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(1917 – 2004) 

ABDURRAHMAN CERRAHOĞLU 

ABDURRAHMAN CERRAHOĞLU Ağabey 1917 Burdur doğumludur. 1945’te İzmir’e yerleşmiştir. Risale-i Nurları 
İzmir’e ilk getiren ve neşreden saff-ı evvel ağabeylerimizdendir. 24 Ocak 2004’te Hakk’ın rahmetine kavuşmuştur. 
Mezarı Buca Kaynaklar kabristanındadır. 

Abdurrahman Ağabeyi Said Özdemir ağabeyle beraber ziyaret etmek nasipte varmış. 2003 senesinin Haziran ayın-
da Said Ağabey, iki günlüğüne İzmir’e gelmişti. Beraberimizde Muzaffer Erdem, Ahmet Cevat Yaşar Ağabeyler de 
vardı. İzmir’in Hatay semtindeki evinde ziyaretine gittiğimizde Abdurrahman ağabeyi çok yaşlanmış gördük. Kıs-
mî felç geçirdiğinden hem zor konuşuyor, hem de tam hatırlayamıyordu.  

RİSALE-İ NUR’UN İZMİR’DE İLK NEŞRİ 

Said Özdemir Ağabey önce kendisini hatırlatmak için: 

“Ben Said Özdemir,” dedi, “Risale-i Nurların matbaalarda ilk neşrini Cenab-ı Hak bize nasip etti. Sizi rahatsız diye 
duyduk, bir ziyaret edelim diye geldik.” 

“Dokuz sene oldu, sabaha kadar hiç uyku yok, bundan şikâyetçi değilim. Bazı ağrılarım oluyor, felç geçirdim, şükür 
Allah’a. Bunların hikmetleri var... Yirmi gündür hiç uyku girmedi gözüme. Hiç şikâyetçi değilim.” 

Said Özdemir Ağabey, “Keffarü’z-zünûp olur inşaallah. Geçmiş olsun!” dedi. Sonra: 

“Hz. Üstad’ın çok duasını aldım, çok şükür. Siz demek eski tanıdıklarımızdansınız…” 

Said Özdemir Ağabey: “Üstad’la ilk tanışmamız 1953’te oldu. 1960’a kadar beraberdik, gittik geldik yanına. Matba-
ada ilk tab işini bu âcize verdiler. Hatta 1200 lira verdiler, Sözler, Lem’alar, Mektubat bastırdık.” 

“Burada (İzmir) ilk baskımız el yazması... oldu” dedi Abdurrahman Ağabey. Düşündü, kitabın ismini hatırlayama-
dı. 

“Yaşınız kaç muhterem ağabey?” 

“Yaşım 87. Üstad’ın yanında siz mi vardınız bilmiyorum, hacdan geldiğim zaman. Hatta mübarek Üstad dedi ki 
bana: ‘Ben senin o mübarek yere gittiğini bilseydim muhakkak karşılardım.’ Ve ‘Sizin validenizi hep hatırlıyorum, 
vefat mı etti?’ dedi. ‘Vefat etmedi efendim, sizinle meşgul, duanıza muntazır’ dedim. ‘Söyle ona, has talebelerim 
arasına alıyorum onu, ama hemşiremi de alıyorum’ dedi. Gelin kaynana çok iyi geçinirlerdi.” 

İzmir’e Risale-i Nurlar ilk defa nasıl girdi? 

Said ağabeyden müsaade alıp sordum: “İzmir’e ilk defa Risale-i Nurlar nasıl girdi?” 

“Üstad’ın Burdur’a gelişi var. Ben o zaman ilkokul üçüncü sınıftayım. Nef’i Bey vardı. Üstad arabadan el salladı. 
Ben 12 yaşından beri hasta denilecek kadar okumayı severdim, elinizde bir kitap görsem isterdim... Bir kitapçıyla 
tanıştım Burdur’da, Risale-i Nur arıyorum. Fakat herkes sanki yere gömmüş, bulmam mümkün değil... On sene de 
kendim kitapçılık yaptım. Burdur’da bir arkadaşım vardı, Hafız Emin; Onun dükkânına gittim. Sözler’i almış. ‘Bu-
nu ister sat, ister ver, bunu okuyayım!’ dedim. ‘Hiçbirini yapmam’ dedi. Ağlarcasına üzüldüm.  
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Abdurrahman Cerrahoğlu Ağabeyin İzmir’in Hatay semtindeki evinde (2003).  
A. Cevad Yaşar,  Ömer Özcan, Abdurrahman Cerrahoğlu,  
Said Özdemir, Muzaffer Erdem 

“İzmir’de dükkâna geldim. Devlet Demir Yolları’nda çalışan Mehmet Yayla ağabeyin elinde bir kucak kitap var. 
Okur musun?’ dedi. ‘Nedir?’ dedim. ‘Risale-i Nur’ dedi. ‘Hastaya kağnı soruyorsun, dünyaları bana veriyorsun!’ 
dedim, hemen aldım. O gece hiç uyumadım, sabaha kadar okudum, bana çok tesir etti. Validem de Osmanlıca bi-
lirdi. Validem bir gün Üstad’ın mahkeme müdafaasını okuyordu; hem okuyor, hem ağlıyordu. ‘Ah, ah! Erkek ol-
malıydım ben…’ dedi. ‘Erkek olsan ne yapacaktın?’ dedim. ‘Hizmetine giderdim’ dedi.” 

“İzmir’e kaç senesinde geldiniz?” 

“İzmir’e geleli 60 sene oluyor. Babam rahmetli, ortaokulu bitirince: ‘Okuman yeter, ne kitap istersen çantam dolu’ 
dedi. Babam İzmir’e geldikten sonra tanıdı risaleleri. Hayatımda bana tesir eden iki kişiden biri, muhterem hocam 
Mehmet Hatipoğlu olmuştur. Ondan dinimi, Kitap ve sünnet sevgisini öğrendim.”  

Abdurrahman Cerrahoğlu Ağabey çok zor konuşuyordu ve çok yorulmuştu. Daha fazla sıkmamak için müsaade is-
teyip ayrıldık. Çok memnun olmuştu. 

Risale-i Nur’da Mehmet Yayla ve Abdurrahman 

Abdurrahman Ağabeyin bahsettiği Mehmet Yayla ve kendi ismi, Emirdağ Lâhikası’nda şu şekilde geçmektedir: 

“Salisen: Risale-i Nur’un manevî avukatı ve bir kahramanı Ahmet Feyzi, İzmir’deki Nur’un teksiri ve intibahkâra-
ne İzmir vaziyetiyle Ahmet Feyzi alâkadar olmuş, teksirdeki tashihatı deruhte etmiş. Mehmet Yayla ve Abdurrah-
man gibi ve yardım eden kardeşler gibi İzmir’de Nur’un teksirinde alâkalarını devam ettireceklerine dair mektubu 
hapishanede Nur’un küçük bir kahramanı olan Bayram getirdi.”  

(Emirdağ Lâhikası-II, 63) 


