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NURİ KUL 
Nuri Kul, Ahmed Feyzi Kul ağabeyimizin oğludur. Emirdağ Lâhikasında ismi geçtiği için kitabımıza aldık. 
Mektubun hikâyesi şöyle: 

Merhum Ahmed Feyzi Kul, Bediüzzaman Hazretlerine oğullarının diliyle bir mektup yazar. Mektupta iki 
hanımından, validesinden, oğulları Said (Yaşar) ile Nuri’den ve ayrıca kardeşi Mehmed Emin Kul’dan bahseder. 
Hz. Üstad da adı geçenlerin hepsinden bir şekilde bahsederek dolaylı bir cevap verir. Mektup Emirdağ 
Lâhika’sında neşredilir.    

Mektubun ilgili paragrafı şöyle: 

“...Nur avukatı Ahmed Feyzi'nin incir teberrüküne mukabil, benim namıma bir Sikke-i Gaybiye mecmuasını ona 
gönderiniz ki, incirleri bana dokunmasın. Çünki bu âhirde kat'iyyen mukabelesiz hediyeler beni hastalandırdığı, 
çok tecrübelerle pek kat'îleşti. 

Hem o kardeşimizin iki mübarek haremi ve muhterem vâlidesinin ve Said ve Nuri namındaki evlâdlarının bana 
yazdıkları samimî mektublarına mukabil hem onlara, hem evlâdlarına çok dua ediyorum. Öyle bir kahraman 
Nurcunun öyle hakikatlı, muhterem dindar refikasının Nurlara fedai ve hâdim olarak verdikleri masum 
evlâdlarını ruh u canımızla Nur'un masumlar dairesinde kabul ediyoruz. Ve Mehmed Emin ve Ali Akdağ ve 
Ahmed Feyzi'ye ve umum kardeşlerimize selâm ve dua ederiz.” (Emirdağ Lâhikası 274) 

Adı geçenlerden Said (Yaşar) Kul ile ilgili araştırmamız bu kitapta kendi adı ile ayrıca neşredilmiştir. Nuri Kul 
ağabeyimiz için Çamlık köyü ziyaretimizde oğlu Süleyman’ın aracılığı ile bilgi alabildik. Nuri Ağabey ciddi olarak 
hasta, dua bekliyor... 

NOT: Nuri Kul Ağabey, kendisiyle yaptığımız röportajdan kısa bir süre sonra 14 Ocak 2016 tarihinde vefat etti. 
Babası Ahmed Feyzi ağabeyin de medfun bulunduğu Çamlık köyü kabristanına defnedildi. Nuri ağabeye 
Allah’tan rahmetler niyaz ediyoruz...    

Nuri Kul Anlatıyor: 

Ahmed Feyzi Kul’un oğluyum. 31.08.1945 tarihinde Aydın’ın Ortaklar bucağında doğdum. Ortaklar, Aydın’ın 
Germencik ilçesine bağlıdır. 1953 yılında İzmir’in Selçuk ilçesinin Çamlık köyüne taşındık. 

Babam Ahmed Feyzi Kul’un iki evliliği vardır. İlk eşi Hamide Hanım ile 1927 senesinde Ortaklar bucağında 
evlenir. Beş çocukları olur. İkisi küçük yaşta vefat ederler. Faruk 1935, Arif 1940 ve ben Nuri 1945 doğumluyuz. 
Hamide anneden doğumlu olan üç erkek kardeş hayattayız.  Annemiz Hamide Kul 1970 yılında vefat etti.  

Babam Ahmed Feyzi Kul, 1940 yılında ikinci evliliğini üç çocuklu hayatta kimsesiz kalan dul bir hanımla, Emine 
Hanımla yapar. 1945 yılında –ben de aynı senede doğdum- Emine Hanımdan bir çocuğu olur. Adını ‘Said’ 
koyarlar. Fakat ninesi tarafından çocuk ölmesin diye adı ‘Yaşar’ olarak değiştirilir. Dolayısıyla Yaşar en 
küçüğümüzdür ve Emine annedendir. Yaşar Kul faal bir nur talebesi olarak hayatını İstanbul’da idame 
ettirmektedir. Ahmed Feyzi’nin kardeşi amcam Mehmed Emin Kul’un çocuğu olmadı. Yaşar Kul’u evlatlık olarak 
yanına aldı.  

Babam Ahmed Feyzi Kul evde pek durmaz, devamlı gezerdi. Benim çocukluğumda ineklerimiz vardı, dağda 
onları güderdim. Çocukluğum öyle geçti... Evlendikten sonra kamyonculuk yaptım. Daha sonra pazarcılık 
yaptım, oradan emekli oldum. Hizmetlerin içinde aktif olarak bulunamadım.  


