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Risale-i Nur Yazısı ve Kur’an Harfleri
Soru
Neden Elle Yazmak
Risale-i Nur'u neden elle yazıyorlar? Teknolojiden faydalanmak gerekmiyor mu?

Cevap
Nur Talebelerinin, risaleleri elle yazmalarının en önemli sebebi, Üstadları Bediüzzaman
Hazretlerinin bunu emretmiş olmasıdır. Şöyle der:
“Risale-i Nur Talebesi’nin en ehemmiyetli vazifesi onu yazmak veya yazdırmaktır ve
intişarına yardım etmektir. Onu yazan veya yazdıran Risale-i Nur Talebesi ünvanını alır”
(Kastamonu Lahikası)
Bununla birlikte Nur Talebeleri, risaleleri sadece yazarak çoğaltmazlar. Üstadın hayatı
zamanında önce teksir makinesi ile Kur’an harfleri ile çoğaltılmaya başlanmıştır. Daha sonra
1950’lerin sonlarında Latin harfleriyle de matbaalarda basılmaya başlanmıştır. Fakat Üstad
Hz.nin yeni harflere bakışı, onların Kur’an harflerine mani olan bir bid’a olduğudur. 18.
Lem’ada Nur Talebeleri’nin bütün kuvvetleriyle Kur’an yazısını korumaya çalıştıklarını bu
yüzden Hz. Ali ra.’ın “kardeşlerim” iltifatına mazhar olduklarını beyan eder. (Bkz. 18. Lem’a)
Ayrıca Nur Talebeleri’nin Kur’an yazısı ile Latin yazısı arasında nasıl bir tercihte
bulunmaları gerektiğini şu cümleyle özetler: “Risale-i Nur’un bir vazifesi de huruf-u
Kur’aniye’yi (Kur’an harflerini) muhafaza (korumak) olduğundan, yeni hurufa (harflere)
inşallah zaruret derecesinde müsaade olur.”
Buradan anlaşılan şudur: Asıl vazife Kur’an harfleriyle hizmet etmektir. Nur Talebelerinin
görevi Kur’an harfleriyle okuyup yazmayı öğrenmek, öğretmek ve yaşatmaktır. Yeni harfler
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ise mecburiyet olan noktalarda, mesela cemaat dışındaki insanların risalelerden istifadeleri
için kullanılabilir.
Netice olarak, Nur Talebelerinin risaleleri Kur’an harfleriyle, yani Osmanlıca orijinallerinden
elle yazarak çoğaltmalarının teknolojik imkânları engellemesi diye bir şey söz konusu
değildir. Çünkü bu imkânlar kullanılmasın diyen hiçbir Nur Talebesi yoktur. Üstadın da
böyle bir emri yoktur. Elle yazılmasının ise pek çok faydaları vardır:
1-Üstadın
emrine
sadakatle
itaat
edilerek
talebe
olmanın
şartı
yerine
getirilmektedir.2-Kur’an
yazısının
öğrenilmesi
ve
muhafaza
edilmesi
sağlanmaktadır.3-Risaleleri çoğaltmaktaki (Üstadın beyanıyla ve hadislerin işaretiyle yüz
şehit sevabı kazanmak gibi) büyük sevaplara kavuşulmaktadır. (İnşaallah)4-Yazarak
öğrenmek, eğitimin en başarılı yollarından biri olduğundan, bu cihetten de istifade edilmiş
olmaktadır. Not: Bu konuda sual kategorileri içinde Risale-i Nur - Risale-i Nur Yazısı başlığı
altında epeyce izahlar vardır. Oraya da müracaat etmenizi tavsiye ederiz.
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