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Takdim 

 Risale-i Nur Külliyat’ında soru soran iki farklı devlet 

ve sualleri dikkat çekicidir. Bunlardan biri Japonya diğeri 

İngiltere. Japonya’nın sualleri öğrenme ve gerekli ders ve 

tedbiri almaya yönelik iken İngiltere’nin ise dessasâne fitne ve 

fesada müteveccihtir. 

 Bediüzzaman ve Risale-i Nur hakkındaki tetkiklerde 

delil ve şahit yanı sıra kaynak da çok mühimdir. Bu çalışmada 

bunun ehemmiyetini bir kere daha fark ettik. Her ne kadar 

sözün ya da iddianın bağlamına, mehaz ve kaynağına göre 

değerlendirme yapılması icab ediyorsa da delilsiz iddianın da 

çok fazla bir mana ifade edemediği de bilinen bir hakikattir.  

 Risale-i Nur’da Japon konuları hakkında yaptığımız 

bu kısa ve özlü çalışma, ilgililerine ve sonrası araştırmalara 

faydalı olması niyetiyle kaleme alınmıştır.  

   Mehmet Çetin 

  06.02.2022 Yeni Foça İzmir 
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Hakikati araştıran Japon kim? 

 Konu kaynağı olan Muhakemat Risalesi’ndeki 

bilgilere dayanan Nokta Risalesi’nin girişinde geçen şu ifade 

bu çalışmamızın muharrikidir: 

 “Müstemi müteharri-i hakikat bir Japon’dur;”, 

ifadesinde telmihler saklıdır. 

 Tarihî vak’aları; hâdiselerin seyri sürecinde 

incelemenin yanında o devrin bütün şart ve sebeplerini de 

müştereken ehem-mühim çerçevesinde değerlendirmek icap 

eder. 

 Dinleme makamındaki hakikati araştıran Japon, 

nitelemesi ile o dönemde vuku bulan hâdiselere işaret edilir ve 

yaşanan hâdiselerden ibret çıkarılması tavsiye edilir. 

 Konunun tarihe bakan cephesi öncesi, Külliyata bakan 

yönüyle mütalâaya devam edelim. 

  

Külliyatta geçen Japon kökenli kelimeler şunlardır: 

 Japon1; Japonya2; Japonlar3 Japon Başkumandanı4; 

 “Japon” kelimesi; işlenen konuya sebebiyet veren 

özne olarak genel anlamda kullanılır.  

“Japonlar” ise verilen cevapların umumî muhatabı 

sıfatıyla kullanılır.  

“Japonya” ise sualin geldiği mahal olarak kullanılır.  

“Japon Başkumandanı” ifadesi de Rus’u mağlûp eden 

ve İslâmiyet’in hakkaniyetine şehadet eden kişi olarak 

kullanılır ki burada şahıstan ziyade şahsiyet ya da zihniyete 

yer verilir. Ayrıca bu şahsın, Nokta Risalesi ve emsali 

risalelerde Meşihat-ı İslâm’a sual soran şahıs ile aynı olup 

olmadığı da kesinlik kazanmamıştır.  

‘Hakikati araştıran Japon’; bir kısım hadislere5 cevap 

arayan ‘başkumandan’, Osmanlının amansız düşmanı Rus’u 

 
1 ESDE, s.287, 375, 376,  
2 Muhakemat, s. 122; Şualar, s.388, 598; 
3 Muhakemat, s. 159; ESDE, s. 42, 93, 402; 
4 ESDE, s. 239; Şualar, s. 617 
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mağlûp ederek Müslümanların takdirini kazanan başkomutan 

noktaları ile de araştırılmayı hak eden bir özellik arz ediyor.  

 

 Evvela sualin kaynağı olarak birkaç şahıs ismi geçer: 

 Amiral Togo Heihaçiro (1848-1934), Rus’u yenen 

başkomutan 

 General Nogi Maresuke (1849-1912), 3. Ordu 

komutanı 

 Mareşal Oyama Iwao (1842-1916) Rusya-Japonya 

Savaşında Mukden Muharebesini başarıyla yöneten komutan 

 Japon İmparatoru Meiji Mikado (1852-1912) 

 Togo, Nogi ve Iwao; 1904-1905 Rus-Japon Savaşında 

İmparator Meiji Mikado tarafından görevlendirilen 

komutanlardır.  

 

     
                    Amiral Togo Heihaçiro              

 
5 Bu hadisler, Muhakemat’ta kısmen işlenen ve sonrasında Beşinci 

Şua’nın telifine vesile olan hadislerdir. 
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     Japon İmparatoru Meiji Mikado 

   

 

           
 General Nogi Maresuke 
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            Mareşal Oyama Iwao  

 

      

Suali hazırlayan zemin 

 Japonya’nın Osmanlı ile yakınlaşması ve İslâm ile 

alâkalı sualleri sormasının zemini nasıl oluşmuştur? Bu suale 

özet cevabı şöyle nakledelim: 

 

    
  Ertuğrul Fırkateyni 
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 1902 yılında İngiltere-Japonya ittifakı sonrası 

İngiltere; Rusya’ya karşı bir mendirek (dalgakıran) olarak 

Osmanlı ile yakınlaşmayı önemser ve Japonya ile Osmanlı 

yakınlaşmasını destekler. Osmanlı ise Şarkın başarılı gücü 

Japonya ile zaten yakınlaşmak ister. 1877-78 harbinde 

Rusya’ya karşı hezimete uğrayan ve 1905 yılında Japonya 

karşısında Rusların yenilmesi, tabiatıyla memnun kalan 

Osmanlıyı, Japonya’ya yaklaştırır. Artık aydınların kaleminde 

Japonya anlatılır. Modernleşmede ‘Japonya başarısı’ ilham 

kaynağı olur. İlerleyen münasebetlerde 1890 yılında Ertuğrul 

Fırkateyni ’nin batması iki devlet tarihinde çok acıklı bir hatıra 

olur. Sultan Abdülhamid’in dikkatli ve muvazeneli siyaseti ile 

her iki taraf açısından ideolojik ve stratejik ilişkilerin de temeli 

atılır. Bu temelden hareketle Sultan Abdülhamid ile İmparator 

Meiji arasında üst düzeyde heyetler gelir gider. 

 

                     
                     Sultan 2. Abdülhamid Han 

 

 Gelen heyetler İmparator Meiji ’den Sultan 

Abdülhamid’e hediyelerle beraber özel bir mektup da getirir.  
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          Ali Fethi Okyar 

 

 Mektubu Ali Fethi Okyar’ın hatıralarından kısa bir 

bölümünü okuyacağız. Muhtevasında Sultan Abdülhamid’in 

hatıraları vardır. Siyasî âlemin nazikliğinden, henüz gelişen 

hâdiselerden, siyasî görüşmelerle hâsıl olan zemine dayanan 

ilginin İslâm Dinini araştırmaya vardığı anlaşılır.  

 Mektupta acıklı bir durum daha var idi ki Sultan’ın 

ıstırabını yaşadığı bir hâdise dile getirilir. 

 Hakikati araştıran Japon’un sorularının merkezinde 

yer alan, kaynak olan bir kısım Hadis-i Şerifler ve onlara 

verilen cevaplar; sonraki yıllarda Beşinci Şua’nın ana savunma 

karargâhı olurken orada saklı bulunan hakikatlerin ifşa 

olmasına bir manada Japonlar vesile oldu da diyebiliriz. 

  

Özel mektupta ne yazıyordu? 

Japonya İmparator Meiji ’den Sultan Abdülhamid’e 

hediyelerle beraber gelen özel bir mektuptan kısa bir bölümü 

Ali Fethi Okyar’ın, Sultan Abdülhamid’in hatıralarından 

naklettiği şu bölüm, konumuzla alâkalıdır: 

 “Japonların Ruslara karşı kazandıkları zaferin 

arifesinde idi. Japon imparatorluk ailesine mensup bir prens 

beni ziyaret geldi. İmparatorundan hususi bir mektup 

getiriyordu. Benden, İslâm dininin muhtevasını, iman 
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esaslarını, gayesini, felsefesini, ibadet kaidelerini izah edecek 

kudrette bir dinî-ilmî heyet istiyordu. 

  Bunun sebebi vardı, orada İslâmiyet’i yaymayı 

mukaddes vazife sayan Abdürreşid İbrahim isimli, aslı 

Kazan’lı olan bir Müslüman âliminden mektup almış, 

Japonya’da İslam’ı tamim (yayma) hareketine yardımcı 

olmam istenmişti. İslam âleminin halifesi idim, bir tarafta 

daima iftihar ettiğim ve hizmetkârı olmaya çalıştığım bu âli 

vazife, diğer taraftan ruhumda bu mahiyette şerefli hizmete 

duyduğum hasretle, mümkün olan her şeyi yaptım. Fakat bu 

yardım daha çok maddî sahada kaldı. Çünkü Abdürreşid 

İbrahim, bizim din adamlarımızdan başka hüviyet içinde idi. 

Türkçe, Arapça, Farsça’dan başka Rusça ve Japonca 

biliyordu. Kırk yaşından sonra Fransızca ve Latince’yi 

öğrendiğini yazmıştı.”6 

 

  
       Abdürreşid İbrahim 

  

Rahmetle andığımız Tatar münevverlerinden Kazan’lı 

Kadı Abdürreşid İbrahim (1854-1944), Osmanlı Sultanı 

 
6http://www.davetci.com/d_biyografi/biyografi_abdurresidibrahim.ht

m 
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tarafından desteklenen Japonya’da İslâm’ın yayılmasının 

öncülerindendir. 

 

 
 Şeyhülislâm Cemaleddin Efendi 

  

Gelen mektup üzerine Sultan Abdülhamid, konuyu 

Şeyhülislam Cemaleddin Efendi’ye (1848-1919) açar. Tezhipli 

Kur’ân ve başka hediyelerle beraber gönderilir, cevap için süre 

istenir ve ilerleyen yıllarda heyet hâlinde hazırlanan cevap 

gönderilir.7 

 

 
7 Mehmet Selim Mardin, https://www.yeniasya.com.tr/lahika/risale-

i-nur-da-japon-baskumandani_100599;  

Oktan Keleş, Sırdaş, 6. Bölüm, 

https://www.onaltiyildiz.com/?haber,19/sirdas-6-bolum-japonya-

islamin-esiginden-dondu; 

https://tr.wikipedia.org/wiki/Al%C3%A2met 

https://adanahilalderorg.files.wordpress.com/2018/04/khd16-

kavramlar.pdf; Mehmet Selim Mardin, Yeni Bilgi ve Belgelerle B. S. 

Nursi, s.200 (2021) 

https://adanahilalderorg.files.wordpress.com/2018/04/khd16-kavramlar.pdf
https://adanahilalderorg.files.wordpress.com/2018/04/khd16-kavramlar.pdf
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Modernleşmede Japon modeli 

 Öncesinden de ifade etmiştik ama hatırlatmakta fayda 

var. Japonlarla olan yakınlaşma, Osmanlı münevverini, Japon 

modeli ile ilgilenmeye sevk eder. Şöyle ki: 

 Osmanlı’nın son devrindeki modernleşme hareketinde 

bazıları, Japon Modeli olarak isimlendirilen millî ve dinî 

kimlik muhafaza edilerek Batı’nın teknolojisinin 

alınabileceğini benimserler.  

 

  
        Bediüzzaman Said Nursi 

  

Bediüzzaman bu görüşü şöyle ifade eder; “Kesb-i 

medeniyette (medeniyet elde etmekte) Japonlara iktida 

(uymak) bize lâzımdır ki, onlar Avrupa'dan mehasin-i 

medeniyeti (medeniyetin güzelliklerini) almakla beraber, her 

kavmin mâye-i bekası (varlığının temeli) olan âdât-ı 

milliyelerini (milli âdetlerini) muhafaza ettiler.”8 

 
8 Eski Said Dönemi Eserleri, s. 93 (Nutuk) 
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Abdullah Cevdet gibileri de laik görüşten hareketle 

her şeyi ile Batı kabul edilmelidir anlayışındadır.  

 Özetle naklettiğimiz malûmat ile9 Japonlar tarafından 

Meşihat-ı İslâm’a varid olan suallerin sorulmasını hazırlayan 

siyasî, askerî zeminine dikkat çektik ama bu bizim hem 

konumuz değil ve hem de alanımız değildir ki ayrıntıya 

girelim. Bize lâzım olan Risale-i Nur’da Japon konularını 

tasnif etmektir ki buraya kadar bu tasnife zemin hazırladık. 

Sıra o tasnife geldi.  

  

Suallerle konuyu işleyelim 

 Beşinci Şua’da bahsedilen Japon komutanının 

karikatürünü de hatırlayarak genelinde şu sualleri 

sıralayabiliriz:   

1. Sualler ne zaman soruldu?   

2. Sualleri kim sordu?   

3. Suali soran ile Bediüzzaman görüştü mü?  

4. Beşinci Şua’daki başkomutan aynı kişi mi?  

5. Sualler nerede işlenmekte ve nelerdir? 

6. Beşinci Şua ile alâkası nedir? 

 Sırasıyla devam edelim:  

1.Sualler ne zaman soruldu? 

Yukarıda sıraladığımız suallerin sorulması tarihine 

Bediüzzaman şu ifadesi ile işaret eder. 

 “Bundan kırk sene evvel ve Hürriyetten bir sene 

evvel İstanbul’a geldim. O zaman Japonya’nın 

Başkumandanı, İslâm ulemasından dinî bazı sualler 

sormuştu; onları, İstanbul hocaları benden sordular. Hem 

çok şeyleri o münasebetle sual ettiler.”10 

 
9 https://www.altayli.net/turk-japon-iliskilerinin-tarihi.html; 

https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/267908 
10 Bediüzzaman Said Nursi, Şualar (2017), s. 388 
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 Üstadın Hürriyetten bir sene evvel ifadesine göre 

1908-1= 1907’de İstanbul’a gelir. İstanbul’a gelmeden önce 

bu sualler sorulmuş ve ulema cevap vermiş, lâkin ulema 

Bediüzzaman Said Nursi’den de cevap istemiş. Dolayısıyla 

sonraki tarihlerde suallerin sorulmasına yönelik tarih verilmesi 

sağlıklı görülmemektedir. 

Diğer taraftan kaynaklarda 1889 yılında İstanbul’a 

gelen elçinin getirdiği özel mektup ile söz konusu 

Bediüzzaman’a sorulan suallerin irtibatlandırılması uzak bir 

ihtimal olur. 1907 ile 1889 arasında 18 yıl var. Bu suallerin 18 

yıl gündemde kalması ve 18 yıl sonra Bediüzzaman’a 

sorulması da düşünülemez. Dolayısıyla suallerin, henüz 

kaynak gösteremediğimiz 1905-1907 aralığında sorulma 

ihtimali kuvvetli gözüküyor. 

 

 
 

 

Prof. Dr. Ahmed Akgündüz’ün hazırladığı Arşiv 

Belgeleri Işığında Bediüzzaman Said Nursi ve İlmî Şahsiyeti 

çalışmasının Birinci cildinde (s. 812), Japon Başkumandanı 

Mareşal Count Nogi Maresuke’nin (1849-1912), 1911’de 

İstanbul’a geldiği, söz konusu sualleri sorduğu bilgisi var ama 

belge yok. Kaldı ki bu bilgi Bediüzzaman’ın, “Hürriyetten bir 
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sene evvel İstanbul’a geldim. O zaman Japonya’nın 

Başkumandanı, İslâm ulemasından dinî bazı sualler 

sormuştu,”, bilgisi ile de tarih noktasında örtüşmemektedir. 

 Yaptığımız araştırmada Japonya’nın başkumandanı 

tarafından Sultan Abdülhamid’e cevabı talep edilen sual, 

Bediüzzaman’ın ifadesiyle 1907 öncesi sorulduğu anlaşılır ki 

Ali Fethi Okyar tarafından nakledilen “Japonların Ruslara 

karşı kazandıkları zaferin arifesinde idi. Japon imparatorluk 

ailesine mensup bir prens beni ziyaret geldi. İmparatorundan 

hususi bir mektup getiriyordu. Benden, İslâm dininin 

muhtevasını, iman esaslarını, gayesini, felsefesini, ibadet 

kaidelerini izah edecek kudrette bir dinî-ilmî heyet istiyordu.” 

11, bilgisini de dikkate alırsak söz konusu zafer Mayıs-1905’te 

oldu.  Zafer arifesini de 1905 yılının ilk ayları olarak kabul 

edelim. Gelen soruya cevap için Sultan Abdülhamid süre istedi 

ve ulemaya yönlendirdi. Dolayısıyla o başkumandanın 

gelmesi, soruları sorması ve Bediüzzaman’ın da verdiği tarihi 

hesaba katarak 1905-1907 arasında söz konusu suallerin 

sorulduğu anlaşılır.  

 Bu nev’i tarihi hâdisler hakkında yapılan 

bilgilendirmede, belgelendirme esas olmalıdır, aksi durum ise 

belgesiz bir rivayetten öte gidemez. Belgenin sağlamlığı, 

rivayetin sıhhatini artırır. Tarihi bilgi nakillerin elbette ilmî 

kriterleri, değerlendirme ölçüleri vardır ama hiç belgesiz 

bilginin taşınması da şüpheye dâvetiye çıkarır.    

  

 

 
11 

http://www.davetci.com/d_biyografi/biyografi_abdurresidibrahim.ht

m; https://adanahilalderorg.files.wordpress.com/2018/04/khd16-

kavramlar.pdf; Mehmet Selim Mardin, Yeni Bilgi ve Belgelerle B. S. 

Nursi, s.200 (2021) 

https://adanahilalderorg.files.wordpress.com/2018/04/khd16-kavramlar.pdf
https://adanahilalderorg.files.wordpress.com/2018/04/khd16-kavramlar.pdf
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2. Sualleri kim sordu? 

 Fethi Okyar’ın naklettiği Sultan Abdülhamid’in 

hatırasında; “Japonların Ruslara karşı kazandıkları zaferin 

arifesinde idi. Japon imparatorluk ailesine mensup bir prens 

beni ziyaret geldi.”, ifadesinden hareketle Ruslara karşı 

kazanılan zafer ki 1905 yılının öncesi ziyaret gerçekleşir. Bu 

zaferi Amirali Togo Heihaçiro kazanırken, ziyareti 

imparatorluk ailesinden bir prens yapar. 

 

 
    Prens Komatsu Akihito 

 

Haziran 1902'de Prens Komatsu Akihito (1846-1903), 

Kral VII. Edward'ın taç giyme törenlerinde İmparator Meiji'yi 

temsil etmek üzere Birleşik Krallık'a döndü ve ayrıca Fransa, 

İspanya, Belçika, Almanya ve Rusya'yı ziyaret etti.12   

Prens Komatsu’nun bu ziyareti, Ali Fethi Okyar’ın 

naklettiği Sultan Abdülhamid’in hatıralarına dayandırılan 

ziyareti yapan prens ile aynı kişi olup olmadığı açıklık 

 
12 https://en-m-wikipedia-

org.translate.goog/wiki/Prince_Komatsu_Akihito?_x_tr_sl=en&_x_t

r_tl=tr&_x_tr_hl=tr&_x_tr_pto=sc 

https://tr.wikipedia.org/w/index.php?title=Togo_Heiha%C3%A7iro&action=edit&redlink=1
https://en-m-wikipedia-org.translate.goog/wiki/Edward_VII_of_the_United_Kingdom?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=tr&_x_tr_hl=tr&_x_tr_pto=sc
https://en-m-wikipedia-org.translate.goog/wiki/Edward_VII_of_the_United_Kingdom?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=tr&_x_tr_hl=tr&_x_tr_pto=sc
https://en-m-wikipedia-org.translate.goog/wiki/Coronation?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=tr&_x_tr_hl=tr&_x_tr_pto=sc
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kazanmalıdır. Bu bilgi net olmadığı için Bediüzzaman’ın da 

dediği gibi suallerin, başkumandan tarafından sorulduğu 

bilgisi, gerçeğe daha yakındır.  

 Gelişmelere genelinden bakılırsa sualin kaynağı şahıs 

görünümlü Japonya Devleti olma ihtimali de vardır. Bunu 

Muhakemat’ta geçen şu ifadesinden anlıyoruz: 

  “Binaenaleyh, hitabımı ecanibe, bahusus 

Japonya’ya tevcih eyledim. Zira onlar eskide bazı sualler 

etmiştiler; ben de cevap vermiştim. Şimdi ihtisarla yalnız bir-

iki suallerine müteallik o cevabın bir parçasını 

söyleyeceğim.”13   

 

     
             Japon İmparatoru Meiji 

 
13 Muhakemat, s. 122 



18 
 

      
Mikado    Amirali Togo Heihaçiro 

 

 Japonya tarihinin Aydınlanmış Dönemin yönetimine 

ismi ile özdeş olan İmparator Meiji (1852-1912), idaresi 

boyunca kendi millî değerlerini koruyarak modernleşmeye 

gayret etmiştir. Meiji’nin geniş çaplı araştırmaları 

çerçevesinden bakıldığında; Osmanlı ve İslâm’ı daha yakından 

tanıyarak, ülkesine aktaracağı malûmatın temini için bu 

suallerin ardında, Meiji idaresinin varlığı kuvvetle 

muhtemeldir. İhtimal ki Bediüzzaman, bunu hissederek 

bütünüyle Japonya’nın şahs-ı manevîsine de hitap eder.  

 

 
       Kemalettin Ceviz (… - 2020) 

  

https://tr.wikipedia.org/w/index.php?title=Togo_Heiha%C3%A7iro&action=edit&redlink=1
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Kemalettin Ceviz’in Bayram Yüksel kaynaklı bilgiye 

göre suali soran komutan Amiral Togo Heihaçiro olsa da14 o 

amiralin, imparatora danışmadan, söz konusu sualleri sorması 

mümkün mü? Belki… 

 Üstad Bediüzzaman, söz konusu suallere Eski Said 

Dönemi Eserlerinde cevaplarını verir. 1907 veya 1908 yılında 

Meşihat Dairesine verdiği cevapları gazete ve mecmualarda 

yayınlanır, 1911 ve sonrası yıllarda kitap olarak bastırır.   

 Bediüzzaman’ın eserlerinin haricinde; söz konusu 

sorulara muhatap oluşu, cevapların ne zaman ve nasıl verildiği 

konularına da Devlet Arşivi açılıncaya kadar şimdilik net ve 

açık bilgiye sahip değiliz.  

3. Suali soran ile Bediüzzaman görüştü mü?  

 Suali sorduğu varsayılan komutan ile Bediüzzaman’ın 

görüşmesine mümkünse belge ve kaynak gösterilmelidir ve 

hem de tarihî kronolojiye uygun olmalıdır.  

 

     
 

 Abdülkadir Badıllı, Mufassal Tarihçe-i Hayat, c.1, s. 

302’de (2019); “Resimli Mecmua, 31 numaralı nüshada 

 
14 https://www.risalehaber.com/said-nursi-ile-japon-komutan-

arasindaki-deccal-sohbeti-345078h.htm 
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Nogi’nin 1911 yılında İstanbul’a geldiğini yazmıştır.”, diye 

kaynak gösterir. Bu bilgi Mareşal Nogi’nin İstanbul’a geldiği 

haberidir, Bediüzzaman ile görüştüğü haberi değildir. Kaldı ki 

bu yılda suallerin konusu olan hadis-i şeriflerle ilgili suallere, 

Bediüzzaman’ın İstanbul’a geldiği 1907 son aylarında 

muhatap olduğu bilgisi ile suallerin Şualar’da 1908 öncesinden 

sorulduğu ifadesi var. 

 

 
  Abdülkadir Badıllı (1936-2014) 

 

Badıllı’nın eserinin kaynak olduğu anlaşılan benzeri 

bilgi; Prof. Dr. Ahmed Akgündüz’ün hazırladığı Arşiv 

Belgeleri Işığında Bediüzzaman Said Nursi ve İlmî Şahsiyeti 

çalışmasının Birinci cildinde (s. 816), görüştüğü malûmatı yer 

alır. Ancak bu nev’i bilgiler mümkünse belgeli olmalı denilir, 

lâkin Üstadın “Şuâât ve şu kitapta mütekellim âciz kalbimdir, 

muhatap asi nefsimdir, müstemi’ müteharri-i hakikat bir 

Japon’dur; temaşa eden bunu düşünmeli.”15, ifadesindeki 

dinleyici (müstemi) makamındaki muhatabı, ifadenin 

zahirinden doğrudan söz konusu başkumandan olduğu 

anlaşıldığı gibi gıyaben muhatap alındığı da anlaşılır. 

 
15 Bediüzzaman Said Nursi, Eski Said Dönemi Eserleri, s. 287 

(Nokta) 
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“Japonların, medeniyet-i cismaniyelerine hayat 

vermek için taharri-i din ederek, bazı sualler sormuşlar idi. 

Ve ben de kendim gibi bir cevap vermiş idim.”16 

“İşte şu risalede Kelime-i Şehadetin iki kelâmındaki 

tevhid ve nübüvvete dair tarz-ı tefehhüm ve tarik-ı telâkkimi 

Japon’un eski bir suali münasebetiyle yalnız meslek-i nazar 

noktasında mûcez bir icmal ile yazdım.”17, ifadelerinde 

‘sualler sormuşlar idi’, ‘suali münasebetiyle’, nitelemeleri de 

zahirde muhatabı ile görüştüğü anlaşılabilir ancak gıyabında, 

yazı ile cevap verdiği de anlaşılabilir. 

Biz bu yorumlarımızla görüşme meselesini 

belirsizleştirmekten ziyade mümkünse belgeli olmasına dikkat 

çekmek istiyoruz.  

 

               
                  Bayram Yüksel (1931-1997) 

 

 
16 Bediüzzaman Said Nursi, Eski Said Dönemi Eserleri, s. 42 

(Makalât) 
17 Bediüzzaman Said Nursi, Eski Said Dönemi Eserleri, s. 375 

(Şuâât) 



22 
 

 Rahmetli Badıllı, Bayram Yüksel Ağabeyin 

hatıralarına dayanarak başkumandan ile görüştüğünü, ahbablık 

oluştuğunu ve hatta bir rivayete göre haberleştiğini ve Rus’un 

istilasına uğrayan Müslüman Türklerin, Bediüzzaman 

vasıtasıyla bu kumandanın sayesinde Tokyo’da mesken ve iş 

sahibi yapıldığını yazar18 ancak bunların belgesinin olması 

gerekir.   

Bediüzzaman’ın verdiği cevapların daha sonra söz 

konusu komutana ulaştırılıp ve devamında muhabereleri olmuş 

ve ilerleyen süreçte vicahî-gıyabî ahbablık söz konusu olmuş 

olabilir ki Şualar’daki; “Bundan kırk sene evvel ve 

Hürriyetten bir sene evvel İstanbul’a geldim. O zaman 

Japonya’nın Başkumandanı, İslâm ulemasından dinî bazı 

sualler sormuştu; onları, İstanbul hocaları benden sordular. 

Hem çok şeyleri o münasebetle sual ettiler.”19, diye verilen 

bilgiye dayanarak tanışma-görüşme ve ahbablık konulu, 

değerlendirmemiz budur. Üstadın bu ifadesi bu bilgilere ana 

dayanaktır. 

Bu başlık altında rahmetli Bayram Yüksel’in 

hatıralarına da burada yer vermek gerekecek.  

 

Bayram Yüksel’in hatıralarında 

 Bayram Yüksel, Kore Harbine gitmeden önce Üstadın 

ziyaretindeki şu ifadesi dikkat çekicidir: 

 “Üstadımız ‘Japon Başkumandanı benim 

ahbabımdır. Benden selâm söyle ve bu Risaleleri ona ver’ 

dedi.”20 

 “Ahbabımdır”, ifadesi genel anlamda olup, doğrudan 

vicahi görüşmeyi ihtiva ettiği gibi görüşmeksizin, gıyabi 

tanışmayı da kapsar, ki “ahbabımdır” kelimesine yüklenen 

 
18 Abdulkadir Badıllı, Mufassal Tarihçe-i Hayat (Sebat Dağıtım-

2019), c.1 s. 303 
19 Bediüzzaman Said Nursi, Şualar (2017), s. 388 
20 http://www.sorularlasaidnursi.com/bayram-yuksel/ 
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manaya yakın değerlendirme çok önemlidir. Ayrıca, Bayram 

Yüksel’in hatırasındaki: ‘Bu kitapları Üstadımız Japon 

Başkomutanına gönderdi, o, Üstadımın arkadaşı imiş. Üstadla 

muhabere ederlermiş, İstanbul’da görüşmüşler’ dedim, onlar 

çok sevindiler.”21, ifadesindeki “İstanbul’da görüşmüşler”, 

ibaresi iyi tahlil edilmeli. Elbette her şeyin belgesi olmaz. 

Bediüzzaman’ın esaretteki Rus komutanı ile yaşadığı 

hatıralarına şahitlik eden çıkıncaya kadar nakletmediği, söz 

konusu o hatıranın basında neşredilmesi sonunda talebelerine 

anlattığı, bilinen bir vakıadır ki Ankara’dan Van’a dönüş için 

bindiği tren biletini vesika olarak saklamasını da aynı manada 

değerlendirmek mümkün. 

 Rahmetli Bayram Yüksel, Külliyatı teslim etmek için 

gittiğinde o komutanın birkaç sene önce vefat ettiğini öğrenir 

ve yetkililere teslim eder. 2002 yılında gerçekleştirilen 

Uluslararası Bediüzzaman Sempozyumuna Kore’den katılan 

Prof. Dr. Cemil Lee’nin: “Biz Bayram Yüksel’in Kore’de ayak 

bastığı topraklarda açan çiçekleriz.”, şeklindeki ifadesi, 

Kore’de o gün yapılan bu hizmetlerin bugün nasıl meyveler 

verdiğinin anlamlı bir örneği olduğunu da konu harici ayrıca 

ifade edelim. 22 

4. Beşinci Şua’daki başkomutan kim? 

 Başlıktaki suali şöylede sorabiliriz: Beşinci Şua’daki 

başkomutan ile söz konusu âhirzamanla ilgili hadislerin geçtiği 

suali soran aynı kişi mi? 

Evvelâ Beşinci Şua’da geçen cümle şöyledir: 

  “Bir vakit Rusya’yı mağlûp eden Japon 

Başkumandanının sureti, bir ayağı Bahr-i Muhitte, diğer 

ayağı Port Arthur Kalesinde olarak gösterildiği gibi, şahs-ı 

 
21 Son Şahitler (2008), c.3, s. 41; 

http://www.sorularlasaidnursi.com/bayram-yuksel/ 
22 https://sorularlarisale.com/ustadin-bayram-agabeyi-koreye-savasa-

gitmesine-izin-vermesini-nasil-anliyoruz-halbuki-o-bir-din-

muhaberesi-degildi 
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manevînin dehşetli azameti, o şahsiyetin mümessilinde, hem 

o mümessilin büyük heykellerinde gösteriliyor.”23 

 

                  
 

            Evet, “Beşinci Şua’da bahsi geçen Japon Başkomutan 

kimdir?”, suale cevap olarak yapılan araştırma ve yorumları 

özetle nakledelim:  

 

Mehmet Selim Mardin’in yorumu 

 Mehmet Selim Mardin, bu suallere cevap verirken 

Yeni Asya Gazetesi’nde şu tespitlerde bulunur:  

 “Bazı araştırmacılar, 1904-1905 yılında yapılan Rus-

Japon savaşında görev alan ve büyük zaferler elde eden o 

Başkumandan ’ın Amiral Togo Heihaçiro olduğunu, bazıları 

da yine aynı savaşta büyük gayretleri görülen 3. Ordu 

komutanı olan Nogi Maresuke olduğunu ifade etmişlerdir. Bu 

arada kimsenin adını telaffuz etmediği Mareşal Oyama Iwao 

gerçeği var. Gerçekten de adlarını saydığımız komutanların 

hepsi de Rus Ordusuna karşı büyük başarılar elde etmişlerdir. 

Şimdi Üstad’ın bahsettiği o temsilî resme hangi komutanı 

bırakmamız lazım? İster katılırsınız ister katılmazsınız o 

başkumandanın Japon İmparatoru Meiji Mikado’nun olması 

daha uygun düşmez mi? Çünkü İmparatorun aynı zamanda 

 
23 Şualar, s. 617 
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Japonya Devletinin Başkomutanı olması gerekir. Japonya’nın 

manevi şahsiyetini de imparator temsil eder.” 24 

 

M. Latif Salihoğlu’nun yorumu 

 Yeni Asya’nın tarihçi yazarı M. Latif Salihoğlu, bu 

komutanın Togo Heihaçiro olduğunu tespit eder.25 

 Nurettin Tokdemir’in aşağıdaki hatırası sualimize 

doğrudan cevap mahiyetinde olmasa da işlediğimiz konunun 

geneli hakkında bilgi verir. 

 

Nurettin Tokdemir’in ifadesiyle 

 2010 Türkiye’de Japonya Yılı, münasebetiyle Yeni 

Asya’nın Ankara Temsilciliğinde düzenlenen “Japonya” 

konulu seminerde Nurettin Tokdemir, Bediüzzaman’ın 

Japonya’nın suallerine verdiği cevaplar hadisesini ve Bayram 

Yüksel’in Külliyatı Japonya’ya götürmesini anlatır.   

Japonya’nın Ankara Büyükelçiliği Müsteşarı Keisuke 

Yamanaka, Bediüzzaman Said Nursî ve onun görüşleriyle ilk 

ve detaylı olarak Prof. Şerif Mardin’in Bediüzzaman ile alâkalı 

yazmış olduğu eseri vasıtasıyla tanıştığını belirtti. Japonya’nın 

modernleşmedeki şansının Batı’ya ve Batı emperyalizmine 

uzak olması, olduğunu belirten Yamanaka, ‘Osmanlı’nın 

şansızlığının ise hep Batı’yla yüz yüze ve emperyalizm 

tehlikesi ve istilâsı ile karşı karşıya kalmak olduğunu söyledi. 

Bediüzzaman Said Nursî’yi Prof. Dr. Şerif Mardin’in bilimsel 

çalışmaları vasıtasıyla tanıma fırsatı yakaladığını belirten 

Müsteşar Yamanaka, Bediüzzaman ile ilgili olarak şu tesbitleri 

yaptı: “Said Nursî’nin ilginç ve sıra dışı hayat hikâyesi bende 

derin bir hayranlık etkisi bıraktı. Türkiye’nin doğu ucunda, 

taşra sayılabilecek, kırsal bir kesim olan Bitlis gibi bir yerde 

 
24 https://www.yeniasya.com.tr/lahika/risale-i-nur-da-japon-

baskumandani_100599 
25 https://www.yeniasya.com.tr/m-latif-salihoglu/rus-u-maglup-eden-

japon-kumandani_419882 
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dünyaya gelmesine rağmen, böylesi geniş bir ufka ve 

entelektüel birikime sahip bir âlimin yetişmiş olması beni 

şaşırtan şeylerin başında gelmektedir. Genellikle bir din 

adamı olarak tanınan Said Nursî, bana göre din adamlığının 

yanı sıra çok geniş bir ufka sahip ve diğer ilimlere vakıf olan 

ve ciddî önem veren, uluslararası tecrübe sahibi bir bilim 

adamıdır. Böylesi bir âlimin hayatı boyunca eziyet çekmiş 

olması da beni hep şaşırtmıştır.”’, der.26 

 

Abdülbaki Çimiç’in tesbiti 

 Bediüzzaman Said Nursi’nin hayatına ait araştırma ve 

tesbitlerde Çimiç, özetle, Bediüzzaman’a suallerin doğrudan 

Japon başkumandanı tarafından değil, 1905-1907 aralığında 

sorulan bu suallerin İstanbul âlimlerinin nakliyle sorulduğunu 

tesbit eder.27 Araştırmacı Yazar Abdülbaki Çimiç ile yapılan 

görüşmede ise zahirde Amiral Togo Heihaçiro ama arka 

plânda İmparatoru Meiji Mikado olduğu ifadesini de 

nakledelim. 

 *** 

 Yapılan tetkikler, suali soranın zahirde Amiral Togo 

Heihaçiro ama arka plânda İmparatoru Meiji Mikado olduğu 

bilgisi, doğruya yakın gibi duruyor. 

Bu ifade ve tesbitler, yeni ve farklı bir cevap gelinceye 

kadar, Meşihat-ı İslâm’a sorulan soruyu soran ve Beşinci 

Şua’da bahsedilen Japon Başkumandan kimdir, sualine 

şimdilik cevap verir, diye düşünüyoruz. 

   

 
26 http://www.sorularlasaidnursi.com/said-nursiye-hayranim/ 
27 https://www.yeniasya.com.tr/abdulbaki-cimic/bediuzzaman-a-

besinci-sua-ile-ilgili-sualleri-kim-sordu_559960 
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5. Sualler nelerdir? Japon konuları nerelerde geçer? 

 Biz bu başlık altında Japon konularının Risale-i Nur 

Külliyatı’nda nerelerde geçtiğini tesbit ederken, sorulan 

sualleri de özetle buraya, sırasıyla taşıyacağız, inşaallah. 

     

 1.Eski Said Dönemi Eserleri’ni tarama yaptığımızda, 

konunun işlendiği ilk eser Makalât Risalesi’nde 7. sırada yer 

alan ve 9.Ocak.1909 tarihli İlmiye başlıklı makalesinde şu 

ifade geçer: 

  “Şimdiki Şarkta medeniyetin müessisi ve bize bir 

ders-i ibret vermiş olan Japonların, medeniyet-i 

cismaniyelerine hayat vermek için taharri-i din ederek, bazı 

sualler sormuşlar idi.”28  

 O dönem için yeni doğu medeniyeti vasfında olan 

Japonya, aynı zamanda kalkınmada ibretli bir örnektir. Zira 

onlar iktisadî ve maddî gelişmelerine hayat vermek için din 

araştırmaları kapsamında Osmanlıya sorular sormuşlardır. 

  

 2.Bediüzzaman, 1909 başlarında neşredilen Nutuk 

Risalesi’ndeki Hürriyet’e Hitap makalesinde medeniyetin 

alınmasında Japon modeline dikkat çeker.29  

 

 3. Şam’da Emevi Camii’nde 1911 yılında yaptığı 

konuşmasında İslâm’ın hakkaniyetine sıraladığı deliller 

arasında Rus’u mağlûp eden Japon Başkumandanının 

İslâmiyet hakkındaki şehadetine dikkat çeker.30 

 

 4.1919 yılında yayınlanan Nokta Risalesi’nin İfade-i 

Meram kısmında: “Şuâât ve şu kitapta mütekellim âciz 

 
28 Eski Said Dönemi Eserleri, s. 42 (Makalât) 
29 Eski Said Dönemi Eserleri, s. 93 (Nutuk) 
30 Eski Said Dönemi Eserleri, s. 239 (Hutbe-i Şâmiye) 
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kalbimdir, muhatap asi nefsimdir, müstemi müteharri-i 

hakikat bir Japon’dur; temaşa eden bunu düşünmeli.”31, der. 

 

 5.1919-1920’lerde yayınlanan Şuâât Risalesi’nin İfade 

kısmında ise: “İşte şu risalede Kelime-i Şehadetin iki 

kelâmındaki tevhid ve nübüvvete dair tarz-ı tefehhüm 

ve tarik-i telakkimi Japon'un eski bir suali münasebetiyle 

yalnız meslek-i nazar noktasından mûcez bir icmal ile 

yazdım.”32, diyerek Allah’ın birliği ve peygamberliğin 

anlaşılması tarz ve metodu üzerine, çok eskiden Japon’un 

sorduğu sual vesilesiyle sadece akıl yoluyla kısa bir özetini 

yazdığını ifade eder.  

 

 6.Aynı eserin aynı kısmın girişindeki ilk sual şudur: 

“Sâni’in vücud ve vahdetine en vazıh delil nedir?”33 ki 

ilerleyen satırda aynı sual şu şekilde sorulur: “Bizi kendisine 

iman etmeye çağırdığınız Allah’ın varlığına ve birliğine açık 

delil nedir?”34 Bediüzzaman, bu suale dört delili getirerek 

cevap verir. Nokta ve Şuâât-ı Mârifetü’n-Nebî Risalesi’nde bu 

delilleri sıralayarak izahını yapar. 

7. Muhakemat’ın başında (s. 24) kitap tanıtım 

kısmında Muhakemat’ın üç kitap olarak tertip edildiğini 

bahseder ve üçüncüsü için “unsuru akide ile ecvibe-i 

Japoniye beyanındadır.”, der.    

    

 8. Muhakemat’ın Unsuru’l-Akîde namını alan Üçüncü 

Makale’si baştan başa yukarıdaki suale verilen cevaplar 

mahiyetindedir ki ilk Mukaddeme kısmında “hitabımı 

bahusus Japonya’ya tevcih eyledim. Zira onlar eskide bazı 

sualler etmişler; ben de cevap vermiştim. Şimdi ihtisar ile 

 
31 Eski Said Dönemi Eserleri, s. 287 (Nokta); aynı risale Mesnevî-i 

Nuriye’de de geçer. 
32 Eski Said Dönemi Eserleri, s. 375 (Şuâât) 
33 Eski Said Dönemi Eserleri, s. 376 (Şuâât) 
34 Eski Said Dönemi Eserleri, s. 402 (Şuâât) 



29 
 

yalnız bir-iki suallerine müteallik o cevabın bir parçasını 

söyleyeceğim.”, der ve sual önceki aynı sual metinlerinden 

biraz daha uzundur, şöyle ki: “Kendisine iman etmeye 

çağırdığınız Allah’ın varlığına delil-i vâzıh nedir? Mevcudat 

yoktan mı, maddeden mi, yoksa Onun zatından mı 

yaratılmıştır? (ilâ âhir)” şüphelerine dair sualler…35  

 

 9. Unsuru’l-Akîde’nin Birinci Maksad’ında tevhid 

konusunu işler.  İkinci Maksad’ında ise nübüvvet konusu 

anlatılır ki sonunda “İşte şu hâlde Japonların suali olan 

‘Kendisine iman etmeye çağırdığınız Allah’ın varlığına delil-

i vâzıh nedir?” sualine karşı derim: İşte Muhammed 

(asm)”36 Anlaşılan o ki Allah varlığı, birliği ve ilgili 

delilleri konusu, ilk sual. Diğer sualler, suali bahsedilmeden 

işlendiğini, ilgili cevapların verildiğini anlamak mümkündür.   

 

 10. Emirdağ Lâhikası’nın 36. Sıra mektubunda Hüsrev 

Altınbaşak “Şark’ta Japonların mağlup olmasıyla…”, diye 

geçen ifade var. 

 

 11. Mektubat, On Beşinci Mektup’ta (s. 72) “Bir vakit 

Japonya’nın Başkumandanının…”, diye geçer.   

 

 12. Mektubat’ın On Dokuzuncu Mektub (s.249) ve 

Sözler’in Otuz Birinci Söz’ünde geçen (s.662), ayın ikiye 

bölünmesi mu’cizesi tahlilinde Japon, Japonya ifadesi geçer. 

Aynı ifade Zülfikar s. 251’de geçer. 

 

 13. Şualar (2017), On Dördüncü Şua (s. 388)’da geçer 

ki bunu esas delil olarak ifade etmiştik. 

 

 
35 Muhakemat, s. 122 
36 Muhakemat, s. 159 
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 14. Şualar, s. 598’de Mustafa Osman’ın savunmasında 

geçer ki öncesinden ifade edilmişti. 

 

 15. Beşinci Şua’nın Onuncu Mesele’sinde geçer. S. 

617  

 

 16. Tarihçe-i Hayat (2017), s. 497’de Hüsrev 

Altınbaşak’ın mektubunda geçer. Emirdağ  

Lâhikası’da 36. mektup diye yukarıda bahsedildi. 

 

 17. Tarihçe-i Hayat’ın son kısmında (s.737 Risale-i 

Nur ve Hariç Memleketler başlıklı bölümde Japonya’da ve 

Kore’de Nur Talebelerinin bulunduğu ifadesi de vardır. 

 

 18. Badıllı’nın tercüme ettiği Mesnevî-i Nuriye’de 

(Habbe) şu ifade var: “Ey kardeş bil ki! Sen Cenab-ı Hakk'ın 

masnuatında tefekkür ettiğin zaman, kendini bir Japon 

veyahut Cezair-i Bahr-i Muhit'ten birisi farzeden bir 

Osmanlı Müslüman gibi tefekkür et ki; o adam, kendini oralı 

farzederek, sonrada Osmanlılara ve içtimaî ve siyasî 

ahvallerine bakar, kendi kendine hükümler çıkarır. Sonra 

kendine döner, farazî hayali atar.” 

 

 19. Tiryak Risalesi’nde (1999, s. 105) şu ifade var: 

“Tabiat Risalesi’nin Hatimesi orada yazılmadığından, o 

hatimenin üç sualinden İki sualini de bir sebebe, yani 

Japonya'nın eskide sualinin bir noktasına temasına binaen 

burada yazıyoruz.” 

 

 20. Sıralananlar alenî olarak Japon-Japonya 

ifadelerinin geçtiği yerlerdir. Bir de işarî, remzî ve diğer ifade 

metodlarının kullanıldığı ve dolaylı olarak Japon bahislerin 

olduğunu da bu maddeye topluca almalıyız.  
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6. Beşinci Şua ile alâkası nedir? 

 Bu suali sormamızın sebebi, Beşinci Şua’nın İkinci 

Makamı’ndaki Onuncu Mesele’de geçen şu ifadedir: 

 “Bir vakit Rusya’yı mağlûp eden Japon 

Başkumandanının sureti, bir ayağı Bahr-i Muhitte, diğer 

ayağı Port Arthur Kalesinde olarak gösterildiği gibi, şahs-ı 

manevînin dehşetli azameti, o şahsiyetin mümessilinde, hem 

o mümessilin büyük heykellerinde gösteriliyor.”37 

 Beşinci Şua’da izahları yapılan Hadis-i Şerifler ile 

Japon’un alâkası var mı? Beşinci Şua’nın Onuncu 

Mesele’sinde; âhirzamanda gelecek mühim şahısların 

olağanüstü güçlerinden bahisle o gücü temsilen, Japon-Rus 

Harbi’nde muvaffak olan Japon Başkumandanın çizilen 

karikatürü ile dile getirilir.  

 

   
       Safranbolulu Mustafa Osman 

 

 Japon konusunun, Beşinci Şua ile irtibatlanmasına 

kaynak olan bir eser var, o da ilk dönem Nur Talebelerinden 

Safranbolulu Mustafa Osman’ın, Afyon Cezaevinde mevkuf 

iken, Afyon Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki savunmasıdır. Söz 

konusu müdafaanın ikinci maddesinde şu ifade geçer: 

 
37 Şualar, s. 617 
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  “Savcılık makamının, “mevzudur” diye gayr-ı ilmî 

iddia ettiği hadisin, hadis kitaplarında sahih olduğu; hadis 

âlimlerinin kabulüyle ve Hürriyetten evvel Meşrutiyet Devri 

ulemasına Japonya’nın ve İngiltere Anglikan Kilisesinin 

sorduğu sualler münasebetiyle, o devrin allâmeleri olan 

İstanbul âlimleri, Bediüzzaman olan müellif-i muhtereme 

sorarak, şimdi ismi Beşinci Şua olan eserde görülmekte olan 

o zamanki bu hadisin tevilen cevaplarını o ehemmiyetli 

âlimlerin kabul edip itiraz edememeleriyle sahih olduğu kat’î 

sabittir.”38 

 Buradan anlaşılan şu: Japonya ve Anglikan 

Kilisesi’nin sualleri arasında âhirzamandaki hâdiselere işaret 

eden hadisler var. Sonrasında, Bediüzzaman o söz konusu 

hadis-i şerifleri tanzim ve tasnif ederek Beşinci Şua namında 

bir risalede toplar.  

On Beşinci Mektup’ta da Japonya Başkumandanın 

karikatüründen bahis var. “Rivayetlerde Deccala ait tavsifat-ı 

müthişe ona işaret eder. Bir vakit Japonya’nın 

Başkumandanının resmi, bir ayağı Bahr-i Muhitte, diğer 

ayağı on günlük mesafedeki Port Arthur Kal’asında tasvir 

edilmiş; o küçük Japon Kumandanının bu surette tasviriyle, 

ordusunun şahs-ı manevîsi gösterilmiş.”39  

 Aynı konuyu teyid eden bir eser daha var. 

Bediüzzaman Said Nursi’nin, vaktiyle Denizli Adliyesine 

verdiği dilekçenin aynı maddelerini bu defa Afyon Ağır Ceza 

Mahkemesine de verir. “Afyon Müdde-i Umumîsi ve 

Mahkeme Reisi ve Azalarına” başlıklı uzun dilekçenin 

Üçüncü Esas başlığında geçen ifade, bu konuda delil 

mahiyetinde sayılmalı. O ifade şöyledir: 

 “Bundan kırk sene evvel ve Hürriyetten bir sene 

evvel İstanbul’a geldim. O zaman Japonya’nın 

Başkumandanı, İslâm ulemasından dinî bazı sualler 

 
38 Şualar, s. 598 
39 Mektubat, s. 72 
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sormuştu. Onları İstanbul hocaları benden sordular. Hem 

çok şeyleri o münasebetle sual ettiler. 

 Ezcümle, bir hadiste, “Âhirzamanda dehşetli bir 

şahıs sabah kalkar, alnında ‘Hâzâ kâfirün’ yazılmış 

bulunur” diye hadis var deyip benden sordular.”40 

  

 Sıralı devam eden çalışmamızda Japon suallerinin 

Beşinci Şua ile alâkası başlığına devam eden şu ilave bilgilere 

de yer vermeliyiz. 

 “Afyon Müdde-i Umumîsi ve Mahkeme Reisi ve 

Azalarına” başlıklı uzun dilekçenin Üçüncü Esas başlığında 

geçen ifade metnini geçen hafta yayınlamıştık. 

 Bu metnin ikinci kısmında söz konusu suallere verilen 

cevaplarla bahsi geçen hadislerin âhirzaman konulu olduğunu 

anlamak mümkün. Zira Afyon Mahkemesinde, muhakemeye 

sebep olan şey, Beşinci Şua’nın ta kendisidir. Dolayısıyla 

Japon kumandanın sorduğu âhirzaman konulu hadislerin de 

Beşinci Şua ile doğrudan alâkalı olduğu, ifade edilebilir. 

 Söz konusu “Ezcümle”, diye özetlediği o hadislerden 

yedi tanesini zikreder ve verdiği cevapları nakleder. Beşinci 

Şua aslının Dârü’l-Hikmet’ten daha eski olduğu, verdiği 

haberin bir kısmını, bir adamda gördüğünü açıkça ifade eder. 

Anlaşılan o ki Beşinci Şua, o zaman hadis kaynaklı soruların 

cevabı manasında 1907-1908’ler diyebileceğimiz o yıllarda 

sözlü, belki de yazılı ama sonraki yıllarda ise tamamen yazılı 

olarak telif edilir. Uzun süre tedbiren saklanır. Kaderin kazası 

ile saklandığı yerden başkaların eliyle bulunarak zuhuru, vuku 

bulur ve kitap olarak sonraki yıllarda basılır. 

 

                       

 

 
40 Şualar, s. 388 
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      Selahaddin Çelebi 

 

 
Fetva Emini Ali Rıza Efendi (1861-1943) 

 

  
Elmalılı Muhammed Hamdi Yazır (1878-1942) 

 

Gayr-ı münteşir Denizli Müdafaalarından Selahaddin 

Çelebi’nin savunmasında şu ifade var. 

 “İstanbul'da ulemadan eski fetva emini Ali Rıza ve 

Elmalılı Hamdi Efendi gibi meşhur âlimlerin bir 

musahabelerinde Bediüzzaman Üstadımın ilminin vehbî 
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olduğunu, vaktiyle Anglikan kiliseleri başpiskoposunun ve 

Japonya'nın başkumandanının İslâm ulemasından sorduğu 

suallere cevap veren ve bütün âlimleri ilmiyle teshir ve 

hayrette bırakan ve yirmi seneye yakın bir vakitten beri 

dünyayı terk eden bu şahsiyetten bahsetmeleri,”41 

 Gayr-ı münteşir (yayınlanmamış) Emirdağ 

Mektuplarından talebelerine ait mektuptaki şu kısmını da 

buraya almalıyız: “Sibirya’da esir ikâmetlerinde iki sene üç 

ay, kardeşlerinin maneviyatlarını takviye etmiş ve Varşova 

yoluyla İstanbul’a gelmiştir. O sırada İngiltere Anglikan 

kiliseleri baş piskoposunun ve Japon başkumandanının 

padişah hükûmetinden sorduğu suallere cevab veren…” 

       

      

Bir konu daha var   

Burada yeri ve makamı olmamasına rağmen Risale-i 

Nur’un araştırmacılarına bir konu olacağı babından şunu ifade 

etmek isteriz: Japon’un sorduğu sualler, anlama muhtevalı 

iken İngiliz’in sorularında alay etmek, kibir ve küstahlık 

olduğu aşikârdır. Bunun tahlili yapılmalıdır. 

Biz bu çalışmamızda bütünüyle Risale-i Nur 

Külliyatı’nda geçen Japon konularını tasnif ve tanzim ettik, 

belki de özet ve özel bir şerh oldu. İstikbalin araştırmacısı, 

akademisyeni bu ve emsalî konuları ele alarak, Nur 

Külliyatından ilgili yerlerini bulup, geçmişte yaşanan 

hâdiselerden geleceğe notlar çıkarıp, onun üzerinden daha 

 
41 https://zehra.com.tr/kitapoku.php?id=16&sayfa=180; 

https://www.kastamonur.com/selahaddin-celebi-nin-denizli-

mahkemesi-mudafaasi/; 

http://isamveri.org/pdfdrg/D03434/2013_11/2013_11_AKMANZ.pd

f; 

http://www.cevaplar.org/index.php?content_view=3074&ctgr_id=98

; https://www.yeniasya.com.tr/abdulbaki-cimic/bediuzzaman-a-

besinci-sua-ile-ilgili-sualleri-kim-sordu_559960 
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istikametli bir hayatın tanzimine doğru; yol alıcı, yön verici ve 

yüreklendirici çalışmalar yapmalıdır. 

Onları şimdiden hissediyor ve buralardan oralara 

dualar ediyoruz. Allah, yâr ve yardımcımız olsun. Geçen hafta, 

bu hafta için ‘haftaya bitirelim’, dedik, eyvallah bitirelim ama 

görünen o ki bu konu yeni yeni araştırmacıları tarafından 

araştırılacak ve bitmeyecek gibi duruyor. 
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