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"Amerika var ve orada insanlar bulunur, o insanların
vücutlarına hiç vehim hatıra gelmez..." Üstad'ın
Amerika insanı kavramını kullanmasının hikmeti nedir?
"Çünkü zâtîdir. Zâtî olsa her fertte bulunur. Halbuki, değil bir fert,
belki o kadar hadsiz, o kadar hesaba, hasra gelmez müşahedâta
istinad eden âsâr ve beka-i ervâha delâlet eden emârat o derece
kat'îdir ki, bize nasıl Yeni Dünya, yani Amerika var ve orada insanlar
bulunur, o insanların vücutlarına hiç vehim hatıra gelmez; öyle
de şüphe kabul etmez ki, şimdi âlem-i melekût ve ervahta, ölmüş,
vefat etmiş insanların ervâhı pek çok kesretle vardır ve bizimle
münasebettardırlar. Mânevî hedâyâmız onlara gidiyor; onların
nuranî feyizleri de bizlere geliyor."(1)

Malum Amerika kıtası yeni keşfedilmiş bir kıta olduğu için, medeniyetin hakim
olduğu eski kıtalarda sonradan şöhret bulmuştur. Üstad Hazretlerinin bu kıtayı örnek
vermesi hem bize uzak olmasından hem de yeni keşfedilmiş bir kıta olmasından
dolayıdır. Yoksa remzi ve işari bir anlam yüklemek fazlaca tekellüflü olur. Konu
bütünlüğü içinde meseleye bakacak olursak, burada ispat edilen hakikate en güzel
temsil ve misal Amerika’dır.
Risale-i Nurların başka yerlerinde Amerika hakkında şöyle değerlendirmeler vardır:
"Bin üç yüz altmış senede, her asırda üç yüz elli milyon şakirdi
bulunan ve her hükmüne ve dâvâsına milyonlar ehl-i hakikat tasdik
ile imza basan ve her dakikada milyonlar hafızların kalbinde
kudsiyet ile bulunup lisanlarıyla beşere ders veren ve hiçbir kitapta
emsali bulunmayan bir tarzda beşer için hayat-ı bâkiyeyi ve saadet-i
ebediyeyi müjde veren ve bütün beşerin yaralarını tedavi eden
Kur'ân-ı Mu'cizü'l-Beyanın şiddetli, kuvvetli ve tekrarlı binler
âyâtıyla, belki sarihan ve işareten on binler defa dâvâ edip haber
veren ve sarsılmaz, kat'î delillerle, şüphe getirmez hadsiz
hüccetleriyle hayat-ı bâkiyeyi kat'iyetle müjde ve saadet-i ebediyeyi
ders vermesi; elbette nev-i beşer bütün bütün aklını kaybetmezse,
maddî veya mânevî bir kıyamet başlarına kopmazsa, İsveç, Norveç,
Finlandiya ve İngiltere'nin Kur'ân'ı kabul etmeye çalışan meşhur
hatipleri ve Amerika'nın din-i hakkı arayan ehemmiyetli cemiyeti
gibi rû-yi zeminin geniş kıt'aları ve büyük hükûmetleri Kur'ân-ı
Mu'cizü'l-Beyanı arayacaklar ve hakikatlerini anladıktan sonra

page 1 / 2

bütün ruh u canlarıyla sarılacaklar. Çünkü bu hakikat noktasında,
kat'iyen Kur'ân'ın misli yoktur ve olamaz ve hiçbir şey bu mucize-i
ekberin yerini tutamaz."(2)

"İşte Amerika ve Avrupa'nın zekâ tarlaları Mister Carlyle ve
Bismarck gibi böyle dâhi muhakkikleri mahsulât vermesine
istinaden, ben de bütün kanaatimle derim ki:"
"Avrupa ve Amerika İslâmiyetle hamiledir; günün birinde bir İslâmî
devlet doğuracak. Nasıl ki Osmanlılar Avrupa ile hamile olup bir
Avrupa devleti doğurdu."(3)

"Hem Risale-i Nur, müşterileri aramaz; müşteriler onu aramalı,
yalvarmalı. Amerika, buranın en küçük bir havadisini merakla takip
ettiği halde, buranın en büyük bir hâdisesi olan Risale-i Nur'u
elbette arayacaktır. Bundan sonra her meselemizde emir, Risale-i
Nur'un şahs-ı mânevîsini temsil eden has şakirtlerin ve sizlerindir.
Benim de şimdi bir reyim var."(4)
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