri vazgeçti ve geri verildi. Daha sonra, þimdiki “Zehrâiyye Vakfý”nýn yerini yapmaya baþladýk. Demir ve çimento lazýmdý. Ýnþaat yapýlýrken
yanda yýkýlan duvarýn içinden birkaç tane Reþat Altýn, çýkýyor ve
inþaatta kullanýlýyor. Tam 23 Reþat Altýný idi. Ýlk mülk dershane
burasý oldu. O zaman öðretmen arkadaþlar gelip orada amelelik
yapýyorlardý. Aðýr iþlerde çalýþýyorlardý.
Zehrâiyye Camii’nin projesini Badýllý Aðabeyle beraber çizdik. O zaman hapis cezasý almýþtý. Ama yatmadý. Eyüp Karakeçili diye samimi bir Nur Talebesi vardý. O hapis yattý.
Hapishanede kantinin iþletmesini, emin insan olduðu için ona
vermiþlerdi. Daha önce kantin zarar ederken, onun döneminde
kâr etmeye baþladý. Kantin iþlettiði için hapiste gidip görme
imkâný çok kolaydý. Af yasasý çýkýnca o da günü dolmadan çýktý.
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Babasý ona hapis cezasý aldýðý için kýzmýþtý. O da babasýna: “Baba bak, þu adam bir tavuk çalmýþ, þu adam, basit bir þeyden içeri
girmiþ. Biz, Allah ve Resulüllah yolunda gelmiþiz. Sen, bu halimizle iftihar etmen lazým.” Vefatý da güzel olmuþtu. Ýslâhiye’ye
taziyeye götürmek istediler. Zeki Dedeoðlu, onu götürmek için
ýsrar ediyordu. O da: “Ölüme ve dirime razý mýsýn?” demiþ.
“Kendisi çok hasta imiþ o zaman.” Ýslâhiye’ye gidiyor ve taziyette bulunup çýkýnca, hastalýðý fenalaþýyor. Süratli araba kullanýyorlar, bir an önce doktora götürmek istiyorlar.
Eyüp Aðabey diyor ki: “Bizim doktorluk iþimiz kalmadý. Arabayý saða çekin ve durun da ben bir nefes alayým.” Arabadan iniyor. Arabanýn arka kapýsýna baþýný koyuyor bir nefes alýyor. Sonra arabanýn içinde koltukta kucaklarýna alýyorlar. “Lâ ilâhe illallah, Lâ ilâhe illallah…” sonra, lafza-i celal getiremedi. Bu kez:
“Allah, Allah…” diyerek ruhunu Allah’a teslim etti. 1978 yýllý idi.
Bundan baþka daha önce bir dükkâným vardý. Dükkânýn
1/3’ünü ayýrmýþtým. Orada Risale-i Nur kitaplarý satardým. O zaman Emniyet sürekli gelip bizi kontrol ederdi. Devamlý emniyete
götürürlerdi beni.
Üstad’ýn vefatýnda 36 kadar poz olduðu
söyleniyor. Bunlardan elinize geçen var mý?

Kemal Badýllý çekmiþti. O zaman Nurlara karþý idi ama çekmiþ. Ben üstadýn vefatýndan beþ gün sonra askere gittim. 20 yaþlarýndaydým. Urfa’da terzilik yapýyordum. Rýdvaniye’deki medreseye o zaman Abdullah Yeðin Aðabey bakýyordu. Biz de onun
yanýna gider gelirdik.
Üstad yataðýný ve zatî eþyalarýný Urfa’ya göndermiþti. Urfa’ya
gelecekti. Onun için Abdullah Aðabey bizim Isparta’ya gitmemizi istemiyordu. Zaten gelecek görürsünüz diyordu. Ramazan’da
bir gün ikindide Ulu Cami’de idik. Dediler ki, Üstad gelmiþ. Ýpek
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Palas Otelinde olduðunu söylediler. Oraya koþtuk. Emniyet güçleri oteli üç kordon altýna almýþlardý. Buna raðmen Abdullah
Aðabey aþaðý indi. Dedi ki, “Kardeþim görüyorsunuz, devlet evham ediyor, kalabalýk etmeyin evhamlanmasýnlar, daðýlýn þimdi.
Üstadý göreceksiniz, burada kalacak.” Peki, deyip gittik ve iki saat sonra geldik. Durum yine ayný idi. Üç saat sonra geldik, yine
içeri giremedik. Sabaha kalsýn dediler, yine durum ayný idi.
Ýçiþleri Bakaný Namýk Gedik, Urfa Emniyet Müdürlüðü’nü
sýkýþtýrýyordu. Kapýya gelip, “Hoca Efendi’ye söyleyin buradan
gitsin.” demiþler. Yakýn talebeleri de, “Biz söyleyemeyiz. Çýkýn
kendiniz söyleyin.” dediler. Sonra da Demokrat Parti Ýl Baþkanlýðý yapmýþ olan Mehmet Hatipoðlu, hadiseyi duyunca, gelip
Emniyet Müdürüne: “Bu bizim misafirimiz. Gönderemezsiniz.
Bir yere de gitmez.”
Sonra doktoru getirdiler. Üstadýn ateþi çok yüksekti, kýrk
dereceye çýkmýþtý. Fakat Namýk Gedik ha bire sýkýþtýrýyor. O sýrada Baþbakan Menderes’e telefon edilmek istendi. Fakat bir
türlü ulaþýlamadý. Üstad da yanýna gelen Emniyet Amirine “Ben
hastayým. Belki öleceðim.” demiþ. Biz de bu arada sürekli otelin kapýsýna gidip geliyoruz.
Üstad vefat edeceði geceden önceki ikindi vaktinden sonra
kapýyý bütün Þanlýurfalýlara açmýþ. Ýçeri kim gelmiþse görüþmüþ. Elini böyle koymuþ ve gelenler elini öpmüþler.
Ýpek Palas otelinin sahibi Osman Çadýrcý idi (vefat etti), o zamanki kiracýsý ise Mahmut Erbaþ idi. Mahmut Bey orada fedai olmuþtu. Oteli þimdi, Osman Çadýrcý’nýn oðullarý iþletiyor. Üstad,
Mahmut Erbaþ’ýn her çocuðuna portakal vermiþ. O portakallardan
yiyen her oðlu okumuþ, yüksek mevkilere gelmiþler. Ýçlerinde
Profesör olan var.
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Üçüncü gece Üstad az dalýyormuþ. Üstad ne kadar da aðýr
hasta olsa, namaz vakti mutlaka uyanýrmýþ. O gece Zübeyr Aðabey [Bayram Yüksel], baþýnda bekliyormuþ, fakat Üstad namaza uyanmamýþ. Bu tuhaflýðý anlayýp, yüzüne bakmýþlar, bakýþlarýný kontrol etmiþler.
Elazýðlý Hafýz Ömer Efendi vardý, Ramazan’da gelip burada
vaaz ederdi. Gidip onu çaðýrmýþlar. Geldiðinde yüzüne bakar
bakmaz, “Kâlû innâ lillahi ve innâ ileyhi raciûn.” diyerek, oradakilere baþ saðlýðý dilemiþ.
Bediüzzaman’ýn vefat haberini duyunca neler yaptýnýz?

Vefatýný duyunca, tabii oraya akýn ettik. Ýpek Palas Otelinden
indirip tabuta koydular. Orada Üstadý taþýmak için elimi uzatmak istedim. Fakat tabut, parmaklar üzerinde gidiyor. Kimin boyu uzunsa, parmaðý uzunsa ancak o ulaþabiliyor, yoksa ulaþmak
mümkün deðildi. Ben iki metre kadar ulaþabildim. Kendine
ulaþmak için gayret edince, birden ayaklarým yerden kesildi. Ta
PTT’nin oraya kadar [yaklaþýk 150 metre] ayaklarým yerden kesik gittim, ancak orada ayaklarým yere deðdi.
Üstadý, Dergâh Camii yanýnda ilk defnedildiði yerin güneybatýsýndaki yere götürdük. Orada nâþý yýkandý. Erzurumlu Molla
Hamit Hoca Efendi (Allah rahmet etsin) yýkadý. O zaman itikâfta idi. Ýtikâftan çýktý. Üstad demiþ ki beni Molla Hamit yýkasýn.
Hatta rüyasýnda, Molla Hamide itikâftan nasýl çýkýlacaðýný da öðretmiþ. Bu mahalde yýkanýp kefenlendi ve tekrar tabuta konup
gerisin geri Ulu Cami’ye getirildi. Orada bir gece kaldý.
Üstadý Ulu Cami’in ön tarafýna koymuþtuk. Baktýk ki Cumhuriyet muhabiri gelmiþ, ayakkabýyla caminin içine girmiþ, fotoðraf çekiyor. Hacý Mustafa Eroðlu Aðabey orada: “Yahu bu zatý
hayatta rahat býrakmadýnýz, mematta da mý rahat býrakmayacaksýnýz, terbiyesiz” deyip, çat diye buna bir tokat attý. Muhabir te108
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petakla yere yuvarlandý. Polis polis, diye baðýrmaya baþladý.
Sonra polise gitmiþ demiþ ki, “iþte beni vurdular.” Onlar da: “Ne
iþin vardý orada. Ýyi ki ölmemiþsin. Kaybol buralardan, hadi hadi…” deyip kovmuþlar.
Sabahleyin baktýk ki, Cumhuriyet’te çýkmýþ, diyor ki: “Nurcular, bizim muharibin kafasýný yarmýþlar.” Ýki geceden sonra,
vali bey haber gönderdi: “Hoca Efendi’nin talebeleri geldiler.
Urfa çok kalabalýk oldu. Her taraf doldu.” Her tarafa telgraf çekmiþlerdi. Telgraf çekilmesi gerekenlere hep ulaþýldý. Çoðu kimsenin geldiðine kanaat gelince, öðle namazýndan sonra cenaze
namazý kýlýndý. Üstad Dergâha defnedildi.
Fakat Üstadýn vasiyeti var. “Kabrimi iki, üç has talebemden
baþka kimse bilmeyecek” diye. Lakin Urfa dolmuþ, binlerce kiþi Üstadýn nereye defnedildiðini biliyor. Camiyi yaptýran dernek
baþkaný Hacý Rafi, Yasin okudu. Ýkindiye yakýn defnedildi. Hava hafif yaðmurlu idi. Ben bundan sonra askere gittim.
Ýhtilal olunca, Cemal Tural baþkanlýðýnda kabir tekrar açýlmýþ. Uçak gelmiþ. Hatta gelen uçaðýn kapýsý dar gelince, bir baþka uçak daha gelip götürmüþ.
Üstadýn vefat edeceði geceden önceki gün ikindi zamaný zaten
hava karardý, gece oldu. Sis geldi, bulut geldi. Her tarafa toprak
yaðdý. Beyaz binalar çamura bulandý. Bir de o gece baþka zaman
görmediðimiz, sesleri garip kuþlar vardý. Acayip ses çýkarýyorlardý.
Tayfalar halinde semada þuraya buraya uçuyorlardý. Dýþarýdan gelenler de o kuþlarý görmüþlerdi.
Bir tane CHP’li vardý, lakabýna “Soðuk Miço (Mustafa)” deniyordu. O, Nur Talebeleri’nin aleyhinde biri olmasýna raðmen
vefatýnýn akabinde Üstad’a çok güzel bir “mersiye” yazmýþtý.
Adam teslim olmuþtu. O dönemin mahalli gazetelerinde çýkmýþtý. Hükümet, Üstad’ý Ankara’ya çaðýrýyordu, Urfa’daki CHP’li109
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ler bile bunu istemiyordu. Hatta Nur Talebeleri dediler ki: “Soðuk Miço kendini affettirdi.”
O gün, Urfa’da herkes ittifakla, saðcýsý, solcusu, dinlisi, dinsizi hepsi, Üstadý uðurlamak için bir gayretin içine girmiþlerdi.
Hiç muhalefet eden kalmamýþtý.
Isparta’dan gelirken, Üstad’ýn bindiði arabanýn plakasýný çamurlamýþlardý.
Otel’in o zamanki kiracýsý Mahmut Erbaþ, Üstad’a “Urfa yaðý”ndan yapýlmýþ mercimek çorbasý getirmiþti. O iki üç gün içerisinde Üstad’a çok hizmet etti. Mahmut Erbaþ vefat etti. Lakin
oðullarý var.

9. Abdülkadir Badýllý
Üstad’ýn vefatý anýný anlatabilir misiniz?

Üstad’ýn vefatýnda Urfa’da deðildim. Ben o zaman Gelibolu’da askerdim. Vefatýný duydum. Bizim albay, benim Risale-i
Nurla alakamý biliyordu. Çaðýrdý ve “Baþýnýz sað olsun. Þeyhiniz vefat etmiþ. Allah rahmet etsin.” dedi. Dedim ki: “Hayýr, vefat etmemiþ.” Dedi, yani, “Vefat etmez mi demek istiyorsun.”
Dedim “Hayýr, ne münasebet efendim. O bir kuldur. Herkes vefat eder. Ama bildiðim kadarýyla vefat etmemiþtir.” Albay: “Oðlum git þu gazeteleri getir.” Getirdiler. Baktým ki, manþet atmýþlar: “Bediüzzaman vefat etti.” Vefatýndan önce birkaç kez görüþmüþtüm.
Vefatýna yakýn görüþtünüz mü?

Vefatýna yakýn 27 Kasým 1959 da, askere giderken, Isparta’ya varýp görüþtüm. Bir gece orada kaldým. Ben asker iken,
Üstad Ankara’ya geldi. 1960’lý yýllarýn baþlarýnda idi. Beyrut
Palas’ta kalýyordu. Asker elbiseleriyle gittim. Sen askersin deyip
yukarý býrakmadýlar. Birliðine yazýp seni ihbar ederiz, dediler.
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Ben de: “Siz beni býrakýn, nere yazarsanýz yazýn.” dedim. Yukarý býrakmadýlar. Bu yüzden Ankara’da iken görüþemedim.
Daha önce, Isparta’da iken Üstad, uçaða binmek istemiþ. Bu konuda bildiðiniz þeyler var mý?

Ben þunu biliyorum. Üstad bir yerde böyle yol kenarýnda otururken, iki jet uçaðý geçmiþ. Demiþ ki: “Ben nevimin (kendi türümden insanlarýn) bu buluþuyla, bu sanatýyla iftihar ediyorum.”
Üstad’ýn “Ben öleceðim, nâþým uçacak?”
dediði söyleniyor.

Ben onu duymadým, doðrusu. Yalnýz, nâþýnýn gizli yere defnedilmesini istemiþ. “Bir iki talebemden baþkasý bilmemesi lazým geliyor. Çünkü hayatta iken, þöhretten, meþhur olmaktan
beni men eden bir hakikat, vefatýmdan sonra da o suretle beni
men edecek.” demiþ. Fakat benim nâþým uçacak deðil de, benim
mezarým yýkýlacak, demiþ. 1921’de tabedilen “Lemaât” adlý kitabýn baþýnda “Yýkýlmýþ bir mezarým ki…” mýsralarýyla baþlayan beyitlerde bu anlatýlýyor.
Bu, Üstad’ýn mezarýnýn yýkýlacaðý
anlamýna mý geliyor tam olarak?

Bu beyitlerle, Üstad’ýn vefatýna kadar tam olarak, ne olduðu
anlaþýlmýyordu. Sadece 79 ve 80 kelimesini kullanmýþ.
“Yýkýlmýþ bir mezarým ki, yýðýlmýþtýr içinde
Said’den yetmiþ dokuz emvat ba-asam alama
Sekseninci olmuþtur o mezara mezartaþ.”
Üstad Hicri 1379’da vefat etti. Hicri 1380’nin baþýnda “Aþure günü” [11 Temmuz 1960] kabri yýkýldý. Fakat bu beyitlerin
zahiri manasý þu: “Kendisi o zaman 40 yaþýnda iken bu Lemaat
adlý eseri yazdýðý için her altý ayda bir insanýn vücut zerrelerinin
çoðu deðiþiyor. Bir nevi bir Said ölmüþ diyor. Yani kýrk yýlda 79
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Said ölmüþ. 80’ninci yaný hayatta kalan ise onlarýn baþýnda bir
mezar taþý gibidir.” Ama bu zahiri mananýn altýnda iþte bu esas
vefatýna iþaret ediyor. Hakikaten de tam tevafuk ediyor.
Size göre þu an Üstad’ýn mezarý nerede?

Ýlk baþlarda burada kabir yýkýlýp nâþý götürüldüðünde, gece Isparta’da bir kabir açýlýyor. O zaman o kabri iþaretlemiþler. Ben de
gittim gördüm. Baþucuna üzerine “
” yazýlý küçük bir mermer taþý koymuþlar. Bu mezar bir zaman öyle kaldý. Bilahare oradaki talebeler, geceleyin orayý açýp bakýyorlar ki içi boþ bir sandýk. Bununla beraber, o boþ sandýðý alýp getirip Sav’da meþhur
Hacý Hafýz Muhammed adlý Nur Talebesinin kabrinin yanýna koyuyorlar. Bunu, dikkatleri kasten buraya çekmek için yapýyorlar.
Daha sonra Barla mezarlýðýnda olacaðý anlaþýlýyor. Benim de
kanaatim bu yöndedir. Çünkü 1962’de askerden döndükten sonra
Konya’ya gidip, Üstad’ýn kardeþi Abdülmecit Aðabeyi gördüm.
Bir sabah namazýndan sonra, yine orada imam olan Hýzman Hoca ile beraber gittik. Abdülmecit, uzun uzun bu meseleyi anlattý:
Kabrinin yýkýlacaðý geceden bir hafta önce beni vilayete çaðýrdýlar. Ýkindi vakti idi. Gittim, baktým ki hep generaller oturuyor. O zaman ki Kara Kuvvetleri Komutaný Cemal Tural, Konya Valisi ve diðer generaller. Diyarbakýr Garnizon Komutaný…
Bana yer verdiler. Kahve içirdiler. Cemal Tural, beni yanýna
oturttu. Bana dedi ki: “Hocam, devletimizin þöyle bir niyeti var.
Aðabeyinizin kabrini Urfa’dan taþýmak istiyoruz. Çünkü Urfa’ya Türkiye’nin dýþýnda birçok yerden insanlar geliyor. Kabrinin baþýnda çok nümayiþler [tezahüratlar, kutlamalar] oluyor. Bu
ise devleti rahatsýz ediyor.” Ben de dedim ki: “Siz onu nere götürürseniz götürün, yine o iþ olur.” Sonra Cemal Tural dedi ki:
“Devletin niyeti baþkadýr.”
112

Dilden Dile Anlatýlanlar

Onlarýn kendileri bir dilekçe yazmýþlardý. Kendilerinin, benim adýma yazdýklarý dilekçeyi, ben müracaat ediyormuþum gibi imza etmemi istediler. Baktým ki, zorla da olsa imza ettirecekler. Ben pek direnmedim. “Filan kanunun filan bendine göre ben
aðabeyimin kabrinin, Urfa’dan naklini istiyorum.” diye imzaladým. Bana dediler ki, buradan ayrýlmayýn. Bugünlerde seni tekrar isteyeceðiz.
Altý yedi gün sonra tekrar aradýlar. Gittim. Yine ayný askerî
erkân vardý. Ýkindiden sonra Konya’dan uçaða bindik ve gece
yarýsý Urfa’ya geldik. Beni askeri bir kýþlaya götürdüler, orada
namazýmý kýldým, yemeðimi yedim. Sonra beni han gibi bir yere götürdüler. [Abdülmecit Aðabeyin hastalýktan dolayý geceleyin gözleri iyi görmüyor.] Akþamleyin bir sivil doktor, bir tabutun içine kepek koyuyor, ilaçlýyor. Demiþler ki, “Bu senin aðabeyin istersen bak.” Ben diyor, “Parmaðýmla dokundum. Pamuk
gibi yumuþaktý. Fakat yüzünü açmadým. Daha sonra âh niye yüzünü açýp bakmadým” diye âh u vâh ettim. Tabutu kapatýp lehimlediler. Bana yazdýrdýklarý dilekçeyi de bir dosyanýn içine
koyup tabutun kenarýna astýlar.
Sonra tabutu alýp cemse kamyonuna yerleþtirdiler. Daha sonra Urfa Hava Alanýna geldik. Oraya gelinceye kadar güneþ doðdu. Bu tabut, mevcut uçaðýn kapýsýndan girmedi. Cemal Tural,
oradakilere baðýrdý ve kýzdý; “Niye hesabýnýzý doðru yapmýyorsunuz?” diye. Tekrar Diyarbakýr’dan yeni uçak geldi. O gelinceye kadar öðle oldu. Cemal Tural, tabutun bir kenarýndan kendisi tuttu ve içine yerleþtirdiler. Ben de önüne bindim. Afyon’a
vardýðýmýzda, ikindi vakti geçiyordu. Birkaç tane subay oradan
askeri araca nâþý koydular. Ben de önüne bindim. Altý-yedi saat
gittik. Gece yamaç bir yere vardýk. Etrafýnda surlar vardý. Surun
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üstüne çýkýp etrafta baktýðýmda hiçbir ýþýk görünmüyordu. Orada kazýlmýþ hazýr bir kabir vardý. Hemen acele oraya koyup kabri kapattýlar. Bir tane Baþçavuþ bana dedi ki: ‘Hocam, burada mý
kalmak istersiniz, evinize mi gitmek istersiniz?’ Ben düþündüm
o zaman, “Burada kalýp da ne yapayým?” Beni evime götürün,
dedim. Hemen telsizle bir araba istediler. Siyah taksi geldi. Þoförü asker idi. Binip bir iki saat geldik. Bir þehre vardýk. Sordum
ki, Oðlum burasý neresi? Asker dedi ki: “Hocam, burasý Eðridir.” Daha sonra sabah oldu. Sonra âh u vâh ettim, “Ah niye ben
orada o gece kalmadým.”
Barla’da bir kýz çocuðu vefat etmiþ. Götürüp bir mezar kazmýþlar. Orada bakmýþlar ki, bir tabut. Açýp
bakmýþlar Üstad. Aðabeylere haber vermiþler. Onlar
da gelip götürmüþler. Yerini birkaç kiþi biliyor. Þu
an Barla’da olduðu söyleniyor.

Bunlarý ben duymadým. 27 Mayýs ihtilali olunca, Urfa’da
ikamet eden Üstad’ýn talebelerini bir ay hapsettikten sonra Urfa’dan uzaklaþtýrýyorlar. Zübeyir Aðabey, Ankara’ya, Abdullah
Aðabey Gaziantep’e gidiyor. Ýhtilalde valiler generallerden seçiliyor. Urfa’da müftüyü çaðýrýyorlar, caminin imam ve müezzinini çaðýrýyorlar. Þehrin etrafýný tanklarla çeviriyorlar. Öylece kabri kazýyorlar.
Denize atmýþlar diyorlar?

Denize atmadýlar. Lakin denize atsalar da olur. Hoþtur. Çünkü bir gemide giderken, bir mümin vefat ederse kefenleyip denize býrakýlýr. Üstat için öyle bir þey olmamýþ. Ama bir mümin
için böyle yapýlsa caizdir.
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Isparta’nýn Senirkent kazasýnda bir Astsubay diyor ki, “Biz
Bediüzzaman’ýn nâþýný Isparta’daki tugayda kýþlanýn hemen arkasýnda bir yere defnettik.” Araþtýrdýðýmýzda o astsubayýn öldüðünü duyduk.
Diyorlar ki, Abdülmecit Efendi’nin gözleri baðlý idi?

Hayýr. Askerler ona hürmetkâr idi. Hatta Abdülmecit Efendi
diyor ki, Damat Süleyman Paþa’yý da mahfile getirdiler. Cemal
Tural, albaya çok sýký emir veriyordu. Ona dedi ki: “Hoca’nýn
abdestini, namazýný rahatça kýlabileceði bir yer hazýrlayýn.” Hatta Cemal Tural, bizi Urfa Havameydanýna götürdüklerinde, ilk
uçak küçük gelip, ikinci uçak istendiðinde zaman uzayýnca, bir
albay yakýþýksýz konuþunca kalkýp hakaret etti. “Sus (…)” falan
filan. Adamýn zaten kendi derdi kendine kâfi. Ne (…) yapýyorsun?” demiþ ve albaya baðýrmýþ. Cemal Tural, sert ama insaflý
bir insan. Abdülmecit Efendi, diyor ki: “Hatta biz Urfa’dan
uçakla yolculuk ederken, bana ‘Hocam, þimdi þu þehrin üstünden geçiyoruz, þimdi þuraya geldik, þimdi þuraya vardýk. Hep
hürmetli, iltifatlý idi’ diyordu. Urfa’da Abdülmecit Efendi’yi han
gibi bir yere götürmüþler.
Han gibi bir yer neresi?

Han gibi bir yerden, þu anki Dergâh Camii’nin avlusunu kastediyor. Dergâh 1953’te yapýldý. Kendisi geceleyin görmediði
için cami olduðunu bilmiyor. Eski tabut çürümüþ, yeni kireçlenmiþ bir tabut getirip onun içine koydular. Üstad defnedilince,
buralar çok nemli olduðundan tabutla konulmuþ.

10. Mehmet Ergüven [Buluntu Hoca’nýn Torunu]
Bediüzzaman vefat ederken kaç yaþýndaydýnýz?

Lise sondaydým.
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Elini öptünüz mü?

Elini öpmedim. Fakat Bediüzzaman, Urfa’ya gelmeden önce
bir mektup göndermiþti dedeme. Bir ara rahmetlik dedemle [Buluntu Hoca] didiþtiler. Dedem Ulu Camide vaaz yapardý. Dine þirk
koþma konusunda idi. “Bize (Nur Talebelerine) dokunmasýn, bizden bahsetmesin diye” iki adam göndermiþti. Onlar aþaðý eve geldiler. Ben mektubu götürdüm. Dedem mektubun cevabýný yazdý.
Bediüzzaman vefat ederken cereyan eden hadiseleri hatýrlayabiliyor musunuz?

Ben o zamaný günü gününe yaþadým. Çok kalabalýktý. Cadde
dolusunca muazzam bir kalabalýk vardý.
Cenazenin kýlýndýðý yerde var mýydýnýz?

Evet. Vallahi öyle bir kalabalýk vardý ki, þimdiki Ýþ Bankasý’nýn önünde arbede falan oldu. Biz en arkalardaydýk göremedik. Dedem Buluntu Hoca sað idi ama ayaklarý aðrýyordu. Onun
için gidemedi. Dedem 1967’de vefat etti. Tasavvuf musikisine
çok meraklýydý.

11. Sabri [Muhammet] Küçük
Bediüzzaman’ýn Urfa’daki son demlerini
bize anlatýr mýsýnýz?

Abdullah Yeðin Aðabey, 1950’de Urfa’ya geldiði zaman
ben askerden yeni gelmiþtim. 1928 doðumluyum. Askerliðimi
Gelibolu’da yaptým. Askerliðimi çavuþ olarak yaptým. Komutanla aram çok iyi idi. 11 haftada 12 defa izin alýp memlekete
geldim. Komutanýmla baba-evlat gibiydik. Abdullah Yeðin ile
tanýþtýk. Çok mahkemelerde beraber olduk.
Üstad vefat ederken siz buradaydýnýz deðil mi?

Evet. Yukarýda Su Meydaný Camii vardý ve orada bir odamýz
vardý. Orayý ders yeri olarak tuttuk. Abdullah Aðabey’in yanýna
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gidip geliyorduk. Onunla beraber mahkemelere girip çýktýk, hiç
usanmadýk.
Üstad, rahmetlik 1960’larda buraya geldiler. Daha sonralarý
27 Mayýs ihtilal gecesinde Mustafa Sungur bizde idi. Urfa’ya
çok sayýda Risale-i Nur kitabý gelmiþti. 15 sandýk. Dedi ki:
“Aðabey bunlarý ne yapalým?” Dedim ki: “Allah büyüktür bir
þey olmaz.” Emmim oðlu ile merkepleri hazýrladýk. Eskiden
Þam eþekleri vardý; beyaz beyaz. Sandýklarý çuvallara koyup
doldurduk. Tam beþ merkep yükü oldu. Ýnkýlâp gecesinde, babam rahmetlik dedi ki: “Bunlarý ben götürüp, þehir dýþýna çýkarayým.” O zaman biz belli olduðumuz için, bu iþi babam üzerine aldý. Karanlýkta merkepleri yükledik. Ben götürmek istedim.
Ben diyorum, “Ben götüreyim.” ölen bir kardeþim vardý, o diyor
“Ben götüreyim.” babam diyor “Ben götüreyim.” [Hiç kimse
kaçmýyor.]
Kitaplarý Urfa’daki “Samsat Kapýsý”ndan çýkarýp köyümüzde
bir maðaraya götürmek niyetindeydik. Þeyhmuz Amca (Emmi)
vardý ve köyde tek baþýna kalýyordu. Kitaplarý onun yanýna götürecektik. Urfa’nýn etrafýný asker sarmýþtý. Amcam dedi ki:
“Bilmiyor musunuz, bu kitaplar yasak ve bu gecede bunlarý çýkarmak istiyorsunuz?” Ne ise merkepleri biz sürdük. Tam Samsat Kapýsý’na yanaþtýk. Askerler geldi ve: “Bunlar nedir?” diye
sorunca ben: “Ev eþyasý, köye götürüyoruz.” dedim. Askerlerden biri dedi ki: “Amcayý yormayalým. Býrakýver gitsin!” Bizi
býraktýlar. Eþyalarýmýza bakmadýlar. Allah isterse her þey yapar.
Asýl kuvvet sahibi O’dur.
Biz yine baþa dönelim, Üstad’ýn vefatýyla alakalý anýlarý anlatýr mýsýnýz?

Üstad gelmeden önce eþyalarýný Urfa’ya göndermiþti. Bu
eþyalar bir müddet bizim evimizde kaldý. Vasiyetinde son he117
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definin Urfa olduðunu söylemiþ. Abdullah Aðabey gidip ziyaret etti bize de dedi ki: “Bekleyin siz de ziyaret edeceksiniz.” Hüsnü Bayram, Urfa’ya ilk geldiði zamanlarda 12–13
yaþlarýndaydý.
Zübeyir Gündüzalp Þanlýurfa PTT’sinde memur idi. Beraber
oturup kalkardýk. Hüsnü Bayram burada on sene kaldýlar sonra
gittiler.
Ben caddenin kenarýndaydým. Baktým taksinin içinden biri
bana el sallýyor: Hüsnü Bayram. Üstad’ýn þoförü idi. Taksinin
içine baktým: Mustafa Sungur, [Mustafa Sungur yok. Yanlýþ
hatýrlýyor] Zübeyir Gündüzalp, Bayram. Üstad ise öyle olmuþ
ki, vücudu çocuk kadar kalmýþ. 25 kilo aðýrlýðýnda ancak vardý. “Üstad gelmiþ.” dediklerinde ben çok heyecanlanmýþtým.
“Ýnþallah hayýrdýr.” dedim. Mahalle arasýndan koþtum, kestirmeden gidip Abdullah Aðabey’e dedim ki: “Üstad gelmiþ. Çabuk abdest al.” Bana takýldý. Ýnanmadý. Heyecanlandý. Biz
onunla çok samimiydik. Dedim ki, gerçekten Üstad geldi. Abdestini alýr almaz, taksinin yanýna geldi. Biz Ýpek Palas’a götürmeye karar verdik. Oraya götürdük. Birdenbire kalabalýk
çoðaldý.
Burada Hamit Hafýz vardý. Onun oðlu da komiserdi. Ben bir
kolundan tuttum Üstadýn, o da bir kolundan tuttu. Çok zayýf ve
yukarý çýkmaya takatinin olmadýðýndan biz kollarýndan tutmuþtuk. Ama yine o ayaklarýný yere basýp kendi çýkmaya çalýþýyordu.
Öylece yukarý çýkardýk.
Dedim ki: “Görüþelim.” Abdullah Bey dedi ki: “Biraz rahatsýzdýr Üstad. Uzun yol gelmiþ.” Bize dediler ki, “Üstad, uzun süre burada kalacak, acele etmeyin görüþürsünüz. Hâlbuki uzun
boylu kalmayacaðýný kim bilirdi ki?” Üstad dedi ki: “Kapým
açýk. Ben Urfa’nýn misafiriyim.” Abdullah Aðabey, kendisiyle
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konuþmaya zaten korkuyor. Sesi çok az çýkýyordu. Zübeyir Aðabey, kulaðýný aðzýna yaklaþtýrýp, ancak dediklerini duyabiliyordu. Ben görüþmek için ýsrar edince, dediler ki, “Zaten Üstad burada kalacak.” Bunun üzerine daha ben kendisine kýymadým ve
ýsrar etmedim.
O komiser ýsrar etti ve dedi ki: “Ben bu adamýn aþýkýyam.
Görmek istiyorum. Rica ederem. Belki beni kabul eder.” Bunun
üzerine o adam girip görüþtü. (Zaten kendisinin, Urfa’ya geleceðini öðrenince her tarafa haber salmýþ, geri gönderin diye. Lakin
Allah bir kulunun bir yere gitmesini istemiþse, kimin haddine ki
onu geri döndürsün.)
Onun Kosturma’da yazdýðý ilk kitabý da bende mevcut. Abdullah Aðabey, kendisine demiþ ki: “Burada bir arkadaþ var. Bize çok yardým ediyor, ona bir kitap verelim.” (O da ilk yazdýðý
kitaplardan birini bana göndermiþti.)
Ertesi gün, baktýk ki, Ýpek Palas’ýn önünden ta yukarýlara
doðru millet dökülüp gelmiþ. Hep görüþmek istiyor. Emniyet
bir taraftan halký geri çevirmek istiyor. Emniyet istiyor geri
götürsünler. Ben de Demokrat Parti il azalarýndan biri idim.
Demokrat Parti Ýl Baþkaný Ahmet Naci Türkmen, Üstad’ýn geri götürülmesi için ýsrar eden Emniyet Müdürü’nün yakasýna
sarýldý ve; “Müdür, dedi, görüyor musun, koca milleti, koca
cemaati? Bu, Urfa’nýn misafiridir. Hiçbir kimse onu buradan
götüremez. Buyurun istersen bunlardan birine elinizi vurun.
Bakalým sen ne hale gelirsin? Hem de bu adama heyet raporu
lazým. Bu adam rahatsýz haliyle bir yere gidemez. Hemen rapor alýnýz!”
Mehmet Hatiboðlu da vardý tabii. Necmettin Cehveri’nin
dayýsý. Nemci [Necmettin Cevheri] de okuyordu o zaman. Partiyi
ilk önce Reþit Kemal açmýþtý. Kendisi burada avukattý. 1. Noteri
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1946’da o adam açtý. Demokrat Parti açýlýrken onlara çok yardým
etmiþtim. Onlara emeðim fazladýr. Herkes “Demokratým” demeye
korktuðu zamanlarda ailece biz vardýk, sandýklarýn baþýnda. Zaten
Üstad’ýn geri gitmeye mecali yoktu, biz de göndermezdik.
Benim de Erzurum’dan bir asker arkadaþým vardý. Onun
“Mahir Kasnak” ismindeki oðlu burada polis idi. 18 ay Urfa’da kaldý. Bize gider gelirdi. Biz bir aile gibiydik. Ýþte bu
polis Mahir, Ýpek Palas otelinin kapýsýnda duruyor ve içeri girmek isteyenleri býrakmýyordu. Kendisi böyle ellerini kapýya
germiþ içeri kimseyi býrakmýyordu. Yanaþtým kendisine, dedim ki: “Mahir, sakýn beni görme! Azýcýk elini yukarý kaldýr!”
Neyse elini böyle biraz salýverdi, ben o kalabalýkta içeri geçtim. O zaman kasket giyiniyordum. Kasketi indirip elini öptüm. Böyle eli, baþýmýn üzerinde kaldý. Bir þeyler söyledi ama
anlaþýlmýyordu.
Üçüncü günü, Abdullah Aðabeyi ve diðerlerini çaðýrýp demiþ
ki, “Beni Molla Abdülhamit yýkasýn.” Cenazenin baþýnda, benim
bir arkadaþým vardý, “Hacý Ýmam Keskin” derler. Buðday pazarýnda esnaf baþkanýydý [Vefat etti. Kedi ismi ile anýlan bir semt
var Urfa’da.] Cenaze yýkanýrken o da yardým etti.
Molla Hamit, vaiz Hacý Ömer Efendi yýkýyor biz de su döküyorduk. Yýkandýktan sonra, o nâþ, inan ki, üzerinde kurumuþ bir cam
gibi, nurdan parlýyordu. Üzerinde siyah lekeler vardý. Bu lekeler,
vaktiyle ceza evlerinde iðne vuruyoruz bahanesiyle verdikleri zehirlerin birikmiþ þekilleri idi. Beþ altý yerde bu izler vardý. Demek
ki içeri sirayet etmemiþ, yüzeyde kalmýþlardý.
Üstad’ýn parmaklarýnda iki ya da üç tane yüzük vardý. Ýmam
Keskin’e verdiler. Cenazesini kaldýrýp getirdik, ila rahmetillah.
Ýlk yýkandýðý yer, bahçenin içinde kaldý.
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Dergâh Camii’nin yanýndaki eyvanlarý, temiz bir insan, Nakþibendî Þeyhi Müslim Hafýz vardý o yaptýrdý. Oralarý yaptýrýrken,
Üstad’ýn ilk defnedildiði yerin üstündeki eyvanlarý da o yaptýrdý.
Ona demiþler ki: “Buralarý kendine mi yaptýrýyorsun?” Hatta kendisine biraz kýzmýþlar. O da demiþ ki: “Buralarýn sahibi gelir.”
Hasýrcý, Ahmet Rüzgâr ve diðer Urfa’daki Nur Talebelerinin
hemen hepsini ben tanýtmýþtým. Risaleleri toplar götürürlerdi karakola. Bizi de tutuklarlardý. Karakolda gece gidip, içinde risalelerin olduðu tahta sandýklarý kýrardýk ve birer birer koltuklarýmýza alýp, dýþarý götürürdük. Adamlar bize yol verirdi.

12. Mustafa Kýlýç Hoca Efendi
Ýpek Palas’ýn iþletmecisi Mahmut Erbaþ
nasýl biriydi?

O zaman Mahmut namaz falan kýlmazdý. Üstad’la karþýlaþtýktan sonra namaz kýlmaya baþladý. Risale-i Nur’u bilmiyordu.
Ondan sonra o da ittiba etti.
Mahmut Erbaþ, orada Üstad’ý misafir
etmeme gibi bir tutum içine girdi mi?

Yok, yok yok… Kesinlikle.
Gideceðiz Urfa’ya demiþ Üstad. Demiþler ki: “Üstad arabanýn tekerleri eski ve bakýmsýz.” Üstad: “Kiralama da olsa ben gideceðim.” demiþ. Hüsnü Bayram, diyor, “Arabayý çok güç bir
þekilde hazýrladýk, normal hale getirdik. Üstad çok acele ediyordu. Arabaya bindiðimizde bir iki polis kapýda bekliyordu. Çýkacaðýmýz zamanda yaðmurdan bir eser yoktu.”
Birden bir rahmet yaðmur yaðmaya baþladý. Kapýda onlarý
gözetleyen polisler, yaðmurdan bir yere sýðýnmýþlar. Biraz sonra polisler bakmýþlar ki, Üstad’ýn arabasý yerinde yok. ‘Bu araba nere gitti ve nasýl oldu?’ demiþler. Tahiri Mutlu Aðabey Üs121
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tad’ýn evinde kaldý. Biz ona dedik ki: ‘Kapýnýn zilini çalarlarsa
sakýn açma.’ Polisler gelip kapýyý çaldýlar. Sanki kimse yok gibi. Ev sahibi Fýtnat Haným varmýþ. Polisler ona demiþler ki;
‘Bediüzzaman nereye getti?’ O haným onlara kýzdý ve dedi ki;
‘Ya ben buranýn bekçisi miyim? Siz bilirsiniz ben ne bileyim!’
Oradan yola çýktýk. Ýsmini bilmiyorum ama soyadý Keleþoðlu
olan Konya valisi de o günlerde diyormuþ ki; ‘Ben Nurcularýn
kökünü kazýyacaðým.’ Bundan dolayý diyorlarmýþ ki; ‘Konya’dan nasýl geçip Urfa’ya gideceðiz?’. Bu yüzden arabanýn
plakasýný çamurla sývadýk. O sýrada Konya’dan geçerken yine
bir yaðmur baþlamýþ.”
Üstad daha önce Urfa’ya hiç gelmemiþ. Sadece Hutbe-i Þamiyeyi vermek için giderken Siverek’ten geçmiþ; hatta burada
da bir konuþma yapýp herkesi hayrete düþürmüþ. Burada Ali Aða
diye birinin evinde misafir kalmýþ. Akabinde Urfa’da bir iki gece kalýp sonra Birecik’te kalmýþ ve daha sonra Suruç yolu ile Suriye’ye varmýþ. Suruç yolunda Suruçlu bir çiftçi ile arasýnda konuþma geçmiþ. Demiþ ki: ‘Bu tarladan siz ne kadar ürün alýyorsunuz?’ O da: ‘Aðam bilir’ demiþ. Üstad bu çiftçiye ne kadar soru sormuþsa hep: ‘Aðam bilir’ demiþ.
Mahmut Erbaþ Ýpek Otelinin müstecîri idi. Þimdi bu adamýn
varisleri var. Onlar konuyu iyi biliyorlar. Üstad Hazretleri bu
otele gelmezden evvel Mahmut Erbaþ namaz kýlmýyordu. Biraz
da böyle kabadayý birisiydi.
Üstad Hazretleri Urfa’ya geliyor. Kadýoðlu Camii’nin önüne
geliyorlar. Burasý küçük bir meydandýr. Hikmet-i Ýlahi þimdi burada “Nur Bakkaliyesi” ve “Nur Fýrýný,” “Nur Kasabý” isimleriyle deðiþik ticaret yerleri var. Burada Abdullah Yeðin Aðabeyi çaðýrmýþlar. Abdullah Aðabey Kadýoðlu Camii’nin meþrutasýnda
kalýyordu. Burasý camiye giriþte solda bir yerde idi. Þimdi yýkýl122
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dý. Üstad arabadan hiç çýkmamýþ. Ona, Urfa’da temiz bir otelin
olup olmadýðýný soruyorlar. O arada halktan üç beþ kiþi geliyor
ve Ýpek Palas Oteli’nin uygun olduðunu söylüyorlar.
Otel’in o zamanki kiracýsý Hacý Mahmut Erbaþ idi. O gün mü
diðer gün mü bilinmiyor. Üstad ondan Urfa yaðý ile yapýlmýþ
mercimek çorbasý istiyor. Üstadýn geliþini Urfa’daki Nur talebeleri ve sair eþraftan kimse duyup otele akýn ediyorlar. Emniyet
müdürü, Üstadý zorla bulunduðu yerden çýkarýp Isparta’ya göndermek istiyor. Demokrat parti il baþkanlýðý yapmýþ olan Mehmet Hatipoðlu karþý çýkýyor. Hatipoðlu, “Ýçiþleri Bakanlýðýnýn
emri böyle, Bediüzzaman’ý geri göndereceðiz.” diyen emniyet
müdürüne, masaya vurarak “Ýçiþleri Bakaný burada benim. Kimse bu zatý buradan çýkaramaz, tamam mý?” diyor.
Bediüzzaman burada ne kadar kalýyor?

Üstad iki gün iki gece Urfa’da kalýp Hakk’ýn rahmetine kavuþuyor. Onun vefatýný tam anlayamýyorlar. Bayram Aðabey,
“Üstad’ý bekleme sýrasý bende idi. O sýrada sahuru yediler. Dedim ki; ‘Üstad’ý siz bekleyin ben de sahurumu yiyeyim.” Üstad
bu þekilde sabaha kadar duruyor.
Elazýðlý Vaiz Ömer Hoca varmýþ o zaman. Onu çaðýrýyorlar. O,
Üstad’ýn yüzüne bakar bakmaz: “Ýnnâ lillah ve innâ ileyhi raciûn.”
diyor. Sonra burada Kurra Muhammet Hafýz var. Onu çaðýrýyorlar,
o da ayný þeyi söylüyor. Üstadýn talebeleri sýra ile otelin odasýnda
onu bekliyorlar.
Üstad buraya gelmeden önce yataðýný ve ahþaptan karyolasýný ve bazý eþyalarýný buraya göndermiþ. Hatta Salih Özcan diyor
ki, “Üstad’ýn yanýna vardým. Yanýnda Mustafa Acet Aðabey ve
daha baþkalarý vardý. Kapýdan girer girmez bana dedi ki: ‘Seyyid Salih! Hoþ geldin. Safa geldin. Salih, ben seyitleri böyle çok
arzuluyordum. Ýþte sen onlarýn hesabýna geldin.’ Sonra Üstadýn
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yanýndakiler çýkýnca, Üstad bana dedi ki: ‘Sen seyitsin. Ve seyitler namýna geldin. Benim de ana tarafým Hasanî, baba tarafým
Hüseynî.’ Üstad demiþ ki: ‘Ey o zaman sen madem seyitsin. Ben
Urfa’ya gelip vefat edeceðim. Benim kabrimi iki talebemden
baþka kimse bilmesin.’ Ben de öyle saf bir þekilde dedim ki;
‘Üstadým! Senin kabrini bütün Urfa halký bilir. Nasýl bir iki talebenden baþka kimse bilmesin diyorsun?’”
Üstad vefat ettikten sonra bütün Urfa halký Halilürrahman
Camii’nin avlusuna defnedilen üstadýn kabrini biliyor ve ziyaret
ediyorlardý. Bu konu Salih Özcan’ýn kafasýna takýlýr ve Elazýð’da Hulusi Aðabeyin yanýna gider. Der ki: “Ben Üstad’ý ziyaret ettiðimde bana dedi ki: ‘Benim kabrimi bir iki talebemden
baþka bilen olmasýn.’ Þimdi herkes biliyor. Bu nasýl olacak? Bunu anlayamadým.” Hulusi Aðabey [tabii veliyyullah]. “Salih, demiþ. Üstad ne demiþse çýkmýþ. Çýkmayanlar da çýkacak. Allah-û
Teâlâ o zatý yalancý çýkarmaz.”
Ondan sonra 27 Mayýs ihtilali oluyor ve Üstad’ýn kabri alýnýp
bilinmez yere götürülünce, Üstad’ýn kerameti de ortaya çýkýyor.
Abdullah Yeðin Urfa’ya nasýl geliyor?

Abdullah Yeðin Aðabeyin Urfa’ya gelmesi, Salih Özcan’ýn
ýsrarýyla oluyor. “Gayberi” vardý. Allah rahmet etsin þimdi öldü. Onun üç tane oðlu vardý. Haþim, Mustafa… Üstad’ýn eþyalarý onun adresine gelmiþ. Hulusi Aðabey daha evvel de Urfa’ya gelmiþ. O zaman Urfa’da binbaþý imiþ ve askerlik þubesi
baþkaný imiþ. O zaman, Urfa’nýn eþrafý ile Risale-i Nur dersi
yaparmýþ. O zamandan kalan yaþlý nur talebeleri vardý. Hacý Ali
Eren vs.
Hatta Hulusi Aðabey 1949’da Urfa’ya gelince bir de þiir
söylemiþ:
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Daðlardan çýktým düze geldim.
Ey derde derman isteyen
Gel Urfa’ya dermaný al
Ey ruha pîran isteyen
Gel Urfa’ya fermaný al
Ey zevke umman isteyen
Gel Urfa’ya burhaný al
Ey aþka cevlan isteyen
Gel Urfa’ya meydaný al
Yükseklerden düze indim.
Veda ettim ben daðlara
Hâlýkýmýn önündeyim.
Selam olsun Müslümanlara…
13. Abdullah Aymaz
Bediüzzaman’ýn kabri, Urfa’dan çýkarýldýktan sonra
ilk önce nereye gömülüyor?

Üstad ilk önce Isparta mezarlýðýna gömülüyor. 1975 yýlýnda
biz asker iken Isparta’da gömüldüðü yerde þöyle bir taþ vardý.
Belki de hâlâ duruyordur, kesin bilmiyorum. Üzerinde “Sait”
yazýyordu. Biz asker iken orayý ziyaret ettik. Burasý ilk gömülen
yeri idi. Orada Risale-i Nur talebelerinden biri çocuk gömerken
Üstadýn mezarýný tevafukân buluyor ve oradan alýp götürüyorlar.
Orada takýldýðýmýz Serdar diye bir arkadaþýmýz vardý. Serdar’ýn
anne-babasýnýn evinde saklýyorlar üstadýn nâþýný. Ayrý bir mezar
buluyorlar ve oraya gömüyorlar. Bir ihtimal oradan da üçüncü
bir yere kaldýrýyorlar. Bu kadarýný söyleyeyim size.
Siz kabrin nerde olduðunu biliyor musunuz?

Ben bu üçüncü yerin nerede olduðunu biliyorum ama
söylemem.
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Bediüzzaman niçin ömrünün sonunda
Urfa’ya geldi?

Üstad, þayet bir iþaret olmasa o hastalýklý halinde Urfa’ya
gelmezdi. Ya Hz. Ýbrahim çaðýrdý ya da baþkasý çaðýrdý ve o da
gitti. Ben bu gidiþ sebebini pek bilmiyorum.
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Bediüzzaman’ýn, hayatýnýn kalan günlerinde Urfa’ya gitmesinin sebebi, Hz. Ýbrahim’in rüyada kendisini, Urfa’ya davet etmesi olsa bile, gerçek sebebi bir sýr olarak kalmýþtýr.
Bediüzzaman, vefat etmeden önce ne zaman vefat edeceðini,
seneler önce yazdýðý “ed-Daî” isimli manzumesinde iþaret yollu
ifade etmiþtir.
Þanlýurfa halký, dindarý, dindar olmayanýyla tam bir ittifak
içinde kendilerine misafir olup hayatýnýn son dakikalarýný geçiren Þerefli Misafirlerini baðýrlarýna basmýþ, onun hakkýnda yapýlmasý gereken hiçbir þeyden kaçýnmamýþlardýr.
Onu hasta halinde bile rahat býrakmayan ve geldiði gibi geri
götürmek isteyen hükümete karþý çýkan Urfa halký, ona sahip
çýkmakla hayatlarýnda en büyük bir þerefi kazanýrken, devlet ve
millet arasýnda senelerce sürecek ciddi bir sürtüþme ve hatta savaþýn bertaraf edilmesine vesile olmuþlardýr.
Zira Bediüzzaman, hasta haliyle geri döndürülseydi, bu durum, halkýn devlete karþý itibarýný büsbütün bitirecek, belki de
tam manasýyla, senelerce süren bir kaos baþ gösterecekti, milyarlarca maddi kaynak heba olacak, binlerce suçsuz insan telef
olacaktý. Onun için Þanlýurfa halkýna Anadolu insaný hayat boyu
minnettardýr.
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Üstad, ölüm gizli olduðundan vasiyet yazmanýn sünnet olmasý hasebiyle, vasiyetini vefatýndan önce has talebelerine yazdýrmýþ
ve kitaplarýnýn telif ücretini onlara ve Nur hizmetinin halis çalýþanlarýna býrakýrken, vefatý esnasýnda üzerinde bulunan eþyalarý,
kardeþi ve tek mirasçýsý Abdülmecit Efendi’ye gönderilmiþtir.
Bediüzzaman’ýn mezarýnýn tam nerede olduðu konusu, kendinin vasiyet ettiði üzere, bir kýsým has Nur Talebeleri dýþýnda
herkese meçhuldür.
Onun ruhuna Fatiha okumak isteyenler, kaldýklarý yerden veya ilk defnedildiði yerden de gönderebilir ve hakkýnda istiðfarda bulunabilirler. Bir hadis-i þerifte, “kiþinin ruhu ilk defnedildiði yeri ziyaret eder” diye buyrulmaktadýr.
Hayatýnda tasarruf sahibi bir zat olduðu gibi, vefatýndan sonra da tasarrufu devam edenlerdendir, inþaallah.
Allah, bizi þefaatine nail eylesin. Âmin…
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