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AHMED NAZİF ÇELEBİ
1891 yılında, Kastamonu’nun İnebolu ilçesinde doğdu. Henüz 17
yaşlarındayken, gazetelerin “Bediüzzaman” lâkaplı birinden övgüyle bahsettiğini
görmüş, ilk olarak bu gelişme sonucu Üstad Bediüzzaman kalbinde yer etmişti.
Bediüzzaman 1908’de İnebolu’yu ziyarete geldiğinde, yolcu edildiği sırada, çarşıda
Nazif Çelebi ile göz göze geldiler. Bir anlık selâmlaşmanın üzerinde bıraktığı sıcak
sevgiyi, uzun zaman kalbinde yaşattı. Nihayet 1938 senesinde Üstad’ın
Kastamonu’ya sürgüne gönderildiğini haber aldı ve hemen ziyaretine gitti. “Yâ
Rab, bana bir mürşid-i kâmil ihsan buyur” dualarının neticesiyle kavuştuğu
Risale-i Nurları, ömrünün sonuna kadar bırakmadı ve kendisini Nur hizmetine adadı.
Üstad Bediüzzaman’ı ziyarete gittiğinde beraberinde Dördüncü Şua olan Âyet-i
Hasbiye Risalesi’ni getirdi. Bu risâleyi çoğalttı ve daha sonra Kur’ân hizmetinde
büyük işler başaracak oğlu Salahaddin’i, bu risâleyi Üstad’a vermesi için gönderdi.
Üstad Bediüzzaman, Salahaddin Çelebi’ye birden dokuza kadar Küçük Sözler’i,
kendisine de 11. ve 12. Sözleri yazması için verdi ve Selahaddin Çelebi de bunları
yazmaya başladı. Bu yolla Nur Risaleleri İnebolu’ya girmiş oldu. Ve bu tarihten sonra
İnebolu’da yüzlerce parmak Nurları yazmaya başladı.
Daha sonra oğlu Salahaddin Çelebi’nin İstanbul’da teksir makinesi görüp, satın
almasıyla risâleler hızla çoğaltılmaya başlandı. İlk defa, “Kâinat Seyyahının
Müşahadeleri” olan Âyetü'l-Kübra Risalesi (Yedinci Şua) teksirle çoğaltıldı.
Böylece Risaleler yazılmaya başlandığı 1926 yılından tam 18 yıl sonra, elle
yazım çalışmaları yerini teksir makinesine bıraktı. Artık Nurlar “İnebolu
Baskısı” ismini almıştı. Üstad Bediüzzaman bundan dolayı “Ya Rabbi! Bir
kalemle beş yüz nüsha yazan Nazif Çelebi ve mübarek yardımcılarını
Cennetü’l-Firdevste mes’ûd kıl.” diye dua etti.
Bu gibi dualara çokça mazhar olan Çelebiler için Üstad yine şöyle demişti:
"Bu havalide, hakikaten ümidimin fevkinde, Risale-i Nur
talebelerinden iki kahraman yetiştiler: baba, oğul Ahmed Nazif,
Salâhaddin. Bu iki zatın, Risale-i Nur’un neşrinde iki yüz adam
kadar çalıştıklarını görüyoruz..."(1)

Denizli ve Afyon hapishanelerinde de Üstad Bediüzzaman’la birlikte olan Nazif
Çelebi, bütün sıkıntılara rağmen hizmetine burada da devam etti.

page 1 / 2

Üstad’ın “Sarsılmaz sadakat”te dediği Nazif Çelebi, yaptığı hizmetlerle, Üstad
Bediüzzaman’ın ifadesiyle “O mühim mevkide, Âlem-i İslâmın şimal
hududunda hizmet-i imaniyenin bir kutbu” haline gelmişti.
Risale-i Nur’un İnebolu kahramanı Nazif Çelebi, 1964 yılında vefat etti.
(1) bk. Kastamonu Lahikası, 124. Mektup.
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