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“Bazı evliya bir dakikada bir günlük işi görmüş. Bazıları, bir saatte bir senelik vazifesini yapmış.
Bazıları, bir dakikada bir hatme-i Kur'aniyeyi okumuş oldukları gibi, Risale-i Nur'un te'lifinde de
bu bast-ı zaman hakikatı çok defa vukua gelmiş.”[304]

  

            “Barla Lâhikaları: Risale-i Nur'un Barla'da te'lif edildiği ve kalemle istinsah edilerek neşre
başlandığından Eskişehir hapsi zamanına kadar olan devrede Nur'un ilk müştak talebelerinin,
Nurların hemen te'lifi zamanında, ilk okuyup yazdıklarında duydukları samimî hissiyat, kalbî ve
ruhî istifade ve istifazalarını dile getiren fıkralarını ve Hazret-i Üstad'ın da bazı mektublarını
ihtiva etmektedir.”[305]

  

            Kastamonu Lâhikaları ise: Eskişehir hapsinden tahliyeden sonra Nur Müellifi
Kastamonu'ya nefyedilmiş, Denizli hapsi zamanına kadar orada ikamete mecbur edilmiş; bu
müddet zarfında Nur Müellifi Isparta'daki talebeleri ile daimî muhabere ederek Nurların hatt-ı
Kur'an'la yazılıp çoğalması, neşri ve inkişafı ve eski yazı bilmeyen gençlerin istifadesi için de,
Risale-i Nur Külliyatı'ndan bazı bahislerin daktilo ile çoğaltılması hususunda şedid alâka
göstermiş ve Risale-i Nur'un mahiyeti, kıymeti, deruhde ettiği kudsî vazife-i imaniyesi ve
mazhariyeti; hem talebelerinin tarz-ı hizmetleri, mütecaviz dinsizler karşısında sebat ve
metanetleri ve ehl-i İslâm'ın birbiri ile muamelâtında takib edecekleri ihlaslı hareketleri gibi,
dâhilî ve haricî bir çok mes'elelere temas etmiştir. Bu itibarla Kastamonu Lâhika mektubları
bilhassa yazıldığı zaman itibariyle de büyük ehemmiyet kesbeden bir devrin mahsulü olması ve
birçok içtimaî mes'eleleri ve küllî imanî bir nazar-ı hakikatla mütalaa, mülahaza ve küllîleşmesi
gibi cihetlerde büyük kıymeti haizdir.”[306]

  

“Emirdağ Lâhika Mektubları, birinci kısmı: 15 Haziran 1944'de Denizli hapsinden beraet ile
tahliyeden sonra Heyet-i Vekile kararıyla Emirdağı'nda ikamete memur edilen Risale-i Nur
müellifi Said Nursî Hazretleri 1947 sonlarına kadar, yani üçüncü büyük hapis olan Afyon
hapsine kadar Emirdağı'nda ikamet ettiği müddetçe Isparta, Kastamonu, İstanbul, Ankara ve
Üniversite talebeleri ve Anadolu'da Nurların neşre başlandığı yerlerdeki talebelerine hizmete
müteallik bazı mektub ve suallerine cevaben yazdığı mektublardır.”[307]

  

İkinci kısım ise: 1948-1949 Afyon Cezaevi'nde yirmi ay mevkufen kalıp tahliyeden sonra tekrar
Emirdağı'na avdet edip orada bir müddet kaldıktan sonra 1951 yılında Eskişehir'de iki ay ikameti
müteakib, oradan da "Gençlik Rehberi" mahkemesi münasebetiyle iki defa İstanbul'a gelip üçer
ay İstanbul'da kaldığı 1952-1953 tarihlerinde ve daha sonra yine Emirdağı'nda iken talebelerine
yazdığı mektublar ve mahkemelere ve davalara temas eden mes'elelere dair müteaddid
bahislerdir.
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            1953'ten sonra ikamet eylediği Isparta'da da arasıra yazdığı mektublar da vardır.
Eskişehir, Denizli ve Afyon Cezaevleri'nde iken hapisteki talebelerine yazdığı pek kıymetdar
hapishane mektubları ise, yine müellif-i muhterem Hazret-i Üstad'ın neşrini tensibiyle Şualar
Mecmuası'nda aynen neşredilmiştir. Bu lâhikalarda geçen talebelerin mektubları, Nurlardan
aldıkları feyz-i iman, ihlas ve sadakatlarını, şehamet-i imaniyelerini ifade ile üstadlarına
arzetmek ve teşekküratlarını bildirmekle bu zamanda zuhur eden bu ders-i Kur'aniyenin
muhatabları olduklarını izhar ediyor. Ve Risale-i Nur'un hakkaniyetine ve Hazret-i Üstad'ın
davasına birer şahid hükmünde bulunuyor.”[308]

  

            “Risale-i Nur'un te'lifi ve neşriyle beraber bu lâhika mektublarının zuhuru, devamı ve
neşri, bizzât muhterem müellifi tarafından yapılması ve tensib edilmesi ve müteaddid
mektublarda da bu lâhikaların kıymetini ifade buyurmaları ve nazara vermeleri, herhalde bu
lâhikaların ehemmiyetini tebarüze kâfidir.”[309]

  

            “Evet Risale-i Nur'un te'lifi, zuhuru ve neşri ile beraber hizmet-i Nuriyenin ve ders-i
Kur'aniyenin taliminde ve îfasında ve meslek-i Nuriyenin taallümünde ve uzun bir zamandaki
hizmetin devamında vaki' olacak binler ahval ve hücuma maruz talebelerin cereyanlar
karşısında sebat, metanet ve ihlasla hareketlerinde onlara yol gösterecek, hizmet-i Kur'aniyenin
inkişafında sühulete medar olacak ikaz ve ihtarlara elbette ihtiyaç zarurîdir, kat'îdir,
bedihîdir.”[310]

  

            “Bu lâhikalarda görüleceği gibi, Nur Müellifi Aziz Üstadımız Risale-i Nur'un neşri, okunup
yazılması gibi bizzât Nurlarla iştigale ehemmiyet vermekte, talebelerini daima teşvik etmektedir.
Bunun lüzum ve hikmeti ise, şübhesiz izahtan vârestedir. Zira asrımızda kâinat fenleri ve maddî
ilimler revaçta olup, yeni yetişen nesiller bu ilim ve fenleri okudukları; hem tabiiyyun ve
maddiyyunun din ve maneviyat aleyhindeki neşriyatı; hem küfr-ü mutlak cereyanı ki, hiçbir din
ve maneviyatı tanımayan ve Allah'a iman hakikatına karşı muaraza ederek dinsizliği neşreden,
İslâmî fikri zedeleyen ve bütün beşeriyeti tehdid eden, yeni nesillere ve gençliğe imansızlık fikr-i
küfrîsini aşılamak isteyen kitab, broşür, gazete gibi neşir vasıtalarının İslâm ve iman
düşmanlarınca ön plâna alındığı böyle acib ve dehşetli bir zamanda elbette Risale-i Nur'a,
okunmasına, neşredilmesine şiddetle ihtiyaç ve zaruret var.”[311]

  

            “Risale-i Nur, Kur'an-ı Hakîm'in bir mu'cize-i maneviyesi ve bu zamanın dinsizliğine karşı
manevî atom bombası olarak solculuk cereyanlarının maneviyat-ı kalbiyeyi tahribine mukabil,
maneviyat-ı kalbiyeyi tamir edip ferden ferda iman-ı tahkikîden gelen muazzam bir kuvvet ve
kudrete istinadı okuyucuların kalblerine kazandırıyor. Ve bu vazifeyi de yine mukaddes

 2 / 69



Risale-i Nur'da Risale-i Nur-2-

Mehmet ÖZÇELİK tarafından yazıldı.
Cumartesi, 25 Eylül 2010 04:25 - 

Kur'anımızın ilham ve irşadıyla ve dersiyle îfa ediyor. Tefekkür-ü imanî dersiyle tabiiyyun ve
maddiyyunun boğulduğu aynı mes'elelerde tevhid nurunu gösteriyor; iman hakikatlerini madde
âleminden temsiller ve deliller göstererek izah ediyor. Liselerde, üniversitelerde okutulan ilim ve
fenlerin aynı mes'elelerinde iman hakikatlerinin isbatını güneş zuhurunda gösteriyor. Bu gibi çok
cihetlerle Risale-i Nur, bu zamanda ehl-i iman ve İslâm için ön plânda ele alınması îcabeden,
ehl-i iman elinde manevî elmas bir kılınçtır. Asrın idrakine, zamanın tefehhümüne, anlayışına
hitab eden, ihtiyaca en muvafık tarzı gösteren, ders veren ve doğrudan doğruya feyz ve ilham
tarîkıyla âyetlerin yıldızlarından gelen ders-i Kur'anîdir, küllî marifetullah bürhanlarıdır.”[312]

  

            “Asrımızın efkârının anlayışına ve idrakine hitab edici mahiyeti ve Kur'an-ı Hakîm'in bu
zamanın fehmine bir dersi olması noktasından Nur Risaleleri, bilhassa bu memlekette büyük
ehemmiyet kazanmıştır. Asırlarca Kur'an'a bayraktarlık yapan ve dünyayı diyanetiyle
ışıklandıran bu necib millet, yine dünyaya örnek, ahlâk ve fazilette üstad olarak insanlığın
geçirdiği müdhiş buhranlardan halas için çare-i necatı göstermektedir. Beşeriyeti dehşetli
sadmelere uğratan, tehdid eden anarşiliğin ifsad ve tahribin yegâne çaresi ancak ve ancak İlahî,
semavî bir dinin ezelî ve ebedî hakikatlarıdır, hakikat-ı İslâmiyettir. Risale-i Nur, hakikat-ı
İslâmiye ve Kur'aniyeyi müsbet ve müdellel bir şekilde insanlığın nazar-ı tahkikine arz ve ifade
etmektedir.”[313]

  

            “Risale-i Nur gerçi zahiren sizin eserinizdir, fakat nasılki Kur'an-ı Mübin Allah'ın kelâmı
iken Seyyid-i Kâinat, Eşref-i Mahlukat Efendimiz nâsa tebliğe vasıta olmuştur, siz de bu asırda
yine o Furkan-ı Azîm'in nurlarından bugünün karmakarışık sarhoş insanlarına emr-i Hak'la hitab
ediyorsunuz. Öyle ise; O Hakîm-i Rahîm, size bu eseri yaptırtan, o Nurları ayak altında
bıraktırmaz. Elbette ve elbette fânilerden belki de hiç ümid edilmediklerden sahibler, hâfızlar,
ikinci üçüncü hattâ onuncu derecede mübelliğler, naşirler halk buyurur
itikadındayım.”Hulusi.”[314]

  

            “Âciz talebeniz, küre-i arz içerisinde ruhum bazan şarka, bazan cenuba, bazan garba,
bazan şimale, bazan semaya giderdi. Acaba yardım ne taraftan erişecek diye beklerdim.
Ruhum bir mürşid-i ekmel taharri ederdi. Aramak üzere iken bana ilham olundu ki; "Mürşidi sen
uzakta arıyorsun, pek yakınında bulunan Bediüzzaman vardır. O zâtın Risale-i Nur'u müceddid
hükmündedir. Hem aktabdır, hem Zülkarneyn'dir, hem âhirzamanda gelecek İsa Aleyhisselâm'ın
vekilidir; yani müjdecisidir." denildi. Bunun üzerine Üstad-ı Muhteremin nezdine vardım.
Risaleleri, bize yazmak için emir verdi. Ben de onbeş kadar Sözler'den yazdım ve okuyorum.
İstidadım kısa, fikrim müşevveş olduğundan, risalelerden hakkıyla istifade ve istifaza
edemiyordum.”[315]

  

“Risale-i Nur, lisan-ı hal ile Avrupa meftunu bulunan tek gözlü Deccal'a "Ya iman et, yahut bütün
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dünyanın maskarası olacaksın" diyor.”[316]

  

“Merhum büyük kardeşim Mustafa, risalenin şakirdleriyle velayetin şakirdlerini ve birbirinin
arasındaki dereceyi anlatmak istiyor. Bu mes'eleyi Risale-i Nur halletmiş. Hem tevhid-i âmi ile
tevhid-i hakikîyi göstermiş. Hem gözü kapalı olarak gitmenin ve gözü açık olarak gitmenin
farkını Risale-i Nur beyan etmiş. Hem âlem-i yakaza ile âlem-i menamı Risale-i Nur keşfetmiş.
Hem âlem-i misal ile âlem-i şehadeti birbirinden Risale-i Nur ayırmış. Hem velayet-i kübrayı,
velayet-i vustâyı, velayet-i suğrayı ve birbirinin farkını tamamıyla Risale-i Nur göstermiş. Bir
sohbette, bir kademde -Sahabelerin meseli gibi- zahirden hakikata geçmenin sebeblerini
anlatmış. Hem tarîkat şeyhlerinin ve Eimme-i Erbaa'nın caddelerini Risale-i Nur beyan etmiş.
Hem ilmelyakîn, aynelyakîn, hakkalyakîn ile elde edilen imanın farklarını Risale-i Nur göstermiş.
Hem Hazret-i Ebubekir-i Sıddık (R.A.) ve Hazret-i Ömer (R.A.) ve Hazret-i Osman'ın (R.A.)
meşrebini Risale-i Nur takib etmiş. Hem İmam-ı Ali'nin (R.A.) bir veled-i manevîsi olduğunu,
Celcelutiye'yi tefsir ile Risale-i Nur'un kıymetini ve vazifesini Risale-i Nur göstermiş. Hem Resul-i
Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm'ın Mehdi ve İsa Aleyhisselâm ve Deccal ve Ye'cüc-Me'cüc ve
Sedd-i Zülkarneyn hakkındaki müteşabih hadîsleri Risale-i Nur tevil etmiş, esas maksadı
anlatmış.”[317]

  

            “Ey küre-i arzda bulunan gençler, hocalar ve halifeler! Bin seneden beridir insanların
aradığı Mehdi Hazretlerinin pişdarı ve müjdecisi üstadımın neşrettiği Risale-i Nur'dur. Ey benim
kardeşlerim! Benim gibi âciz bir talebenin okumasından, anlamasından ne çıkar? Üstadıma ne
sual açabilirim? Kaç kitab okudum da sual açayım ve mes'ele halledeyim? Ne gibi sual
sorayım?”[318]

  

            “Ey hocalar ve ehl-i kalb! Soracağınız suallerin cevablarını Risale-i Nur'da
bulabilirsiniz.”[319]

  

“Üstadımızın Kur'an-ı Hakîm'den aldığı ve neşrettiği Risale-i Nur vasıtasıyla Nasara'nın bir
kısmı İslâmiyeti kabul edecek ve Nasara Müslümanları veya Hristiyan mü'minleri hükmüne
geçip Üstadımızın sözlerini İsa Aleyhisselâm'ın sözleri nev'inden hüsn-ü kabul edeceklerine
işarettir.”[320]

  

            “Evet Risale-i Nur'da öyle bir kuvvet vardır ki, Avrupa'nın en muannid feylesoflarını dahi
teslime mecbur eder. Her ruhun bir ihtiyac-ı hakikîsi olan, hakikî iman nurunu arayan Hristiyan
muvahhidler, elbette Risale-i Nur'u görseler (Hazret-i İsa Aleyhisselâm'ın vesayası nev'inden)
kabul edip sarılacaklardır.”Dereli Mutaf Hâfız Ahmed”[321]
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            “Madem bu elmas ve cevherler, bu sergiler asrımıza verilmiş; bütün asrımızda
kazancımızı versek, yine o elmasların birinin fiyatını veremeyeceğiz. Bahar mevsimi geçmeden
bütün cevherlerden alalım. O cevherler ise, Risale-i Nur Külliyatıdır.”[322]

  

            “Benim gibi yaralı kardeşlerime, bütün müslümanlara, bütün kuvvetimle bağırıyorum:
"Eyvah! Bu asrımızda, bu yaralar ile nasıl istirahat edebiliriz, yoksa!.. Bu asrın manevî doktoru
ve ilâçları ise, Kur'an'dan tereşşuh eden Risale-i Nur ve Mektubat-ün Nur'dur. Onlara sıkı
sarılalım."Âciz Talebeniz Ali Ulvî”[323]

  

            “Ben de bu okunan Sözler hem tarîkata, hem hakikata pek muvafıktır. Bu zamanın
yaralarına bir ilâçtır diyordum. Ve her ne zaman ye's içerisinde kalsam kardeşimin yanına gelir,
işittiğim hakikatleri Risale-i Nur'dan okutur, dinler ve Risale-i Nur'un verdiği feyizle yaralarım
tedavi olur, giderdim. Herhangi bir mes'eleden bahsedilse, Risale-i Nur'da en iyisi vardır. Yalnız
çok insanlar var ki, Sözler'in kıymetini bilmiyorlar. Ben de; bütün bu söylenen sözlere ilâç,
risalelerde vardır diyorum. Olanca kuvvetimle küre-i arza bağırarak derim ki, "Hariçte görülen
marazlara ilâç vardır."[324]

  

            “Üstadım kendi şahsiyetini merciiyetten azlediyor. Yalnız Risale-i Nur'u merci' gösteriyor.
Hazret-i Mevlâna Hâlid'in şahsiyeti, kutb-ül irşad, merciil-has ve-l âmm olmuştur.”[325]

  

“Madem Hazret-i Mevlâna Hâlid, milyonlar etba'larının ittifaklarıyla müceddiddir ve baştaki
hadîs-i şerifin bir mâsadakıdır. Ve madem tam yüz sene sonra, dört mühim cihet-i tevafukla
beraber Risale-i Nur aynı vazifeyi görüyor. Demek nass-ı hadîs ile, Risale-i Nur eczaları tecdid
ve takviye-i din vazifesini görüyorlar.”[326]

  

“Kanaat verir ki -nass-ı hadîs ile- Risale-i Nur tecdid-i din hususunda bir müceddid
hükmündedir.”[327]

  

            “Benim üstadım daima diyor ki: "Ben bir neferim, fakat müşir hizmetini görüyorum. Yani
kıymet bende yoktur. Belki Kur'an-ı Hakîm'in feyzinden tereşşuh eden Risale-i Nur eczaları, bir
müşiriyet-i maneviye hizmetini görüyorlar."[328]
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“Ehl-i iman -bilhassa şimdiki Risale-i Nur'un zâkir ve muvahhid şakirdleri- öyle bir cadde ve
minhaca girmişler ki; o cadde gayet müstakim, gayet nurlu, gayet sevimli. Bütün iki tarafı elmas,
inci dükkânı.”[329]

  

“Risale-i Nur'un şakirdlerinin ruhları birbiriyle alâkadardır. Cesedleri müteaddiddir; ruhları
müttehid hükmündedir. “[330]     

  

“Felillahilhamd, kalb ve ruhum Risale-i Nur'un tesiratıyla intibaha gelmişler. Kalbimin intibahını
rü'yalarımla anlıyorum.” [331]

  

“Risale-i Nur eczaları, küre-i arzın mevsim-i erbaa kütübhanesinde bir bahardır ve bahar kadar
letafetlidir ve canbahştır. “[332]

  

            “Risale-i Nur'un bütün cüzlerinde öyle bir kuvvet var ki, yalnız birini dinlemeye, okumaya
veya yazmaya muvaffak olan kimse, Allah tevfik verirse, imanını kurtaracak hakikatları onda
bulur. Çünki her cüz'ün diğerleri ile manen irtibatları vardır. Okuyana ve dinleyenlere sırran
diyorlar ki: Bu okuduğun kitabda bizdeki hakikatların da uçları, kokuları, işaretleri var. Dikkat
edersen görürsün, çalışırsan anlarsın, cüz'-i ihtiyarını bu emre sevk edersen Allah da
muvaffakıyet verir. Bulur ve bilebilirsin.”[333]

  

            “Biz Risale-i Nur'ları yazmak, okumak ve dinlemek için herkesin ihtiyacı var, onun için ey
müslümanlar! Manevî yaralarınıza ilâç ararsanız, Risale-i Nur'da vardır. Yazın, okuyun, imanınız
o kadar teâli edecektir. Hiç şübhe etmeyiniz.”[334]

  

            “Biz bakıyoruz, bu zamanda en büyük ihsan, imanı kurtarmaktır. Ve görüyoruz, imanı
hârika bürhanlarla kurtaran -başta- Risale-i Nur'dur. Demek bu zamana nisbeten bir   Allah'tan
onlara pek büyük bir lutuf ve ihsan vardır. (Ahzâb Sûresi, 33:47.) de odur.”[335]

  

            “İlahî ya Rab! Sen Risale-i Nur'u ve Risale-i Nur Müellifi Üstadımız Said Nursî'yi ve
Risale-i Nur talebe ve şakirdlerini ve mensublarını, muhafaza-i hıfzında ve kal'a-i İlahiyen içinde
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muhafaza ve emîn eyle.. âmîn! Ve hizmet-i Kur'an ve imanda sabit ve daim eyle.. âmîn! Ve bu
kudsî hizmetlerinde, muvaffakıyetlerle yardım ve muavenetler ihsan eyle.. âmîn! Ve Kur'an-ı
Mu'ciz-ül Beyan-ı Azîmüşşan'ın sırr-ı a'zamına, marifetullah, muhabbetullah ve muhabbet-i
Resulullah sırr-ı kudsîsine ve "Hasbünallahü ve ni'melvekil" sırr-ı uzmasına ve rızaullah ve
rü'yet-i cemalullah lütf u ihsanına mazhar eyle, Ya Rabb-el Âlemîn!..Fakir, âciz, zayıf, günahkâr
talebe ve hizmetkârınız İnebolu'lu Ahmed Nazif Çelebi”[336]

  

“Zannederim ki, hakaik-i âliye-i imaniyeyi tamamıyla Risale-i Nur ihata etmiş, başka yerlerde
aramaya lüzum yok. Yalnız bazan izah ve tafsile muhtaç kalmış. Onun için vazifem bitmiş gibi
bana geliyor.”[337]

  

“Sizin vazifeniz devam ediyor. Ve inşâallah vazifeniz şerh ve izahla ve tekmil ve tahşiye ile ve
neşr ve talim ile, belki Yirmibeşinci ve Otuzikinci mektubları te'lif ile ve Dokuzuncu Şua'ın Dokuz
Makamını tekmil ile ve Risale-i Nur'u tanzim ve tertib ve tefsir ve tashih ile devam edecek.
Risale-i Nur'un samimî, hâlis şakirdlerinin heyet-i mecmuasının kuvvet-i ihlasından ve
tesanüdünden süzülen ve tezahür eden bir şahs-ı manevî, bâki ve muktedir bir kuvvet-i zahrdır,
bir rehberdir.”[338]

  

            “Risale-i Nur kendi kendine, hem dâhilde, hem hariçte intişar edip fütuhat yapıyor. En
muannid dinsizleri de teslime mecbur ettiğini haberler alıyoruz. “[339]

  

            “Fışkırdı Risale-i Nur, ufuktan nur-u Risalet”[340]

  

            “Benden bana ben gitmek için Risale-i Nur diye koştum”[341]

  

            “Kahreyledi ol zulmeti Risale-i Nur'a akanlar”[342]

  

            “Kardeşlerim! Çok dikkat ve ihtiyat ediniz. Sakın sakın hocalarla münakaşa etmeyiniz.
Mümkün olduğu kadar musalahakârane davranınız, enaniyetlerine dokunmayınız, bid'at
tarafdarı da olsa ilişmeyiniz. Karşımızda dehşetli zındıka varken, mübtedilerle uğraşıp onları
dinsizlerin tarafına sevketmemek gerektir. Eğer size ilişmek için gönderilmiş hocalara
rastgelseniz, mümkün olduğu kadar münazaa kapısını açmayınız. İlim kisvesiyle itirazları,
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münafıkların ellerinde bir sened olur. İstanbul'da ihtiyar hocanın hücumu ne kadar zarar
verdiğini bilirsiniz. Elden geldiği kadar Risale-i Nur lehine çevirmeğe çalışınız.”[343]

  

            “Hem müşterileri aramak değil, belki müşteriler hakikî ihtiyacını hissedip ve yarasının
tedavisi için Risale-i Nur'u aramasının lüzumu... “[344]

  

“Nur'un hakikî şakirdlerine Nur kâfidir. Onlar da kanaat etmeli, başka şereflere veya maddî,
manevî menfaatlere gözünü dikmesin. Hem münakaşa, münazaa ve mesail-i diniyede
damarlara dokunacak tarafgirane mübahase etmemek lâzımdır ki, Nur aleyhinde garazkârlar
çıkmasın.”[345]

  

            “Her bir adam eğer hanesinde dört-beş çoluk çocuğu bulunsa kendi hanesini bir küçük
Medrese-i Nuriyeye çevirsin. Eğer yoksa, yalnız ise, çok alâkadar komşularından üç-dört zât
birleşsin ve bu heyet bulundukları haneyi küçük bir Medrese-i Nuriye ittihaz etsin. Hiç olmazsa
işleri ve vazifeleri olmadığı vakitlerde, beş-on dakika dahi olsa Risale-i Nur'u okumak veya
dinlemek veya yazmak cihetiyle bir mikdar meşgul olsalar, hakikî talebe-i ulûmun sevablarına ve
şereflerine mazhar oldukları gibi, İhlas Risalesi'nde yazılan beş nevi ibadete de mazhar olurlar.
Hakikî ilim talebeleri gibi, onların maişetlerini temin hususundaki âdi muameleleri de bir nevi
ibadet hükmüne geçebilir diye kalbe ihtar edildi. Ben de kardeşlerime beyan ediyorum.”[346]

  

            “Risale-i Nur'da isbat edilmiş ki, insanların ayn-ı zulümleri içinde kader-i İlahî adalet
eder.”[347]

  

            “Şimdi ise Risale-i Nur'a âlem-i İslâm sahib çıktı.”[348]

  

            “Bu Nur Talebeleri Risale-i Nur'la, hem Türkiye'de, hem bilâd-ı Arabda komünistliğe
karşı muhkem bir sed tesis ediyorlar.”[349]

  

“Risale-i Nur ise, öyle geniş bir mikyas ile intişar ediyor ki, değil yalnız Türkiye'de ve bilâd-ı
İslâmiyede, hattâ ecnebilerde de iştiyakla istenilir oluyor.”[350]
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            “Risale-i Nur'u okumak, on defa benimle görüşmekten daha kârlıdır. Zâten benimle
görüşmek; âhiret, iman, Kur'an hesabınadır. Dünya ile alâkamı kestiğim için, dünya hesabına
görüşmek manasızdır. Âhiret, iman, Kur'an için ise; Risale-i Nur daha bana ihtiyaç
bırakmamış.”[351]

  

            “Hem madem Risale-i Nur'un mesleği hıllettir."[352]

  

“Evet şarktaki ilim ve irfan faaliyetinin bir semeresi ve netice-i külliyesi olan Risale-i Nur, şark
dârülfünununun İslâmiyet noktasında bir proğramı olması hasebiyle İslâmiyet'e, bu millete ve
âlem-i İslâm'a hizmete çalışanları şiddetle alâkadar etmektedir. Ve şimdi Amerika'da ve
Avrupa'da, Nur Risalelerini istemeleri ve oralarda intişarı, bu müddeamızın fevkalâde
ehemmiyetini gösterir.”Mustafa Sungur”[353]

  

            “Şimalde çıkan dehşetli dinsizlik cereyanının bu vatanı manevî istilâsına karşı, Kur'an'ın
hakikatları ve imanın nurlarıyla mukabele etmektir. Çünki o dinsizlik cereyanı manevî tahribat
nev'inden olduğundan, karşısında bir manevî mukabele olmalıdır. Hakaik-i Kur'aniyenin lemaatı
olan Risale-i Nur manevî tamirci bir atom bombası olarak, bu dalalet cereyanına mukabele
edebilir ve etmiştir.”[354]

  

            “Bin seneden beri İslâmiyet'in kahraman bir ordusu ve bayrakdarı olan Türk milletine
âlem-i İslâm'ın adavetini izale etmek, Türkler yine eskisi gibi İslâmiyet'in kahramanıdırlar
kanaatını verdirmektir. Bu suretle dörtyüz milyon hakikî kardeşleri bu millete kazandırmakla
saadet-i hayatiyesine en ehemmiyetli bir hizmeti îfa eylemektir ki, Risale-i Nur iman hakikatlarını
bu vatanda neşrederek bu azîm faideyi fiilen göstermiştir.”[355]

  

“Risale-i Nur'un gaye ve maksadı tamamen uhrevî ve rıza-yı İlahî dairesinde imana hizmet
etmek olduğundan, netice verdiği sair dünyevî iyilikler, dolayısıyla hayat-ı içtimaiyeye ait bir
faidesidir.”[356]

  

“Hem benim şahsımın, hem Risale-i Nur'un şahs-ı manevîsinin sermayesini, kendilerini Risale-i
Nur'un hizmetine vakfedenlerin tayinlerine vermek, hususan nafakasını çıkaramıyanlara vermek
lâzımdır.”[357]

  

 9 / 69



Risale-i Nur'da Risale-i Nur-2-

Mehmet ÖZÇELİK tarafından yazıldı.
Cumartesi, 25 Eylül 2010 04:25 - 

            “Üstadımız âhir ömründe insanların sohbetinden men'edildiği cihetle anladı ki, bu
zamanda şahsiyet cihetiyle insanlara zarar verecek haller var. Risale-i Nur'un mesleğindeki
a'zamî ihlas için bu hastalık verilmiş. Çünki bu zamanda, şan şeref perdesi altında riyakârlık yer
aldığından a'zamî ihlas ile bütün bütün enaniyeti terk lâzımdır. Dostlar uzaktan ruhuma Fatiha
okusunlar, manevî dua ve ziyaret etsinler. Kabrimin yanına gelmesinler. Fatiha uzaktan da olsa
ruhuma gelir. Risale-i Nur'daki a'zamî ihlas ile bütün bütün terk-i enaniyet için buna bir manevî
sebeb hissediyorum. Kendini Risale-i Nur'a vakfetmiş olan yanımda bulunanlardan nöbetle birer
adam kabrimin yakınında olup, bu manayı lüzumsuz ziyarete gelenlere bildirsinler.”Said
Nursî”[358]

  

"Benim kabrimi gayet gizli bir yerde, bir-iki talebemden başka hiç kimse bilmemek lâzım geliyor.
Bunu vasiyet ediyorum. Çünki dünyada sohbetten beni men'eden bir hakikat, elbette vefatımdan
sonra da o hakikat bu surette beni mecbur ediyor."[359]

  

            "Bu dehşetli zamanda, eski zamandaki Firavunların dünyevî şan ü şeref arzusuyla
heykeller ve resimler ve mumyalarla nazar-ı beşeri kendilerine çevirmeleri gibi, enaniyet ve
benlik verdiği gafletle, heykeller ve resimler ve gazetelerle nazarları, mana-yı harfîden mana-yı
ismîyle tamamen kendilerine çevirtmeleri ve uhrevî istikbalden ziyade dünyevî istikbali hayal
edinmiş olmaları ile; eski zamandaki lillah için ziyarete mukabil ehl-i dünya kısmen bu hakikate
muhalif olarak mevtanın dünyevî şan ü şerefine ziyade ehemmiyet verir, öyle ziyaret ediyorlar.
Ben de Risale-i Nur'daki a'zamî ihlası kırmamak için ve o ihlasın sırrıyla, kabrimi bildirmemeyi
vasiyet ediyorum. Hem şarkta, hem garbda, hem kim olursa olsun okudukları Fatihalar o ruha
gider.”[360]

  

            “Risale-i Nur'un esas mesleği hakikî ihlas olmak cihetiyle şimdiki tezahür, sohbet etmek,
fazla hürmet etmek; bu enaniyet zamanında bir nefisperestlik, riyakârlık, tasannu' alâmeti olmak
cihetiyle ona şiddetle dokunuyor. Çünki der: "Benimle görüşmek isteyen, eğer âhiret için,
Risale-i Nur için ise; Risale-i Nur bana kat'iyyen ihtiyaç bırakmamış. Milyonlar nüshası her birisi
on Said kadar faide veriyor. Eğer dünya cihetiyle ve dünyaya ait işler için görüşmek ise: O,
dünyayı şiddetle terkettiği için, dünyaya dair şeyleri malayani, vakti zayi' etmek olduğu için
cidden sıkılır. Eğer Risale-i Nur'un hizmetine, intişarına ait olsa; bana hizmet eden hakikî
fedakâr talebelerim ve manevî evlâdlarım ve kardeşlerim benim bedelime görüşmeleri kâfi,
bana hiç ihtiyaç yok. Uzun yerlerden uzak memleketlerden gelenlerle beraber başka
kardeşlerimizin de hatırları kırılmasın.”[361]

  

“Evet şiddet-i fakr ve istiğna ile hediye almamakla beraber Cenab-ı Hakk'a hadsiz şükür olsun
ki, yasak olmayan daktilo makinesi ile intişar eden Risale-i Nur'un verdiği sermaye ile şimdi
manevî Medreset-üz Zehra'nın dört-beş vilayetinde hayatını Risale-i Nur'a vakfeden ve
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nafakasına çalışmaya zaman bulamayan fedakâr Nur talebelerinin tayinatına acib bir bereketle
kâfi gelen ve Nur nüshalarının fiatı olan o mübarek sermayeyi ben öldükten sonra da o hâlis,
fedakâr kardeşlerime vasiyet ediyorum ki, altmış-yetmiş sene evvelki kaidemi yetmiş sene
sonraki şimdiki düsturlarıma aynen tatbik etsinler. İnşâallah Risale-i Nur'un tab' serbestiyeti
olsa, o düstur daha fazla inkişaf eder.”[362]

  

“A'zamî ihlası kırmamak için Risale-i Nur has talebelerine, hususan nafakasını tedarik
edemeyenleri tam tamına idare edecek derecede Risale-i Nur'un satılan nüshalarının beşten
birisi Risale-i Nur'un hakkı olduğu cihetle şimdi elli-altmış talebesine kâfi sermayesi
çıkıyor.”[363]

  

“Hadîs-i Şerifin "Her yüz sene başında dini tecdit edecek bir müceddid gönderiyor" va'd-i
İlâhîsine binaen, Hazret-i Mevlânâ Hâlid, ekser ehl-i hakikatça bin ikiyüz senesinin, yâni onikinci
asrın müceddididir. Mâdem tam yüz sene sonra, aynen dört cihette tevafuk ederek Risale-i Nur
eczaları aynı vazifeyi görmüştür, kanaat verir ki, nass-ı Hadîsle Risale-i Nur, tecdid-i din
hususunda bir müceddid hükmündedir. Benim Üstadım daima diyor ki: "Ben bir neferim, fakat
müşir hizmetini görüyorum. Yâni: Kıymet bende değil, belki Kur'an-ı Hakîm'in feyzinden
tereşşuh eden Risale-i Nur eczaları, bir müşiriyet-i mâneviye hizmetini görüyor." Şamlı Hâfız
Tevfik.”[364]

  

            “ Risale-i Nur şâkirdlerinden Rıza görüyor: Hazret-i Peygamber Aleyhissalâtü Vesselâm,
camide Hazret-i Ebu Bekir-is-Sıddîk Radıyallahü Anha emrediyor: "Çık hutbe oku" Ebu
Bekir-is-Sıddîk koşarak minberin en yukarı basamağına kadar çıkar, hutbe okur. Hutbe içinde
cemaate der ki: "Bu söylediğim hakikatların izahatı "Yirmidokuzuncu Söz" dedir.."”[365]

  

            “Risale-i Nur şâkirdlerinden Nazmidir. Rü'yasında ona diyorlar ki: "Risale-i Nur şâkirdleri
îmansız ölmezler, kabre imanla girerler."[366]

  

            “Risale-i Nurun bir hâdimi ve bir tek şâkirdi yirmi dört saatte lâakal Risale-i Nur
talebelerinin hüsn-ü âkıbetlerine ve saadet-i ebediyeye mazhar olmalarına, yüz def'a Risale-i
Nur talebelerine ettiği duaları içinde hiç olmazsa yirmi-otuz def'a selâmet-i îmanlarına ve hususî
hüsn-ü âkıbetlerine ve îman ile kabre girmelerine aynı duayı en ziyade kabûle medar olan şerait
içinde ediyor.”[367]
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            “Bu şehre bir kutub, bir Gavs-ı A'zam gelse, dese: "Seni on günde velâyet derecesine
çıkaracağım." Sen, Risale-i Nur'u bırakıp onun yanına gitsen, Isparta kahramanlarına arkadaş
olamazsın.”[368]

  

“Lillâhilhamd, bu zamanda Sünnet-i Seniyye dairesinde kemâl-i îmanı kazanan Risale-i Nur
şâkirdleri, evliyaların, mürşidlerin nazar-ı dikkatini celbedecek vaziyeti aldığından, her zamanda
bulunan hakikî mürşidler, her halde bu zamanda Risalet-ün-Nur şâkirdlerine müşteri olurlar.
Birisini elde etseler, yirmi mürid kadar kıymet verirler. Hem zevkli ve cazibedar velâyet
tereşşuhatı karşısında Risalet-ün-Nurun hizmetindeki meşakkat, mücahede, külfet
bulunduğundan, Feyziye hitaben beyan edilen bu hakikat kaleme alındı.”[369]

  

            “Evet, Risale-i Nur, Sefine-i Nuh gibi Anadolu'yu Cebel-i Cûdi hükmüne getirip, küre-i
arzın yangınından ve tûfanından kurtulmasına sebeptir. Çünki zaaf-ı îmandan gelen tuğyan
ekserî musibet-i âmmeyi celbettiği gibi, îmanı fevkalâde kuvvetlendiren Risalet-ün-Nur, o
musibet-i âmmeyi dairesinin haricine bırakmağa rahmet-i İlâhiyye tarafından vesile oldu. Bu
ehl-i îman, bu Anadolu halkı, Risalet-ün-Nura girmeseler de, ilişmesinler. Eğer ilişseler, yakında
bekliyen yangınlar, tûfanlar, tâunların istilâsına uğrayacaklarını düşünsünler, akıllarını başlarına
alsınlar. Mâdem biz onların dünyalarına karışmıyoruz, onlar da bizim bu derece âhiretimize
karışmaları onlara felâket getirmek ihtimali kavîdir.”[370]

  

            “O divanlar derler ki: "Veli ol, gör, makamata çık, bak; nurları, feyzleri al." Risale-i Nur
ise der:"Her kim olursan ol, bak, gör; yalnız gözünü aç, hakikatı müşahede et, saadet-i
ebediyenin anahtarı olan îmanını kurtar."[371]

  

“Bu asırda Risalet-ün-Nurun hakikî şâkirdlerinin şahs-ı mânevîsi hakaik-ı îmaniye
muhafazasında tecdid vazifesini yaptırmıştır.”[372]

  

            “Risale-i Nurun şahs-ı mânevîsi ve o şahs-ı mânevîyi temsil eden has şâkirdlerinin
şahs-ı mânevîsi "ferid" makamına mazhar oldukları için, değil hususî bir memleketin kutbu, belki
ekseriyet-i mutlaka ile Hicazda bulunan kutb-u a'zamın tasarrufundan hariç olduğu ve onun
hükmü altına girmeğe mecbur değil. Her zamanda bulunan iki "İmam" gibi, onu yâni kutb-u
a'zamı tanımağa mecbur olmuyor. Ben eskide Risale-i Nurun şahs-ı mânevîsini o imamlardan
birisini zannediyordum. Şimdi anlıyorum ki, Gavs-ı A'zamda "kutbiyet" ve "gavsiyet"le beraber
"ferdiyet" dahi bulunduğundan, âhir zamandaki şâkirdlerinin bağlandığı Risalet-ün-Nur o ferdiyet
makamının mazharıdır. Gizlenmeğe lâyık olan bu sırr-ı azîme binaen, Mekke-i Mükerreme'de
dahi farz-ı muhal olarak Risale-in-Nur aleyhinde bir îtiraz kutb-u a'zamdan dahi gelse,
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Risale-in-Nur şâkirdleri sarsılmayıp o mübarek kutb-u a'zamın itirazını iltifat ve selâm suretinde
telâkki edip teveccühünü de kazanmak için medar-ı îtiraz noktaları o büyük üstadlarına karşı
îzah ile ellerini öpmektir.”[373]

  

            "Ne vakit bir araya gelsek, Sözler'den birisini açıp okuruz, tatlı tatlı istifade edip
Üstadımızla görüşürüz. Hem Risale-i Nur'un en bariz hâsiyeti usandırmamaktır. Yüz def'a
okunsa, yüz birincide yine zevk ile okunabilir."[374]

  

            “Risale-i Nur, dostlara tiryak olduğu gibi, düşmanlara da sâıka oluyor.”[375]      

  

Huzur bulur bu gün seninle âlem

  

Ey bu asırda rahmet-i âlem Risalet-ün-Nur.

  

Sürur bulur bugün seninle âdem

  

Ey bir rahmet-i âlem Risalet-ün-Nur!

  

Bu hasta gönüller çoktan perişan,

  

Varsa sende eğer Lokman'dan nişan,

  

Bir şifa sun, gel ey mahbub-u zîşan

  

Ey cilve-i rahmet-i âlem Risalet-ün-Nur!
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Gelmez mi sonu bu uzun hecenin,

  

Geçmez mi gamı bu yaslı gecenin,

  

Zâri arttı, sabrı bitti nicenin

  

Ey cilve-i rahmet-i âlem Risalet-ün-Nur!

  

Fahr-i âlem arşdan bu yere indi,

  

Şâh-ı velâyet gelip düldüle bindi,

  

Zülfikara bugün artık "Nur" dendi

  

Ey bu zamanda rahmet-i âlem Risalet-ün-Nur!”[376]

  

            “Risale-i Nur, şimdiye kadar hiç bir ilim adamının tam bir vuzuhla isbat edemediği en
muğlak mes'eleleri gayet basit bir şekilde, en âmi avam tabakasından tut, tâ en âlî havas
tabakasına kadar herkesin isti'dadı nisbetinde anlıyabileceği bir tarzda, şüphesiz ikna edici ve
yakinî bir şekilde îzah ve isbat etmesidir. Bu hususiyet hemen hemen hiç bir ilim adamının
eserinde yoktur.”[377]

  

            “En meşhur İslâm feylesoflarından İbn-i Sîna, Fârâbî, İbn-i Rüşd bu mesleklerde bütün
mevcudatı delil olarak gösterdikleri halde; Risale-i Nur, o hakikatları aynen bir zerre veya bir
çekirdek lisaniyle isbat ediyor. Eğer Risale-i Nurun ilmî kudretini şimdi onlara göstermek
mümkin olsaydı, onlar hemen diz çöküp Risale-i Nurdan ders alacaklardı.”[378]
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            “Risale-i Nur; insanın senelerce uğraşarak elde edemeyeceği bilgileri, komprime
hulâsalar nev'inden kısa bir zamanda te'min etmesidir.”

  

            “Risale-i Nur; ilmin esas gayesi olan rıza-yı İlâhîyi tahsile sebep olması ve dünya
menfaatine ilmi hiçbir cihetle âlet etmeyerek tam mânasiyle insaniyete hizmet gibi en ulvî
vazifeyi temsil etmesidir.”

  

            “Risale-i Nur; kuvvetli ve kudsî ve îmanî bir tefekkür semeresi olup bütün mevcudatın
lisan-ı hal ve kal suretinde tercümanlığını yapar. Aynı zamanda îman hakikatlarını ilmelyakîn ve
aynelyakîn ve hakkalyakîn derecelerinde inkişaf ettirir.

  

            “Risale-i Nur; bütün ilimleri câmi' oluşudur. Âdetâ ilim iplikleriyle dokunmuş müzeyyen
kumaş gibidir. Ve şimdiye kadar hiçbir ilim erbabı tarafından söylenmemiş ve her ilme olan en
derin vukufunu tebarüz ettiren vecizeler mecmuasıdır. Misâl olarak birkaçını zikrederek, hey'et-i
mecmuası hakkında bir fikir edinmek isteyenlere Risale-i Nur bahrine müracaat etmesini tavsiye
ederiz.”[379]

  

Olmasaydın ey Risale-i Nur bize sen armağan;

  

Câh-ı mâsiva, nefs-i tâğutla bel'ederdi bizi heman.

  

Dalâletten geçemez, küfür benliğinde kalırdık üryan,

  

Hamden Lillâh katremizi bahr-i envârına düşürdün.Hâk-i der-i Âl-i Abâ.”[380]

  

“Risale-i Nur, nurdan bir ibrişimdir ki; kâinat ve kâinattaki mevcudatın tesbihatları onda
dizilmiştir. Risale-in-Nur, âhize ve nâkile ile mücehhez bir radyo-i Kur'aniye'dir ki; onun tel ve
lâmbaları ve âyine ve bataryaları hükmündeki satırları, kelimeleri, harfleri öyle intizamkârâne ve
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i'cazdârâne bast edilmiştir ki, yarın her ilim ve fen adamları ve her meşrep ve meslek sahipleri,
ilim ve iktidarları miktarınca âlem-i gayb ve âlem-i şehadetten ve ruhâniyat âleminden ve
kâinattaki cereyan eden her hâdisattan haberdar olabilir. Zîra Risale-in-Nur, menşur-u Kur'andır.
Risale-in-Nur, mü'minlere hedâyâ-yı hidâyet, vesile-i saadet, mazhar-ı şefaat ve feyyaz-ı
Rahmandır. Risale-in-Nur, kâinata nevbaharın feyzini veren bir âb-ı hayat ve ayn-ı rahmet ve
mahz-ı hakikat ve bir gülzar-ı gülistandır. Risale-in-Nur; lûtf-i Yezdan, kemal-i îman, işârât-ı
Kur'an ve bereket-i ihsandır. Risale-i Nur; kâfire hüsran, münkire tokat, dalâlete düşmandır.
Risale-i Nur; bir kenz-i mahfî, bir sandukça-i cevahir ve menba'-i envardır. Risale-in-Nur,
hakikat-ı Kur'an ve mi'rac-ı îmandır. Risale-in-Nur; sertâc-ı evliya, sultan-ül-eser ve
zübdet-ül-meânî ve atâyâ-yı İlâhî ve hedâyâ-yı Sübhânîdir. Risale-i Nur, bir bahr-i hakaik ve bir
sırr-ı dekaik ve kenz-ül-maârif ve bahr-ül-mekârimdir. Risale-i Nur hastalara şifahâne-i hikmet
ve mâ-i zemzem, sağlara maişet-i hakikat ve rîh-i reyhan ve misk-i anberdir. Risale-i Nur,
mev'id-i Ahmedî (A.S.M.) ve müeyyed-i Haydarî (R.A.) ve teâvün-ü Gavsî (K.S.) ve tavsiye-i
Gazâlî (K.S.) ve ihbar-ı Fârûkîdir ( K.S.).”[381]

  

            “Risale-i Nur eczaları, bir sema-i mâneviyenin güneşleri ve ayları ve yıldızlarıdır. Nasılki
zâhiren perde-i esbab olan güneşten, kamerden ve kevâkibten bütün kâinat tenevvür ve
tezeyyün ve bütün eşya neşv-ü nemâ ve hayat buluyor. İşte Risale-i Nur dahi bu asırda bütün
âlem-i beşeriyete hayat-ı câvidân ve âdeme kâmil-i insan ve kulûbe neş'e-i îman ve ukule
yakîn-i itmi'nan ve efkâra inkişaf ve nüfusa teslim-i rıza ve can şuâlarını Kur'an-ı
Mu'ciz-ül-Beyandan alıp saçmaktadır.”[382]

  

            “İsm-i a'zamın hakkına ve Kur'an-ı Mu'ciz-ül-Beyanın hürmetine ve Resûl-i Ekrem
Aleyhissalâtü Vesselâmın şerefine bu mecmuayı bastıran Risale-i Nur talebelerini
Cennet-ül-Firdevsde saadet-i ebediyeye mazhar eyle.. âmin. Ve hizmet-i îmaniye ve
Kur'aniyede daima muvaffak eyle.. âmin. Ve defter-i hasenatlarına Sikke-i Tasdîk-ı Gaybî'nin
herbir harfine mukabil bin hasene yazdır.. âmin. Ve nurların neşrinde sebat ve devam ve ihlâs
ihsân eyle.. âmin.

  

“Yâ Erhamerrâhimîn! Umum Risale-i Nur şâkirdlerini iki cihanda mes'ud eyle.. âmin. İnsî ve
cinnî şeytanların şerlerinden muhafaza eyle.. âmin. Ve bu âciz ve bîçâre Said'in kusuratını
afveyle.. âmin.”Umum Nur Şâkirdleri Nâmına Said Nursî “[383]

  

“Risale-i Nur Külliyatının mazhar olduğu İlâhî fütuhat, hep bu Enbiya mesleğinde sebat
kahramanlığının şaheser misali ve harikulâde neticesidir. Ve bu sayede Üstad, izzet-i ilmiyesini,
cihan - kıymet bir elmas gibi muhafaza eylemiştir.”[384]
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            “Üstad; Risale-i Nur Külliyatı'nda; dinî, içtimaî, ahlâkî, edebî, hukukî, felsefî ve tasavvufî
en mühim mevzulara temas etmiş ve hepsinde de hârikulâde bir surette muvaffak
olmuştur.”[385]

  

            “Risale-i Nur Külliyatını aziz milletimizin her tabakasına kemal-i emniyet ve samimiyetle
takdim etmekle şeref duyuyoruz. Nur Risaleleri, Kur'an-ı Kerimin nur deryasından alınan berrak
katreler ve hidayet güneşinden süzülen billûr huzmelerdir.”[386]

  

            “Bu asîl gayeyi istihdaf eden herhangi mutasavvıf bir kardeşimizin, Risale-i Nur
Külliyatını seve seve okumasına hiçbir mani kalmadığı gibi, bilâkis, Risale-i Nur; tasavvuftaki
"Murakabe" dairesini, Kur'an-ı Kerim yolu ile genişleterek, ona bir de tefekkür vazifesini en
mühim bir vird olarak ilâve etmiştir.”[387]

  

            “Risale-i Nurun açtığı iman ve irfan ve Kur'an yolunu takib eden, işte böyle muazzam ve
muhteşem bir mabede girer. Ve herkes de iman ve irfanı, feyiz ve ihlâsı nisbetinde feyizyâb
olur.”[388]

  

            “Bir Nur Talebesi "Risale-i Nur Külliyatı" nı mütalâası ile - üniversitenin herhangi bir
fakültesine mensub da olsa - hissen, fikren, ruhen, vicdanen ve hayalen tam mânasiyle tatmin
edilmiş oluyor.”[389]

  

“Said Nursî, hadsiz muarızlara, çok kuvvetli ve kesretli düşmanlara karşı; az, fakir ve zayıf olan
Risale-i Nur talebelerine, kuvve-i mâneviyye, gaybî imdat, teşci, sebat ve metanet vermek için
Risale-i Nur hakkındaki ikram-ı İlâhî ve hizmetin makbuliyetine ait inayet-i Rabbaniyeyi
zikretmiş; insafsız hücum ve asılsız iftiralara karşı mecburiyetle müdafaaya geçilmiştir.”[390]

  

“Risale-i Nur hizmetinin umumiyet kesbedip, Türk Milletinin yine İslâmiyetin kahraman bir
ordusu ve fedakârı olacağını; Risale-i Nurun neşri ve ileride resmen intişarı, milletçe
benimsenmesi ve maarif dairesinin hakikat-ı Kur'aniyeye yapışması neticesi: Maddeten ve
manen milletin terakki edeceğini, İslâmiyetin büyük kuvvet bulacağını zikretmiştir.”[391]

  

            “Risale-i Nur; bir alemdir, ünvandır. Bu zamanda zuhur eden Kur'anî hakikatler
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manzumesidir.”[392]

  

            “Bediüzzaman, Risale-i Nuru, hiçbir makam ve meşrebin te'siri altında kalmadan, maddî
- manevî hiç bir menfaat ve hissiyat karışmadan, doğrudan doğruya Kur'an-ı Hakîmin umumun
istifade edebileceği ve umuma hitab eden hakikatlarını tefsir etmiş, bu hakikatların
tercümanlığını yapmıştır. Te'lif ettiği âsârından herkes istifade edebilmektedir. Bir taifeye bir
sınıf halka mahsus değildir.”[393]

  

            “Risale-i Nurun yolu, mesleği; bu zamandaki hayat şartlarına, insanların ahval-i
ruhiyelerine göre en selâmetli, en kısa ve umumî bir cadde-i Kur'andır. Serapa ilim ve tefekkür
üzerine gitmektedir. İçtimaî hayatta çeşitli hizmetler gören ferdlerin istifadesi büyüktür.”[394]

  

            “Risale-i Nuru okuyan ve ondan ders alarak tefekkür-ü imaniyyeyi kazananlar, dünyevî
vazife ve mesleklerini, Âhiret hayatına ve ebedî saadete vesîle yaparak büyük bahtiyarlığa
erişecektir.”[395]

  

            “İnsanın yüksek mahiyet ve ruhunun istediği hakikî saadet, ancak Kur'anın gösterdiği
yolda ve Rıza-yı İlâhînin parıldadığı ufuktadır. Bediüzzaman, Risale-i Nurla insanlığa bu yolu ve
bu ufku göstermekte, sırat-ı müstakim ashabının nurlu kafilesine iltihak etmenin insan için elzem
olduğunu duyurmakta ve isbat etmektedir.”[396]

  

            “Evet; Bediüzzamana yapılan o tarihî zulüm ve işkence ve ihanetler altında feveran edip
parlayan Risale-i Nur, bu zamanda ve istikbalde bir seyf-ül-İslâmdır. Risale-i Nur; ruhların
sevgilisi, kalblerin mahbubu, âşıkların mâşuku, canların cânânı olmuş icabında bu cânan için
canlar feda edilmiştir. Risale-i Nur; beşerin sertacı ve halaskârı mevki-i muallâsında hizmet
yapmış ve yapmaktadır. Risale-i Nur, Kur'anın son asırlarda beklenen bir mu'cize-i mânevîsi
olarak tulû etmiş...”[397]

  

            “Evet; Risale-i Nur, iman-ı tahkikîyi bu vatanda neşretmekle imanı kuvvetlendirip, bu
memleketteki dinsizlik ve imansızlık, dalâlet ve sefahete karşı mukabele ve müsbet bir tarzda
mücadele ederek bunları mağlûb etmiştir.”[398]
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            “İşte; Risale-i Nur, Asr-ı Saadette, İslâmın cihanı fetih anahtarları hükmünde olan Bedir,
Uhud muharebelerinin ehemmiyeti nev'inden bir kıymeti ihtiva eden bir zamanın mahsulüdür ki;
vesile olduğu hizmet-i imaniye ve ifasında bulunduğu manevî cihad-ı diniye, tarihde Asr-ı
Saadetten maada hiçbir zamanda görülmemiş bir azamettedir.” [399]

  

            “Kur'an hattını muhafaza etmek hizmetiyle de muvazzaf olan Risale-i Nurun, muhakkak
Kur'an yazısıyle neşredilmesi lâzımdı. Eski yazı yasak edilmiş ve matbaaları kaldırılmıştı.
Bediüzzamanın parası, serveti yokdu; fakirdi, dünya metaiyle alâkası yokdu. Risaleleri el ile
yazarak çoğaltanlar da, ancak zarurî ihtiyaçlarını temin ediyorlardı. Risale-i Nuru yazanlar,
karakollara götürülüyor.. işkence ve eziyetler yapılıyor, hapislere atılıyordu.”[400]

  

            “Nur Talebeleri, tek bir şeyi gaye edinmiştir: "İmanlarını kurtarmak niyetiyle Risale-i Nuru
okumak ve Rızâ-yı İlâhî için iman ve İslâmiyete Risale-i Nurla hizmet etmek." Bu gayelerinde
muvaffak olmak için, her şeylerini bu hizmete hizmetkâr yapmışlardır.”[401]  

  

“Risale-i Nurdaki cerhedilmez yüksek hakikatlar, iman hizmetinin yalnız ve yalnız Rızâ-yı İlâhî
için yapılması ve Bediüzzaman Hazretlerinin azamî ihlâsıdır.”[402]

  

            “Üstadım; Kur'ân hakkında bir kamer hükmünde olup, semâ-i risâletin şemsi olan Resûl-i
Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm'dan nûru istifade edip "Risale-i Nur" şeklinde tezâhür
etmiş.”[403]

  

            “ Harb-i Umumî hâdisat ve netâicleri mâni olmasa idi, İşârâtü'l-İ'câz'ı, Allah'ın izniyle
altmış cilt yazacaktım. İnşâallah Risale-i Nur, âhiren, o mutasavver hârika tefsirin yerini
tutacak.”[404]

  

            “Risale-i Nur, nurdur. Nurdan zarar gelmez.”[405]

  

            "Risale-i Nur, hayat-ı içtimaiyenin kanunlarını da ihata eden dinin geniş dairesinden
bahsetmez. Belki asıl mevzuu ve hedefi; dinin en has ve en yüksek kısmı olan imanın erkân-ı
azîmesinden bahseder. Hem ekseriyetle muhatabım, evvel kendi nefsim, sonra Avrupa
feylesoflarıdır.”[406]
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            “Ehl-i îmanın me'yusiyetine karşı, istikbâlde bir Nur var diye müjde verdiğidir. Bir hiss-i
kablelvuku' ile Risale-i Nur'un istikbâlde, dehşetli bir zamanda, çok ehl-i îmanın îmanlarını
takviye edip kurtarmasını hissedip, o adese ile hürriyet inkılâbındaki siyaset dairelerine bakmış ;
tâbirsiz, te'vilsiz tatbika çalışmış, siyaset ve kuvvet ve kemmiyet noktasında zannetmiş; doğru
hissetmiş, fakat tam doğru diyememiş.”[407]

  

            “Medresetüzzehra'nın hakikatı ise, istikbâlde çıkacak olan Risale-i Nur Medresesine bir
zemin ihzar etmek idi ki, bilmediği halde ihtiyarsız olarak ona sevkolunuyordu. Bir hiss-i
kablelvuku' ile o nuranî hakikatı maddî suretinde arıyordu. Sonra o hakikatın maddî ciheti dahi
vücuda gelmeye başladı. Sultan Reşad (Merhum), ondokuzbin altun lirayı, Van'da temeli atılan
o Medresetüzzehra'ya verdi, temel atıldı, fakat sâbık Harb-i Umumî çıktı, geri kaldı. Beş altı
sene sonra Ankara'ya gittim, yine o hakikata çalıştım. İkiyüz meb'usdan yüzaltmışüç meb'usun
imzalariyle, o medresemize yüzellibin banknota iblâğ ederek, o tahsisat kabul edildi. Fakat,
binler teessüf, medreseler kapandı, o hakikat geri kaldı. Fakat Cenâb-ı Hakka hadsiz şükür
olsun ki, o medresenin mânevî hüviyeti Isparta vilâyetinde te'sis edildi, Risale-i Nur'u tecessüm
ettirdi.”

  

            İnşâallah istikbâlde, Risale-i Nur şâkirdleri, o âlî hakikatın maddî suretini de te'sis
etmeye muvaffak olacaklar…”[408]         

  

“Malûmdur ki bir adamın bir günde harab ettiği bir sarayı, yirmi adam yirmi günde yapamaz. Ve
bir adamın tahribatına karşı yirmi adam çalışmak lâzım gelirken, şimdi binler tahribatçıya
mukabil, Risale-i Nur gibi bir tamircinin bu derece mukavemeti ve te'siratı pek hârikadır. Eğer bu
iki mütekabil kuvvetler bir seviyede olsaydı, onun tamirinde mu'cizevâri muvaffakiyet ve fütuhat
görülecekti.”[409]

  

            “Risale-i Nur Şâkirdlerinin böyle bir hâdisede mânevî mücahedeleri, İnşâallah zaman-ı
Sahâbedeki gibi, az amelle pek büyük sevab ve a'mâl-i sâlihaya medar olur.”[410]

  

            “Risale-i Nur dünya işlerine âlet olamaz. Dünya işlerinde siper edilmez. Çünki,
ehemmiyetli bir ibadet-i tefekküriye olduğu cihetle, dünyevî maksadlar kasden ondan istenilmez.
İstenilse, ihlâs kırılır. O ehemmiyetli ibadet şekli değişir. Bazı çocuklar gibi, döğüştükleri vakit
Kur'an'ı siper eder. Başına gelen darbe, Kur'an'a geldiği gibi, Risale-i Nur, böyle muannid
hasımlara karşı siper isti'mâl edilmemeli.”[411]
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“Risale-i Nur dairesinde, ihtiyarımız olmadan takarrur ve tahakkuk eden şirket-i mâneviye-i
uhreviye cihetiyle, herbir hakikî sâdık şâkirdi; binler dillerle, kalblerle dua etmek, istiğfar etmek,
ibadet etmek ve bazı melâike gibi kırk bin lisan ile tesbih etmektir.”[412]

  

            “Risale-i Nur, kendi sâdık ve sebatkâr şâkirdlerine kazandırdığı çok büyük kâr ve kazanç
ve pek çok kıymetdar neticeye mukabil; fiat olarak, o şâkirdlerden tam ve hâlis bir sadakat ve
dâimî sarsılmaz bir sebat ister.”[413]

  

“Üstadımızla dağa gittiğimiz zaman, daha şehre dönme zamanı gelmeden, birden Üstadımız
kalkarlar, bize de emrederlerdi. Hikmetini sormak istediğimizde: "Acele gidelim, Risale-i Nur
hizmeti için bizi bekliyorlar." Hakikaten, şehre avdetimizde, mutlaka mühim bir Risale-i Nur
şâkirdi bizi bekliyor bulur veya bir kaç defa gelip gittiğini komşular haber verirlerdi.”[414]

  

            “Risale-i Nurun neşriyat ve fütuhat dairesi gittikçe genişliyor... İştiyakla Nurları okuyanlar,
günden güne ziyadeleşiyor. Risale-i Nurdaki hârika kuvvet ve te'siratın neticesini müşahede
eden gizli İslâmiyet düşmanları, yine bir entrika çevirip Risale-i Nura ve müellifi Bediüzzamana
sûikasdla: "Bediüzzaman gizli cemiyet kuruyor, halkı hükûmet aleyhine çeviriyor, inkılâbları
kökünden yıkıyor, Mustafa Kemale deccal, süfyan, din yıkıcısı diyor, bunu Hadîslerle isbat
ediyor." gibi bir sürü bahaneler ve plânlarla ittiham edilerek Kastamonu'dan Denizli Ağır Ceza
mahkemesine, yüz yirmi altı talebesiyle beraber 1943 senesinde sevkediliyor.”[415]

  

“Elhamdülillah, şimdi radyomuzda Kur'ân okunuyor. İnşâallah öyle bir zaman gelecektir ki,
Kur'ân hakikatları olan Risale-i Nur, radyolarla ders verilecek, beşeriyet büyük istifadelere nail
olacaktır.”[416]

  

            “Sizin sebat ve metanetiniz, masonların ve münafıkların bütün plânlarını akîm bırakıyor.
Evet kardeşlerim, saklamağa lüzum yok; o zındıklar, Risale-i Nur'u ve Şâkirdlerini, tarikata ve
bilhassa Nakşî Tarikatına kıyas edip, o ehl-i tarikatı mağlûp ettikleri plânlar ile bizleri çürütmek
ve dağıtmak fikriyle bu hücumu yaptılar.”[417]

  

            "Meslek-i Risale-i Nur ise, tarikatlara kıyas edilmez!"[418]
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            “Mâdem âhiret için, hayır için, ibadet ve sevab için, îmân ve âhiret için Risale-i Nur ile
bağlanmışsınız. Elbette bu ağır şerait altında, herbir saati yirmi saat ibadet hükmünde ve o yirmi
saat ise, Kur'ân ve îmân hizmetindeki mücahede-i mâneviye haysiyetiyle yüz saat kadar
kıymetdar ve yüz saat ise, böyle herbiri yüz adam kadar ehemmiyetli olan hakikî mücahid
kardeşler ile görüşmek ve akd-i uhuvvet etmek, kuvvet vermek ve almak ve teselli etmek ve
müteselli olmak ve hakikî bir tesanüdle kudsî hizmete sebatkârane devam etmek ve güzel
seciyelerinden istifade etmek ve Medresetüz-Zehranın şakirdliğine liyâkat kazanmak için açılan
bu imtihan meclisi olan şu Medrese-i Yusufiyede tâyinini ve kaderce takdir edilen kısmetini
almak ve mukadder rızkını yemek ve o yemekten sevab kazanmak için buraya gelmenize
şükretmek lâzımdır. Bütün sıkıntılara karşı mezkûr faideleri düşünüp sabır ve tahammülle
mukabele etmek gerektir.”[419]

  

            “Evet efendiler! Gerçi Risale-i Nur sırf âhirete bakar; gayesi Rıza-yı İlâhî ve îmanı
kurtarmak ve şâkirdlerinin ise, kendilerini ve vatandaşlarını idam-ı ebedîden ve ebedî haps-i
münferidden kurtarmaya çalışmaktır, fakat, dünyaya ait ikinci derecede gayet ehemmiyetli bir
hizmettir; ve bu millet ve vatanı anarşilik tehlikesinden ve nesl-i âtînin bîçareler kısmını dalâlet-i
mutlakadan kurtarmaktır. Çünki, bir Müslüman başkasına benzemez. Dîni terkedip İslâmiyet
seciyesinden çıkan bir Müslim; dalâlet-i mutlakaya düşer, anarşist olur, daha idare
edilmez.”[420]

  

            “Risale-i Nur'da daima dâva edip demişim: "Zaman tarikat zamanı değil, belki îmanı
kurtarmak zamanıdır. Tarikatsız cennete gidenler çoktur, îmansız cennete giden yoktur" diye
bütün kuvvetimizle îmana çalışmışız. Ben hocayım, şeyh değilim. Dünyada bir hanem yok ki...
Nerede tekkem olacak?... Bu yirmi sene zarfında, bir tek adam yok ki; çıksın desin: "Bana
tarikat dersi vermiş" Ve mahkemeler ve zâbıtalar bulmamışlar.”[421]

  

            “Bu yaz mevsimi, gaflet zamanı ve derd-i maişet meşgalesi hengâmı ve Şuhur-u
Selâsenin çok sevaplı ibadet vakti ve zemin yüzündeki fırtınaların silâhla değil, diplomatlıkla
çarpışmaları zamanı olduğu cihetle; gayet kuvvetli bir metanet ve vazife-i nuriye-i kudsiyede bir
sebat olmazsa, Risale-i Nur'un hizmeti zararına bir atâlet, bir fütûr ve tevakkuf başlar.”[422]

  

            “Aziz kardeşlerim, siz kat'î biliniz ki: Risale-i Nur ve şâkirdlerinin meşgul oldukları vazîfe,
rûy-i zemindeki bütün muazzam mesailden daha büyüktür. Onun için; dünyevî merak-âver
mes'elelere bakıp, vazife-i bâkıyenizde fütur getirmeyiniz. Meyvenin Dördüncü Mes'elesini çok
def'a okuyunuz, kuvve-i mâneviyeniz kırılmasın.”[423]
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            “Evet, ehl-i dünyanın bütün muazzam mes'eleleri; fâni hayatta zâlimane olan düstur-u
cidal dairesinde; gaddarane, merhametsiz ve mukaddesat-ı dîniyeyi dünyaya feda etmek
cihetiyle, kader-i İlâhî, onların o cinayetleri içinde, onlara bir mânevî cehennem veriyor. Risale-i
Nur ve şâkirdlerinin çalıştıkları ve vazifedar oldukları; fâni hayata bedel, bâki hayata perde olan
ölümü ve hayat-ı dünyeviyenin perestişkârlarına gayet dehşetli ecel cellâdının, hayat-ı
ebediyeye birer perde ve ehl-i îmanın saadet-i ebediyelerine birer vesile olduğunu, iki kere iki
dört eder derecesinde kat'î isbat etmektedir. Şimdiye kadar o hakikatı göstermişiz.”[424]

  

            “Risale-i Nur'un bir talebesini tecrübe ettim. Acaba bu heyecan, şimdiki siyasete karşı ne
fikirdedir diye, Boğazlar hakkında boşboğazlığı münasebetiyle bir iki şey sordum. Baktım,
alâkadarâne ve bilerek cevap verdi. Kalben, yazık dedim. Bu vazife-i nuriyede zararı olacak.
Sonra şiddetle ikaz ettim. "Eûzü billahi mineşşeytani vessiyase" bir düsturumuz vardır. Eğer
insanlara acıyorsan, geçmiş düstur onlara merhamete liyakatini selbediyor. Cennet adamlar
istediği gibi, Cehennem de adam ister.”[425]

  

            “Risale-i Nur'un tezâhürü, yalnız tercümanının fikriyle veyahut onun ihtiyac-ı mânevî
lisaniyle Kur'andan gelmiş yalnız o tercümanın istidadına bakan feyizler değil; belki o
tercümanın muhatabları ve ders-i Kur'anda arkadaşları olan hâlis ve metin ve sâdık zâtların o
feyizleri ruhen istemeleri, ve kabûl ve tasdik ve tatbik etmeleri gibi çok cihetlerle o tercümanın
istidadından çok ziyade o Nur'ların zuhuruna medar oldukları gibi, Risale-i Nur'un ve
şâkirdlerinin şahs-ı mânevîsinin hakikatını onlar teşkil ediyorlar. Tercümanının da içinde bir
hissesi var. Eğer ihlâssızlıkla bozmazsa, bir tekaddüm şerefi bulunabilir.”[426]

  

            “Eski zamandanberi çok zâtlar, üstadını veya mürşidini veya muallimini veya reisini
kıymet-i şahsiyelerinden çok ziyade hüsn-ü zan etmeleri, dersinden ve irşadından istifadeye
vesile olması noktasında o pek fazla hüsn-ü zanlar bir derece kabul edilmiş. Hilâf-ı vâkıadır diye
tenkid edilmezdi. Fakat şimdi, Risale-i Nur şâkirdlerine lâyık bir üstada muvâfık ulvî mertebe ve
fazileti, bîçâre, kusurlu bu şahsımda kabûl ettikleri sebebiyle gayret ve şevkleriyle çalışmaları,
bu noktada haddimden ziyade hüsn-ü zanları kabûl edebilir. Fakat, Risale-i Nur'un şahs-ı
mânevîsinin malı olarak elimde bulunuyor diye bilmek gerektir.”[427]

  

            Ey bu asırda rahmet-i âlem Risale-i Nur!

  

            Ey cilve-i rahmet-i âlem Risale-i Nur!
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            Ey bu zamanda rahmet-i âlem Risale-i Nur!

  

            Ey misâl-i rahmet-i âlem Risale-i Nur!

  

Ey şule-i rahmet-i âlem Risale-i Nur!

  

            Ey ziyâ-ı rahmet-i âlem Risale-i Nur!

  

            Ey bir hakikat-ı rahmet-i âlem Risale-i Nur!

  

            Ey dertlilere rahmet-i âlem Risale-i Nur!

  

            Ey muhtaçlara rahmet-i âlem Risale-i Nur!

  

            Ey nümune-i rahmet-i âlem Risale-i Nur!

  

            Ey bîçârelere rahmet-i âlem Risale-i Nur!

  

            Ey ehl-i Kur'ana rahmet-i âlem Risale-i Nur!

  

            Ey seyf-i rahmet-i âlem Risale-i Nur!
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            Ey zülfikar-ı rahmet-i âlem Risale-i Nur!

  

            Ey hüccet-i rahmet-i âlem Risale-i Nur!

  

            Ey şimdi bir rahmet-i âlem Risale-i Nur!

  

            Ey bir eczahane-i rahmet-i âlem Risale-i Nur!

  

            Ey âyine-i rahmet-i âlem Risale-i Nur!

  

            Ey bizlere rahmet-i âlem Risale-i Nur!”[428]

  

            Eller açıp yürü bugün kana kana Risale-i Nurdan ışık al!”[429]

  

            “Hem, kim hakikat peşinde koşuyorsa, Risale-i Nur'dan ders alması lâzımdır. Ve Nur
yolunda giden her münevver, hakikî saadete kavuşacak ve yeryüzünün mahiyetini
derkedecektir.”[430]

  

            “Madem İslâm âlimleri -Hadîs-i Şerife göre- dünya ikbal ve heveslerinin peşinde
koşmadıkça, peygamberlerin en emin vârisleridirler. Biz de Risale-i Nur'u, onun tam vârisi
biliyoruz..”[431]

  

“İslâmın gayet-ül-gayesi olan "Tevhid" ve "Allaha İman" esası, onun ve Risale-i Nur'un en büyük
umdesidir. Devr-i Saadette, Müslümanlığın ilk kuruluş zamanlarında olsaydı, Hazreti
Peygamber, Kâbe'deki putların parçalanması vazifesini ona verirdi. Şirk'e ve putperestliğe o
derece düşmandır.”[432]
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            “Risale-i Nur'u anlamıyorlar. Yahut anlamak istemiyorlar. Beni, skolastik bataklığı içinde
saplanmış bir medrese hocası zannediyorlar. Ben, bütün müsbet ilimlerle, asr-ı hazır fen ve
felsefesiyle meşgul oldum. Bu hususta en derin meseleleri hallettim. Hattâ bu hususta da bazı
eserler te'lif eyledim. Fakat ben, öyle mantık oyunları bilmiyorum. Felsefe düzenbazlıklarına da
kulak vermem. Ben, cemiyetin iç hayatını, mânevî varlığını, vicdan ve îmanını terennüm
ediyorum. Yalnız Kur'ânın tesis ettiği tevhid ve îman esası üzerinde işliyorum.. ki İslâm
cemiyetinin ana direği budur. Bu sarsıldığı gün, cemiyet yoktur.”[433]

  

            “İşte benim bütün hayatım böyle zahmet ve meşakkatle, felâket ve musibetle geçti.
Cemiyetin îmanı, saadet ve selâmeti yolunda nefsimi, dünyamı feda ettim. Helâl olsun. Onlara
beddua bile etmiyorum. Çünkü, bu sayede Risale-i Nur, hiç olmazsa birkaç yüzbin, yahut birkaç
milyon kişinin -adedini de bilmiyorum ya, öyle diyorlar. Afyon Savcısı beşyüz bin demişti. Belki
daha ziyade- îmanını kurtarmağa vesile oldu. Ölmekle, yalnız kendimi kurtaracaktım, fakat
hayatta kalıp da zahmet ve meşakkatlere tahammül ile bu kadar îmanın kurtulmasına hizmet
ettim. Allaha bin kere hamdolsun.”[434]

  

            “Risale-i Nuru, himmet ve dualarınızla, dikkat ve tefekkürle okudukça, bu muazzam eser
külliyatının tılsım-ı kâinatın muammasını keşf ve halleden bir keşşaf olduğunu, hâl ve istikbalin
bir mürşid-i ekberi ve bir rehber-i a'zamı olduğunu, yine dua ve himmetinizle idrak ediyoruz.
Evet Üstadımız Hazretleri! Risale-i Nuru okuyan her idrak sahibi anlıyor ki; Risale-i Nur, gerek
bu asrın, gerekse önümüzdeki asrın beşeriyetini fikir karanlıklarından kurtarıp, tenvir ve irşad
edecektir.”[435]

  

            “Risale-i Nur, yalnız bu vatan ve millet için değil, Âlem-i İslâm ve bütün beşeriyetin
ihtiyacına cevap verecek bir külliyat olarak te'lif edilmiştir. Bugün, tarihte hiç görülmemiş bir
fecaat ve felâket içerisinde çırpınan beşeriyet için, halâskâr olarak Risale-i Nura sarılmaktan ve
ne bahasına olursa olsun, Risale-i Nurun nurani ve parlak eczalarını elde edip dikkat ve
tefekkürle okumaktan başka bir kurtuluş çaresi yoktur. Risale-i Nuru okuyan herkes, bu hakikatı
idrak etmiş ve etmektedir. Eğer biz muktedir olsak; bu hakikatı, kâinata nazır bir mahalle çıkıp,
bütün kâinata ilân edeceğiz. Fakat mademki buna muvaffak olamıyoruz, ve mademki Risale-i
Nurun cihanşümul kıymetini bu derece Üstadımızın himmetiyle idrak etmişiz; şu halde o nur ve
feyiz hazinesi, irfan ve kemalât menbaı olan Risale-i Nuru, bir dakikamızı bile boş geçirmeden,
mütemadi ve devamlı bir şekilde her gün ve her saat okuyacağız, ve bu uğurda geceli gündüzlü
çalışacağız inşâallah.”[436]

  

            “Bir kimse allâme dahi olsa, Risale-i Nurun ve müellifinin talebesidir. Risale-i Nuru
okumak zaruret ve ihtiyacındadır. Eğer gaflet ederse, kendisini aldatan enaniyetine boyun eğip,
Risale-i Nur külliyatını okumazsa, büyük bir mahrumiyete dûçar olur.”[437]
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            “"Yâ Rab! Bizi ebedî haps-i münferidden kurtarıp bâki ve sermedi bir âlemin saadetine
nâil edecek bir hakaik hazinesinin anahtarını Risale-i Nur gibi nazirsiz bir eseriyle bahşeden
sevgili ve müşfik Üstadımızı, zâlimlerin ve düşmanların su-i kasıdlarından muhafaza eyle,
Kur'an ve îman hizmetinde daima muvaffak eyle. Ona sıhhat ve âfiyetler, uzun ömürler ihsan
eyle!" diye dua ediyoruz.”[438]

  

“Bu acîb madde ve dinsizlik asrında, nazarlar kısalmış; kalbler, fenalıklar ve kötülüklerle dolmuş;
yalnız ve yalnız, Kur'ân-ı Hakîmin bu zamandaki en hakikî ve kat'î tereşşuhatı olan Risale-i Nur;
o kısalmış nazarları, âdeta maddenin ruhuna nüfuz ettiriyor; o kötü kalblerin zindan gibi karanlık
olan içini, nurla dolduruyor. Bunun için, bu asra "Nur asrı" denmesi münasiptir.”[439]

  

“Risale-i Nur, beşeriyetin bu tamiri imkân olmayan yarasını uhrevî ilâçlarla tedavi ediyor.”[440]

  

            “Siz, Risale-i Nur'un tercümanı haysiyetiyle ve bu iman hizmetinizin İslâm ufuklarında
parlaması cihetiyle, bu asrın bir hidayet serdarısınız.”[441]

  

            “Kur'ânın hakikatlarını müsbet ilim anlayışına uygun bir tarzda izah ve isbat eden
Risale-i Nur Külliyatı, her insan için en mühim mesele olan "Ben neyim? Nereden geliyorum?
Nereye gideceğim? Vazifem nedir? Bu mevcudat nereden gelip nereye gidiyorlar? Mahiyet ve
hakikatları nedir?" gibi suallerin cevabını vâzıh ve kat'i bir şekilde, çekici bir üslûp ve güzel bir
ifade ile beyan edip ruh ve akılları tenvir ve tatmin ediyor.”[442]

  

            “Risale-i Nur sübjektif nazariye ve mütâlâalardan uzak bir şekilde, her asırda milyonlarca
insana rehberlik yapan mukaddes kitabımız olan Kur'ânın hakikatlarını rasyonel ve objektif bir
şekilde izah edip insaniyetin istifadesine arzedilen bir külliyattır.”[443]

  

            “Risale-i Nur!.. Kur'an Âyetlerinin nurlu bir tefsiri.. Baştan başa îman ve tevhid
hakikatlarıyla müberhen.. Her sınıf halkın anlayışına göre hazırlanmış... Müsbet ilimlerle
mücehhez.. Vesveseli şüphecileri ikna ediyor... En avamdan en havassa kadar herkese hitap
edip, en muannid feylesofları dahi teslime mecbur ediyor...”[444]
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            “Risale-i Nur!.. Nurlu bir külliyat... Yüzotuz eser... Büyüklü küçüklü risaleler halinde...
Asrın ihtiyaçlarına tam cevap verir... Aklı ve kalbi tatmin eder... Kur'an-ı Kerim'in yirminci
asırdaki -lâfzî değil- manevî tefsiri...”[445]

  

            “Risale-i Nur'un lâyık ellere geçmesi ve onun hakiki fiatı olarak en az yirmibeş kişinin
istifade etmesinin temin edilmesidir.”[446]

  

            “Risale-i Nur, nuru yerleştirerek zulmeti izale ediyor; yok ediyor. İyiyi öğreterek, fenayı
fark ve tefrik ettiriyor ve vaz geçiriyor. Hakikatı ders vermekle, bâtıldan kurtarıyor ve bâtıldan
mahfuz kılıyor.”[447]

  

            “Hülâsa-i kelâm: Biz, ancak nurlarla meşgulüz.. biz mücevherat-ı Kur'aniye ile iştigal
ediyoruz.. bizler, Kur'anın Kâinat vüs'atindeki elmas gibi hakikatlarına çalışıyoruz.. bizler, ancak
bâki'ye hizmet ediyoruz.. bizler, fâni şeylere emek sarf etmeyiz.. bizim, Risale-i Nur'la olan
hizmet-i îmaniyemiz, başka şeylerle iştigalimize ihtiyaç bırakmıyor.. her şeye kâfi geliyor...”[448]

  

            “İttihad-ı İslâmı meydana getirmek için çalışan ehl-i İslâma yegâne çarenin Risale-i Nur
olduğu mütehassıs zatlar tarafından kabul ve tasdik edilmektedir. Hem, bugünkü dünyadaki
ihtilâfları halledecek olan; aklen, fikren terakki etmiş yirminci asır insanlarına hak ve hakikatı
anlatabilecek yepyeni bir ilmî keşfiyatı ve bir teceddüdü Amerika'da, Avrupa'da hususan
Almanya'da, taharri eden cereyanlar meydana gelmiş; eğer idrak edebilirler ve görebilirlerse,
işte Risale-i Nur Külliyatı... Nitekim bu hakikatın idrak edilmeye başlandığını gösteren emareler
bahtiyar Alman Milleti içinde görülmektedir.”[449]

  

            “"Risale-i Nur sönmez, söndürülemez. Risale-i Nur, söndürülmek için üflendikçe
parlayan bir nurdur. Risale-i Nur, tılsım-ı kâinatın muammasını keşf ve halleden bir
keşşaftır."[450]

  

            “Hem, haşr-i cismanî meselesinde, hükemadan İbni Sina gibi, meşhur bir dâhînin, "Haşir
naklîdir, iman ederiz; akıl bu yolda gidemez" dediği bir hakikat, Risale-i Nur'da, hem umumun
istifade edebileceği emsalsiz bir tarzda Kur'ânın feyziyle aklen ispat edilmiştir.”[451]
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            “Risale-i Nur, fevkalâde müstesna bir edebî üstünlüğe maliktir.”[452]

  

            “Risale-i Nur, Yirminci Asrın ilim ve fen seviyesine uygun müsbet bir metodla akla ve
kalbe hitab ederek ikna ve isbat yoluyla gittiği için, yalnız Türkiye'de değil, hariç memleketlerde
de hüsn-ü kabule mazhar olmuştur.”[453]

  

“Risale-i Nur; Avrupa, Amerika ve Afrika'da da hüsn-ü teveccühe mazhar olmuş; başta bahtiyar
Almanya ve Finlandiya olmak üzere, birçok memleketlerde okunmaya başlanmıştır.”[454]

  

            “Bu Nur Talebeleri; Risale-i Nur'la, hem Türkiye'de, hem bilâd-ı Arabda komünistliğe
karşı muhkem bir sed te'sis ediyorlar.”[455]

  

            “İşte o davayı kazandıracak olan hizmetleri ve yüzde doksanına o davayı
kaybettirmeyen hârika bir dava vekilini o işde çalıştıran vazifeleri bırakıp ebedî dünyada kalacak
gibi âfâkî malayaniyat ile iştigal etmek tam bir akılsızlık bildiğimizden, biz Risale-i Nur şakirdleri,
her birimizin yüz derece aklımız ziyade olsa da ancak bu vazifeye sarfetmek lâzım diye
kanaatımız var.”[456]

  

“Risale-i Nur, esas bakımından bütün ilimleri câmi' oluşudur. Âdeta ilim iplikleriyle dokunmuş
müzeyyen bir kumaş gibidir. Ve şimdiye kadar hiçbir ilim erbabı tarafından söylenmemiş ve her
ilme olan vukufunu tebarüz ettiren vecizeler mecmuasıdır”[457]

  

                       

  

Mehmet   ÖZÇELİK
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--------------------------------------------------------------------------------

  

[1] Sözler.100,Şualar.187.

  

[2] Age..142.

  

[3] Age.145.

  

[4] Age.148.

  

[5] Age.148.

  

[6] Age.149.

  

[7] Sözler.155.

  

[8] Age.445.

  

[9] Age.449.

  

[10] Age.451.

  

[11] Age.458.
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[12] Age.461.

  

[13] Age.466.Haşiye.1.

  

[14] Age.748.

  

[15] Age.750.

  

[16] Age.750.

  

[17] Age.752.Haşiye.1.

  

[18] Age.753.

  

[19] Age.753.

  

[20] Age.753.

  

[21] Age.755.

  

[22] Sözler.756.
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[23] Age.758.

  

[24] Age.758.

  

[25] Age.758.

  

[26] Age.758.

  

[27] Age.759.

  

[28] Sözler.759.

  

[29] Age.760.

  

[30] Age.760.

  

[31] Age.762.

  

[32] Age.763.

  

[33] Age.763.

  

[34] Age.764.
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Risale-i Nur'da Risale-i Nur-2-

Mehmet ÖZÇELİK tarafından yazıldı.
Cumartesi, 25 Eylül 2010 04:25 - 

  

[35] Sözler.764.

  

[36] Age.764.

  

[37] Age.765.

  

[38] Age.766.

  

[39] Age.766.

  

[40] Sözler.766.

  

[41] Age.767.

  

[42] Age.768.

  

[43] Age.768.

  

[44] Age.768.

  

[45] Age.768.
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Risale-i Nur'da Risale-i Nur-2-

Mehmet ÖZÇELİK tarafından yazıldı.
Cumartesi, 25 Eylül 2010 04:25 - 

[46] Sözler.769.

  

[47] Age.770.

  

[48] Age.770.

  

[49] Age.770.

  

[50] Age.770.

  

[51] Sözler.771.

  

[52] Age.771.

  

[53] Age.771.

  

[54] Age.772.

  

[55] Age.772.

  

[56] Age.772.

  

[57] Sözler.772.
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Risale-i Nur'da Risale-i Nur-2-

Mehmet ÖZÇELİK tarafından yazıldı.
Cumartesi, 25 Eylül 2010 04:25 - 

  

[58] Age.772.

  

[59] Age.773.

  

[60] Age.774.

  

[61] Age.792.

  

[62] Mektubat.34.

  

[63] Age.219.

  

[64] Age.330.

  

[65] Mektubat.372.

  

[66] Age.426.

  

[67] Age.428.

  

[68] Age.462.
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Risale-i Nur'da Risale-i Nur-2-

Mehmet ÖZÇELİK tarafından yazıldı.
Cumartesi, 25 Eylül 2010 04:25 - 

[69] Age.465.

  

[70] Mektubat.465-466.

  

[71] Age.466.

  

[72] Age.482.

  

[73] Mektubat.482.

  

[74] Age.482.

  

[75] Age.482.

  

[76] Age.482.

  

[77] Age.487.

  

[78] Age.509.

  

[79] Age.509.

  

[80] Age.524.
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Risale-i Nur'da Risale-i Nur-2-

Mehmet ÖZÇELİK tarafından yazıldı.
Cumartesi, 25 Eylül 2010 04:25 - 

  

[81] Age.524,Lem’alar.450,İşarat-ül İ’caz.230,Tarihçe-i Hayat.740.

  

[82] Lem’alar.131.

  

[83] Age.134.

  

[84] Age.161.

  

[85] Lem’alar.163.

  

[86] Age.164.

  

[87] Age.166.

  

[88] Age.167.

  

[89] Age.176.Haşiye.1.

  

[90] Lem’alar.199.

  

[91] Age.204.
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Risale-i Nur'da Risale-i Nur-2-

Mehmet ÖZÇELİK tarafından yazıldı.
Cumartesi, 25 Eylül 2010 04:25 - 

[92] Age.222.

  

[93] Age.246.Haşiye.1.

  

[94] Age.253.

  

[95] Age.258.

  

[96] Age.259.

  

[97] Age.260.

  

[98] Lem’alar.260.

  

[99] Age.261.

  

[100] Age.265.

  

[101] Age.276.

  

[102] Age.277.

  

[103] Lem’alar.277.
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Risale-i Nur'da Risale-i Nur-2-

Mehmet ÖZÇELİK tarafından yazıldı.
Cumartesi, 25 Eylül 2010 04:25 - 

  

[104] Age.277.

  

[105] Age.277.Haşiye.1.

  

[106] Age.279.

  

[107] Age.279.

  

[108] Age.279.

  

[109] Lem’alar.Age.285.

  

[110] Age.341.

  

[111] Age.388.

  

[112] Age.393.

  

[113] Age.400.

  

[114] Age.410.
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Risale-i Nur'da Risale-i Nur-2-

Mehmet ÖZÇELİK tarafından yazıldı.
Cumartesi, 25 Eylül 2010 04:25 - 

[115] Age.425.

  

[116] Age.444,373.

  

[117] Age.450.

  

[118] Şualar.33.Haşiye.1.

  

[119] Age.60.

  

[120] Age.81.

  

[121] Age.133.

  

[122] Age.159.

  

[123] Age.166.Haşiye.1.

  

[124] Age.170.

  

[125] Şualar.179.

  

[126] Age.193.
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Risale-i Nur'da Risale-i Nur-2-

Mehmet ÖZÇELİK tarafından yazıldı.
Cumartesi, 25 Eylül 2010 04:25 - 

  

[127] Age.194.

  

[128] Age.203.

  

[129] Şualar.203.

  

[130] Age.236.

  

[131] Age.256.

  

[132] Age.256.

  

[133] Age.260.

  

[134] Age.267.

  

[135] Age.271.

  

[136] Age.271.

  

[137] Şualar.276.
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Risale-i Nur'da Risale-i Nur-2-

Mehmet ÖZÇELİK tarafından yazıldı.
Cumartesi, 25 Eylül 2010 04:25 - 

[138] Şualar.279.

  

[139] Age.281.

  

[140] Age.285.

  

[141] Age.285.

  

[142] Şualar.287.

  

[143] Age.287.

  

[144] Age.289.

  

[145] Şualar.294.

  

[146] Age.295.

  

[147] Age.296.

  

[148] Age.299.

  

[149] Age.302.
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Risale-i Nur'da Risale-i Nur-2-

Mehmet ÖZÇELİK tarafından yazıldı.
Cumartesi, 25 Eylül 2010 04:25 - 

  

[150] Şualar.302.

  

[151] Age.305.

  

[152] Age.306.

  

[153] Age.306.

  

[154] Age.307.

  

[155] Şualar.308.

  

[156] Age.309.

  

[157] Age.310.

  

[158] Age.314.

  

[159] Age.314.

  

[160] Şualar.316.

  

 43 / 69



Risale-i Nur'da Risale-i Nur-2-

Mehmet ÖZÇELİK tarafından yazıldı.
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[161] Age.318.

  

[162] Age.319.

  

[163] Age.320.

  

[164] Age.322.

  

[165] Şualar.322.

  

[166] Age.324.

  

[167] Age.324.

  

[168] Age.325.

  

[169] Age.325.

  

[170] Age.327.

  

[171] Şualar.329.

  

[172] Age.329.
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Risale-i Nur'da Risale-i Nur-2-

Mehmet ÖZÇELİK tarafından yazıldı.
Cumartesi, 25 Eylül 2010 04:25 - 

  

[173] Age.330.

  

[174] Age.332.

  

[175] Age.335.

  

[176] Age.336.

  

[177] Şualar.336.

  

[178] Age.337.

  

[179] Age.338.

  

[180] Age.338.

  

[181] Şualar.Age.341.

  

[182] Age.345.

  

[183] Age.345.
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Risale-i Nur'da Risale-i Nur-2-

Mehmet ÖZÇELİK tarafından yazıldı.
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[184] Age.349,Tarihçe-i Hayat.556.

  

[185] Age.349,292.

  

[186] Age.349.

  

[187] Şualar.351.

  

[188] Age.354.

  

[189] Age.355.

  

[190] Age.357.

  

[191] Şualar.358.

  

[192] Age.360.

  

[193] Age.361.

  

[194] Age.362.

  

[195] Şualar.362.
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Risale-i Nur'da Risale-i Nur-2-

Mehmet ÖZÇELİK tarafından yazıldı.
Cumartesi, 25 Eylül 2010 04:25 - 

  

[196] Age.362.

  

[197] Age.363.

  

[198] Age.364.

  

[199] Age.365.

  

[200] Age.365.

  

[201] Şualar.366.

  

[202] Age.367.

  

[203] Age.368.

  

[204] Age.370.

  

[205] Age.370.

  

[206] Age.372.
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Risale-i Nur'da Risale-i Nur-2-

Mehmet ÖZÇELİK tarafından yazıldı.
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[207] Age.376.

  

[208] Şualar.376.

  

[209] Age.377.

  

[210] Age.377.

  

[211] Age.377.

  

[212] Age.378.

  

[213] Age.379.

  

[214] Age.384.Haşiye.1.

  

[215] Şualar.393.

  

[216] Age.393.

  

[217] Age.396.

  

[218] Age.398.
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Risale-i Nur'da Risale-i Nur-2-

Mehmet ÖZÇELİK tarafından yazıldı.
Cumartesi, 25 Eylül 2010 04:25 - 

  

[219] Age.402.

  

[220] Age.414.

  

[221] Age.434.

  

[222] Şualar.436.

  

[223] Age.436.

  

[224] Age.437,Barla Lahikası.147.

  

[225] Age.441.

  

[226] Age.441.

  

[227] Şualar.442.

  

[228] Age.444.

  

[229] Age.444.
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Risale-i Nur'da Risale-i Nur-2-

Mehmet ÖZÇELİK tarafından yazıldı.
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[230] Age.444.

  

[231] Age.444.

  

[232] Age.446.

  

[233] Age.482.

  

[234] Age.483.

  

[235] Şualar.486.

  

[236] Age.502.

  

[237] Age.506.

  

[238] Age.508.

  

[239] Age.515.

  

[240] Age.538.

  

[241] Age.539.
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Risale-i Nur'da Risale-i Nur-2-

Mehmet ÖZÇELİK tarafından yazıldı.
Cumartesi, 25 Eylül 2010 04:25 - 

  

[242] Age.541.

  

[243] Şualar.544.

  

[244] Age.544.

  

[245] Age.545.

  

[246] Şualar.547.

  

[247] Age.547.

  

[248] Şualar.547.

  

[249] Şualar.551.

  

[250] Age.551.

  

[251] Şualar.552.

  

[252] Age.552.
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Risale-i Nur'da Risale-i Nur-2-

Mehmet ÖZÇELİK tarafından yazıldı.
Cumartesi, 25 Eylül 2010 04:25 - 

[253] Age.553.

  

[254] Age.554.

  

[255] Age.554.

  

[256] Age.554.

  

[257] Şualar.556.

  

[258] Age.557.

  

[259] Age.559.

  

[260] Şualar.560.

  

[261] Age.564.

  

[262] Age.569.

  

[263] Age.572.

  

[264] Şualar.574.
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Risale-i Nur'da Risale-i Nur-2-

Mehmet ÖZÇELİK tarafından yazıldı.
Cumartesi, 25 Eylül 2010 04:25 - 

  

[265] Age.574.

  

[266] Age.575.

  

[267] Age.615.

  

[268] Age.618.

  

[269] Age.645.

  

[270] Age.670.

  

[271] Şualar.675,678.

  

[272] Age.676.

  

[273] Age.678.

  

[274] Age.681.

  

[275] Age.684.
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Risale-i Nur'da Risale-i Nur-2-

Mehmet ÖZÇELİK tarafından yazıldı.
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[276] Age.686.

  

[277] Age.698.

  

[278] Age.700.

  

[279] Age.718.

  

[280] Age.724.

  

[281] Şualar.735.

  

[282] Age.746.

  

[283] Age.747.

  

[284] Age.747.

  

[285] Age.747.

  

[286] Age.748-749.

  

[287] İşarat-ül İ’caz.6.
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Risale-i Nur'da Risale-i Nur-2-

Mehmet ÖZÇELİK tarafından yazıldı.
Cumartesi, 25 Eylül 2010 04:25 - 

  

[288] Age.226.

  

[289] Age.226.

  

[290] Age.226.

  

[291] Age.227.

  

[292] Age.227.

  

[293] Age.227.

  

[294] Age.228.

  

[295] İşarat-ül İ’caz.228.

  

[296] Age.229.

  

[297] Age.229.

  

[298] Age.230.
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Risale-i Nur'da Risale-i Nur-2-

Mehmet ÖZÇELİK tarafından yazıldı.
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[299] Mesnevi-i Nuriye.8.

  

[300] Age.8.

  

[301] Age.82.Haşiye.1.

  

[302] Age.174.

  

[303] Age.181.

  

[304] Age.197.Haşiye.1.

  

[305] Barla Lahikası.5.

  

[306] Age.5.

  

[307] Age.6.

  

[308] Age.6.

  

[309] Age.6.

  

[310] Age.6.
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Risale-i Nur'da Risale-i Nur-2-

Mehmet ÖZÇELİK tarafından yazıldı.
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[311] Barla Lahikası.7.

  

[312] Age.8.

  

[313] Age.8.

  

[314] Age.29.

  

[315] Age.140.

  

[316] Age.143.

  

[317] Age.143.Haşiye.1.

  

[318] Age.146.

  

[319] Barla Lahikası.146.

  

[320] Age.156.

  

[321] Age.156.
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Risale-i Nur'da Risale-i Nur-2-

Mehmet ÖZÇELİK tarafından yazıldı.
Cumartesi, 25 Eylül 2010 04:25 - 

[322] Age.158.

  

[323] Age.159.

  

[324] Age.159.

  

[325] Age.165.

  

[326] Age.165.Haşiye.1.

  

[327] Barla Lahikası.166.

  

[328] Age.166.

  

[329] Age.169.

  

[330] Age.171.Haşiye.1.

  

[331] Age.239.

  

[332] Age.295.

  

[333] Age.306.
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Risale-i Nur'da Risale-i Nur-2-

Mehmet ÖZÇELİK tarafından yazıldı.
Cumartesi, 25 Eylül 2010 04:25 - 

  

[334] Age.308.

  

[335] Age.366.

  

[336] Barla Lahikası.366.

  

[337].Age.371.

  

[338] Age.372.

  

[339] Age.381.

  

[340] Emirdağ Lahikası. 1 / 119.

  

[341] Age. 1 / 120.

  

[342] Age. 1 / 120.

  

[343] Age. 1 / 133.

  

[344] Age. 1 / 257.
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Risale-i Nur'da Risale-i Nur-2-

Mehmet ÖZÇELİK tarafından yazıldı.
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[345] Age. 1 / 273.

  

[346] Emirdağ Lahikası. 2 / 104.

  

[347] Age. 2 / 104.

  

[348] Age. 2 / 146.

  

[349] Age. 2 / 171.

  

[350] Age. 2 / 171.

  

[351] Age. 2 / 187.

  

[352] Age. 2 / 188.

  

[353] Age. 2 / 193.

  

[354] Age. 2 / 196.

  

[355] Age. 2 / 196.

  

[356] Emirdağ Lahikası. 2 / 197.
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Risale-i Nur'da Risale-i Nur-2-

Mehmet ÖZÇELİK tarafından yazıldı.
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[357] Age. 2 / 200.

  

[358] Age. 2 / 201.

  

[359] Age. 2 / 204.

  

[360] Age. 2 / 204.

  

[361] Emirdağ Lahikası. 2 / 214.

  

[362] Age. 2 / 216.

  

[363] Age. 2 / 232.

  

[364] Sikke-i Tasdik-i Ğaybi.17.

  

[365] Age.21.

  

[366] Age.22.

  

[367] Age.30.
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Risale-i Nur'da Risale-i Nur-2-

Mehmet ÖZÇELİK tarafından yazıldı.
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[368] Age.42.

  

[369] Age.43.

  

[370] Age.185.

  

[371] Age.188.

  

[372] Age.195.

  

[373] Age.196.

  

[374] Age.199.

  

[375] Age.201.

  

[376] Age.242.

  

[377] Age.249.

  

[378] Age.249.

  

[379] Age.250.
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Risale-i Nur'da Risale-i Nur-2-

Mehmet ÖZÇELİK tarafından yazıldı.
Cumartesi, 25 Eylül 2010 04:25 - 

  

[380] Age.251.

  

[381] Age.266.

  

[382] Age.267.

  

[383] Age.271.

  

[384] Tarihçe-i Hayat.14.

  

[385] Age.17.

  

[386] Age.17.

  

[387] Age.19.

  

[388] Age.19.

  

[389] Age.20.

  

[390] Age.25.
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Risale-i Nur'da Risale-i Nur-2-

Mehmet ÖZÇELİK tarafından yazıldı.
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[391] Age.28.

  

[392] Age.28.

  

[393] Age.28.

  

[394] Age.28.

  

[395] Age.29.

  

[396] Age.29.

  

[397] Age.155.

  

[398] Tarihçe-i Hayat.156.

  

[399] Age.159.

  

[400] Age.162.

  

[401] Age.163.

  

[402] Age.165.
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Risale-i Nur'da Risale-i Nur-2-

Mehmet ÖZÇELİK tarafından yazıldı.
Cumartesi, 25 Eylül 2010 04:25 - 

  

[403] Age.211.

  

[404] Age.213.

  

[405] Age.222.

  

[406] Age.231.

  

[407] Tarihçe-i Hayat.287.

  

[408] Age.288.

  

[409] Age.303.

  

[410] Age.304.

  

[411] Age.314.

  

[412] Age.315.

  

[413] Age.320.
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Risale-i Nur'da Risale-i Nur-2-

Mehmet ÖZÇELİK tarafından yazıldı.
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[414] Tarihçe-i Hayat.328.

  

[415] Age.399.

  

[416] Age.405.Haşiye.1.

  

[417] Age.427.

  

[418] Age.428.

  

[419] Age.431.

  

[420] Age.472.

  

[421] Age.475.

  

[422] Age.478.

  

[423] Age.478.

  

[424] Age.478.

  

[425] Age.479.
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Risale-i Nur'da Risale-i Nur-2-

Mehmet ÖZÇELİK tarafından yazıldı.
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[426] Tarihçe-i Hayat.486.

  

[427] Age.486.

  

[428] Age.533-537.

  

[429] Age.538.

  

[430] Tarihçe-i Hayat.624.

  

[431] Age.624.

  

[432] Age.626.

  

[433] Age.628.

  

[434] Age.629.

  

[435] Age.641.

  

[436] Tarihçe-i Hayat.641.
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Risale-i Nur'da Risale-i Nur-2-

Mehmet ÖZÇELİK tarafından yazıldı.
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[437] Age.642.

  

[438] Age.642.

  

[439] Age.668.

  

[440] Age.668.

  

[441] Age.670.

  

[442] Age.680.

  

[443] Age.681.

  

[444] Tarihçe-i Hayat.681.

  

[445] Age.681.

  

[446] Age.682.

  

[447] Age.692.

  

[448] Age.692.
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Risale-i Nur'da Risale-i Nur-2-

Mehmet ÖZÇELİK tarafından yazıldı.
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[449] Age.696.

  

[450] Age.696.

  

[451] Age.696.

  

[452] Age.696.

  

[453] Tarihçe-i Hayat.710.

  

[454] Age.711.

  

[455] Age.732.

  

[456] Asa-yı Musa.21.

  

[457] Age.247.

  

 69 / 69


