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Nurs Köyü

1878

Bediüzzaman Said Nursi, 93 Har-
bi olarak bilinen Osmanlı−Rus 
Savaşı günlerinde Mirza Efendi 
ve Nuriye Hanım’ın dördüncü ço-
cukları olarak Bitlis’in Hizan ka-
zasına bağlı Nurs köyünde doğdu.

M. Emin Efendi’nin Medresesi 

1886

Molla Muhammed Emin Efendi’nin 
medresesinde öğrenim hayatına 
başladı...

1891

Beyazıt Medresesinde Şeyh Mu-
hammed Celali nezdinde üç aylık 
medrese eğitimi aldı.

Bediüzzaman’ın beş senedir baş-
layan eğitimi düzenli olamadı, fa-
kat Şeyh Muhammed Celali’nin 
yanında aldığı bu düzenli eğitim 
üç ay sürdü. Bu eğitim, O’nun te-
mel eğitimi oldu. Fakat zamanla 
fen ve din ilimlerine ait derinliği 
daima artmıştır.

1892

a) Said Nursi, halk tarafından 
“Molla Said-i Meşhur” hocala-
rından da, zamanın harikası an-
lamına gelen “BEDİÜZZAMAN” 
unvanını aldı.

b) Tillo’da bir türbede inziva-
da iken, çorbanın suyunu içip ta-
nelerini, cumhuriyetçi olduklarını 
düşündüğü karıncalara vermiş-
tir. Bediüzzaman’a yıllar sonra 
mahkemede cumhuriyet yönetimi 
hakkındaki fi kri sorulunca, bu ka-
rınca hatırasını anlatıp, karıncala-
rın cumhuriyetperver olmalarına 
mükâfaten böyle yaptığını söyle-
miştir.

1895

Bitlis Valisi Ömer Paşa’nın kona-
ğında iki sene kalarak zengin kü-
tüphanesinden faydalandı.

Tahir Paşa Konağı, Van 

1897

a) Van Valisi Hasan Paşa’nın 
daveti üzerine Van’a gitti.

b) Hasan Paşa’nın yerine ge-
len Vali Tahir Paşa’nın konağında 
kalmaya başladı ve modern ilim-
lerle donatılmış zengin kütüpha-
nesinden çokça faydalandı.

c) Daha önce başladığı ki-
tap ezberlemeye Van’da da de-
vam ederek hakâik-i İslâmiyeden 
“Şerhü’l-Mevakıf”, “Şerhü’l-
Makâsıd” gibi doksan kitabı ez-
berledi ve üç ayda bir, hafızasın-
dan tekrarlamaya başladı.

  

 

Eski Van Şehri 

1898

Van’da Horhor Medresesi’ni 
kurdu...

1899

İngiliz Sömürgeler Bakanı kendi 
meclislerinde yaptığı bir konuş-
mada, elindeki Kur’an’ı göstere-
rek: “Bu kitap Müslümanların 
elinde kaldıkça biz onlara ha-
kim olamayız, ne yapıp edip bu 
kitaptan onları soğutmalıyız.” 
haberinden derinden etkilenen 
Bediüzzaman,  “Kur’ân’ın sön-
mez  ve söndürülmez mânevî 
bir güneş hükmünde olduğu-
nu, ben dünyaya ispat edece-
ğim ve göstereceğim.” der.

1906

İlk telifi  olan “Talikat” ve “Kızıl 
İcaz” adlı iki eseri kaleme aldı.

Şekerci Hanı, Fatih

1907

a) Fen ve din ilimlerinin be-
raber okutulacağı bir üniversite-
nin (Medresetü’z-Zehra) doğuda 
kurulması için, II. Abdülhamit ile 
görüşmek maksadıyla İstanbul’a 
ilk seyahatini yaptı.

b) Fatih Şekerci hanında kal-
dığı odanın kapısına: “Her soru-
ya cevap verilir fakat soru so-
rulmaz.” levhasını astı.

1908

a) Mısır El - Ezher Üniversite-
si Rektörü Şeyh Bahid Efendi ile 
görüştü. Bahid Efendi’nin “Avru-
pa ve Osmanlı hakkında fi kri-
niz nedir?” diye sorduğu soruya, 
“Avrupa bir İslam devletine 
hamiledir, bir gün gelip doğu-
racaktır. Osmanlı devleti de 
bir Avrupa devletine hamile-
dir, bir gün gelip onu doğura-
caktır.” diye cevap verir. 

b) Bazı aldatmalarla Bediüz-
zaman’ı tımarhaneye atarlar. 
Bu esnada tımarhane doktoru 
“Bediüzzaman’da zerre kadar 
mecnunluk eseri varsa dünya-
da akıllı adam yoktur.” rapo-
runu verir. 

c) Kürtlere dair nasihatleri 
ve Kürtlerin neye muhtaç olduk-
ları ile ilgili yazıları “Kürt Tea-
vün ve Terakki Gazetesi”nde 
yayımlandı.

1909

a) Bir sene önce ilan edilen 
II. Meşrutiyet sürecini yakından 
takip eden Bediüzzaman, 31 Mart 
olayında yatıştırıcı rol aldı. 

b) Sekiz taburu itaate getiren 
konuşmasını yaptı ve “Kahra-
man Askerlerimize” ve “Asa-
kire Hitap”  başlıklarıyla gazete-
lerde yazılar  yazdı.

c) Gözdağı verilmek üze-
re 31 Mart olayı esnasında 
Divan-ı Harb-i Örfi  (Sıkı Yöne-
tim Mahkemesi)’de yargılandı ve 
suçsuz bulunarak beraat etti.

1910

İstanbul’dan Van’a Batum üzerin-
den geri döndü. Bu sırada Tifl is’e 
uğrar ve bir Rus polisi ile araların-
da bir konuşma geçer.

İslam dünyasını parlak bir istik-
balin beklediğini müjdelerken, 
sosyalizme hızlı adımlarla giden 
Çarlık Rusya’sının ise gelecekte 
yıkılarak parçalanacağını haber 
verdi.

  

Camii Emevi, Şam

1911

 a) Van’a vardıktan sonra do-
ğudaki aşiretleri dolaşarak, an-
lattığı Meşrutiyeti Meşruayı ve 
“Eski hal muhal ya yeni hal ya 
izmihlal.” gibi ezber bozan de-
ğerlendirmelerini “Münazarat” 
isimli bir eserle kitaplaştırdı.

 b) Şam Emevi Camii’nde, yüz 
âlimin içinde bulunduğu on bin ki-
şilik bir cemaate, “İslam Âleminin 
içinde bulunduğu durum ve hal 
çareleri” hakkında uzun bir hut-
be verdi. Bediüzzaman bu hutbe-
de “İstikbal, yalnız ve yalnız 
İslamiyet’in olacak. Ve hakim, 
Hakaik-i Kur’aniye ve imaniye 
olacak…” şeklindeki müjdelerini 
sık sık tekrar etti. 

c) Doğuda kurmayı düşündü-
ğü üniversite için Sultan Mehmet 
Reşat’la görüşmek üzere ikinci 
kez İstanbul’a gitti.

ç) Sultan Mehmet Reşat’ın 
Rumeli’ye yaptığı tarihi seyahate 
Şark vilayetlerini temsilen katıldı.

1912

a) Şark Üniversitesinin yapıl-
ması adına padişahtan tahsisat 
sözü alarak Van’a tekrar döndü, 
medresenin temelini attı.

Bu medresede “Arapça vacip, 
Türkçe lazım ve Kürtçe caiz” 
olacaktı. Medrese iki temel hasta-
lığı tedavi edecekti: 

1) İslam Âlemi’nden ırkçılı-
ğı yok edip, ittihad-ı İslamı 
sağlamak

2) Aklın nuru olan fen ilim-
leri ile, kalbin ışığı olan din ilim-
lerini beraber okutmak...

b) “Muhakemat” isimli ki-
tabını neşretti.

1913

Bitlis’te meydana gelen Şeyh Se-
lim isyanına mani olmaya çalıştı...

 

Bediüzzaman Doğu Cephesinde

1914

Bediüzzaman, ders verdiği tale-
belerini de yanına alarak, patlak 
veren Birinci Dünya Savaşı’nda 
Pasinler cephesinde gönüllü alay 
komutanı olarak görev aldı.

1915

Cephede İşaratü’l-İ’caz kitabının 
telifi ne başladı…

1916

Doğu cephesinde Ruslarla müca-
dele ederken, birçok talebesini 
şehit verip, kendisi de Bitlis ku-
şatmasında esir düştü ve Rusya’ya 
esir kampına götürüldü.

1918

a) Esaretten fi rar ederek 
İstanbul’a gitti.

b) Savaştaki başarılarından 
dolayı Genel Kurmay tarafından 
kendisine savaş madalyası verildi.

c) Şeyhülislam tarafından, 
ilmiye sınıfına ait bir paye olan 
“Mahreç” unvanı kendisine verildi.

ç) “İslam Akademisi” adıy-
la da bilinen “Darü’l-Hikmet’i-
İslamiye”ye aza olarak atandı. 

d) İşaratü’l-İ’caz isimli eseri 
neşredildi. 

1920

a) Yeşilay Cemiyeti’nin kuru-
cuları arasında yer aldı.

b) İstanbul’u işgal eden İngi-
lizlere karşı “Hutuvat−ı Sitte” 
adlı eseri yazarak, onların gerçek 
yüzlerini ortaya koymaya çalıştı. 
Ayrıca “Sünuhat, Rumuz, Şu-
aat, Tuluat, İşarat, Hakikat 
Çekirdekleri” isimli eserlerini 
neşretti...

c) Millî Mücadele’yi destekle-
di ve Şeyhülislam’ın Millî Mücade-
le aleyhindeki fetvasının geçersiz 
olduğunu ortaya koyan karşı bir 
fetva yayımladı. 

ç) Paris’te Ermenilerle anlaş-
ma imzalayan bazı milliyetçi Kürt 
paşalara karşı “Kürtler ve Os-
manlılık” ve “Kürtler ve İsla-
miyet” isimli iki makaleyi gazete-
lerde yayımladı. 

1921

İngilizlerin İstanbul’u işgal etmesi-
ni fırsat bilen “Anglikan Kilisesi 
Başpapazı” nın mağrur bir eda 
ile sorduğu sorulara cevap verdi...

1922

a) Ankara Hükümetinin ileri 
gelenleri ve bir grup milletvekili 
tarafından yapılan ısrarlı davetler 
üzerine Ankara’ya gitti.

b) TBMM’inde kendisine ho-
şamedi (karşılama) merasimi ya-
pıldı ve kürsüde kısa bir tebrik ko-
nuşmasının ardından dua yaptı.

c) Ankara’da “Katre, Zeylü’l-
Katre, Habbe, Zeylü’l-Habbe, 
Zerre, Şemme, Zeyil” eserlerini 
telif etti...

TBMM Binası, Ankara 

1923

a) Milletvekillerinin namaza 
ilgisizliği nedeniyle namazın öne-
mini ve Kurtuluş Mücadelesini din 
üzerinden yürüten bir meclisin, 
dine lakayt kalmasının doğuraca-
ğı toplumsal risklere dikkat çeken 
bir beyanname hazırlayarak mil-
letvekillerine dağıttı.

b) Temeli atılan ve çıkan sa-
vaş nedeni ile tahsisatı kesildiği 
için yarım kalan “Medresetü’z-
Zehrâ”nın inşası için Meclise ver-
diği kanun teklifi  163 milletvekili 
tarafından kabul edildi.

c) Ankara’da kaldığı altı ay-
lık izlenimleri neticesinde, burada 
durarak ve teşhisini koyduğu ma-
nevi hastalıkların siyaset yoluy-
la tedavi edilemeyeceğini anladı. 
Peygamber  Efendimiz (asm) ‘in 
ahir zamanla ilgili bir hadis-i şe-
rifte verdiği  ihbarı ve emri dinle-
yerek Ankara’dan ayrıldı. 

ç) Ayrılırken Eski Said de 
Yeni Said’e inkılâp ediyordu. Bu 
iki dönem arasındaki en bariz 
fark, Eski Said siyaset yoluyla, 
Yani Padişah ve idarecilere haki-
kati anlatmak yoluyla dine hizmet 
etmeye çalışırken, Yeni Said fert-
leri yetiştirmek ve şuurlandırmak 
yoluyla dine hizmet etmeyi hedef-
lemektedir.

1925

a) Şeyh Said’in, kendisini des-
teklemek için gönderdiği adam-
larına; “Yaptığınız mücadele, 
kardeşi kardeşe öldürtmektir 
ve neticesizdir, vazgeçiniz.” 
diyerek, desteklememe tavrını net 
olarak ortaya koydu. 

b) Patlak veren Şeyh Said 
hadisesi ile hiçbir ilgisi olmadığı 
ve hatta karşı olduğu mahkemece 
tespit edildiği halde, Van’dan alı-
nıp Trabzon, İstanbul ve Antalya 
üzerinden Burdur’a sürgün edildi. 

Barla

1926

a) Burdur’da sekiz ay kal-
dıktan ve “Nur’un İlk Kapısı” 
isimli risaleyi neşrettikten sonra, 
Isparta’ya getirilip iki ay tutuldu ve 
ardından sekiz yıl ikamete mecbur 
edilmek üzere Barla’ya sürüldü. 

 b) Büyük çoğunluğunun 
Barla’da telif edildiği ve Bediüz-
zaman’ın “Netice-i hayatım ve 
sebeb-i saadetim ve vazife-i 
fıtratım,..” dediği Risale-i Nur 
Külliyatı’nın telifi ne “Onuncu 
Söz”ün yazılması ile başlandı.

1927

1-9, 18, 20-22 ve 25’inci Sözleri 
telif etti.

1928

29’uncu Söz ve 33’üncü Söz’ün 
bazı pencereleri ile 20 ve 24’üncü 
mektuplar telif edildi.

1929

27’nci Söz ve 33’üncü Söz’ün pen-
cereleri  ile 1, 13, 19, 27’nci mek-
tupları telif etti.

1930

2-6, 9, 16 ve 17’nci Mektupları 
telif etti.

1931

16’ncı Mektup’un Zeyli, 26’ncı 
Mektup’un İkinci Kısmı, 28’inci 
Mektup’un bir kısmını telif etti...

1932

1 - 7’nci Lem’alar ile 26’ncı 
Mektup’u telif etti.

 
 Risaleler

1933

8, 11 ve 17’nci Lem’alar ile 
14’üncü Söz’ün Zeyli, 23’üncü 
Mektup ve 28’inci  Mektup’un ka-
lan kısımlarını telif etti...

1934

a) Sırf, dini ve ahlakî eser 
yazdı ve insanları ahlaksızlıktan 
ve dinsizlikten kurtarmaya çalışı-
yor diye, Barla’dan alınıp tekrar 
Isparta merkezinde sekiz ay ka-
dar ikamete tabi tutulmak üzere 
getirildi.

b) 29’uncu Mektup’un Birin-
ci Kısmı, 10, 12, 14, 16, 18, 20-
22, 24, 25 ve 26’ncı Lem’aları 
telif etti…

1935

a) Ortada hiçbir neden yok-
ken, Bediüzzaman, yüz yirmi ta-
lebesi ile birlikte evlerinden alınıp 
Isparta’da tutuklandılar ve bir süre 
sonra da kamyonlarla Eskişehir’e 
götürülerek, 163. maddeden yar-
gılandılar ve tutuklanmak üzere 
Eskişehir hapishanesine gönde-
rildiler. Bediüzzaman Kur’an ile o 
kadar iç içe yaşıyordu ki, hapis-
haneleri bile “Medrese-i Yusu-
fi ye” olarak tanımlıyordu...

b) 27-30’uncu Lem’aları telif etti...

1936

a) On bir ay Eskişehir Hapis-
hanesinde tutuklu olarak kaldık-
tan sonra, Kastamonu’da bir yıl 
ev hapsine tabi tutulmak kaydı ile 
serbest bırakıldı.

b) Sıkı bir takip, zulüm ve 
ağır zehirlenmelerle geçecek, ha-
pishane şartlarını aratacak ve se-
kiz sene kadar devam edecek olan 
Kastamonu Hayatı başladı. Zaten 
çile ve sıkıntı, Allah’ın davasın-
da çalışan insanların vazgeçilmez 
özelliğidir. Bediüzzaman “Musi-
betlerin çeşitli olması musiki-
nin nağmeleri gibi bana geli-
yordu.” diyordu...

c) Kastamonu Lahikası ile 1. 
ve 2’nci Şuaları  telif etti.

Kastamonu’da kaldığı ev 

1937- 1942

3 - 5, 7 (Ayetü’l-Kübrâ), 8 ve 
10’uncu Şuaları telif etti...

1943

a) Yine gizli ellerin marife-
tiyle, başta Bediüzzaman olmak 
üzere yurt genelinde toplatılan 
doksan kadar Nur talebesi, De-
nizli mahkemesine sevk edilerek 
yetmiş tanesi tutuklanıp Denizli 
Hapishanesine gönderildiler.

b) 11 ve 13’üncü Şuaları telif 
etti…

1944

a) On ay kadar Denizli Hap-
sinde tutuklu kalan Bediüzzaman, 
suçsuz bulunarak serbest bırakıl-
dı ise de, sıkı tarassut altında ge-
çecek ve dört sene sürecek olan 
Emirdağ’daki mecburi ikameti 
başladı.

b) 12’nci Şua’yı telif etti.

1946

Risale-i Nurlar teksir makinesiyle 
çoğaltılmaya başlandı…

1947

Risale-i Nurlar ilk defa Avrupa Ül-
keleri ve ABD’ye gönderildi...

Afyon’da kaldığı ev

1948

a) Bu kez imha planı ile 
yine Nur talebeleri toplatılarak, 
Bediüzzaman’ın yirmi ay kalacağı 
Afyon Hapishanesine gönderildi. 

b) 14’üncü Şua telif edildi...

1949

a) Aralık ayında serbest bıra-
kıldıktan sonra tekrar Emirdağ’ına 
gitmek mecburiyetinde bırakıldı. 

b) 15’inci Şua telif edildi...

1951

Hristiyanların lideri olan Papa’ya 
“Zülfi kar” kitabını gönderdi.

1952

“Gençlik Rehberi” mahkemesi-
ne katılmak üzere İstanbul’a ge-
len Bediüzzaman, yoğun bir ilgiy-
le karşılandı ve mahkeme beraatle 
sonuçlandı. 

1953

a) İstanbul’da Rum Ortodoks 
Patriği Athenagoras ile görüştü…

b) Yerleşmek üzere Isparta’ya 
gitti… Bu tarihten sonra artık 
Üçüncü Said dönemi başlamış 
oluyordu…

1956

a) Afyon Mahkemesi bütün 
Risale-i Nurların beraatine ve sa-
hiplerine iadesine karar verdi...

b) Risale-i Nurların yayımlan-
ması serbest bırakıldı. Bu tarihte 
Risale-i Nurlar Latin harfl eriyle mat-
baalarda çoğaltılmaya başladı… 

1957

Yapılan davet üzerine “Isparta 
Askeri Tugay Camii”nin teme-
lini attı…

Bediüzzaman’ın tüm eserleri: Risale-i Nur Külliyatı 

1960

a) Isparta’da ikamet eden 
Bediüzzaman’ın, ani bir kararla 
“Urfa’ya gidelim!..” şeklinde-
ki ısrarlı talebi üzerine, talebele-
ri tarafından Urfa’ya getirildikten 
iki gün sonra 23 Mart Perşembe 
günü vefat edip, Halilü’r-Rahman 
Camii avlusuna defnedildi.

b) 27 Mayıs darbesinden son-
ra, karanlık eller tarafından kab-
rinden naşı çıkarılarak bir meçhu-
le sevk edildi.


