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Önsöz
Ona minnettar olmamak mümkün deðil... Benim gibi, binler, milyonlar ona karþý ayný medyûniyeti duyuyorlardýr. Nasýl
duymayacaksýnýz ki? Ýnanmýþ, fakat neye inandýðýnýzý anlayamamýþsýnýz. Muzdaripsiniz yaþayamamaktan... Güzel örnek,
hâl kesilmiþ bir misal göremiyorsunuz. Ýlim sathî, yaþantý taklit... Ýçinde yiv yiv derinleþmiþ, her þeyden çok Rabbini gören,
hep O’nunla ve hep O’ndan konuþan adam arýyorsunuz. Asr-ý
Saadet'in sahillerinden kopup asrýnýzýn sahiline vurmuþ bir misal
görmek istiyorsunuz. “Bir 'yok!' der sada olsun yokken”, âb-ý
hayat gibi Nurlar'ý ve onun nur hâline gelmiþ tercümanýný buluyorsunuz. Hem nasýl... “En onulmaz çaða en hasý ýsmarlanmýþ”
diye düþünüyorsunuz.
Öyle ya... Bir iþin sahibi, iþinin büyüklüðüne ve zorluðuna
göre memurunu gönderir. Bu “felâket ve helâket asrýnda” sadece
Müslümanlarýn deðil bütün insanlýðýn, Ýnsanlýðýn Efendisi'nin
(sallallâhu aleyhi ve sellem) tedrisinden geçmiþ bir kerim ele ihtiyacý
var. Bediüzzaman Hazretleri'ne öyle bir iþin ýsmarlandýðýna ve
onun da bu vazifeye uygun bir donanýmla bir “ýsmarlama insan”
olarak geldiðine þahit oluyorsunuz.
Ýnsanlarýn, asýrlarýn tortularýndan arýnmýþ, her þeyin kýymet
ölçüsünü bulduðu dupduru bir anlayýþa ihtiyacý var. Ýþte onun
için Üstad Hazretleri'nin ilhamýný doðrudan doðruya Kur’ân’dan
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aldýðýný görüyorsunuz. Nur Külliyatý, Kur’ân’ýn, asrýn idrakine ve kalbine verdiði bir ders olarak karþýnýza çýkýyor. Onunla
Kur’ân deryasýndan asrýnýzýn sahiline bir dalga vuruyor; Nur’un
bütün dersleri o deryadan sýzýyor. Ve Nur’un mümessili, yürüyen
bir nur gibi o hakikatleri yaþamaya, temsil etmeye çalýþýyor.
Bazý insanlar, bedenen dimdik yürürken bile, ruhen secdededirler. Hayatlarý hep kulluk üzeredir. Hadisteki mümin tarifinde
olduðu gibi, bakýnca Allah’ý, konuþunca âhireti, hareket edince
hesap gününü hatýrlatýrlar.
Hazreti Bediüzzaman, öyle insanlardan, onlarýn en baþýndakilerden biridir. Cenab-ý Hak, mânevî felâketleri yaþayan insanlýða model olsun diye ona çekirdek bir hayat yaþamýþtý. O hayat,
bir yönüyle Ýslam’ýn hakikatlerinin izahý idi. Hayatý hüccetti ve
sadýk hizmetkârý, þerefliler þereflisi Ceylan Ağabey'in dediði gibi,
“Üstadýmýz her þeyiyle Kur’ân’ýn ve imanýndý.”
Evet, bir meselenin anlaþýlmasýnda ve yaþanmasýnda en fazla
müracaat edilen kaynaklardan birisi de Peygamber Efendimizin
ve büyüklerin hayatýdýr. “Hayatlarýnýn önem sýrasý nedir, hangi
hâdise karþýsýnda nasýl bir duruþ sergilemiþler, neyi nasýl yaþamýþlardýr?” “Onlar böyle yaptý.” denince hakikat tebarüz ve tecelli
eder. Belirginleþir, gün yüzüne çýkar.
Onun içindir ki, hayatýn keþmekeþe döndüðü böyle bir dönemde Üstad Hazretleri'nin hayat tablolarýnýn birer istikamet
ibresi gibi sergilenmesine ve her vakit o tarz-ý hayatýn nazarda
bulundurulmasýna ihtiyaç var. “Iþýða gem vurmuþ” büyüklerin
hayatlarýndan alýnan kesitleri seyrederken Müslüman olmanýn
izzetini ve nefasetini yaþamanýn hazzý, ruha ve akla verdiði dersin
tesiri bir baþkadýr.
Bediüzzaman Hazretleri için, kâinatta en önemli mesele iman
idi. “Meyve”den bir bahsin okunmasýný kâinatýn en mühim meselesi olarak görüyordu. Kâinatýn sahibi ve güzeller güzeli Allah
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ise, en önemli ve güzel þey; O’nu anmak, O’ndan bahsetmek,
O’nu tanýtmak ve bütün mesaiyi buna sarf etmek olmalýydý. Bu,
imanýn gereði idi. O’ndan bahsetmeyen söz abes, hayat azaptý.
Zira Sultan’ý bulan her þeyi bulmuþ, O’nu kaybeden her þeyi kaybetmiþ demekti. O, bütün hayatý boyunca “iman lâzým demiþ,
“Lâ ilâhe illallah” dediðinde yürekleri ürpertmiþ, sesi top güllesi
gibi gürlemiþti.
Ýbadet onda bir aþktý. Çok az uyur, inler gibi ibadet eder, namaza baþlarken âdeta kemikleri çatýrdardý. Zira namaz imandan
sonra en büyük hakikatti.
Þartlar ve zemin demeden takva içerisinde yaþar, haramlarýn
ve þüphelilerin zerresinden sakýnýr, esarette Rus askerlerinin gülmelerine aldýrmadan kendi ununu öðütür, baþkasýný görmemek
ve görünmemek için þemsiye taþýrdý.
Zahitti. Dünya ile bir alışverişi yoktu. O kadar ki, bütün malýný rahatlýkla bir eliyle kaldýrabiliyordu.
Gözü toktu. Kimseden bir þey almýyor, davasýnýn duruluðuna gölge düþürmüyor, insanlardan þahsý adýna beklentilere
girmiyordu. Bu hâl onda bir karakter hâline gelmiþ, öz kardeþi
Abdülmecid Ünlükul’un getirdiði bir tas çorbanýn bile parasýný
ödemiþ, “ihlâsýmý bozma” demiþti.
Hak katýndaki küçüklüðünü öylesine kabullenmiþti ki, sorsanýz kendisine “pürþer” diyecek, sizden dua isteyecekti. Kimseye
elini öptürmüyordu. Kendisini beðenmiyor, beðenilmeyi de
beðenmiyordu. Öldüðünde mezarýnýn yerinin bilinmesini dahi
istemeyecek kadar davasýnda fânî ve mahviyet içerisinde idi.
Ýçinin temizliði dýþýna vurmuþtu. Çamaþýrlarý mis gibi kokar,
kirlisi ile temizi birbirinden ayýrt edilemezdi.
Müþfikti. “Yuva yýkýlarak yuva yapýlamaz.” diyor, karýnca
yuvasý var diye duvarýn baþka yere örülmesini istiyordu. Yýlanlarýn öldürülmesine bile müsaadesi yoktu. Sarhoþlar kardeþi idi
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onun... Onlara bile “kardeþim” diye hitap ediyordu. Ýtmiyordu,
kovmuyordu. Çocuklarýn “Bediüzzaman dede”siydi. Onlardan
dualar istiyor, onlara dualar ediyordu. Zira o, hasta ve duaya
muhtaçtý. Ýman etmek kaydý ile herkese hakkýný helâl ediyor, akýbetlerine üzülüyordu.
Karþýsýna gelenin iyi taraflarýndan bahsediyor, yumuþak ve latif davranýyordu. Garazla kimsenin yarasýna dokunmuyordu.
Masumlarýn imaný için her türlü meþakkate katlanýyor, sürgünlere, mahpuslara sabrediyordu. Seksen küsur senelik hayatýnda dünya zevki namýna bir þey bilmiyordu.
Ders, ikaz veya iltifat mahiyetinde latifeler yapýyor, hayata
mukassi bakmýyor, ateþin zekâsý ile tatlý nükteler yakalýyor, aklýn
yüzünü tebessüm ettiriyordu.
Sürekli düþünür, okurdu. Sanki ona her zerre “Allah’ý düþün!”
diye haykýrýr, o hikmeti derer ve “Abdülmecid! Ýnsan kâinata bakar da nasýl bilmediði bir mesele kalýr?” derdi.
Kim bilir, belki günahla bizler gibi tanýþýklýðý olmadýðýndan,
ciltlerle kitabý ezberinde tutar, kýrk sene önce gördüðü bir simayý
kýrk sene sonra tanýrdý.
Þaka dahi olsa yalan söylemez, daima doðru olunmasýný isterdi. Daha çocuk yaþta talebeliðe kabul buyurduðu Ceylan Aðabey'i kabul þartý bile oydu.
Hayvanlarýn dahi gýybetini yaptýrmaz, birisinden mecburen
bahsedilecekse “Bana iyi yanlarýný anlatýn.” derdi.
Basiretli ve ferasetliydi. Bugüne bakarak istikbali tarif ederdi.
Þeyh Bahit’i bu hâli hayran býrakmýþtý. Ýnsanlarýn ruh yapýlarýna
göre konuþurdu.
Mesuliyetini müdrikti. Kur’ân’ýn sönmez ve söndürülmez bir
güneþ olduðunu bütün âleme göstermeyi bir Müslüman olarak
vazife bilmiþti. Haþrin aleyhinde bir yayýn yapýlýnca hemen harekete geçmiþ, Haþir Risalesi'ni kaleme almýþtý.
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Saçlarý adedince baþý olsa feda edecek kadar davasýnda fânî
idi. Onun hatýrýna her türlü sýkýntýya katlanýyor, yýlmýyor, yorulmuyor, Nur’la ilgili bir mesele olduðunda hemen dinçleþiyordu.
Her an davasý ile meþguldü. Van kalesinden düþerken yanýndaki
talebeleri, “caným, kaným” deðil, “davam!” diye bir çýðlýk duymuþtu. Ýnsanýn kýymeti uðruna mücadele ettiði dava kadar olduðundan o yüceldikçe yücelmiþti.
Hâli dilinden fazla tesir ediyor, dersi nefsine okuyor, talebelerle “Ben de bir talebeyim” der gibi ders halkasýna oturuyor,
en büyük ders olarak ölümü istihkar dersi veriyor, Nur’un hakikatlerini yaþýyordu. Yapýn dediði hiçbir þeyden geri durmamýþ,
o yapmýþ, insanlar taklidinde, takibinde âciz kalmýþtý. Sungur
Aðabey'in itirafý ile, o azim kulluða ve gayrete ayak uydurmak
mümkün deðildi.
Hayatýnda baþka bir gayesi olmamýþ, her þeyini o ulvi gayeye vakfetmiþ, “kalbindeki ve kafasýndaki dava ve Kur’ân hizmeti
onu yataðýnda bile meþgul ettiði için evliliði düþünmemiþ, muhafaza edilmiþti.”
Rabbine itimadý tamdý. Sürgünde yaþadýðý, Urfa’dan çýkarýlmaya çalýþýldýðý, hayatýnýn son soluklarýný alýp verdiði anlarda
bile yerinden doðruluyor, “Merak etmeyin, küfrün bel kemiði kýrýlmýþtýr!” diyordu. Ýnkâr hakknda verilen kâinattan, zihinlerden
ve kalplerden kovma kararýný nur eczalarý îfa etmeye kâfî idi.
Öyle engin bir vefa ve kardeþlik anlayýþý vardý ki, olsa, o dilinden dökülürken bir ayrý güzellik kazanan “kardeþleri”nin bütün
meþakkatlerini üzerine alacaktý. Caný gibi seviyordu. Sadece arkadaþlarý deðil, kullandýðý kaþýðý bile onun can yoldaþý idi. Deðiþtirmiyor, “kýrk yýllýk arkadaþým” diyor, eski elbisesine vefa olsun
diye bir parçasýný üzerinde taþýyor, onunla yama yapýyordu. Düz
mantýðýn vefa ufkuna ulaþmasý bile hayaldi.
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Dine hizmette enbiyaya ittiba ettiði ve müminler de buna
mükellef olduðu için metodunu baþkasýndan öðrenmemiþti.
Müspet hareket ediyor, yumuþak bir üslûpla yaklaþýyor, herkese
ihtiyacý olan þeyi veriyordu. Aklý fen, kalbi din ilimleri aydýnlatacak ve talebe bunlarla kanatlanacaktý. Baþkalarý yapýyor diye
hiçbir þeyi yapmýyor, kim ne yaparsa yapsýn o kendisine yakýþaný
ve doðru olaný yapýyordu. Onun içindir ki hayatýnýn hiçbir döneminde asayiþi bozmamýþ, daha genç yaþlarýndan itibaren ihtilaflarý gideren, sulhu ve sükûneti tavsiye eden olmuþtu.
Ýzzetliydi. Barla’ya sürgün gittiðinde istenen fotoðrafa “Yýkýlmadým” der gibi dimdik poz vermiþti. “Korku elini tutmamýþtý.”
Tek canlý olanlarýn, karþýsýnda dayanmasý mümkün deðildi. Mahkemede namaza müsaade istiyor, orada ne kendisini ne baþkasýný,
sadece namazýn hakkýný savunmak için bulunuyordu. Yapýlan
teklifleri kabul etse, deðil mahkeme mahkeme dolaþmak, herkesin imrendiði bir dünyevi itibar onun için iþten bile deðildi.
Ve bütün bunlardan öte, o bir vazifeliydi. Asrýn yangýnýný
söndürecek itfaiye memuru olarak gönderilmiþti. Yangýn her
vicdanda, her hanedeydi. Mesuliyet büyük, vazife mühimdi. O
kendi kendisine hareket etmiyordu. Babasýna hürmet eden bir
büyüðün gerekçesini izah ederken dediði gibi, ona baba olmayý
on gavslýða tercih edenler vardý. Kaderi İslâm’ýn kaderine baðlanmýþtý. Belki en büyüðün en son gelmesi gibi, en son gelmiþ,
asýrlarýn muþtusuna cevap olmuþtu. Yakýnýndaki talebeleri bile
verdiði derslerin önemini, kiminle muhatap olduklarýný bilse idi
ihtimal kendisinin ifadesi ile huzuruna diz üstü sürünerek gireceklerdi.
Çekirdeðin mahiyeti hakkýnda dal budak salýp meyve verdikten sonra karar vermek mümkündür ve en isabetlisi de odur. Nil
nehrinin bereketi, Mýsýr’ýn çölistanýnýn gül bahçesine dönüþünde
aranmalýdýr. Bugün sadece ülkemizde deðil, dünyanýn her yerinde inkâra ve ahlâksýzlýða karþý en büyük set doðrudan doðruya
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Kur’ân’a ait olan nur eczalarýdýr ve meyveleri meydandadýr.
Onun müellifinin yakinen tanýnmasý inþallah yüreklere iman
nurunun yerleþmesine, günahlarýn keffaretle yýkanmasýna vesile olacaktýr. Bu çalýþmanýn hedefi de budur. Günahýna keffaret
aramak... Zira Peygamber Efendimiz'in (sallallâhu aleyhi ve sellem)
ifadeleri ile, “Salihlerden bahsetmek günahlara keffarettir.”

Ýman Her Þeye Bedeldir
Asrýn muallimi, asrý en iyi okuyan, ihtiyaçlarýný en iyi bilen
insandýr. Zaaf noktalarýný tereddütsüz tespit etmeli, reçetesini
ýsmarlama mahiyetine uygun olarak vermelidir. Bizim zaafýmýz
“iman zaafýydý.” Ve “mariz bir asrýn, hasta bir unsurun, alil bir
uzvun reçetesi, ittiba-ý Kur’ân”dý.
Mağlûp bir milletin çocuklarý, kendi deðerleri hakkýnda ikna
olmak istiyorlardý. Deðerlerinin deðil kendilerinin mağlûp olduðu, hakkýn yüksek mevkisini koruduðu onlara ispat edilmeliydi.
Akýllar ve kalpler delillerle tatmin olmalý, nefsin ve þeytanýn söyleyecek sözü kalmamalýydý. Zira imanýn etrafýndaki surlar yýkýlmýþ, vicdanlar tefessüh etmiþti.
Bediüzzaman Hazretleri için, kâinatýn en büyük hakikati imandý. Zerrâttan seyyarâta bütün mevcudatýn yüzü imaný
gösteriyor, dili “iman” diyordu. Bu kitabýn yazýlmasýna, en has
cevherlerin mürekkep olarak kullanýlmasýna sebep olan büyük
hakikat oydu. Ýnsan onunla kâinata meydan okuyabilir, hakiki
tesiri esbaba vermekten kurtulup gerçek hürriyete kavuþabilirdi.
Ýnsaný insan edecek imandý. En güzel olma makamýna imanýyla
eriyordu. Kâinatýn en has, donanýmlý, nazik ve nazenin misafiri, ancak imanla mahlûkatýn dûnuna düþmekten kurtulabilirdi.
Ýmansýz insan, kâinatýn en çaresiz ve zayýf mahlûkuydu. Ýmanla
kâinatý teftiþ eden bir müfettiþ olma makamýna çýkýyor, arzýn ha-
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lifesi oluyordu. Küfür insaný, kanýn, irinin, kör makinelerin hizmetçisi olma derekesine düþürüyordu. Dünya ve ukba saadetinin
yegâne çaresi imandý.
Ýnkâr etmemek deðil... Zira “inkâr etmemek baþka, iman
etmek bütün bütün baþka” idi. Ýman, her eserin üzerinde sahibinin mührünü görmek, tanýmak, okumaktý. O’nu (celle celâlüh),
esma ve evsaf-ý ilâhîsi ile bilmekti. “Ýnanýyorum” derken, inandýðýný tanýmak ve o mârifetle O’nun muhabbetine ermekti.
O’nu görüyor gibi olmaktý. O kadar acz ile bu kadar var olan
mahlûkatýn varlýðýný kabullenirken, Sonsuz Kudreti ile O’nu o
kadar kabullenmek, kendisinin varlýðýndan çok O’nun varlýðýna
“evet” deyip þehadet etmekti. Zira insanýn kendisinden baþlayarak varlýk, Var edenin þahidiydi.
Üstad’ýn gözü mahlûkatý gördüðü anda, idraki onlarýn Sanatkârýný görmüþtü. Kâinata bakýp da anlamamak, inanmamak
mümkün müydü?
O, felâket ve helâket asrýnýn insanýydý. Onun geldiði dünyada
insanlarýn bir yitiði vardý. Bütün çýrpýnmalarý, açlýklarý, periþanlýklarý ondandý. Ýman oksijenini yitirdiklerinden çýrpýnýyor, ahlak
damarlarý kuruduðundan çatlýyorlardý. Hiçbir þey o boþluðu
doldurmaya yetmedi. En müreffeh hayatlar “ah”larla, “of”larla
geçiyordu. Çareyi baþka yerde aramak çözüm getirmeyecekti.
Onun içindir ki hep “iman” dedi.
Birinci Cihan Harbi’ne Gönüllü Alay Kumandaný olarak katýlmýþ ve esir düþmüþtü. Esir kampýnda da boþ durmuyor, geceleri baþka kamplara gidip kitap okuyor, Rus nöbetçilerine bile dini
anlatýyordu. Esir kampýndan arkadaþý olan Mustafa Yalçýn’ýn ifadesi ile, hayatýnýn bütününde olduðu gibi o gün ve o þartlarda da
“Ýman lâzım!” demiþ, “Ýman her þeye bedel!” diye haykýrmýþtý.
Gün gelecek, insanlar þartlarýn zorluðundan, iman davasýna
hizmet etmenin sýkýntýlarýndan bahsedecek, nefisleri adýna ba-
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haneler arayacaklardý. Ismarlama insanýn yolunun Sibirya’nýn
amansýz þartlarýna, Rus askerlerinin namlularýnýn ucuna, ölmenin, öldürmenin çok da önemli olmadýðý esir kampýna uðramasý
muhakkak ki tesadüfî deðildi. Hazret, o günkü duruþuyla da dersini vermiþ, “Esir kampýnda bile olsanýz iman davasýna hizmet
etmemekte mazur görülemezsiniz.” demiþti. Bu onun yaþantýsýnýn diliyle söylediði sözlerdi, hâl dilinin dersiydi.
Aradan yýllar geçmiþti. Isparta’da idi. Ýmam Hatip Okulu
öðrencilerinden Mustafa Çetin 1952’de ziyaretine gitmiþ, selâm
vermiþti o nuranî adama... Selâmý þefkatle, metanetle alýndý. Ve
bu genç misafire yine en sevilen ve en ehemmiyetli görülen ders
verildi. “Zaman iman kurtarma zamaný idi. Tahkikî iman yani
delile dayanarak ulaşılan sarsılmaz bir iman lâzımdý. Taklidî iman
yani başkalarından görerek alınan geleneksel bir iman zamanýn
cenderesinde eriyip kaybolabilirdi. Ve imanýn gereði olan namaz
kýlýnmalýydý.” Soluklar yine O’nu anlatarak alýnýyor, O denilerek
veriliyordu.
Ýmansýzlýk, seciyesizliðin, huysuzluðun ta kendisi idi. “Güzel
seciyelerin ve iyi hasletlerin membaý ve menþei olan iman, elbette
emniyeti bozmuyor, tesis ediyordu.” Ýman emniyetin ve asayiþin
temini için en tesirli kuvvet olduðu için Risale-i Nur eczalarý
imandan bahsediyordu.
Ýmanýný yaþýyor, imaný ile yaþýyordu. Tesir Allah’tandý. O dilerse kimse durduramaz, O dilemezse asla olmazdý. Hayat da,
ölüm de O’nun elindeydi. Ne sýhhat ve ne de hastalýk tesadüfün
eseri idi. “Pirenin karnýný tanzim ettiði gibi manzume-i þemsi
de tanzim eden”, onlarýn hayatýný, bedenini, ruhunu da tanzim
ediyordu. Hacý Reþit Övet, 1953’te Van’dan ziyaretine gitmiþti.
Hasta idi. Ýkinci Reþid olarak talebeliðe kabul edildi. Ýhtimal,
hastalýðýna dua istemiþti ki Üstad Hazretleri, “Býrakýn doktorlarýn evhamýný, ben de hastayým.” buyurdu. Belli ki, hastalýklara
kör tesadüfün eseri gibi bakýlmasýndan, düþülen vehimlerden,
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ötesindeki kudret elinin görülmemesindeki iman boþluðundan
muzdaripti. Hastalýklar da O’nun birer memuru idi ve ancak
O’nun emri ile gelir, O’nun emri ile giderdi.
Hiçbir þeye zerre kadar gerçek tesir hakký tanýmýyor, tanýnmasýndan da rahatsýz oluyordu. Ve zaten Hacý Reþit de Üstad’ýn
duasýndan sonra þifa bulmuþtu.
Kalbi Allah’a imanla nurlanmýþtý ve ihtimal dünya bomba
olup patlasa Onu korkutmayacaktý. O iman Rus’un komutanýný
da dize getirmiþ, Rabbine duyduðu güvenle ebede yürüyen o
yüce baþa hürmete mecbur etmiþti.
O, Allah’a imanla itmînana ermiþti.

O Her Gece Sabaha Kadar
Böyle Devam Eder
Ýmana ait meseleleri insandan ayrýlmaz bir parça hâline getiren, içine nakþeden kulluktu. Öyle büyük bir rahmete ciddi ve
samimi bir kullukla mukabele edilmeli idi. Zira eþref-i mahlûk
olan insan her an “Bismillâh” diye zikreden bir ottan geri kalamazdý. Kulluk, sonradan verilecek þeylere önceden ödenen
bir ücret deðil, önceden verilen nimetlere sonradan yapýlan bir
teþekkürdü. Bir hakký takdirdi. Ýnsanýn, iyiliði fark edecek kadar
insan ismine lâyık olduðunun ispatý idi. Ve insanýn ebede doðru
devam eden yolculuðunda lâzım olan erzaký ve silâhýydý.
O (celle celâlüh), her an anýlacak, hiç unutulmayacak ve asla
isyan edilmeyecek kadar merhametli ve güzeldi. Bediüzzaman’da
kulluk aþk ölçüsündeydi ve bunu hâli, ibadeti gösteriyordu.
Bayram Aðabey'in ifadeleri ile erken yatar, sabah namazýna
dört saat kala kalkardý. Teheccüd namazýný kýlar, münâcât ve evradlarýný sabah namazýna bir saat kala bitirir, okuduklarýný, bir
saat, baþucundaki, bir metre geniþliðinde dört metre boyundaki
þecerede isimleri yazýlý Âl-i Beyt neslinden olan mühim zâtlara
baðýþlardý. “Ben dua ederken istikbaldeki Nur talebelerini avucumun içinde görüyorum.” derdi. Anahtar deliðinden bakýyor,
duasýný bitirmeden odasýna girmiyorlardý. Zira “Hatta benim
bir dua vaktim var, o saatte melâike dahi olsa kabul etmem.”
demiþti.
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Yine sadýk talebeleri Bayram Yüksel Aðabey'in anlattýðýna
göre, mübarek gecelerde ve ramazanýn son on beþ gününde
uyumaz, uyutmazdý. Talebelerini gece kontrol eder, uyuyaný, su
döker, uyandýrýrdý.
Sultanla muhatap olmak saadeti unutulmuþ, ibadetler yapýlmaz veya zoraki yapýlýr olmuþtu. O, bu þerefi iliklerine kadar duyuyor, onu en büyük bir haz ve huzurla yaþýyor, insanlarý hâli ile
ibadetlerinin þuurunda olmaya davet ediyordu. Çalýnan binlerce
kapýdan, baðlanýlan binlerce alýþkanlýktan çok daha güzel, mânâlý
ve efdaldi bu. Böyle ibadet aþýðý bir model binlerce, milyonlarca
ölü gönlün dirilmesine yeterdi ve zaman içteki o büyük gücün
afaktaki tesirini göstermiþ, ondaki kulluk þuuru nefisleri dize
getirmiþti. Ýbadetlerinin, iniltilerinin birazýna insanlarýn þahit
olabilmesi de bundandý. Ýçlerine bir þey damlar ümidiyle o kapý
bütünüyle kapalý tutulmamýþtý.
Kur’ân bir güneþti. Rahmân’ýn, kulunu tenezzülen muhatap
kabulü ve hayat kaynaðý idi. Kelâmullah’tý. Albay, Hacý Ýbrahim
Hulusi Yahyagil Aðabey –ki, o, Üstad’ýn ifadesi ile “daima birinci”ydi– Üstad'ın Kur’ân okumasýna ve ibadetine hayran kalmýþ,
onun okuyuþunu baþkalarýndan çok farklý bulmuþtu. Duyarak,
yaþayarak, tecvid-i mânevî üzere, mânâsýna uygun olarak okuyordu. Barla’da Üstad Hazretleri'nin namazda –akşam ve yatsı
bilhassa sabah namazlarýnda– Kur’ân-ý Kerîm’in elhamdülillâh
ile baþlayan surelerini okuduðunu, Kur’ân’ýn ilâhî sadasýnýn
onun bütün ruhunu kapladýðýný söylüyor ve “Barla’da bir gece
yanýnda kalmýþtým. Sabaha kadar uyumadan ibadet ediyor, zikir
ediyor, tesbih çekiyordu. Pek az uyurdu, uyur gibi görünürdü.”
diyordu.
Ýnliyor gibi zikrine Barla’nýn, Isparta’nýn, Eskiþehir’in, Denizli’nin, Emirdað’ýn, Afyon’un geceleri, daðlarý, haneleri, otelleri, zindanlarý þahitti. Ýniltisini saklamýyor, belki de saklýyor, o
kadarýnýn sýzmasýna mâni olamýyordu. Zira mesuliyet duygusu
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taþýyan bir insan için Rabbinin azameti karþýsýnda öyle aðlayýp,
inlemek çok deðildi. Çok görmüyordu, âhiretteki inilti yanýnda
bunun çok az kaldýðýný iyi biliyordu.
Ýbrahim Fakazlý Ağabey'i Afyon Hapishanesi'ne atmýþlardý.
Suçu belliydi. Ýman derslerini okumayacaktý. Geceleri bir yandan gün ýþýðýný bekliyor, bir yandan da Üstad’ýn hazin sesi ile
okuduðu evradý dinliyordu. Bazen de duvarýn çýkýntýsý üzerine
seccadesini serip namaza durduðunda onu seyre dalardý. Kendi
akýbetine, insanlýðýn ve İslâm Dünyası'nýn elemlerine inleyen bir
adam vardý karþýsýnda.... O elem Akif’in ifadesi ile bir yüreðin
kârý deðildi. Paylaþacak sineler olsa, her yürek o acýyý duysa bitecek, yerini sevinçlere sürurlara terk edecekti. Sanki kendisinden
sonraki dönemin insanlarýna birer birer sesleniyor, “Gitme ey
yolcu, beraber oturup aðlaþalým.” diyordu.
Sadýk Bey, Plevne Kahramaný Gazi Osman Paþa’nýn harp
ve esaret arkadaþý Sadýk Paþa’nýn torunu; Binbaþý Mehmet Ali
Bey’in oðluydu. Ýsmail Fakazlý ile birlikte Emirdað’ýna Üstad'ı
ziyarete gitmiþti. Gecenin geç saatinde Emirdað’ýna ulaþmýþlar
ve camiye doðru yönelmiþlerdi. Bir evin önünden geçerken yürekleri daðlayan bir inilti duydular. Bu bir zikir, bir evrad sesi idi.
Fakat bu farklý bir þeydi. O ses öyle yürektendi ki, sanki bütün
beden ve ruh dil olmuþ konuþuyor, aðlýyordu. Paþa torunu bu
sesle olduðu yerde kalakaldý. Ne bir adým ileriye ve ne de geriye
gidebiliyordu. Birisi içeride, o dýþarýda aðlýyordu. Dizinin baðý
çözülmüþtü o kahramanlýðý ile meþhur adamýn. Ayakta duracak
hâli kalmamýþtý, neredeyse yýkýlacaktý. Kim bilir belki de Hazret,
“Yâ Settâra'l-uyûb! Yâ Gaffâraz-zünûb!” diye sesleniyor, af ve
maðfiret dileniyordu. Bir müddet sonra elinde bir sopa ile bekçi
çýkageldi. “Burada durmayýn, Þeyh Efendi zikrediyor.” dedi. O
zaman Üstad’ýn kapýsýnýn önünde olduklarýný anladýlar.
Emin Tekinalp Ağabey'i Afyon’da ayný sebepten hapse atmýþlardý. Hapishaneye ulaþtýklarýnda saat gecenin ikisi idi. O saatte
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aðlar gibi bir inilti duymuþ ve bekçiye sormuþtu. Adam: “Burada
yetmiþ beþlik Bediüzzaman diye bir hoca var. O, her gece sabaha
kadar böyle devam eder. Ne yapar bilmiyoruz.” diyordu.
Üstad Hazretleri, 1953’te Mehmet Fýrýncý Ağabey'in Fatih
Çarþamba’daki evinde üç ay misafir kalmýþ, Fýrýncý Ağabey defalarca arkasýnda namaz kýlmak þerefine ermiþti. O da, Hazret’in,
tesbihatý gayet aðýr ve kelimelerin üzerine basa basa durarak yaptýðýný anlatýyordu. Geçiþtirmiyor, her kelimeyi duymaya çalýþarak
okuyordu.
Molla Hamid Efendi, Van’da, iki sene yanýnda kalmýþ, hizmetini görmüþ, hayatýnýn en saadetli günlerini yaþamýþtý. O da
Üstad’ýn ibadetinin, ihlâsýnýn gayretinin þahidiydi. Üstad her
gece teheccüd namazýna kalkýyor, bazý günler uyuyamayan Molla Hamid onu görüyor, Üstad Hazretleri, “Keçeli! Madem uyumuyorsun kalk sen de gel, beraber dua edelim.” diyordu. Molla
Hamid, okuyacak bir þey bilmediðini ifade ediyor, o, “Ben dua
edeceðim, sen âmîn dersin.” buyuruyordu. Molla Hamid’in dua
esnasýnda uykusu gelirse, “Ben de eskiden senin gibi idim, sonra
alýþýrsýn.” derdi. Çok mütevazý idi.
Geceleri Kur’ân-ý Kerîm’den vird edindiði sureleri ve Peygamber Efendimiz’in (sallallâhu aleyhi ve sellem) meþhur duasý olan
Cevþenü’l-Kebîr’i, Abdülkadir-i Geylânî ve Þah-ý Nakþýbend gibi
büyük evliyalarýn münâcât ve dualarýný, salâvât-ý nuriyeleri ve
bilhassa Risale-i Nur’un membaý olan Hizbü’n- Nuriye’yi okur,
bunlarý tamamlayýnca da Risale-i Nur’la meþgul olurdu.
Meþhurlarýn duasý ile dua etmesini Molla Hamid’e, “Büyük
bir sarayýn kapýsýný açtýrmak için nasýl o saray sahibinin tanýdýðý kimseye benzeyerek kapý vurulursa, ben de Yunus Aleyhisselâm’ýn, Veysel Karanî’nin dua ve münâcâtlarýnı okuyorum ki,
onunla kapýyý açtýrayým. Onlar kapýyý açmýþlar, ben de seninle
içeri gireyim.” þeklinde izah etmiþti.

Namaza Durduðu Vakit Sanki Küçülürdü
Onun nazarýnda imandan sonra en büyük hakikat namazdý.
Namaz, kulun Rabbi ile görüþmesi, mahlûkatý temsilen tesbihini, hamdini, takdisini takdimiydi. Miracýydý. Elini kaldýrdýðýnda,
arkasýnda melekten semeðe koca bir kâinat bütün efradý ile saf
tutmuþ gibi nazara alýyordu. Zira öyle anlatmýþ, öyle izah edip
ders vermiþti. Vazifesini iyi yapmalý, mahlûkatýn mümessilliðinin
hakkýný vermeliydi.
Namazýný Yüzbaþý Refet Barutçu Ağabey'den dinleyelim:
“Üstad namaz vakitlerini hiç geçirmez, vakit girince hemen namazýný eda ederdi. Kendisi namaza dururken biz arkasýnda çok
heyecanlanýrdýk. Heybet ve huşû içinde namaza bir giriþi vardý
ki, tarifi mümkün deðil. 'Ýlâhî Yâ Rab, Ýlâhî Yâ Rab, Ýlâhî Yâ
Rab!.. Allahü Ekber!' diyerek sarsýlýr ve haþyet içinde sallanarak,
süratle namaza girerdi. Biz arkasýnda korkardýk, ürperirdik.”
Ýþte, namaz bu idi. Ýnsanýn þeref tahtýydý. En büyük hazzý,
en ulvi aþkýydý. Ondan býkýlamazdý; suya özlem gibi beklenmeliydi.
Üstad’ýn namazýný ve vaktinde kýlmakla ilgili hassasiyetini
Bayram Yüksel Ağabey de þöyle anlatýyor: “Üstadýmýz, namazý
çok huşû içinde kýlardý. Sûreleri okurken tane tane okurdu. Namaza dururken, tam huzura vardýðýnda, niyet ederken, “Allahü
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Ekber!” dediði zaman, bizler arkasýnda korkardýk. Mübalâða olmasýn, ahþap bina sarsýlýrdý.
Üstadýmýz namaz vaktine çok dikkat ederdi. Namazý vaktinde
kýlardý. Meselâ, Isparta’dan çýktýðýmýzda, Emirdað’a beþ dakika
sonra varacak olsak bile, Üstadýmýz saate bakar, kýþ, fýrtýna olsa
beklemez, hemen namazý vaktinde kýlardý. Kýrlarda olsun, yolculukta olsun namazý vaktin evvelinde kýlardý.”
Hâfız Nuri Güven de ayný ahvale þahit olanlardandý. Namazýný benzer ifadelerle anlatýyor, “Namaza durduðu vakit sanki küçülürdü.” diyordu. Demek o anda küçüklüðünü iliklerine kadar
duyuyordu. Namazdan önceki hâlini, “Belki beþ dakika namaza
durmasý sürerdi.” diye tarif ediyordu.
Namaz, terk edilecek, sahipsiz, yetim býrakýlacak, olmayýnca
olacak þey deðildi. O boþluk hiçbir þey ile doldurulamazdý. Onsuz kâinat abes, varlýk meyvesiz kalýrdý. Ýnsan, namazla etrafýnda
pervane olan mahlûkatýn hakkýný ödüyor, hukukunu ihlal etmemiþ oluyordu. Ruhunun gýdasý, ölümsüzlük vehminin ilâcýydý.
Ýnsanýn en eþref ve en leziz aný namazdaydý. Onun içindir ki
hiçbir durumda namazýný býrakmýyor, onsuzluðu âdeta nefessiz,
havasýz, susuz kalmaktan daha öte görüyordu. Zira namaz ebedî
hayatýn soluðuydu. Bir sonraki vakte kadar yaþamak garanti olmadýðýndan secdesiz gitmemek için, belki de her namazý son
namaz edasý ile îfa etmek gerekiyordu.
Ýnsan nevinin en evvel ve hakikî iþi oydu. Bir iþten akþama
kadar on lira alan adamýn, on dakikalýk bir iþten bir milyon almasý karþýsýnda, o on dakikalýk iþe karþý lâkayt kalmasý, “On liralýk
iþimden eksilir mi acep?” diye vehmetmesi abes, kýyasý mânâsýz
bir cehaletti. O kýlacaktý ve her hâlükârda kýlardý. Ýþ yoðunluðunu, meþgale çokluðunu deðil, elinin kolunun baðlý olmasýný,
iradesinin elinden alýnmasýný bile namazsýzlýða bahane olarak
görmemiþti ki, o samimiyet harika bir ikramý netice vermiþti.
Ýhtimal, asrýnýn savruk insanýna hâlinin dili ile daha o günden
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“Deðil müþkülleriniz, elinizi, kolunuzu baðlasalar namazý býrakmamalý, dost ile randevunuzu aksatmamalýsýnýz!” diyordu.
1895’te içtimaî meselelere alâkasýndan endiþe eden Mardin
mutasarrýfý Nadir Bey tarafýndan elleri ve ayaklarý kelepçelenerek iki jandarma nezaretinde Bitlis’e nefyedilmiþti. Yolda meþhur
Þeyhmus-u Anzelî isimli zâtýn kabrinin bulunduðu ziyaretgâh
mahalline geldiklerinde öðle vakti girdi. Molla Said-i Meþhur,
jandarmalardan namaz kýlmak için kelepçelerini açmalarýný istedi. Fakat jandarmalar þüphelenerek açamayacaklarýný ifade ettiler.
Molla Said hiddetlendi ve kelepçeleri bir mendil gibi önlerine
attý. Namazdan sonra “Gelin, kaydý ayaðýma vurun.” dedi ise de,
bu hâli keramet sayan muhafýzlar “Biz þimdiye kadar muhafýzlarýnýz idik. Bundan sonra hizmetçileriniziz.” dediler.
Namaz için, din için ayný samimiyet sergilense, kim bilir daha nice zorluklar kolaylaþacak, neler insanýn hizmetine girecek,
bereketler görülecektir.
Üstad, harpte bile namazýný terk etmiyor, askerleri ve talebelerini ikiye ayýrýyor, bir grup namaz kýlarken diðer grup namazýný
eda ediyordu. Zira muvaffakiyeti de, maðlûbiyeti de, ölümü de,
hayatý da namazýn Sahibi veriyordu.
Hastalandýðýnda bin meþakkatle de olsa namazýný kýlýyordu.
Emirdað’da, aldatýlan bir bekçi geceleyin penceresine merdivenle çýkmýþ, yemeðine zehir atmýþtý. Zehir çok tesirliydi. Üstad
bir hafta kadar aç susuz denecek bir hâlde, periþan bir vaziyette
inlemiþti. Bu þiddetli hastalýk zamanýnda bile asla namazýný terk
etmedi. Deðiþik vesilelerle ve baþka zamanlarda zehirlediklerinde
de hep namazýný kýlmýþ, hastalýklarý tahammül edilmez hâl aldýðýnda iki üç gün farzý yataðýnda eda ettiði olmuþtu.
Kimbilir kaç yaþýnda namaza baþlamýþtý Zira öyle bir mâneviyâtý ve kulluðu olmayanýn, “Ben sekiz-dokuz yaþýnda iken,
bütün nahiyemizde ve etrafýnda ahali Nakþî tarikatýnda ve oraca
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meþhur Gavs-ý Hizan namýyla bir zâttan istimdat ederken, ben
akrabama muhalif olarak “Yâ Gavs-ý Geylânî” derdim. Çocukluk
itibariyle elimden bir ceviz gibi ehemmiyetsiz bir þey kaybolsa,
“Yâ Þeyh! Sana bir Fatiha, sen benim bu þeyimi buldur. Acaiptir
ve yemin ediyorum ki; bin defa böyle Hazreti Þeyh, himmet ve
duasý ile imdadýma yetiþmiþ!" demesi mümkün deðildir.
Yine on yedi yaþýnda iken, halka zulmettiðini duyduðu Miran Aþireti Reisi Mustafa Paþa’yý pervasýzca hidayete ve namaza
daveti de meþhurdur.
Onun hayatýnýn hiçbir döneminde ibadet hassasiyetinde boþluk olmamýþtýr. Onu devrinin birçok insanýndan farklý kýlan yanlarýndan birisi de bu olduðu gibi, insanlara asýl verilmesi gereken
hâl dersi de odur.
Mahlûkata karþý “korku elini tutmamýþtý” ama, Rabbine karþý saygýsýzlýk kokacak en küçük þeyin gölgesinden korkuyordu.
Bir gün Van’da, ihtimal Erek Daðý'nda iken ayaðý yara olmuþtu.
Talebesi Molla Resûl’e ayaðýný gösterdi ve merhem sürmek istediðini söyledi. Molla Resûl o esnada ateþ yakmakla meþguldü.
Durumu anlamýþtý.
– Biz de Allah’tan korkuyoruz, ama senin ödün patlýyor. Bizim gibi rahat otursan ayaðýn yara olmayacaktý.
Çok ibadet ettiðini, bu ibadet temposuna ayaklarýnýn, parmaklarýnýn dayanamadýðýný ifade ediyor, kendisini fazla zorladýðýný düþünüyordu.
Bediüzzaman Hazretleri, Molla Resûl ile ayný kanaatte deðildi. Ne yapsa yeterli görmeyecekti. Zira o “Vazifesi çok bir
misafir”di.
– Molla Resûl! Kýsa ömürde, kýsa dünyada, ebedi hayatý kazanmaya gelmiþiz. Hem burada oturayým, hem Cennet dava
edeyim, olmaz böyle þey! Onun için cesaret edemiyorum rahat
oturmaya.” dedi.
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Molla Resûl’ün, bunun üzerine söyleyecek sözü yoktu.
– Merhem sürelim, belki iyi olur, diye cevap verdi.
Bediüzzaman Hazretleri’ne hizmet etme þerefine erenlerden
birisi de Çaycý Emin Çayýrlý Ağabey idi. Bu bahtiyarlýða Kastamonu da ermiþti. Alýþ veriþini yapýyor, sobasýný yakýyordu. Yine
bir gün sabah erkenden sobasýný yakmak için evine gitmiþti.
Dolunay geceyi aydýnlatmýþ, vaktin erken olduðunu fark edememiþti. Sabah ezanýna daha iki saat vardý. Sessizce odasýndan
içeriye süzüldü. Hava çok soðuktu. O, hiç kimsenin olmadýðý o
saatlerde, “kimsesizlerin kimsesi” olan Rabbine yönelmiþ, seccadesinin üzerinde ibadet ediyordu. Sürgündü. Yalnýzdý. Evi,
çocuðu, akrabasý yoktu. Âdeta, meþhur þairimizin dediði gibi
“Dünyada taþýnacak bir kuru baþýnýz var, / Onu da hangi diyar
olsa götürürsünüz!” demiþ, davasý hatýrýna her türlü sýkýntýya
katlanmýþtý. Kalbi ile birlikte ellerini de Rabbine açmýþ, mum
ýþýðýnda, seherin soðuðunda, hazin bir sesle dua ediyor, için için
yalvarýyordu. Çaycý emin donmuþ kalmýþtý. Sobayý yakmayý da,
dünyayý da, kendini de unutmuþ veya belki de unutmamýþ, o
müthiþ manzaraya ve havaya gölge düþürmemek, gürültü çýkarmamak için beklemiþti. Sanki o odadan sonsuzluða doðru bir
pencere açýlmýþ gibiydi. Tam bir buçuk saat o ulvi hâli heyecanla,
titreyerek, ürpererek seyretti.
Nihayet uzaklardan, o günlerde ezan niyetine Türkçe okunan sesler gelmeye baþladý. Hazret, Çaycý Emin’i fark etmiþti.
Döndü:
– Emin, sen çok büyük bir hata ettin! Kasem ederim, yemin
ederim ki, benim bir vaktim vardýr, o vakitte melâike de gelse,
katî bir surette kabul etmem. Sen çok yanlýþ ettin. Bir daha böyle
hareket etme, bu kadar erken gelme, ezan okunmayýnca gelme,
dedi.
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Çaycý Emin, af diledi. Ay ýþýðýnýn kendisini yanýlttýðýný, bir
daha ezandan önce gelmeyeceðini söyledi.
O, Rabbine yönelmiþ, Rabbi ile konuþuyordu. O’na teþekkürünü ve minnetini ifade ediyor, dersini, sýrrýný O’na açýyordu. O
anda saðýný solunu görecek, melâike dahi olsa yüzünü mahlûkata
dönecek hâli yoktu. O hep Allah (celle celâlüh) hakikati etrafýnda
dönmüþ, bir kere “Allah!” dedikten sonra artýk O’ndan dönmemiþti.
Selahaddin Çelebi, Kastamonu’da ziyaretine gitmiþ, Karadað’a çýktýðýný öðrenince, bir saat yürüyerek daða çýkmýþtý.
Uzaklardan, bir tepenin zirvesinde, aðacýn altýnda, bembeyaz
giysiler içinde bir zâtýn namaz kýldýðýný gördü. Zaten yüksek yerlerde namaz kýlmayý severdi. O olmalýydý. Yanýna gitti diz çöktü,
selâmdan sonra yaptýðý duaya iþtirak etti, “amin” dedi. Ýnsanlýðýn
ve İslâm Dünyası'nýn huzur ve selâmeti, dünyevî ve uhrevî saadeti için hazin bir sada ile niyaz ediyordu.
O, namazý ve huşûu ile hatýrlanýyordu.
Þevket Demiray, Bediüzzaman’ý Barla’ya getiren jandarma
idi. O nazik, o efendi, o dünyasýný bir eliyle kaldýrýp, küçük bir
çýkýnda taþýyan sakin ve mutedil adamýn suçunun ne olduðunu
anlayamamýþtý. Dünyalýklarý dünyalara sýðmayanlarýn, talebi
dünya olmayan bu adamdan ne adýna, nasýl bir endiþeleri olabilirdi? Çözemedi. Onlara ikramda bulunuyor, onlar ondan helâllik dilemesi gerekirken, o onlardan helâllik istiyordu. Ýncinse
de incitmeyi bilmiyordu. Jandarma Þevket’in aklýnda da onun
namazý kalmýþtý.
Aylardan þubat olduðu için günler kýsaydý. Onlar kayýkla ilerlerken ikindi vakti girmiþti. Namaz kýlmak istedi. Kayýðýn yönünü kýbleye çevirdiler. “Allahü Ekber!” diye bir sada duydu. Böyle
heybetli ve haþmetli bir tekbiri hayatýnda ilk defa duyuyordu.
O, öyle bir namaz tekbiri idi ki, kayýktakilerin hepsi ürpermiþti.
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Belki Allah’ý hiç o kadar kendilerine yakýn hissetmemiþler, kendi
durumlarýný hiç o denli derin düþünmemiþlerdi. Evet Allah büyüktü ve önemli olan geçici hâl deðil istikbal, gün deðil akýbetti.
O ses insana kendi muhasebesini yaptýrýyor, hayat serencamýnýn
sýzýsýný duyuruyordu. Hâli, hiçbir hocanýn hâline benzemiyordu.
Jandarma Þevket ve teknedekiler kayýðý kýble istikametinde tutmaya çalýþýyor, o dünyasýný arkada býrakmýþ Rabbine hamd ediyordu. Selâm verdiðinde onlara döndü, “Beli (tamam) kardeþim,
zahmet ettiniz.” dedi.
Namaz, fânî insanýn ebede namzet edilmesiydi. Mahlûk olmasýna, sonradan var edilmesine ve sermayesizliðine bakýlmadan ezelî ve ebedî bir Zât'a muhatap yapýlmasýydý. Rahmetin
en büyük tecellilerindendi. “Hiç”in, “Hep” ile muhatap olduðu
makam namazdý. “Hiç”, her þeyin sahibinin huzuruna namazla
çýkýyordu. Ne demeli, nasýl yapmalý, hangi þeyler söylenmeliydi?
Ezel ve Ebed Sultaný'nýn huzurundaki âcizliðini o da bütün “idrak ufuklarý” gibi çok iyi duyuyordu. Ondandý ki, Hilmi Arýcý
Ağabey'in þahitliðiyle, namaza baþlarken sanki kemikleri çatýrdýyordu. Demek namazýn aðýrlýðýný bütün benliðiyle yaþýyordu.
Sahabe Efendilerimizin de (radiyallâhu anhüm ecmaîn), namaza
giderken renklerinin atmasý, saðýndakini solundakini tanýyamaz
hâle gelmesi bundandý.
Bediüzzaman Hazretleri'nin namaz kýlýþýna þahit olanlar kendilerinden hicap duyuyorlardý. Hazreti Ali Efendimiz’de olduðu
gibi kendinden geçiyor, Hâfız Namýk Þenel’in ifadesi ile âdeta
yok oluyordu. Ali Efendimiz’in (radiyallâhu anh) vücudundaki oku
namazda çýkarmýþlardý. Bediüzzaman Hazretleri onun talebesiydi, üstelik Hasenî ve Hüseynî’ydi. Dersini oradan almýþtý.
Namaz, Peygamber Efendimiz'in (sallallâhu aleyhi ve sellem)
ifadeleri ile “dinin direði”, Necip Fazýl’ýn uyarlamasý ile “gereklerin gereði” idi. Bediüzzaman Hazretleri'nin, ruhunun ve ebedî
âlemin havasý, suyu namazdý. Çocukluk ve gençlik yýllarýnda
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gece namazý için nefsiyle mücadele etmiþ, ihtimal daha sonralarý
nefsi teslim-i silâh etmek zorunda kalmýþtý. Zübeyir Ağabey'e,
“Ben gece namazý için yirmi sene nefsimle mücadele ettim, sonra hacet kalmadý.” demiþti. O, namazsýz yaþayamazdý. Ondaki
namaz aþký o kadar tesirli idi ki, hapishaneler onunla mescide
dönüyordu.
Kasap Tahir Afyonlu bir eþkiya idi. Ýdama mahkûm olmuþ,
Temyiz Mahkemesi’ne baþvurmuþtu. Bir gün Üstad'ı ziyaret etti.
Üstadýmýz kendisine “Sen namaza baþla, ben sana dua edeceðim.
Sen inþallah kurtulacaksýn.” dedi. Bunun üzerine Kasap Tahir namaza baþladý ve kýsa sürede Nur dersleri ile ýslah oldu. Nihayet
Temyiz Mahkemesi’nden cevap geldi. Ýdam kararý bozulmuþtu.
1950’de umumi afla tahliye edildi. Kasap Tahir, her fýrsatta “Benim kurtuluþum Hocaefendi’nin kerametidir.” diyordu.
Cenab-ý Hakk’ýn sonsuz rahmetine, namaz teþekkürü ile mukabele etmemek mahlûkatýn en þereflisi olan insana yakýþmýyor,
bu hâl onu insanlýktan sukut ettiriyordu. Namaz hakkýnda enfes
dersler veriyor, nefisleri ikna etmeye, kalplere o büyük hakikati
duyurmaya çalýþýyordu. Yeryüzü bir mescitti. Alýnlarýn kiri secdelerde yýkanmalýydý. “Eklense de baþýma dünyada kaç baþ varsa, / Baþým, onlarýn hepsi için secdeye varsa…” denmeli, ondan
daha güzeli, hepsi ile birlikte secdeye varýlmalýydý. Davasý oydu.
Merhum Nurettin Topçu, 1952’deki Gençlik Rehberi mahkemesine gitmiþti. Mahkeme uzamýþtý, ikindi vakti geçmek üzereydi.
Yerinden kalktý, namaz için müsaade istedi. “Siz kararýnýzý verin, ben namaza gidiyorum.” dedi. Belki mahkûm edecek, belki
idamýna karar vereceklerdi ama umurunda deðildi. Önemli olan
Ezel ve Ebed Sultaný'nýn kararý idi ve O (celle celâlüh), “namaz!”
demiþti. Reis, Üstad'ın talebini kabul etti ve mahkemeyi bitirdi.
Namaza olan hassasiyeti talebelerine de aksediyordu. Yaþýyor,
yaþatýyordu. Bayram Yüksel Ağabey'i, Nurlar'ý vermek üzere
esaretten tanýdýðý ve “ahbabým” dediði Japon Baþkumandaný’na
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göndermiþ, Bayram Ağabey, Kore Harbi'ne iþtirak etmiþti. Mübarek Bayram Aðabey savaþta namazýný hiç aksatmamýþtý. “Allah’a þükür hiçbir zaman namazýmý terk etmedim. Hatta cephede
namazýmý kýlarken tüfek üzerinde secde ediyordum. Düþmanýn
havan mermisi mevziimin üzerine isabet etti. Bu esnada aðzýma
toprak doldu. Ben gene namazýmý hiçbir zaman terk etmedim.
Cenab-ý Hak çok sýkýntýlar içinde çok kolaylýklar ihsan etti.”
diyordu. Ellerini, ayaklarýný kelepçeleseler namazýný aksatmayanýn talebesi böyle oluyordu.
Üstadýmýzýn namazýný, “mânevî evlâdým” iltifatýna mazhar,
Risale-i Nur’un sadýk hizmetkârlarından Sungur Ağabey'in bakýþlarýnda görmek gerekir. Zira kendi ifadeleri ile “varlýðýnýn bütünü
ile ona baðlý olanlarýn” ufku ve idraki, kabulleri kadar geniþtir ve
bizlerle ayný deðildir: “Üstadýmýzýn namazý, namazdaki mazhariyeti, heybeti, huzuru ve huþuu bambaþkadýr. Biz onu ifade edemeyiz. Onun namazdaki nihayetsiz tecelliyata mazhariyetinden bizim
hissettiðimiz, milyarda bir dahi olmaz. Evet, bu katîdir... Namaza
duruþu, ilk tekbiri alýþý, ellerini baðlayýþý ve Cenab-ý Hakk'a dua
ve tezellülü, Fatiha'yý kýraati, Fatiha'nýn her bir kelimesini teker teker, cümle cümle ve bütün merâtibi ile okuyup hissetmesindeki ve
dergâh-ý ilâhiyeye takdim etmesindeki vüs’at, külliyet ve ulviyet,
bizim gibi hiç enderlerin beyanýna gelemez. Hele namaz teþehhüdündeki 'Ettehiyyâtü' kelimât-ý mübarekesini Cenab-ý Hakk’a
takdim ederken, nasýl bütün kâinatý ruhunun eline alýp öylece arz
etmesindeki kutsiyeti ifade edemeyiz.”
Günümüz insanýnýn yaralý kalplerinde namazý duymalarý için,
namaz aþýðý o zâtla tanýþmalarý, taslarýný onun deryasýna daldýrmalarý çok önemlidir. Belki o zaman arkalarýna kâinatý alacak,
önlerinde Ýnsanlýðýn Efendisi'ni (sallallâhu aleyhi ve sellem) imam
olarak hayal edip, peygamberlerle ve evliyalarla dolu azîm bir
cemaatin içerisinde el baðladýklarýnýn þuuruna varacaklardýr.

Hiçbir Kadına Gözümü Kaldırıp
Bakmadım, Bakamadım
Emr-i ilâhiye itaat ediyor, salih amel iþliyor ve takva dairesi
içerisinde yaþýyordu. Yasak dairesine girmemek için âzamî hassas
davranýyordu. O huzurda hata olmaz, O’nun mülkünde O’na isyan edilmezdi. Bu edep ve idrak onu takva ufkuna ulaþtýrýyordu.
Müttakîlere imamdý.
Sanki Cenab-ý Hakk’ýn izzetinin ve iffetinin tecellisine âzam
derecede mazhardý. Günahlarýn kendisini zelil kýlamadýðý bir
azizdi. Onun için mahkûmiyet, günahlarýn kölesi olmak; sürgün,
rahmet-i ilâhiden kovulmaktý. Onun dayanamayacaðý þey bu idi.
Vicdanýnda muzdarip olmaktan, haramlara düþmekten; yýlandan, ateþten kaçar gibi kaçýyordu.
Rabbine karþý çok hassastý. O’nun izzet ve celâline karþý saygýsýzlýk kokan en ufak emareden rahatsýz oluyordu. Âdeta Sahibinin izzet ve azametini, O’na ait þeylerin baþka ellere verilmesini
kýskanýyordu.
Onun takvasý ve iffeti, günah selinin içerisinde sürüklenen
iradeleri felç olmuþ insanlara ders olacaktý. Nefislerinin maðduru
zavallýlar bu çelik irade yönlerini bulacaktý.
1925 yýlýnýn þubat ayýnda Þeyh Said İsyaný'ný bahane ederek Üstad'ý Van’daki Erek Daðý'ndan almýþ, bir kafile ile birlikte
batýya sürgün etmek üzere yola çýkarmýþlardý. Uzun yýllar Van
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mebusluðu yapmýþ Kinyas Kartal da kafiledeydi. Mevsim kýþ,
hava soðuktu. Kartal’ýn anlattýðýna göre o meþakkatli yolculukta
müftü efendiler dahil kimse orucunu tutamamýþtý. Sadece Üstad
oruçlu idi.
Bir ara kýzaklarý çeken öküzlerin ayaðý taþa takýlýp kanadý.
Üstad:
– Beyler inelim, öküz efendinin ayaðý kanýyor, dedi.
Kendisine hizmet eden bir öküzün bile hukukunu, haysiyetini
koruyor, kýymet veriyordu. Duruþunu tespit etmiþ, istikameti ve
sýnýrlarý iyi kavramýþtý. Öküzün hukukunu korumak, o hadde
riayet etmek de takva idi. Kinyas Kartal cevap verdi:
– Hocam biz para verdik bunlarýn sahiplerine...
Üstad, bu sözden rahatsýz oldu.
– Oðlum, onlar bu hayvanlarýn sahibi deðil, ancak mutasarrýfýdýrlar.
Karlý, fýrtýnalý yollarda, aç, ýslak bir meçhule doðru giderken
bile dengesini kaybetmiyordu. Rabbinin hukukunu korumayý
hassas bir nabýz gibi duyuyordu. Hiçbir þeyi ve fiili baþka bir ele
veremez, verilmesine dayanamazdý. Evet, insanlar sahibi deðil,
ancak kullanýcýsý idi. Sahibi o hizmetkârýný insanýn hizmetine
sunmuþtu. Emaneti sahiplenmeyen istifade eder, sahiplenen
ihanet cezasý görürdü. Hâþâ “yaratmak, tesadüf” gibi, abes, anlamsýz, çirkin, küfür kokan sözlerin kullanýmý þöyle dursun, bir
kasýtsýz sözle bile olsa yasak dairesinin sýnýrýnda dolaþýlmasýna
razý deðildi.
Allah’ýn çirkin dediði þey onun için mutlak mânâda çirkindi.
Her halükârda uzak duruyor, âzamî dikkat ediyor, “zor-kolay”
demiyor, yapýyordu. Ýnsanlarýn gülmesi, kýzmasý, gücenmesi tavrýný deðiþtirmesine sebep olamýyordu. Kullarýn deðil, Sultanýn
bakýþý önemliydi.
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Molla Hamid Ekinci’ye kendisi anlatmýþtý: Esirdi. Ruslar
domuzlarý fýrýnlara atýyor, canlý canlý piþiriyordu. Sonra ayný fýrýnlarda ekmek piþiriliyordu. Domuz yaðýna bulaþan ekmekler
de necis oluyordu. O, o ekmeklerden yiyemezdi. Ya un alýyor,
ya buðday alýp el deðirmeni ile öðütüyor ve saçta kendisi ekmek
yapýyordu. Bazen yumurta veya patates alýp piþirdiði de oluyordu. Onun bu hâlini, bunca meþakkate katlanmasýný gören Ruslar,
hâþâ “Delidir!” diyorlardý.
Yediðine içtiðine dikkat etmeyi unutan, acýkmayý, tat almayý
bile Cenab-ı Hakk’ýn emrine muhalefet etmeye yeter þart zanneden, en küçük bir dönemeçte çizgisini deðiþtiren bir kýsým insanlara, asrýn baþýndan hayatýnýn þeref tablolarý ile sesleniyordu.
Akide þekeri kadar tatlarýn þaþýrttýðý çocuklar gibi olmasýn, ilk
kavþakta yoldan çýkmasýnlar diye…
Kur’ân, mümin erkeklerine ve kadýnlarýna nazarlarýný haramdan sakýnmalarýný emrediyor, “bakmayýn!” diyor, bunun onlar
için daha hayýrlý olduðunu anlatýyordu. Emir kesindi. Bakýlmayacak, baþkasýnýn nefsinden bir bakýþlýk olsun murad alýnmayacaktý. Ýzzetler izzet, þerefler þeref bilinip pây-mâl edilmeyecek,
ayaklar altýnda çiðnenmeyecekti. Herkes baþkasýnýn iffetine kendi namus hassasiyeti ile yaklaþacak, harama kapalý ve iþtahsýz yaþanacaktý. Bir bakýþ çok þeydi. Yaklaþmaktý harama... Hýrsýzlýktý,
arsýzlýktý, sýrnaþmak, bulaþmaktý.
O kendisine ait olmayan hiçbir þeyi istemiyor, haramý sevmiyordu.
Yirmi yaþlarýnda iken Bitlis’te, Vali Ömer Paþa'nýn hanesinde
iki sene kalmýþtý. Vali Bey'in, ilme ve âlime ciddî hürmeti vardý
ve Bediüzzaman’ý misafir etmek onun için þerefti. Israr etmiþ, kabul ettirmiþti. Vali Bey'in, üç büyük, üç küçük kýzý vardý. Hanýmý
vefat etmiþti. Bediüzzaman, iki sene ayný haneyi paylaþtýðý hâlde
üç büyükleri tanýmýyor, birbirinden ayýrt edemiyordu. Hâlbuki
insan, iki kiþiyi birbirinden bir bakýþla ayýrt edebilirdi. Demek o
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derece dikkat etmiþ, ilmin izzetini korumuþ, Rabbine ve Vali'ye
karþý saygýsýzlýk ve emniyetsizlik ifade edecek en ufak bir hisse
geçit vermemiþti. Âdeta, bir çað yangýnýna düþecek gençliðe daha o günden, “Baþkalarýnýn size helâl olmayan kerîmeleri sizin
etrafýnýzý sarsalar, hayat sizi ayný haneyi paylaþýyor gibi ayný atmosferi paylaþmak mecburiyetinde býraksa, neþr-i hak niyeti ile
çýktýðýnýz içtimai hayat çarþýsýnda nazarýnýzýn harama iliþmesine
izin yoktur!” diyor, bütün bahaneleri yaþantýsý ile baþtan reddediyordu. Ýnsaný deðiþtirmesi gereken sokak deðil, imanýydý. Ýnsan
en zor anlarda bile Rabbine doðru yürümeyi bilmeli, günahýna,
gafletine, dalâletine bahane aramamalýydý. Çýkmalýydý ateþlerin
içinden... Kitleler çaðlayanlar hâlinde bir girdaba yuvarlansa, o
saðlam imaný ve el ele tutuþtuðu kardeþleri ile akýntýyý tersine çevirmeli, dünyanýn geçici ve zehirli lezzetlerini Rabbinin rýzasýna
ve ebedî saadete tercih etmemeliydi.
Bu ders çok önemliydi. Zira zaman geçecek, þartlar deðiþecek, nefisler ve nefsanî istekler putlaþacak, “zaman deðiþmiþ, asýr
baþkalaþmýþ” teranesiyle acziyet, misafirlik ve âhiret unutulacak,
“Herkes yapýyor!” gibi inanýlmaz bir saçmalýk bahane olarak ileri sürülecek, kadýn paçavra hâlinde behimi hislerin tetikçisi olma
çukuruna düþürülecekti. O âcizlere bu iman ve iffet dersi lazým
olduðu gibi, kitleleri imanýn rengine boyamaya, dünyanýn baðrýna hak adýna bir çýðlýk olup inmeye ahdetmiþ yiðitlere de bu
ders lâzım ve elzemdi.
Ona göre küçük bir ateþin ormaný yakýp bitirmesi gibi, bir
müminin amelini ve akýbetini de harama nazar bitirir, mahvederdi. Eski Said’in memnun olduðu üç hâlini anlatýrken: “Eski Said
gençliðinde on sene Ýstanbul’da kaldý. Bir defa bir kadýna bakmadý.” diyordu. Kendisini üç gün bir gözcü gibi takip eden arkadaþý
ise, “Said sen ne yapsan haktýr. Hakka gidiyorsun ve bunda da
muvaffak olacaksýn.” itirafýnda bulunuyordu. Zira onu gören,
Hazreti Yusuf (aleyhisselâm) gibi peygamberlerin ahvalini hatýr-
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lýyor, o da onlarýn sadýk bir talebesi olduðunu ispat ediyordu.
Peygamber Efendimiz’in iffetinden bir kýrýntý düþmüþtü payýna
ve baþýndan aþkýn gelmiþ, ateþlerin içinden onu çýkarmaya yetmiþti. Bediüzzaman’ýn bugün milyonlarý bulan talebelerinin payýna da olsa olsa ona düþenin ancak bir kýrýntýsý düþmüþ olabilirdi
ama bu da fert fert onlarýn her birerlerine yetiyor, gençliklerinin
en heyecanlý dönemlerini iffet ve ismet üzeri yaþýyorlardý. Demek, kadýnlarýn Kâbe’yi çýplak tavaf ettiði cahiliyeyi bir hamlede iffet ve ismet medeniyetine çýkaran Hazreti Muhammed’in
(aleyhissalâtü vesselâm) nezaheti, takvasý, hassasiyeti idraklerin ve
tariflerin ötesindeydi.
Üstadýmýzýn, hizmetkârlarýndan Mustafa Sungur Ağabey'in
naklettiði þu sözü çok önemlidir:
“Ben gençlik hayatýmda Ýstanbul’da on sene kaldýðým hâlde,
hiçbir kadýna gözümü kaldýrýp bakmadým, bakamadým. Çünkü
âlem-i misal bana açýlmýþtý.”
Onda âzam derecede tecelli eden iffet, bugün dahi sanki
taþýna topraðýna sinmiþçesine neþ'et ettiði Nurs köyünün insanlarýnda mevcuttur. Þahitlerin ifadesi ile bülûğa ermemiþ kýz çocuklarý bile, o ücra köyde gayrýn nazarý kendilerine iliþmesin diye
fevkalâde hassasiyet göstermektedirler.
Bediüzzaman Hazretleri, baþkasýnýn günahýný kendi günahýna bir bahane yapmýyor, gerekçe saymýyordu. Herkes kendisini
korumalý, korunmalýydý. Baþkasý korumuyor dahi olsa þerefli
insana düþen pes bayaðý hislerine geçit vermemek, bakmamak,
yaklaþmamaktý. O, bunun da ötesini yapýyor, bakmýyor, bakanlara da görünmemek için Vanlý eski talebelerinden Ýsmail Perihanoðlu’nun ifadesi ile “þemsiye taþýyordu.”
Bütün bunlar, âzam derecede bir takvanýn, akýllarý donduracak bir nezahetin ve temsilin ifadesi idi. Ýmanýna hâli gölge
düþürmüyordu. Onun için, sürgününde bulunan bölük komuta-

36

Secdede Bir Ömür

ný Üsteðmen Saim Bey, onu bir askere emanet ederken, endiþe
etmemesini ihtar ediyor ve “O zât, kundaktaki çocuk gibi masumdur.” diyordu. Elhak, onu iyi anlamýþtý.

Ben Dünya Yükümü Bir Elimle Kaldırabilirim
Sýnýrlarý iyi bellemiþ, iyi tespit emiþti. Ona göre yaþýyor, haddi aþmýyor, dünyaya dünya olduðu, âhirete âhiret olduðu kadar
kýymet veriyordu. Onun da Efendisi (sallallâhu aleyhi ve sellem) gibi
dünya ile alâkasý, “bir aðacýn altýnda gölgelenip giden insan” kadardý. Dünyayý maksat yapmamýþ, “Seksen küsur senelik hayatýnda dünya zevki namýna bir þey” tatmamýþtý.
Dünyayý kalben terk etmiþ, onu neyi varsa her þeyiyle âhiretin
rengine boyamayý hedeflemiþti. Dünyayý âhiret hesabýna yaþýyordu. Zaten hedef dünyayý terk etmek deðil, onun yüzünü ebede
döndürmekti.
Kalplerin dünyayý maksat yapmasýndan hoþnut deðildi.
Bayram Yüksel Ağabey'in anlattýðýna göre, bir gün geçerken
kalabalýk bir topluluk görmüþlerdi. “Zübeyir, sen git, orada ne
yapýyorlar, ne konuþuyorlar, bana haber getir.” dedi. “Efendim,
bugün bayram, bayram hakkýnda toplantý ve konuþmalardýr.”
dediler. Üstad Hazretleri, “Yok, Zübeyir gitsin, dinlesin, gelsin.
Ben ileride bekleyeceðim.” buyurdu. Zübeyir Ağabey arabadan
indi ve gitti. Onlar biraz uzakta beklemeye baþladýlar. Fakat
Zübeyir Ağabey'in gitmesi ile dönmesi bir oldu. Üstad, “Niye
çabuk geldin ve ne öðrendin?” diye sordu. Zübeyir Ağabey de,
“Üstadým, bayram dolayýsýyla konuþuyorlar. Lüzumsuz içtima ve
konuþmalar var.” dedi. Üstadýmýz, “Eðer sen fazla kalýp kalbine
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tesir etse ve seni meþgul etse idi, alâküllihâl seni hizmetimden
men edecektim!” buyurdu.
Akýllar, kýymetsiz ve atýk malumatlarla çöplük; diller, geveze
olsun diye yaratýlmamýþtý. Allah’ýn kýymet vermediðine kýymet
vermenin manasý olamazdý. Kalpler ve dimaðlar ilmin, fikrin,
zikrin mahalli olmalýydý. Onun içindir ki “Üstadında fânî” sadýk
talebesini ihtar ediyor, onun þahsýnda istikameti ders veriyordu.
“Ýktisat ve bereketle yaþýyor, Rezzakýndan baþka kimsenin
minnetini almýyor,” “kardeþi Abdülmecid, yeðeni Abdurrahman’dan kabul etmediði gibi kimsenin hediyesini de kabul etmiyordu.” Dünyaya karþý tok olduðundan kimsenin minnetini
almaya niyeti yoktu.
Yemeði bir insaný doyurmayacak kadar azdý. Çok defa bir
tabak çorba ve birkaç lokma ekmek... Yarý aç, yarý tok bir ömür
sürmüþtü. Bu fânî diyardan onun kadar az yemek yiyen çok nadir insan gelip geçmiþtir. Barla’da kaldýðý sekiz buçuk yýlýn ilk
dört senesinde çorbasý Muhacir Hâfız Ahmed’in evinden gelmiþ,
o her seferinde yemeðe mukabil olarak on kuruþ vermiþti. Doç.
Dr. Nurettin Topçu 1944’de Denizli’de kaldýðý otelde ziyaretine
gittiðinde ona “Bir ekmeði on beþ günde bitirebiliyorum.” demiþti.
Ýstese idi dünyanýn en zenginlerinden olabilirdi. Teklif edilen
vazifeleri kabul etseydi veya sadece gelen hediyeleri alsaydý bu
mümkündü. Van’dan sürgüne gönderilirken halkýn vermek istediði kese kese altýnlara dönüp bakmamýþtý. O, dünyayý aþmayý
seçmiþ, mal mülk edinmemiþti. Ýzzetli yaþamýþ, nazarlarý âhirete
çevirmeye gayret etmiþti. Bir gün elindeki bohçayý göstererek,
“Ben dünya yükümü bir elimle kaldýrabilirim.” demiþti. Ýhtimal,
Sýrat’tan yükü hafif olanlarýn daha kolay geçeceðine inanýyordu.
Darü’l-Hikmet’ten aldýðý maaþtan zaruret miktarý kullanmýþ,
artanla kitaplarýný bastýrmýþ ve ücretsiz daðýtmýþtý. “Maaþtan ba-
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na kut-ü lâyemût (ölmeyecek kadar yemek) caizdir. Fazlasý millet
malýdýr. Bu suretle millete iade ediyorum.” demiþti.
Ýþte eþyalarý... “Sað omzunda muhafaza torbasý içinde bir
Kur’ân-ý Kerîm, sol omzunda rulo yapýlmýþ bir namaz seccadesi,
ona baðlý bir ibrik. Bunlar da dünya malý sayýlýrsa... Her an sefere çýkacak bir muharip gibi hazýr...
1950’de ziyaretine gelen Urfalý Vahdeddin Gayberi’ye sordu:
– Eþyamý Urfa’ya götürür müsün?
Bu suale, bu büyük þerefe ne cevap verilirdi ki?
– Memnuniyetle, baþýmýn üstünde taþýyarak.
Vahdeddin Bey'in, baþýnýn, gönlünün üzerinde taþýdýðý sepetten neler çýkmýþtý? Kendisi anlatýyor: “Emirdað’dan arkadaþlar beni yolcu ederken bir küçük balya ile bir de sepet verdiler,
Urfa’ya getirdim. Ceylan çok sevindi, onu dikkatle koruduk, iyi
muhafaza etmek için içine baktýk. Bir yorgan, ince bir þilte ve bir
cübbe; sepette ise semaver, demlik, birkaç bardak vardý. Üstad
Hazretleri'nin týraþta kesilen saçlarý küçük çýkýnlar içinde sarýlýydý. Gerek eþyalar ve gerekse sepettekiler misk gibi kokuyorlardý.
(Sonradan Ýstanbul’daki esansçýlardan araþtýrdým, kokunun ismi
tefarik imiþ. O gün, bugün dükkânýmýzda o kokuyu bulundururuz.) Yataðýn içindeki ise meþhur Mevlâna Halid-i Baðdadî’nin
cübbesi idi. Teberrüken sakladýk. Sonra Abdullah Yeðin, sonra
Hüsnü ve daha sonra da Zübeyir Ağabey geldi. Seneler geçmiþti,
gelen emir üzerine eþyalarý onlara teslim ettik.”
Mânen çok aziz olan o bir parça eþyayý, kendisi için ebede açýlan pencereye; Urfa’ya gönderiyordu. Dünyayý âzamî bir zühd
ve takva ile yaþýyordu. O’na (celle celâlüh) giderken, tam bir âþýk
gibi, arkasýnda terk etmedik bir þey býrakmamýþtý.
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Nazarýný hakikate dikmiþ, fânî dünyayý ruhu kabullenememiþ,
talebeleri bile bu dünyayý aþkýn insana mukabele etmekte acze
düþmüþtü. Mustafa Sungur Ağabey'i dinleyelim:
“Lâkin lâyýðý ile hizmet edebilmek ne mümkün, ne mümkün... Daima hayattar, hüþyâr, ubudiyetin envaýný, günün yirmi
dört saatinde imtisal eden, hem de en canlý, dikkatli, faal ve gayretli bir þekilde yaþayan Üstad'a, yirmi dört saat nasýl hayattar ve
canlý bir surette mukabele edilebilirdi. Hizmetinin bir safhasýnda, Üstadýmýzla beraber kendimize göre canlý ve dikkatli oluyorken, diðer bir hizmet safhasýnda ayný dikkati, hayattarlýðý elbette
muhafaza edemezdik. Onun için buyururlardý ki: “Ben birinizle
iktifa edemiyorum.”

Sırtında Odun Taþımak,
Ýnsanların Minnetini Taþımaktan Daha Kolaydı
Bir mümin olarak “neþr-i hak” yapmayý vazife kabul etmiþ,
insanlarýn imansýzlýðý ona girân gelmiþti. Allah’ýn mülkünde,
O’nu tanýmamak da, O’na isyan da olmazdý, olamazdý. Bu insan
nevi adýna da bir zilletti.
Hakký neþredenler enbiyaya tâbi olmalý idi. Zira o vazife onlarýndý ve insanlýðýn ýslahýna azmedenler buna ancak onlardan
öðrendikleri usûlle muvaffak olabilirdi. Ve enbiya, müstaðni idi,
gözü toktu. Kimseden bir talepleri olmamýþ, davalarýna, hâþâ
deðiþik beklentilerle gölge düþürmemiþlerdi. Sahipleri onlara yeterdi ve zaten her þeyin asýl sahibi de O idi. O’na inanan, O’nu
anlatan, baþkalarýna el açamaz, minnet edemez, kimseden bir
þey bekleyemezdi. Bu hâl, iddia edilen davaya muhalif düþmek
olurdu.
Bediüzzaman Hazretleri, akýllarýn gözlere indiði, dün, maddeden yaptýklarý puta tapanlarýn bugün, putu yaptýklarý maddeye
taptýklarý abes bir çaðda dünyaya gelmiþti. Her þey menfaat zannediliyor, dünya bir çingene pazarý gibi görülüyor, haince sahipleniliyor ve kendisinden pay biçenler herkesi öyle sanýyordu.
Böyle bir devirde bir Peygamber talebesine düþen, dünyayý
elinin tersi ile itmek, maddî mânevî hiçbir þeye talip olmamak
ve damarlara iþlemiþ menfaat ve maddeperestlik putunu hâli ile
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yalanlamak, yýkmaktý. O bunu yaptý. Kimseden hiçbir þey istemedi, kabul etmedi, almadý.
Maddî ve mânevî hediyeler ona hep aðýr gelmiþti. Deðil
maddî bir hediye, mânevî bir hürmetten bile “mukabele edemiyorum” diye rahatsýz oluyordu. Ziyaretçiler, dostlar çoðalmýþtý.
Görüþmek isteyenler, bir kez olsun elini tutabilmek için zahmet
çekenler vardý. Ýnsanlar onu görebilmek için yollara dökülüyordu. Teþekküre, mukabeleye alýþkýn bu adam, ziyaretçilere de
mukabele de bulunmasý gerektiðini düþünüyor, belki de ondan
çok defa ziyaretine gelenlerin yol masraflarýný veriyordu. “Þimdi maddî bir lokma hediye beni hasta ettiði gibi, mânevî bir
hediye olan ziyaret etmek, görüþmek, hususan baþka yerlerden
musafaha için zahmet edip gelmek ziyareti dahi, ehemmiyetli
bir hediye-i mâneviyedir. Ona mukabele edemiyorum. Hem de
ucuz deðil, mânen pahalýdýr. Ben kendimi o hürmete lâyık görmüyorum.” diyordu.
Gözü tok olmak, onun çocukluðundan beri hayat düsturu idi.
Binlere, milyonlara nunûne o çekirdek hayatýn, daha o günlerden
tavrý belliydi. Dal, budak salýnca; çiçekleri, meyveleri âleme daðýlýnca, o hayat ve hâller kim bilir kaç simada görünecekti?
Belki on iki, belki on üç yaþýndaydý. Bulunduðu medresedeki
bütün talebeler zekât toplamak için köylere çýktýðý hâlde, onun
gitmediðini gören ve bu izzetli hâle hayran kalan köylüler kendi
aralarýnda para toplayarak küçük Said’e kabul ettirmiþlerdi. Bu
hâl izzetine aðýr geldiði için aldýðý paralarý Ağabey'i Molla Abdullah’a vermiþ, o para ile kendisine bir mavzer veya tabanca,
olmazsa hançer almasýný istemiþ, Molla Abdullah, bu talepleri
kabul etmeyerek, “Biraz üzüm alýr, iþi tatlýya baðlarýz.” demiþti.
Üstadýmýzýn, gözünün tokluðu köyünün insanýna da sirayet
etmiþ gibidir. Þahitlerinin ifadesi ile, Nurs köyünün minicik çocuklarý bugün dahi tok gözlüdür ve hediye kabul ettirmek müþküldür.
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Abdülbaki Arvasî, Hüseyin Paþa ile birlikte Üstad Hazretleri'ni
Erek daðýnda ziyarete gitmiþti. Öðle vaktinde Üstad, talebesine,
“Öðle oldu, misafirler var, bir þeyler yap da getir.” dedi. Bir parça
yaðlarý ve bulgurlarý kalmýþtý. Talebesi kalan son yaðla pilav yapýp getirdi. Abdülbaki Efendi, hayatýnda o kadar lezzetli bir yemek yemediðine yemin ediyordu. O az yemek, hepsine yetmiþti.
Talebesine, “Sen bu yemek yetmeyecek diye üzüldün. Bak Allah
hepimizi doyurdu, hepimize kâfi geldi.” dedi.
Rabbine güveniyor ve O’nun bereketi ile yaþýyordu.
Hüseyin Paþa, ayrýlýrken para vermek istedi. Üstad, “Paþa, siz
bana misafir oldunuz, aç mý kaldýnýz? Bizim bir þeye ihtiyacýmýz
yoktur. Onu bizden daha fakirlere verin.” diye geri çevirince, Paþa çok üzüldü ve gözyaþlarýný tutamadý. Paþa, maddeten olduðu
gibi, mânen de doymuþ, bu teslimiyet ve samimiyet karþýsýnda
erimiþti.
Þeyh Said İsyaný'na karýþmamýþ, hatta Van’ýn bu isyana karýþmasýný da engellemiþti. Buna raðmen sürgüne gönderiliyordu.
Halk bir iþaretini bekliyordu ama, o her zaman sulhun, sükûnetin temsilcisiydi. Kendi isteði ile gittiðini söylüyordu. Mevsim
kýþtý, her tarafta kar vardý. Akþama kadar atlarýn ve öküzlerin
çektiði kýzakla yol almýþ, akþam yol üzerindeki bir köyde konaklamýþlardý. Köylüler, onlarý oldukça iyi karþýlamýþ, evlerinde
aðýrlamýþtý. Üstad, Mustafa Aðralý isimli bir piyade eri ile ayný
odada kalýyordu. Köylüler çeþit çeþit yemekler getirdiler. Askere
yemesini söyledi, kendisi “hastayým” diyerek yemedi. Asker yattý. O yataðýný topladý, þiddetli soðuða raðmen dýþarý çýkýp abdest
aldý. Aðralý’nýn anlattýðýna göre hiç yatmamýþtý. Sabah namazýndan sonra olanlarý piyade eri þöyle anlatýyordu: “Odada soba
yanýyordu. Sobada su kaynattý. Yanýnda bir de ufak zenbil vardý.
Zenbilden demlik çýkardý, içinde bir yumurta kaynattý. Van’dan
çýkalý saatler olmuþtu. Ýþte ilk defa bu bir yumurtayý kahvaltý
olarak yedi.”
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Mahkeme-i kübrâda, herkes yaptýðý zerre kadar hayrýn da,
þerrin de karþýlýðýný görecekti ve her hak sahibine iade edilecekti.
O, öyle bir huzura kul hakkýyla gitmemek için o kadar ince, o kadar hassas yaþýyordu ki, bu hicranlý hayatýn her sahnesi arkadan
gelenlerin ufkunu açmaya, yüreðini sýzlatmaya, göz pýnarlarýný
çaðlatmaya yetiyordu. Demek ki, kulluk þuuru dikkati gerektiriyordu.
Bazen, bir þeyler vermek için çok fazla ýsrar edenler oluyordu. Kastamonu Belediye Reisi Adil Bey, yirmi beþ lira vermek
istedi. Üstad kabul etmedi. O ýsrarýný sürdürünce Bediüzzaman
Hazretleri, bir lirasýný aldý. Bezden aðzý büzmeli bir kesesi vardý.
Ýçinden bir lira çýkardý ve Adil Bey'e hatýra olarak verdi. Nezaket abidesi idi ve insanlarý kýrmamak için böyle bir usûl bulmuþ,
zaman zaman bu yola müracaat etmiþti. Almýyor, ancak deðiþiyordu.
Aziz bir insandý. Ýnsaný neyin zelil kýldýðýný çok iyi biliyor,
kendisini insanlardan bir insan görüyordu. Çalýþabilir, odun
taþýyabilir, baþkalarýna çay servisi yapabilirdi. Kendisini mesele
yapacak, kendisine takýlacak deðildi. Ýzzetle yaþamayý minnetle yaþamaya tercih ediyordu. Severek inandýðý gibi yaþýyordu.
Bunu sýrf Rabbine olan imanýndan yapýyordu. Fakat hakký neþredenlere, durumunu korumak isteyenlere hâli ders oluyordu.
Asrýnýn insanýna, “insan için en hayýrlýsýnýn çalýþtýðý” olduðunu,
nasihatteki tesirin izzetini muhafazadan geçtiðini gösteriyordu.
Kulaklarýna bir ömür küpe olsun diye...
Kastamonu’ya sürgün edilmiþti. Hacý Ýbrahim Daðý’ndan kuru odun toplar, bunlarý fýrýncýlara getirip satar ve odunlar mukabilinde ekmek alýrdý. Fýrýncýlar her seferinde, “Hocam, siz neden
zahmet ediyorsunuz, biz de, fýrýnýmýz da sizin emrinizdeyiz. Siz
kabul edin, deðil odun mukabilinde ekmek, sizin gibi bir âlime
canýmýzý dahi feda ederiz.” derlerdi.
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O, “Hayýr kardeþim, hayýr. Allah sizden razý olsun. Ben ancak
bu odunlarýn mukabilinde ekmek alýrým.” diye cevap verirdi.
Sýrtýnda odun taþýmak, insanlarýn minnetini taþýmaktan daha
kolaydý.
Zaferden sonra Mustafa Kemal Paþa kendisine bir köþk ve bir
çiftlik vermek istemiþ, o kabul etmemiþti. “Ben Allah için çalýþtým. Allah rýzasý için harbettim. Benim vazifem buraya kadardý.
Ben çiftlik almak için çalýþmadým. Hiçbir þey istemiyorum. Her
þey milletin olsun.” demiþti. Hiçbir durumda hâlini tavrýný deðiþtirmiyordu. Dünyanýn cazibedar güzelliði, tekliflerin büyüklüðü tesirsiz kalmýþtý.
Emirdað’ýnda iken, Konya’dan Halýcý Sabri kendisine bir taksi göndermiþ, o kabul etmemiþti. Hâfız Nuri Güven’in ifadesi
ile, “Eðer kendisine verilenleri kabul etseydi, dünyanýn en zengin
adamý olurdu.”
Baþkasýnýn malýný yiyemiyordu. O kendisini kapamýþ, Cenab-ý Hakk’ýn rahmeti ona bir mahfaza örmüþtü. Optalidon
kullanýrdý. Bir gün, birisine 100 kuruþ vererek o ilaçtan almaya
gönderdi. Ýlâç getirildiðinde bir türlü yutamadý. Sonra ilâcý alaný yanýna çaðýrdý, kaça aldýðýný sordu. Aðabey, ilâcý 110 kuruþa
almýþtý. Ona 10 kuruþ daha verdi ve ilâcý rahatlýkla yuttu. Daha
sonra Muhiddin Yürüten Aðabey'e döndü ve þöyle dedi: “Kardeþim, iþte görüyorsun, baþkasýnýn malýný yiyemiyorum, boðazýmdan geçmiyor.”
Helâl edilmiþ, rýza ve bin rica ile verilmiþ þeyleri bile bünyesi
kabul etmiyordu. Öyle ise, kimsenin boðazýndan baþkasýna ait
olan ve ona helâl olmayan geçmemeli, mânevî ve içtimaî sýhhat
harap edilmemeliydi. Keþke milleti talan edenlerin hissesine o
hayattan bu mevzuda da bir katre düþseydi. Baþlarýndan aþkýn
gelir, istikameti bulurlardý.
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Ýnsanlarýn, kendi bahçelerinden verdikleri iki habbe üzümün,
birkaç kilo armudun, elmanýn parasýný öder, karþýlýðýný vermeden
kabul etmezdi. Hatta yanýndaki talebelerinin getirdiði suyun bile
mukabilini öderdi. Karþýlýðýný vererek de olsa almasý, çok defa
sadece insanlarý kýrmamak, üzmemek içindi.
Bu hassasiyet onda o denli, hâl olmuþtu ki öz kardeþine karþý bile düsturunu deðiþtirmiyordu. Bir gün Konya’ya gitmiþti.
Mevlâna Camii’nin yanýnda kardeþi Abdülmecid Efendi'ye döndü ve: “Abdülmecid öyle acýkmýþým ki... Ben ziyaretten çýkýncaya kadar bir çorba getirir misin?” dedi. Dünyada, yemek için
yaþamýyordu. Abdülmecid Efendi, hemen evine gitti ve hazýr
bulunan mercimek çorbasýndan bir tas getirdi. Üstad çorbayý
Mevlâna Camii'nin kapýsýnda içti ve sonra yeleðinin cebinden iki
kuruþ çýkarýp kardeþine uzattý. Kardeþi belki biraz da mahcup,
“Çorbayý para mukabili olarak mý getirdim?” diyebildi. Üstad,
“Abdülmecid al hakkýný, bu senin hakkýndýr. Benim ihlâsýmý
bozma!” dedi. Ýhtimal, asrýnýn laubali insanýna ancak o dozdaki
bir hassasiyet tesir edecekti ki, o çekirdek hayata böyle bir hassasiyet nakþý iþlenmiþti.
Üstad Hazretleri, 1907’de Ýstanbul’a gelmiþ, Þekerci Haný’na
yerleþmiþti. Þark vilâyetlerinin fakirliðinin, periþanlýðýnýn, cehaletinin ve devlete karþý istismarýnýn ancak maarif götürmekle
aþýlabileceðini düþünüyordu. Bunlarý ifade eden bir dilekçe ile
Sultan Abdülhamid Han’a müracaat ettikten sonra, Zaptiye Nazýrý Þefik Paþa ile aralarýnda þöyle bir konuþma geçmiþti. Kendisi
anlatýyor:
“Zaptiye Nazýrý: Padiþah sana selâm etmiþ, bin kuruþ da maaþ baðlamýþ. Sonra da yirmi, otuz lira yapacak, dedi.
Cevaben: Ben maaþ dilencisi deðilim. Bin lira da olsa kabul
edemem. Kendim için gelmedim. Milletim için geldim. Hem de
bana vermek istediðiniz rüþvet ve hakk-ý sükûttur.”
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Çözülüþün, yýkýlýþýn sebeplerini görmüþ, çarelerini söylemiþ,
fakat o dupduru niyet anlaþýlamamýþ, Padiþah'a ulaþtýrýlmamýþtý.
Belki de o zayýf zamaný suiistimal eden baþkalarý gibi sanýldý. Fakat onun o gün de milleti ve milletinin imanýndan baþka derdi
yoktu. Þahsý adýna hiçbir þey almadý. Ýhsaný, ikramý reddetti.
Onu hasta sanmýþlardý ama o deðil, memleket ve millet hastaydý. Ve onlar hasta iken o kendisini düþünemezdi. Kendisi için
gitmemiþti, zira kendisi için deðil ulvi bir gaye için, yaþatmak
için yaþýyordu.
Baþkalarý için yaþamýþ, benliðini iman hizmetinde eritmiþti.
Dünyevî, en küçük bir beklentisi, muradý yoktu. Muradý, ilâhî
murattý. Ne bilinmek ne hürmet görmek istiyordu. Nefsine tek
pay biçmemiþti. Tevazuu, yokluðu, gaybubeti tercihi o kadar
aþkýndý ki, mezarýnýn bilinmesini bile istemiyordu. Zaten bütün
varlýk, kendine ait yönü ile kararsýz bir zýll (gölge), O’na bakan
yönü ile hakikat deðil miydi? Eþya ancak Vâcibü'l-Vücûd’un varlýðý ile vardý. Varlýk onda, fakat ona ait deðildi. Ta baþtan idrak
ettiði bu þeyi, sonunda da tercih etmiþti.
Bu büyük hakikati o enfes ifadeleri ile þöyle anlatýyordu:
“Hem insanýn vücudu ve cesedi bile onun deðildir. Çünkü kendisinin eser-i sanatý deðildir. O vücudu yolda bulmuþ, lakîta olarak
temellük de etmiþ deðildir. Kýymeti olmayan þeylerden olduðu
için, yere atýlmýþ da insan almýþ deðildir. Ancak o vücut, hâvi olduðu garip sanat, acip nakýþlarýn þehadetiyle, bir Sâni-i Hakîm'in
dest-i kudretinden çýkmýþ kýymettar bir hane olup, insan o hanede emaneten oturur. O vücutta yapýlan binlerce tasarrufâttan,
ancak bir tane insana aittir.”

Hazreti Ali’nin Kabri Nasıl Gizli Ýse,
Benim de Kabrim Öyle Gizli Olsun
Allah karþýsýndaki küçüklüðünü, hiçliðini tam anlamýþ, hazm-ý
nefs etmiþti. O varken büyüklenmek korkunç bir yalan ve çirkinlik veya belki de þirkti. Bunu yapamazdý. O hiçliði ve yokluðu
seçti. Varlýk yokluk aynasýnda görünüyor; nefsini, hiçliðini bilen
Rabbini, “hep”i buluyordu.
Ýnsanlarýn benliklerinin kavgasýný verdiði bir devirde, mahviyeti, þahsýný mesele yapmamayý öyle bir ufka taþýmýþtý ki, mezarlarýn bile istismar edildiði yanlýþ anlayýþlardan endiþe ediyor,
kabrinin bilinmesini istemiyordu. Dünyadan bir mezarlýk olsun
yer talebi yoktu. Þahsý adýna, þan, þöhret, riya gibi illetlerin elinin ulaþamayacaðý bir diyara gitmiþ olsa bile, o türlü þeylere kapý
aralamayacak, ifsat çaðýnda zanlara imkân tanýmayacaktý. Bayram Yüksel Ağabey'in anlattýðýna göre, Emirdað’da yazdýrdýðý
vasiyetinde þöyle diyordu: “Benim kabrimi gayet gizli bir yerde,
bir iki talebemden baþka hiç kimse bilmemek lâzım geliyor. Bunu vasiyet ediyorum. Çünkü dünyada sohbetten beni men eden
bir hakikat, elbette vefatýmdan sonra da o hakikat bu surette beni
mecbur ediyor.”
Diðer vasiyetlerinde de ayný þeyi söylemiþ, istemiþ ve bir ikram-ý ilâhî olarak istediði þekilde tahakkuk etmiþti.
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Bu meseleyi Bayram Ağabey, Ceylan Ağabey'le birlikte kaleme almýþ, Üstadýmýz, “Hazreti Ali’nin kabri nasýl gizli ise, benim
de kabrim öyle gizli olsun.” demiþti.

Merak Etme, Benim de Allah’a Karþı
Kusurlarım Var
Tevazu onun hayatýnýn rengiydi. Kuldu ve kulluktan baþka bir
þeref aramýyordu.
Çocukluk günleriydi. Bir gün, medresede hocasý, büyük ruhlu küçük Said’i sýrt üstü yatmýþ, ayaklarýný duvara dayamýþ, kitabýný ayaklarý ile tutmaya çalýþarak ders çalýþýrken gördü:
– Öyle ne yapýyorsun fakih Said?
– Bugün benim baþým çok gururlanmýþ, ayaklarýmý baþýmdan
yukarý kaldýrýyorum ki, biraz kafamdaki gurur kýrýlsýn.
Fakih Said’in bu cevabý hocasýnýn çok hoþuna gitti. Medresedeki diðer talebelere anlattý ve “Molla Said çok harika bir talebedir, sakýn ona dokunmayýn.” dedi.
Daha küçükken, baþýný Cenab-ı Hakk’ýn hatýrý karþýsýnda
ayaklarý altýna almýþtý.
Bitlis’e nefyedilirken kolundaki kelepçeleri çýkarýp atmasý sorulduðunda, “Ben de bilmem, fakat olsa olsa namazýn kerametidir.” diyordu. Nefsine pay çýkaracak deðildi.
1892’de, Siirt’te, Molla Fethullah Efendi’nin medresesine
gitmiþti. Molla Fethullah Efendi’nin sorduðu her soruyu cevaplamýþ, hýfzýný ölçmek için verilen Makamat-ý Harîriye’den bir
yapraðý, bir okuyuþta hýfzetmiþti. Hâl sual, iki satýrý, iki okuyuþta
hıfzedip edemeyeceði idi. Bu harikulâde kabiliyet ve zekâ herkesi
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olduðu gibi Molla Fethullah Efendi'yi de hayrete sevk etmiþ ve
kendisine “Bediüzzaman” demiþti.
Bediüzzaman; zamanýnda emsali olmayan, zamanýnýn harikasý, güzeli demekti. Bu ismi bütün ilim çevreleri gibi kendisi de
kabullenmiþ, yazýlarýna öyle imza atmýþtý. Medhi ima eden bu
lâkabý niçin kullandýðý kendisine sorulduðunda, Volkan mecmuasý muhabirine þöyle demiþti: “Medih için deðildir. Kusurlarýmý,
sened-i özrümü bu unvan ile ibraz ediyorum. Zira ’Bedî’ garip
demektir. Benim ahlakým suretim gibi ve üslûb-u beyaným, elbisem gibi gariptir... hem de muradým, ’bedî’ acip demektir.”
Baþkalarý nasýl anlarsa anlasýn, o kendisi hakkýnda diðer manalarýný tercih etmiþ, “acayip adam” manasýna kullanmýþ, belki
de kendi nefsine “Ne garip, acayip adamsýn!” demiþti.
Þualar’da Bediüzzaman lakabýnýn kendisine ait olmadýðýný
anlatýyor, ondan kastedilen güzel manayý Nurlar adýna kabul
ediyor: “Eskiden beri benim liyakatim olmadýðý hâlde bana verilen ’Bediüzzaman’ lakabý benim deðildi. Belki Risale-i Nur'un
mânevî bir ismi idi. Zahir bir tercümanýna ariyeten ve emaneten
takýlmýþ...” diyordu.
Elhak, asrýn Kur’ân mucizesi ve harikasý olan Nurlar o unvana lâyıktý.
Rusya’dan Bediüzzaman ile birlikte Çorumlu Binbaþý Ali
Haydar Bey de firar etmiþti. Volga Nehri'ni çok harika bir tarzda, sanki karda yürüyor gibi bazen topuklarýna, bazen dizlerine
kadar suya batarak geçmiþlerdi. Bu ahval binbaþýyý çok heyecanlandýrmýþ, karþýya geçtiklerinde Bediüzaman Hazretleri ona
dönüp: “Kardeþim Ali Haydar, Cenab-ý Hak, Hazreti Musa’ya
(aleyhisselâm) denizi musahhar ettiði gibi, bize de senin yüzün
hürmetine Volga Nehri'ni musahhar etti.” demiþti.
Ali Haydar Bey olanlarýn farkýndaydý. Ama sadece “Sizin dediðiniz gibi olsun.” demekle yetindi.
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O küçüklüðü baþtan kabul etmiþ, yokluðu ihtiyâr etmiþti.
Onun için mütevazýydý. Ehl-i dünya için bile saçma, hakikatsiz
ve zararlý olan; benlik, kibir, ehl-i hak için bütünüyle zararlýydý,
buna bilerek düþemezdi. Âhireti aradýðýný iddia eden adam, öyle
bir hata ile dünyada soðuk düþer, haddini aþtýðýndan istiskal görür, âhirette de haybet ve hüsrana uðrardý. Büyüklük sadece Allah’a yakýþýyordu ve “Kibriya” Onun sýfatý idi. “Mahviyet, tevazu
ve terk-i enaniyet bu zamanda ehl-i hakka lazým ve elzem”di.
Ona sorarsanýz, “Yalnýz sizden biraz fazla okumuþum.” diyecekti. Sadece o kadar. Cenab-ý Hakk’ýn rahmet kapýlarýný çalan
bir kuldu ve çok defa söylediði gibi, -onun günahý nasýldý, neydi
bilemeyeceðim ama- günahýna keffaret arýyordu. Belki de bakýþý,
Seriyyu’s-Sakatî Hazretleri'nin, Baðdat’ta bir çarþýnýn yandýðýný, çarþýdaki dükkânlardan sadece kendisininkinin yanmadýðýný
haber aldýðýnda ilk tepkisi “Elhamdülillâh!” oldu diye, otuz yýl
ýstýrap duyup, dükkâný hibe etmesi ve “Niye aklýma evvelâ diðer
müminler gelmedi?” diye hayýflanmasý ve onu günah saymasý
gibi idi.
Nur Postacýsý Abdullah Çavuþ (Kula), bir gün çay yapmýþ,
servis yapmaya hazýrlanýyordu. Üstad, elinden tepsiyi almak istedi. Mahcup oldu Abdullah Çavuþ. Ama ýsrarý nafileydi. Elinden
tepsiyi aldý ve aynen þöyle dedi:
“Yazdýðýnýz, hizmetine koþtuðunuz Kur’ân, ind-i ilâhi’de makbul oldu. Melekler sizin fotoðrafýnýzý alýyor. Ben de Kur’ân’ýn bir
hizmetkârý olarak, size hizmet etmem lâzım.” Bir baþka gün
Nurlar'ý yazarak çoðaltan Hüsrev Altýnbaþak ile Yüzbaþý Re’fet
Barutçu Beylere de çay servisi yapmýþ ve ayný þeyleri söylemiþti.
“Ben size hizmet etmeye mecburum.” diyerek... Re’fet Bey, o nezaket ve tevazuu hiçbir yerde görmediðini itiraf edecekti.
Kur’ân’ýn hizmetkârýydý, bundan büyük bir paye aramýyordu
ve zaten olamazdý.
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Onu bulmak bir nimetti. Talihsiz görünenler, talihliler tahtýna onun vesilesiyle, onun kerim eliyle oturacaktý. Ýþin zorluðuna
göre bir vazife ile gelmiþ ve belki de onun için asýrlar öncesinden
müjdelenmiþti.
Yine bir gün Re’fet Bey ve arkadaþlarý Kur’ân hakikatlerini
okumuþ, yazmýþ, gönülleri inþiraha gelmiþ ve “Biz sizi bulmasaydýk ne yapardýk Üstadým?” demiþlerdi. O, hiç deðiþmeyen
mütevazýlýðýyla cevap vermiþti: “Ben sizi bulmasaydým ne yapardým? Siz beni bulduðunuza bir sevinseniz, ben sizi bulduðuma
bin sevilmeliyim.”
Ýþin doðrusu, onlar Üstad’a göre, Üstad onlara göre ýsmarlanmýþ; bu nadide kahramanlar kutup yýldýzýnýn etrafýndaki haleler gibi görevlerini yapmýþtý. O yüksek ruhun heybesindekileri,
bir gün, bir kere deðil; bir ömrün bütün zamanlarýnda sadakatle
taþýyacak yiðitlere ihtiyaç vardý. Ve doðrusu Üstad nasýl kýymetli bir hediye ile geldi ve onlarý cevherlerle donattý ise, onlar da
o deðerlerin kýymetini bihakkýn idrak etmiþ, definenin hakkýný
vermiþlerdi.
1957’de Üstad Eskiþehir’e girerken yolda karþýlayanlar olmuþtu. Karþýlamaya gelenler arasýnda Nakþî Þeyhi Hacý Efendi'nin 80 yaþýndaki bir müridi olan Sütçü Ýbrahim Dede de vardý.
O Üstad'ın eline sarýldýðýnda, Üstad onun elini öpmek için iyice
eðildi. Fakat o zât buna fýrsat vermedi ve Üstad'ın elini öptü.
Mehmet Emin Er, Üstad'ı ziyaret etmiþ, ayrýlýrken elini öpmüþtü. Yaþý Üstad’dan hayli küçüktü. “O da faziletinden fakirin
elini öptü.” diyen Er, gözyaþlarý içerisinde yanýndan ayrýlmýþtý.
Isparta’da Cuma namazýna çýktýðýnda halk elini öpmek ister,
o buna müsaade etmez, onlarý selâmlar, arabasýna biner, evine
giderdi.
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Celal Baþer, 1960’da ziyaretine gittiðinde yanýna yaklaþmýþ,
yorganýn üzerinde bir deri, bir kemik hâlinde duran mübarek eli
öpmüþtü. Üstad bundan çok müteessir oldu.
– Elimi öpmemeli idin!
– Üstadým, ben sizin elinizi öpmeyeceðim de kimin elini öpeceðim?
– Hayýr!.. Bizler talebeyiz ve kardeþiz. Ben bunun altýndan
nasýl kalkacaðým, sana kitap versem kitaplar sende vardýr.
Baþer, Üstad'ın bu derece üzülmesine çok þaþýrmýþtý. Bir teselli veya telâfi yolu bulmalýydý.
– Üstadým, dedi, ben talebe kardeþlerimi dolaþarak geldim.
Cümlesi de kendi yerlerine elinizi öpmemi istediler. Ben bu vazifeyi yerine getirdim.
Üzüntülü ve kýsýk bir sesle cevap verdi.
– Hayýr... Onlar da benim kardeþlerimdir.
Bu özrü de kabul olmamýþtý. Bu defa Baþer:
– Üstadým, ben Konya’ya da uðradým. Kardeþiniz Abdülmecid Efendi'yi de ziyaret ettim. Abdülmecid Efendi hasseten ellerinizi öpmemi istediler.
Üstad Hazretleri, Baþer’in bu sözleri üzerine rahatladý ve derin bir nefes aldý.
– Ha... Ýþte oldu. Abdülmecid benim küçüðümdür. Beni bir
yükten kurtardýn.
Ona hürmet, onun için mukabele edilmesi gereken bir yüktü.
Bundan ötürü elinin öpülmesini istemiyordu.
Said Özdemir Ağabey'in anlattýðýna göre, Konya’ya gittiðinde Mevlâna Hazretleri'ni ziyaret etmek istemiþ, Bediüzzaman’ýn
geldiðini duyan halk toplanmýþtý. Bir polisi yanýna çaðýrdý. Ona
kendilerinden endiþe etmemelerini, emniyete hizmet ettikleri-

Secdede Bir Ömür

55

ni anlattý, bunu bütün arkadaþlarýna söylemesini istedi ve þöyle
dedi:
– Ben size teþekkür ediyorum. El öptürmek bana azaptýr. Buna engel olunuz.
El öptürmek ona azaptý. O kadar nezih ve müttakî... Sýnýrlarýn adamý... Hürmet deðil hizmet istiyor, “kendisini sevmiyor”,
belki de öylesine bir hürmete lâyık bulmuyordu.
Herkes öyle düþünmeli, kimseden þahsýna hürmet beklememeliydi. Küçüðe hürmet etmek, büyüðe beklememek düþerdi.
Zira hürmet bekleyen, Allah’ýn bir gün kendisine “Sen hürmete
lâyık mýsýn? Sen þu deðil misin? Þunlarý yapmadýn mý?” demesinden endiþe duymalý, baþkalarýný kendisinden düþük görmek
yerine, aynaya bakýp kendisini görmeliydi.
Hürmet beklemek hastalýðý, nice huzursuzluklara vesile olacak, nice ahengi bozacaktý. Bunu o günden reddediyordu.
Abdullah Yeðin Ağabey, Kastamonu’da iken, fakir, kimsesiz
diye düþünerek yanýna gider, odununu kýrar, suyunu getirirdi.
Bir gün Üstad Emirdað’ında ona:
– Ben eski Abdullah’ýmý kaybetmiþim. Eski Abdullah yok,
dedi.
Zira artýk Yeðin Ağabey, âhirzamanda gelen ýslahatçý diye
düþünerek hizmet etmeye baþlamýþ, o bu bakýþtan rahatsýz olmuþtu.
Ayný ahvaline Bayram Yüksel Ağabey de çok defa þahit olmuþtu: “Bizler Üstadýmýza baþka bir nazarla baksak, derhal rengi
deðiþir, bizden istiskal eder; ihtiyar ve bakýma ihtiyacý olan bir
kimse nazarýyla ve sýrf lillâh için baktýðýmýz zaman çok memnun
olurdu.”
Nefsini aþmýþtý. Demek “bakýma muhtaç” diye bakýlmasýný,
Rabbinin huzurunda kendisine büyüklük atfedilmesine bin defa
tercih ediyor, O’nun huzurunda bundan utanýyordu. Baþkalarý

56

Secdede Bir Ömür

dünya derken, o âhiret diyor; baþkalarýnýn koþtuðu þeyden o kaçýyordu.
Hatta kamalý, hançerli bir kýyafete girmesi de bundandý.
Çocukluk yýllarýnda, davranýþlarý ve zekâsý ile kýsa zamanda þöhret bulmuþ, halk arasýnda nereye gitse “Hýzýr geldi, bu çocuk
velidir.” denmeye baþlanmýþtý. Kardeþi Abdülmecid Efendi'nin
hatýra defterinde anlattýðýna göre, Molla Said, halkýn teveccühünden ve dedikodulardan kurtulmak için derviþ urbasýný terk
ederek; kamalý, hançerli, þal-þepikli bir aða kýyafetine girmiþti.
Bu kýyafeti mânevî vaziyetini gizlemek için tercih etmiþ ve son
zamanlarýna kadar da öyle kalmýþtý.
Hayatýndaki þeyler sebepsiz deðildi ve kendi baþýna hareket
etmiyordu.
O þahsýna olan bakýþý kýrmak için yer yer cübbesinin iki yakasýný tutar, arka topuklarýný kaldýrýr, ayaklarýnýn ön parmak uçlarýna doðru dikilir, tekrar düz basar, sevincinden çýrpýnýr, muhatabýna “Ýþte bak, ben bir hiçim. Ýþte bak, ben bir hiçim.” derdi.
Bu davranýþlarýný insanlarýn garipsemesini, kendisini büyük
görmeleri kadar mahzurlu bulmuyordu. Olduðundan fazla görünmek isteyen günümüz insanýnýn bu dersten de alacaðý çok
þey vardý. En zararsýz ve tehlikesiz yol küçüklüðün bilerek, itiraf
ederek yürünen yoldu.
Ziyaretine gelenlere sadece rýza-yý ilâhîyi aramalarýný tavsiye
ederdi. Bir gün, Abdullah Yeðin Ağabey, birkaç üniversiteli arkadaþý ile Emirdað’ýna ziyaretine gitmiþti. Onlara þunlarý söyledi:
“Kardeþim, dünyada benden bir menfaat ümit ederseniz veya âhirette bir þey bekliyorsanýz, benim yanýmda duramazsýnýz.
Benden hiçbir þey beklemeyiniz. Ben de âciz, kusurlu bir insaným. Sýrf Allah rýzasý için düþünüyorsanýz sizi kabul ederim.”
Bakýþlarý her vesile ile Sonsuz Kudret'e çeviriyor, sýðýnanýn
O’nun merhametine sýðýnmasýný istiyordu. Hakkaniyetini kay-
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betmiyor, nefsi hatýrýna mutlak hakikate gölge düþürmüyordu.
Mahlûkattan bir þey bekleyen aldanýrdý. Bazý þeyler vesile, þefaatçi yapýlsa da, asýl istenecek olan ve sözü kesen sahibiydi.
Faytonunu, arabasýný gören çocuklar, “Hoca Dede, Hoca
Dede” diyerek yollara düþerlerdi. Kim bilir, belki de istikbalde
imanlarýnýn kurtulmasýna vesile olacak bu zâtý daha o yaþtan
þuursuzca hissediyor, temiz gönülleri ile minnetlerini ifade ediyorlardý. Bu her yerde, her zaman böyle olur, bilinmez bir sevkle
çocuklar ona doðru koþardý. Keþke hep öyle olsaydý, çocuklar
anne sütü diye onun verdiði dersleri, Allah ve Resûlullah sevgisini içselerdi, çok daha kazançlý çýkarlardý. Üstad da çocuklarý
görünce arabayý durdurur, “Çocuklar bana dua edin.” diyerek
onlarý severdi.
Hasan Ergen, Emirdað’da, jandarma birlik kaleminde askerliðini yapýyordu. Emirdað’a gelen arkadaþýnýn kardeþi vasýtasý
ile Üstad’ýn Emirdað’da olduðunu öðrendi ve ona kefil oldu.
Birlikte jandarma komutanýnýn verdiði anahtarla Üstad’ýn evine
gittiler. Onlar dýþardan, Üstad içerden açtý. Üstad, ona, “Hasan
oðlum” diyerek iltifat etti, iyi birisi olduðunu, fakat iki kusurunun bulunduðunu söyledi. Hasan Ergen, “Kusurlarýmý söyler
misiniz?” diye sordu. “Oruç tutmuyorsun, bir de namaz kýlmýyorsun.” diyerek onu ikaz etti.
Hasan Ergen, Üstad’a gelen bir mektubu götürmek için
ikinci kez yanýna gittiðinde, ilk görüþmede kendisine yapýlan
ikazlarýný hatýrlattý, hiç hatýrýndan çýkmadýðýný, çok üzüldüðünü
söyledi. Üstad, kusurunun ýstýrabýný duyan bu gence: “Merak
etme,” dedi, “Benim de Allah’a karþý kusurlarým var.” Tevazu
kanatlarýný yerlere kadar indirmiþ, bir melek kalbi gibi temiz
yüreðiyle kendisini kusurdaþlýkta eþit tutmuþtu. Öyle ya, O’na
karþý iþlenen bir hata da hata, küçüðü de, büyüðü de, O’na karþý
olduðu düþünülürse korkunç bir kusurdu.
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Evlenmemiþti. Mefkûresi aklýna o türlü þeylerin gelmesine
fýrsat vermiyordu. Fakat o kendi fedakârlýðýný deðil, baþkalarýnýn fedakârlýðýný görüyor, kendi yaptýklarýný hatýrýna getirmiyor,
saymýyordu.
Hâfız Abdullah Toprak’ýn evinin aranmasýndan sonra, onun
da bulunduðu bir sýrada Ahmet Özyazar’a, sordu:
– Kur’ân hakký için söyle, kardeþim. Sana deseler ki, 'Said’i
terk et, sana istediðini vereceðiz. Terk etmezsen sana en aðýr iþkenceleri yapacaðýz.' Hangisini yaparsýn?
– Risale-i Nur’u tercih ederim, efendim.
Üstad, iki dizinin üzerinde þöyle dedi:
– Ben dahi bunlar için âhiretimi terk ederim. Ben sizden daha
fedakâr deðilim. Sizlerin çoluk çocuðunuz var, benim yok.
Sonra Özyazar’ý gösterdi:
– Bak, bunun beþ tane çocuðu var. Ben bunlara yetiþmeye
çalýþýyorum.
Hizmet arkadaþlarýný, kardeþlerini nazara veriyor, onlarýn fedakârlýklarýný destanlaþtýrýyor, kendi yaptýklarýný küçültüyordu.
Güya o daha fedakâr deðildi.
Üstadýmýzý, Mehmed Feyzi Pamukçu Ağabey'i ve diðer aðabeyleri Afyon hapsine gönderdiklerinde nezarete atmýþlardý. Üstad, Pamukçu Ağabeyleri diðer talebelerine gösteriyor, “Bu on
Said kadar hizmet etmiþtir. Þu yüz Said kadar hizmet etmiþtir!”
diyordu. Ýhtimal bu, bir yandan hakk-ý takdir, bir yandan da
mânevî kuvvetleri takviyeydi.
Kimseyle çekiþmesi, kavgasý yoktu. Bir yükü taþýmakta yardýma koþan herkese minnettar ve bu vazifeyi yapan herkes onun
için azizdi. O büyük ufkun, bu büyük davada önde olmak gibi
küçük kaygýlarý hiçbir zaman olmamýþtý. Ýnsanýn, kendi özel iþini gördürdüðü birisinin baþarýsýndan duyduðu hoþnutluk kadar
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tam bir hoþnutluk ve garazsýzlýk içindeydi. Maksatta fânî olduðu
için, bütün hasenatlarý kendi lehine kabul ediyordu.
Ne nefsini putlaþtýrmýþ, ne kusursuz görür gibi müdafaasýný yapmýþtý. Rahatlýkla özür dileyebilirdi. Yeter ki bir müminin
gönlü incinmesin, izzeti rencide olmasýn, uhuvvet bozulmasýn...
Kendisi için deðil, bunu baþkalarý için de yapardý. Emirdað’daki
Büyük Cami’nin imamý Hâfız Nuri Efendi ile, Eskiþehir’deki Odunpazarý Cami imamý Gönenli Hâfýz arasýnda küçük bir
münakaþa geçmiþti. Bu durumu haber alan Üstad Emirdað’dan
kalkýp Eskiþehir’e geldi. Muhiddin Yürüten Ağabeylerden Hâfız
Nuri’yi bulmalarýný istedi. Hâfýz Nuri geldiðinde: “Kardeþim,
Gönenli Hâfız hakikî bir hâfızdýr. Aranýzda niza çýkmýþ. Senin
namýma gidip ondan özür dileyeceðim.” dedi.
Hâfız Nuri, Üstad'ın bu sözleri karþýsýnda aðlamaya baþladý ve “Üstadým, senin gitmene gerek yok, ben gider barýþýrým.”
dedi.
Yeter ki bir niza çýkmasýn... “Onurum, gururum” demiyor, bu
fânî dünyayý bir nizaa deðer görmüyordu.
Ýbrahim Fakazlý Ağabey, Paþazade Sadýk Bey ile birlikte
Emirdað’a Üstad'ı ziyarete gittiklerinde, Üstad Hazretleri onlara Mevlâna Halid-i Baðdadî’nin cübbesini giydirmek istemiþ
ve giymeleri için bizzat kendi elleri ile tutmuþtu. Sadýk Bey, Üstad'a karþý fevkalâde hürmet duygularý içerisinde eziliyor, Üstad,
“Kardeþim Sadýk Bey, giy!” diyordu. Sadýk Bey, bu tevazu abidesinin elinden cübbeyi giyemedi. Terler döktü. Sonunda Zübeyir
Ağabey, “Cübbeyi ben tutayým.” diyerek Üstad'dan aldý ve önce
Sadýk Bey, daha sonra da Ýbrahim Fakazlý Ağabey giydi.
Olsaydý, öyle mânevî bir urbaya bürüneceklerini bilseydi,
deðil o iki zâtýn, bütün insanlýðýn tek tek cübbesini tutmaktan
çekinmeyecekti. Ýmansýz bir gönül, tefessüh etmiþ bir nefis, secdesiz bir alýn kalmasýn diye...
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Hak katýnda küçüklüðüne o kadar inanmýþ, O’nun huzurunda varlýk vehmi veya büyüklük iddiasý gibi arýzalardan kendisini
o kadar sakýnmýþtý ki, halkýn gözünde ne olursa olsun, o sadece
yaratýlmýþ ve sermayesiz bir varlýktý. Her þey gibi... O’nun yanýnda bir “hiç”ti. 1952’deki “Gençlik Rehberi” mahkemesine Konyalý Hayrullah Lim’in kolunda girmiþti. Mahkemenin içerisi de
dýþarýsý da hýncahýnç bir kalabalýk ile dolu idi. Koridorlarda, avlularda boþ yer kalmamýþ, insanlar âdeta birbirlerinin ayaklarýna
basmýþtý. Bir kerecik olsun Üstad'ı görmek itiyorlardý. O saadet
asýrlarýnýn sahillerinden kopup gelen bir mümin gibi idi onlar
için... Kim vardý ki, “Ýmam-ý Rabbânî, Hazreti Mevlâna gelmiþ!”
denince bir kerecik görmek için kalkýp mesafeler aþmasýn, öyle
bir alâka göstermesin. O gayet sakin, etrafýnda kimse yokmuþ
gibi bir ruh haleti içerisinde Hayrullah Lim’e döndü:
– Hayrullah, bunlar kim?
Hayrullah Ağabey, Üstad'ın koluna girmenin saadetinden
âdeta uçuyordu. Heyecanlý idi, þevkli idi. Sesi titreyerek konuþtu:
– Üstadým, bunlar üniversite talebeleri...
– Peki ne için gelmiþler?
Kendisini insanlardan bir insan görüyor, baþkalarýnýn alâkasýna ihtimal vermiyordu.
– Üstadým, sizin mahkemeniz için...
Üstad gayet derinden, þaþkýn, âdeta kendisi ile konuþuyor
gibi:
– Acayip, buyurdu.
En küçük bir iltifatý en yakýnlarýndan göremeyen insanlarýn
kendilerine olmadýk payeler verip hayali makamlara oturduðu,
bir namazla cennet takasýnýn yapýlmaya çalýþýldýðý, cedlerin nezaheti ile iftihar edilip payeler çýkarýldýðý bir çaðda nasýl bu kadar
duru kalmýþtý? Ýnanýlmaz bir nezahet ve istikametti.
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Galip Gigin Ağabey, onun emsalsiz mahviyet ve tevazuunu
þöyle tespit eder: “Fevkalâde mahviyetiyle, 'Üstadým' dediði
Ýmam-ý Gazalî Hazretleri, 'Eyyühe'l-Veled'inde, daima peder
mevkiindedir. Muhataplarýna 'Ey oðul!' diye hitap etmektedir.
Said Nur ise, mürþid mevkiinde olduðu hâlde, daima muhataplarýna 'Kardeþim!' hitabý ile konuþur. Mesnevî-i Nuriye eserinde, kliþeleþmiþ hitabý 'Ý’lem Eyyühe'l-Aziz’dir. Daima, 'Ey aziz
kardeþim!' diye hitap etmektedir.
Ýnsanlar, insan ve iman kardeþleriyle diz dize oturma, el ele
Rab'lerine yürüme düþüncesindeki nezaheti korumalý; kimse,
kutsîlerin yürüdüðü yola üç beþ gün evvel girdi diye veya baþka
üstünlük vehimleriyle paye aramamalýydý.
Barla’ya geldiði yazýn ilk günlerinde sýrýlsýklam ýslanmýþ, lastiklerini eline almýþ, beyaz yün çorabý ile çamurda yürümüþtü.
Bu hâli gören köylülerden Süleyman isimli birisi peþine takýldý.
Çeþmeye doðru yaklaþtýðýnda arkasýndan birisinin geldiðini hisseden Üstad döndü ve “Gel kardeþim!” dedi. O, artýk Üstad’ýn
kendisine verdiði unvanla “Sýddýk Süleyman”dý.
Kullardan bir kul, insanlardan bir insan olmasý, sýkýntýlar çekmesi onu küçültmemiþ, büyütmüþtü. Garip kisvelere, ihtiþamlý
urbalara bürünmeye ihtiyacý yoktu. Zira insaný onlar korumuyor, aziz kýlmaya yetmiyordu.
Sadýk, vefakâr talebesi, hizmetkârý Sungur Ağabey Üstadýmýzýn birkaç ay Isparta’da dersini dinler. O, Kur’ân’ýn dellâlýdýr,
imanýn muallimi, asrýn söz sahibidir. Öyle görmüþ, öyle tanýmýþtýr.
Birlikte Barla’ya giderken yolda köylülerle karþýlaþýr, hemen
kaynaþýrlar. Köylüler Üstad'ın sað ve soluna dizilir. Üstad, hayattakileri, vefat edenleri sorar. Barla’dan ayrýlanlarý, gittikleri
illeri merak eder. Barla’nýn tavuðuna, ineðine, buðdayýna, suyuna kadar Üstad alâka gösterir. Nur Ağabey fevkalâde þaþkýndýr.
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Asrýn kalp ve kafa mimarý, beyin yapýcýsý, köylülerle kaynaþmýþ,
onlardan bir insan olmuþ, Barla’ya doðru yol almaktadýr.
Efendiler Efendisi'nin (sallallâhu aleyhi ve sellem) buyurduðu
gibi, o, “Kul gibi yemek yemekte, kul gibi oturmaktadýr.” Herkes gibi insanlardan bir insan, kullardan bir kuldur. Baþka türlü
olmasý düþünülemez. Ve onu böyle istikamet ibresi kýlan da
Efendiler Efendisi'ne (aleyhissalâtü vesselâm) benzemesidir.
Hikmetini Allah bilir; gerek mânevî kuvvetlerini takviye için
ve gerekse iman hizmetinin önündeki engelleri aþmak için özel
ihsanlara mazhar oluyorlardý. Ona göre bu ihsanlarýn hepsi,
iradenin ve liyakatin hiç dahli olmayan ikramlardý. Hâdiselerin
keramet diye yorumlanmasýndan çok çekinirdi. Kastamonu’dan
Denizli hapsine götürülürken o zamanki vali ve emniyet teşkilâtý
güya Üstad'ı suç üstü yakalamak niyeti ile istasyona gitmiþlerdi.
“Sarýk” gibi büyük bir suçu yerinde, þahitlerle tespit edeceklerdi.
Üstadýmýz, trene binerken sarýðýný çýkardý. Vali ve emniyet müdürü, “Nasýl haber aldý?” diye hayretler içerisinde kaldýlar. Elleri
boþa çýkmýþtý. Üstad, bu hâdisenin de keramet þeklinde yorumlanmasýnı istemiyor ve þöyle diyordu: “Bu keramet deðildir. Bir
pire onlarý mağlûp etti.” Üstad, trene binerken sarýðýna bir pire
konmuþ, Üstad da onun için sarýðýný çýkarmýþtý. Fevkalâde dürüsttü. Olmayaný kendisine mal etmek deðil, olaný tam söylüyor,
o denk düþmedeki ikramý da baþka þeye veriyordu. Kerâmetvarî
hâdiselere, “Benim deðil, bu Risale-i Nur’un kerametidir.” derdi.
Hâfız Ali Ağabey'in sual meleklerine, nahiv talebesinin nahiv
ilmiyle cevap vermesi gibi Meyve Risalesi ile cevap verdiðini anlatýrken: “Kardeþlerim, gerçi ehl-i keþfü’l-kuburluk benden yüz
derece uzaktýr. Fakat o mesele aynen öyle cereyan ettiðinden
emin olunuz.” diyordu.
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Ona göre, keþif, keramet ondan uzak þeylerdi. Þairin dediði
gibi, “Deðildir bu bana lâyık bu bende,/ Bana bu lutf ile ihsan
nedendir?” diye hayret ediyor, nefsine tek pay biçmiyordu.
Þeyhlik ve mürþitlik taslamamýþ gerçek bir mürþitti. Peygamberlerin ve sahabelerin ölçülerine sýmsýký baðlýydý. Büyüklük
taslamayý kullukla baðdaþtýramaz, bazýlarýný “sabiyy-i müteþeyyih- şeyhlik taslayan çocuklar” diye tavsif ederdi. Maddî mânevî
payelerle caka satmak, hürmet aramak onun nazarýnda çocuksu
þeylerdi ve hamlýðýn ifadesiydi. Onun için baþlarý yukardaydý.
Olgun meyveler gibi eðilmemiþlerdi.
Çil Müftü lakaplý, Antalya Müftüsü Ahmed Hamdi Okur
Efendi, Üstad’la birlikte Eskiþehir’de hapishanede kalmýþtý. Bu
vesileyle Bediüzzaman’la görüþmek þerefine eren Müftü Efendi
için hapishane hapishane olmaktan çýkmýþtý. Üstad Hazretleri'ne
fýkhî meselelerle ilgili bir soru sorulduðunda eliyle Çil Müftü’yü
gösterir: “Ýçinizde Müftü Efendi var, o varken fetva vermek bana
düþmez.” diye tevazu ile Ahmed Hamdi Efendi'ye iltifat ederdi.
“Her þeyi bilen” ve “tek bilen” olma cinnetinde deðildi. Ona
bildiren cömertti, ona da baþkalarýna da bildirir, herkese ihsanda
bulunur, verirdi. Konuþan kendinden konuþmadýðýna göre, O,
kimi dilerse onu konuþtururdu.
Ardýndan gelen nesiller de, doðruyu ve en güzeli sadece kendilerinin deðil, Allah (celle celâlüh) kimi konuþturursa onun söyleyeceðine inanmalý, tahammülsüz olmamalýydýlar.
“Allah’a þükür, arkasýnda namaz kýlmak da nasip oldu... Cesaret ve kuvveti kendisinden aldým.” diyen Gönenli Mehmet
Efendi'yi, bir Kurban Bayramý sabahýnda Ýstanbul’daki evinde
ziyaret etmiþ ve þöyle demiþti: “Bir Müslüman bir beldede bulunduðu sýrada bayram olsa, oranýn din büyüðünü ziyaret etmek
ona vaciptir. Mademki bu kardeþimiz Hazreti Kur’ân’a hizmet
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etmek için ortaya çýkmýþ. Ben de onu bu beldenin þeyhülislâmý
kabul ederek ziyarete geldim.”
“Gelin” demiyor, gidiyor ve faziletin bütününü de gittiðine
veriyordu. Hak adýna yapýlan her hizmeti takdirle ve minnetle karþýlýyordu. Elbette ki, gitmek, “gel” demekten çok öte bir
adýmdý. Sineyi bütünüyle açmak, tam bir gayret ruhuyla yaþamaktý. Arkasýndan gelenler de izinden gidecek, hadisle de ifade
edildiði gibi “gelmeyene giden, vermeyene veren, konuþmayanla
konuþan” olacaklardý. Belki de hizmet gönüllülerine dað derya
aþtýran bu niyet ve yürekti.
19 Aralýk 1959'da, Konya’ya, Mevlâna Hazretleri'ni ziyarete
gittiðinde halk sokaklara dökülmüþ, binlerce insan onu karþýlamýþtý. Bir Pazar günü olmasýna raðmen müze müdürü Mevlâna
Hazretleri'nin türbesini açmýþtý. Üstadýmýz, ayakkabýlarýný çýkarmýþ, yalýn ayak, gözyaþlarý içerisinde Hazreti Mevlâna’yý ziyaret
etmiþ, dualar okumuþtu. Edep ve fazilet timsali idi. Huzurun
ve hakký takdirin gereðini yapýyordu.
Mevlâna Hazretleri, “Olmaz asla evliya insanla bir,/ Yaz da
bir bak, sütte 'þir', aslan da 'þir'” demiþ, “anlamaz, bakan; anlar
yutan” diye, tatlý suyun, tatsýz sudan farklýlýðýný ifade etmiþti.
Onu, satýh maðdurlarý deðil, elbette ki Bediüzzaman Hazretleri
anlardý.
Ahmet Gümüþ, Abdünnur isimli bir arkadaþýnýn Tarihçe-i
Hayat için hazýrladýðý kapak kompozisyonunu Üstad'a götürmüþtü. Kapakta, Isparta Tugay Camii temel atma merasimindeki resmi vardý. Çok hiddetlendi ve: “Bu resim nedir? Sizler
benim þahsýma ehemmiyet veriyorsunuz, benim þahsýma yapýlan
hürmet bana hakarettir. Sizler Risale-i Nur’la deðil de benim
þahsýmla mý alâkadar oluyorsunuz? Ben kendimi sevmiyorum.
Ben hiçim. Benden bir þey beklemeyiniz.” dedi. Elindeki resmi
buruþturup çöpe attý.
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Þahsýna yapýlan hürmeti hakaret kabul edecek kadar Rabbiyle
irtibatý tamdý. Belki de bunda, vazifesi Allah’ý göstermek olan
insanýn þahsýný öne çýkarmasý gibi gizli ve çirkin bir mânâ görüyor, bu istikamet kaymasýný kabullenemiyordu. Sanki bu, vazifeyi kötüye kullanmaktý. Ýnsanlar büyük olarak Allah’ý bilmeli,
O'nu bildirenler de bunun mefhum-u muhalifinin gölgesinden
sakýnmalýydýlar. Salkým salkým üzümler, kupkuru sapýnda deðil,
Sonsuz Kudret’in rahmet hazinelerinde aranmalýydý.
Kendilerinden bir þeyi deðil, sadece bir nakil vasýtasý gibi
onun anlattýðýný anlatanlar da, asla kendilerine hürmet beklememeli, son anda nasýl olacaklarsa öyle olmalýydýlar. Çalýmsýz,
cakasýz, mahcup…
Rabbi ona kendisini beðendirmemiþti, o da kendini beðenmek gibi bir gaflete düþmeyecekti. Zira Rabbe karþý ne yapýlmýþ
olunursa olunsun, mukabele edilmiþ olunamazdý. Belki de ondan
o kendisine “pürkusur” diyordu.
Yüzüne takdirle bakýlýnca sýkýlýr, “Niçin yüzüme bakýyorsunuz? Ben kendimi sevmiyorum. Bana haddimden fazla makam
vereni de sevmiyorum.” derdi.
Bir baþka yerde, “Ben kendimi beðenmiyorum, beni beðenenleri de beðenmiyorum.” demiþti.
Hak kapýsýndaki hâlini yetersiz görüyor, kendini beðenmiyordu. Elindeki deðerlerin kendisinden bilinmesini de beðenmiyordu. O bir harfti ve yazan baþkasý idi. Ýnsanlar fakiri zengin
zannetmemeli, nazarlarýný hakikî zengine çevirmeliydi. Bütün
güzellik ona aitti. Belki, kendi kulluðunu yetersiz gördüðünden,
bu kadar kulluða raðbet edilmesini, o kadarýnýn beðenilmesini
de, beðenmiyordu. Bu da sanki ona göre dûn himmetlikti. Nazar
daha ileriye dikilmeli, kulluðun sonsuz güzellikteki ufuklarý hep
rasat edilmeliydi. Kim bilir?..
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Gençlik Rehberi mahkemesinin son celsesinde kendisi ve avukatlarý müdafaalarýný yapmýþlardý. Mahkeme reisi, Üstad'a, baþka
bir diyeceðinin olup olmadýðýný sordu.
– Yalnýz bir kelime söylemek için müsaadenizi rica ederim.
– Buyurunuz.
– Muhterem vekillerimin benim þahsým hakkýnda söylemiþ
olduklarý senakâr sözlere ben lâyık deðilim. Ben Kur’ân ve iman
hizmetinde çalýþan âciz bir adamým. Baþka bir diyeceðim yoktur.
Savunmak amacý ile bile methiyeleri kabul edememiþ, sonuç
ne olursa olsun buna razý olamamýþtý. Övülmesi, “iyi” denilmesi
deðil, hizmetkâr olduðunu haykýrmak hoþuna gidiyordu. Vicdaný en zor þartlarda bile ince bir ayarla istikameti iþaretlemiþti.
Elin derdi baþka bir þey olabilirdi. Orasý mahkeme de olabilirdi.
Ama en önemlisi akýbetti ve o akýbetine zarar gelsin istemiyordu.
Rahmetli Ali Ulvi Kurucu Ağabey'in yazdýðý önsöz getirildiðinde, baþýna, “Medine-i Münevvere’de bulunan mühim bir
âlimin önsözüdür.” diye yazýlmasýný emretmiþ ve Ahmet Gümüþ
Ağabey'e þöyle demiþti: “Kardeþim, Hacý Ulvi Efendi, benden
çok Risale-i Nur’u övmüþ, eðer beni fazla övseydi, bu önsözü
kabul etmeyecektim. Madem Risale-i Nur’u övmüþ, onun hatýrý
için kabul ettim.”
O önsöz, Nur’un giriþinde bir “hoþ geldiniz” eli gibi berekete
vesile oldu ise, yazanýn da, yazýlanýn da, bu hassasiyetinden ve
ihlâsýndandý.
Yirmi Altýncý Mektub’un, Ýkinci Mebhas’ýný, bazý talebelerinin hüsn-ü zanlarýný kýrmak ve farklý tavýrlarýnýn izahýný yapmak
için yazýyordu. Evvelâ, Kur’ân'ýn dellâlý olmasý ciheti ile sahip
olduðu ahlâký ve o ahlâkýn güzelliklerinin bütününü Kur’ân’a
veriyordu.
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Kulluðu ile ilgili þahsiyetini anlatýyor, “Ubûdiyet vaktinde,
dergâh-ý ilâhiyeye müteveccih olduðum vakit, Cenab-ý Hakk'ýn
ihsaný ile bir þahsiyet veriliyor ki, o þahsiyet bazý âsârý gösteriyor.
O âsâr, mânâ-yý ubûdiyetin esasý olan 'kusurunu bilmek, fakr ve
aczini anlamak, tezellül ile dergâh-ý ilâhiyeye iltica etmek' noktalarýndan geliyor ki, o þahsiyetle, kendimi herkesten ziyade bedbaht, âciz, fakir ve kusurlu görüyorum. Bütün dünya beni medh
ü sena etse beni inandýramaz ki ben iyiyim ve sahib-i kemalim.”
diyordu.
Yani sanki bir Cenab-ý Hakk’ýn rahmetine, bir de kulun O’na
karþý kulluðuna bakýyor, o sonsuz lütuflar karþýsýnda kulun elindekilerin dað yemiþleri kadar kaldýðýný fark ediyor, küçüklüðünü,
aczini itirafla Rabbinin huzuruna çýkýyordu. Bunun, insanlarýn
bakýþý ile deðiþmesi mümkün deðildi.
O kendini biliyor, aynalara bakýyordu. Baþkasýnýn onu ona
tarifine ihtiyacý yoktu. Orada, kader bahsini anlatýrken dediði
gibi, “bütün iyiliklerin Allah’a, bütün kötülüklerin de insana” ait
olduðunu görüyordu.
Bir de “hakikî þahsiyetim” dediði bir þahsiyeti vardý. Cenab-ý
Hakk’ýn en edna bir insaný, en âli vazifelerde kullanarak kudretini
gösterdiðini anlatýyordu. Haþa, onun nefsi herkesten aþaðý idi.
“Nefis cümleden süflî, vazife cümleden âlâ” diyordu. Nefsine hiç
acýyacak hâli yoktu. Böbürlenmenin âdet olduðu, fazilet zannedildiði bir çaðda, nefsini yerden yere vuruyordu. Kendisini tarif
ederken, okuyan herkese bin “estaðfirullah” çektirecek þu cümleleri kullanýyordu: “Eski Said’in bozmasý bir þahsiyetim var ki,
o da Eski Said’den irsiyet kalma bazý damarlardýr. Bazen riyaya,
hubb-u câha (makam düşkünlüğü) bir arzu bulunuyor. Hem,
asil bir hanedandan olmadýðýmdan, hýsset derecesinde bir iktisat
ile düþkün ve pest ahlâklar görünüyor.
Ey kardeþler! Sizi bütün bütün kaçýrmamak için, bu þahsiyetimin gizli çok fenalýklarýný ve su-i hâllerini söylemeyeceðim.
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Ýþte, kardeþlerim, ben müstaid ve makam sahibi olmadýðým için,
þu þahsiyetim, dellâllýk ve ubudiyet vazifelerindeki ahlâktan ve
âsârdan çok uzaktýr.”
Kimseyi beri kýlmak, pir-ü pak göstermek kimseye düþmediði
için, bir þey denemeyecektir. Elbette ki, o da hesabýný Allah’a
verecek... Fakat kusurunu bu kadar büyük görmek, kendini bu
kadar aradan çýkarmaya çalýþmak, aczini, eksikliðini itiraf etmek,
olgun meyveler gibi eðilmiþ bir baþýn en açýk þahidi olsa gerektir.
Nefislerin firavunlaþtýðý, insanlarýn en kötü tapýnma ile kendilerine tapýndýðý çaðlarda, hakký neþredenler nefislerine tek pay
çýkarmamalý, bütün süflî emelleri ayaklarýnýn altýnda ezmeliydiler. Zira o noktada zirveleþmiþ nesiller en küçüðünü hissediyor
ve nasihat tesirsiz kalýyordu.

Bizim Mesleðimiz Ýhlâstır
Kulluðu, zühdü, takvasý, tevazuu ihlâsýndandý. Samimiyet, O
varken baþkasýna bakmamak, O’nun huzurunda baþka þeyler aramamak ve hep O’nu görüyor gibi yaþamaktý. Ýhlâs ve samimiyet,
hem en büyük kuvvet, hem en büyük sýðýnaktý. Kulluðun özü ve
en saf hâli o idi. Ýnsaný maksadýna taþýyan en kerametli vasýtaydý.
Dupduru olmaktý.
Ýhlâs Risalesi’nin (Yirminci Lem'a) baþýna insaný ürperten,
“Ýnsanlar helâk oldu, âlimler müstesna. Âlimler de helâk oldu,
ilmiyle amel edenler müstesna. Amel edenler de helâk oldu, ihlâs
sahipleri müstesna. Ýhlâs sahiplerine gelince, onlar da pek büyük
bir tehlike ile karþý karþýyadýrlar.” hadis-i þerifini almýþtý. Evet,
ihlâsý kazanmak ve onu bir ömür korumak gerekirdi. Hiçbir þey
hakkýnda bunu dememiþti ama, ihlâsý ihtar eden düsturlarýn en
azýndan on beþ günde bir okunmasýný istiyordu.
Bir gün, Molla Hamid Ekinci’ye dua etmiþ, o da: “Benim istediðim duayý yapmýyorsunuz.” demiþti.
– Nasýl bir dua istiyorsun?
– Okuduklarýmý anlamam, ezberlemem, ilim sahibi olmam
için duanýzý talep ediyorum.
– Âlim mi olacaksýn?
– Evet.
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– Peki senin hakkýnda ilmin hayýrlý olduðunu biliyor musun?
– Peygamberimiz (sallallâhu aleyhi ve sellem), farzlardan sonra en
iyi amelin ilim olduðunu buyuruyor. Hayýrsýz ilim de olur mu?
Bu soru üzerine, “Her þeyin hayýrlýsý ve hayýrsýzý olur.” diyen
Üstad Hazretleri, Birinci Cihan Harbi'nden önce ilmiyle gururlanýp da dalâlete düþen birisinin acýnacak akýbetini anlatmýþ ve:
– Sen, hakkýnda hayýrlýsýný iste kardeþim, buyurmuþtu.
Önemli olan akýbetti, hayýrlýsý idi. Ýnsanýn makamlarda oturmasý, faziletli görülmesi deðil, nasýl olduðuydu, hâliydi.
Aðabeyi Molla Abdullah’ýn oðlu Abdurrahman’ý, Daru’l-Hikmeti’l-İslâmiye’ de âzâ iken harçlýk vekili olarak tayin etmiþti.
Aldýðý maaþý ona emanet ediyordu. Yeðeni, amcasýnýn kendisine
olan þefkatine ve mala kýymet vermemesine itimat ederek paranýn tamamýný harcamýþtý. Üstad, durumu haber aldýðýnda:
– Bu para bize helâl deðildi. Milletin malý idi. Ne için sarf
ettin? Mademki öyledir, ben de seni harçlýk vekilliðinden azl ile
kendimi nasbettim, buyurdu.
Bu hâdiseden sonra, ayda yirmi banknot yeðenine vermeye,
on beþ banknot da kendisine ayýrmaya baþlamýþtý. Ortak harcamalarý da kendisine ayýrdýðý o on beþ banknottan yapýyordu.
Ýktisatla yaþýyor, ne için bu kadar sýkýntý içinde yaþadýðý sorulduðunda, sevâd-ý âzama, (büyük çoðunluða) tâbi olduðunu, halkýn
ekseri gibi yaþadýðýný, israfçý azýnlýða benzemek istemediðini
söylüyordu.
Bir süre sonra biriktirdiði yedi yüz banknot ile kalbine doðan
hakikatleri ihtiva eden on kitap bastýrmýþ, bir ikisi hariç, hepsini
ücretsiz daðýtmýþtý. Yeðeni ne için kitaplarýný satmadýðýný sorduðunda:
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– Maaþtan bana kut-ü lâyemût (ölmeyecek kadar) yemek caizdir. Fazlasý millet malýdýr. Bu suretle millete iade ediyorum,
diyordu.
Merhum Abdurrahman Ağabey'in, parayý nerede kullandýðýný
Üstad'ın hizmetkârlarýndan Mustafa Sungur Ağabey'in anlattýðý
þu hâdise izah etmektedir: “Bir gün Üstadýmýz merhum Abdurrahman’ýn gençlik durumundan bahis açýlýnca buyurmuþlar
ki: “Ben Dâru’l-Hikmet’te iken, Çamlýca’daki köþkümüze gelip
gitmek için vapurla Üsküdar’a gelir, oradan da yayan olarak
Çamlýca’ya giderdim. Fakat Abdurrahman ise, meðer hep hususi faytonlarla gelip gidiyormuþ. Buna muttali olunca kendisini
harçlýk vekilliðinden azlettim.”
O uzun mesafeyi yürüyerek gidip gelme meþakkatine katlanýyor, “milletin malý” dediði maaþtan kalan kýsmý kendisi için
kullanmýyordu. Bu fetva olarak mý böyleydi? Belki deðil... Fakat o, asýrlara emsal olacak hayatýný böylesine âzamî bir takva
ve ihlâsla yaþýyordu. Bayram Ağabey'e istinaden nakledilen bir
sözünde, “Yirmi milletvekili biz vatan, Kur’ân için çalýþacaðýz,
maaþ almayacaðýz deseler bomba gibi tesir edecek.” buyurduðu ifade edilmektedir. O öyle yaþamýþtý. Ýþte onun için, Risale-i
Nur, “Onlarýn atomundan daha üstündü.” Tahrip yerine tamir
yapýyordu ve bir gün güzele, doðruya yapýlan bu çaðrýnýn tesiri
bombalarýn çok ötesinde olacaktý.
Zulmün içinde adalet tecelli ettiðine, hikmetlerinin olduðuna
inanýyordu. Yirmi sekiz sene vilâyet vilâyet, kasaba kasaba dolaþtýrýlmýþ, sürgünden sürgüne gönderilmiþ, mahkemeden mahkemeye sevk edilmiþ, zalimane iþkencelere maruz kalmýþtý. Suçunu
“dini siyasete âlet etmek” olarak ifade ediyorlardý. O böyle bir þeyi yapmamýþ, sevmediði dünyalarýna karýþmamýþtý. Bunu bütün
insaf dünyasý, hatta kendisini o suçla itham edenler de biliyordu.
Acaba bütün bunlarýn sebebi neydi? O, yine kendi içine bakýyor,
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yine neslinden þikâyet etmek yerine nefsinden þikâyet etmeyi tercih ediyor ve þöyle diyordu:
“Ben kemal-i teessürle söylerim ki; benim suçum, hizmet-i
Kur’âniyemi maddi mânevî terakkiyâtýma, kemalâta âlet yapmakmýþ.” Hâþâ, öyle bir þey yapmamýþtý. Deðil dünyaya, “hatta saadet-i ebediyesine vesile yapmaklýðýna yahut herhangi bir
maksada âlet yapmaklýðýna mânevî gayet kuvvetli mânialar onu
men etmiþti.”
O farklý bir baþ ve farklý bir vazifedârdý. Onun içindir ki
herkesçe meþrû ve hoþ olan, kimseye bir zararý dokunmayan
mânevî terakkiyâta ve ebedî saadeti kazanmaya vesile yapmasý bile istenmiyordu. “O da menfaat, âhiret menfaati…” diyen
menfaatperestlerin çýkacaðý bir çaðda, muannid kâfirlerin inadýný
kýrmak, belki de ancak maddi mânevî beklentisizlerle mümkün
olacaktý. Þartsýz, pazarlýksýz kabul edenlerle... Derviþ ahlâkýný
sýradan hayat hâline getirenlerle... “Annemi yemek yaptýðýndan,
faydalarýndan deðil, annem olduðu için, her þeyimle ondan yana olduðum için seviyorum!” diyenler gibi, “Cenab-ý Hakk’ýn
arzýnda, O’na karþý saygýsýzlýk yapýlmasýn, O bilinsin, sevilsin!”
diyenlerle mümkün olacaktý. Bu çýðýrýn baþýnda o vardý ve milyonlarý saadet asrýnýn insaný gibi beklentisiz kýlacak bir yolu o
ders veriyordu. “Gerçek derviþ, nefsine tek pay biçmeyen, kýrk
yýl bir ekþi ayraný özlese de içmeyen” deðil miydi?
O, bu samimi gayretini hiçbir þeye âlet yapmamýþtý. “Ta ki,
imana muhtaç olanlar anlasýnlar ki; yalnýz hakikat konuþuyor.
Nefsin evhamý, þeytanýn desiseleri kalmasýn, sussun.”
“Mademki, nur-u hakikat, imana muhtaç gönüllerde tesirini
yapýyor; bir Said deðil, bin Said feda olsun. Yirmi sekiz sene
çektiðim eza ve cefalar, maruz kaldýðým iþkenceler, katlandýðým
musibetler helâl olsun. Bana zulmedenlere, beni kasaba kasaba
dolaþtýranlara, hakaret edenlere, türlü türlü ithamlarla mahkûm
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etmek isteyenlere, zindanlarda bana yer hazýrlayanlara hakkýmý
helâl ettim.”
O yine kendisine ve samimiyetine yakýþaný yapýyordu.
“Hazreti Hamza’nýn katillerinden otuzuna, ellisine aynýný yapmadan oturmayacaðým!” diye ayaða kalkan Sahabi Efendimizi,
“Kýyamete kadar onlar gibi kötü anýlmak mý istiyorsun?” diye
oturtan Efendiler Efendisi (aleyhissalâtü vesselâm) gibi, hiçbir kötülüðü, kötülüðe bahane yapmýyordu.
“Bizim vazifemiz onlar için yalnýz hidayet temennisinden
ibarettir” sözü, o yüksek ufkun gönül renginin ve engin sabrýnýn
ifadesiydi. Deðil mi ki, imaný her þeye, þahsi onuruna, saadetine
tercih etmiþti.
Üstad Hazretleri'nin âli âdetlerinden birisi de, kendi dua,
himmet ve irþatlarýyla hasýl olan hizmetleri, faaliyetleri bir talebesinin hizmeti gibi dile getirmesi, onun gönlünü okþamasý, böylece ona karþý duyduðu yüksek þefkati ve sevgiyi göstermesiydi.
Ýnsan, kimden gelirse gelsin, sýrtýndaki yüke omuz verilmesi
kadar garazsýz ve duru bir gönülle güzellikleri alkýþlamalý idi. O,
maksatta fânî olmuþtu. Niyeti halisti ki, bu kudsî davaya omuz
verilmesini, kendi yükünün hafiflemesi ve iþinin görülmesi kadar, hatta ondan çok daha öte bir hoþnutlukla karþýlýyordu.
Hiçbir þeyi nefsine mâl etmiyor, ihlâsý ve idraki buna izin
vermiyordu. Ya mübarek Süleyman’ýn mübarekliðindendi, ya da
“Yâ Rahîm” diye zikir çeken kedilere Cenab-ý Hakk'ýn ikramýndan ve bereketinden... Baþka türlüsü aklýna gelmiyordu.
Hakký neþredenler insanlarý þüphelendirecek taleplerden kaçýnmalý, nasihatlerindeki tesiri kýrmamalýydýlar. Onlarý harekete
nefislerinin türlü beklentileri deðil, dinî gayretleri teþvik etmeliydi. Ýnsanlarýn gönüllerindeki saikin nasýl belli olacaðýný Sünuhat
isimli eserinde þöyle izah ediyordu: Ýki adam kavga ederken,
zayýf düþeceðini hisseden adam, Kur’ân’da kendisi ile birlikte
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çamura düþmesin diye, onu güçlü bir elin himayesine veriyorsa,
Kur’ân’ý Kur’ân olduðu için seviyor, ona hürmeti var demekti.
Eðer, güçlünün karþýsýnda onu kendisine siper yapýyor, iþlerindeki ve ahlâkýndaki kusurunu dindar olduðu iddiasý ile örtmeye
çalýþýyorsa, o Kur’ân’ý kendi nefsi için seviyor demekti. Hâl,
“Hakkýn hatýrý âli idi ve hiçbir hatýra feda edilmemeliydi.”
Hâfız Namýk Þenel askere giderken ona þöyle nasihat etmiþti: “Herhangi bir mansýba, mevkiye elin yetiþmediði zaman,
ayaðýnýn altýna baþka vasýta bul, sakýn Kur’ân-ý Kerîm’i vasýta
yapma.”
Bu ihtar, menfaatperestlerin istismarda sýnýr tanýmadýðý bir
çaðda son derece önemliydi. Kendisini övüp, baþkasýný kötülemek, iç rengi belirsiz bir iyiliðini âlemin alkýþýný almak için
yaymak, alýþveriþini parasý ve sanatý ile deðil de dini ile yapmak,
dine ihanetin en büyüklerindendi. Üstad Hazretleri'nin, müstaðnilikte aþýrýya kaçmasý da bundan, yani âzamî ihlâsýndandý. Evet,
kundaktaki bebek kadar duru kalmaya çalýþýyordu.
Adýyamanlý, Mahmut Allahverdi, Isparta’ya Üstad'ı ziyarete
gittiðinde, Zübeyir Ağabey evinin kapýsýnýn önünde bir polis
cipinin beklediðini haber vermiþ, o da Adýyaman’dan dostu olan
valiye rica ederek cipi kaldýrtmýþtý. Üstad, memnun olmuþ: “Kardeþim Mahmut, bu gibi hâdiseler, korkak ile cesuru, ihlâslý ile
ihlâssýzý tefrik içindir. Yoksa küfür yýkýlmýþtýr.” buyurmuþtu.
1959’un son gününde Üstad Ýstanbul’a gelmiþ, aðabeyler
Kartal’da karþýlamýþ, daha sonra onu Piyer Loti Oteli'ne götürmüþlerdi. Üstad Hazretleri, akþam namazýndan sonra otel
odasýnda ders yapmýþ, önce, “Bu mahþerî kalabalýðý buraya niye
topladýnýz?” diye sormuþ ve þöyle devam etmiþti: “Bizi de kendilerine benzetirler. Bizi de nümayiþçi, alayiþçi zannederler. Hâl
bizim mesleðimiz ihlâstýr. Hizmetimiz böyle þeylere müsaade
etmez. Biz her hâlükârda ihlâsý muhafaza etmekle mükellefiz.”
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O gün oraya halk kendiliðinden, her nasýl haber aldý ise almýþ
ve toplanmýþtý ama, bu ders çok önemliydi. Ýhlâs abidelerinin
gösteriþle, gürültüyle, alkýþla alâkasý olamazdý. Zira onlar halkýn
alkýþý gibi fânî bir þeyi aramýyor, Cenab-ı Hakk'ýn rýzasýný arýyorlardý. Cenab-ı Hakkýn hoþnutluðu ise nefsin böbürlenmelerinde
deðil, ihlâsta, mahviyette ve tevazudaydý.

Ben Ýnanıyorum ki Dünyada Ondan
Daha Temiz Bir Ýnsan Yoktur
Ýhlâsý en saf kulluk gören Üstadýmýz, mânevî kirlerden uzak
durmaya ne kadar itina gösteriyorsa, maddî temizliðe de o kadar itina gösteriyordu. Ýçini temiz tutan dýþýný da temiz tutardý
ve tutmalýydý. Ýsm-i Âzam’a dair neþrettiði Otuzuncu Lem’a’nýn
Birinci Nükte’sinde Ýsm-i Kuddûs’ü anlatýyor, Cenab-ý Hakk’ýn
kâinat fabrikasýnýn ve dünya misafirhanesinin ne derece kirsiz,
bulaþýksýz, ufunetsiz olduðunu nazarlara veriyordu.
Evet, daima iþleyip boþalan bir fabrika, bir han çabuk kirlenir,
atýklar, kokuþmalar olurdu. Kâinat çok iþlek bir fabrika olmasýna
raðmen o kadar parlak, temiz, duru, hoþ kokulu idi ki, büyüklüðü ölçüsünde temizliðine dikkat edildiði görülüyordu. Yýldýzlar, peykler daðlar büyüklüðündeki enkazlarýný semaya attýklarý
hâlde, kimsenin baþý yarýlmamýþ, göklerin simasýnda kire, toza
rastlanmamýþtý. Zemin öylesine süpürülüyor ve yýkanýyordu ki,
bitki, hayvan, böcek ve mikroorganizma taifelerinin milyarlarca
efradýnýn ölüp dirilmeleri birbirini takip etmesine raðmen, nezahet ve nezafet yüksekliðinden insanlar hayran kalýyor, bütün bu
güzelliklere âþýk oluyordu.
Koca arzýn kanatlarý, bir kuþun kanatlarý gibi temizleniyor;
hava zeminin yüzüne konan tozu topraðý süpürüyor, bulut süngeri su serperek siliyordu.
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O emri göz kapaklarý gözleri, sinekler kanatlarýný temizlemek
için dinliyordu. Zerreler o emre itaatlerinden, izlerini, yollarýný
takip ediyor, bir yerde lüzumsuz birikmiyorlardý. Nefes kaný, alyuvarlar ve akyuvarlar hücreleri kirlerinden arýndýrýyordu.
Ýnsan, bu nezahet ve nezafet kanununun dýþýnda kalamazdý.
Allah katýnda hak din olan İslâm’ýn “hâl ilmi” bundan ötürü
temizlik bahsiyle baþlýyordu. Üstadýmýz meseleye o denli çaplý
bakýyor ve kâinatýn en nazenin misafiri olan insanýn bu ahenge
ayak uydurmasý gerektiðini hâli ile ders veriyordu. Mahlûkatýn
en þereflisi, halifelik þanýna ve urbasýna yakýþýr yaþamalýydý.
Ne var ki, çaðýnýn insanýnýn ve özellikle Ýslam dünyasýnda
yaþayan halklarýn bu mevzuda da baþarýlý bir imtihan verdiði
söylenemezdi. “Model hayat” güzel örnek olarak yine dersini
veriyordu.
Sadýk talebesi Bayram Yüksel Ağabey bu mevzuda þunlarý
anlatýyor: “Ekseri beyaz giyinirdi. Temizliðe çok riayet ederdi.
Bizler çamaþýrýnýn hangisi yýkanmýþ, hangisi yýkanacak olduðunu anlayamazdýk. Çoðu zaman tereddüde düþerdik. Haftada bir
yýkanýrdý. Çamaþýrlarýný sýk sýk deðiþtirir, fazla elbise bulundurmazdý.”
Ayný ahvali Birincilerin Birincisi Hulusi Ağabey de fark etmiþti: “Hazreti Üstad temizliðe çok dikkat ederdi. Her zaman,
bilhassa Barla’da iken üst üste iki çorap giyerdi. Namaza duracaðý esnada üstteki çorabý çýkarýr, ondan sonra namaza dururdu.
Daha sonraki hayatýnda ise çorabý çýkarýyor, çorapsýz olarak namaza duruyordu. (Þafiî mezhebinde çýplak ayakla namaza durmak sünnettir.)”
“Çocuk Taziyesi”, Yakamercan ailesinin iki buçuk yaþýndaki
oðullarý Zekâi’nin vefatý üzerine yazýlmýþtý. Mehmet Tevfik Yakamercan Bey'in eþi, hâfýz ve hattat bir hanýmefendiydi. Erenköy’de
“Hoca Anne” diye anýlýrdý. Kastamonu’daki evleri Bediüzzaman
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Hazretleri'ne yakýndý. Hanýmefendi, Üstadýmýzýn çamaþýrlarýný
yýkamak þerefine ermiþti. Hoca Anne, kendisine yýkanmak üzere
gelen çamaþýrlarýn çok temiz olduðunu ve misk gibi koktuðunu
ifade ediyordu.
Ceylan Çalýþkan Ağabey'in amcasý Hasan Çalýþkan’ýn oðlu
M. Zeki Çalýþkan Ağabey, Üstad'ın çamaþýrlarýný, yýkanmasý için
amcasý Osman Çalýþkan’ýn evine götürüyordu. Yolda burnuna
gül kokularý gelince elindeki sepeti yere boþalttý. Çamaþýrlarýn
temizliðinden ötürü hayretler içinde kaldý. Hâdiseyi, “Kirli diye götürdüðüm çamaþýrlar mis gibi gül kokuyordu.” sözleriyle
özetliyordu.
Ýnsanlarý hayranlýk ve hayret içerisinde býrakan bir temizlik
hassasiyeti vardý. Ýçinin duruluðu dýþýna aksetmiþti. Tertemiz
dinin tertemiz talebeleri öyle olmalýydý. Öyle olmalýydýlar ki,
insanlar “Bu nezahet ancak içteki nezahetin eseridir.” diyerek
düþünüp, þadýrvanlara, ellere, yüzlere bakýp hidayete ersinler. Bu
kadarý bile kimilerine yetsin. “Aydýn nasiyelerinde nur” olsun.
Hâfız Nuri Güven’in tespitleri de çok hoþ ve doðruydu: “Ben
inanýyorum ki, dünyada ondan daha temiz bir insan yoktur.
Ondan daha temiz bir insan görmedim ben. Dünyadaki miskler
onun gibi deðildir, o daha da güzel ve temizdi. Evine girdiðiniz
zaman mis gibi bir koku sizi sarardý.”
Tertemiz bir davanýn temsil ve teblið Müslüman’ý, pýrýl pýrýl
hâli ile etrafýnýn hayranlýk ve takdirini kazanmalýydý. Elhak Üstadýmýza, “Dünyada ondan daha temiz bir insan yoktur” tarifi
çok da yakýþýyordu.
Veli Iþýk Kalyoncu, Üstadýmýza, Tarihçe-i Hayat’ýn, Afyon
Hayatý ile ilgili formalarýný Said Özdemir Ağabey'den alarak götürmüþtü. O günlerde Tahsin Tola Ağabey'in Ankara’daki evinde
kitaplarýn basýlmasý ile ilgili çalýþmalar vardý. Görüþme Emirdað’daki evde gerçekleþmiþti. Odada bir parça kilimden baþka
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bir sergi yoktu. Kalyoncu’nun, yerdeki bembeyaz ve tertemiz
tahtalar dikkatini çekmiþti.
Yediðinde, içtiðinde, kullandýðý tabaklarda ve abdest suyunda
da ayný hassasiyeti gösterirdi. Bayram Yüksel Ağabey'i dinleyelim: “Yemeklerde kullandýðý kaplarýna çok dikkat ederdi. Meselâ;
biz kendi yemek ve çaydanlýðýmýzýn kapaðýn`ters koymuþ olsak
veya kaþýðýmýzý yere koysak, Üstadýmýz da görse darýlýr, “Kendine bakmayan, bana bakamaz.” derdi.
“Muallimlerimiz Allah’tan bahsetmiyor.” sorusu ile, o baldan
tatlý ve akýcý Meyve Risalesi’nin yazýlmasýnýn vesilelerinden olan
ve “Önce hukuk-u Üstad gelir.” ihtarýna tam muvafýk hareketle
sadýkane hizmet eden Abdullah Yeðin Ağabey anlatýyor: “Her
gün veya gün aþýrý bir çanak yoðurt aldýrýrdý. Topraktan bir çanak yirmi beþ kuruþaydý. Aðzý örtülü gelmezse ondan yemiyordu. Hem ekmekten bir avucu ile ne kadar koparabilirse o kadar
yerdi. Bazen onu da yiyemiyordu. Ekmek fýrýndan ve kapalý yerden alýnýrdý. Açýktaki ekmekten aldýrmaz ve ondan yemezdi. Bir
bez torba içerisinde çarþýdan gelir ve daima kapalý kalýrdý.”
Ýbriðe koyduðu suya gösterdiði hassasiyeti de Hasan Akyol’dan dinleyelim: “Üstad ibriðe su koyduðu zaman dört beþ
defa çalkalardý. Yeni suyu doldurup boþaltýrdý. Ondan sonra suyu
koyar abdest almaya baþlardý.”
Bu hâli de dinindendi. Zira o “Her þeyi dini için seviyor.”,
onun için yaþýyordu. Müslümanlar kendi adap anlayýþlarýnýn
gereðini yerine getirseler, “besin hijyeni ve koruyucu hekimlik”
dersleri o anlayýþ yanýnda çok yaya kalacak, dini ufuklarý onlarýn
hep bir adým önde olmasýný saðlayacaktý. Tabaðýna, kaþýðýna,
eline, týrnaðýna dikkat etmesi gereken Müslümanlar, tam ters bir
anlayýþla ve kayýtsýzlýkla bunlarda zaafa düþmeselerdi...
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Ýhtimal, kimilerinin ruh kabalýðý ve kiri günlük hayatýna, çehresine, dýþýna aksettiði gibi, onun inceliði, temizliði, berraklýðý da
hayatýna aksediyordu.

Benim Etimi Cımbızla Çeksinler,
Talebelerime Ýliþmesinler
Müþfikti. O kadife gül kumaþlý yüreðin müþfik olmamasý
da düþünülemezdi. Annelere, “þefkat kahramaný” derdi. “Ben
þefkat, merhamet dersini annemden, hikmet, nizam ve intizam
dersini de babam Mirza’dan aldým.” buyurmuþtu.
O engin þefkat sadece insanlarý deðil, bitkileri ve hayvanlarý
da cömertçe kuþatmýþtý. Kimsenin üzülmesine, aðlamasýna, incinmesine dayanamazdý. Kin, zulüm, nefret yoktu lügatinde...
Güneþin ýþýklarý gibi sýcacýktý. Onu kimseden kýsmýyor, kýskanmýyor, esirgemiyordu. Hazreti Ali Efendimiz'in dediði gibi
“Müminler iman, diðerleri insan kardeþiydi.” Onun içindir ki
yanýna gelen hiç kimseyi hor görmemiþ, reddetmemiþ, hatasý ile
uðraþmamýþ, sadece onlara merhamet etmiþti.
Abbas Mehmet Kara, Üstad’la birlikte göl kenarýnda iken boðazdan koca bir yýlanýn geldiðini görmüþtü. Bilek kalýnlýðýnda ve
iki insan boyundaydý. Yerden bir taþ aldý. Üstad seslendi:
– Mehmet, ne ediyorsun?
– Yýlaný kovalýyorum.
– O gelsin, dokunmaz, sürünsün, taþ vurmak yok. Biz, ufacýk
bir karýncayý öldüremeyiz, çok ufak bir mahlûku öldüremeyiz.
Bize canlýlarý öldürmeye müsaade yok.
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Mehmet Kara ve diðerleri yayan yürüyordu. Yýlan, Üstadýmýzýn merkebinin altýndan geçip gitmiþ, hiçbir þey yapmamýþtý.
– O suya gidiyor, buyurdu.
Ondan endiþe edilemezdi. O, yýlaný incitemeyecek, canlýya
zarar veremeyecek, öldürmeyi anlayamayacak bir adamdý. Böyle
bir insandan yýlanlaþmýþ insanlarýn bile endiþe etmelerine, kendi
hâllerinin farkýnda olduklarýndan ötürü korkmalarýna gerek yoktu. Zira ondan sadece iyilik görecek, fayda bulacaklardý.
Bazen yanlýþ bilgi veya yanlýþ yorumdan ötürü, yanlýþa hakikat kisvesi giydiriliyor, insanlar hem kendilerine hem çevrelerine
zarar verebiliyordu. Bütün bunlarý tamir de ona düþüyor, üzülüyordu. Bir gün, talebelerine “Ben tesbihatýmla meþgul olacaðým,
siz gidip gezin.” demiþti.
Molla Hamid Ekinci Ağabey, bu gezinti sýrasýnda bir kertenkele öldürmüþ, döndüklerinde Üstadýmýz, ne yaptýklarýný, nerelere gittiklerini sorduðunda hem gezdikleri yerleri ve hem de
bir kertenkeleyi öldürdüðünü anlatmýþtý. Üstadýmýz çok üzüldü.
Ona, “Evini harap etmiþsin.” dedi. Molla Hamid, “Bizde yedi
kertenkeleyi öldürenin bir hac sevabý kazanacaðýný söylerler.”
diye cevap verdi.
– Otur da konuþalým, kim haklý, kim haksýz.
Molla Hamid oturdu.
– O hayvan sana taarruz etti mi?
– Hayýr.
– Elinden bir þeyini aldý mý?
–Hayýr.
– O hayvanýn rýzkýný sen mi veriyorsun?
– Hayýr.
– Senin mülkünde mi, arazinde mi geziyordu?
– Hayýr.
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– Sen mi yarattýn?
– Hayýr.
– Bu hayvanlarýn niçin yaratýldýðýný, yani fýtrî vazifelerini biliyor musun?
Molla Hamid, bu sorularla düþünüyor, nasýl büyük bir hataya
düþtüðünü fark ediyor, ikna oluyordu. Zira Rabbine ait, O’nun
bin hikmetle ve maslahatla yarattýðý hayatý söndürdüðünü, antika bir sanatý mahvettiðini anlamýþ, susmuþtu. Suçluydu, diyecek
sözü yoktu.
– Bu hayvaný yaratan Halýk senin öldürmen için mi yaratmýþ?
Sana kim dedi öldür? Bu hayvanlarýn yaratýlýþýnda binlerle hikmet var. Bu hikmetler saymakla bitmez. Onu öldürmekle hata
etmiþsin.
Ýhtimal, Cenab-ı Hakk'a bakan sonsuz hikmetlerinin yanýnda,
“saymakla bitmez” derken, daha o günlerde dünya gündeminde
olmayan ekolojik dengeyi de, her canlýnýn ve varlýðýn dünyada
ayrý bir denge unsuru olduðunu da kastediyordu.
O bütün varlýklara, bütün hayvanlara karþý öyle þefkatliydi.
Bir karýncanýn incitilmesini istemez, öyle bir þeyi yapmaktansa
incinmeyi, zorlanmayý tercih ederdi.
Erek Daðý’nda iken havalar iyice soðuduðunda bir oda yapýlmasýný istemiþti. Talebeleri, istediði yamaca odayý yapmak için
kazmaya baþladýlar. Kazarlarken bir karýnca yuvasý çýktý. Üstad,
karýnca yuvasýný görünce, orayý kazmamalarıný istedi. Sebebini
sordular. Sebep enfesti.
– Bir ev yýkýp, bir ev yapmak olur mu?
Bencilliðin zerresi yoktu. Baþkalarýnýn yýkýlan dünyalarý üzerine mamureler kurulamazdý, kurulmamalýydý. Bunu biz tarih
boyu hiç yapmamýþtýk. O bizim ahlâkýmýzdý. Herkesin hakkýný
kendi hakkýmýz gibi korurduk. Bir huzurda periþan olmak istemezdik. Karýncanýn evini yýkamayan bir anlayýþa da böyle olmak

84

Secdede Bir Ömür

yakýþýrdý. Ve bizim hakkýmýzda kimse Cemil Meriç’in, “Ýki dünya, (Avrupa ve Amerika), iki dünyayý (Asya ve Afrika) sömürerek zenginleþti.” dediði gibi diyemezdi. Kimsenin bir kaþýk ekþi
ayranýnda olsun gözümüz olmamýþtý, içmemiþtik. Bu hassasiyet
dersini iyi almalý, hep öyle kalmalýydýk.
– Bu hayvanlarýn yuvasýný daðýtmayýn, baþka yere kazýn, buyurdu.
Baþka taraflarý kazmaya baþladýklarýnda da karýnca yuvalarýna
denk gelmiþler, böylece üç dört yer deðiþtirmiþ, sonunda odayý
yapmýþlardý. Üstadýmýz, karýnca yuvalarýnýn yanýna ekmek, bulgur, þeker koyardý. Molla Hamid aðabeyler, niçin þeker koyduðunu sordular.
– Bu da onlarýn çayý olsun, diye gülerek cevap verdi.
Bir taþ kaldýrýldýðýnda altýndan karýncalar çýksa, taþý tekrar
kapattýrýr, “Hayvancýklarýn rahatýný bozmayýn.” derdi. Kýrlarda
avcýlarý gördüðünde onlarý avlanmaktan men eder, “Tavþanlarý
ve keklikleri vurmayýn.” derdi. Enver Tevfik, o gün bir keklik avlamýþ, dönüþte Akçeþme mevkiinde Üstad’la karþýlaþmýþtý. “Sen
bunu eþinden ayýrdýn, diþisi yalnýz kaldý. Þimdi aðlýyor, sýzlýyor.”
dedi ve bir daha yapmamasýný ihtar etti. Enver Tevfik, o günden
sonra avlanmaktan vazgeçti.
Kýra giderken yol üzerinde oynayan çocuklarý ve az ötelerindeki kaplumbaðayý görmüþ, “Siz mübareksiniz, masumsunuz,
bana dua edin. Bu kaplumbaðaya da dokunmayýn. Çünkü o da
mübarektir.” demiþ, oradan ayrýldýktan yaklaþýk beþ dakika sonra bir talebesini “kaplumbaðayý çocuklarýn elinden kurtar” diye
göndermiþ, o da mübarek hayvaný alarak uzaklaþtýrmýþtý.
Yüzbaþý Refet Barutçu Aðabey de onun þefkatini þöyle anlatýyor: “Üstad hayvanlara karþý da çok þefkatliydi. Sinekleri biz
dýþarýya kovmaya çalýþýrken, soðuk diye buna razý olmuyordu.
'Bunlarýn zaten ömrü az kaldý, yarýn bunlar ölecekler. Bunlar
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benim gece arkadaþlarýmdýr.' diyordu. Ýlaçlarýn sýkýlmasýný da hiç
istemiyordu.”
Hayvanlara bu denli engin bir þefkatle yaklaþan insanýn, insanlara karþý duyduðu þefkat tariflerin ötesindeydi. Ve geleceði
ancak þefkat kahramaný olan bir nesil kuracak, hayatý cennet
bahçesi hâlinde o maya yoðuracaktý. Farklarý bu olacaktý. Zira
dünya, acýmasýz insan suretindeki canavarlarý görmüþ, ne çekti
ise onlardan çekmiþti. Mümin onlara benzeyemez, onlar yapýyor
diye bir þeyi yapamazdý.
Þefkat çok mühimdi. Karþýlýksýz, þartsýz, garazsýzdý. Engindi.
Annelere evlâtlarý için ruhlarýný feda ettiren, babalara çocuklarýnýn baþarýsýný garazsýz sahiplendiren oydu.
O engin þefkatle hayvanlar korunur, insanlar baðýþlanýr, haklar helâl edilirdi. Beddua etmemesi de, insanlarýn kusurlarýna
bakmamasý da, talebelerini kanatlarýnýn altýna alýp haramlardan
sakýnmasý da ondandý. Hakikî tesir bu þefkatin ve samimiyetin
neticesiydi.
Üstad Hazretleri’ni Kastamonu’dan almýþlar, Denizli’ye götürüyorlardý. Selahaddin Çelebi de günlerdir Ankara'da, 1. Þube’de
sorgudaydý. Bir gün, 1. Þube Müdürünün odasýna girdiðinde
karþýsýnda Üstad Hazretleri'ni gördü. Üstad oturuyordu. Hemen
elini öptü. Elleri hararetliydi. Çok hasta ve yorgundu. Selahaddin Çelebi bir müddet ellerini býrakamadý. Üzülmüþtü. Yetmiþ
yaþýndaki, hasta ve yalnýz bir adama yapýlanlar yüreðini yaralamýþtý. Üstad, o durumda bile kendisini düþünmüyor, þefkatle
talebesini müdafaa ediyor ve þöyle diyordu: “Bunlar bu vatanýn
fedakâr, imanlý evlâtlarýdýr. Bunlar emniyet ve asayiþi ihlâl etmez.
Bilâkis muhafaza ederler.” Âdeta kalbi parçalanacaktý. Niçin bu
hakikate inanmýyor, onlarý üzüyor, sýkýntýdan sýkýntýya atýyorlardý. Müdüre diyeceðini demiþti. Þimdi Selahaddin Ağabey'i teselli
etmeliydi. Ona döndü ve “Korkmayýnýz.” dedi.
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Bir müddet sonra Üstad'ı yola çýkardýlar. Polislerden, jandarmalardan, halktan oluþan bir kalabalýk vardý. Kalabalýðýn arasýndan kelepçeli ellerini kaldýrmýþ, talebesine, “Selahaddin korkma!
Selahadin korkma! Selahaddin korkma!” diye ba/rýyordu. Belki
de onlarýn ýstýrabýný kendi ruhunda duyuyordu.
Mustafa Ramazanoðlu, Ýstanbul’dan Emirdað’a, Üstadýmýzý
ziyarete gitmiþti. Üstad sordu:
– Nereden geliyorsun?
– Ýstanbul’dan, efendim.
Ýstanbul’dan geldiðini duyar duymaz yerinden çevik bir hareketle sýçradý, yataðýn ortasýna oturdu.
– Orada talebelerime iþkence ediyorlarmýþ, doðru mu? Benim
etimi cýmbýzla çeksinler, talebelerime iliþmesinler, buyurdu.
Talebelerine duyduðu þefkat o ölçüdeydi. Ýhtimal, hayatýný
yaþarken geleceðin öðretmen nesline yine ders veriyor, sanki “talebelerine karþý ciddî bir þefkat ve samimiyet taþýmayan o urbayý
giymesin” diyordu. Zira talebe bilgiyi her yerde, fakat hâl dersini
ancak samimi muallimlerde bulabilirdi.
Afyon Mahkemesi'nin karar celsesinde Hâkim, Bediüzzaman’a son sözünü sormuþ, o yine içinin rengini, þefkatini resmetmiþ, “Eðer suç varsa bütünü benimdir. Diðer arkadaþlarýmýn
hiçbir suçu yoktur. Biz Kur’ân’ýn hizmetkârýyýz, asayiþin mânevî
muhafýzlarýyýz.” demiþti. O en mühim ve en son anda bile talebelerini düþünen bir þefkat yüreðiydi.
Onca sýkýntý yaþar, fakat istikbali aydýn gördüðünden ve talebelerine mânevî destek olmak istediðinden onlara hep moral
verirdi. Ýbrahim Fakazlý Ağabey, Afyon hapsindeki bir hatýrasýný
þöyle anlatýyor: “
“Bir defasýnda bahçede Ceylan, Halil ve bir kardeþimizle beraberdik. Üstad üçümüze bir pusula attý. Pusulada þunlar yazýlýydý: ’Kardeþlerim, gezin, dolaþýn, neþeli olun.’ Bana öyle gelirdi
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ki, sanki annemin yanýndayým ve bana þefkatle sahip oluyor ve
beni hiç gözünden ayýrmýyor.”
Kimseyi reddetmiyordu. Günaha batýp çýkamadýklarýna, þefkatli bir el beklediklerine inanýyor, imana bu kadar hizmet etmiþ
bir neslin evlâtlarýnýn dilleri ile inkâr ettiklerini söyleseler bile,
birçoklarýnýn kalpleri ile inkâr edemediklerini söylüyordu. Aslýnda hepsi hâlinden müþtekî idi. Ondandýr ki, dine ve dindar
gördüklerine hürmetleri tamdý. Bu küllenen imanlarýnýn sýcaklýðýydý.
Bir Ramazan günüydü. Üstad Hazretleri, Eskiþehir’den
Emirdað’a gitmek için vasýta beklerken zil zurna sarhoþ birisi
çýkageldi. Hava çok soðuktu. Muhiddin Yürüten Ağabeyler, Üstadýmýz üþümesin diye sýrtýna bir yorgan sarmýþlardý. Sarhoþ, Üstadýmýzýn yanýna gelmiþ, yorganýnýn saðýný solunu düzeltiyor, bir
yandan da “Aman hocam üþüme, aman hocam üþüme.” diyordu.
Bu milletin sarhoþu bile bu kadar dine taraftardý.
Üstadýmýz, sarhoþa da þefkatli sinesini açmýþtý. “Kardeþim.”
dedi. Ýnsan ve iman kardeþiydi. Üstünlük, aþaðýlýk, temizlik,
günahkârlýk deðil, sadece kardeþlik ve kardeþçe yaklaþmak vardý.
“Otur yanýma, seninle konuþalým.” Sanki arkadaþtýlar. Sarhoþ,
edepli bir þekilde Üstad'ın yanýna oturdu. “Beþ vakit namazýný
kýlacaðýna ve senede bir ay oruç tutacaðýna bana söz ver, ben de
ölünceye kadar sana dua edeceðime söz vereyim.” dedi. Bu sarhoþ için müthiþ bir iltifat, büyük bir müjdeydi. Belki böylesine
sýcak karþýlanmayý, kabullenilmeyi, þefkati o da beklemiyordu.
Beklemiyordu ki, birden bire içi boþalýr gibi oldu, hýçkýra hýçkýra
aðlamaya baþladý:
“Hem vallahi, hem billâhi söz veriyorum. Bugün banyoya
gidip abdest alacaðým ve bu gece sahura kalkacaðým. Yeter ki,
sen bana dua et de bu hâlden kurtulayým. Hem namazýmý, hem
orucumu terk etmeyeceðim.” dedi.

88

Secdede Bir Ömür

Üstadýmýzýn þefkati, sarhoþun o hayattan kurtulmasýna vesile
olmuþtu.
Emirdað’a ilk gittiðinde, orada jandarma olarak askerliðini
yapan Ýbrahim Mengüverli’den komutaný, Üstadýmýz için bir ev
kiralamasýný istemiþti. Ev karakolun karþýsýnda olmalýydý.
Karakolun karþýsýnda Bakýrcý Hasan’ýn evi vardý. Adam alkolikti. Mengüverli, önce adamla, sonra Üstad’la görüþtü. Üstadýmýzýn öyle bir adamýn evini kendisine teklif etmesine kýzacaðýný
zannediyordu. Üstadýmýz, “Peki kardeþ, varsýn sarhoþ olsun.”
dedi. O kadar halim, selim, müþfikti ki, jandarma eri, Üstad’da
öfke, sinir gibi bir his yok sanmýþtý.
“Üstadýmýz beddua etmezdi. Aldanan veya aldatýlan ehl-i
dünyayý ikaza çalýþýrdý.” “Mukaddes davasý uðrunda çektiði
ýstýrap ve zulümlerden hiç şikâyetçi deðildi. 'Yirmi yedi defa
müddeî (savcı) karþýsýna çýkmýþsam, onlarýn hepsine hakkýmý
helâl etmiþim.’ diyordu.” Her bahaneyi affa vesile yapýyor, kiminin çocuklarý olduðu için, kiminin adý sevdiði bir talebesinin
adý olduðu için beddua etmiyor, “haktan yana elini açmýyordu.”
Kendisini bir polisin sýkýþtýrdýðýný söyleyene, “Bunlarýn hepsi
benim kardaþýmdýr, hakkýmý helâl ediyorum.” diyor, dostunun
dostunu dost kabul ediyor, “Ýman þartý ile hakkýmý herkese helâl
ediyorum, hatta bana zehir içirenlere de...” deme idrak ve þefkatini gösteriyordu.
Hazreti Ali Efendimiz'in Celcelûtiye'sini yýllarca vird etmiþ,
fakat iki satýrýný hiç okumamýþtý. Emirdað’daki talebelerinden
Hamza Emek Ağabey, Eskiþehir’den ziyarete gelen Binbaþý Reþat
Bey’i Üstad’a götürmüþ, o iki satýrı okumamasýnýn sebebini Binbaþýya anlatýrken kendisinden dinlemiþti. Okumuyordu, çünkü
orada dilerse ona ifritlerin yardýma geleceði ve ona eziyet edenlerin cezasýný bulacaðý anlatýlýyordu. Þefkati orayý okumasýna mâni
oluyor, “Kuvvet var, istimal etmek yok.” diyordu.
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Afyon’da hapishaneye atmýþlardý. Kýþýn en þiddetli günleriydi.
Küçücük odasýnda, günde birkaç defa soba yakýldýðý, mangalda
sürekli köz bulundurulduðu hâlde üþüyen yetmiþ beþ yaþýndaki
bir adamý, sýrf dine hizmet ediyor diye buz gibi soðuk, altmýþ
kiþilik bir koðuþa almýþ, kimseyle görüþtürmüyorlardý. Ýki gün
soba hiç yakýlmamýþtý. Afyon hapsi müddetince üç defa zehirlemiþlerdi. O kadar ýstýrap çekmiþti ki, bir gün fýrsattan istifade
yanýna gelen Nafiz Çelebi’ye sarýlmýþ, aðlamýþ, “Ben çok periþan
bir durumdayým, seni Allah gönderdi.” demiþti.
O günlerde henüz on sekiz yaþlarýnda olan Mustafa Sungur
Ağabey, her türlü tehlikeyi göze alarak bir fýrsatýný bulup zehrin
etkisiyle simsiyah kesilen, dudaklarý çatlayan, ateþler içinde kývranan Üstadýnýn hizmetine ve yardýmýna koþtu. Nitekim bir seferinde falakaya yatýrýlmýþ, bayýlýncaya kadar dövülmüþ, tabanlarý
patlamýþtý. Üstadýmýz ona þöyle dedi:
“Belki hayatta kalamayacaðým. Bütün mevcudiyetim vatan,
millet, gençlik ve Âlem-i İslâm ve beþerin ebedî refah ve saadeti
uðruna feda olsun. Ölürsem dostlarým intikamýmý almasýnlar!”
O, kin ve intikam davasý gütmüyor, dünün hatalarýnýn kavgasýný vermiyor, kimseden de bunu yapmasýný istemiyordu. Yine
þefkat, yine sevgi, yine barýþ demeliydiler.
Üstadýmýzýn son dersi de bir yönüyle þefkatini gösteren müspet hareket hakkýnda olmuþtu. O uzun dersin bir paragrafýnda,
muhbirlerin ve casuslarýn yalan haberlerine kanarak, tefsirlere
yanlýþ mânâlar vererek kendisine eziyetler eden savcýnýn, hapishane penceresinden üç yaþýndaki kýzýný gördüðünü, o masumun
hatýrýna babasýna beddua etmediðini anlatýyordu.
O, þefkat ve baðýþlama için nasýl olsa her seferinde bir bahane
bulacaktý. Çünkü, “Þefîk-i Habîb” olan bir Nebî'nin “(sallallâhu
aleyhi ve sellem) ümmetiydi.

Beþeriyetin Ýmanını Kurtarmak Ýçin
Her Þeye Sabredeceðim
Fevkalâde þefkatinde, fevkalâde tahammülünün de tesiri vardý. “Felâh Allah’tandý. Silâh Allah’ýn kudret elindeydi. Öyleyse
kul da kim oluyordu? Asýl sabreden O idi.” Hazreti Eyyûb'u
(aleyhisselâm) anlatýrken ona, “sabýr kahramaný” demiþti. Zira o,
kendisi için deðil, sýrf Rabbinin rýzasý için dua etmiþ, onu da
fevkalâde bir edeple yapmýþ, sadece “Zarar bana dokundu.” diyebilmiþti. Yaralarýndan beslenen kurtlar zikrin mahalli olan kalbini
ve dilini istilâ etmiþti. Boynu bükük, bunu anlatýyordu.
Üç þeye sabýr vardý. Ýnsan itaat üzere yaþamalý, ibadetin meþakkatlerine sabretmeliydi. Son ana kadar... Günaha girmeme
konusunda da öyle sabýrlý olmalýydý. Yasak dairesine yaklaþmamalý, o yollara bir adým atmamaya azmetmeliydi. Ve baþýna gelen musibetler karþýsýnda diþini sýkmalý, dayanmalýydý.
O sabrýn da hakkýný vermiþ; hayatýný salih amellerle yaþamýþ,
takva dairesinin dýþýna çýkmamýþ, hastalýklara, belâlara, sýkýntýlara
dayanmasýný bilmiþti.
Musibetin yüzüne güldükçe küçüleceðini ve deðiþeceðini anlatan Üstadýmýz bir Emirdað mektubunda bu mevzu ile ilgili
olarak þöyle diyordu:
“Hem benim hakkýmda musibet ve fena haberi aldýðý vakit,
merhum pederim Mirza (rahmetullahi aleyh) gibi olsun, merhume
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validem Nuriye (rahmetullahi aleyha) gibi olmasýn. Çünkü eski
zamanda, daðdaðalý hayatýmda hakkýmda acip havadisler peder
ve valideme ihbar ediliyordu. ’Sizin oðlunuz öldü veya vuruldu
veya hapse girdi’ gibi fena haberleri babam iþittikçe keyifleniyor,
gülüyordu. Derdi: ’Maþallah, oðlum, yine bir ehemmiyetli iþ, bir
kahramanlýk göstermiþtir ki, herkes ondan bahsediyor.’ Validem
ise, onun süruruna karþý þiddetle aðlýyordu. Sonra zaman, babamýn haklý olduðunu çok defa gösteriyordu.”
Demek, insan baþýna gelen musibetlere karþý öyle tavýr almalýydý.
Üstad Hazretleri, Birinci Cihan Harbi'ne talebeleri ile birlikte
gönüllü alay kumandaný olarak iþtirak etmiþti. Bir haftalýk þiddetli mukavemet Ruslarýn þehre girmesini engellemiþ, fakat Ruslar þehrin üç köprüsünü de tutmuþtu. Üstad þehrin karþý tarafýna
geçmek isterken bir binanýn üzerindeki su kemerinden aþaðýya
atlamýþ ve ayaðý kýrýlmýþtý. Þiddetli muharebelerde Üstadýmýzýn
çok sevdiði yeðeni ve talebesi Ubeyd de þehit düþmüþtü. Ubeyd,
Üstadýmýzýn ablası Dürriye’nin oðluydu. Üstadýmýz, kýrýlan ayaðýnýn þiddetli aðrýsýna, acýsýna raðmen þikâyet etmemiþ, of bile
dememiþti.
Hem hizmetin yüküne, hem kadir bilmeyenlerin eziyetlerine
tahammül için özel hazýrlanmýþ gibiydi. Ruhlara tam tesir edecek
hakikat derslerini verebilme arzu ve mesuliyetinin aðýrlýðýný dimaðýnda hissediyor, bunu bedenindeki, belindeki bir aðýrlýk gibi
duyuyor, bir yandan da yapýlan onca güzelliklere çirkin ve hain
ellerin ulaþmasýndan, talebelerinin huzurlarýnýn bozulmasýndan
ve çeþitli sýkýntýlara maruz kalmalarýndan duyduðu endiþe ruhunu ve kalbini yoruyor, âdeta sýrtýnda yumurta küfesi taþýr gibi
dikkat ve hassasiyetle yaþýyor, en meþru ve makul þeylerden bile
onlar hatýrýna vazgeçiyor ve bütün bunlara olaðanüstü bir sabýrla
dayanýyordu.
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Bu ahvalini kendisi þöyle anlatýyordu: “Cenab-ý Hak, rahmet
ve keremiyle, belime baþýma yüklenen Risale-i Nur eczalarýný ve
ruhuma ve kalbime yüklenen þakirtlerinin haysiyet ve izzet ve
rahatlarýný muhafaza için, fevkalâde bir sabýr ve tahammül ihsan
eyledi.”
Hapishanelere girmiþ, sürgünlere gönderilmiþ; güzel bakmýþ,
güzel görmeye çalýþmýþ, oralarý birer Nur medresesine döndürmüþtü. Elbette ki tahammül edilecek, hafife alýnacak þey deðildi.
En ufak bir güvenlik görevlisinin kapýlarýný týklatmasý karþýsýnda
insanlarýn yüreði aðzýna geliyordu. Onun bütün hayatý öyleydi.
O, kaderine razý oluyor, sabrediyordu. Ali Ulvi Kurucu Bey'in
amcasý, Hoca Veyiszade Mustafa Kurucu Üstadýmýz hakkýnda þöyle derdi: “O büyük bir mücahittir ve tektir. Bizler post
adaylarýyýz. Post üzerinde oturur, tesbih çekeriz. Ben yarým saat
hapishane hayatýna dayanamýyorum. O vazife yalnýz ona münhasýrdýr.”
O ise, moralini bozmuyor, yýkýlmýyor, motivasyonunu, hizmet aþkýný bir an olsun kaybetmiyor, içeri atýlma sebebi olan
kitaplarýnýn devamýný, hapishanelerde, sigara kâðýdý dahil, bulabildiði küçük kaðýt parçalarýna yazýyor, rulo yapýyor, talebelerine ulaþtýrýyordu. Yirmi sekiz gün deðil, yirmi sekiz sene böyle
yaþanýyordu.
Hastalýklardan baþýný kaldýramýyordu. Rabbi onun için âdeta
hastalýklarý bir arýnma kurnasý hâline getirmiþ, makamýný yükselten bir zemberek yapmýþtý. Mustafa Sungur Ağabey'i dinleyelim:
“Üstad bir gün neþeli ise, üç gün ýstýraplý ve hastalýklý idi. Bana
kaç defa: ’Sungur! Bende on tane hastalýk var. Birisi eðer sende
olsa, yataktan kalkamazsýn!’ demiþti. Demek hastalýktaki ecr-i
azîmi düþünerek sabrediyordu.”
Bayram Yüksel Ağabey, her þeye sabretmesinin hikmetini
kendi ifadelerinden þöyle naklediyor:
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“Beþeriyetin imanýný kurtarmak, masumlarýn imanýný kurtarmak için, Risale-i Nur’un neþri için her þeye sabredeceðim...
Eskiden cebbar kumandanlara baþ eðmeyen, hayatýnda kimseye
tenezzül etmeyen zât, þimdi bir bekçi, bir jandarma gelse, “Filân
yere git.” dese, gideceðim... Sabredeceðim, benim vazifem müspet hareket etmek, ben Eski Said’i býraktým. Yeni Said bütün
iþkence ve hakaretlere sabretmeye karar verdi.”
Demek, bütün insanlýðýn ve bütün masumlarýn imanýnýn kurtulmasý için o kadar sýkýntýya tahammül ediyor; bir ülkeyi, bir
nesli deðil, topyekûn insanlýðýn iman saadetini düþünüyordu.
Soyuna, diline, dinine bakmadan, bir kiþiyi Rabbin ebedî rahmetinden mahrum býrakmama azmi, hizmet ve dava ufkunun
þahidiydi. Duasýnda, talebinde insanlýðýn hidayeti; alýnlarýn secde, küre-i arzýn tevhid sadâlarý ile yýkanmasý vardý.
Onun dersinin muhataplarý, ondan bu mevzuda da derslerini
almalý, darýlmamalý, dayanmalý; gerek dostlardan, gerek hor bakanlardan gelen þeylere karþý gönülsüz yaþamalý, davanýn kutsiyetini ve akýbetteki büyük mükâfatý düþünerek sabretmeliydiler.

Sen Benim Aðzımda Dikenli
Bir Lokum Gibisin
Dünyaya güzel gözle bakýyor, hiçbir þeyi olduðundan fazla
ciddiye almýyordu. Tevazuuyla, sabrýyla, insanlardan bir insandý.
Kalbinde kasvet yoktu. Dünya ve istikbal onun için kopkoyu bir
zulmet deðildi; nur görüyor, aydýnlýk görüyor, gördüðüne ereceðini umuyordu. Kadife gönüllü olduðu için yüzü yumuþaktý.
Sevgi ve þefkat vardý gözlerinde... Tebessüme küs deðildi. Hikmetli, nükteli sözleri seviyor, aklýn yüzünün onlarla cilâlanmasýný istiyordu. Ve kim bilir o derin ufuk hayattan ne latifeler, ne
nükteler deriyordu.
Siirtli Þeyh Celal Efendi, Üstadýmýzýn eski bir dostu ve arkadaþý idi. Aralarýnda birçok þakalar, latifeler olmuþtu. Bediüzzaman Hazretleri, Meþrutiyet'ten sonra Ýstanbul’da neþrettiði "Ýki
Mekteb-i Musibetin Þehadetnamesi" isimli eserini dönüþünde
talebelerine okutmuþtu. Þeyh Celal, Üstadýmýzýn bu eserini okumadýðý gibi bir de þaka yapýyor, “Seyda, Ýstanbul’a gitmiþsin,
orada baþýndan geçenleri oturup yazmýþsýn, þimdi de burada
bunlarý okutuyorsun.” diyordu. Üstad Hazretleri, ayný þekilde
latife ile mukabele ediyor, “Celal, sen benim muarýzým mýsýn
yoksa?” diye soruyor ve “Sen benim aðzýmda dikenli bir lokum
gibisin. Ne yiyebiliyorum, ne atabiliyorum.” diyordu.
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Üstadýmýz, Eyüp’teki bir yoðurtçudan, “Merhaba yoðurtçu
efendi!” diyerek yoðurt alýrdý. Yoðurt ellerinde iken peþlerine
köpekler düþer, Üstad onlara “Pist birader, pist birader!” derdi.
Bir gün, Tevfik Demiroðlu biraz da latife ile: Üstadým, o birader,
ben birader. Böyle olur mu?” diye sormuþtu. Üstadýmýz, “Sen
uzun biradersin.” diye cevap vermişti.
Ceylan Ağabey'i severdi. Mânevî evlâdýydý onun... Ceylan
Ağabey de Üstadýmýza latifeler yapar, onu hoþnut etmeye çalýþýrdý. Zira bir gün, “Benim þarklý talebelerim latife eder, beni eðlendirirlerdi. Siz de beni ferahlandýrýcý sözler söyleyin.” demiþti.
Mektepte, öðretmeni tarafýndan niçin hep “on” aldýðý sorulduðunda, “Daha yüksek bir notunuz yok da ondan.” diyen
ateþin zekâlý Ceylan Ağabey'in bir gün bir meseleden ötürü caný
sýkýlmýþtý. Üstadýmýz gönlünü almak için, “Ceylan sana malta
eriði alacaðým.” dedi. Ceylan Ağabey, hemen Üstadýmýzýn gönlünü hoþnut edecek þu cevabý verdi. Zaten, gönlü de, her þeyi de
Üstadýna feda idi. “Üstadým, gönlümüzü mü alýyorsun, yoksa
yenidünya mý alýyorsun?”
Bir baþka gün, yapýlan bir yanlýþlýktan ötürü hiddetlenen
Üstadýmýz kulunç deðneði ile bazý aðabeylere vurduktan sonra:
“Size baklava alacaðým, yemeniz için...” demiþti. Ceylan Ağabey,
“Ben oklava yedim Üstadým.” diyerek yine Üstadýmýzý tebessüm
ettirdi. Ha oklava, ha baklava; aralarýnda ne kadar fark vardý
ki?
Bir bahar günü arabayla kýrlara geziye çýkmýþlardý. Otlayan
koyunlarýn, kuzularýn yanýndan geçerlerken Üstadýmýz: “Ceylan,
sana bir koyun alacaðým, bir de nine alacaðým. Nine koyunu
saðar, sen de sütünü içersin.” deyince, Ceylan Ağabey, “Nine ihtiyardýr, bu iþleri yapamaz.” cevabýný vermiþti.
Abdullah Yeðin Ağabey, Urfa’dan Üstad'ın yanýna Emirdað’ýna gelmiþti. Üstad hiddetlendi, niçin çýkýp geldiðini sordu.
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Ýzinsiz nasýl ayrýlýr, gelirdi? Onu bir hüsn-ü niyetle Zekeriya Kitapçý Ağabey çaðýrmýþtý. Durumu anlayan Ceylan Ağabey, yine
parlak zekâsý ile latife yaparak meseleyi izah etti. “Zekeriya’nýn
dolmuþuna binmiþ, Üstadým.”
Üstadýmýzýn yanýnda özel bir kredisi, hatýrý vardý. Fevkalâde
hassas davranýyordu. Yakýnlýðýn ölçüyü þaþýrtmayacaðý kadar
yüksek bir idrak ve derin bir ruhtu. Onu incitmekten sakýnýyor,
kiminle muhatap olduðunu biliyordu. Kirden, olur olmaz þeylerden kendini beri tutuyor, Üstadý da onu iyi tanýyordu.
Bir gün Üstad Hazretleri iman ve Kur’ân hizmetinin önemini anlatmýþ, “Size yirmi huri de verilse, yine bu hizmeti terk
etmemeniz lâzım!” demiþti. Ceylan Ağabey, yine latifesini yaptý.
“Üstadým,” dedi, “Bana bir tanesi yeter.”
Bayram Ağabey'in ifadesi ile “Ders, ikaz ve taltif mahiyetinde
latifeler yapardý.” Bayram Ağabey, uzun yýllar Üstadýmýzýn yanýnda bulunmanýn, fakat ondan daha önemlisi, onun gönlünden
geçenleri bile her þeyden aziz tutmanýn teslimiyetiyle, en küçük
bir hareketinin bile manasýný yüzüne bakýnca anlamakta meleke
kesbetmiþti. Özellikle rahatsýz olduðu, sesinin çýkmadýðý zamanlarda yüzüne bakýnca ne demek istediðini anlardý. Üstad da ona,
“Keçeli, kulaðý gözünde...” derdi.
Evet, kulun Rabbinin ihsanlarýndan duyduðu hoþnutluðu
belli olmalýydý. Dünya ve hayatla küs yaþamak, her þeye karanlýk
bakmak umumi güzelliði görmemekti, nankörlüktü. Ýmanla huzura ermiþ gönüllerin simalarý tebessümle barýþýktý.

Abdülmecid! Ýnsan Kâinata Bakar da
Nasıl Bilmediði Bir Mesele Kalır?
Hayatý kutsî davasý uðrunda sýkýntýlarla, meþakkatlerle geçiyor, o sabrediyor, tebessüm ediyor, sadece nefsinden þikâyetçi
oluyordu. Büyük bir idrakti. Kim bilir hayatý ve yaþadýklarýný
nasýl duyuyor, nasýl anlýyor, o ufka en ufak bir haksýzlýk nasýl bir
tesir yapýyordu. Evet, idrak þahikalarýnda dolaþýyordu.
Kýþýr ile deðil, hep özle meþguldü. Zira “Lübbü bulamayan
kýþýr ile meþgul olurdu.” Peygamber Efendimiz'e (sallallâhu aleyhi
ve sellem), âdeta “Her kum tanesinin Allah’ý düþün!” demesi gibi,
ona da her mevcut bir þeyler söylemiþ, “Bize bak, seni buraya
göndereni bizimle bilebilir ve bulabilirsin.” demiþti. O nazarlar
âleme boþ boþ deðil ibretle bakmýþ, her þeydeki nizamý ve ahengi
müþahede etmiþti.
Küçük yaþlarýndan itibaren Þah-ý Geylânîleri idrak ediyor,
çevresindeki onca itibar ettiði insana raðmen nazarýný baþka bir
yöne çevirebiliyordu. Kendisi anlatýyor:
“Ben sekiz dokuz yaþýnda iken, bütün nahiyemizde ve etrafýnda ahali Nakþî tarikatýnda ve oraca meþhur Gavs-ý Hizan namýyla bir zâttan istimdat ederken, ben akrabama ve umum ahaliye
muhalif olarak “Yâ Gavs-ý Geylânî!” derdim. Çocukluk itibariyle
elimden bir ceviz gibi ehemmiyetsiz bir þey kaybolsa, “Yâ Þeyh!
Sana bir Fatiha, sen benim bu þeyimi buldur. Acaiptir ve yemin
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ediyorum ki, bin defa böyle Hazreti Þeyh, himmet ve duasýyla
imdadýma yetiþmiþ. Onun için bütün hayatýmda umumiyetle
Fatiha ve ezkâr ne kadar okumuþsam, Zât-ý Risalet'ten (sallallâhu
aleyhi ve sellem) sonra Þeyh-i Geylânî’ye hediye ediliyordu.”
Daha sonraki nesiller içinden çýkacak bir kýsým haddini bilmezlerin, geçmiþ devirlerin büyüklerine karþý yapacaklarý saygýsýzca ifadelere karþý o günden gösterdiði bu hürmet, âdeta onlara
bir “Çocuk kadar bile hakikati anlamamýþsýnýz, ona hürmetiniz
kalmamýþ.” demektir ki, bu ayný zamanda alýnmasý gereken tavrý
da bir kere daha ders verir, büyükler hakkýnda doðabilecek su-i
vehimleri yýkar. O, selefin büyüklerini hep takdir, minnet ve hürmetle yâd eder.
Bütün ömrünü tefekkürle yaþamýþ, hep dersler çýkarmýþ, bir
þeyler anlamýþtý. Gençlik yýllarýnda bir gün kardeþi Abdülmecid
Efendi ile birlikte iken, bir taþýn üzerine oturmuþ, ellerini bacaklarýnýn üzerine koymuþ, baþýný kaldýrmýþ, uzaklara, ufuklara doðru bakmýþ: “Abdülmecid! Ýnsan kâinata bakar da nasýl bilmediði
bir mesele kalýr?” demiþti. Kim bilir, o bakýnca neler okuyordu.
Vâkýa, “Âyetü’l-Kübrâ” risalesini, kâinattan dersini alan bir seyyahýn müþahedeleri olarak yazacak, anlaþýlmasý gerekenleri gösterecek; gökleri, yýldýzlarý, nehirleri, denizleri, daðlarý, yaðmuru
hikmet lisaný ile konuþturacaktý. Boþ gözlerle bakan nesillere
hikmet dermeyi öðretecekti.
Bayram Yüksel Ağabey'in anlattýðýna göre, bazen Isparta’nýn
yüksek yerlerine çýkar, oradan Isparta’yý temaþa ederdi. Yol kenarýndaki asmalarýn salkýmlarýný saydýrýr, onlardaki ilâhî sanatlarý
izah eder, üzümlerin kudret helvalarý olduðunu söylerdi.
Kýrlarda gezerken, kitab-ý kebîri mütalâa eder, bir kaplumbaða görse onunla ciddî alâkadar olur, “Maþallah, barekallah,
ne güzel yapýlmýþ, þundaki sanatý sizlerden geri görmüyorum.”
derdi.
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Kýrlara gittiklerinde de en yüksek yerlere çýkar, sürekli
kâinatý tefekkür eder, risaleleri tashihle meþgul olurdu. Okutur,
dinler, talebelerine, “Sizlerdeki gençlik bende olsa, þu daðlardan
inmem.” derdi.
Derin anlayýþý, hüþyâr, uyanýk bir kalbi vardý. Risaleler okunurken mübarek gözlerinden yaþlar dökülürdü.
Her þeyden bir hakikat dersi çýkardýðý gibi kabir taþlarýndan
da o dersi çýkarýr, belki en mühim derslerden birisini onlardan
alýrdý. Yolculuklarda, kýrlarda rast geldiði kabirlere dua ederdi.
Bir gün: “Bu kabir taþlarý canlý birer muallim gibi ihtar ediyor.
Bu kabir taþlarý, ’Sizler de buraya geleceksiniz.’ diye lisan-ý hâliyle ders veriyor. Þimdi ise ehl-i dünya iptal-i his nevinden kabirleri þehirlerin dýþýna çýkarýyorlar. Ta ki ölümü hatýrlamasýnlar.”
demiþti.
Ýstanbul’da sinemaya gitmiþ, fakat o çoklarýnýn gördüðünden
baþka þeyler görmüþ, farklý þeyler dermiþti. Zira þakaðýndan hep
hikmet damlýyordu. O zamanlardaki talebelerinden olan Molla
Süleyman’dan dinleyelim:
“Bediüzzaman’la beraber Ayasofya’da iken bir gün bana dedi
ki:
– Süleyman, haydi sinemaya gidelim.
Beraberce kalktýk. Alemdar sinemasýna gittik. Birinci mevkiye bilet aldý, zaten her yerde hep en iyi yeri seçerdi. Bir müddet
seyrettik. Ben arkasýnda oturuyordum. Üstad Hazretleri bana
döndü dedi ki:
– Ne anladýn bu filmden?
– Hiç, dedim.
O zaman buyurdu ki:
– Süleyman, iþte dünya da böyledir. Kendisi sabit olmadýðý
gibi, içindekiler de öyledir. Fânîdir, durmuyor, gidiyor. Onun
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için dünyana güvenme, bu film kadar kýsadýr. Sinema perdeleri
gibi akýp gidiyor, göz açýp kapayýncaya kadar geçip gidiyor.”
Ýnsanlarýn akýllarýnýn bulandýðý yerlerde bile o, toplayacak güzellik, alýnacak ders buluyor, âdeta, O’nu (celle celâlüh)
unutanlarýn uydurduðu, “þartlar, zemin, sokaklar” bahanesini
ayaklarýnýn altýna alýyor, þikâyetçi olmak, günahlarla kararmak,
karamsarlýða kapýlmak yerine, istikamet ve takva üzere yaþamayý,
her þeyin iyi yanýný aramayý öðretiyordu.

Benim Bütün Bunların Kırk Misli Kadar da
Mânevî Meþhudatım Var
Hâfızasý da idraki gibi güçlüydü. Üç ay içerisinde, on beþ
senede bir derece halledilebilecek doksan kitabý hýfzetmiþti. Her
þeyin sonsuz bir ilimle kaydedildiðini anlatýrken, Nur Aleminin
Bir Anahtarý isimli risalesinde kendisi hakkýnda þöyle diyordu:
“Týrnak kadar kuvve-i hâfızaya malik bir adamýn kafasýnda doksan kitabýn kelimâtý yazýlmýþ... Ve üç ayda, günde üç saat meþgul
olarak, hâfızasýnýn sahifesinin yalnýz o kýsmýný ancak tamam edebilmiþ. Ayný adam, seksen sene ömründe gördüðü ve iþittiði ve
merakýný tahrik eden ve ona hoþ gelen mânâlarý ve kelimeleri ve
suretleri ve savtlarý o týrnak kadar kuvve-i hâfızasýnýn sahifesinde
istediði vakitte müracaat edip, bir büyük kütüphane kadar bütün
mahfuzatýnýn ayný þeylerini orada bütün istediklerini mevcut ve
muntazam yazýlmýþ ve dizilmiþ görüyor.”
Bu mesele münasebetiyle ayrýca: “Benim bütün bunlarýn kýrk
bin misli kadar da, mânevî meþhudatým vardýr. Onlar da aynen
kuvve-i hâfızamda yazýlmýþtýr.” buyurmuþtu.
Bu, Cenâb-ý Hakk’a ait bir tevhid ve kudret mührü idi. Evet,
O (celle celâlüh), her þeyi hâfıza gibi bir þeyde topluyor, birliði
iþaret ediyordu. Ve her kayýt bir hesap içindi. Bunca kayýt, bir
gün bir huzurda her þeyin ortaya döküleceðinin, hesabýn görüleceðinin þahidiydi.
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Haramlardan ve harama nazardan fevkalâde uzak duruyor, iffetle ve itaatle yaþýyordu. Ailesi, ceddi de öyleydi. O, baþkasýnýn
mahsulünden yemesinler diye kendi tarlasýna kadar hayvanlarýnýn aðzýný baðlayan Mirza Efendi ile kendisine hamile kaldýðýnda
hiç abdestsiz yere basmamýþ, çocuðunu hiçbir zaman abdestsiz
emzirmemiþ, hayatý boyunca hiçbir zaman teheccüdünü kaçýrmamýþ Nuriye Haným'ýn çocuðuydu. Ýmam-ý Þâfiî Hazretlerinden, harama nazarýn insanýn hâfıza kuvvetini zayýflattýðýný
naklediyor ve bu durumun hikmetini izah ediyordu. Hâfızasý
darbe almamýþtý.
Kendisine 1892’de Bediüzzaman lakabýný veren Siirt’te ilim
ve kemali ile meþhur Molla Fethullah Efendi'nin sorduðu bütün sorulara cevap verdiðinde, Molla Fethullah Efendi: “Pekâlâ,
zekâda harikasýnýz. Fakat acaba hýfzýnýz nasýldýr? Makamât-ý
Harîriye’den birkaç satýrýný iki defa okumakla hýfzedebilir misiniz?” der ve kitabý uzatýr.
Molla Said, kitabý eline alýr, birkaç satýrýný deðil, bir yapraðýný
bir defa okuyarak hýfzeder ve ezbere okur. Molla Fethullah hayretini þu sözlerle dile getirir:
“Zekâ ve hýfzýn ifrat derecesiyle bir adamda toplanmasý ender
hâdiselerdendir. Bunu bir sende, bir de Molla Halid-i Ûlekî’de
gördüm.”
1893 de, Siirt’e baðlý, Tillo kasabasýnda meþhur Hassa Kubbesi'ne kapanýr ve Kamusu'l-Muhît ismiyle bilinen Kamus-u Okyanus’u Bâbü's-sin’e kadar ezberler. Bu miktar, kitabýn muhtevaca tam yarýsýdýr ve Türkçe tercümesinde 2321 sahifeyi kapsar.
Bazen ve bazý þeyleri, belki de istemediklerini veya dünyevi
olanlarýný hatýrlamadýðý olsa bile, âdeta unutma huyu yok gibiydi ve fevkalâde dikkatliydi. Mehmed Munip Yalaz, Kastamonu
vali muavinlerinden Feridun Çayýr’ý isteði üzerine Üstadýmýza
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götürmüþtü. Üstad Hazretleri, büyük bir âlim olan babasýný tanýyordu, dostluklarý, arkadaþlýklarý vardý. Feridun Bey'e:
– Evinize geldiðim zaman bana kapýyý açan siz deðil miydiniz, diye sordu.
Aradan yýllar geçmiþ, belki kýrk elli sene evvel görmüþtü. Feridun Bey, büyümüþ, çeþitli yerlerde memurluklar yapmýþ, vali
muavini olmuþtu. Tabii ki çok deðiþmiþti. Buna raðmen, Üstad
Hazretleri, daha tanýþtýrýlmadan, kapýdan girer girmez tanýmýþtý.
Hâfızasý da, ýsmarlama hayatýna þahitti. Nesillerin idrakleri ve
hâfızasý kuruyorsa, bu günahlarýn tahribindendi.

En Büyük Ders, Doðruluk Yolunda
Ölümü Ýstihkar Dersi Vermektir
Hep doðru olmuþ, emredildiði gibi dosdoðru yaþamýþtý. Ona
göre, “En büyük ders, doðruluk yolunda ölümü istihkar dersi
vermekti.” Onun için kurþunlara, idam sehpalarýna tereddütsüz
yürümüþ; hunhar bir kumandanýn kurþunlara dizmek tehdidine aldýrmamýþtý. O bir Müslüman âlimiydi ve Müslümanlýðýnýn
gereðini yapýyordu. Aslýnda iman eden her insanýn hâli imanýný
doðrulamalýydý.
O, bir hayat için yalana tenezzül etmeyecekti. Zira yalan, büyük bir çirkinlikti; mânâsýnda Rabbin þahitliðini inkâr kokusu
vardý. O (celle celâlüh), görüyorken, bu olmamalýydý. “Aldanýrýz, fakat aldatmayýz. Bir hayat için yalana tenezzül etmeyiz.”
diyen oydu. Bu söz, imanlý bir gönlün çaðlamasýydý.
Ýnkâr da bir yalandý; yalanlarýn en büyüðüydü. Bunca þahide
ve þahitliðe raðmen hakikatin zýddýný iddiaydý. Hayatýn ve huzurun devamý doðruluk üzerineydi. “Küfür yalandýr, iman sýdktýr.
Þu burhan kâfi deðil midir ki, hayatýmýzýn bekasý imanýn ve sýdkýn ve tesanüdün devamýyladýr.” demiþti.
Yalana böyle bakan bir insan için, yalana yaklaþmak Allah
Teâlâ’dan (celle celâlüh) uzaklaþmaktý. Sadýk talebesi Ceylan
Ağabey'i, talebeliðe kabul ettiðinde ona verdiði ilk ders doð-
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ruluk ve sýdk hakkýnda idi. Ceylan aðabey, o günlerde on beþ
yaþýndaydý.
“Daima doðru olacaksýn. Hiç yalan söylemeyeceksin. Sana
bir milyon lira verirler, sen bana ihanet edebilirsin. Fakat ismin
ebediyen kötü anýlýr.” buyurmuþtu.
Yalana hiç tenezzül etmemiþti ve yakýnlarýnýn da tenezzül
etmesini istemiyordu. Ýman eden insana doðruluk yakýþýrdý. Ýnsanlar onun dilinden, elinden emin olmalýydýlar. Kimsenin aleyhinde konuþmamasý, gýybeti öldürücü zehir olarak gömesi de
emin bir insan olmasýndandý.

Kardaþım, Bana Onların Ýyi Taraflarını Anlat,
Fena Vaziyetlerini Anlatma
“Gýybet, ehl-i adavet ve hased ve inadýn en çok istimal ettikleri alçak bir silâhtý. Ýzzet-i nefis sahibi bu pis silâha tenezzül edip
istimal etmemeliydi.” Çünkü gýybet, Kur’ân’ýn âyetlerinde “aklen, kalben, insaniyeten, vicdanen, fýtraten ve milliyeten” kötülenmiþ, reddedilmiþti. O, canavarca arkadaþýný diþlemeye denkti.
Üstad Hazretleri, Bayram Yüksel Ağabey'in þehadetiyle, kimsenin gýyabýnda konuþmaz ve konuþmayý da menederdi.
Van’daki Nurþin Camii'nde kaldýðý günlerde, bir köpek hücre
kapýsýný açýk görünce içeri girmiþ, talebelerin kavurmasýný yemiþ
ve kavurmanýn içinde bulunduðu küpü de kýrmýþtý. Talebeler,
köpeði bir þekilde tekrar getirip dövmeye karar verdiler. Üstad,
onlarý köpeðe bir þey yapmamalarý, hatta aleyhinde konuþmamalarý hususunda ikna etti ve:
“Bu hayvanýn gýybetini yapmayýn ve helâl edin.” dedi.
Köpeðin bile gýybetini yaptýrmýyor, aleyhinde konuþturmuyor, üstelik ona haklarýný helâl etmelerini istiyordu. O hayvan
açtý ve kapý açýktý. Hayvanlarýn aleyhinde olunmasýndan ve konuþulmasýndan bu denli rahatsýz olan, insanlar hakkýndaki gýybetten kim bilir ne denli rahatsýz oluyordu. Gýybetin, bulaþýcý bir
illet gibi zihinleri ve kalpleri istila ettiði bir çaðda muhakkak ki
bu duruþ çok önemliydi.

Secdede Bir Ömür

107

Gýybete karþý duyduðu hassasiyeti Molla Hamid Ekinci
Ağabey þu sözlerle anlatýyordu: “Gýybet ve yalandan çok hiddet
ederdi. Katiyen kimseyi gýybet ettirmezdi.”
Bir gün birisi, dinin emirlerinin çok sýký olduðunu, insaný her
taraftan kuþattýðýný söylemiþti. Üstadýmýz, “Evet” dedi, “saða dönüp gýybet, sola dönüp yalan söylenirse elbette böyle olur.” Yani, din, kötülüðü bir meslek hâline getiren, mide bulandýrýcý
þeylerden lezzet alan bozuk tabiatlar için sýkýcý idi. Tabiatý bozuk
olanlar güneþin ýþýklarýndan zarar görüp, kokuþmuyor muydu?
O iyiliklerin ve güzelliklerin yayýlmasýný istiyor ve bunlardan bahsedilmesinden hoþlanýyordu. Ahmed Ramazan Ağabey,
Irak’ý, Suriye’yi ve Mýsýr’ý dolaþtýktan sonra Üstad'ın yanýna gitmiþ, Müslümanlarýn İslâm’a uymayan hâllerini görmüþ, üzülmüþ
ve bunlardan Üstad’a bahsetmek istemiþti. Üstad Hazretleri,
Ahmed Ramazan Ağabey'in daha ilk cümlesinde eliyle “Sus!”
iþareti yaptý ve “Kardaþým, bana onlarýn iyi taraflarýný anlat, fena
vaziyetlerini anlatma.” dedi.
Kötü, emsal teþkil edip de örnek alýnacak þey deðildi ki dinlesin ve dinlensin... Keþke, herkes öyle yapsa, ondan bu dersi
alabilseydi. Zira kötü ile bu kadar burun buruna yaþamýþ günümüz insanýnýn, bir kelimelik olsun çirkinlikten bahse ihtiyacý da,
takati de yoktu.

Bana Zulmedenler Türklük Perdesi
Altına Girmiþ, Baþka Millettendir
Müttakî yaþýyor, karar verirken öteyi düþünüyor, hareketlerine basireti sirayet ediyordu. Dünü bugünle, bugünü yarýnla birlikte deðerlendiriyor, isabetli karar veriyordu. Tek düze deðildi.
Belki ondan, belki de kalbinin nezahetinden emsaline az rastlanýr
bir uzak görüþlülüðü, seziþi, anlayýþý vardý. Kullukta derinleþtikçe
Rabbi ufkunu açmýþtý.
1908 yýlýnda, Mýsýr Ezher Üniversitesi reislerinden meþhur
Þeyh Bahid Efendi Ýstanbul’a gelmiþti. Elli dört yaþlarýnda, kâmil
bir Ýslâm âlimiydi. Bediüzzaman Hazretleri de Ýstanbul’daydý ve
otuz bir yaþlarýndaydý. Bir gazetecinin ifadesiyle, “Þark'ýn yalçýn
kayalýklarýndan, bir ateşpâre-i zekâ, Ýstanbul afakýnda tulû etmiþti.” Her suale cevap veriyor, kimseye soru sormuyordu. O
günlerde, âlimleri münazaraya davet etmekteki maksadý þarktaki
ilim ve irfan faaliyetlerine dikkatleri çekmekti.
Ýstanbul ulemasý, karþýsýnda acze düþtükleri bu genç âlimi
ilmen mağlûp etmesi için Þeyh Bahid’den yardým istedi. Þeyh
Bahid bu teklifi kabul etti ve bir namaz vaktinde Ayasofya Camii’nden beraber çýktýlar ve oradaki bir çayhanede oturdular.
Þeyh Bahid Efendi, kimseye bir þey sormayan bu gence sordu:
– Osmanlý Hükûmeti'ndeki hürriyete ne diyorsun ve Avrupa
hakkýnda fikrin nedir?
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Þeyh Bahid’in bu soru ile maksadý, umman gibi ilminde ve
ateşpâre zekâsýnda þüphe olmayan bu gencin, uzak görüþlülüðünü, basiret ve ferasetini, içinde yaþadýðý dünyayý anlamaktaki
seviyesini test etmekti. Bediüzzaman Hazretleri, Þeyh Bahid’e:
“Bu gençle münazara edilmez. Ben de ayný kanaatteydim. Fakat
bu kadar veciz ve beliðâne bir tarzda ifade etmek, ancak Bediüzzaman’a hastýr.” dedirten þu cevabý verdi:
– Osmanlý Hükûmeti Avrupa ile hamiledir. Avrupa gibi bir
hükûmeti doðuracak. Avrupa da İslâmiyet’e hamiledir. O da
İslâm devleti doðuracak.
Zaman, Üstad Hazretleri'nin bu tespitini doðruladý.
Üstad Hazretleri, mütevazý bir insanýn, o günlerde, zahiren
herkese “hodri meydan” çeker gibi bir tavýr almasýnýn hikmetini
Âsâr-ý Bedîiyye isimli eserinde þöyle izah ediyordu:
“Þimdi anlaþýldý ki, o fevkalâde muvaffakiyet ve benim de
haddimden çok ziyade o hodfuruþluk ve mânâsýz izhar-ý fazilet
ise, ileride Risale-i Nur’un Ýstanbulca ve ulemaca makbuliyetine
ve ehemmiyetine zemin izhar etmek imiþ.”
O çekirdek hayat, yarýn, herkesin, her þeyi tenkit etmeyi âdet
hâline getirdiði, tenkidin bir icraat, ortaya bir þey koymak zannedildiði, boþlarýn, meydaný boþ bulup boþluðu yumrukladýðý
günlerde, kimse Nurlar'la muaraza meydanýna çýkmasýn diye o
günden zemin hazýrlamýþ veya buna sevk edilmiþti. Gerçekten de
daha sonra, aklý baþýnda ve ciddî hiç kimse buna cesaret ve cüret
etmedi, edemedi. Zira Nur eczalarý birer hüccetti. Gençliðinde
mağlûp edilemeyen bir insaný, ikramlarla ve özel donanýmlarla
kemale erdiði, en güzel meyvelerini verdiði bir dönemde mağlûp
etmeyi ummak, veya o eserlerde kusur aramak elbette akýl kârý
olmayacaktý.
Rus polisi ile olan meþhur konuþmasý da hem ümidini, hem
nazar ufkunu göstermesi açýsýndan çok önemlidir. O içinde bu-
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lunduðu dünyanýn gerçeklerini en iyi þekilde kavrayan, idrakin ve
hayalin ulaþtýðý ufuklarý hakikat nazarýyla seyreden bir insandý.
Þeyh San’an Tepesi'nden Tiflis’e doðru bakýyordu. Mart ayýnýn, yaðýþlý, soðuk bir günüydü. Ýçtimai hayatýmýzda da kýþ vardý. Adam bundan cesaret aldýðý için cüretkârdý. Rus polisi onun
ümidine, o da onun aklýna þaþmýþtý. Orda birbiri ardýna üç karanlýk çökecek, bizde üç nur birbiri arkasýndan inkiþaf edecekti.
Haber verildiði gibi Sovyetler; sosyalizm, bolþeviklik ve komünizm zulmetini peþ peþe yaþadýlar.
“İslâm parça parça olmuþ” dedi polis.
Cevap, imanlý bir yüreðin sarsýlmaz metanetini gösteriyordu.
“Tahsile gitmiþler. Ýþte Hindistan, İslâm’ýn müstaid (kabiliyetli) bir veledidir; Ýngiliz mekteb-i idâdisinde (lise) çalýþýyor.
Mýsýr, İslâm’ýn zeki bir mahdumudur; Ýngiliz mekteb-i mülkiyesinden (siyasal bilgiler fakültesi) ders alýyor, Kafkas ve Türkistan,
İslâm’ýn iki bahadýr oðullarýdýr. Rus mekteb-i harbiyesinde talim
ediyor, ilâ âhir...
Yahu, þu asilzade evlât, þehadetnamelerini aldýktan sonra,
her biri bir kýta baþýna geçecek, muhteþem adil pederleri olan
İslâmiyet'in bayraðýný afak-ý kemalâtta temevvüc ettirmekle, kader-i ezelînin nazarýnda feleðin inadýna, nev-i beþerdeki hikmet-i
ezeliyenin sýrrýný ilân edecektir.”
Bu, imandan gelen nurla istikbali aydýnlýk gören bir kalbin
tespitleriydi. Kuru bir temenni deðildi.
Barla’da nahiye müdürlüðü yapmýþ Cemal Can da Üstadýmýzýn sezgisini, ileri görüþünü ve ferasetini þu þekilde anlatýyordu:
“Çok zeki bir insandý. Fizyonomi itibariyle, karþýsýna biri gelince o adamýn nasýl bir kimse olduðunu derhal anlýyordu. Onun
hâlet-i ruhiyesine göre konuþup, öyle ders veriyordu.”
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Ýhtimal, röntgen þualarýnýn insanýn içini resmetmesi gibi, karþýsýna gelenin ruh portresini keþfediyor, ona göre konuþuyordu.
Hazreti Üstad, iman nazarýyla bakýyor, net görüyor, isabetli
karar veriyordu. Anadolu’yu ve Türk milletini İslâmiyet’e hizmetinden ötürü çok severdi. Deðiþik vesilelerle dinin aleyhinde
çalýþan gizli güçlerin ve komitelerin varlýðýndan bahsediyordu.
Ýslam Dünyasý'nda, özellikle Türkiye’de oynanan dehþet verici
bir oyunu o günlerden keþfetmiþti. Nesebi, soyu Türk ve Müslüman olmayan, fakat bu memleketin önemli noktalarýný iþgal eden
insanlarýn varlýðýný, baþkalarýnýn hesabýna çalýþtýklarýný tespit etmiþti. Þöyle diyordu:
“Ben bakýyorum; kim bana zulmediyor, dikkat ediyorum, onlar katiyen Türk deðillerdir. Çünkü, hakikî Türklerde zulmetmek
damarý yoktur. Bana zulmedenler, Türklük perdesi altýna girmiþ
baþka millettendir.”
Bu önemli bir iþaretti ve ancak bu kadar ifade edilmiþti.
Feraseti imanýndandý. Kulluðunun inkiþafýndandý. Dar düþünceler, dar görüþler bir mümine yakýþmazdý. İslâm’ýn istikbali,
Müslümanlarýn hayatý bütün yönleriyle anlamasýna, ufuklu yaþamasýna baðlýydý.

Âdeta Asker Gibi veya Saat Gibi Dakikti
Büyüleyici, bitirim; günümüzün ifadesi ile karizmatik bir insandý. Ýnsanlar bakýþlarýný ondan çekemez, o, nazarlardan sýkýlýr,
“bakmayýn” derdi. Yine de insanlar onun bulunduðu meclislerde
güne bakan çiçekleri gibi kendilerini ona yönelmekten alamazdý. Onun geçtiði sokaklar onu bir an olsun görebilmek isteyen
insanlarla dolardý. Sanki o, yürekleri kendisine çeken bir mýknatýstý.
Konuþmasý, susmasý, düþünmesi, oturmasý, yürümesi, bakmasý; komple bir insan olduðunu gösteriyordu.
Hayatý düzen, intizam üzere idi. Bu mevzuda Mustafa Sungur Ağabey'i dinleyelim: “Üstadýmýz defaatle, “Benim hayatým
intizamla geçmiþtir.” derdi. Evet, Üstadýmýzýn hayatý, hatta her
yirmi dört saat günlük hayatý intizamlý idi. Gece ibadeti, teheccüd namazý ve mutlaka seher vaktinde uyanýk ve tesbihatta ve
duada olmasý daimî idi. Gece evrad okuduktan sonraki dua zamaný çok ehemmiyetli idi. Herhâlde o zamanda bir vakti vardý
ki, külliyet kesbedip bütün zerrat-ý kâinat namýna tesbih ve tahmid ederdi. Gündüz de; yemeði, risale tashihi ve ziyaretçilerle
sohbeti vardý ki, hep intizamlý idi.”
Üstad'ın çalýþma sistemine ve hassasiyetine Bayram Yüksel
Ağabey de þu ifadelerle dikkat çekiyordu: “Âdeta asker gibi
veya saat gibi dakikti. Bir hizmeti anýnda yaptýrýrdý. Kýrlara
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gittiðimizde bazen, “Hemen döneceðiz.” derdi. Bakardýk ki,
Ankara’dan veya Ýstanbul’dan bir üniversiteli kardeþimiz gelmiþ,
formalarý getirmiþ, Üstadýmýzý bekliyor.”
Bu çalýþma sistemine, bu iþ disiplinine ve intizama, hayatlarý
keþmekeþe dönmüþ insanýmýzýn ne kadar ihtiyacý var. Baþkalarýný
baþarýya taþýyan sistemli çalýþmak, dinlerinin emriyle günde beþ
vakit intizama zorlanan Ýslâm Dünyasý için bütünüyle elzemdi.
Ve herhalde eski ihtiþamý yeniden kazanmanýn yolu bu intizamdan geçecekti.
Bir Müslüman’ýn taþýmasý gereken vakarý ve izzeti taþýrdý.
Ýnsanlarýn dünyaya meylettiði günlerde miskin ve terk-i dünya
bir hâl insanlarýn dinden soðumasýna sebebiyet verebilirdi. O,
dünyayý kesben deðil, kalben terk ediyor; asr-ý hâzýrýn fen ve
felsefesinin bütün meselelerini, hakkýnda kitap yazacak kadar
hallediyor, acze ve haþa tembelliðe düþmüyordu. Abdullah Ekinci, Birinci Cihan Harbi'nden önce gördüðü Üstadýmýzý þöyle
anlatýyordu:
“Harpten önce Üstad Van’da çok þatafatlý gezerdi. Güzel giyinirdi, kibar ve güzel bir endamý vardý. Paþalarýn arkadaþýydý.
Horhor Medreselerinde müderristi.”
Dünyayý halledemediði için dünyayý terk edenler deðil, nazarlarýný âhirete diktiði için dünya yolunu cennet köþesine çeviren,
o düzeni ve huzuru kuran insanlar olmak görevimizdi. Çekirdek
hayat yaþayan Üstadýmýz kendi dünyasýnda iþte bunu kurmuþ,
model alýnmasý için bunu göstermiþti.

Ben de Dünyaya Kur’ân’ın Sönmez, Söndürülmez
Ebedî Bir Mucize Olduðunu Ýlân Edeceðim
Bütün yaptýklarýný İslâm’ýn ikbali için yapýyordu. Kendisi için
yaþamaz, her þeyi din için severdi. Hutbe-i Þamiye’de, “Biz dini
severiz. Dünyayý da yine din için severiz.” buyurmuþtu. Dinin
îlâsýnda kendisini mesul ve vazifeli görüyordu. Kendisini özel
birisi olarak gördüðünden deðil; mümindi, bu imanýnýn gereðiydi.
1899’da, Van Valisi Tahir Paþa, Bediüzzaman’a, bir gazetedeki, Ýngiliz Müstemleke Nazýrý'nýn sözlerini göstermiþti. Gladstone isimli sömürgeler bakaný elindeki Kur’ân’ý göstererek þöyle
diyordu:
“Bu Kur’ân Müslümanlarýn elinde bulunduðu müddetçe biz
onlara hakikî hâkim olamayýz. Ne yapýp yapýp, ya bu Kur’ân’ý
sükût ettirip ortadan kaldýrmalýyýz. Veya Müslümanlarý ondan
soðutmalýyýz.”
Bu haber ve çirkin plânlar karþýsýnda dinî gayreti ihtizaza gelen Bediüzzaman Hazretleri, dünya çapýnda bir İslâmi gayretin
gerekliliðini düþünmüþ, nazarýný bütün cihana çevirmiþ ve “Ben
de dünyaya Kur’ân’ýn sönmez, söndürülmez ebedî bir mucize
olduðunu ilân edeceðim.” demiþti.
O, saðýna soluna bakmamýþ, kimlerin kendisi ile birlikte geldiðini düþünmemiþ, vazifeyi omuzlarýnda ve kendine ait bilmiþti.
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Evet, bu hissiyat ve düþünce her Müslüman’da olmasý gereken
þeydi. O günden sonra zihnindeki plânlarýný iki ana esas üzerinde topladý.
Bu hâdiseyi anlattýðý Emirdað Lâhikasý’nda, âhiretimizi ve
dünya hayatýmýzý baskýlardan, zulümlerden, dalâletin helâkinden
kurtarmak için o iki vesileyi izah ediyordu. Birincisi, Kur’ân’a
ait hakikatlerin izah ve ispatý; ikincisi ise fen ve din ilimlerinin
birlikte öðretildiði medresenin veya medreselerin açýlmasý idi. O,
o gün kalbine doðan þeyle, Afrika’daki Camiü’l-Ezher gibi, Asya’da da, ondan daha büyük, “Medresetü'z-Zehrâ” namýnda bir
medrese plânlamýþtý. Belki o medresenin bütün dünyada binlerce, yüz binlerce þubelerinin olmasýný ümit etmiþ, belki o gün ona
görünen sadece o ana misyonun genel hususiyetleri olmuþtu.
Bu medrese, Asya’nýn saadetinin ve İslâm Dünyası'nýn birliðinin
vesilesi olacak, menfî ýrkçýlýðýn önüne setler örecek, yeþermesine
fýrsat vermeyecekti. O günkü düþünceleri, nasýl bir metot tasavvur ettiðini apaçýk göstermektedir. Heyhat ki, o medrese kurulamadýðý için menfî milliyetçiliðin, cehaletin, dalâletin, sefahetin
önü alýnamadý.
Kur’ân’a yapýlan o saldýrý, ruhundaki hizmet aþkýný bir kez
daha alevlendirmiþ, âdeta onu, temel misyonunu tespite yönlendirmiþ, çaresi bulunan þeyde acze düþmemiþti.
O, bir “Müslüman âlimiydi.” Mesuliyet duygusu, sadece bir
yere, bir meseleye münhasýr deðildi. Ýþ baþa düþünce gönüllü
olarak her þeyi yapacak, hiçbir vazifeyi yapmaktan kaçýnmayacaktý. Birinci Dünya Savaþý baþlamadan önce, o kýþ talebelerine:
“Büyük ve umumî bir zelzele yaklaþýyor, hazýrlanýnýz.” demiþti.
Medresenin duvarlarýnda mavzer tüfekleri, çeþitli silâhlar, fiþekler, kýlýçlar, kamalar vardý.
Harb-i Umumî’de Osmanlý, Çanakkale’de, Irak’ta, Sina’da,
Kafkasya’da olmak üzere dört cephede birden savaþmýþ, Üstad
Hazretleri, harbe gönüllü alay komutaný olarak iþtirak etmiþti.
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Üstad'ı, Horhor Medresesi’nde ziyaret eden Zeyneddin Burak,
þaþkýnlýðýný þu ifadelerle anlatýyordu:
“Dikkatimizi çeken ve taaccüp ettiðimiz husus, hocanýn tavrý,
kýlýk kýyafeti oldu. Çünkü tahmin ettiðimiz, eskiden beri gördüðümüz hoca kýyafetini göremedik. Bu âdeta, baþýnda külahýyla,
ayaðýnda çizmesiyle, belinde kamasýyla ve bir de sert adýmlarla
yürüyüþüyle bize bir hocadan ziyade, bir erkân-ý harp, bir asker
intibaýný vermiþti.”
Hür Adam gazetesi sahibi merhum Sinan Omur Bey de bu
mevzuda þunlarý anlatýyordu:
“Milis alayý kumandaný Bediüzzaman Hazretleri'ni ilk olarak
1915 senesi Aðustosunda Süphan Daðý'nda gördüm. Beyaz bir
atýn üzerinde idi. Oradan oraya at koþturup askerlerin mâneviyatýný yükseltiyordu. Baþýnda sarýk, omzunda apoletleri vardý.
Bediüzzaman Doðu'daki Milis Teşkilâtýný kurdu. Bu teşkilâtýn
mevcudu dört beþ bin kiþi idi.”
Talebelerinden oluþan fedailer, “keçe külahlýlar” olarak bilinirdi. Üstadýmýz, Pasinler Cephesi'nde, Van’da, Muþ’ta, Bitlis’te
savaþmýþ, en son Bitlis’teyken esir edilmiþti.
Muþ’un sukut etmesi dolayýsýyla otuz topumuzu askerler bu
tarafa kaçýrmaya çalýþýyordu. Üstad’a, “Eðer sen o otuz topu
gönüllülerinle ele geçirebilirsen, birkaç gün o toplarla mukabele
edebiliriz ve ahali de kurtulur.” demiþlerdi. Bediüzzaman:
“Öyleyse ben, ya ölürüm veya o toplarý getiririm.” diyerek üç
yüz gönüllünün baþýna geçti ve toplarý kurtardý.
Vataný, milleti, milletinin ve dininin izzeti hatýrýna; kendisini
feda etmekten çekinmiyordu.
Onun davasý Allah’ýn anlatýlmasý, hakikatin yücelmesiydi.
Bunun için ne, nerede gerekiyorsa; yapýyordu ve yapacaktý. Gerektiðinde kürsülere çýkýp vaaz veriyor, eserler neþrediyor; gerektiðinde bir mimar, bir mühendis, bir iþçi gibi mektep medrese
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plânlýyor ve çalýþýyor, gerektiðinde savaþ meydanlarýnýn gözü
kara bir kumandaný oluyor, Pasinler Cephesi'nde þehit düþen
merhum Molla Habib’e: “Haydi ileri! Gâvurun top güllesi bizi
öldüremez. Geri çekilmeye tenezzül etmeyeceðiz!” diyor, gerçekten de baþlarýnýn üzerinden geçen top gülleleri hýfz-ý ilâhî ile isabet etmiyordu. Akif’in, “Bir âþiyân-ý sefalet bakýlmayýp göçse:
/ Ömer kalýr yine altýnda, hiç deðil kimse! Zemine gadr ile bir
damla kan dökünce biri: / O damla bir koca girdap olur boðar
Ömer’i!” mýsralarýyla Hazreti Ömer Efendimiz'deki mesuliyet
duygusuna iþaret ettiði, “Ömer mesul! Ömer mesul!” kafiyesi
ile onun hissiyatýný konuþturduðu gibi; Üstadýmýz da, Kur’ân’ýn
sahipsizliðinden, bir masumun ahýna kadar her þeyden kendisini
mesul hissediyor, ortada kalmýþ her iþin, çýkan her yangýnýn vebalinden korkuyor, ödü kopuyor, uykularý kaçýyordu.
Kanlý, kýzýl bir elin zulmüne maruz kaldýðýmýz o günlerde esir
düþen Üstadýmýz, baþka zaman hiç yapmadýðý bir þeyi yapmýþ,
Rus komutanlarýn karþýsýnda bacak bacak üstüne atarak konuþmuþ, onlara hiç ehemmiyet vermediðini göstermiþti. Sanki Üstad kumandan, oradaki Rus komutanlarý esirdi. Hâlbuki o anda
bacaðý kýrýktý. Ruslar daha sonra fark edip tedavi ettirmiþlerdi.
Üstadýmýz üç talebesi ile birlikte esir düþmüþ, Ruslar yanýnda
sadece Said ismindeki talebesini býrakmýþ ve onu Sibirya’ya, Kosturma’daki esir kampýna götürmüþlerdi. Üstadýmýz yediklerini
yiyemiyor, içtiklerini içemiyordu. Domuz piþen fýrýnlarda piþen
ekmeði yiyemezdi. Askerlerin gülmesine aldýrmadan, kendi ununu öðüttüðü, ekmeðini kendi yaktýðý ateþte piþirdiði nakledilmektedir. Yalnýzlýk, soðuk, açlýk, baský, esaret; bunlarýn hiçbiri
önemli deðildi sanki. O, orada da vazifesini yapmalýydý.
Sibirya’da Üstad’la ayný esir kampýnda kalan Mustafa Yalçýn
anlatýyor:
“Havalar çok soðuktu. Orada gece gündüz belli olmuyordu.
Güneþ batmazdý. Orada da geceleri Molla Said Efendi boþ dur-
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muyor, yasak olmasýna raðmen gece baþka kamplara gidip kitap
okuyordu. Gündüzleri namazlarý bize kendisi kýldýrýyordu. Önce
müdahale edip, kýldýrmadýlar. Sonra Üstad onlara bir þeyler söyledi, biraz serbest býraktýlar. Kalabalýk olarak bir araya getirmemeye çalýþýyorlardý. Orada biz ona “Diyanet Reisi” diyorduk.
O, Rus nöbetçilerine bile din anlatýyordu. Dinleyen nöbetçilere
zabitleri baský yapýyorlardý. Molla Said Efendi, bize hep moral
veriyor, “Üzülmeyin, kurtulacaðýz.” diyordu. Ben Üstad’ýn Sibirya’da geceleri uyuduðunu bilmiyorum. Hep okuyordu. Bir
þeyler not ediyordu. Ve bize: ’Gelecek zamanda buralar da Müslüman olur; ama þimdi anlamýyorlar.’ diyordu. Biz de kendisi
baþýmýzda olunca hiç korkup üzülmüyorduk.
Davasýndan emindi. Mesuliyet duygusu sözlerine, hâline
samimiyet olarak aksediyor; deðil kendi dindaþlarýný, baþýnda
nöbet bekleyen Rus askerlerini bile mânevî etkisi altýna alýyordu.
Kendisi bu durumu, “Rusya’da esaretteyken hâkimiyet-i mânevîye kurmuþtum!” sözleri ile ifade ediyordu.
Hür deðildi. Yine de Rabbini anlatýyordu. En azýndan, en
yakýnýndakilerle meþgul oluyor, onlara ders veriyor, namazlarýný
kýldýrýyordu. Boþ durmuyor, okuyor, mütalâa ediyor, yazýyordu.
Tehlikesine, meþakkatine aldýrmadan baþka kamplara gidiyordu.
Sabahlara kadar uyumuyordu. Kim bilir belki de, bir gün oralarda açacak bahar çiçeklerine o günden zemin hazýrlýyor, yolunu,
izini gösteriyor ve ayaðýný bastýðý yerler yeþeriyordu. Bir muhteþem fedakârlýðý ve gençliði belki de o günden selâmlamýþ, mezarýnýn baþýna bahar hediyeleri götürecek muallimlerin kokusunu
duymuþtu. Oralar da arýnacak, İslâm’ýn güzelliði ile tanýþacaktý.
Sanki arkadan gelecek nesillere, “Esir kampýnda bile olsanýz
hizmetten geri kalmayýn.” diyordu. “Deðil kendi dindaþýnýz, soydaþýnýz, eþiniz, akrabanýz; dili, dini sizden olmayan, kendilerini
sizin düþmanýnýz gören, baþýnýzda silâhla bekleyen insanlara bile
anlatabilirsiniz. Zira siz en güzel sofraya ve en büyük hakikate
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davet eden emin elçilersiniz. Endiþeye mahal yoktur. Size ne
oluyor ki, bu hâlde bile vazifenizi yapmanýz gerekirken, ondan
binlerce kat kolay þartlarda ve imkânlarda en yakýnlarýnýza elinizi
uzatmýyor, onlara bir þeyler anlatma gayretine girmiyorsunuz?”
Belki o hâl, bunlar demekti. Belki de daha öte þeyler… Ama
muhakkak ki tesadüf deðildi. Kimin aklýna gelir, kim yapabilirdi?
Ancak, Hak hatýrýna her þeyi unutan kara sevdalýlar… O, “ýsmarlama insan”, o “çekirdek hayat”, bir gün Zübeyir Ağabey'e:
“Zübeyir, sen zannediyor musun ki, İslâm tarihinde görülen bazý fýtratlarýn birden bire parlayan mahiyetleri tesadüfî bir hâdise
olsun!” demiþti.
Esir edildiði 19 Þubat 1916’dan, Ýstanbul’a geldiði 25 Haziran 1918’e kadar, 2 sene, 4 ay, 4 gün geçmiþti. Birinci Cihan
Harbi’nde mağlûp olmuþtuk ve vatanýmýz iþgale uðramýþtý. 16
Mart 1920’de Ýngilizler Ýstanbul’u iþgal etmiþti. Bu duruma Bediüzzaman Hazretleri çok üzülüyor, çok aðýrýna gidiyor, kabullenemiyor, boþ durmuyor, iþgal kuvvetlerine karþý çalýþýyordu.
– Harb-i Umumî’de mağlûbiyetimizden dolayý fazla müteessir olduðunuzu görüyoruz, diyenlere:
– Ben kendi elemlerime tahammül ettim... Fakat ehl-i İslâm'ýn
eleminden gelen teellümât beni ezdi. Onun için bu kadar ezildim. Fakat bir ýþýk görüyorum ki, o elemlerimi unutturacak,
inþallah, diyerek tebessüm ederdi.
O kendisi için deðil, davasý için yaþýyordu. Kendi elemine
tahammül edebilmiþ, aldýrmamýþ, fakat Ýslâm Âlemi'nin derdi
karþýsýnda Akif’in ifadesiyle: “Adam, aldýrma da geç git!” diyememiþti. “Çiðner, çiðnenir, fakat hakký tutar, kaldýrýrlardý.”
Ýþgal altýndayken de, İslâmiyet’e yapýlan saldýrýlara cevaplar
veriyor, Ýngiliz Anglikan Kilisesi'nin Baþpapazý’nýn Meþihat-ý
İslâmiye’ye sorduðu altý soruya: “Buna cevab-ý müskit, küsmekle sükût edip yüzüne tükürmektir.” diyordu. Çünkü Mektubat’ta
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kendisinin de anlattýðý gibi, “ayaklarýný boðazýmýza basmýþ,”
kibirle soru sormak cüretini gösteriyorlardý. “Tükürün Ýngiliz-i
laînin o hayasýz yüzüne!” dedikten sonra sorularýn cevabýný altý
yüz kelime ile deðil, birer cümle ile vermiþ: “Ona deðil, hakikat
namýna þudur!” demiþti.
Ayný dönemde, içimizden, onlarýn üflemesi ile konuþan,
aþaðýlýk kompleksine kapýlmýþ borazanlara da cevaplar veriyor,
İslâmiyet’in yüceliðini ve hakikatini anlatýyordu. Kendi kusurlarýný deðil, dinin esasatýný deðiþtirmek gerektiðini zanneden
zavallýlarýn fikirlerini kýrmak, cereyanlarýnýn tahribini engellemek için mutlaka cevap verirdi. Bu deliller fevkalâde ikna edici
oluyor, bilgisiz ehl-i imana soluk aldýrýyordu.
Mesuliyet duygusu o kadar kâmil idi ki, sanki insanlýk kalesi
onun hücreleri hâline gelmiþ, vücuduna alýcýlar yerleþtirilmiþ ve
her tahribi hissedip ona mukabele edecek þekilde hâdiselerin seyrini duymaya baþlamýþtý.
1926’da Ankara’da bir þûra toplanmýþ, dýþ kaynaklý teþkilatlarýn direktiflerine uygun olarak çalýþmalara baþlamýþ, dinsizlik
propagandasýna ve öldükten sonra dirilme inancýnýn felsefi düþüncelerle ve derslerle zayýflatýlýp yok edilmesine karar verilmiþti.
Bu kararýn alýndýðý günlerde Üstad Hazretleri, Eğirdir Gölü kenarýnda, meâli: “Þimdi bak Allah’ýn rahmet eserlerine: yeryüzünü ölümünün ardýndan nasýl diriltiyor? Bunu yapan, elbette ölüleri de öylece diriltecektir; O her þeye hakkýyla kadirdir.” şeklinde
olan Rum Sûresi'nin otuzuncu âyetini gayr-i ihtiyârî kýrk defa
tekrarlamýþ ve Barla’ya döndüðünde Haþir Risalesi’ni telif etmiþti. Daha sonra Ýstanbul’da basýlan eser, Meclis’te mebus olan bir
zâta gönderildi. O zât, bir gün, bahsedilen programý hazýrlayanlardan birisi ile karþýlaþmýþ ve risaleyi ona vermiþti. Adam, "Said
Nursî istihbaratýyla bizim çalýþmalarýmýzdan haberdar oluyor ve
bize karþý eserler yazýyor” dedi. Kazým Karabekir Paþa, bunu Üstad'a bildirdiðinde Üstadýmýz þu cevabý verdi:
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“Kardeþim! Maarif Þûrasýnýn böyle bir karar aldýðýndan benim haberim yoktu. Onlarýn kararýna göre Cenab-ý Hak Haþir
Risalesi’nin yazýlmasýný bana ihsan etmiþ. Yoksa ben kendi arzum
ve hevesimle yazmýþ deðilim, ihtiyaca binaen yazýldý.”
Ýhtiyaca binaen yazdýrýlan Onuncu Söz, ayný zamanda ilk yazýlan risaleydi.
O, düþman içimize sýzmasýn diye sýnýrlarý süzen, ribat yapan
bir er gibi; kalplerimize de bâtýl düþünceler girmesin diye gönül
ve fikir dünyamýzýn ufkunu süzmüþ; Allah o mesuliyet duygusuna, samimiyete ve niyete, kendisi de farkýnda olmadan böyle
enfes bir risaleyi ihsan etmiþti. Dileyen de, dileten de, yaptýran da, yapan da, merhamet eden de; hakikatte Allah’tý (celle
celâlüh). Kulun eline verilen hediyeler, sadece Sonsuz Rahmetin
tenezzül-ü ilâhîsi, keremi...

Bedenî Hastalıklarının Sebebi,
Çoðunlukla Mânevî Üzüntüleriydi
“Kimin himmeti milleti ise, o tek baþýyla küçük bir millettir.”
demiþti. Evet, insanýn kýymeti, uðruna mücadele ettiði dava
kadardý. Onun davasý haktý, hakikatti. Merhametti, sevgiydi,
kardeþlikti, yardýmlaþmaydý; hülasa İslâm’ýn emrettiði bütün
güzellikler, sakýn yaklaþmayýn dediði bütün çirkinliklerdi. Ve o
davasýnda yaþýyordu, davasýnda fânîydi. Seksen küsur senelik
hayatýnda hep “davam!” demiþ, ufkunu baþka hayallerin karartmasýna fýrsat vermemiþti. Onun sevinci de, hüznü de, dostluðu
da, kýrgýnlýðý da, hastalýðý da, dinçliði de, yaþamaktan muradý da
hep davasý ile ilgiliydi. Dünyanýn O’nu (celle celâlüh) anlatan,
âhirete bakan yüzünü seviyor; kendine baðlayýp sonra da yüz
üstü býrakan, terk eden yüzünü çirkin buluyor, baðlanmýyordu.
Nurlar'ýn telifini tamamlayacak kadar ömür istemiþ, formalar
tamamlandýðýnda “Vazifem bitti.” demiþti. Artýk, guruba gider
gibi el sallayabilirdi.
Van Kalesi'ndeki maðaraya giden taþlardan oyulmuþ patika yolu deðil de, üstten ve tepeden inmeyi tercih eden Üstad
Hazretleri'nin bir seferinde ayaðý kaymýþtý. Üstad, hâdiseyi anlattýðý Sikke-i Tasdîk-i Gaybî’de, hâdise hakkýnda üç tarih verir.
Ýhtimal, milâdî 1899’du.

Secdede Bir Ömür

123

Ayaðý kaydýðýnda maddî sebeplerle maðara kapýsýnýn altý metre uzaðýndan kalenin dibine düþmesi gerekirken; üç metrelik bir
kavis çizerek maðaranýn kapýsýna düþtü. Hâdisenin canlý þahidi
Merhum Molla Abdülmecid Efendi, tam düþerken; “Ah davam!”
diye baðýrdýðýný; Ali Çavuþ da “Yâ Gavs-ý Geylânî” dediðini naklediyordu. Ýhtimal, ilk anda “davam!” diye haykýrmýþ, daha sonra
Abdülkadir-i Geylânî Hazretleri'ni imdada çaðýrmýþtý.
Ýnsan, öylesine dehþetli hayatî bir tehlike anýnda yüreðinde ne
taþýyorsa gayr-i iradî olarak onu söyler. Onun gönlündeki sevdasý
Allah’ýn davasýydý. Bu sözün mânâsý “Allah’ým senin davan, yüce
olan adýn, adýn için yaþamak...” demekti. “O’nun (celle celâlüh)
yüce olan adý gönüllere yerleþmeden, buna vesile olacak hizmetleri yapmadan mý ayrýlýp gidecekti dünyadan..?” Belki sadece
“Allah’ým!” dese bu kendisi için bir medet istemek, O’na sýðýnmak olurdu. Fakat “Ah davam!” sözünde, Allah’ýn maksadýný,
maddî mânevî bütün beklentilerinden ve þahsi maksatlarýndan
üstün tutmak vardýr.
Hiç evlenmemiþti. Bir gün Molla Said ismindeki talebesi bu
meseleyi sormuþtu:
– Seyda ne için evlenmiyorsun? Þehvetin yok mudur?
– Þehvetim yok deðildir. Ben de sizler gibi delikanlý bir gencim. Fakat nasýl ki evli bir adam, yataðýna girer, yatarken; eðer
aklý fikri baþka bir þeyle meþgul ise ve meþru olan evlilik münasebetini düþünmüyorsa; fýtrî olan þehveti durup dururken galeyana gelmez. Ýþte bunun gibi, benim gece gündüz hiçbir dakika
aklým, fikrim boþ kalmýyor ki, o ciheti düþüneyim. Binaenaleyh
þehvetim faaliyet hususunda tahrik görmediðinden galeyana gelip de galebe etmez.
Bu, bir yönüyle neslimize nefsine hâkim olma yolunu gösterirken, bir taraftan da onun davasýndaki ciddiyetinin þehvetini
bile akla getirmeyecek ölçüde saðlam olduðunu gösterir. Demek
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insan þehveti aþkýn bir samimiyetle davasýný yaþayabilir ve kalbinde o türlü maddî zevklerin çok ötesinde bir huzur duyabilir ki,
bu iffet huzurunun ve mânevî lezzetinin yanýnda, maddi, geçici
lezzetler hiçtir.
Ayný soruyu bir defasýnda da kardeþi Molla Abdülmecid
Efendi sorar:
– Seyda, bu on senedir bakýyorum, sizden evlenme meyline
dair en ufak bir kýpýrdanma görmüyorum... Yoksa sizin þehvetiniz yok mu?
– Abdülmecid, ben þimdi istesem pek çok kadýnla da evlenebilirim. Fakat kalbimde ve kafamdaki dava ve Kur’ân hizmeti
beni yataðýmda bile o gibi þeyleri düþündürmüyor. Çünkü mahfuzum...
Evet, Rabbinin iffet tecellilerine mazhar olan ve takvayý âzam
derecede yaþayan Üstadýmýz mahfuzdu, Rabbi onu koruyordu.
O çekirdek ve ýsmarlama insanýn mânevî kuvvetleri birçok insanýn çok ötesinde olduðu gibi, belki maddî kuvvetleri de öyleydi.
Buna raðmen davasýna olan aþký ve Kur’ân’a hizmeti onun bütün ufkunu kuþatýyor, nazarýný kendisinin ötesine dikiyor, onlarý
görüyordu. Ýnsanýn gayesi, ideali yoksa zihni, fikri, hayali kendi
etrafýnda döner; hissinde, kaprisinde boðulur, giderdi. Ýnsanda
yüksek idealler varsa gölgesi ayaðýna çelme takmazdý. Yoksa “gaye-i hayalden tenâsi veya nisyan olmakla, ezhan “ene”lere dönüp
etrafýnda gezer”di.
Osmanlý'nýn yýkýlýþýný, “Kur’ân’ýn etrafýndaki surlar yýkýlacak.” þeklinde anlatan Üstadýmýzýn nazarýnda Ýslâm’ýn istikbali
açýsýndan Türkiye’nin çok ayrý bir yeri ve önemi vardý. Burada
yitirilen burada bulunacak, burada düþen buradan kalkacaktý.
Zira Türkler İslâm’ýn bahadýr ve bayraktar evlâdý idi. Milletimizin hizmetini onun sözlerinden dinleyelim: “Ve bin seneye yakýn
Kur’ân’ýn bayraðýný cihanýn cihât-ý sittesinin etrafýnda galibane
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gezdiren bu vatan evlâtlarýna İslâmiyet hesabýna müftehirâne ve
taraftarane muhabbettarým.”
Kimileri gitmekten bahsetmiþ, kimileri gitmiþken o; burada
kalýp hizmet etmeyi tercih etmiþti. Said Özdemir Ağabey'in kendilerini ilk ziyaretiydi. Hicaz’a gitmek istediðini söyledi.
– Niye?
– Efendim, memleketin hâlini görüyorsunuz. Gittikçe daha
da fenalaþacak. Orada olsam çocuklarým da kurtulur, ben de.
Üstadýmýz hiç öyle düþünmemiþ, zaman onu haklý çýkarmýþtý.
– Kardeþim, ben orada olsam buraya gelirdim. Âlem-i
İslâm’ýn kapýsýnýn kilidi Türkiye’dir. Bu kilit bu kapýyý Âlem-i
İslâm üzerine açar. Katiyen buradan gitmek için izin yok.
Yýllar önce Þam’a gittiðinde bir hutbe irad etmiþ ve orada
Türklerin ve Araplarýn İslâm ailesinin aðabeyleri olduðunu söylemiþti. O aðabeyin hücreleri hükmünde olan her fert, o bedenin sýhhati için çalýþmalý idi ki; ailenin huzur ve saadeti mümkün
olsun.
Pakistan Maarif Nazýr Vekili Seyyid Ali Ekber Þah da Üstadýmýzý Emirdað’da ziyaretinde ülkesine davet etmiþ, o yine ayný
þekilde cevap vermiþti:
– Kardeþim, Ali Ekber Þah! Bu hizmetleri göðüs göðüse yapmak icap ediyor. Siperin arkasýnda hizmet olmaz. Esas hastalýk
burada baþladý. Ben Mekke’de de olsam buraya gelirdim. Asýl
hizmet buradadýr, cephe buradadýr.
Mekke’de, Medine’de, Pakistan’da fevkalâde hürmet görür, hiçbir sýkýntýya girmeden þahsî kulluðunu yapmaya çalýþýr,
mânevî makamlara ermeyi düþünebilirdi. Yirmi sekiz yýllýk horlanmalara, sürgünlere katlanmaz, bir cani gibi muamele görmezdi. Fakat o, ne þahsî rahatýný, ne mânevî terakkisini düþünüyordu. Bir dava adamý, bir iman kahramaný bütün bunlarý daha
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baþtan aþmalý, bir iman fedaîsinin davasý þahsýnýn her zaman
önünde olmalýydý.
O, idamla yargýlanýrken bile: “Baþýmdaki saçlarým adedince
baþlarým bulunsa, her gün biri kesilse, hakikat-i Kur’âniye'ye feda
olan bu baþ zýndýkaya teslim-i silâh etmeyecektir.” diye davasýnýn
hakkaniyetini haykýran bir yürekti.
Neyi temsil ettiðini, kimin hakkýný koruduðunu biliyordu;
o makamda ona böyle haykýrmak düþerdi. O zaten her zaman
þahsý adýna pervasýz; hizmetleri, talebeleri ve nesillerin imaný
adýna hassastý. Sustuðunda onlar için susuyor, diline gelen þeyleri yutkunurken onlar için yutkunuyor, katlanýrken onlar adýna
katlanýyordu. Eskiden, en yetkili komutanlarýn karþýsýnda pervasýzca davranan bu adam, daha sonralarý en küçük bir görevlinin
tazyiklerine ses çýkarmýyor, tahammül ediyordu.
Davasý için azmin, gayretin, coþkunun timsaliydi. Bursa’dan
Emirdað’a ziyaretine giden Erdoðan Utangaç’a: “Ýman ve Kur’ân
hizmetinde yýlmayýnýz, yorulmayýnýz, usanmayýnýz!” demiþti.
Dayanýlmaz þeylere dayanýyor, katlanýlmaz þeylere, O’nun
hoþnutluðu için göðüs geriyordu. Baþkalarýný yataða düþüren
hastalýklarýn on katýna aldýrmýyor, baþýný yine de yastýða koymuyor, vazifesini ihmal etmiyordu.
Bir gün, o çok vefalý ve her þeyiyle Nur’un fedaisi olan Zübeyir Ağabey hastalanmýþ, Üstad'ın yaptýðý derse iþtirak edememiþ,
diðer aðabeyler yokluðunu idare etmeye çalýþtýlarsa da muvaffak
olamamýþlardý. Üstad, “Bulup getirin!” demiþti. Geldiðinde nefsi
bile Üstadýna muhalefet etmeyen bu Nur fedaisine, þefkatinden
hiddetlendi. O kaldýrýyor, o anlýyordu. Bu hassasiyet ve kabul
onun yakýnlýðýnaydý.
“Ben Zübeyir’i öyle zannederim ki; deðil parmak, kellesi gitse baþsýz gövdesiyle "Risale-i Nur... Risale-i Nur...” diye koþacak
bilirdim. Bir parmak rahatsýzlýðý ile benim ümidimi kýrdý. Ben

Secdede Bir Ömür

127

öyle fedakâr talebe istiyorum ki, deðil parmak, kol gitmiþ aldýrýþ
etmeyecek. Böyle þeyler için kutsî davada tembellik gösterilmez.
Said, hak için hiçbir zaman kelleyi vermekten çekinmemiþtir. Risale-i Nurlar'a her þeyini feda edecek, fedakâr talebe lâzımdýr.”
Bu ders, Zübeyir Ağabey'in þahsýnda bütün talebelere ve
hatta geleceðin neslineydi. Dava, deðil basit takýntýlarla, mühim dertler ve meselelerle dahi ihmal edilebilecek gibi deðildi.
Peygamber Efendimiz'in (sallallâhu aleyhi ve sellem) ve onun güzel
ashabýnýn yolu buydu ve bu zamanda dini ihya edecekler onlara benzemeliydi. Belki herkes için zor olsa da, haslarýn ufkunu
gösteriyordu.
Bu meseleye þahit olan Ahmet Gümüþ Ağabey'in gönlünden:
“Hey Üstadým! Siz Zübeyir Ağabey'e bu derece itab ediyorsunuz. Demek Risale-i Nur, talebesini bulamamýþtýr, ne gariptir.” diye geçti. Üstadýmýz içinin sesini duymuþ gibi:
“Risale-i Nur ve ben talebemizi bulmuþuz!” buyurdu.
Bu, o demek deðildi. Bu, meselenin ciddiyetinin en haslarda
resmedilmesiydi.
Afyon Mahkemesi'nde, ikindi namazý biraz geç kalýnca izin
istemiþ, müsaade edilmemiþ, biraz sonra tekrar istemiþ, yine
müsaade edilmemiþ, nihayetinde ikindi namazýnýn vaktinin tehlikeye girdiðini görünce: “Ben namaz kýlacaðým. Biz buraya
namazýn hukukunu müdafaa etmeye geldik!” demiþ ve yerinden
kalkmýþtý. Onun davasý, insana, kâinatýn Sultanýna muhatap olma imkânýný bahþeden namazdý ki, bu þereften hiçbir hatýra vazgeçemez, o fýrsatý kaçýramaz, tehir edemezdi.
Hayatýný bütünüyle davasýna, hizmetine hasrettiðinden, her
sesini, sözünü ona ayýrmaya çalýþýyordu. Veli Iþýk Kalyoncu,
Üstad'ı ziyaret etmek, dünya gözü ile görmek arzusu ile yanýp
tutuþmuþ, fakat Üstadýmýz hizmetle ilgili olmayan ziyaretleri
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kabul etmediði için bir türlü muvaffak olamamýþ, Said Özdemir
Ağabey'e, “Formalarý bu defa da ben götüreyim!” demekten
utanmýþ, en sonunda Üstad'ı ziyaret etmiþ olan bütün arkadaþlarýnýn Said Ağabey'e söylemesi ile bu rüyasý gerçekleþmiþti.
Bu büyük mânevî mücadele meydanýnda, cihada çýkmýþ Sahabe Efendilerimizden öðrendikleri gibi, bir anlarý, bir nefesleri
boþa gitsin istemiyorlardý.
Nadir Baysal’ýn anlattýðýna göre bir gün Üstadýmýz, Kastamonu’da kendisini ziyarete gelen misafirlerine karþý raftaki
Kur’ân’ý göstererek: “Benim yanýma bunun için gelen baþ ve göz
üzerine; baþka maksatlarla kimse gelmesin. Ben muskacý veya þu
bu deðilim!” demiþti.
Meselesi büyüktü. Yangýn bir haneyi, bir vicdaný deðil, bütün haneleri ve umum vicdanlarý sarmýþtý. Böyle günlerde ufak
þeylerle, baþka meselelerle uðraþýlmazdý. Ýçtimaî hayatýn nabzý
orada atardý. Kur’ân’ýn sahipsiz kalmasýndan ötürü onun yüreði yanýyorken, baþka þeyi arayamazdý. Bir gün Eþref Edip’e:
“Kur’ân’ýmýz yeryüzünde cemaatsiz kalýrsa cenneti de istemem!”
demiþti. Bu, davasý uðruna Ebû Bekir Efendimiz (radiyallâhu
anh) gibi yanan bir yüreðin ciðer kokusuydu.
1952’de Gençlik Rehberi Mahkemesi için Ýstanbul’a geldiðinde, Sirkeci’deki Akþehir Palas Oteli’nde kalýrken, Urfalý iki
kardeþ ziyaretine gelmiþlerdi. Aðlayýp duruyor, Üstad’a aþýrý
hürmet ediyorlardý. Onlarýn aþýrý hürmetlerinden sýkýlan ve böyle bir hürmeti kabul etmeyen Bediüzzaman Hazretleri, “Kardeþim þimdi hürmet zamaný deðil, hizmet zamanýdýr.” diye ikaz
etti. Nazarlarý hep hizmete, davaya çeviriyor, kimsenin garip
hâllere girmesine müsaade etmiyordu. Herkes kuldu ve hiç kimse Sultanýnýn ihsaný karþýsýnda bir þey yapýyor sayýlmazdý.
Hep aczini, fakrýný itiraf etmiþ, “Baki hakikatlerin fânî þahýslara baðlanmamasýný...” istemiþti. Kuldu, insandý; o da hesabýný
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Allah’a verecekti. Kimse kimseyi beri tutamaz, aklýnca cennete
koyamazdý. Herkes gibi o da keffaret ve âhiretine azýk arayan;
Rabbinin ikramýna mahcubiyetle teþekkür etmeye çalýþan bir
insandý. Onun içindir ki nazarlarý hep davaya, Kur’ân’ýn Nurlarýna çeviriyor, böyle olursa insanlarýn zor günlerde metanetlerini koruyacaðýný, kutsî davanýn yolcularýnýn sarsýlmayacaðýný
biliyordu. Üstadýmýz Urfa’ya geldiðinde Nurlar'ýn sadýk bendesi
Nur Ağabey Abdullah Yeðin, onun o yorgun, hasta, hâlsiz hâlini
görünce dayanamamýþ, çok üzülmüþ, þaþkýn bir hâle gelmiþ ve
onun defalarca söylediði þu sözleri hatýrýna gelmiþti:
“Bana baðlanmayýnýz. Risale-i Nur’a baðlanýnýz. Ben âciz
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 zâttýr diye tanýmayýnýz. Risale-i Nur’da konuþan delil ve burhan hakikattir.”
O, hâþâ, hiçbir zaman þahsýný davasýnýn önünde tutmamýþtý.
Ebedlere kadar aziz olasý, aziz aðabey bu sözleri düþünüyor, “Bana baðlanmayýnýz.” sözünün mânâsýný daha iyi anlýyordu.
O, iman ve Kur’ân davasýna hizmet eden herkesi aziz tutuyor,
kendisine bir iyilik yapýlmýþçasýna onlara karþý minnettar oluyor
ve seviyordu. Osman Yüksel Serdengeçti, bir rüya görmüþtü.
Rüyasýnda, omuz omuza basarak bir kule oluþturan muazzam, dað gibi bir insan yýðýnýn en üst noktasýnda Said Nursî
hazretleri duruyor. Sanki kâinata Allah’ýn varlýðýný, birliðini
iþaret eder gibi. Heybetli... Baþý göklere deðiyor. Saçý bulutlara
karýþmýþ. Onu görünce gülümseyerek iki eliyle selam veriyor.
Serdengeçti, Üstad'ın selâmýný alýyor. Ýnsanlar sanki onun dünyadaki mesnetleri gibi, omuz omuza vermiþler... Rüyadan heyecanla uyanýyor.
Üstad'ın Fatih’te Reþadiye Oteli'nde kaldýðýný duyunca heyecanla ziyaretine gidiyor. Aksi gibi vakit ikindiyi geçmiþ. Otel
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görevlileri, 29 numaralý odada kaldýðýný söylüyor, “Kabul ederse
buyurun.” diyorlar. Ýman, aksiyon ve aþk adamý, kendisine yakýþtýðý gibi konuþuyor:
“Onun kapýsýna kadar varmak bile benim için güzel bir
þey!”
Talebeleri de, ikindiden sonra kimseyle görüþmediðini söylüyor, fakat yine de, “Sizi her hâlde kabul eder. Bir soralým.”
diyerek haber veriyorlar. Üstad kabul ediyor. “Buyurun.” Ýçeri
giriyor. Üstadýmýz:
– Sen, Serdengeçti Osman, diyor.
– Evet.
– O yazýlarý yazan sen?
– Evet.
Osman Yüksel, Üstadýmýzýn öpülesi elini öpüyor. Üstad,
“Oturun.” diye iþaret edince oturuyor.
Heyecaný yatýþan Serdengeçti, ilk defa gördüðü Üstadýmýza iyice bakýyor. Bu zât, rüyasýnda gördüðü baþý göklere deðen
zât... Kýyafetine kadar ayný.
Üstad'ın onun İslâm davasý için gürleyen sesine, teslimiyetine, mücadelesine iltifatý çok önemli… “Ellerime uzanan dudaklarý tepeyim, / Allah diyen gel senin ayaðýndan öpeyim!” mýsralarýnda þiirleþtirilen anlayýþýný ve bu uðurda gösterilen her hayrý
takdirini gösteriyor.
“Ben seni eskiden biliyorum. Emirdað’da iken mecmuaný getirdiler. Allah ve din uðrunda her þeyimden vazgeçtim, serimi bu
yola koydum, demiþsin. Aferin, aferin, maþallah, maþallah... Daha çok da genç. Bir oðlum olsaydý adýný Serdengeçti kordum.”
Asýl adý, Osman Zeki Yüksel idi. Üstad, Serdengeçti isminin takma olduðunu da biliyordu. “Serimden, yani baþýmdan
geçtim, bu davaya baþ koydum.” mânâsýnda bu ismi kullanýyor,
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dergisini de bu isimle çýkarýyordu. Nüktedandý. Dergisi hemen
her sayýdan sonra kapatýlýyor, senede bir iki sayý çýkarabiliyordu.
Yavuz Bülent Bakiler:
– Aðabey, þu Serdengeçti dergisini yýlda bir iki defa çýkartýp
kapatacaðýna, her ay muntazaman çýkarsan olmaz mý, demiþti.
Cevap hazýrdý.
– Ben sayý hesabýyla deðil, tuþla galip geliyorum.
Üstadýmýz yukarýdaki ifadelerinden sonra yanýndaki aðabeylerimize dönmüþ, Serdengeçti hakkýnda, “Bu benim oðlum. Oðlum olsaydý böyle yetiþtirirdim.” buyurmuþtu. Osman Yüksel,
kim bilir bu iltifattan sonra kaç gün mecnunane dolaþtý; yapamadýklarýna, lâyýk olamadýðýna hayýflandý. Ruhu þad olsun.
Onun “Oðlum!” diyeceði insan, davasý için her þeyinden geçebilen adamdý.
O, hizmet halkasý ile birlikte, onlarla ve onlarda yaþýyordu.
Artýk sanki hücreleri insanlardan oluþan bir bedendi. Onlarýn
sevincini duyuyor, acýsýný paylaþýyor, gayretlerini yaþýyordu. Bu
meseleyi de Muhterem Sungur Ağabey'den dinleyelim:
“Istýrabýnýn çoðu Risale-i Nur içindi. Her hâlde Nur dairesi
teessüs ettikten sonra, o daire hesabýna düþünüyor, üzülüyor veya seviniyordu. Çünkü Nur dairesi, Hazreti Üstad'ın bir vücud-u
mânevîsi gibiydi. O daireye gelen musibetleri ve talebelerin hatalarýna mukabil gelmesi melhuz tokatlarý üzerine çekiyor, hizmet
eden talebelerine þevk veriyor ve gayret aþký bahþediyordu.”
Hayatýnýn birçok safhasýnda, belki saatinde özel ikramlara
mazhar olmasýna raðmen, onun maksadý, keþif, keramet; maddî olmadýðý gibi, mânevî zevkler de deðildi. Bir gün havadan
geçen uçaklarý görmüþ, “Bakýn uçaklar geçiyor. Bana, Said, sen
havada uçacaksýn’ deseler, kabul etmem. Risale-i Nur’la meþgul
olurum.” demiþti. Ýstikamet ve denge insanýydý. İslâm’da, helâl
belliydi, haram belliydi, þüpheliler belliydi. Cenab-ý Hakk’ýn hoþ-
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nut olduðu ve kýymet verdiði þeyler biliniyordu. Onun içindir ki
dini, efsunlu dünyalarda, olmadýk hayallerde deðil, O’nun (celle
celâlüh) hoþnutluðunda ve İslâm’ýn emirlerinde arýyordu.
Dinin hizmetinde istihdam olmayý her þeyden üstün tutuyordu. Bir gün, gýyabýnda, “Mânevî derecelerinden birisini görse
dünyayý terk eder. Dolu bir testidir, artýk su almaz.” dediði, temizlerden temiz Tahirî Ağabey'e: “Tahirî, kendini bu dünyada
biraz bilmek ister misin? Yoksa istihdam olunmaný mý istersin?”
diye sormuþ, o, “Aman efendim, istihdam olunmamý tercih ederim.” demiþti. Elhak, bu davaya hizmet þereflerin en yücesiydi.
Sadýk hizmetkârý Bayram Ağabey'in de ayný mevzu hakkýnda
þöyle bir hatýrasý vardý:
“Yine bir gün dersten sonra Üstadýmýz yapýlan dersi anlayýp
anlamadýðýmý sordu. Ben anlamadýðýmý söyleyince, Üstadýmýz
bana bir tokat aþk etti. “Keçeli, keçeli, sen mükemmel anladýn.
Anladýðýn kadarý yeter sana. Eðer daha çok anlasan, “Bu bana
yeter artýk.” dersin, “Yetiþtim.” diye gidersin. Böyle istihdam olamayacaktýn. Bir bahçeye girenler boylarý nispetinde meyvelerden
istifade ederler. Boyu uzun olan yüksek dallardan, kýsa olanlar
ise aþaðýdaki dallardan koparýp yerler. Bir kýsmý da koparamaz,
meyveleri çiðner. Sen koklasan bu sana yeter. Kanaat et, þükret.”
diye bana ders vermiþti.
Olmak, ermek deðil; O’nun (celle celâlüh) için yaþamak
önemliydi.
Nazarlarý hep ötelere ve davaya çeviriyordu. Ýnsanlarýn görüþmek arzusuna çok defa olumlu cevap veremiyor, bir yönüyle
mukabele edemiyorum diye ezikliðini yaþýyor, bir yönüyle de asýl
önemli olaný iþaret ediyordu: “Risale-i Nur’u okumak, on defa
benimle görüþmekten daha kârlýdýr... Zaten benimle görüþmek;
âhiret, iman, Kur’ân hesabýnadýr. Dünya ile alâkamý kestiðim
için, dünya hesabýna görüþmek mânâsýzdýr.”
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Ýnsanýn üzerinde bütün haklarýn, hukuklarýn ötesinde Allah’ýn ve bundan ötürü de O’nun davasýnýn hakký vardý. Önem
ve tercih silsilesini Abdullah Yeðin Aðabey'le ilgili bir mesele münasebetiyle anlatmýþ ve akýllarý keþmekeþten kurtarmýþtý.
Abdullah Yeğin Ağabey, Urfa’da hizmetteyken validesi, Üstad Hazretleri'ne: “Abdullah’a müsaade edin, iki aylýðýna yanýma gelsin, yoksa hakkýmý helâl etmeyeceðim.” diye bir mektup
yazar. Üstad Hazretleri o sýrada Emirdað’dadýr. Mektubu gören
Zekeriya Kitapçý, Üstad’dan habersiz olarak Abdullah Ağabey'e
mektupla, durumu biraz da kendi anladýðý þekilde anlatýr ve
“Gel!” der. Abdullah Ağabey, hemen yola çýkar. Önce Emirdað’da Üstad’ý ziyaret edecek sonra memleketine gidecektir.
Üstad Hazretleri, bu durumdan hoþnut olmaz: “Sýla-yı rahim
mektupla da olur. Hemen Urfa’ya geri dön. Önceden tedbir alýp
eve ara sýra mektup yazsaydýn bunlar baþýna gelmezdi. Eðer onlar seni özlemiþlerse senin yanýna gelsinler.” der.
Hâdisenin tafsilâtýný Abdullah Ağabey anlatýyor:
“Üstad Hazretleri sað elini göstererek þöyle dedi: “Baþparmak hukukullah, iþaret parmaðý hukuk-u Resûlullah, orta
parmak hukuk-u Üstad, yüzük parmaðý hukuk-u valide, küçük
parmak hukuk-u peder.” Sonra baþparmaðýný iþaret etti. “Hukukullah hepsine mukabildir ve hepsinden önde gelir.”
Abdullah Ağabey, bu sözlerden sonra hemen Urfa’ya döner.
Rabbin hakký, hizmetin hukuku her þeyden önce gelir ve gelmelidir. Ýnsan, kendisinin üzerinde yetkiye sahip olanlara karþý
amirane tavýr takýnamaz. Onun yetkisi elinin altýndakiler için
geçerlidir. Hayatta her þey kendi kýymeti ile yerli yerine oturtulmalýdýr ki, muvazene korunsun, huzur saðlansýn. Koltuðun yeri
belli, halýnýn yeri bellidir. Ýnsan, anne, baba, eþ arkadaþ; kimin
hatýrýna olursa olsun hukukullahý, hukuk-u Resûlullah’ý (Onlara
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itaati ve Onlarýn davasýna hizmeti), hukuk-u Üstad’ý arkaya atamaz, sonraya býrakamazdı.
Baþka þeyleri ise, anneye babaya tercih edemez. Kim ve ne
olursa olsun. Gariptir ki, anneye babaya her þeyi tercih eden
kalpsizler, nefislerine zor geldiðinde anne-babayý perde yapmaya,
vefasýzlýk, ciddiyetsizlik ve tembelliklerine onlarý ortak etmeye
çalýþýrlar. Abdullah Ağabey gibi, davanýn ve Üstad'ın hukukunu
tercih etmek hem þarttýr, hem kahramanlýktýr.
Böyle bir felâket ve helâket çaðýnda, tam ihlâsý korumak; insanlara maddi mânevî bir beklentiye girmeden hakký neþretmek
gerekir. Üstad Hazretleri, baþkalarý için hoþ olan ebedî saadet
için çalýþmak düþüncesinden bile men edildiðini anlatýr ki; bu
fevkalâde orijinal ve muhteþemdir. Menfaatperestlik katmerlenmiþ, insanlar her þeyin arkasýnda bir beklenti arar hâle gelmiþtir.
Orada, öz evlâdýn anneden bir þey beklememesi gibi; sýrf Allah’ýn hoþnutluðu için çalýþmak elzem olmuþtur. Normal aklýn
zor anlayacaðý; akýllarý donuk ufuksuzlarýn hiç anlayamayacaðý
þu sözler de onun kahramanlýk ahlakýný ve dava ruhunu göstermesi bakýmýndan fevkalâde önemlidir:
“Ben deðil dünyevî hayatý, lüzum olsa âhiret hayatýný da millet-i İslâmiye hesabýna feda edeceðim.”
Ýnsan, yangýndan bir masumu kurtarýrken elini yakabilir. El
yakmak aslýnda doðru deðildir ve bunu yapan da mücerret olarak elini yakmasýnýn doðru olduðunu müdafaa etmez. “Elim
de yandý, ama bir insan hatýrýna katlandým.” der. Üstadýmýzýn
bu dersinde, belki ilerde nefsini müdafaa ederek hakkýn hatýrýný incitmeyen, fakat bir yüce hatýrdan ötürü bin meþakkate ve
fedakârlýða kendi vicdanî muhasebesiyle katlanan insanlara bir
selâm vardýr. Kimse böyle bir fedakârlýða zorlanamaz, her þey
ayandýr. Hak belli, bâtýl bellidir. Kendi aklýnca insan; bâtýla, hak
diyemez. Belki boynu bükük ve mahcup, bin tövbe ile, suçu üze-
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rine alarak, bazen “fedakârlýk” diyebilir. Bu ferdîdir ve onun için
lüzumunda yapýlan fedakârlýk ve kahramanlýk vicdanîdir.
Üstadýmýz, bir ömür mânevî hastalýklarla mücadele ettiði
gibi, bedenindeki maddi hastalýklarla da mücadele etmiþti. Sungur Ağabey'e ifade ettiði gibi baþkasýný yataða düþürecek birçok
hastalýðý vardý, o dayanýyordu. Belki mânevî dertlere ilâç olan
maddî hastalýklar, o Nur adamýn bütünüyle arýndýðý bir kurna,
bir tezgâh vazifesi görüyor; belki de insanlýðýn yaþadýðý mânevî
hastalýklar bedenine maddî dertler olarak aksediyordu. Zira o
beden tefessüh etmiþ umumi vicdanlarýn arýnmasý ve insanlýk
kalesinin sýhhati için yaþýyordu.
Bayram Yüksel Ağabey, Bediüzzaman Hazretleri'nin, İslâm
Âlemi'ndeki dertleri vücudunda bir alýcý varmýþçasýna yaþadýðýný anlatýyor: “Üstadýmýz rahatsýz olduðu zaman daima ferahlandýrýcý, müjdeli havadisler söylerdik. “Söyleyin.” derdi.
“Benim vücudum çok hassas olmuþ, en ufak bir þeyden fazla
üzülüyorum.” derdi. Bizler de çok dikkat ederdik. Üstadýmýzýn üzüleceði bir þey olursa tehir ederdik. Üstadýmýzýn maddi
hastalýðý yoktu. Yalnýz kulunç hastalýðý vardý. Üstad'ın hastalýðý
mânevî idi. Âlem-i İslâm’ýn aleyhinde bir þey olsa veyahut İslâm
ve Kur’ân aleyhinde, Nur’un aleyhinde bir þey olsa, Üstad derhal radar gibi hisseder, rahatsýz olur, rengi deðiþir, sesi çýkmaz,
asabi hâl alýrdý. O anda hizmeti çok zor olurdu. Türkiye’nin neresinde bir hâdise olsa, Üstad derhal hisseder, bizler de anlardýk
ki, muhakkak bir yerde Risale-i Nur’un veyahut Nur talebelerinin aleyhinde bir plân hazýrlanýyor. Bunlarýn yüzlercesine þahit
olmuþuz. Üstadýmýz yine son zamanlarda daima, “Bana merak
edici þeyler söylemeyin, benim vücudum çok hassas olmuþ, çok
fazla üzülüyorum. Daima bana ferahlandýrýcý, müjdeli havadisleri söyleyin.” derdi.
Ýþte bu dava ahlâkýnýn ufku idi. Onda yaþýyor, onunla yaþýyor; bedenini aþmýþ, bedeninde ve ruhunda onun bütün elem ve
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sevincini taþýyordu. Benliði o havuzda erimiþ, hücreleri bütün
hizmetler olmuþtu.
Üstadýmýzýn zaman zaman sesi kýsýlýr, misafirleri kabul ettiðinde aðabeyler sözlerini arada durarak tekrar ederlerdi. Onlar,
her nasýlsa duyardý. Sesinin kýsýlmasý da, baþka ahvali gibi davasý
ile ilgiliydi. Selahaddin Akyýl, ziyaretine gittiðinde yine sesi kýsýlmýþ, Zübeyir Ağabey, tekrarlamýþ, Üstadýmýz sesinin kýsýlmasýnýn
hikmetini þöyle anlatmýþtý:
“Kardeþim, bak sesim kýsýlmýþ. Benim de Risale-i Nur’a perde
olmamak için Cenab-ý Hak sesimi kýsmýþ.”
Ezelî Rahmet, Kur’ân deryasýnýn bu enfes meyvesinden tüm
insanlar istifade etsin diye nazarlarý eserlere çeviriyor, nakledenin
onun sadece bir hizmetkârý olduðunu gösteriyordu.
Risale-i Nur’un telifi anýnda deðiþir, büyük bir coþku ile yazdýrýr; üslûbu günlük konuþmasýndan tamamen farklý ve kitabî bir
hâle gelirdi. O büyük ufkun, muhakkak ki Rabbine ait meseleleri
anlatmak, o derslerle mârifet ve muhabbet-i ilâhiyeye ufuklar
açmak, vicdanlarýn kirini temizlemek, küfrün çirkin anlayýþlarýný
yýkmak çok hoþuna gidiyordu. Onun hayatýnýn gayesi buydu ve
telif edilen her eser onun için çok önemliydi.
Abdülkadir Badýlllý Bey, Üstadýmýzý Isparta’da ziyaret ettiðinde o hâle þahit olmuþtu:
“Ýstanbul’dan geldiðim gün huzur-u pâke girdiðimde Üstad
Mesnevî’nin baþýndaki Türkçe mukaddimeyi telif ediyordu. O
söylüyordu, merhum Ceylan da yazýyordu. Lillâhilhamd, Nur’un
küçücük bir parçasýnýn telifi anýna tesadüf ettim. Hakikaten telif
anýyla sair hususi sohbetleri birbirinden çok farklý idi. Çok coþkun, sürûrlu, def’î (birden) ve âni söylüyordu.”
Kim bilir, belki de Hazret, Nurlar'ý telif ederken, onun âlem-i
misaldeki filizlerini, çiçeklerini, meyvelerini görüyor, imanlarýný
kurtaran insanlarýn sürurunu daha o günden yaþýyordu. Hem
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kendisi ayný bahisleri okuduðunda defalarca, “Okudum imaným
ziyadeleþti.” demiþti. Demek, o iman hazzý ve ufku kendi kalbine ilk doðduðu anda en büyük mânevî lezzeti evvelâ kendisi
yaþýyordu.
Üstadýmýzýn eserlerin baskýsýna gösterdiði hassasiyeti ve yaþadýðý sevinci Bayram Ağabey de þöyle anlatýyor:
“Üstadýmýz eserlerin sýhhatine çok dikkat ederdi. Hatta yeni
harflere çevrilirken Tahirî Ağabey'le Ceylan Ağabey'i gönderir,
’Çok dikkat edin.’ derdi. Risale-i Nur Külliyatý, 1955’ten sonra
yeni harflerle Ankara, Ýstanbul, Antalya ve Samsun’da basýlmaya
baþlandýðýnda Üstadýmýz, âdeta bayram ediyordu. ’Risale-i Nur
bayramýdýr.’ derdi. Sözler mecmuasý ilk matbaaya verildiðinde,
'Ben bunu bekliyordum. Bu bitsin, ben âhirete gideceðim' dedi.
O bitti, Mektubat baþladý. 'Bunu da görsem gideceðim.' dedi.
Ondan sonra 'Lema’alar', 'Ýþârâtü'l-Ý’câz', 'Mesnevî-i Nuriye',
'Asâ-yý Musa', 'Þuâlar, 'Tarihçe-i Hayat' ve en son 'Bediüzzaman
Cevap Veriyor' basýldý. Her kitap baskýya verildiðinde, 'Yâ Rabbi, bunu görsem gideceðim, bugünleri bekliyordum.’ derdi.”
Öyle bir coþku ve sevinç duyuyordu ki, mühim bir maksadýna
ulaþmýþ adamýn huzuru ve coþkusu vardý. Yine Bayram Ağabey'in
dediði gibi, “Risale-i Nur matbaalarda neþrolmaya baþladýðýnda
Üstadýmýz yerinde duramýyordu. Bir faaliyet, bir cevvaliyet, bir
gayret... Öyle hâller oldu ki, dünyayý tayeran etmek istiyordu.”
Nasýl sevinmesindi ki?.. “Ýman!” deyip yola çýkmýþ, hiçbir
beklentiye girmeden her türlü fedakârlýða katlanmýþ, fakat öz
yurdunda bir cani gibi muamele görmüþ, kimseler bu hâdiseye “Durun!” deyip kollarýný açmamýþ, açamamýþ, o, Müslüman
halka iman dersi veriyor diye zulme maruz kalmýþ, o þartlarda
telifine ve hizmetlerine devam etmiþti. Nasýl sevinmesin? Ölsün,
bitsin diye bir diyara gönderilen kimsesiz, maddeten çaresiz bir
adamýn elinden Kur’ân’ýn bir mucizesi, bir nuru doðuyordu.
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Çoklarý öyle bir zulüm karþýsýnda yýlacak, yýkýlacaktý. Hâlbuki
Nurlar'ý telif ediyor diye hapse atýlan o adam, hapishanede Nur
telifine devam edecek kadar metin ve davasýnda azimli idi. Suç
dedikleri þey onun için bir þeref olduðundan duvarlar ve parmaklýklar onu durduramamýþ, zulümler yýldýramamýþtý.
25 Nisan 1935'te talebeleri, 27’sinde de Bediüzzaman Hazretleri bir sabah vakti evinden çýkarýlarak kamyonlarla Eskiþehir’e
sevk edilmiþti. Masum ve mazlumlardý. 120 talebesiyle Eskiþehir
Hapishanesine getirilen Üstadýmýz kimseyle görüþtürülmüyor,
kendisine ve talebelerine çeþitli zulümler yapýlýyordu. Zübeyir
Gündüzalp Ağabey'in anlattýðýna göre, 12 gün yemek vermemiþler, tuvalete çýkarmamýþlardý. Masumlar, koðuþun bir köþesini
ihtiyaçlarýný gidermek için kazmýþlardý. Üstadýmýz bu zulümlere
raðmen Eskiþehir hapsinde 28, 29 ve 30. Lem’alar'ý telif etmiþ,
mahkûmlar Üstadýmýz hapse girdikten sonra ýslah olmuþtu. Liseli gençlere verilen akýbet dersi Eskiþehir hapsinin meyvesiydi.
Davasýný deðil de, þahsýný düþünen bir adam olsaydý, ondan
þöyle bir sesin yükselmesi mümkün deðildi:
“Mademki: Nur-u hakikat, imana muhtaç gönüllerde tesirini yapýyor, bir Said deðil, bin Said feda olsun. Yirmi sekiz sene
çektiðim eza ve cefalar, maruz kaldýðým iþkenceler, katlandýðým
musibetler helâl olsun. Bana zulmedenlerin, beni kasaba kasaba
dolaþtýranlarýn, hakaret edenlerin, türlü türlü ithamlarla mahkûm
etmek isteyenlerin, zindanlarda bana yer hazýrlayanlarýn hepsine
hakkýmý helâl ettim.”
Davasýnda fânî olmaya çalýþanlara, þahsýný mesele yapmama
dersi veriyordu.
Ýlim yolu, yollarýn en kutsîsiydi. Bir seher vakti Barla daðlarýnda yürürlerken Üstadýmýz önden giden Zübeyir Gündüzalp
ile Ceylan Çalýþkan Ağabeyleri göstermiþ: “Bu ikisi þehittir.”
demiþti. Mustafa Sungur aðabey de bu ganimeti kaçýrmak iste-
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medi: “Üstadým, dua et de ben de þehit olayým.” dedi. Üstad,
“Talebe-i ulûmun ölümü þehadettir.” buyurdu. Bu yol o kadar
müstakimdi.
Kaderini davasýna baðladýðýndan hep Nurlar'ýn telifini görecek kadar ömür istemiþ ve formalar tamamlandýkça o iman
kahramanýnýn dudaklarýndan “Vazifem bitti.” cümlesi dökülmüþtü. Artýk, gönül rahatlýðý ile fânî diyara el sallayabilir, “Esselâm!” diyebilirdi.
Hizmetinin bitmediðini düþünerek vefatýna âdeta inanamayan Abdullah Yeðin Ağabey, o üzüntüden Üstad'ın Isparta’da
kendilerine söylediði þu sözleri hatýrlayamayacaktý:
“Ben Risale-i Nur neþroluncaya kadar bir ömür istiyorum.
Ondan sonra bana lüzum kalmamýþtýr. Benim vazifemi Risale-i
Nur yapar.”
Nur basýlana kadar ömür istemesinin bir hikmeti vazifesini
tamamlamak; bir hikmeti de nazarlarý o güne kadar kendisine
çekerek Nur’un önünü açmaktý.
Bir gün, Yalvaç yolu kenarýnda, Bayram Yüksel, Ceylan Çalýþkan ve Zübeyir Gündüzalp Ağabeylere vasiyetini yazdýrmýþ:
“Evlâtlarým, ben bu vasiyetimi bir ihtara binaen yazdýrýyorum.
Ben size vasiyet ediyorum ve bunu da kaleme alýn; nasýl Gavs-ý
Âzam, Cenab-ý Allah’tan bir ömür istemiþ, Cenab-ý Hak hizmet
için ömrünü uzatmýþ. Ben de Cenab-ý Allah’tan ömür istiyorum.
Risale-i Nur Külliyatý'nýn baskýsý matbaalarda bitinceye kadar.
Ta ki ehl-i dünyanýn nazarý bende olsun, matbaalarda ve Risale-i
Nurlar'da olmasýn.”
Hayatýný bu kadar hizmet için yaþýyor, âdeta her soluðunu
onun için alýyor, talebelerine onu ders veriyordu. Yoksa ihtimal,
dostlarýnýn gittiði diyar onun için çok daha sevimliydi.
Ýstanbul’da, Mehmed Fýrýncý Ağabeylerin evinde kaldýðý dönemdi. Ziya Arun ve Mehmed Fýrýncý Ağabeyler ikindi namazýn-
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da Üstad'ı Edirnekapý Mihrimah Sultan Camii'nde bulmuþlardý.
Üstad namazdan sonra Ziya Ağabey'le birlikte çevreyi görebileceði yüksekçe bir duvara çýkmýþ, aþaðýdaki Fýrýncý Ağabey'e latife
yaparak sormuþtu:
“Þimdi sen hakem ol. Bu Ankara’dakiler bana, ’Sen bizim iþimize yardým etmiyorsun.’ diye kýzýyorlar. Sen ne dersen ben öyle
yapayým. Ben onlarýn yanýna mý gideyim? Yoksa bildiðin gibi,
Risale-i Nur’un hizmet tarzýnda mý çalýþayým?
Fýrýncý Ağabey, dua eder gibi ellerini açtý ve cevap verdi:
“Üstadým, nasýl olur, siz onlarýn içerisine nasýl girersiniz?”
Fýrýncý Ağabey, daha sözünü bitirmemiþti ki, Üstad, yüksek
sesle “Tam...” dedi ve kabristan tarafýný göstererek devam etti:
“Bu ölülerin arasýna gireceðim, bu delilerin arasýna girmeyeceðim.”
Elbette, dünyayý bilerek âhirete tercih etmek, fânî bir diyara
baki gibi baðlanmak, meþru daire keyfe kâfi iken haddi aþmak
ve baþýna hem dünyada, hem âhirette belâlar açmak olsa olsa bir
nevi cinnet ve delilikti. Böyle bir cinnete düþmeye kabre girmeyi
tercih ediyordu.
Ve bir gün, nesebî ceddinin davetine uyarak Urfa’ya, Halilürrahman Camii'nin avlusundaki kabrine doðru yola çýkacaktý. Yolu þiddetli ateþ ve hastalýklar içerisinde, zaman zaman
kendisinden geçerek baygýnlýklar içerisinde geçirmiþ, kendine
geldiðinde talebelerine moral vermiþ, “Kardeþlerim, küfrün bel
kemiði kýrýlmýþtýr!” demiþti. Evet, o dava aþkýna ve ahlâkýna küfrün çürük payandalarý ve sahte kahramanlarý dayanamamýþtý.
Karapýnar’dan geçmiþ, daha Eğirdir’e ulaþmamýþlardý ki, Üstadýmýz arabanýn içinde öne doðru uzandý ve Zübeyir Ağabey ile
Bayram Ağabey'in kulaklarýndan tuttu:
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“Evlâtlarým! Siz hiç merak etmeyin. Risale-i Nur, dinsizlerin,
masonlarýn belini kýrmýþtýr. Risale-i Nur daima galiptir. Siz hiç
merak etmeyin!”
Bunlarý defalarca tekrarlamýþtý.
“Bunlar beni anlayamadýlar, bunlar beni anlayamadýlar, bunlar
beni anlayamadýlar, bunlar beni siyasete bulaþtýrmak istediler.”
O, ölüme, “Küfrün bel kemiði kýrýlmýþtýr!” diyerek yürümüþtü. Küfür düþüncesi hakkýnda verilen idam kararýný Risale-i Nur
eczalarý ile infaz etmeye hayatýný adamýþ o büyük dava adamýnýn
son günlerinde bunu haykýrmasý normaldi.
Evet, birçok büyük insan gibi, onu da anlayamamýþlardý. O
İslâm Dünyası'nýn ve insanlýðýn sýyanet meleðiydi, koruyucu
paratoneriydi. Bilemediler. “Ben buradan gitsem bunlar tokat
yiyecek, karýþacak.” diye haber vermiþti. 23 Mart’ta vefat etti,
27 Mayýs’ta ihtilâl oldu.

Bu Nurlar'ı Bütün Kâinata Okutturacaðım
O Rabbine karþý tam bir itimat ve güvenle yaþýyordu. Sultaný
bulanýn gamý, kederi kalmaz, O'na müracaat eden eli boþ dönmezdi.
“Eli kýsa, ömrü kýsa, iktidarý kýsa, sabrý kýsa” idi insanýn.
Âcizdi. Her þeyden çabuk üzülebilir, yýkýlabilirdi. O, kâinatýn en
nazik ve nazenin misafiriydi. Fakat olsun, bütün bunlar, âcize
merhamet eden Sonsuz Kerem Sahibi'nin kapýsýnda sermaye olduktan sonra insan için tasalanmaya gerek yoktu.
Sermayesiz insanýn “bir çiçeði istediði gibi baharý, baharý istediði gibi ebedî cenneti istemesi” onu Ezel ve Ebed Sultaný'na
ilticaya yöneltiyor, hiçbir þeyi yokken her þeye kavuþturuyordu.
Ölüm yoktu. Ölümü öldüren, ebede yürümek isteyen insanýn
önündeki taþý kaldýran Allah vardý.
Ýman hem nur, hem kuvvetti. Mutlak hakikati bulan yanýlmaz, Sonsuz Kudret’e dayanan mağlûp olmazdý. Küre-i arz
bomba olsa onu korkutmaz, ipini sahibinin elinde görür, “harika
bir icraatý” der, seyrederdi. Elbette, bir makinisti olduðunu ve
kendisine çizilen istikamette hareket ettiðini bilen küçük bir çocuk, treni sevinçle seyreder, bunlarý bilmeyen cesaretiyle meþhur
insanlar, “Tepesinden ateþler savuran kükremiþ bir canavar geliyor.” vehmiyle kaçardý.
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Bu güven ve itimadý yakalayaný, Müslümanlarýn maddî
imkânsýzlýklarý, Kur’ân’ýn muvakkat sahipsizliði yýldýrmaz, gayretini ve þecaatini artýrýrdý. Hak âliydi ve hak ettiði yeri alacaktý.
Her geceden sonra bir nehar, her kýþtan sonra bir bahar vardý.
Küçülen ve bir sýnýf hâline gelen dünya, yeniden Kur’ân’ýn sesine kulak verecek, Ekmel-i Mükemmel Rehberi'ni (aleyhissalâtü
vesselâm) bir kez daha dinleyecekti. Amerika ve Avrupa Ýslâmiyet’e dehalet edecek, yine hayýr galip gelecek, insanlýk uzun
süre baþýný taþtan taþa vurup avare avare dolaþmaya tahammül
edemeyecekti. Ýkrama mazhar kýlýnan insan, insanlýk onurunu
kendi ayaklarý altýnda daha fazla çiðneyemeyecekti. Çoktan buzlar çözülmeye, karlar erimeye baþlamýþ, bahar çiçekleri baþýný
çýkarmýþtý. Artýk, Anadolu’nun ve insanlýðýn sinesinden bunu
çýkarýp atmaya kimsenin gücü yetmeyecekti.
Bayram Yüksel Ağabey'in kalbine bir gün: “Bir avuç Nur talebesi, biz yazýyor, biz okuyoruz.” diye gelmiþ, Üstad Hazretleri
birden: “Bu Nurlar'ý bütün kâinata okutturacaðým.” demiþti.
Onun naklettiðine göre, yine bir gün dersten sonra Üstadýmýz, “Evlâtlarým, siz zannediyor musunuz ki, biz beþ altý kiþi
ders yapýyoruz. Biz bu dersimizle Anadolu’da binler ders yapan
cemaatlerin arasýna mânen giriyoruz, beraber ders yapýyoruz.”
buyurmuþtu.
Ona, onca olumsuz þartlara raðmen o sarsýlmaz metaneti veren iþte Rabbine ve O’na ait hakikatlere duyduðu bu güvendi.
“Kim var?” diye saðýna soluna bakmadan ayaða kalmýþ, kollarýný
açarak insanlýðý yöneldiði çýkmaz sokaktan kurtarmaya çalýþmýþtý. O günden sonra belki kimse o kadar yalnýz kalmadý. Hicranlý
hayatý yalnýz baþýna kardeþleri adýna o göðüslemiþ ve arkasýnda
ýþýktan bir þehrah býrakmýþtý. Bu yolun sarp ve yokuþ uðraklarýna
gelenler ondan, o sarsýlmaz metaneti alacak, o, bir kez daha yaþadýðý çekirdek hayatýyla rehberlik ve örneklik yapacaktý.
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Davasýna ve kendisine olan güveni onu daha çocukken, kendisi hakkýnda, “O henüz bir çocuk olduðundan kabil-i hitap
deðildir.” diyen, Þeyh Emin Efendi’ye karþý, “Efendim! Beni
imtihan ediniz. Kabil-i hitap olduðumu ispat etmek isterim.”
þeklinde konuþturmuþtu.
Üstadýmýz, o günlerde on beþ, on altý yaþlarýndaydý. Þeyh
Emin Efendi'nin, üç sene mühlet vererek cevaplamasýný istediði
edebi ve ilmi sorularý üç günde cevaplamýþtý.
Nesiller, bu güven ve itimatla beslenmeli, büyütülmeliydi.
Zira Allah, kuluna zannýna göre muamele ediyor, itimadýna göre
ihsanda bulunuyordu. Belki de o hâli bir dua olarak kabul ediliyor, samimi inanca ve itimada mükâfat veriliyordu.
Kore’ye, bir Nur talebesi göndermek istemiþ, “Ýnkâr-ý ulûhiyete karþý Kore’ye girmek lâzım.” demiþti. Ceylan Ağabey'i veya
Bayram Ağabey'i düþünüyordu.
Nasip, Bayram Ağabey'indi. Kore’de, kurþun yaðmuru altýnda kalmýþ, kurþun isabet etmemiþ; baþýna koca havan topu düþtüðü hâlde sadece miðferinde ufak bir çukur oluþturmuþ, kendisine bir þey olmamýþ, çatýþmada düþman askerlerinin ortasýnda
kalmýþ, onu kimse görmemiþti. Ýnayet altýnda himaye edilmiþti.
Koruyan Allah’tý.
Üstadýmýz, Bayram Ağabey'i gönderirken kendi cevþenini
vermiþ, yedi kat muþamba yaptýrýp, yanýnda taþýmasýný istemiþ:
“Hiç korkma, korktuðun zaman beni hatýrla, bizler daima inâyet-i rabbâniye altýndayýz. Hiç merak etme, Cenab-ý Allah senin
yardýmcýn olsun.” diye dua etmiþti.
Bayram Ağabey, cephede hiç namazýný aksatmamýþ, korktuðunda Üstadýný hatýrlamýþ, ezan okumuþtu. Bir vesile ile Tokyo’ya ulaþmýþ, Üstadýmýzýn “ahbabým” dediði Japon Baþkumandaný vefat ettiði için eserleri orada yaþayan ve “Neþrederiz” diyen
Kazan Türklerine býrakmýþtý.
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Hazreti Hamza, Gavs-ý Âzam gibi zâtlarýn vefatlarýndan sonra da tasarruflarýnýn devam etmesi, talebeleri ile ilgilenmesi gibi,
Üstadýmýz da “Sýkýþtýðýnda beni hatýrla.” diyerek imdadýna yetiþeceðini ima ediyordu. Bunun Kore’de ve sair yerlerde yüzlerce
misalini yaþamýþ olan Bayram Ağabey sözlerini þöyle tamamlamýþtý: “Ýnþallah nasýl dünyada iken bizleri muhafaza, hem himaye ediyordu, öyle de âhirette de himaye ve þefaat eder…”
“Ýman tevhidi, tevhid teslimi, teslim tevekkülü, tevekkül saadet-i dâreyni netice verir.” demiþti zaten. Bayram Ağabey görevini
gönül huzuru ile tamamlamýþ, saadetli hizmetlerine dönmüþtü.
Allah’a itimadý tam olduðu gibi, insanlar arasýnda da güvenin
timsaliydi. O, Emin Elçi’nin (aleyhissalâtü vesselâm), emin ümmetiydi ve insanlarýn güvenini sarsacak, üzerine haklarýný alacak
bir þey yapamazdý. Ýnsanlarýn kendisinden emin olmadýklarý,
güvenmedikleri birisi hakký neþredemez, nasihatteki tesiri koruyamazdý. Nâsihin, tavsiyelerinin tesiri kendisine duyulan güvene
baðlýydý. Üstadýmýz bu mevzuda da enfes bir nunûneydi.
Daha sonra Van milletvekilliði yapan Kinyas Kartal da, Üstad
ile birlikte batýya sürgün edilenler arasýndaydý. Kendisini onun
dostu olarak göremiyor, “Dostluk nerede, biz nerede, ben Seyda’nýn hayranýyým.” diyordu. Sürgün esnasýndaki hatýrasý Üstadýmýzýn güvenilirliðinin küçük bir nunûnesiydi:
“Trabzon’da telaþlý bir hâli vardý. Sebebini sorarak öðrendim.
Yolda kýzakçýlardan emanet aldýðý gözlüðü geri vermeyi unutmuþ; gözlük kendisinde kalmýþtý. Telâþ ve heyecanla kýzakçýlarý
arýyordu.”
Kimsenin, en ufak bir hakký kendisinde kalsýn, ötelerde hesaplaþsýn istemiyor, orada sýkýntý çekmektense burada telâþýný
yaþýyordu.
Üstadýmýz, hayatý boyunca müspet hareket etmiþ; hep iyiyi,
güzeli, doðruyu yapmayý tavsiye buyurmuþtu. Daha çocukken, o
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ateþin zekâsý ile aþiretler arasýndaki anlaþmazlýklarý sulh ile çözmeye çalýþmýþ, onlara en güzel yolun barýþ yolu olduðunu göstermiþti. Baþkalarýnýn hata yapmasý, Müslüman’a hata yapma hakký vermezdi. El ne yaparsa yapsýn, o kendisine yakýþaný yapacaktý. Emin
insanlar her zaman emniyetin temsilcisi olmalýydýlar. Onlardan
kimse kemlik görmemeli, “Öldürmeye gelen dirilip gitmeliydi.”
Güvenlik güçlerinin ilmî, dinî faaliyetleri menfi oluþumlar
olarak görmelerinden, onlara böyle tanýtýlmasýndan fevkalâde
rahatsýz oluyordu. Güya, özel ve aleyhte bir oluþum vardý ve
onlar, hâþâ, gizli emeller taþýyordu. Hâlbuki o, hiç kimse hakkýnda olumsuz düþünmeyi bilmiyor, bir araya gelenleri Allah’a,
Resûlullah’a olan sevgileri bir araya getiriyordu.
Üstadýmýz, Afyon hapsinde iken, Zübeyir Ağabey tahliye olmuþ, fakat Afyon’u terk etmemiþ, orada bir ev tutmuþ, Üstad'a
dýþarýdan hizmet etmiþti. Daha sonra Üstadýmýz da Zübeyir
Ağabey'in tuttuðu o evde iki buçuk ay kalmýþtý. Sungur Ağabey,
o günlerde Üstad'ın, talebelerini, polislere, “Ýþte bunlar Türk
milletinin medar-ý iftiharlarýdýr.” diyerek tanýttýðýný anlatýyordu. Bundan maksadý onlarýn yanlýþ kanaatlerini tashihti.
Afyon mahkemesinin karar celsesinde, son sözü sorulduðunda verdiði þu cevapta, ayný maksadýn ve hakikatin ifadesiydi:
“Eðer suç varsa bütünü benimdir. Diðer arkadaþlarýmýn hiçbir
suçu yoktur. Biz Kur’ân’ýn hizmetkârýyýz, asayiþin mânevî muhafýzlarýyýz.”
Kendisini müspet harekete mecbur gören Nur talebelerinden
kimseye zarar gelmezdi ve gelmeyecekti. Onlar âdeta güven ruhunun ve düþüncesinin cisimleþmiþ hâlleriydi.
Küfrün bel kemiðinin kýrýldýðýna olan inancý da, “Merak etmeyin!” diyerek gönülleri teskin etmesi de, “Beni anlayamadýlar.” diye düþünmesi de bu güvenindendi.
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Bayram Ağabey, Rabbine itimadýndan gelen tevekkül ve güvenini þu þekilde anlatýyordu:
“Üstadýmýz daima derslerinde, ’Kardeþlerim, bizim vazifemiz
ihlâs ile iman ve Kur’ân’a hizmet etmektir. Ama bizi muvaffak
etmek ve halka kabul ettirmek, muarýzlarý kaçýrmak ise vazife-i
ilâhiyedir. Biz buna karýþmayacaðýz. Mağlûp da olsak, kuvve-i
mânevîye ve hizmetimize noksanlýk vermeyeceðiz. Bu noktadan
kanaat etmek lâzımdýr. Meselâ bir zaman İslâm’ýn büyük bir kahramaný olan Celaleddin-i Harzemþah’a demiþler:
’Cengiz’e karþý muzaffer olacaksýn.’ O demiþ: 'Vazifemiz cihad etmektir. Bizi galip etmek vazife-i ilâhîyedir. Ona karýþmam.’
Ben de o kahraman-ý İslâm’a iktidaen, benim vazifem hizmet-i
imaniyedir. Kabul ettirmek Cenab-ý Hakk’a aittir. Vazifemi yaparým. Cenab-ý Allah’ýn vazifesine karýþmam.’ derdi.
Ýnsanlar, sadece Rab'lerinin hoþnutluðunu aramalýydý. O
hoþnut olduktan sonra baþka þeylerin ehemmiyeti yoktu. Kendisini bu kadar duru niyetlere kilitlemesi de Rabbe itimadýnýn
eseriydi.
Davasýndan da, anlattýðý þeylerden de emindi. Nur Külliyatý’nda siyasî bir mevzu olup olmadýðýnýn tetkiki için “ehl-i vukuf” adý altýnda birkaç memur görevlendirilmiþ, bunun üzerine
Bediüzzaman Hazretleri:
“Bu vukufsuz ehl-i vukuf, Risale-i Nur’u tetkik edemez. Ankara’da yüksek, ilmî bir ehl-i vukuf teþkil edilsin. Avrupa’dan
filozoflar getirilsin. Eðer onlar bir suç bulurlarsa, en aðýr cezaya
razýyým!” demiþti.
Davasýndan bu kadar emin olmak, tam bir imandan ve yaptýðý þeylerin doðruluðunun idrakinde olmaktandý ki; o çelik irade
ve duruþ mukavva kadar mukavemetsiz nesillere ne kadar da
elzemdi.

O Zât, Kundaktaki Çocuk Gibi Masumdur
Dava adamý, konuþmasýndan çok duruþuyla, temsiliyle samimiyetini gösterebilir, dersini verebilirdi. Ýnsanlarýn hâli sözünden
baskýn konuþur, onun içindir ki, kim ne derse desin, dediðinden
çok ne olduðu konuþurdu. Tertemiz, dupduru niyetlerle, O’nu
(celle celâlüh) görüyor gibi yaþamak, bin sözden daha güçlü bir
irþat dersiydi.
O, hep böyle oldu, böyle yaþamaya çalýþtý. Zira Rabbi onu,
asrýn örnek alacaðý bir model olarak yaratmýþtý. O, âdeta bir ýsmarlama insandý, bir nunûneydi. Hayatýn keþmekeþe döndüðü,
herkesin saða sola niçinsiz ve nedensiz koþuþtuðu, akýllarýn çöplük gibi atýk fikirlerle karýþtýðý, dillerin abes sözlerle gevezeleþtiði, kimsenin aklýný ve vicdanýný durultamadýðý, hangi merhalede
neyin doðru olduðunu bilemediði bir dönemde, muhakkak ki,
öyle bir Hazreti Muhammed (sallallâhu aleyhi ve sellem) talebesine,
herkes kendi hayatýna ondan dersler çýkarsýn ve öyle yapsýn diye “çekirdek hayata” ihtiyaç vardý. Zira halk için, bir meselenin
hücceti, büyüklerin, ulemanýn, o mevzuu hayatýnda nasýl yaþadýðý, o durumda ne yaptýðý idi. Kendisi, “Benim hizmetim ve
sergüzeþt-i hayatým, bir nevi çekirdek hükmüne geçmiþ, inâyet-i
ilâhiye ile bu zamanda ehemmiyetli bir hizmet-i imaniyeye mebde olmak için Kur’ân’dan gelen ve meyvedar bir þecere-i âliye
olan Nur Risaleleri'ni ihsan etmiþ.” diyordu.
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O, bir güzel örnekti. Akýllý adamýn vazifesi, güzeli örnek almak, ona benzemeye çalýþarak güzelleþmekti. Ýnsanlar, onu taklit
ederek suniliðe düþmemeli; fakat ondan dersini alarak kendi hayatlarýný, karakter ve kabiliyetlerini yaþamalýydýlar. Allah, herkesi
güzel yaratmýþtý. Ýnsanýn vazifesi, baþkasý olmak deðil, kendisini
kirlerden arýndýrýp, kabiliyetlerini inkiþaf ettirmekti. Diðeri, bir
olmazýn talep edilmesi olurdu.
Van’dan alýnýp, Karadeniz yolu ile sürgüne gönderildiðinde,
komutan, onu, Mustafa Aðralý isimli bir piyade erine emanet etmiþti. Yol üzerindeki köyde, geceyi ayný evde geçireceklerdi. Er,
herkesin hürmet ettiði bu zâtý yalnýz baþýna nasýl bekleyeceðini
merak etmiþti.
– Bir tek kiþi, ben nasýl bekleyebilirim?
Aslýnda onu kimsenin beklemesine gerek de yoktu. O, hep
sulhun, emniyetin yanýndaydý. Ne hâliyle, ne sözleri ile muhalefet ediyor, tam bir teslimiyet ve tevekkülle ibadetleri ile meþgul
oluyordu. Bu komutan için sadece bir formaliteydi.
– Usûlen sen gideceksin oraya, bir þey olmaz. O zât, kundaktaki çocuk gibi masumdur.
Ýþte, teblið ve irþat erleri; bu davaya baþ koyduðunu söyleyen
ve bunun için yola çýkanlar, çevrelerine bu güveni telkin ettikleri
gün, o çekirdek hayattan derslerini ve yüce hakikatlerden nasiplerini almýþlar demektir. Yoksa kimse, insanýn diline bakarak,
kimseye, böyle bir duruluðu, çocuk saffetini yakýþtýrmaz ve o
denli itimat etmez.
Bir hakikat, hayatla bütünleþtiði ölçüde hakikatti. İslâm, bu
yerlerin sahibinin muradý olduðu için, hayatýn hakikîsi ve en
güzeliydi. Onda doðrularla ters düþmeler, gerçeklerle ve ilimlerle zýtlýklar olmazdý, olamazdý. Zira birisi cisimleþmiþ, diðeri
kelâmla ifade edilmiþ kitaptý. Ýlim ve hayat, doðruyu bulmuþsa,
istikameti Ýslâm’ý gösterecekti. Sofra kiminse, size hangi þeylerin
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faydalý veya zararlý olduðunu bilen elbette oydu. Baþka türlü anlayýþlar, insanýn aldanmasý veya kendini aldatmasý olurdu.
Ceylan Çalýþkan Ağabey'i askere uðurlarken ona yaptýðý son
nasihat: “Sen Risale-i Nur’un esaslarýný hareketlerinle yaþa!” olmuþtu. Elhak, Ceylan Aðabey bihakkýn yaþamýþ ve güzel nunûne
teþkil etmiþti ki, Nurlar Üstad'ın etrafýndaki o eller aracýlýðý ile
bütün dünyaya ulaþtý. Önemli olan, hakikati “hareketlerinle yaþamaktý.”
Üstadýmýz, hep yaþantýnýn üzerinde durmuþ, “Neþr-i hak
için enbiyaya ittiba etmekle mükellefiz.” buyurarak, meselenin
ciddiyetini göstermiþti. Evet, dini anlatanlar, Allah’ý insanlara
tanýtanlar peygamberlerdi. Böyle þerefli bir vazife ile vazifedâr
olduðunu bilen her mümin, onu peygamberlerin yaptýðý gibi
yapmalý, onlarýn hayat tarzlarýný örnek almalýydý. Ýbadetse, ibadet; gözü tokluksa, gözü tokluk; kahramanlýksa, kahramanlýk...
“Eðer biz ahlâk-ý İslâmiye’nin ve hakaik-i imaniyenin kemalâtýný ef'âlimizle izhar etsek, sair dinlerin tâbileri elbette cemaatlerle İslâmiyet’e girecekler; belki küre-i arzýn bazý kýtalarý ve
devletleri de İslâmiyet’e dehalet edecekler. demiþti. Bu hem bir
ders, hem bir müjde idi. Demek Müslümanlar İslâm’ýn güzelliklerini yaþantýlarý ile gösterseler, akýn akýn İslâmiyet’e dehaletler
olacak; deðil devletler, kýtalar bile hidayete erecekti. Demek bir
gün olacaktý. Öyle olmasý da mukadderdi zaten... Zira tek doðru da, hasta insanlýðýn reçetesi de oydu. Baþýný taþtan taþa vurur
gibi avare avare dolaþan, oksijenini yitirmiþ gibi çaresizlik içinde
kývranan insanlýk, yeniden “iman!” diyecek ve Rab'lerinin rahmet kapýsýný çalacaktý. Ýnsan, ikrama mazhar kýlýndýðý ve güzeli
aradýðý için bu olacaktý. Yeter ki, bu yüce dava içinden ihanete
uðramasýn, yaþamayanlar onun güzelliklerine gölge düþürmesin,
insanlar daha o hidayet kaynaðýný tanýmadan ve dinlemeden bir
kýsým kendini bilmezlerin davranýþlarýndan ötürü dinden soðumasýn... Yaþamak vazife, yaþamamak büyük bir darbeydi.
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Bayram Yüksel Aðabey, Kore Savaþýna iþtirak etmiþ, Üstadýmýz onunla Japon Genelkurmay Baþkaný'na Nurlar'ý göndermiþti.
Bayram Ağabey'in bulunduðu birlikteki iki tabur komutaný, istirahat edilen yerlerde çadýrdan bir cami yaptýrýyorlardý. Namazlar
cemaatle kýlýnýyor, Bayram Ağabey müezzinlik yapýyordu. Onu
müezzinlik yaparken gören Koreli masum çocuklar taklit eder,
saða sola döner, ezaný okumaya çalýþýrlardý. Bayram Aðabey, bu
hatýrasýný Üstadýmýza anlattýðýnda þu cevabý almýþtý:
“Bu zamanda lisan-ý hâl, lisan-ý kalden daha tesirli. Bak Kore’de İslâmî faaliyetler baþladý.”
Aðabey'in anlattýðýna göre İslâm’ý kabul eden birçok insan
olmuþtu. Daha o günden oralara da iman hizmetinin tohumlarý
atýlmýþ, mânevî yollar açýlmýþtý. Evet, hâl dilinin, sözden çok öte
tesiri vardý.
Bediüzzaman Hazretleri’ni Ýstanbul’da ziyaret eden Galip
Girgin, onu þöyle tanýtýyordu.
“O, inandýðý gibi yazan ve yaþayan bir insandý. Söyledikleri ile
yaþayýþý arasýnda en ufak bir tezat yoktu. Asrýmýzýn aydýnlarýnda
çok görülen riya, müdahene, gerçek dýþý, þahsî ikbal ve menfaati
için söz ve hareket onda yoktu. Ýndinde, hakkýn hatýrý yüksekti
ve hiçbir hatýra feda edilemezdi.”
Bu onu tanýyan herkesin ortak kanaatiydi. Ve aslýnda herkes,
“söylediðini yaþar” diye tarif edilecek kadar düz olmayý hedeflemeliydi. Belki, felâket asrýnýn insanlarýnýn en büyük hatasý ve
handikabý da buydu. Hâlin dili yalanlamasý...
Gecelerini ibadetle geçiriyor, namazlarýný huþû ile kýlýyor,
okuyor, yazýyor, boþ durmuyor; talebeleri tarzýný devam ettirsin
diye onlara hâliyle ders veriyordu. Kendisine yazdýrýlan Nurlar'ý
belki de herkesten çok kendisi okumuþ, istifade etmiþti. Talebeleri o hâlini unutmamýþ, nunûne olsun diye hep anlatmýþlardý.
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Bayram Ağabey'in ifadelerine göre, Üstadýmýz bazen hizmetini gören yakýn talebelerine “Bugün kaç sayfa okudunuz?” diye
sorardý.
Kimileri üç, kimileri beþ derdi. O, “Ben iki yüz sayfa okudum.
Hem benim kalemim yok, çok aðýr yazýyorum. Hem de sizin gibi gazete gibi okuyup geçmiyorum. Ben mânâsýný da anlayarak
okuyorum. Hem de bakýn ne kadar tashih ettim.” diyerek, kendi
çalýþmalarýný anlatýrdý. Âdeta ufuklarýný açýyordu.
Risaleleri açarken sayfalarý hiç incitmeden, elini aðzý ile ýslatmadan çok itina ile açardý.
“Elhamdülillâh, ben bugün bu kadar okudum, çok istifade
ettim. Bugün imaným çok inkiþaf etti.” der, okuduðu bir risaleyi
hayretle talebelerine gösterir, “Fesübhanallah, bu eseri hiç görmemiþ gibi istifade ettim.” diyerek bakýþýný anlatýrdý.
Ona göre Nurlar tecdid-i imana vesile oluyordu. “Nasýl mübarek günlerde camilerde tecdid-i iman ederler; biz de Risale-i
Nur’u okumakla tecdid-i iman ediyoruz.” derdi.
Nurlar'daki ilâhî ihsana dikkat çeker, onu doðrudan doðruya
Hakk’ýn rahmet eline verir; “ben” demeden, “biz” bile demeden,
hep “O” diyerek sahibini gösterirdi.
“Kardaþlarým, bakýn ben bu kadar okudum, hiç yanlýþ bulamadým. Risale-i Nur’un telifinde inayet-i ilâhiye ve hýfz-ý rabbânî
bize yardým ettiler. Bizim bu ne hünerimiz, ne de kabiliyetimiz.
Bu tamamen Cenab-ý Hakk’ýn ihsan ve kereminden, biz âcizlere
bir lütfu ihsanýdýr.” diyordu.
Üstadýmýz, 1953'ten sonraki hayatýný “Üçüncü Said” dönemi
diye anlatýrdý. Kendi hayat tarzýný baþkalarýna ders versinler diye
o tarihten sonra yanýna talebelerini almýþ, ayný evi paylaþmýþtý.
Yine Bayram aðabeyin anlattýðýna göre, 1945’te, Isparta’da,
Üstad Hazretleri Arapça Mesnevî-i Nuriye’den derse baþlamýþtý.
Bu derse Merhum Tahirî Aðabey, Merhum Zübeyir Aðabey,
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Merhum Ceylan Aðabey ve kendisi katýlýyor, zaman zaman
da Sungur Aðabey iþtirak ediyordu. Sungur Aðabey'i daha
çok Ankara’daki hizmetler için gönderirdi. Devamýný Sungur
Aðabey'in kendi ifadelerinden dinleyelim:
“Üstadýmýz sabah namazýndan sonra derse baþlýyordu. Ders
beþ altý saat devam ediyordu. Âdeta on yedi yaþýndaki bir genç
gibi çok hareketli idi. Bizler Arapçayý bilmiyorduk, ama Üstadýmýz yine derse muntazaman devam ediyordu. Ceylan Ağabey
çok güzel anlýyordu. Tam öðle ezaný okununcaya kadar ders devam ederdi. Yorgunluktan uykumuz gelirdi. Üstadýmýzýn baþucundaki saate bakardýk, Üstadýmýz saati ters çevirirdi. Aklýmýzýn,
kalbimizin, ruhumuzun ve bütün latifelerimizin derse verilmesini temin ederdi. Zübeyir Ağabey vücuduna iðne batýrarak dersleri takip ederdi.
Üstad bir gün, “Evlâtlarým, bu ders yalnýz bize deðil, bütün
kâinatý alâkadar eden bir derstir. Bu dersi mele-i âlânýn sakinleri
de dinliyorlar. Bu ders çok mühimdir.” dedi. Hakikaten bizlere
de acayip bir hâl oldu.”
Dersler sadece akla deðil, kalbe; bütün mânevî latîfelere baktýðý için ýsrarla devam ediyor, o meyvedar bahçeden herkesin
istifade edeceðini biliyordu. Vâkýa, aðabeylerimiz, ders Arapça
da olsa her nasýlsa anlar olmuþlardý.
Demek, “Anlamýyorum.” diyen insanlarýn, dýþarýda durmalarýndan, Nur hâlelerinde bulunmalarý binlerce kat daha hayýrlýydý.
Hâl insanýnýn duruþu, davranýþlarý, hedefinin ilâhî rýzaya ermek olduðunu gösterir. Rabbinin hoþnut olacaðý þey ne ise, o,
onu arar. Ahmet Gümüþ anlatýyor: “Her gidiþimizde bize Ýhlâs
Risaleleri'ni âdeta özetlerdi. Her iþin Allah rýzasý için olmasýný ve
o gaye ile hareket edilmesini anlatýrdý. Yine sözden ziyade hâl ve
hareketin daha tesirli olacaðýný anlatýrdý.”
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Sabah derslerinden sonra, kura çektirerek “ders baklavasý”
ikram eder, kura kendisine çýkan önce alýr, kendisi de talebeler
gibi kuraya dahil olur, böylelikle kendisinin de Risale-i Nur’un
talebesi olduðunu ifade etmek isterdi. Bu kadar duru, bu kadar
hazm-ý nefs içerisinde insanlardan bir insandý.
Genç bir insanýn çevikliði ile hareket ederdi. Onda, hâþâ,
uyuþukluk, miskinlik, tembellik kokan hiçbir hâl yoktu. En dik
yamaçlara talebelerinden önce týrmanýr, çok defa onun çýktýðý yere talebeleri çýkamazdý. Üstadýmýz, bir gün talebeleri ile birlikte
Emirdað yakýnlarýndaki yüksek bir tepeye çýkmýþtý. O gün yanlarýnda Dr. Tahir Barçýn da vardý ve hâdiseyi þöyle anlatýyordu:
“Tepeye gittiðimizde, kendileri yüksek ve dik bir yamaca
oturmuþlardý. Biz ise kayýyorduk, tam oturamýyorduk. Bizim bu
hâlimize tebessüm ediyordu.”
Öyle tesirli bir hâl insanýydý ki, onun bu ufkunu yakýn talebelerindeki akislerde de görmek mümkündü. Ýnsanlar nezahetinin
büyüsüne kapýlmýþ, saffetini, beklentisizliðini, takvasýný örnek
almýþtý. Mânevî evlâdý, Ceylan Çalýþkan Ağabey, 1963 Aðustosunda, Bakýrköy istikametine giden bir minibüste trafik kazasý
geçirerek Üstadýna kavuþmuþ, nüfus cüzdanýnýn arasýndan þu
vesika çýkmýþtý:
“Ceylan benim vekilimdir.
Nur’a ait işleri benim hesabıma yapar.”
Said Nursî
Yerde yürüyen bir melek saffetindeki Ceylan Aðabey'in elindeki bu vesikadan vefatýna kadar kimsenin haberi olmamýþtý.
Kendisinin itibarı artsýn, nefsi bundan pay çýkarsýn istemiyordu.
O öyle, onun için de talebeleri böyleydi.
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Bu kadar riyasýz, bu kadar samimi olmak, ancak tam iman etmiþ bir yüreðin ve onun eleðinden geçen arýnmýþ ruhlarýn özelliðidir. Herkese yakýþan ve lâzım olan bir özellik... Asýlsýz bahanelerle paye arayan sahte kahramanlara ne güzel bir hâl dersidir.
Duysa nefsimiz... Duysa neslimiz...
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