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AĞABEYLER RİSALELERE NASIL MUHATAP OLMUŞLAR?
"Risalet-ün Nur, Mektubat-ün Nur'un mütalaası, tahrir edilmesi, başkalara
neşr ü tebliğe alâ kadr-il istitaa çalışılması gibi emr-i hayr-ı azîme havl ü
kuvvet-i Samedanî ve inayet ü lütf-u Rabbanî ile muvaffak olduğum
zamanlar ki; bu evkatta evvelen ve bizzât bu fakir istifade, istifaza, istiane
etmiş oluyor. Bu itibarla mezkûr saatları çok mübarek tanıyor, firakına
acıyor, o yaşayışın devamını, tekrarını, kesilmemesini ez-can ü dil arzu
ediyorum."
"Fakat ne çare ki; iğtinam edebildiğim kısacık vakitlerde zihnimi
safileştirip Nurların karşısına, dolayısıyla Kur'an'ın mu'cizeleri mecmuasına
ve aziz, muhterem Üstadımın medresesine ve ol Seyyid-ül Kevneyn
Peygamberimiz Efendimiz (A.S.M.) Hazretlerinin ravza-i saadetlerine ve
nihayet Rabb-ül Âlemîn Teâlâ ve Tekaddes Hazretlerinin huzur-u
lâmekânîsine çıkıyorum. Bu sebeble cidden 'O nurlarla iştigal etmediğim
zamanlar, keşki enfas-ı ma'dude-i hayattan olmaya idiler.'
diyorum.(Hulusi)" (Barla Lahikası, 19. Mektup)
"Geçen hafta muhtelif iki cemaata Yirmi Dördüncü Mektub'un Birinci ve İkinci
zeyillerini okudum. Dinleyenler hayran ve bu fakir de o parlak i'caz-ı Kur'an'dan
âdeta gaşyoldum. Bu eserinizi Risale-i Nur ve Mektubat-ün Nur'un en münevverleri
safında mütalaa ediyorum. Bugün Cum'a idi. Komşumuz Fethi Bey'e on bir ve on üç
numaralı Sözler'i okudum. Dünyevî işlerden tahlis-i nefis ile iğtinam edebildiğim
vakitlerde, o mübarek nurlu pencerelere koşuyorum. Ruhî ve manevî gıdamı almağa
ve bulabildiğim böyle bir muhatabı da hissedar etmeğe çalışıyorum.(Hulusi)" (Barla
Lahikası, 20. Mektup)
"Yirmi Altıncı Mektub'u büyük sevinçle aldım. Defaatla, dikkatle, merakla,
muhabbetle, lezzetle okudum. Ve neticede 'Duanız olmazsa ne değeriniz
var?' ferman buyuran Zât-ı Zülcelal'e ubudiyetle intisabım hasebiyle ve abdiyetin
tazammun ettiği lisanla, kemal-i acz ve fakr ve şevkle…(Hulusi)" (Barla Lahikası, 21.
Mektup)
"Sözler sayesinde şu bir seneyi mütecaviz bir müddetten beri şevk ile
taallüm, inayetle tefeyyüz, tergib ile tenevvür, hâhişle telezzüz, işaretle
tahalluk, tedricle tekemmül tarîkında ilerlemeğe sâî bulunduğum bu
muayyen müddetin bir gününe, sâbıkan geçirmiş olduğum umum
hayatımın bile mukabil olamayacağı kanaatındayım.(Sabri)" (Barla
Lahikası, 29. Mektup)
"Sözlerinizin (yani Risalelerinizin) her biri birer derya-yı azîmdir. Sözlerinizden pek
çok feyz alıyorum. O kadar ki, okudukça tekrar etmeyi istiyorum. Ve tekrarında
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duyduğum İlahî bir zevki tarif edemeyeceğim. Bugün Sözlerinizden değil hepsini, bir
tanesini alan insaf ile okursa, hakkı teslime ve münkir ise gittiği yolu terke, fâsık ise
tövbeye mecbur olacağına kat'iyyen ümidvarım.(Hüsrev)."(Barla Lahikası, 50.
Mektup)
"Sözleriniz mürşidane ve çok yüksek olduğundan gayet dikkatli ve tahlil
ederek okunmak îcab ediyor. Serdeylediğiniz delail-i akliye ve mantıkıye o
kadar tatlı ve hayretbahştır ki; İnsan okudukça okuyor ve nâmütenahî bir
zevk-i manevî hissederek hiç elinden bırakmak istemiyor. Bu sebeble bir
defa okumak kâfi değil. Hepsi yanında bulunup daima
okumalıdır.(Re'fet)" (Barla Lahikası, 51. Mektup)
"Hocam, emaneten bendenizde bulunan iki kitabı emrediyorsunuz. Bendeniz de
yalvarıyorum ki, gelecek hafta takdim edeceğim. Çünki, küçüğünü iki defa,
büyüğünü bir defa okuyabildim. İhatamın darlığı veya aczim dolayısıyla idrakim de
kıttır. Binaenaleyh sizin o muhteşem temsillerinizi defalarca daha okumak istiyorum
ki, cüz'î küllî bir alâka hasıl olsun. Ya Rab! O ne büyük mantık, o ne büyük müskit
beyan ve tarz-ı telakki. Ah Üstadım, bu mübarek dinin mübecceliyetini idrak ve ihata
ve takdirde size ve ancak size medyun-u şükranım ve minnetdarım…(Doktor Yusuf
Kemal)." (Barla Lahikası, 61. Mektup)
"... Nurlarla alâkadar olduğum zamanlarda, dünyevî bütün lezzetlerin
fevkinde büyük bir zevk ve havassımda azîm bir şevk
hissediyorum.(Hulusi)."(Barla Lahikası, 63. Mektup)
"Bu kerre Yirmi Dokuzuncu Mektub'un Dört ilâ Dokuzuncu Nüktelerini hâvi mübarek
mektubunuzu, Yirmi Sekizinci Mektub'un Yedinci Mes'elesinin sırr-ı azîm-i inayet
beyanındaki hâtimesi namını verdiğiniz ve mu'ciznüma Ramazanın hikmetlerini
beyan eden Yirmi Dokuzuncu Mektub'un İkinci Kısmını ve münevver hâtem-i i'cazı
kemal-i şükranla aldım. İştiyakla, lezzetle, zevk-i manevî ile defaatle okudum. Fakat
iki haftaya yakındır ki, cevab yazamadım. İşte bu mübarek cuma günü, hem
nurlardan aldığım feyizleri, tesellileri, hem kalbî teessüratımı icmalen arz
maksadıyla, bu varakpareyi tahrire lütf-u Hak'la başladım.(Hulusi)" (Barla Lahikası,
89. Mektup)
"Geçen hafta Yirmi Sekizinci Mektub'un Beşinci ve Altıncı Mes'eleleri
isimlerini alan biri şükre, diğeri harem-i şerif sualine cevab olan iki eser-i
âl-ül âlînizi, kemal-i şevkle aldım. Zevk ile mütalaa ettim. Çok susamıştım.
Şükre dair çok derin manalı, şeker gibi tatlı, şeker şerbetinizi besmeleyle
içmeye başladım. Bu âciz talebenize nimetlerinin hadd ü pâyanı olmayan ol
Hâlık-ı Kerim, ol Mün'im-i Hakîm, ol Rezzak-ı Rahîm celle celalühü
hazretlerinin Nurlar namı altındaki in'am ve ihsanına karşı (Elhamdülillah,
Allahü Ekber) dedim. Ve manevî susuzluğumu, elim ermez, gücüm yetmez,
nazarım erişmez, hülâsa acz-i tâmm içinde, fakat rahmetinden ümid
kesmediğim bir halde iken, ol Rahmanü'r-Rahîm Hazretlerinin Muazzez
Üstadım vasıtasıyla teskin ettiğine, yüz binler hamd ü şükr eyledim ve

page 2 / 3

edeceğim.(Hulusi)."(Barla Lahikası, 91. Meltup)
"Bu defa lütf u inayet buyurulan, Yirmi Sekizinci Mektub'un Yedinci Mes'elesini
hürmetle aldım. Ta'zimle ve defaatle mütalaa ettim. Ayrıca bir defa yeni talebeniz
Hâfız Ömer Efendi'ye ve bir defa pederim ve eski hocalarımdan İbrahim Efendi ve
bir dostumuza ve bir defa da Fethi Bey'e okudum. İnşâallah yine okur ve
okuttururum. Bu mübarek mektubunuzla başta şu bîçare olduğu halde, dinleyenlerin
ahval-i ahîre dolayısıyla kalblerinde hasıl olan manevî yaraya çok mükemmel ve
münasib bir merhem vurdunuz…(Hulusi)." (Barla Lahikası, 92. Mektup)
"Son neşrettiğiniz Söz, fakirde çok derin tesir ve intibalar bıraktı. Onun
saikının ne olduğunu anlayamadım. Zât-ı âlînizi o Söz'de çok hiddetli
buldum. Gayet ateşîn bir kalem, bütün elemlerinizi dökmüştü. İhtiva ettiği
hakaika mest ü hayran olduğum halde, saatlerce okudum. Artık
Sözlerinizin hiçbirini diğerine tercih edemiyorum. Zira birine mühim
derken, diğeri daha mühim ve bir diğeri ehemm olarak kendini gösteriyor.
Binaenaleyh envâr-ı Kur'aniyeyi gökteki yıldızlara benzetiyorum. Filhakika
yıldızlar parlaklık itibariyle birbirinden farklı ise de, hepsi yıldızdır. Ve aynı
menba'dan ahz-ı envâr etmede olduklarından, keyfiyetçe yekdiğerinden
farkı yok gibidir. Sözleriniz aynen böyledir. Her birini yüz defa okusam,
yüzbirinci defa hiç okumamış gibi, büyük bir zevk-i manevî ile okumam
dahi yüksekliğine şahiddir. Bu babda ne kadar yazsam Sözler hakkında
hiçbir şey yazmış olamayacağımı düşünerek, sözüme nihayet
veriyorum.(Re'fet)." (Barla Lahikası, 94. Mektup)
"Yirmi Dokuzuncu Mektub'un Sekizinci Kısmı'nın Remzini dikkatle okudum. İhtiva
ettiği hârikanüma rumuzat ve o rumuzatın ifade ettiği yüksek hakaik, fakire azîm
istifadeler temin etti. Ve beni derin derin tefekküre ve teemmüle sevk
eyledi. (Re'fet)."(Barla Lahikası, 97. Mektup)
"...okudukça doymak ve usanmak bilinmeyen ve her okudukça dünya
lezzetinden bin kat fazla lezzet veren ve kararmış kalbleri nurlandıran ve
bize bizim lisanımızla hallerimizi teşrih ve tarîk-ı hakkı gösteren risale-i
pürnurlarınızda…(Rüşdü)." (Barla Lahikası, 98. Mektup)
Hulusi Ağabeyin dediği gibi: "…Nefs-i emmarenin zebunu, cinn ve ins
şeytanlarının hedefi olmaktan kurtulamadık ise de bu hasbî ve Kur'anî
hizmetten zevk alıyoruz, lâyıkıyla yapamıyorsak da yolunda
bulunuyoruz.” inşallah...
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