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Bir yaz günü… 
Ramazan ayından henüz çıkılmış, bayram edilmiş, tatil planları 

hafif bir rehavete sebep olmuş… 
Derken, 40 yıldır memleketin koynunda beslenen Fetullahçılık, 

15 Temmuz gecesi askerî darbeye kalkışarak hepimizi bu rehavetten 
aldı çıkardı.

İlerleyen günler ve haftalar içinde gördük ki, rehavetten çıkanlar 
arasında, başkaca sinsi hesaplar peşinde olanlar da vardı. 

Kimi ‘ilahiyatçı’sından kimi ‘tarihçi’sine, kimi ‘İslâmcı’sından 
kimi ‘milliyetçi’sine, garip bir karışımdan mürekkep bir kumpanya, 
Risale-i Nur külliyatı ve müellifi Bediüzzaman Said Nursî hakkında 
altmış yıldır terâküm eden iftira çuvalının ağzına açarak meydanda 
gözükmeye, kanallarda gözükmeye, sağda-solda konuşup yazmaya 
başladılar.

Darbe girişiminden sonraki süreçte her bir vatanperverin yükü 
bir iken, bu fırsatçı husumet konsorsiyumu sebebiyle, Nur talebele-
rinin yükü üç idi.

Bir yandan vatanı, milleti ve demokrasiyi savunmak, öte yandan 
hem Fetullahçılığı Risale-i Nur mesleğiyle irtibatlandırma planlarıy-
la hem de doğrudan Risalelere ve müellifine yöneltilen haksız eleşti-
riler ve hatta saldırılarla mücadele etmek gerekiyordu.

Konuya odaklanınca gördük ki, bu saldırılar tarihsel bir arkapla-
na dayanıyor. Gördük ki, daha Bediüzzaman hayatta iken başlatılan, 
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onun vefatından sonra, özellikle 27 Mayıs ihtilâliyle yoğunlaşan ya-
lan ve çarpıtma ürünü itibarsızlaştırma sakızı bugünkü temsilcileri 
tarafından yeniden çiğnenmeye başlanmış bulunuyor.

Bu saldırılar görmezden gelinemezdi, çünkü muhtaç gönüllerin 
Kur’ân hakikatlerine ulaşmasına engel olacak türden perdeleme faa-
liyetleriydi bunlar. 

Üstelik tamamı ya eksik veya yanlış bilgiye dayanıyor veyahut ka-
sıtlı olarak metinler çarpıtılıyordu.

Böylesi bir ortamda Risalelerin ve Bediüzzaman’ın hukukunu 
savunmayı ‘hakkın hatırını hiçbir hatıra feda etmeme’ ilkesi gereği 
boynumuzun borcu bildik.

Bu niyetle yola çıktık ve TV111 ekranlarında, üç gün boyunca 
dokuz oturum halinde, yaklaşık onbeş saat süren bir canlı yayın yap-
tık. Bütün tartışma başlıklarını konuştuk. 

Elinizdeki kitap o yayınların metinlerinden oluştu. Metinler, akı-
cılığı bozmamak için konuşma üslubuna sadık kalınarak gözden ge-
çirildi, geliştirildi ve elinizdeki son halini aldı.

Kitap üç ana bölümden oluşuyor.
“Risale-i Nur’un Hukukunu Savunmak” başlıklı birinci bölümde, 

tarihî seyri ve teolojisi/ideolojisi ile Fetullahçılığı, tarihsel ve kav-
ramsal çerçevede Fetullahçılığın Risale-i Nur mesleğinden farkını ve 
bu topraklarda ‘Risale-i Nur’a husumetin kısa tarihi’ni konuştuk.

İkinci bölümde; mehdiyet iddiası, Hıristiyanlarla diyalog mesele-
si, rüyaların yeri ve fonksiyonu konusu, Nur talebelerinin Kur’ân’la 
ilişkisi, Bediüzzaman’ın çirkin spekülasyonlara âlet edilmek istenen 
‘yazdırıldı, ihtar edildi’ gibi ifadeleri niye kullandığı ve bu ifadelerle 
neyi kasdettiği, cifir ve ebced ilmini kullanarak yapılan istihraçların 
zemini ve sebebi, Risale-i Nur mesleğinin tasavvuf ve tarikatla ilişkisi 
gibi konular çerçevesinde, Risale-i Nur, Bediüzzaman ve Nur tale-
beleri hakkında ‘dinî çerçevede’ üretilen önyargı, itham ve iftiralara 
cevap verdik. 

Üçüncü bölümde ise, tarih ve siyaset zemininde, özellikle 
Bediüzzaman’ın Sultan Abdülhamid’le ilişkisine odaklanmış bir su-
rette geliştirilen eleştiri, iddia ve iftiraları konuştuk.
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Bu çalışmanın ortaya çıkmasına zemin teşkil eden TV111’in var-
lığının müsebbibi hamiyet sahiplerine ve kanalın çalışanlarına, çalış-
manın kitaba dönüşmesi yönündeki ısrarlı gayret ve teşviklerinden 
dolayı da Selis Kitaplar’a teşekkür ederiz.

Gayret bizden, Tevfik Allah’tan...

—Şener Boztaş
Florya, 10 Mayıs 2017


