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"Altı arkadaşla beraber şehid olmak, yedi ihtimalden
altı ihtimalle deniz bize geniş bir kabir olmak için zemin
hazırlandı." Bu ifadelerin geçtiği mektubu açar mısınız?
"Aziz kardeşlerim",
"Bu defa motorlu kayık içinde Eğirdir'den Barla'ya giderken denizin
dehşetli, emsalsiz fırtınası leyle-i Kadirdeki dehşetli hastalık gibi,
zahmet noktasını kaldırıp büyük bir rahmete vesile olduğunu sizlere
müjde veriyorum. Altı arkadaşla beraber şehid olmak, yedi
ihtimalden altı ihtimalle deniz bize geniş bir kabir olmak için zemin
hazırlandı."
"Fakat o hal altında, mükerrer tecrübelerle yağmurun Risale-i Nur'la
alâkadarlığı ve şimdi çok zamandır yağmura şiddetli ihtiyaç olduğu
bu zamanda Risale-i Nur'un gizli düşmanlarının tehlikesinden ve
geniş plânından kurtulmasına bir işaret olarak o dehşetli hâletimiz
bir sadaka-i makbule hükmüne geçtiği remziyle, o rahmet-i İlâhîden
gelen emr-i Rahmânîyi imtisalindeki iştiyakla yağmurun bir annesi
olan bu deniz, o rahmete dair emr-i İlâhîyi gayet heyecanla ve
iştiyakla, acelelikle getirmek için, bir şefkat tokadı nevinden Nur
talebeleri olan bizim başımızı tokatla yüzümüzü ve gözümüzü
yağmurla okşadı."
"Biz bu hâleti zahiren hiddet, mânen şefkatkârâne okşamak
nev'inde gördük. Ben daha fırtına ve yağmur başlamadan evvel hissi kablelvuku ile hazine-i rahmete bir anahtar olacak dehşetli ve
heyecanlı bir musibet hissettiğimden, mütemadiyen Cevşen'i ve Şâhı Nakşibend'in virdini okuyordum. Denizin o dehşeti içinde kemâl-i
şevkle o mübarek denizi kabir olarak kabul ediyordum. Böyle kaza
ile vefat eden şehid hükmünde olduğu gibi, şehid de velî hükmünde
olmasından, altı arkadaşıma acımadım."
"Yalnız içinde bulunan çocuğa bir parça acıdım. O kayığın makinesi
bozulduğu ve yelkeni de rüzgâr onun aksiyle geldiği için fayda
vermediğini ve denizin mevcleri de pek büyük, evvelâ kayığa ve
zahiren bize hücum etmesiyle beraber kayığın içine girmediği için,
kemâl-i sabır ve şükürle karşıladık ve sâlimen sahile
çıktık. 'Elhamdü lillâhi alâ külli hal.' dedik."(1)
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Üstadımız bu mektupta gölün fırtınasına tutulmalarını gizli düşmanların bir suikast
planı olarak görmüyor. Zaten doğal bir afeti düşmana mal etmekte mantıklı bir
yaklaşım olmaz. Bunun ispatı bu cümledir: “Böyle kaza ile vefat eden şehid
hükmünde olduğu gibi, şehid de velî hükmünde olmasından, altı
arkadaşıma acımadım.”
“Fakat o hal altında, mükerrer tecrübelerle yağmurun Risale-i Nur'la
alâkadarlığı ..." diye başlayan ikinci paragrafta ise, Risale-i Nur'un ve şakirtlerinin
iman hizmetine vazifeli olma noktasından, gerek düşmanların suikastlarına karşı,
gerekse maddi ve manevi afetlere karşı muhafaza altında olduğuna işaret ediliyor...
(1) bk. Emirdağ Lahikası-II, 120. Mektup.
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