
      
Ahmet Nazif Çelebi ve Selahattin Çelebi’nin Kur’an’dan İstihracları 

1. Baba oğul Çelebiler 

 

  

 

Bediüzzaman diyor ki:  

Bu havalide (Kastamonu, İnebolu...), hakikaten ümidimin fevkinde, Risâle–i Nur 

Talebelerinden iki kahraman yetiştiler: Baba–oğul Ahmed Nazif, Salâhaddin. Bu iki 

zat, Risâle–i Nur’un neşrinde iki yüz adam kadar çalıştıklarını görüyoruz. 

(Kastamonu Lâhikası, s. 155) 

Kahraman Nazif kardeşimizin ve gayet ciddi ve sebatkâr ve tam alâkadar İnebolu 

Nurcularının hem bayramlarının, hem devamlı hizmetlerini, hem yüksek 

sadakatlerini, hem Salâhaddin'in Camiü'l–Ezherle Medresetü'z–Zehrânın 

münasebetini temine çalışmasını ruh u canımızla tebrik ediyoruz. (Emirdağ Lâhikası, 

s. 159)  

Kahraman Nazif'in ve hakikaten Nazif ruhunda ve sadâkatinde kendi arkadaşlarının 

makine ile ve sair cihette Nura hizmetleri, bu memleketi cidden minnettar edecek bir 

vaziyettedirler. Cenâb–ı Hak, onları muvaffak eylesin. (Emirdağ Lâhikası, s. 163) 

2. Nazif Çelebi ve Oğlu Selâhaddin Çelebi’nin Risale-i Nur Hizmetleri 

 

Aslen İnebolu'lu olan baba Ahmed Nazif ve oğlu Selâhaddin Çelebi'nin, Nur dâvâsı 

uğrunda âhir ömre kadar müştereken devam ettirmiş oldukları hizmeti "Binler 

maşaallah, bârekâllah" diye alkışlanması geren iki Nur kahramanıdır. 

Baba ile oğul Çelebiler, 1930'lu yılların ortalarında Kastamonu'da ziyaret ettikleri 

Üstad Bediüzzaman'ın hizmetine girerler, Risâle–i Nur'a birlikte talebe olurlar. Baba 

ile oğul, 1943'te Denizli Ağır Ceza Mahkemesine sevk edilirler, 1944 Haziran'ında 

birlikte beraat ederler. Baba ile oğul birlikte, 1948'de Afyon Hapishanesinde de aynı 

kaderi paylaşırlar.  



Risale-i Nur hizmeti Çelebi ailesinin 1940'lı yılların ortalarında İstanbul'dan satın alıp 

getirttikleri teksir makinesiyle yeni bir neşir faaliyetine başlamıştır. 

Baba ile oğulun hizmet hayatı gibi, vefat hadiseleri arasında da düşündürücü 

paralellikler vardır. Her ikisi de, hac fârizasını ifâ ettikten kısa bir süre sonra Hakk'ın 

rahmetine kavuştular. Baba 1964, oğul ise 1977'de vefat etti. 9 Ocak, Selâhaddin 

Çelebi'nin vefat yıldönümüdür.  

2.1. Tanışma Macerası  

 

1891 İnebolu doğumlu olan Ahmed Nazif, henüz 17 yaşında iken Bediüzzaman Said 

Nursi’nin şöhretini 1908 yılı gazetelerinde duymuş haberleri okuyarak onun hürriyet 

ve meşrutiyete dair fikirlerinden haberdar olmuştur.  

Bediüzzaman’la tanışmasını şu bir paragraflık cümlelerle özetliyor:  

“Risâle–i Nur tercümanı ve müellifi ve sahibi bulunan zât, 1324 ve 25 Rumî (1908–9) 

senelerinde İstanbul’da iştiharla Bediüzzaman nâmı ve lâkabı altında matbuâtın 

sitâyişle neşriyatından mütehassis olarak, o zaman 17 yaşında bulunduğum ve çok 

cahil ve çocukluk devresinde iken bu mübarek isim kalbimde yer tutmuş. Bu kalbî 

muhabbet hürmeti için olacak ki, 1326 (1910) senesinde Hazret–i Üstadın, Karadeniz 

seyahatinde iki hizmetkârı ile İnebolu’yu ziyaret ettiği sırada tesadüfen çarşıda 

karşıladığım ve çok derin muhabbet hissiyle bu mübarek zâta selâm durarak 

mütebessim ve nuranî simalarıyla ve keskin nazarlarıyla selâmlarına ve mânevî 

nazarlarıyla iltifatlarına mazhar olduğum günden beri artan muhabbet ve alâkamın, 

otuz senelik hatırımdan katiyen silinmediğini aynelyakîn görüyordum.”  

(Kastamonu Lâhikası, s. 37)  

Ahmed Nazif, aradan geçen uzun yıllara rağmen nerede bulunduğundan bihaber 

olduğu Üstad Bediüzzaman'ın 1936'da Kastamonu'ya nefyedildiğini önce bir 

sarhoştan duyuyor. Ancak, bundan tam emin olamamıştır.  

Bir gün sarhoş gezmesi ile tanınan bir kişinin, kahvede otururken kendi kendine 

"Allah'ın evliyasından ne istiyorlar? Tutmuşlar onu getirip karakolun tam da 

karşısındaki eve hapsetmişler... Ne istiyorlar ondan? Ayıptır, günahtır yahu..." diye 

yakınmasından şüphelenen Ahmed Nazif, bir müddet sonra askerden dönen oğlu 

Selâhaddin'den işin aslını öğrenmiştir. 

Kastamonu'ya nefyedilen zâtın, otuz sene öncesinden tanıdığı Bediüzzaman 

Hazretleri olduğunda kanaat getiren Nazif Çelebi, ilk fırsatta gidip onu ziyaret 

etmek ve oğluyla birlikte Nur'un hizmetine girmek ister. 



1913 doğumlu olan Selâhaddin Çelebi, 1936'da Kastamonu'daki 131. Alaydan terhis 

olduğunda, Bediüzzaman ismindeki âlim bir zatın sürgün olarak Kastamonu'ya 

geldiğini duyar ve meseleyi biraz araştırdığında ise, bu zatın karakolun daimî 

gözetimindeki bir evde yapayalnız yaşadığını ve kimse ile görüştürülmediğini 

öğrenir. 

 

Bu bilgileri, terhis ile İnebolu'ya geldiğinde babasıyla paylaşır. Babası ise, o zatı 

tanıdığını ve yarından tezi yok derhal Kastamonu'ya gideceğini söyler. Babasından 

kısa bir süre sonra, elinde 4. Şuâ olan Ayet–i Hasbiye Risâlesi olduğu halde 

Kastamonu'ya giden Selâhaddin Çelebi, ziyaretine gittiği Üstad Bediüzzaman'ın 

evde olmadığını, 6–7 kilometre uzaklıktaki Karadağ mevkiine gittiğini öğrenir. 

Kendisi de doğruca oraya gider ve o tenhada Hz. Bediüzzaman'la yakinen tanışır ve 

tıpkı babası gibi bir daha ayrılmamacasına Nur'un hizmetine girer.  

2.2. İnebolu Kahramanları  

Baba ve oğul Çelebiler Risâle–i Nur hizmetine girdikten sonra, aynen "Isparta 

kahramanları" gibi "İnebolu kahramanlarından da söz edilmeye başlanır. Aynı 

şekilde, İnebolu bir "küçük Isparta" mahiyetinde Nur hizmetinin ayrı bir merkezi 

haline gelir.  

Bundan dolayıdır ki, 1943'te Denizli Mahkemesine sevk edilmek üzere toplanan Nur 

talebeleri içinde, İnebolu'dan getirtilenler ön safta yer alır: Çelebiler, Mırmırlar, 

Fakazlılar, Dilekler, Nur Postacısı Şoför Ahmetler, vesaireler...  

İnebolu'da takdire şayan hizmetlerden biri de, "bin kalemli Nurcu" diye tabir edilen 

teksir makinesinin orada faaliyete geçirilmesidir. Burada ilk teksir edilen eser Ayetül 

Kübrâ Risâlesidir. Selâhaddin Çelebi, bu risâlenin teksir nüshasını Üstad'a 

götürdüğünde, Üstad'ın çok sevindiğini ve tetkik ettikten sonra, eserin ahirine şu 

duâyı eklediğini aktarıyor: "Ya Rabbi! Bir kalemle beş yüz nüsha yazan Nazif Çelebi 

ve mübarek yardımcılarını Cennetü'l–Firdevste mes'ûd kıl” (Son Şahitler–II/108)  

Baba ile oğul Çelebiler'in Nur hizmet dairesindeki hatıraları çoktur. Tamamı 

toplansa, hiç tereddütsüz bir kitap hacmini aşacak mahiyette olduğu görülecektir.  

 

2.3. Diyanet'i Ziyaret  

Hapishaneden çıktıktan sonra bir müddet Şehir Palas Otelinde Üstad'ın hizmetinde 

bulunan Selâhaddin Çelebi, Hasan Feyzi gibi kahramanların bu hizmeti 

devralmasıyla Denizli'den ayrılır. Üstad'ın tavsiyesiyle, önce Ankara'ya gider, 

Diyanet İşleri Başkanlığını ziyaret eder. Başkanlık koltuğunda, M. Kemal'in cenaze 



namazını kıldıran Börekçi'den sonraki başkan Şerafettin Yaltkaya var. Yaltkaya, bu 

ziyareti oldukça soğuk karşılar.  

Selâhaddin, yıllar sonra ise, yine Ankara'ya gider ve bu kez Diyanet Reisliğine 

getirilen Ahmet Hamdi Akseki'yi aynı maksatla ziyaret eder. Bahis açılınca, Akseki 

Hoca şunları söyler: "Üstad Bediüzzaman, bu asrın dehrîsidir. Hayatı, eserleri, 

Kur'ân ve hadis çerçevesi içinde bulunmaktadır. Onda menfî milliyetçilik ve ırkçılık 

yoktur. Kendisi İslâmiyet milliyetini savunur. Türk milletinin de bu kudsî milliyetin 

bayraktarı olduğunu ifade eder."  

Gariptir ki, farklı senelerde vefat eden merhum Akseki Hoca (1951) ile Selâhaddin 

Çelebi'nin vefatı (1977), gün itibariyle aynı güne tevâfuk eder: 9 Ocak. 

3. 1. Şua’da Geçen Kuran’dan İstihraçlar 

 

1.Şua’da 33 Ayet yer almakta olup bazı ayetler birlikte ele alınıp işaretler 

çıkarılmıştır. 29. Ayet izah edilirken Bediüzzaman “şu ayetin dört beş cümlesinde 

dört beş ima var Mecmuu bir işaret hükmüne geçer” denilmiştir. 

İlk 30 ayet Bediüzzaman’ın istihracı olup 31. Ayet Selahaddin Çelebi’nin, 32. Ayet 

Ahmed Nazif Çelebi’nin ve 33. Ayet Hafız Ali ağabeyin istihracıdır.  Ayrıca Feyzi 

Efendi bu 33. Ayetin bir zeylini yazmıştır.  

 

3.1. 1. Şua’nın Yazılması 

 

1.Şua’daki şu acip iki sualden ikincisi:  

“İkinci Sual: Şiddetle ve âmirane denildi ki: "Sen Risâle-i Nur'un makbuliyetine dair 

Hazret-i Ali (R.A.) ve Gavs-ı Azam (R.A.) gibi zâtların kasidelerinden şahidler 

gösteriyorsun.  Halbuki asıl söz sahibi Kuran’dır. Risâle-i Nur, Kuran’ın hakikî bir 

tefsiri ve hakikatının bir tercümanı ve mes'elelerinin bürhanıdır. Kur'an ise, sair 

kelâmlar gibi kışırlı, kemikli ve şuuru hususî ve cüz'î değildir. Belki Kur'an, umum 

işaratıyla ve eczasıyla ayn-ı şuurdur, kışırsızdır; fuzulî, lüzumsuz maddeleri yoktur. 

Âlem-i gaybın tercümanıdır. Sözler hakkında söz onundur, görelim o ne diyor?"  

Bu soruya yine 1. Şu’da verilen cevap şu şekildedir: 

“Elcevap: Risâle-i Nur doğrudan doğruya Kur'an'ın bâhir bir bürhanı ve kuvvetli bir 

tefsiri ve parlak bir lem'a-i i'caz-ı manevîsi ve o bahrin bir reşhası ve o güneşin bir 

şuaı ve o maden-i ilm-i hakikattan mülhem ve feyzinden gelen bir tercüme-i 



maneviyesi olduğundan onun kıymetini ve ehemmiyetini beyan etmek Kur'an'ın 

şerefine ve hesabına ve senasına geçtiğinden, elbette Risâle-i Nur'un meziyetini 

beyan etmekliği, hak iktiza eder ve hakikat ister, Kur'an izin verir. Benim gibi bir 

tercümanın hissesi yalnız şükürdür. Hiçbir cihetle fahre, temeddühe, gurura hakkı 

yoktur ve olamaz. Gelecek âyetlerin işaratına bu nokta-i nazarla bakmak gerektir. 

Yoksa beni hodbinlik ile ittiham edenlere hakkımı helâl etmem. Bu çok ehemmiyetli 

suale karşı iki-üç saat zarfında birden Kur'an'ın âyât-ı meşhuresinden "Sözler" 

adedince otuz üç âyetin hem manasıyla, hem cifr ile Risâle-i Nur'a işaretleri uzaktan 

uzağa icmalen görüldü. Ayrı ayrı tarzlarda otuz üç âyet müttefikan Risâle-i Nur'u 

remizleriyle gösterdiği hayal meyal görüldü”. 

1.Şua incelendiği takdirde 29 ayetten işaretler olduğu görülür zira 29 ayette “sure-i 

İbrahim’den bahsedilerek “şu ayetin dört beş cümlesinde dört beş ima var Mecmuu 

bir işaret hükmüne geçer” denilmektedir. Birçok yayınevi 29 ayeti zikredip 30-31-32 

ve 33. Ayetleri Üstadın Talebeleri yazdığı için 1. Şua’da yazmamışlardır. Bu konuda 

yapılacak çalışmalara yardımcı olmak üzere şunları söylemek gerekiyor: 

29. Ayet İbrahim suresinin ilk 5 ayetine ilave olarak yine İbrahim suresinin 24 ve 26. 

Ayetleri olup mecmuu bir işaret hükmündedir. 

30. ayet: sure-i fussilet’te geçen  “ ِ َوَعِمَل صَ  ن َدَعا إِلَى َّللاَّ مَّ ا َوقَاَل إِنَّنِي ِمَن اْلُمْسلِِمينَ َوَمْن أَْحَسُن قَْوًلا مِّ الِحا  

Ve men ahsenu kavlen mimmen deâ ilâllâhi ve amile sâlihan ve kâle innenî minel 

muslimîn(muslimîne)- Allah’a davet eden ve salih amel (nefs tasfiyesi) yapan ve: 

“Muhakkak ki ben teslim olanlardanım.” diyenden daha güzel sözlü kim vardır?” 

 ayettir. 

Burada geçen işaret Latin harfleri ile yazılan birçok Lahika mektuplarında 

bulunmamaktadır. Araştırmalarda çok az yayınevi ve internet sitesinde  bulunan 

«Sikke-i Tasdik-i Gaybi» kitabında yer aldığı görülmektedir. 

3.2. Selahattin Çelebi’nin İstihracı 

 

Pederiyle beraber Risale-i Nur talebelerinden Salâhaddin Çelebi*nin Risale-i Nur'a ait bir 
ayetten bir istihracıdır. 

                      5

 

http://www.nuralemi.com/sayfalar.php?id=38&sayfaNo=112&mode=nb


mana-yı zâhirîsiyle diyor ki: "Su bulamadığınız vakit temiz toprak ile teyemmüm 
ediniz" der ve mana-yı işarîsiyle diyor ki, 1357'de manevi âb-ı hayat menbaları 
kapatıldığı zamanda temiz toprağa kasd ve teveccüh ediniz, onda bir menba-ı hayat 
ve bir maden-i nur bulursunuz. Bu ayetin şu işareti hususi bir surette Risale-i Nur'a 
bakmasına iki emare var: 

Birincisi:  1  Bu ayetin makam-ı ebcedî ve 
cifrîsi, 1357 ederek o tarihlerde medrese ve irşadgâhların seddiyle ve ehl-i ilim 
sarıklarının açılmasıyla ve manevi susuzluk başladığı hengâmda Risale-i Nur'un 
hakaik-ı imaniye cihetinde on beş senede kazanılan iman-ı tahkikiyi on beş haftada 
belki tam müstaidlere on beş saatte sarsılmayacak derecede iman-ı tahkikîyi 
kazandırması kavi bir emaredir ki, şu işaret ona hususi bakar. 

İkinci emare: Sad ve sin, birbirine tam kardeş olması ve bir kelimede birbirinin yerine 

geçmesi münasebetiyle bu ayetteki 2  

 kelimesindeki sad, sin okunsa Risale-i Nur'un tercümanını göstermesi; hem bu 

cümlenin birinci mukaddimesi olan 3  

 fıkrasının işaretiyle kadınların çıplak bacak olarak erkeklere karışmak ve Risale-i 
Nur'un, şiddetli taarruzlar içinde tesettür lehinde kuvvetli mukavemeti zamanına, 

şeddeli nun, iki nun olmak üzere makam-ı cifrîsi 4  ile beraber 1347 

adediyle parmak basması ve 5  fıkrasının işaretiyle umumi harblerin 
asrında her millet seferberlik vaziyetinde bulunması; ve 6

 

 fıkrasının aynen 1357 makam-ı ebcedîsiyle, hem bu senenin tarihini ve hem 7

 cümlesinin aynı tarihini göstermesiyle beraber, 
müteaffin çukur manasında olan "gait"den yani "manevi bataklıktan çıktığınız ve 
temizlenmek için su aradığınız zaman" manasını ifade etmesi lâtif ve kuvvetli bir 

emaredir ki, 8  ayetinin işareti, bu asra ve Risale-i 
Nur'a bir hususiyeti var ve remzen ona bakar. Evet, makam-ı ebcedîsi ve cifrîsi, 

tenvinler hâlet-i vakfta elifler sayılmak cihetiyle 1357'dir. Çünkü iki 9  , 800; 
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birinci 10  80; 11  , iki 12  200; dördüncü 12 , bir , 13   ,bir 14   200; 15

  ve iki 16   50, iki 17  , iki 18   , bir 19   , dört adet 20    27 eder. 
Yekûnü, 1357  

olur. //**hasiye_114_1 **//  //**hasiye_114_2 **//  //**hasiye_114_3 **//   
//**hasiye_114_4 **//  //**hasiye_114_5 **// 

Otuz birinci ayetin birinci mukaddimesi olan 1    cümlesinden 2

   bin beş yüz küsur olan makam-ı cifrîsiyle; ehl-i dalâlet tarafından 
aşılanan manevî hastalıkların kısm-ı âzamı, Risaleti'n-Nur'un Kur'anî ilaçlarıyla izale 
edilebilir diye işaret etmekle beraber, maatteessüf ikiyüz seneye kadar dünyanın 
ömrü baki kalmışsa, bir fırka-i dâllede manevî hastalıkların devam edeceğine ima 
ediyor. 

 3   cümlesinin mana-yı işarîsinde, ikinci emarenin birinci 

noktasında  //**sikke_114_.d.gif**//   harfi 4     harfinin altında gizlenmesi ve   
görünmesinin iki remzi var: 

Birisi: Said, toprak gibi mahviyet ve terk-i enaniyet ve tevazu-u mutlakta bulunması 
şarttır, tâ ki Risaleti'n-Nur'u  bulandırmasın, tesirini kırmasın. 

İkincisi: Şimdiki bataklığa ve manevî tauna sukutun sebebi ise; terakki fikrinden neşet 
ettiği cihetle, onların hatalarını gösterip; suûd ve terakki, müslüman için ancak 
İslâmiyette ve imanlı olmakta olduğuna işaret etmektir. 

3.3. Ahmed Nazif Çelebi’nin İstihracı 

 

OTUZ İKİNCİ AYET: 

Risale-i Nur'un faal bir şakirdi olan Ahmed Nazif Çelebi* nin bir istihracı ve bir fıkrasıdır. 
Bunu hem Birinci Şuaın otuz ikinci ayeti olarak, hem Yirmi Yedinci Mektubun fıkralarında 
kaydetmek münasip görüldü. O kendisi diyor: 

Gelen ayetleri hafızdan dinledim. Sûre-i Ahzab'dan: 
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1    

Bu ayetlerde Risale-i Nur'a ima ve remz ve belki işaretler var, diye hissettim. Evet, 
madem bu ayet gibi vazife-i risalet ve davete bakan ayetler her asra bakıyorlar ve her 
asırda efradları ve mâsadakları var. Ve madem, bu ayetlerde Resul-ü Ekrem* e 
(a.s.m.) verilen sıfatlar ve ünvanlar her zamanda cereyan ve her asırda hükmetmek 
haysiyetiyle ve ünvanların altında mana-yı remziyle Risale-i Nur gibi o vazifeyi 
yerine getiren eserler ve zatlar bu gibi âyatın daire-i şümullerine girmeleri, 
Kur'an'daki i'caz-ı manevînin şe'nidir, belki muktezasıdır ve lâzımıdır. Madem 
Risale-i Nur bu acib asırda müstesna bir surette bu ayetin işaret ettiği vazifeyi 
yapıyor ve manasının daire-i külliyesinde bir ferdidir. Elbette müteaddid emareler ve 
gizli karineler ile diyebiliriz ki; bu ayette dahi Birinci Şuaın sair otuz bir adet ayetleri 
gibi Risale-i Nur'a mana-yı işarîyle bakar. Şöyle ki: 

 2   cümlesi, mana-yı 
işarîsiyle, 1370'e kadar tecavüz eden en karanlık bir zulüm, en karanlık bir zulmetten 
–sizi ey ehl-i iman ve'l-Kur'an– Kur'an'dan gelen nurlara ve imanın ışıklarına çıkaran 
ve isminde nur ve manasında rahîmiyet bulunan ve ism-i Nur ve ism-i Rahîmin 
mazharı olan bir lem'a-i Kur'aniyeye ve bu asrımıza bakıp ima ediyor. Mana 
mutabakatından başka, bir emare ve karinesi budur ki:  1

  fıkrasının makam-ı cifrîsi -şedde ve tenvin 
sayılır- 947 edip Risaletü'n-Nur veya Risale-i Nur isminin makamı olan 947 adedine 
tam tamına tevafuk ediyor.  

 2   cümlesi, –şeddeler sayılmaz ve ahirde tenvin vakftır, 
elif sayılır–  makam-ı cifrîsi ki, 1323 tarihini gösterir. O tarihte, merkez-i hilâfette 
dehşetli bir inkılâbın mebde-i infilakı içinde ye'se düşen ehl-i imana müjde verip, 
İslâmiyetin hakkaniyetine ve kuvvetine kuvvetli şehadet eden ve veraset-i nübüvvet 
noktasında davette bulunan hakikî bir şahide işaret eder. 
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 3   cümlesi //**hasiye_116_1 **// –tenvinler vakf 
olmadığından sayılırlar– makam-ı cifrîsi 1256 tarihini göstermekle, bu asırda ve bu 
zamandaki İslâmiyetin inhisafını bir asır evvel ihzar eden mukaddimatına bakarak; 4

   kelimesi 191 ederek, Risale-i Nur'un bir hakikî ismi olan 
Bediüzzaman'ın makam-ı cifrîsi bulunan 191 adedine tam tamına tevafukla ima eder 

ki, Risale-i Nur dahi o inhisaf içinde bir 5   'dır. 

1   //**hasiye_117_1 **// ve yalnız 2    kelimesi ise 
tam tamına Risale-i Nur'un bir ismi olan "Siracünnur"a lâfzen ve ve manen cifren 

tevafukla bakar. 3    'daki (mim, ye), 4    'daki şeddeli (nun)'a mukabildir. 
Evet, İmam-ı Ali (r.a.) keramet-i gaybiyesinde Risale-i Nur'a "Siracünnur" namını 
vermesi, bu ayetin bu fıkrasından mülhemdir denilebilir ve çekinmeyerek deriz. 

 5   cümlesi, şedde sayılmak cihetiyle makam-ı 
cifriyesi 1359 tarihini göstermekle bu asrımızın tam bulunduğumuz bu senesine 
bakarak ehl-i imana bir büyük ihsanı var diye mana-yı remziyle haber veriyor. Biz 
bakıyoruz, bu zamanda en büyük ihsan imanı kurtarmaktır. Ve görüyoruz, imanı harika 
bürhanlarla kurtaran başta Risale-i Nur'dur. Demek bu zamana nisbeten bir fadl-ı kebir 
de odur. Bu işareti kuvvetlendiren şudur: 

6   (Haşiye1) 'daki 7    kelimesi 960 edip Risaletü'n-Nur'un bu ismi, 
izafeden tavsif tarzına geçmekle Risaletü'n-Nuriye olup, makamı olan 962 adedine 
manidar iki farkla tevafuku, onun başına remzen ve imaen parmak basmasıdır 

Sonuç 

 

1. Şua’ya ait 30-32 ve 33. Ayetler Sikke-i Tasdik-i Gaybi ve Lahika kitaplarında ayrıca 

internet sitelerinde yer almaktadır.  

İnebolu ilçesinde yaşayan Nurun Kahramanlarından Ahmed Nazif Çelebi ve oğlu 

Selahattin Çelebi’nin mektupları 1. Şua’da yer almakta olup Risale-i Nur hizmetinde 

çok önemli bir mevkileri olduğuna delil olmuştur.  
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Ahmed Nazif Çelebi ve Selahaddin Çelebi Nur hizmetinde vazifelerini bihakkın 

yapmışlardır. Bununla birlikte hazineler ile dolu Risale-i Nur Külliyatında hala 

çalışılması gereken bahisler mevcut olup açılmayı incelemeyi beklemektedir. 

7 Nisan 2015 tarihinde İstanbul İlim ve Kültür Vakfında doktora tezi çalışmam olan 

«Malikiyet ve Serbestiyet Devri» isimli bir seminer vermiştim. Bu seminer ile ilgili 

olarak Bediüzzaman’ın evinde kalmış olduğu Mehmet Fırıncı Ağabey  “Mektubat’ta 

geçen 2 kelimeden yola çıkarak tam 370 sayfalık bir tez hazırlamışsın” diyerek latife 

etmişti.  İşte daha nice kavram ve kelimeler var ki ufkumuzu açacak geleceğe yön 

verecek çalışmalar yapılmasını gerektirmektedir. 

Ahmed Nazif Çelebi ve Oğlu Selahaddin Çelebi, Nur Talebelerine örnek olacak 

nitelikte şahıslardır. Hayatları boyunca Risale-i Nur’a hizmet etmiş gizli kalmış 

hakikatlerin ortaya çıkmasına vesile olmuşlardır. 1. Şua’da geçen her iki Kuran’dan 

istihraçları bunun en güzel delilidir. Onlar öyle ufuk açmışlardır ki gelecekte Kuran, 

Hadis ve Risale-i Nur Külliyatına ait çalışmalara emsal olmuşlardır.  

Bu vesile ile Kuran’a imana ve İslam’a hizmet etmiş bütün Müslümanları rahmetle 

anıyor Çelebi hanedanı gibi daha nice ailenin Risale-i Nur’lara sahip çıkarak onu 

geniş kitlelere yayılması için gayret göstermesini rabbimden niyaz ediyorum. 

 


