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MİLLET VE MECLİS HÂKİM, HÜKÜMET HİZMETKÂRDIR. KUVVET MECLİSİN 
ELİNDE OLMALI. MEB'US HÜRDÜR, HİÇBİR TESİR ALTINDA OLMAMAK GEREKTİR.

RİYASET-İ ŞAHSİYENİN KAT'İYEN ALEYHİNDEYİM.

MECLİS
MİLLETİN KALBİDİR

Bediüzzaman 
Said Nursî’yi vefatının
62. yıldönümünde 

rahmetle yad ediyoruz.

SÜlEYMAN DEMİREl:

bediüzzaman’ın vatanperverâne 
hizmetlerine bir misal uCEVHER İlHAN / 12’DE

bediüzzaman
her devirde
dimdik ayakta
uAlİ fERŞADoğlu / 11’DE

Dünya Risale-i Nur’a
muhtaçtır
uSÜlEYMAN KöSMENE / 11’DE

Üstada 
“bediüzzaman” 

ünvanının verilmesi
uMİKâİl YApRAK / 7’DE

bediüzzaman’a 
kulak vermek
ufARuK çAKIR / 6’DA

PArlAmenter sİsteme 
sAİd nursî bAkışı

Millet ve Meclis
hâkim, hükümet 

hizmetkârdır
uKâZIM GÜlEçYÜZ / 5’TE

bediüzzaman
hem cumhuriyetçidir,
hem demokrattır
uYAZISI / 9’DA

pRof. DR. lEoNİD SYKİAİNEN:

İslamî demokrasi 
formülü 
said nursî’de
uYAZISI / 7’DE

pRof. DR. ŞERİf MARDİN:

said nursî’de 
dayatma yok, katılım ve
müzakere var
uYAZISI / 9’DA

CEMİl MERİç:

yalçın bir irade,
taviz vermeyen
bir mizaç 
uYAZISI / 8’DE

pRof. DR. İlYAS ÜZÜM:

kur’an nuru ile zamanın 
ruhunu okuyan bir şahsiyet
olarak bediüzzaman
uYAZISI / 8’DE

pRof. DR. RAMAZAN El buTî:

Üstadı dinlemeyip dinin
siyasete alet edilmesi 
İslama zarar verdi
uYAZISI / 3 VE 6’DA

Risale-i Nur eserleri 
tam bir elmas gibi

uGEVRİYE SHAMSİDDEN’İN RöpoRTAjI 10’DA

uMEHMET AYNACI’NIN RöpoRTAjI 7’DE

u
15

’T
E

AlmAn mÜslÜmAn Artur thomAs:

mehmet Âkİf ersoy:

AmerİkAn vAtAndAşı, emeklİ Asker
AbdullAh shAmsİdden: 

Dünyanın manevî buhranlarına
çare Risale-i Nurlardır

Hügo’lar talebesi olabilir



Sözler
Mektubat
Lem’alar
Şuâlar
Tarihçe-i Hayat
Asay-ı Musa
İman-Küfür Mu-
vazeneleri
Sikke-i Tasdik-i
Gaybi
Barla Lahikası
Kastamonu 
Lahikası

Emirdağ Lahikası
Fihrist Risalesi
Müdafaalar
Nur Çeşmesi
Siracun-Nur
Nur Çeşmesi
Hutbe-i Şamiye
Mesnevi-i Nuriye
İşârâtü’l-İ’caz
Divan-ı Harb-i
Örfi
Nurun İlk Kapısı
Kızıl İ’câz

Hutuvat-ı Sitte
Zülfikar
Tılsımlar
Muhakemat
Münazarat
Sünuhat
Talikat
Nutuk
Nokta
Şuâat
Lemaât
Tuluât
Makalât

130 eserinden bir kısmı: 

-Üç devir yaşamış bir insan;
Saltanat, Meşrutiyet ve Cumhuriyet
Hürriyetçi ve 
Dindar Bir Cumhuriyetçi

-Yazmış olduğu 130 parça eser;
hukuka ve kanunlara uygunluğu 
iki bin mahkemece ve bilirkişi heyetlerince
resmî olarak tescil edildi.

-Üniversite manasını deruhte eden Risale-i
Nur Külliyatı, mobil eğitim modeli oldu.

-Türkçe olarak yazılan bu şaheser, 
Türkçenin dünya çapında medar-ı if tiharıdır.

-Büyük Üstadın eserleri; delil ve ispat
temelli, mantık surlarıyla örülü, aklı ikna, 
kalbi tatmin edip, ruha huzur veriyor.

1878

- Bitlis ili, Hizan kazası, İsparit Nahiyesine 
bağlı Nurs köyünde babası Mirza Efendi ve 
Nuriye Hanımın evladı olarak dünyaya geldi.
1892

- Normal şartlarda 15-20 yıl süren Medrese
Eğitiminde okutulan 90 temel kitabı 
3 aydahıfzına aldı.
- Girdiği ilmî tartışmalarda dehâ, zekâ ve
hıfzındaki harikuladelikten dolayı âlimlerce
Bediüzzamanünvanı verildi.
1897

- Yılında Van Kalesinde bulunan Horhor 
Medresesini açtı ve hem fen, hem de din 
dersleri vermeye başladı.
1999

- Kızıl İ’caz isimli mantık kitabını yazdı (Arapça).
1907

- Hem fen ilimlerinin, hem de din ilimlerinin 
birlikte okutulacağı bir üniversite projesinin 
dilekçesini padişaha vermek için İstanbul’a geldi.
Japon Başkumandanının talebi ile ahir 
zaman hadislerini yorumladı.
1908

- Gazetelerde Hürriyet ve Meşrutiyet konulu ma-
kaleleri yayınlanmaya başladı.
- 27 Temmuz’da İstanbul’da, daha sonra Selanik
Meydanında Hürriyete Hitap nutkunu okudu.
- Nutuk isimli kitabı yayınlandı.
1909

- 31 Mart Vak’asına karıştığı iddiasıyla 
tevkif edildi, Divan-ı Harb-i Örfî’de yargılandı 
ve beraat etti. Savunması kitap halinde basıldı.
1910

- İstanbul’dan ayrılarak İnebolu, Batum ve Tilis
yoluyla Van’a gitti.
- Meşrutiyet, Meclis (Parlamento), Kanun-i Esasî
(Anayasa) hakkında bilgilendirmek için Şark aşi-
retlerini ziyaret etti.
- Seyahatinde aşiretlerin suallerine vermiş oldu-
ğu cevapları Münazarat isimli kitapta topladı.
Alimlere hitaben de Muhakemat 
adlı kitabı yazdı.
1911

- Şam’a gitti. Emeviye Camii’nde yüzden ziyade
ulema ve on bini aşkın halka hitab etti. Hutbede
İslam âleminin problemlerini, geri kalış sebeple-
rini ve çarelerini anlattı. Şam Hutbesi bir haftada
iki baskı yaptı.
- Sultan Reşad’ın daveti üzerine İstanbul’a gele-
rek Rumeli seyahatine iştirak etti (5 Haziran).
1913

- Van Gölü kenarında (din ilimleri ile fen ilimleri-
nin birlikte okutulacağı üniversite modeli olan)
Medresetü’z-Zehra’nın temellerini attı.
-Talikat isimli mantık kitabını yazdı.
1915

- Osmanlı Harbiye Reisi Enver Paşa’nın talebi üze-
rine talebeleriyle Gönüllü Milis Alayını teşkil edip,
Alay Kumandanı olarak harbe iştirak etti.
- Cephede İşaratü’l-İ’caz isimli eserini 
telif etmeye başladı.
1916

- Bitlis savunması sırasında yaralandı ve Ruslara
esir düştü (3 Mart). Bakü-Tilis üzerinden
Kostroma’daki esir kapına götürüldü.
1918

- Kostroma’dan firar suretiyle Petersburg,
Varşova ve Sofya yoluyla İstanbul’a geldi 
(18Haziran).
- Esaretten dönüşü gazete manşetleriyle 
halka duyuruldu.
- Enver Paşa’nın teklifi üzerine kendisine “gazilik-
payesi ve harp madalyası” verildi ve “Mahreç” ün-
vanı ile taltif edildi.
- Daru’l-Hikmeti’l-İslamiye’ye âzâ tayin edildi 
(4 Ağustos).
- Cephede yazılan ve harp yadigarı olan İşaratü’l-
İ’caz isimli (Kur’an’ın i’câzını/mu’cizeliğini apaçık
ispat eden) tefsirini Enver Paşa’nın ısrarı ve kâğıt
masralarını karşılamasıyla bastırdı.
1919

- İstanbul’u işgal eden İngiltere’nin Anglikan Kili-
sesi Başpapazının sorduğu ve karşılığında 600
kelime ile cevap isteyen sualine bir kelimeyle ce-
vap verdi.
- Bogus Nubar Paşa ve Şerif Paşanın, büyük dev-
letlerin himayesinde bir Ermeni ve bir Kürt dev-
leti kurmak üzere yaptıkları anlaşmayı gazete
makaleleriyle protesto etti.
1920

- Yeşilay’ın (Hilal-i Ahdar) kurucu üyesi oldu 
(18 Mart).
- Anadoludaki kurtuluş hareketi ve Kuva-yı Milli-
ye aleyhine verilen fetvaya karşı fetva verip
Anadolu hareketini destekledi (10 Nisan).
İngiliz İşgaline karşı Hutuvat-ı Sitte isimli eserini
neşretti. Bu eserle işgalcilerin kurtarıcı rolüyle
yapmış olduğu propagandayı çürüttü.

1950

- Cumhurbaşkanı seçilen Celal Bayar’ı tebrik etti.
Mukabilinde Celal Bayar da teşekkür
telgrafı çekti.
1951

- Öldükten sonra dirilmeyi, Hz.
Muhammed’in(asm) peygamberliğini ve
Kur’an’ın Allah kelâmı olduğunu ispat eden ba-
hislerden müteşekkil Zülfikar eseri Vatikan’a
gönderildi. Papa telgrala teşekkür etti (22 Şu-
bat).
1952

- İstanbul’da yayınlanan Gençlik Rehberi eseri-
nin mahkemeye verilmesi üzerine, mahkeme
safahatı müddetince 3 ay İstanbul’da kaldı (22
Ocak-17 Mayıs). Mahkeme beraatle neticelendi.
- Eşref Edip tarafından Tarihçe-i Hayatı yayınlandı.
1953

- Gençlik Rehberi dolayısıyla dünyanın birçok
yerindeki Nur Talebeleri tebrik mektupları gön-
derdiler. Birçok ülkede Bediüzzaman hakkında
haberler yayınlandı.
- İstanbul’un Fethinin 500. Yıldönümü kutlama-
larını şeref tribününden izledi (29 Mayıs).
- Fener Rum Patriği Athenagoras ile görüştü.
- İstanbul’da iken birçok yazar ve gazeteci ile
görüştü.
- Isparta’da ikamet etmeye başladı (12 Kasım).
1955

- Bağdat Paktından dolayı hükümeti tebrik etti.
- Doğu’da açılan üniversite vesilesiyle hüküme-
te tebrik mektubu neşretti.
1956

- Risale-i Nurların yayınlanması hukuken ser-
best bırakıldı.
- Eserleri matbaalarda basılmaya başlandı.
1957

- Yapılan davet üzerine Isparta Tugay Camii’nin
temelini attı.
- Genel seçimlerde DP’yi desteklediğini belirtti.
1960

- Isparta’dan Urfa’ya doğru yola çıktı (20 Mart)
Urfa İpek Palas Otelinde 82 yaşında vefat etti.
(23 Mart)
- Halilurrahman Camii avlusundaki mezarına
defnedildi (24 Mart).
- 27 Mayıs askeri darbesinden sonra cunta tara-
fından mübarek naaşı kabrindençıkartılarak bi-
linmeyen bir yere defnedildi (12 Temmuz).

ESKİ SAİD

YENİ SAİD 3. SAİD

1927

- Burdur’da da insanlara iman hakikatlerini anlat-
maya ve dersler yapmaya başladı. Sonra bu dersle-
ri bir kitap haline getirdi. “Nurun İlk Kapısı” diye ad-
landırarak yayınladı. Ancak yapılan derslerden ve
halkın etrafına toplanmasından rahatsız olan hü-
kümet, Isparta’ya gönderilmesini emretti. 10 Şu-
bat’ta Isparta’ya nakledilen Bediüzzaman, burada
da derslerine devam etti. Derslerinden rahatsız
olunduğu için, gelişinden 20 gün sonra Isparta’nın
Barla Nahiyesine sürgüne gönderildi (1 Mart).
- Risale-i Nurlar Barla’da telif edilmeye başlandı.
Sözler ve Mektubat isimli eserlerin tamamı,
Lem’alar’ın yarısı Barla’da telif edildi.
- Telif edilen eserler, matbaalarda basılması yasak
olduğu için talebelerce elle yazılarak çoğaltılıyor
ve Nur Postacıları vasıtasıyla Türkiye’nin dört bir
yanına dağıtılıyordu.
1934

- Hususi mescidinde Arapça ezan okuduğu ve
eser yazdığı gerekçesiyle tekrar Isparta’ya getirildi
(24 Temmuz).
1935

- Isparta Adliyesinde davası görülmeye başlandı
(6 Nisan).
- Eserleri toplatılmaya başlandı ve kendisi tevkif
edildi. Bediüzzaman ve 120 Nur Talebesi askerî
araçlara bindirilerek Eskişehir hapishanesine gön-
derildiler. (9 Mayıs). Sıkıntılı ve zor şartlara rağ-
men Risale-i Nurların telifi yine devam etti.
(27-28-29-30. Lem’a, 1-2. Şuâ).
1936

- Eskişehir Cezaevi’nden tahliye edilen Bediüzza-
man Said Nursî serbest bırakılmayarak, polis gö-
zetimi altında mecburi ikamet için Kastamonu’ya
gönderildi (28 Nisan).
- 3-4-5-6-7-8-9-10. Şuâları burada telif etti.
1943

- Bediüzzaman, 20 Eylül’de Isparta 
savcısından gelen talimat üzerine tutuklandı.
Ağır hasta olmasına rağmen 3 Ekim 1943 tari-
hinde Isparta’ya gönderildi.
- Bediüzzaman ile birlikte Isparta, Kastamonu ve
Denizli’deki 58 Nur Talebesi de 21 Ekim’de Denizli
hapsine sevk edildi.
- Denizli hapsinde 11. Şuâ’yı telif etti.
1944

- 15 Haziran’da Mahkeme beraat kararı verdi ve 
Nur Talebeleri tahliye edildi.
- 9 Ağustos’ta bakanlar kurulu kararıyla
Emirdağ’da sürgün edildi.
1946

- Risale-i Nurlar teksir makinesi ile çoğaltılmaya
başlandı.
1947

- Risale-i Nurlar, Avrupa ülkeleri ve Amerika’ya
gönderilmeye başlandı.
1948

- Afyon Ağır Ceza Mahkemesine sevk edildi 
(28 Ocak). Talebeleriyle tevkif edildi.
1949

- En son eseri olan 15. Şuâ’yı telif etti. 
Afyon Hapsinden tahliye edildi (20 Eylül).
Emirdağ’da ikamete devam etti.

1922

- İngiliz işgaline karşı yapmış olduğu mücadeleyi
takdir eden Ankara Hükümetinin ısrarlı daveti
üzerine Ankara’ya geldi.
- Millet Meclisinde resmî karşılama töreni düzen-
lendi. (9 Kasım)
- 1. Dünya savaşında inşaatı yarım kalan Medre-
setü’z-Zehra Üniversitesi’nin yeniden kurulması
teklifi Mecliste görüşüldü ve 163 mebusun imza-
sıyla kabul edildi. (Daha sonra
Medreselerin kapatılması kanunu ile 
proje rafa kaldırıldı.)
1923

- Milletvekillerine hitaben 10 maddelikbeyanna-
me hazırlayıp dağıttı. Bu beyanname, yeni teşek-
kül eden devletin mânevî dinamiklerinin neler
olması gerektiği hakkındadır.
- Kendisine Ankara’da kalmaya karar verdiği tak-
dirde, üç yüz lira maaş ile Şark Vilayetleri Umumi
Vaizliğine getirilecek ve mebusluk verilecekti.
Ancak bütün bunları reddedip Ankara’dan ayrıl-
dı. 17 Nisan’da trenle önce Gebze’ye, sonra İstan-
bul’a geçti.
1924

- İstanbul’dan gemiyle Trabzon’a, oradan karayo-
luyla Van’a döndü (29 Temmuz-6 Eylül).
- Erek Dağında yeniden Kur’an’ın hakikatlerini ta-
lebelerine ders vermeye başladı.
- Ankara’daki yeni hükümetin dine karşı muhalif
tavır ve icraatlarına karşı birçok yerde tepkiler baş
göstermeye başladı. Böyle gergin bir ortamda
hükümete karşı ayaklanmayı planlayan Şeyh Sa-
id, Bediüzzaman’a mektup yazarak kendisine
destek vermesini istedi. Ancak Said Nursî ona,
bunun “menfî bir hareket” ve “kardeş kanı dök-
mek” olduğunu anlatarak isyandan vazgeçirme-
ye çalıştı.
1926

- Bediüzzaman, Şeyh Said isyanı sırasında yatıştı-
rıcı rol oynamasına rağmen, Doğudaki nüfuzlu
kimseleri Anadolu içlerine süren hükümet, onu
da inzivada bulunduğu Erek Dağı’ndaki menzi-
linden alarak Bakanlar Kurulu kararıyla sürgüne
gönderdi. (1 Mart)
-Bediüzzaman; Van, Trabzon, İstanbul ve Antalya
üzerinden Burdur’a getirilip, ikamete mecbur tu-
tuldu. (20 Mayıs)

Bediüzzaman Said Nursî
( 1878 - 23 Mart 1960 )
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uSAYFA 4’TE

ASYA’NIN 
BAHTININ
MİFTÂHI, 

MEŞVERET VE 
ŞûRÂDIR

Mebusan
hâkim,

hükûmet
hizmetkârdır

Bediüzzaman 

Said Nursî
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Dinin siyasete 
alet eDilmesi 

isl  ma 
zarar verDi

Suriyeli İslam âlimi ve mütefekkir
RAMAZAN EL BUTÎ:

BediüzzamanModeli
için hashtag 

çalışması
ÜSTAD Bediüzzaman’ın

62. vefat yıldönümü vesilesiyle 
bugün 21:00’da Twitter’da 

#BediüzzamanModeli 
etiketiyle hashtag

çalışması yapılacak. u13

Çankaya camii 
niye bu halde?

pEtrol fiyatlarının ve dolar ku-
runun artması, akaryakıtta zam
olarak vatandaşa yansımaya de-
vam ediyor. Dün gece yarısından
itibaren geçerli olmak üzere litre fi-
yatı benzin 1 lira 60 kuruş, moto-
rin 1 lira 62 kuruş zamlandı.  u5’TE

avrUpa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yöne-
timler Kongresi tarafından hazırlanan bir ra-
porda, kayyım atamalarının vatandaşın
demokratik seçimine ciddi şekilde zarar ver-
diği ifade edildi. uHABERİ SAYFA 5’TE

Kayyım atamaları, 
demokrasiye 
zarar veriyor

ankara’da Çankaya Camiinin ba-
kımsızlığı tepkilere sebep oldu. Cemaat,
caminin en kısa süre bakımının yapılıp
bu halden çıkarılmasını talep etti. u12’DE

UlUslararası Çalışma Örgütünün
(ILO) Uzmanlar Komitesi Raporu, Türki-
ye’de Kanun Hükmünde Kararnamelerle
(KHK) kamudan ihraç edilen yaklaşık 126
bin kişinin hukukî durumunu bir kez daha
gündeme getirdi. 
raporda, işe dönüş talebi ile açılan dava-
ların yüzde 88’inin reddedilmiş olması ile il-
gili, “Yüksek sayıdaki red kararları kaygıyla
not edilmekle birlikte üzüntüyle karşılan-
maktadır” denildi.   uHABERİ SAYFA 5’TE

OHAL ihlalleri 
ILO raporunda

“dini tebliğ etmeyi, insanlara İslamı öğ-
retmeyi bir yana bırakıp iktidar koltuğu-
na gelmeye, idareciler ve siyasî amaçlı
kimselerle çekişmeye yöneldiler. Bu uğur-
da çeşitli kesimlerle anlaşıp diğer birileri-
ne husumet beslemeye mecbur kaldılar.”

TEBLİĞ YERİNE ÇEKİŞME
“lidErlik ve iktidar konusunda siyasî
emel ve çıkarları bulunan birçok kişi ara-
larına sızıp karıştı. Bunlar İslamı şahısları-
na ve amaçlarına perde yaptılar. Sayfalar
karıştı, doğruluk ve aldatmaca yan yana
geldi, halk gerçekleri fark edemez oldu.”

ARD NİYETLİLER SIZDI
“islam imajı karalandı. İslam, cahil ve
şaşkın pek çok mensubunun ve İslamı
öğrenmek isteyen ve onun ihtiva ettiği
prensip ve öğretilere büyük ümitler besle-
yen pek çok gayr-i müslimin gözünden
düşürüldü.” uHABERİ SAYFA 6’DA

İSLAM İMAJI KARALANDI

İslamî cemaat ve hareketlerİn büyük çoğunluğu, üstad 
bedİüzzaman’ın sakındırdığı vartalara düştü. sonuçta 

allah yoluna çağrı ve onun dİnİnİ tanıtma görevİ boş kaldı.

BENZİN VE 
MOTORİNE 
YİNE ZAM

Et ve Süt Kurumu, kırmızı et fiyat-
larına yüzde 48 zam yaptı. ESK’da
sığır kıymanın kilosu 56 liradan 83
liraya, sığır bonfilenin kilosu 154 li-
radan 228 liraya yükseldi. u5’TE 

ET YÜZDE 48 ZAMLANDI

BÜYÜME TAHMİNİ
YARIYA İNDİ
Fitch, küresel ekonomide görü-
nümün kötüleştiğini belirterek,
Türkiye ekonomisinin bu yıl yüz-
de 2.4 büyüyeceğini öngördü.
Fitch daha önce bu yıl için yüzde
4.3 büyüme öngörmüştü. u5’TE 

SAVAŞ ORTADOĞU’DA GIDA KRİZİNİ TETİKLİYOR u13

Âlimler 
Bediüzzaman için 

ne diyor?
uRÜSTEM GARZANLı / 10

‘Kulakları
çınlasın’

uRAŞİT yÜcEL / 11

Ölüm günü
ölümsüz 

hakikatler
uLATİf SALİHoğLU / 11

Bediüzzaman
Hazretlerini anma
ve anlama hatfası
uyASEMİN GÜLEÇyÜZ / 13

BM Sözcüsü Stephane Dujarric, Rus saldırılarının başladığı 24 Şubat tarihinden itibaren Ukrayna’da ülke nüfu-
sunun neredeyse dörtte birinin yerlerinden edildiğini açıkladı. Dujarric, Ukraynalıların 6.5 milyonunun ülke
içinde yaşadığı kentleri terk ederek daha güvenli bölgelere kaçmak zorunda kaldığını, 3.5 milyon kişinin de
başta Ukrayna’ya komşu ülkeler olmak üzere farklı ülkelere mülteci olarak sığındığını belirtti.

10 milyon
Ukraynalı göçtü
10 milyon
Ukraynalı göçtü
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BediüzzamanSaid Nursî

LahikaZekeriya Rabbine dua etti: “Ey Rabbim! Bana katından temiz
bir nesil lütfet. Muhakkak ki Sen duaları işiten ve cevap
verensin!”

Âl-i İmran Suresi: 38 Camiü’s-Sağir, No: 871

Allah’ım, kulağımdan ve gözümden, ölünceye kadar 
beni istifade ettir. Dinimde ve bedenimde bana afiyet ver. 

Hakkımı alıncaya kadar zulmedene karşı bana yardım et.

Mebusan hâkim, hükûmet hizmetkârdır

$ぃな];┥っ$ぺー∠▼Ｐ$0∧‡;$ぃな];┥っ$ぺ７¥┲ぐ
$ぃ７┟な];┥っ$┲†┟ｙ$0∂×‡╀６$テ¥┲∧すN$╀６
2¥N┟℃Ｑ$ぷ∠ー‡;$ぇ∧ｖ$〝┲∂×＿こ$0７A;

Kudretin levazımı ile hikmetin levazımı 
bir değildir; birisine ait levazımatı 
ötekisinden talep etmek hatadır.

Mesnevî-i Nuriye, s. 69

05.11   06.31   12.50     16.18     18.59     20.14

05.17  06.41   13.00    16.27     19.10    20.28
05.30   06.50   13.09     16.36     19.18     20.33

05.37  07.01   13.20    16.47     19.30    20.48
05.32   06.56   13.16     16.42     19.25     20.44

05.35  06.56   13.15    16.43     19.25    20.40
04.50   06.12   12.31     15.58     18.40     19.56

04.53  06.16   12.35    16.02     18.44    20.01
04.43   06.07   12.27     15.53     18.36     19.55

Adana
Ankara
Antalya
Balıkesir

Bursa
Denizli

Diyarbakır
Elazığ

Erzurum

İmsak Gü neş   Öğle      İ kin di  Akşam Yat sıÝller

NA MAZ VA KİT LE Rİ

05.26   06.50   13.10     16.36     19.19     20.38

05.03  06.23   12.42    16.10     18.51    20.06
05.29   06.50   13.10     16.37     19.19     20.35

05.31  06.56   13.16    16.42     19.26    20.46
05.42   07.04   13.23     16.50     19.32     20.49

05.11  06.37   12.57    16.23     19.06    20.27
05.08   06.31   12.50     16.17     18.59     20.16

05.27  06.52   13.12    16.38     19.22    20.41

Eskişehir
Gaziantep

Isparta
İstanbul

İzmir
Kastamonu

Kayseri
Kocaeli

Konya
Lefkoşa
Samsun
Şanlıurfa
Trabzon

Van
Zonguldak

İmsak Gü neş   Öğle      İ kin di  Akşam Yat sıÝller İmsak Gü neş   Öğle      İ kin di  Akşam Yat sıÝller

05.21   06.43   13.02     16.29     19.11     20.27

04.21  05.39   11.58    15.25     18.07    19.20
05.01   06.27   12.46     16.13     18.56     20.17

04.57  06.18   12.37    16.04     18.46    20.01
04.48   06.13   12.33     15.59     18.43     20.03

04.37  05.59   12.18    15.45     18.27    19.44
05.19   06.45   13.05     16.31     19.14     20.35

20 Şaban 1443 - Ru mî: 10 Mart 1438

Meşrutiyet 
hâkimiyet-i mil-

lettir. Yani efkâr-ı
âmme nizin 

misal-i 
mücessemi 

olan mebusan 
hâkimdir; 
hükûmet, 
hâdim ve 

hizmetkârdır.

M
ebus hürdür, hiçbir tesir al-
tında olmamak gerektir. [...]
Meşrutiyet hâkimiyet-i millet-

tir. Yani efkâr-ı âmme nizin misal-i mü-
cessemi olan mebusan hâkimdir;
hükûmet, hâdim ve hizmetkârdır.

Eski Said Dönemi Eserleri, 

Münazarat, s. 169-170

***
Meşrutiyet doğru olursa, kaymakam

ve vali reis değiller, belki ücretli hizmet-
kârdırlar.

Eski Said Dönemi Eserleri, 

Münazarat, s. 189

RİYASET-İ ŞAHSİYENİN KAT’İYEN 
ALEYHİNDEYİM

... O kadar geniş daire-i ahrara efkâr-

ı umumiyeden başka serpuş olamadı-
ğından, riyaset-i şahsiyenin kat’iyen
aleyhindeyim; reisimiz ancak hükû-
mettir.

Eski Said Dönemi Eserleri, 

Nutuk, s. 110

***
... Meclis elinde bulunmayan ve mec-

lis tarîkıyla olmayan öyle bir kuvvet, in-
şikak-ı asâya sebebiyet verecektir.
İnşikak-ı asâ ise, [“Allah’ın dinine ve
Kur’ân’a hep birlikte sımsıkı sarılın.” (Âl-
i İmran Suresi: 103)] ayetine zıttır.
Zaman cemaat zamanıdır. Cemaatin
ruhu olan şahs-ı manevî daha metin-
dir.

Tarihçe-i Hayat, s. 154

MECLİS-İ MEBUSAN, 
KALB-İ MİLLET HÜKMÜNDE

Zaman-ı sabıkta revâbıt-ı içtima ve
levazım-ı taayyüş ve fevaid-i medeni-
yet o kadar tekessür ve te şâub etme-
diğinden, bazı kalîl adamların fikri
devletin idaresine yarı kâfi gibi idi.
Amma bu zamanda revâbıt-ı içtima o
kadar tekessür etmiş ve levazım-ı taay-
yüş o derece taaddüd etmiş ve seme-
rat-ı medeniyet o kadar tefennün
etmiş ki, ancak yalnız kalb-i millet hük-
münde olan Meclis-i Mebusan ve fikr-i
ümmet makamında olan meşveret-i
şer’î ve seyf ve kuvvet-i medeniyet
menzilinde bulunan hürriyet-i efkâr o
devleti taşıyabilir ve idare ve terbiye

edebilir. Bu hakikate misal, eski hükû-
met-i müstebide ve yeni hükûmet-i
meşrutadır.

Eski Said Dönemi Eserleri, Nutuk, s. 96

5
-6 Mart Cumartesi, Pazar 2022 günleri
her bölgede, üniversitede okuyan
veya mezun olan elliye yakın genç

kardeşimizle BİRİNCİ GENÇLİK ŞURASINDA
beraber olduk.

Cemaatimizin bütün kurum ve komisyon
temsilcilerinin katılımı ve organizesiyle
güzel bir programın hem katılımcısı hem de
şahidi olduk.

Sadece kendi gençliğimiz değil, ülke ve
dünya gençliğinin, problem, istek, arzu ve
tereddütlerine de çare arayan Yeni Asya
sevdalısı gençlerin dinamik, vakur, kendin-
den emin, davasının dert ve çilesinin far-
kında olması önemliydi. Kararlı, donanımlı
ve inançlı gençlerimizin varlığından çok
memnun olduk. Sahadaki gençliğin şuur-
suz ve gayesiz hayat tarzlarından bizim
gençlerimizin de ciddi manada etkilenme
endişem gençlerimizi iki gün boyunca din-
leyince gitti. İrade ve ümit ışığını gördüm.
Hepsini gönülden tebrik ediyorum.

YENİ ASYA GAZETESİ VE 
NEŞRİYATIN ÖNEMİ

YENİ ASYA GAZETESİ adına Genel Yayın
Yönetmemiz Kâzım Güleçyüz’ün de burada
bulunması önemliydi. Çünkü o, bunca yıllık
tecrübesiyle gençlere ufuk ve ümit verici
konuşmalar yaptı. GÜLEÇYÜZ; genel olarak
Neşriyatımız, Gazetemiz, Faaliyetlerimiz ko-
nusunda, gençlere Yeni Asya meslek ve
meşrebinin tarihi serüvenini kısaca anlattı.
Kendisinin İstanbul Hukuk Fakültesinde 19
yaşında gazeteye geldiğini söyledi. Bu da-
vada Risale-i Nurları okuyarak kendini ge-
liştirmenin önemine dikkat çekti. Gençlerin
bu davaya sahip çıkmasının heyecan verici
olduğuna vurgu yaptı. “Hedefimiz iman
Kur’an davasına hizmettir. Neşriyatı da bu
açıdan değerlendiriyoruz. Üstadımızın da
matbuat alemi ve neşriyata atıfta bulun-
ması önemlidir. Bu atıf Yeni Asya ile tahak-
kuk etmiştir. YENİ ASYA, 21 Şubat 1970 de
Zübeyir Gündüzalp abini rehberliğinde ilk
yayın hayatına başlamış ve Mehmet Kutlu-
lar abiyle devam etmiştir. Kitap çeşitlerinde
bir hamleye ihtiyaç var. Kağıt baskıdan diji-
tal geçiş bütün dünyada var. Bizim kağıt
baskıda kalmamız lazım. Bu konu zor ama
bunu taşımaya devam edeceğiz.” dedi.

GENÇLERİN ÖZETLE ORTAK GÖRÜŞLERİ
·Ümit ve çözüm için buradayız, üzerimize

düşen her türlü sorumluluğu yapmaya ha-

zırız.
· Gazetemiz başta, bütün yayınlarımızın

önemi ve gerekliliğine inanıyoruz, sahip çık-
malıyız.

· Dijital dünya ve sosyal medyayı müspet
manada davamız için çağın ve gençliğin is-
tediği tarzda kullanmalıyız.

· Gazete ve dergilerimizin mevcut hali ve
arşivlerinin dijital ortamda sunulmasını
bekliyoruz.

· Yazı yazmaya bölgesel gazete ve dergi
çalışmaları yapıp kendimizi yazarlığa hazır-
lamalıyız.

· Kitap fuarlarındaki müşteri taleplerine
uygun eserler üretmeyi gündemimize al-
malıyız.

· Neşriyatta yer almak için, önce iyi bir
okuyucu olmak, kendimizi yetiştirmemiz
lazım.

·Akademik kadrolarımızın daha fazla
medyada yer alması lazım.

· Ülke eğitim sistemi ve gündemindeki
eksik yönleri tamamlamak için planlar yap-
mamız lazım.

· Kabiliyetlerimizi geliştirerek, yazar, kari-
katürist, araştırmacı yetiştirmeye odaklan-
mamız gerek.

· YURT DIŞI hizmetlerimizi de gündemi-
mize almamız lâzım.

· Çekirdek hizmetlerimize mahal, il, böl-
geden yapılan planlarla buralardan başla-
mak lazım.

·Şahsı manevideki, birliktelik, insicam, so-
rumluluk ve meşveretlere tabi olmada te-
reddüdümüzün olmaması lazım.

· Şahsi okuma ve prensipli çalışmayla ne-
ticeye ulaşacağımıza inanmamız lazım.

· Nerede ve hangi şartlarda olursa olsun,
müspet manada doğru, fıtratına uygun ha-
reket ve münakaşasız bir MEŞVERETLE HA-
REKET etmenin sorumluluğunda teslimiyet
lâzım.

NETİCE: Genç kardeşlerimizin dikkatli
duruşu, hizmete sahip çıkmaları. Teknik ko-
nularda donanımlı olmaları, kış şartlarına
rağmen, her bölgeden şuraya katılımın ol-
ması önemliydi.

Gençlerimize önem verdiğimizi, fikir,
enerji ve görüşlerini değerlendirmek ve bu
“SAHABE DAVASINI” onlarla istikbale taşı-
mak amacı yeşil tutulmalı. Gençliğin prob-
lemlerine çözüm, gençleri öne alarak
onlarla birlikte mümkün. Bu yol açıldı. De-
vamı da gelecek inşallah. 

LÛ GAT ÇE:
daire-i ahrar: hürriyetçilerin alanı.
eâr-ı âmme: halkın düşüncesi ve fikirleri, ka-
muoyu.
hâdim: hizmet eden, hizmetkâr.
inşikak-ı asâ: ihtilâf, ikilik; birliğin bozulması.
levazım-ı taayyüş: yaşamak ve geçinmek için ge-
rekli olan şeyler.
mebusan: milletvekilleri.
misal-i mücessem: cisimleşmiş örnek, numune.
revâbıt-ı içtima: sosyal bağlar.
riyaset-i şahsiye: şahıs hâkimiyeti, şahsî reislik.
seyf: kılıç.
tarîk: yol.
zaman-ı sabık: geçmiş zaman.

“T
arihi kazananlar yazar”
der Napoleon Bona-
parte. Bir yönüyle resmî

tarih söylemine de işaret eder.
Amerikan tarihi soykırıma uğra-
yan Kızılderili yerlilerden okunsa
ya da İspanyol kâşileri bir de Az-
teklerden dinlenilseydi, kıta tarihi
bugün daha farklı olmaz mıydı?

Resmî tarihleriyle yüzleşen Yeni
Zelanda hükümeti, yerlilere yapı-
lan zulüm ve İngiliz sömürgecili-
ğinin müfredata girmesi için
verdikleri “teklif” ile gerçek tarihle
tanışma yoluna girmişlerdi. (eu-
ronews-2021)

Tarih ideolojik hezeyanlarla
değil, gerçek bilgi ve belgelerle ya-
zılmalıydı. Ülkemiz yakın tarihinin
önemli şahsiyetlerinden olan Be-
diuzzaman Said Nursî Hazretleri
de önyargı ve ideolojilerden uzak,
objektif bir tutumla tanıtılmalıydı.

Kıdemli gazetecilerinden Fatih
Altaylı, kendi programında tarihçi
İlber Ortaylı’nın Bediuzzaman
Hazretleri’nin 31 Mart vaka-
sın’daki konumunu açıklamasıyla
şaşkınlığını gizleyememişti:

“Said Nursi gerici isyana karşı çı-
kıyor öyle mi?..”

Gerçek tarihe hoşgeldiniz!
Bir İslâm âliminin meşrutiyet

ve cumhuriyet yanlısı olması,
hem nümayişle kıyamla değil;
müsbet hareketle, kalemle mü-
cadelesi şaşırtıcıydı ve bir ezber
bozulmuştu.

Evet çok şey söylendi hakkında,
Hakk’ı savunması dışında... Ne 2.
Meşrutiyetin ilânında Selanik’te
“Hürriyete hitap”ı, ne Osmanlı’nın
son dönemi Şam-Emevi Ca-
mii’ndeki hutbesiyle İslâm âle-
mini bağlayıcı, uyarıcı sivil gayreti
ve ne de Millî Mücadeleyi cihad,
Kuvay-ı Milliye neferlerini müca-

hid ilânı, hem İngiliz işgaline karşı
1920’de yazdığı Hutuvat-ı Sitte (6
adım) bildirgesi tarih müfredatla-
rına girmedi.

1. Dünya Savaşı’nda talebele-
riyle Ruslara karşı doğu cephesin-
deki mücadelesini yeni neslin
ekserisi bilmez. İlk Meclise davet
edilişi, Kasım 1922’de resmî tö-
renle karşılanması, kürsüdeki hi-
tabetinin içeriği de görmezden
gelindi, bir avuç hakikat erlerinin
izharı dışında.

Neler söylenmedi ki;
İrticacı dediler misal; ömrünün

altmış senesini fen ve din ilimleri-
nin bir arada okutulacağı bir üni-
versite yaptırmak için gayretini
görmeden!

Küçümsediler, hatta; sobayla
konuşan adam istihzalarıyla...

Sıkıntılı bir esaret zamanında,
geçerli bir sebep de yokken, sağ-
lam demir bir sobanın patlama-
sını adeta ‘’Bu zindandan
gideceksin, bana ihtiyaç kalmadı’’
diyerek yorumlamasını alaya aldı-
lar, batıl totemlerinden medet
uman zavallılar...

Edgar Allan Poe’nun “Duygu-
ların aşırı güçlü oluşunu delilik
zannediyorsunuz” sözü, Bediüz-
zaman’ı anlamayan mezkûr is-
tihzayı hatırlatır.

Cumhuriyet düşmanı deyiver-
diler; şer’i hürriyet ve fikir özgür-
lüğü için yazdığı ilmî makalelerini;
hamallardan, aşiretlere kadar
meşrutiyet için gayretle kamuoyu
oluşturmasını da görmediler.

“Ekmeksiz yaşarım, hürriyetsiz
yaşayamam” sözünü kavrayama-
dılar.

“Eserleri anlaşılmıyor” dediler,
evet hem de anlı şanlı profesör-
ler!

Bilmek, görmek istemeyene

güneş ne yapsın? A’mâ ise gözler
nurun aydınlığına... 

“Risale-i Nur’u anlamıyorlar.
Yahut anlamak istemiyorlar.
Beni, skolastik bataklığı içinde
saplanmış bir medrese hocası
zannediyorlar” sözleri bu me-
yanda dikkat çeker.

Hem “Yazdırıldı, kalbime ihtar
edildi...” ifadelerinin nesi anlaşıl-
mazdı ki? Hakk yolundaki hiz-
metin neticesini sahiplenmeden
fiili, hayrı Allah’a veren bir anla-
yışla, iyiliği kendinden bilmeyen
terk-i enaniyeti görememek de
ayrı bir nasipsizlikti...

Çok şey söylendi hakkında.
Nice iftira ve hakaretlere maruz
kaldı Bediüzzaman. O hep Ta-
if’de taşlanan Nebî-i Zişan’ın
sünnetiyle amel ederken, ka-
hırla değil tahammül ve şefkatle
mukabele etti.

Eserleri 50 dile çevrilen, hak-
kında doktora ve master tezleri
yazılan yakın tarihimizin en müs-
tesna, fedakâr aksiyon ve dava
adamı olan Said Nursî Hazretle-
ri’nin eserleriyle tanıtılması değil
insana, toplum hayatına da müs-
bet katkısı ziyade olacaktır.

Galileo, dünyanın döndü-
ğünü söylediği için engizis-
yonda idamla yargılanır. Eğer
dünyanın dönmediği ve düz ol-
duğunu söylerse affedileceği
ilân edilince şöyle demişti: “Ben
ne kadar dönmüyor desem de
dünya dönüyor.”

Görmezden gelinse de, ham
iftiralarla karalanmaya çalışılsa
da Üstad “tarih” yazmıştır.

Bir Bediüzzaman geçti, şu ahir-
zamandan; Ruhuna rahmet
olsun, Âlemlerin Rabbi razı olsun
aziz Üstad’dan...

Hasbihal

Nejat Eren
Gençlik Şûrâsı ve ışık veren gençlik

nejater07@gmail.com nejateren@saidnursi.de

Ayşe Nur
Yakın tarihin muazzez şahsiyeti: Said Nursî

Bir mart gecesi gizlice çıktın yola

Veda ettin binlerce tulabinnura,

Uğradın sessizce üç beş tane ile

Cennet mekanın olsun aziz üstadım

Sema ağladı arkandan o gece

Ayrılık döküldü dillerden hece hece

Bu dava kainatta her şeyden yüce

Huzur içinde yat aziz üstadım

Urfa’nın üstünü karabulut bağladı

Ayrılık günün yürekleri dağladı

Binlerce taleben için için ağladı

Cennet mekanın olsun aziz üstadım 

Bir geçe kabrin başına vardılar

Ellerinde balyozlarla durdular

Mermerleri parça parça kırdılar

Hesabını sor mahşerde aziz üstadım

O menhuslar seni kabrinden aldılar

Küfrün gayyasına boylarınca daldılar

Hepsi arkandan belasını buldular

Mahşerde hesabını sor aziz üstadım

Onlar bu zulüm ile bizi yıldıramadılar

Nurlu yolumuzdan hiç döndüremediler

Yalanlarla kimseyi kandıramadılar

Cennet mekanın olsun aziz üstadım

Kur’an’dan sözleri, lem’aları derdin

Bizlere müsbet hareket emri verdin

Allah’ın rızasına dünyada erdin

Cennet mekanın olsun aziz üstadım

Nurlar bıraktın bize deste deste

Şiirler yazıldı ardından beste beste

Mesut ol üstadım cennetil firdevste

Cennet mekanın olsun aziz üstadım

AZİZ ÜSTADIM
Süleyman Alıç
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Akıl MisafiriAhmet Battal

drbattal@yahoo.com @drbattal

B
akan gibi değil de amigo gibi
konuşmayı seven bir Bakan
var: Nurettin Nebati. Tarz me-

selesi. 
Kendisinin ne Bakanı olduğu çok

da önemli değil. Zira asıl Bakan Er-
doğan. O bir yedek Bakan. Şimdilik.
Kendisi de söylüyor zaten. 

İşte o Bakan Türkiye’ye yatırımcı
çekmek için geçen hafta Fransa’da
yapılan bir toplantıda hayli garip
şeyler söylemişti: 

“Bir problem mi yaşadınız? Rahat
olun. En sevdiğim konu da şu yatı-
rımcılara zorluk çıkaran mevzuat ya
da bürokrasidir. Hep beraber kavga
edelim. Bürokrasiyi alaşağı ederiz.
Arkamızda cumhurbaşkanımız var,
rahat olun. Mevzuatı da değiştiririz.

Cumhurbaşkanlığı sistemi içerisin-
de hızlı bir adım atıyoruz.” 

Yatırımcılara zorluk çıkaran mev-
zuatı ya da bürokrasiyi neden sever
ki bir Bakan? Herhalde bunları değil
de bunları aşmayı ya da değiştirme-
yi seviyordur. 

O zaman da sormak lazım. Böyle
bir işi neden sever ki bir Bakan? Se-
vilecek bir iş mi bu? Haydi seviyor.
Söylenir mi bu böyle…

Kavga etmeyi de seviyor anlaşılan
Bakan. Ya da sevmiyor ama mecbur
kalıyor kavga etmeye. Ama işinin bir
yerinde “kavga” var. 

Bürokrasiyi “alaşağı” etmeyi de se-
viyor Bakan. Neden kendi bürokrat-
larının bürokrasisini alıp aşağı edi-
yor ki? Acaba kendi bürokrasisi de-

ğil mi? Acaba yoksa kendisi muhale-
fet mi ya da muhalefetten iktidar
devralıp yeni mi iktidar oldu? Kim-
den devralmıştı ki Bakanlığı? 

“Mevzuatı da değiştiririz. Arka-
mızda cumhurbaşkanımız var” de-
diğine göre Bakanlık olarak kendi
değiştirebileceği mevzuattan bah-
setmiyor olsa gerek. Cumhurbaş-
kanlığı Kararı ile değişebilecek mev-
zuattan bahsettiğini sanıyoruz. Zira
her halde ikisi birleşip TBMM’nin çı-
kardığı kanunları diledikleri gibi de-
ğiştiremiyorlardır. 

Yoksa o da mı oluyor? Bunu da
TBMM Başkanı düşünsün artık! 

Biz bunları düşünürken Bakan Ne-
bati, Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesin-
de bu kere şunları da söylemiş: 

“Hiç kimse bu ülkede yatırım ya-
pacak girişimcilerin önünü kesip en-
gel koyamaz. Yatırımcımızın önünü
kesenlerle mücadele etmeyi biliriz.
Bürokratik engeller çıkaranların
önünde biz duracağız. Sayın Cum-
hurbaşkanımızın bürokratik oligar-
şiye olan savaşında en önde giden
akıncılar olarak bizi görebilirsiniz. Bu
engellerin önünde biz dururuz.”

Nasıl yani? AKP’nin 20 yıllık iktida-
rından sonra hâlâ bürokratik oligarşi
mi varmış? 

Yoksa Bakan başka bir şey mi kas-
tediyor. 

Yoksa Bakan bu “savaş” ve “akıncı-
lar” meselesiyle başka şeylere de mi
işaret ediyor? 

Kulisler çalkalanacak…

Rahat olun, hazır olun… Tahlil

Kâzım Güleçyüz

irtibat@ye ni as ya.com.tr gulecyuzk

B
ediüzzaman padişahlığın hükümran ol-
duğu bir devirde artık “ağalık” devrinin
geride kaldığını ve ortak akılla kamuoyu-

nun öne çıktığı bir dönemin açıldığını yazmıştı.
Eski Said Dönemi Eserleri’nden:
“Her bir zamanın bir hükmü ve hükümranı

vardır. O zamanın makinesini çeviren bir ağa
lâzımdır. İşte, zaman-ı istibdadın hâkim-i
manevîsi kuvvet idi; kimin kılıcı keskin, kalbi
kasî (katı) olsa idi yükselirdi. Fakat zaman-ı
meşrutiyetin zembereği, ruhu, kuvveti, hâ-
kimi, ağası haktır, akıldır, marifettir (bilgidir),
kanundur, efkâr-ı ammedir (kamuoyudur)”
sözleri bu hakikatin ifadelerinden (s. 217).

“Bir ince teli, rüzgâr her tarafa çevirebilir.
Fakat icma ve ittihad ile (toplanıp birleşerek)
hâsıl olan hablülmetin ve urvetülvuska (sağ-
lam halat) değme şeylerle tezelzül etmez
(sarsılmaz)” örneğiyle anlatılan şu gerçek de:

“Eski padişahların iradesini Ermeni rüzgârı
ve ecnebi havası veya vehmin vesvesesi es-
mekle çevirebilirdi. Şimdi 300 ârâ-yı müteka-
bile ve efkâr-ı mütehalife (300 milletvekilinin
farklı ve karşıt fikirleri) hak ve maslahattan
başka birşey ile musalâha etmez.” (s. 223)

Şu söz de bu manaları tamamlıyor:
“O kadar geniş daire-i ahrara (hürriyetçilerin

dairesine) efkâr-ı umumiyeden (kamuoyun-
dan) başka serpuş (başlık, şapka) olamadığın-
dan, riyaset-i şahsiyenin (şahsa dayanan
reisliğin) kat’iyen aleyhindeyim.” (s. 196)

Devamında “Reisimiz ancak hükümettir”
diyordu Üstad, ama şunu da ilave ediyordu:

“Meşrutiyet (demokrasi) hâkimiyet-i millet-
tir. Yani efkâr-ı ammenizin misal-i mücessemi
(kamuoyunuzun cisimleşmiş örneği) olan
meb’usan (milletvekilleri) hâkimdir; hükü-
met hâdim ve hizmetkârdır.” (s. 225)

“Meb’us hürdür, hiçbir tesir altında olma-
mak gerektir” (s. 224) sözünü de hatırlayalım

“Bu zamanda, yalnız kalb-i millet hükmünde
olan meclis-i meb’usan ve fikr-i ümmet maka-
mında olan meşveret-i şer’î ve seyf ve kuvvet-i
medeniyet (medeniyetin gücü ve kılıcı) men-
zilinde bulunan hürriyet-i efkâr (fikir hürriyeti)
devleti taşıyabilir ve idare ve terbiye edebilir”
tesbiti ise (s.96) , çağda devletin dayanacağı üç
temel direği vurguluyor.

Tek adam rejimini aşıp parlamenter sis-
teme dönüş mücadelesinin yoğunlaştığı bir
süreçte, onu bu fikirleriyle de yad edyoruz.

Millet ve Meclis
hâkim, hükümet

hizmetkârdır

PARLAMENTER SİSTEME SAİD NURSî BAKIŞI

ULUSLARARASI Çalışma Örgü-
tü’nün (ILO) Uzmanlar Komitesi Ra-
poru, kamuoyuna duyuruldu. Rapo-
run Türkiye ile ilgili kısmında OHAL
kapsamındaki ihraçlar ile iktidarın
sendikal faaliyetlere bakışına yönelik
eleştirilerde bulunuldu. Raporun
“Olağanüstü Hal kararnameleri kap-
samında kamu sektöründeki toplu
işten çıkarmalar” başlıklı kısmında
kamu sektöründeki sendika üyesi ve
görevlilerinin işten çıkarılma gerek-
çelerinin dikkatle incelendiği ifade
edildi. Raporda Türkiye hükümeti
tarafından sunulan bilgiye göre
KHK ile işten çıkarılan 126 bin 674
kişinin OHAL İnceleme Komisyo-
nu’na başvuru yaptığı bunlardan 14
bin 72’sinin işe iadesinin kabul edil-
diği, 101 bin 58’inin ise reddedildiği
ifade edildi. Bu kapsamda 11 bin 544
başvurunun da henüz kararlaştırıl-
madığı vurgulandı. 

OHAL iHLALLeri 
ILO rApOrundA

ULUsLARARAsı ÇALışmA ÖRgütü 2022 RAPORUnDA OHAL 
KAPsAmınDAKİ İHRAÇLAR İLe İKtİDARın senDİKAL FAALİYetLeRe

BAKışınA YÖneLİK eLeştİRİLeRDe BULUnDU.

DW Türkçe’nin haberine göre raporda, hükümet
tarafından verilen istatistiklerde sendika üye ve
görevlilerinin sayısı hakkında bilgi verilmemiş
olmasına ilişkin “Komite, üzüntüyle karışlamak-
tadır” ifadesi kullanıldı. Ret davalarının oranına
ilişkin ise “Yüksek sayıdaki (mevcut durumda
neredeyse yüzde 88) ret davalarını kaygıyla not
etmekle birlikte, Komite, İnceleme Komisyo-
nu’nun sendika üyeleri ve görevlileriyle ilgili

olumsuz kararlarının sayısı ve sonucuna yönelik
bilgi eksikliğini de üzüntüyle karşılamaktadır”
denildi. Raporda ayrıca OHAL İnceleme Komis-
yonu’nun ve onun kararlarını gözden geçiren
idari mahkemelerin, sendika üyeleri ile görev-
lilerinin işten çıkarılma gerekçelerini dikkatle
incelemesi ve sendika dışı nedenlerle işten çı-
karılan sendikalıların işe iade emrini vermesi
gerektiği hatırlatıldı. Haber Merkezi

Üzüntüyle karşılandı

DEMOKRATParti Genel İdare Kurulu
toplantısında Başkanlık Divanı üyeleri
belli oldu. 14.Olağan Büyük Kongresini
6 Mart’ta gerçekleştiren Demokrat
Parti’de kongreden sonra ilk Genel İdare
Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi. Büyük
kongrede seçilen 50 kişilik Genel İdare
Kurulu üyeleri Genel Merkezde Genel

Başkan Gültekin Uysal’ın başkanlığında
toplanarak ülke gündemine ilişkin de-
ğerlendirmelerde bulundular.  Toplantı
sonrasında Genel Başkanı Gültekin Uy-
sal’ın yakın çalışma ekibi olan Genel
Başkan Yardımcılarının isimleri de belli
oldu. Parti Sözcülüğüne, Gelecek Par-
tisi‘nden istifa ettikten sonra Demokrat

Parti’ye katılan Neslihan Çevik getirildi.
Parti Genel Sekterliği görevi için Mus-
tafa Serhan Yücel belirlenirken, Ordu
Milletvekili Cemal Enginyurt Teşkilat
İşleri Başkanı oldu. Eski CHP Milletve-
kili Faik Tunay ise Basın Propaganda İş-
leri Başkanı olarak görevlendirildi.
Ankara - Fatih Karagöz

Ayaklarına
dolaşacak
DEVA Partisi lideri Ali Babacan İz-
mir’de Ege Sanayicileri ve İşinsanları
Derneği’nin (ESİAD) düzenlediği ‘ESİ-
AD Liderler Buluşması’ etkinliğinde
konuştu. VOA Türkçe’nin haberine gö-
re, AKP ve MHP’nin Meclis’e sunduğu
seçim kanunu değişikliği teklifiyle ilgili
Babacan şunları söyledi: “Yaptıkları de-
ğişiklikler daha çok destek alan partilere
daha çok milletvekili vermek, daha az
destek alan partilereyse hiç milletvekili
vermemeye dönük bir düzenleme. Gü-
nü geldiğinde dönüp dolaşıp kendi
ayaklarına dolaşacağını hesap etmemiş
olmaları gerçekten büyük bir garabet.
Bu değişikliklerin daha önce yakın siya-
si tarihimizde de hep iktidarların güç
kaybettiğini ve seçimi kaybedeceklerini
anladıkları zaman gündeme geldiğini
görüyoruz.” Haber Merkezi

Benzin ve motorine
yine zam
PETROL fiyatlarının ve dolar kuru-
nun artması, akaryakıtta zam olarak
vatandaşa yansımaya devam ediyor.
Akaryakıt sektörü kaynaklarının aktar-
dığına göre, dün gece yarısından itiba-
ren geçerli olmak üzere litre fiyatı ben-
zinde 1 lira 60 kuruş, motorinde 1 lira
62 kuruş zamlandı. Dün geceki zamla
birlikte, İstanbul’da bir litre benzinin fi-
yatı 19,70 TL’ye, bir litre motorinin fi-
yatı 22,25 TL’ye yükseldi. 7 Mart’ta 139
dolarla 14 yılın zirvesine ulaşan ancak
Ukrayna’da artan barış umutlarıyla ge-
çen haa 100 doların altını gören Brent
tipi ham petrolün varil fiyatı, 119 dola-
ra ulaştı. Ukrayna’da savaşın kısa süre
içinde sonlanmayacağına dair işaretler
ve açıklamalar da petrol fiyatlarını yu-
karı itiyor. Haber Merkezi

Büyüme tahmini
yarıya indi
ULUSLARARASI kredi derecelendir-
me kuruluşu Fitch Ratings, Küresel
Ekonomik Görünüm Raporu’nun
mart sayısını yayımladı. Raporda, küre-
sel ekonomik büyüme için görünü-
mün, enlasyon zorluklarının artması
ve Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik saldı-
rısının küresel enerji kaynaklarını teh-
dit etmesi nedeniyle önemli ölçüde kö-
tüleştiği aktarıldı. Küresel ekonomiye
ilişkin büyüme tahminlerinin düşürül-
düğü raporda, dünya ekonomisinin bu
yıl yüzde 3,5 ve 2023’de yüzde 2,8 büyü-
mesinin beklendiği kaydedildi. Fitch,
Aralık 2021’de açıkladığı tahminlerin-
de küresel ekonominin 2022’de yüzde
4,2 ve 2023’de ise yüzde 3 büyüyeceğini
öngörmüştü. Haber Merkezi

ET VE SÜT Kurumu, kırmızı et fiyat-
larına yüzde 48 zam yaptı. Son zamla
birlikte ESK’da sığır bonfilenin kilosu
154 liradan 228 liraya, sığır pirzolanın
kilosu 103 liradan 152 liraya, sığır
kontrfilenin kilosu 98 liradan 145 lira-
ya, sığır biek-rostonun kilosu 79 lira

50 kuruştan 117 lira 50
kuruşa, sığır kuşbaşı-
nın kilosu ise 62 lira
50 kuruştan 92 liraya
ve sığır kıymanın kilo-
su da 56 liradan 83 li-
raya çıktı. ESK’nın res-

mi internet sitesinde ya-
yınlanan fiyat listesine
göre 1 kilogram kıyma-
nın fiyatı 56 TL’den 83
TL’ye çıktı. Kilogramı

62,5 TL olan kuşbaşı ise
92 TL’ye yükseldi. Vatandaşlar,

zam sonrası ucuz et almak için
ESK’nın satış noktaları önünde uzun
kuyruklar oluşturdu.

Et yüzde 48 zamlandı

AVRUPA Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler
Kongresi tarafından hazırlanan bir raporda, Türki-
ye’de yönetimin terör suçlamasıyla görevinden alınan
belediye başkanlarının yerine kayyım atamasını sür-
dürmesinin yerel demokrasinin işleyişini engellediği
görüşü yer aldı. Euronews’de yer alan habere göre,
Slovenyalı Vladimir Prebilic ve İsviçreli David Eray
tarafından kaleme alınan ve çarşamba günü Stras-
burg’da tartışılarak oylanacak rapor ve buna bağlı ka-
rar tasarısında, Türkiye’de yönetimin yerel yönetim
temsilcilerini “terör suçlamasıyla” görevinden alarak
seçilmemiş kişileri bunların yerine atamasının,
“Türk vatandaşlarının demokratik seçimine ciddi şe-
kilde zarar vererek, yerel demokrasinin düzgün işleyi-
şini engellediği” görüşü dile getirildi. Tasarıda, terörle
mücadele yasasında yer alan terör suçlarının çok geniş
anlamda tanımlanması eleştirildi. Haber Merkezi

Ali 
Babacan

Kayyım atamaları,
demokrasiye
zarar veriyor

Raporda, görevinden alınan belediye başkanlarının yerine kayyım atama-
sını sürdürmesinin yerel demokrasinin işleyişini engellediği görüşü yer aldı. 

Demokrat Parti Başkanlık Divanı belli oldu
50 kişilik Genel İdare Kurulu üyeleri Genel Merkezde Genel Başkan Gültekin Uysal’ın başkanlığında toplanarak ülke gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulundular. 



Bu yanlışlıklar çeşmesi hâlâ kaynayıp coş-
maya devam ediyor. Yanlışı yapanlar da tu-
tumlarında ısrar edip duruyorlar. Böylece
hatalar tufanı her tarafa yayılmaya ve karşı
konulmaz bir hal almaya başlamış durum-
da. Fırsat kollayıcı din düşmanları da felake-
ti gözleyerek meseleyi istismar edip, Müslü-
manların hatasıyla İslâm’ı karalayıp duru-
yorlar. Acaba, yanlış yoldaki bu kardeşleri-
miz bu bölücü tufan dalgalarının farkına va-
racaklar mı? Veya bu tecrübeyi daha önce
geçirmiş, daha sonra da bundan
vazgeçerek öğütlerini kendisin-
den sonra gelenlere tebliğ
ve ilan etmiş zatların
nasihatlarına kulak
verirler mi? Öyle
inanıyorum ki,
bu soruya
herhangi
bir kesin

cevap verme imkânı yoktur. Bunu ancak,
hakka geri dönüş ve bu zararlı tutumdan
vazgeçiş müjdesini bize getirmesini Al-
lah’tan dilediğimiz gelecek günler
bunu kesin olarak cevaplan-
dırır. Çünkü bu acı tecrübe-
ler, sahiplerini ancak çık-
maz yollara götürür. 

PeK çok kimse bozuldu ve pek çoğu da kalbî safvetini yitirdi. İs-
lâm imajı karalandı, İslâm cahil ve şaşkın pek çok mensubu-

nun ve İslâmî öğrenmek isteyen ve onun ihtiva ettiği prensip
ve öğretilerine büyük ümitler besleyen pek çok gayr-i müs-
limin gözünden düşürüldü. İşte bütün bu kötülükler, bir-
çok sözde İslâmcının İslâmî faaliyet adı altında düştüğü

hatalardan kaynaklandı. Sonra bu kötülüklerin uzan-
tısı ve tesirleri fırsat kollayan ve bu hatayı istis-

mar için can atan düşmanların işletme-
siyle zincirleme suretinde sürüp

gitti. Söz konusu düşmanlar,
İslâm ve Müslümanlara

karşı planlarını gerçek-
leştirmek için bu

yanlışlığı sömü-
rüp onu kul-

l a n d ı k ç a
kullandı-

lar.
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Bediüzzaman’a
kulak vermek

23
Mart, Bediüzzaman Said Nursi
Hazretlerinin çileli dünya hayatı-
nın sona erdiği ve ebedi aleme

göçtüğü tarih. Bilindiği üzere 23 Mart 1960’da
Urfa’da vefat eden Bediüzzaman, bu şehirdeki
Halilurrahman Dergahı’nda defnedilmiş,
ancak 27 Mayıs (1960) askeri darbesi sonra-
sında cesedi buradaki mezarından çıkarılarak
bir meçhule götürülmüştü.

Peki, darbecilerin Bediüzzaman’ın cesedin-
den dahi rahatsızlık duymalarının sebebi
neydi? Belki başka sebepler de sayılabilir
ama onun “İman kurtarmak devası”ndan ra-
hatsızlık duyduklarını söylemek yanlış olmaz.
Çünkü o insanların imanlarını kurtarmayı bi-
rinci gündem olarak tespit etmiş ve talebe-
lerine de bunu ders vermiştir.
Bediüzzaman’ın ifadesine göre her insanın
başına ‘ebedi hayatı kazanmak ve kaybetmek
davası’ açılmış ve ‘aklı olan herkes’ sermaye-
sini bu davayı kazanmak için harcamalı.
İmanı elde etmek ve ebedi hayatı kazanmayı
birinci vazife olarak görenlerin dünyanın boş
işleriyle meşgul olması mümkün mü?

İşte darbeciler ve onlar gibi düşünenlerin Be-
diüzzaman’dan rahatsızlık duymalarının se-
bebi buydu. Esasında onlar Bediüzzaman’ın
cesedinden değil, eserlerinden ve fikirlerinden
rahatsızlık duyuyorlardı ve belki de yine aynı
rahatsızlık şimdi de devam ediyordur. Nihaye-
tinde Bediüzzaman, eserleriyle ve fikirleriyle
Türkiye’nin gündemi olmaya devam ediyor.

Bu günlerde yine bir ‘dünya savaşı’ var ve in-
sanlar ister istemez ‘taraftar olmaya’ zorlanıyor
ya da meylediyor. Bediüzzaman’ın bu nokta-
daki ölçüsü de hayati öneme sahip. 

“Dördüncü Mesele”de şu ikaz vardır: “Fakat
büyük dairenin câzibedarlığı cihetiyle küçük
dairedeki lüzumlu ve ehemmiyetli hizmeti bı-
raktırıp lüzumsuz, mâlâyani ve âfâkî işlerle
meşgul eder. Sermaye-i hayatını boş yerde
imha eder. O kıymettar ömrünü kıymetsiz şey-
lerde öldürür. Ve bazen bu harp boğuşmala-
rını merakla takip eden, bir tarafa kalben
taraftar olur. Onun zulümlerini hoş görür, zul-
müne şerik olur.” (Asa-yı Musa, s. 21)

Hakikaten, dünyadaki ‘harp boğuşmaları’nı
merakla takip etmek ve üstelik bir tarafa mey-
ledip, ‘zalim’lerin zulmünü hoş görmek ve zu-
lümlere ortak olmak akılla, iz’anla, insala izah
edilebilir mi?

İşte Bediüzzaman böyle hayati ikazlarda bu-
lunmuş ve insanların hem dünya hem de ahi-
ret saadetini kazanmalarına vesile olmuştur.
Bu sebeple Risale-i Nur’daki ikazlara kulak ver-
mekte fayda vardır.

Risale-i Nur’dan istifade eden bütün ‘talebe-
ler’, 23 Mart’ı vesile ederek bu Kur’an tefsirin-
deki mesajları daha çok kişiye, Türkiye’ye ve
dünyaya ulaştırmasında sayılamayacak kadar
fayda vardır.

Vefat yıldönümünde rahmetle andığımız Be-
diüzzaman’ın eserlerini önce nefsimize, sonda da
insanlığa ulaştırmak vazifemiz olmalı.

Fark

Faruk Çakır
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Dinin siyasete alet
eDilmesi islama

zarar verDi
MuHaMMed Said Ramazan el-Buti,
Kürt asıllı Suriyeli, İslâm Alimi ve Yazar
(Merhum): İslâmî cemaat ve hareketlerin
büyük çoğunluğu, Üstad Bediüzzamanın
sakındırdığı vartalara düşmüşlerdir. Nite-
kim bunlar, İslâmî faaliyetlerinde İslâm’a
hizmet gibi bir meseleleri olmayan, siyaseti
biricik amaç ve hedelerine ulaşma vesilesi
ve meslek edinen, bunu aynı anda hem va-
sıta hem de gaye yapan diğer parti ve ör-
gütlere uymayı daha hoş ve tatlı bulmuş-
lardır. Bu cemaatlerin pek çoğu söz konu-
su profesyonel politikacıları taklit etmeye
başlamışlar. Bu konuda, iki görevin özü ve
iki yolun metodu arasındaki korkunç farkı
göremiyorlar. Bunun sonucu da Bediüzza-
man’ın sakındırdığı husus olmuştur. 

İSlâm’ı şaHıSlarına 
pErDE yapTılar

Bunlar, Allah’ın dinini tebliğ etmeyi,
insanlara İslâmı ve dâvasını öğretmeyi bir
yana bırakıp bunun yerine iktidar koltu-
ğuna gelmeye, idareciler ve siyasî amaçlı
kimselerle bu yolda yarışa ve çekişmeye
yöneldiler. Böyle bir yol tercih ettikleri
için de bu uğurda çeşitli kesimlerle antlaş-
malar akdedip diğer birilerine husumet
beslemeye mecbur kaldılar. Peki, sonuç
ne oldu? Sonuç şöyle oldu: Allah yoluna
çağrı ve O’nun dinini tanıtma görevi boş
kaldı. Ne yazık ki, bu boşluğu misyoner-
ler, tahripkârlar ve kötü niyetli insanlar
doldurmaya başladı. İkinci olarak da şöy-

le oldu; Söz konusu İslâmcılar, profesyo-
nel siyasîlerle aynı yolda birleştiler, aynı
metodta kaynaştılar, Bunun sonucu, İs-
lâmcıların safına, liderlik ve iktidar konu-
sunda siyasî emelleri ve kişisel çıkarları
bulunan pek çok kişi sızıp karıştı. Bu
kimseler, İslâm’ı şahıslarına ve amaçlarına
perde yaptılar. 

Doğruluk vE 
alDaTmaca yan yana gElDİ
İki taraf arasında, metod birliği ve üs-

lup birliği bu durumu kolaylaştırdı. Bun-
dan sonra, İslâmî bir hedefe bürünme
son derece kolay ve basit hale geldi. Sayfa-
lar karıştı, doğruluk ve aldatmaca yan ya-
na geldi, halk gerçekleri fark edemez ol-

du, geniş halk kesimleri temyîz ve tefrik
kabiliyetlerini yitirdi. Üçüncü bir sonuç
da şu oldu: Söz konusu İslâmcılar, siyâsî
parti ve örgütlerin belli hedelerine ulaş-
mak için genel olarak başvurdukları, yer-
yüzünde bozgunculuk çıkarmak, çoğun-
luğun maslahatına zarar vermek, masum
insanları korkutmak, suçsuzları katlet-
mek gibi yolları kendileri için de meşru
görmeye başladılar. Ki bütün bu metod-
lar, Bediüzzamanın da vurguladığı gibi,
Allah’ın dinindeki şu kanun ve düstur ile
sakıncalı ve mütecaviz birer metodtur.
Allah’ın dinindeki kanun şudur: “Hiçbir
suçlu başkasının suçunu yüklenmez.”8
Düstur da şudur; Def-i mefâsid, celb-i
menafiden önce gelir.”

MuhAMMed SAid RAMAzAn el-BuTi, ÜSTAd BediÜzzAMAnın SAkındıRdığı VARTAlARı
 yApARAk, dini SiyASeTe AleT edenleRin iSlAM’A BÜyÜk zARAR VeRdiğini SöyleMiŞTi.

Çıkmaz yollara götürür İslam 
imajı karalandı

muhammed Said ramazan El-Buti: allah’ın dinindeki kanun şudur: “Hiçbir suçlu başkasının suçunu yüklenmez.”8  Düstur da şudur; Def-i mefâsid, celb-i menafiden önce gelir.”

Yine, bu tür eylemleri yapan kişinin, Allah’ın huzurunda durup kulluk et-
me ve kendini Allah’a ibadete adama zevkini muhafaza etmesi imkânsız-
dır. Sonra bütün bunların neticesi olarak, İslâm’ın münezzeh ve uzak bu-
lunduğu şeyler ona yakıştırıldı. Meselâ, teröre bünyesinde yer verdiği,
yeryüzünde anarşi etkenlerini teşvik ettiği, insanların maslahatlarına
zarar verdiği, ferdî çıkarlar veya şahsî maslahatlar için suçsuz kala-
balıkları feda etmeyi meşru gördüğü iddia edildi. Yeryüzünde
düşmanlık ve fesat çıkarma peşinde koşan bazı devlet ve çev-
reler, bunu bir altın fırsat olarak değerlendirdiler, bu ithamı
şişirdikçe şişirdiler, propagandalarla onu yaydılar, onu
olduğundan çok fazla gösterdiler ve bu yolda sesli ve
görüntülü bütün yayın organlarını seferber etti-
ler. Böylece İslâm’ın aleyhinde dolaplar
dönmeye başladı. Bundan peşpeşe
çok büyük zararlar doğdu.
Haber Merkezi

Sonra bütün bu sonuçlar da şöyle bir sonuç doğurdu; Bu kişiler önünde,
arzu ettikleri İslâmî toplumu kurma yolu kapandı. Hatta, kendileriyle bu

emelleri arasındaki uçurum gittikçe büyüdü, engeller kat kat arttı. Dola-
yısıyla, ne dinî konuda cahiller ve şaşkınlar cahillik ve şaşkınlıklarından

kurtulup İslâm’a sempati besleyip ona bağlandı, ne de yöneticiler ve li-
derler söz konusu İslâmcıların İslâmî maksatlarının samimiyetine

ve dine gerçek dostluklarına güvendi. Aksine, söz konusu yöneti-
ciler kendi içlerinden, bunların, her ne kadar aldatıcı ve yeni bir

metod icad etseler de siyaset düşkünü ve iktidar aşığı bir grup
olduğuna kanaat getirdi. Bizzat bu İslâmcılar da Allah’ın di-

nine ilişkin samimiyet ve ihlaslarını, Allah’a ibadet ve
kulluk mihrabında sebat ve sürekliliği koruyamadılar.

Çünkü, yeryüzünde fesat çıkarma çabası, insan-
ların maslahatlarına zarar verme, masum ve

suçsuzların dokunulmaz hayatlarını
önemsiz görme gayretinin, kalpte

ihlas ışığından bir parıltı bı-
rakması mümkün de-

ğildir. 

Kalpte ihlas bırakmadı Çok büyük 
zararlar doğurdu

muhammed Said 
ramazan el-Buti

Sağlıkta 
şiddet varsa 
biz yokuz!
Türk Tabipleri Birliği
(TTB) ve 56 ayrı uzmanlık der-
neği ortak açıklamalarında, şid-
detin sağlığı öldürdüğünü
vurgulayarak, “Sağlıkta şiddet varsa, biz
yokuz” dedi. Açıklamada şiddetin, sistematik
uygulanan, hasta ve yakınlarının sisteme dönük öfke-
sini sağlık çalışanından çıkardığı bir soruna dönüştüğüne dik-
kat çekilerek, “Şiddet hekimlerin mesleki doyumlarını yok
ediyor, meslekten ya da ülkeden ayrılmalara yol açıyor” dendi.

Bakan, zam
tartışmasını 

anlamlı bulmadı
Çalışma ve Sosyal Güvenlik

Bakanı Vedat Bilgin, son günler-
deki ‘asgari ücrete zam’ tartışmala-

rını anlamlı bulmadığını söyledi.
Gaziantep’teki Şehitkamil Sanat Merkezi’nde

düzenlenen bir etkinlikte konuşan bakan şunları
kaydetti: “Çünkü gerekeni enlasyon farkıyla yaptık. Bu

durumlarda işçiyi de işvereni de düşünmek lazım. Çünkü as-
gari ücret artarken, iş verenlerin de maliyeti arttı.”
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Risale-i NuR eseRleRi
tam biR elmas gibi

risaleler ile tanIŞmam imanImI kuvvetlenDirDi ve kaFamI kurCalaYan sorularI
çözmeme ve etraFImDa sorulan sorulara CevaP vermeme çok YarDImCI olDu ve ol-
maYa Devam eDiYor. kur’an’I ve islamiYeti DaHa iYi anlamam için çok YarDImCI olDu.

Y
eni Asya gazetemizin

bu özel sayısında rö-

portaj konuğumuz Yu-

suf Nurlan abi, eski

adıyla Artur omas.

Kendisi yaklaşık 20 yıl önce Müslü-

man olmuş ve hayatını bu şekilde sür-

dürmekte. 

Yusuf Nurlan Ağabey, bize İsla-
miyete geçiş dönemini anlatır mı-
sın? Nasıl oldu da dinini değiştir-
me kararı aldın?

“Yaklaşık 20 yıl önce kendimce bu
kararı aldım. İnançlı Hıristiyan bir
ailenin çocuğuyum. Evimizde ve
çevremizde başka dinler hakkında
hiç konular geçmezdi, ta ki doğuda
Berlin duvarının yıkılmasıyla birlikte
bizim Almanya’ya geldiğimiz zama-
na kadar.  

Her dinden ve ırktan olan, karışık
bir sınıfa geldim. Benim için her şey
çok yeni ve alışmam gereken bir du-
rumdu, çünkü evimizde ‘kara kafa-
lar’ olarak adlandırılan farklı bir in-
san kitlesiyle tanışmaya başlamıştım. 

18 yaşındaydım ve aslında dünya-
da çok yaygın olan İslam dini hak-
kında hiçbir şey duymamıştım. 

Arkadaşlar ile muhabbet ederken
Peygamber Efendimiz’in (asm) ismi
geçti ve ben kim olduğunu sordum,
çünkü ilk defa duymuştum ismini. 

O yaşıma kadar Hıristiyanlık dini-
ni elimizden geldiği kadar yaşamaya
çalışmıştık, fakat daha çok taklidî
olarak. Yaşım ilerledikçe içimdeki
bir boşluk olduğunu daha çok his-

setmeye başladım. O aralar belirli bir
arayış içerisindeydim. 

Belirli sorularıma artık tatmin edi-
ci cevaplar alamıyordum, çünkü ço-
ğu zaman bilgisizlikten. 

Arkadaşlarım ile muhabbet ettikçe
daha da merağım arttı. Özellikle
‘başka bir Peygamber daha var, son
Peygamber’ cümlesi geçtiğinde, res-
men içimde bir hareketlenme başla-
dı ve ben bu dini daha yakından ta-
nımak istiyorum deyip, sonunda İs-
lamiyete geçme kararı aldım.” 

İnançlı ve özellikle ön yargılı bir
Hıristiyan, dinine bağlı bir ailede
bu adım çok büyük bir adım ol-
muş. Peki, özellikle ailenin ve ya-
kın çevrenin bu kararına tepkisi
nasıl oldu? Ne tür zorluklar ile kar-
şılaştın?

“İslamiyet’e geçiş kararım çok ko-
lay oldu, çünkü hem kalben hem de
aklen ikna olmuştum, hayatımdaki
tek eksiğin bu olduğuna kanaat ge-
tirdiğim için. Fakat bunu aileme ka-
bul ettirmek başta çok kolay olmadı. 

Evde otoriter bir baba figürü mev-
cuttu ve seni artık ‘eskisi’ gibi görmü-
yor, sanki farklı birisi olmuş gibi gö-
rüyordu, halbuki değişen sırf dinim
ve ismim olmuştu. 

Özellikle ailem için alıştıkları o ka-
lıptan çıkmak çok zordu. Gözlerinde
sanki suçlu gibiydim, ailemden çık-
mış gibi. ‘Böyle bir şeyi nasıl yapar-
sın? Senin beynini yıkamışlar’ gibi
cümleler duyuyordum onlardan. 

Zorluklara gelince, ilk zamanlar
namazlarımı gizlice kılıp ver-

diğim karara desteksiz
devam ediyordum.

Aile içi iletişimi-

miz de eskisi gibi değildi. 
‘Namazını ve ibadetini büyük an-

ne ve baban geldiğinde onların ya-
nında yapmayacaksın’ gibi tepkilerle
karşılaştım. 

Bu zorlu döneminde sana yeni
dinin olan İslam inancı nasıl yar-
dımcı oldu?

“İslamiyette ve genel öğrendikle-
rimde bunun bir imtihan olduğunu
biliyor, her şeye sabır etmem gerek-
tiğini ve inşallah yakın zamanda her
şeyin normalleşeceğine inanmak içi-
me bir nevi su serpiyordu. 

Seçmiş olduğum yolun doğru ol-
duğunu biliyordum ve sabır etmeye
devam ediyordum. 

Hiç kolay bir dönem olmamış se-
nin için. Peki, hiç vermiş olduğun
karardan pişmanlık duydun mu?
Hatta ve hatta tekrardan dinini de-
ğiştirmeyi düşündün mü?

Hayır, zor olsa da hiç pişman ol-
madım. Çünkü ne kadar eleştiri ge-
lirse gelsin, doğru yolda olduğumu
biliyordum. 

Elhamdulillah, bu çok güzel.
Rabbim sana o an dayanma gücü
vermiş, hem de başkalarına bir ör-
nek olmak için örnek bir davranış.
İslamiyet’e geçtikten sonra Risale-
ler ile de tanıştın. O tanışma nasıl
ve kimin sayesinde oldu? İslamiye-
te ilk geçtiğin dönemlerde mi yok-
sa daha sonra mı oldu?” 

Evet, Risale-i Nur eserleri, tam bir
elmas gibi. Maalesef tanışmam çok
geç oldu. Bir arkadaşım vesilesiyle
bir gün Risale-i Nur eserlerinin
okunduğu medreseye gittik. Kendisi

dersleri çok takip etmese de, İslami-
yete geçtiğimi bildiği için ‘Aslında
tam senlik, sorulara çok güzel cevap
veriliyor. Gitmek istemez misin?’ di-
ye sordu. 

İslama geçmiş olsam da hem ol-
gun değildim hem de çok bilgi ek-
sikliğim vardı. Belirli bir olgunluğa
ulaştığım 30’lu yaşlarımda Risaleler
ile tanışmam imanımı kuvvetlendir-
di ve kafamı kurcalayan soruları çöz-
meme ve etrafımda sorulan sorulara
cevap vermeme çok yardımcı oldu
ve olmaya devam ediyor. Kur’an’ı ve
İslamiyeti daha iyi anlamam için çok
yardımcı oldu.

Üstad Bediüzzaman’ın “Risalele-
re ekmek ve su gibi ihtiyaç var” de-
diği cümleye ne kadar da uyuyor.
Şu an evlisin ve 3 çocuğun var. Eşin
başörtülü. Hıristiyanlığa bir ben-
zerliği var, sonuçta rahibeler de ba-
şörtülü. Ailenin bu konudaki tep-
kisi nasıl oldu?” 

“Elhamdülillah bu konuda pek
zorluk çekmedim. En zor zamanları
ilk geçiş dönemimde yaşadım diye-
biliriz. Tam tersi eşimi çok sevdiler
ve kabul etmeleri hiç zor olmadı.
Güzel bir etkisi oldu hatta. Ev içeri-
sinde zamanında ‘tabu’ konusu olan
İslamiyet konuşulmaya başladı. Ken-
dileri henüz İslamiyete geçmiş olma-
sa da, karşılıklı saygı ve sevgi dö-
nemlerimiz devam ediyor. Allah’tan
ümit kesilmez, belki bir gün onlar da
benim aldığım kararı alırlar.” 

İnşallah... Dediğin gibi Allah’tan
ümit kesilmez. Bir sorum daha var.
Gayr-ı Müslimler ile iletişim konu-
su hakkında ne düşünüyorsun? İki
dine de mensuptun ve iletişim kur-
ma imkânın oldu. Bize son olarak
bu konu hakkında ne diyebilirsin?

Evet, bu hiç de kolay bir soru değil.
İnançlı insanlar ile bu çok zor değil,
çünkü çok benzer yönlerimiz var.
Mesela kendim ile örnek vereyim.
Kilisede dua sonunda ‘amen’ derdik.
İslamiyette’de ‘amin’ diyoruz. Sanki
iki kardeş gibi. 

İnanmayanlar ile bu konular çok
zor, fakat onlarla da özellikle insanî
değerler hakkında konuşulup, belki
akıllarında bir soru işareti bırakabi-
liriz. 

Allah razı olsun ağabey. Bizim
için zaman ayırdın ve enteresan
şeyler paylaştın. Rabbim muhafa-
za eylesin ve sayımızı arttırsın…
Amin..” 

Üstada
“Bediüzzaman”

ünvanının verilmesi

Ü
stad Said Nursî, “Bediüzzaman” ünvanıyla
ilk tanışmasından sonra, bu ünvan ile ta-
nınmasını zamana bırakmış, umumun ve

bilhassa ulemanın kabulüne havale etmiştir.
İlk olarak bu ünvanı 1892’de Siirtli âlim Molla

Fethullah Efendi’nin ona uygun görmesi, ondaki
harika zekâ ve hafızaya şahitlik etmesi ve sordu-
ğu suallere muknî cevaplar alması sebebiyle ol-
muştur. 

Bu ünvanla tam tanınması ise, daha ziyade
“Van hayatı”nın ilk safhasında ve daha sonra İs-
tanbul hayatında tahakkuk etmiştir.

Bedîüzzaman Hazretleri, Siirt’te Molla Fethul-
lah Efendi’nin onu imtihan etmesi neticesinde
vardığı kararını ve söylediği takdirkâr sözlerini,
1946 senesinde Emirdağ’da yazdığı bir mektu-
bunda şöyle beyan eder: 

“Meraklı kardeşimiz Re’fet Bey, Bedîüzzaman-i
Hemedânî’nin üçüncü asırda, vazife ve te’lifatı
hakkında malûmat istiyor. Ben o zât hakkında
yalnız hârika bir zekâveti ve kuvve-i hafızası bu-
lunduğunu biliyorum. Elli beş sene evvel, Üstâd-
larımdan Siirtli merhum Molla Fethullah, Eski Sa-
îd’i ona benzeterek, onun o ismini ona vermiştir.” 

Bediüzzaman’ın Van’a ilk gelişi, 1897’de Hasan
Paşa’nın dâvetiyle gerçekleşir. Medrese ilimlerini
tamamlayıp icazetini de almış bir genç olarak
Van’da bulunan Üstâd, burada yaptığı ilmî mü-
nâzaralar ile büyük bir şöhret kazanır. 

Hatta İstanbul’a ilk olarak 1908’in başında git-
tiği zaman, Van Valisi İşkodralı Tahir Paşa onu yol-
cu ederken şöyle der: “Buradaki âlimleri mağlup
ettin, bakalım o büyük denizdeki balıklara da ga-
lip gelebilecek misin?”

Ve bir yazar, onun İstanbul’a teşrif etmesini,
“Şarkın yalçın kayalıklarından bir ateşpare-i zekâ
İstanbul âfakında tulu etti” diye ilân ediyordu. 

Sonrası malûm. Şekerci Hanı’ndaki ikâmetgâ-
hına astığı, “Burada her suale cevap verilir, fakat
hiç kimseden sual sorulmaz!” levhası ve çok ha-
reketli geçen İstanbul hayatı. 

Öyle ki, Bediüzzaman ünvanının İstanbul âlim-
leri, Osmanlı Şeyhülislâmları ve Padişah tarafın-
dan da kullanılır olması. 

Doğudaki aşiret reislerine Bediüzzaman imza-
sıyla sadaretten telgralar çekmesi..

Burada bir noktaya bilhassa dikkat çekmek ge-
rekir: 

Said Nursî Hazretleri, bu ünvanı ilk olarak Molla
Fethullah Efendi’nin kendisine lâyık görmesiyle,
hemen o ünvanı sahiplenerek kendisini o ünvan
ile ileri sürmüyor. Ancak umumun kabulüne
mazhar olduktan sonra o imzayı sahipleniyor. 

Kendisine yöneltilen, “Sen imzanı bazen ‘Bedi-
üzzaman’ yazıyorsun. Lâkap medhi imâ eder.” tar-
zındaki imâlı ve meraklı bir itiraza da şöyle karşılık
verir:

”Medih için değildir. Kusurlarımı, sened-i özrü-
mü, mazeretimi bu ünvan ile ibrâz ediyorum. Zirâ
bedi, garip demektir. Benim ahlâkım, suretim gi-
bi ve üslûb-u beyanım, elbisem gibi gariptir, mu-
haliftir. Görenekle revaçta olan muhakemat ve
esalibi (üslûpları), benim üslûp ve muhakema-
tımla mikyas ve mihenk itibar yapmamayı bu ün-
vanın lisan-ı haliyle rica ediyorum. Hem de mu-
radım, ‘bedî’ acip demektir.”

Daha sonra Üstâd, kendisine verilen bu ünva-
nın aslında Risale-i Nur’a ait olduğunu şöyle ifade
buyurur: “

“Şimdi anlıyorum ki: Eskiden beri benim liya-
katım olmadığı halde bana verilen Bedîüzzaman
lâkabı benim değildir. Belki Risâle-i Nur’un man-
evî bir ismi idi. Zâhir bir tercümanına âriyeten ve
emaneten takılmış. Şimdi o emanet isim, hakiki
sahibine iade edilmiş.”

meHmet aYnaCI

RÖPORTAJ

18 YaŞInDa mÜslÜman olan YusuF nurlan (artur tHomas):
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ağdaş İslâm stratejisinin İslâm dün-
yasının muhtemelen gelişebilece-
ği en fazla istikbâl vadeden bir ze-

min olarak ön plana çıkmış durumdadır.
Diğer önde gelen Müslüman düşü-

nürlerle birlikte Said Nursî, bu tekâmül
ve gelişme döneminin teorik temellerini
kurmuş bulunmaktadır.

…
Said Nursî’nin düşünceleri, günümüz

İslâm dünyasının çözüm bekleyen diğer
bir âcil problemi “küreselleşme süreci”
için de son derece faydalıdır. Ayrıca, Batılı
ve İslâmî politik kültürler arasındaki iliş-
kilerle birlikte, medeniyetler çatışması
teorisine karşı İslâmî bir yaklaşım formü-
le etme konusunda da Nursî’nin fikirleri
yararlı olacaktır.

…
Günümüzde, Müslüman ülkeler siyasî

ve hukukî alanda bir hayli çelişkili şekilde
gelişmektedirler. Söz konusu alanlarda,
İslâmî gelenekler evrensel olarak kabul
gören standartlar ve Batı kökenli liberal
değerlerle birlikte varlığını sürdürmekte-
dir.

…
Dahası, günümüzde herhangi bir mo-

dernleşme ve demokratikleşme projesi,
İslâm siyaset ve hukuk geleneği içinde
anlaşılması/gerçekleştirilmesi ya da en
azından münasip bir şekilde tanımlan-
ması durumunda birçok İslâm devletinin
çok sayıda muhtemel talipleri olacaktır.
Tersi de aslında doğrudur: İslâm düşün-

cesinin özüne karşı çalışan demokratik
kurumlar inşa etmeye kalkışılırsa, hiçbir
siyasî reformun hayatta kalma şansı bu-
lunmamaktadır. Objektif olarak hem en
üst kademedeki insanlar hem de halk
kitleleri, siyasî istikrar ve güvenliğin eşlik
etmesi halinde, demokratik gelişmelere
karşı genellikle ilgi duymaktadırlar. Bu da
ancak demokratikleşmenin, bütün deği-
şimleri kuşatan İslâmî yorum da dahil ol-
mak üzere, İslâm siyaset ve hukuk gele-
nekleri içinde realize edilmesi şartıyla ta-
hakkuk edebilir. İslâm dünyasının siyasî
ve hukukî reformlarla ilgili stratejisi, ev-
rensel demokratik prensiplere uyumlu

ve çağdaş realiteye uyması için yeniden
modellenmiş İslâmî değerler sistemi ile
birlikte (diğer hususların arasında hukukî
ve siyasal olanlar) onu (İslâmî) küreselleş-
me sürecine katmayı amaçlamalıdır.

Bu, ancak İslâm siyasî ve hukukî dü-
şüncesinin müspet potansiyelinin çok
aktif bir şekilde işletilmesi ve düşünürle-
rin, yeni realitelerle ilgili sorunlar hakkın-
da ve İslam’ın küreselleşen dünyadaki ro-
lü üzerinde çalışmaya teşvik edilmesi du-
rumunda elde edilebilir. Bu problemin,
Said Nursî’nin entelektüel mirasına mü-
racaat etmeden çözülmesi ise mümkün
değildir.

ProF. Dr. leoniD sYkiainen

Devlet Üniversitesi, ekonomi 
YÜksek okulu, moskova

İslamî demokrasi formülü Said Nursî’de

Ç

Yusuf Nurlan



B
irleşmiş Milletler Çevre Koruma
Programı ve Microsoft Araştırma
Merkezi’nin ortaklaşa yaptığı son
araştırmalardan birine göre, dün-
yamızda 8 milyon 700 bin civarın-

da canlı türü var. Canlılar dünyasında özel bir
donanıma sahip olduğu apaçık olan insan;
besbelli ki yaratılışıyla olduğu gibi; düşünme,
bilme, isteme, konuşma gibi özellikleriyle Ya-
ratıcısının varlığından başka O’nun ilim, irade,
kelâm gibi sıfatlarını yansıtıyor. “Büyük insan”
olarak anılan kâinat/evren de hem Yaratıcısı-
nın sahip olduğu özellikleri gösteriyor hem de
akıl almaz büyüklüğü ile O’nun bu özellikleri-
nin sonsuzluğuna işaret ediyor. Kur’an kelâm
sıfatı yanında O’nun “nihâyetsiz ilm”inden gel-
diği için—bizim açımızdan—başlangıç ile so-
nu, geçmiş ile geleceği, kısacası “kuru ile yaş”
her şeyi açık veya örtülü, işarî veya remzî mâ-
nâsı ile mahiyetinde taşıyor. Diğer bir ifadeyle
bu İlahî mesaj—kaynağı “sonsuz” olduğu
için—varlığı hem mekan boyutunda bütün
katmanlarıyla hem zaman boyutunda bü-
tün süreçleriyle Yaratıcısı adına okuyor, açık-
lıyor, yorumluyor... 

Kur’an’ın mekân ve zaman koordinat-
larını okumasına derinliğine ulaşabil-
mek için şüphesiz ki, Kur’an gözlüğü-
ne sahip olmak, başka bir deyişle
Kur’an nûru ile bakmak gerekiyor.
Bunun için aklî bakımdan hem
Kur’an ilimlerini hem büyük Kur’an
demek olan kâinata dair bilgileri tahsil
etmek hem de ruhî bakımdan takva ve
ihlasla dolmak icap ediyor. İlaveten bunun
gerektirdiği hal ve tutum içinde Yaratıcı’ya
yönelmek, O’nun mesajlarının açılmasını ıs-
rarla talep etmek ve buna elverişli hale gel-
mek iktiza ediyor. Bu gerçekleştiğinde,
O’nun—âyetlerinde işaret ettiği üzere—(An-
kebut 29/69; Enfal 8/29) böyle kimselere yol
göstereceği, “furkan” bahşedeceği açıkça
anlaşılıyor.

Hayatına baktığımızda, Bediüzza-
man Said Nursî’nin tam da böyle bir
şahsiyet olduğunu görüyoruz.
1878 yılında Bitlis’te (Hizan, Nurs)
doğan Bediüzzaman, medreselerde
okunan klasik ilimleri tamamlayarak on
dört yaşında iken icazet alıyor. İlkin Bitlis
valisi Ömer Paşa, sonra Van Valisi Hasan Pa-
şa’nın yanında kalıyor, daha sonra da bilhassa
Van Valisi Tahir Paşa’nın konağında ikamet
ederken onun zengin kütüphanesinden fay-
dalanarak fen bilimlerine dair bilgilerini geliş-
tirme imkânı buluyor. Manevî bakımdan da
eşzamanlı olarak kendisini Kur’an ve sünnetin
rehberliğinde eğitiyor, bölgede yaygın olan
tasavvufî ekollerle temas içinde bulunuyor,
nefsini tezkiyeye tabi tutarak ruhî tekamülü-
nü geliştirmeye çalışıyor. Bu ilmî ve manevî te-
kâmül ile bir taraftan içinde yaşadığı toplumu
gözlemleyerek, bir taraftan da dış dünyayı—
o günkü şartlarda—matbuattan takip ederek
tahlil ediyor, ana problemleri tespit edip
Kur’an nûru ile bakarak çözümler üretmeye
çabalıyor. Daha çarpıcı bir ifadeyle Kur’an göz-
lüğü ile “zamanın ruhunu okuyor!”. 

Bu çerçevede Bediüzzaman, ana problem
olarak eğitim sorununu görüyor, zihninde din
ilimleriyle fen ilimlerinin bir arada okutulacağı
bir model oluşturuyor (Medresetü’z-Zehra).
Bunu üniversite düzeyinde gerçekleştirmek
için girişimlerde bulunmak üzere İstanbul’a
geliyor (1907 sonları). 1908’de Meşrutiyet ilan
edildiğinde İslam adına meşrutiyeti savunu-
yor, 1910’da yetiştiği bölgeye dönerek aşiret-

lere yeni yönetimi anlatıyor. Bir aralık Suriye’ye
geçerek Şam’da Emeviye Camii’nde hutbe
okuyor. Bir taraftan da sürekli olarak ilmî meş-
guliyetlerini sürdüren Bediüzzaman, 1911’de
tefsir mukaddimesi olarak Muhakemat isimli
eserini kaleme alıp bastırıyor. Birinci Dünya
savaşı başladığında oluşturduğu milis gücüy-
le savaşa katılıyor, bu defa cephede İşaratü’l
İ’câz isimli tefsirini telif ediyor. Van-Bitlis ve
Muş’u savunmaya çalışırken Ruslar tarafından
esir alınıyor, iki yıl esarette kaldıktan sonra
1918’de İstanbul’a dönüyor. O günkü şartlar-
da en büyük ulema meclisi olan Dârü’l-hik-
meti’l-İslâmiyye’ye üye olarak tayin ediliyor.
1922 yılında kurum faaliyetlerini sona erdirin-
ce Van’a dönüyor, 1925 yılında da, hiç ilgisi ol-
madığı hatta karşı çıktığı halde Şeyh Said is-
yanı ile ilişkilendirilerek Isparta’ya (Eğridir, Bar-
la) sürgüne gönderiliyor. 

Anadolu’da, İslam dünyasında ve insanlık
âleminde dinî, siyasî ve sosyal gelişmeleri sü-
rekli olarak Kur’an nuru ile tahlil eden Bediüz-
zaman, fen ve felsefeden gelen itirazlarla
iman esaslarının zayılaması, İslamî ahkâm ve
şeâirin etkisizleştirilmesi karşısında—kendi
ifadesiyle—bütün mesaisini iman haki-
katlerinin anlaşılması ve açıklanması
çalışmalarına hasrediyor. Barla’da kal-

dığı sekiz yıllık süre zarfında Risale-i Nur adını
verdiği manevî Kur’an tefsirini kaleme almaya
başlıyor. Faaliyetleri dönemin idarecilerince
suç telakki edilerek 1935 yılında Eskişehir’de
mahkemeye çıkarılıp tutuklanıyor. Bundan
sonra 1950’lere kadar devam edecek olan sü-
reçte adı geçen Külliyatı telif etmeye devam
ediyor. Eskişehir hapsinden sonra Kastamo-
nu’ya sürgüne gönderiliyor. 1943’de Deniz-
li’de yargılanıp tekrar hapse atılıyor. Ardından
Emirdağ’a sürgüne gönderiliyor. 1948’de Af-
yon Cezaevine konuluyor. 1950’de Demokrat
Partinin iktidara gelmesiyle belli bir rahatlığa
ulaşarak serbest kalıyor.1952’de yargılandığı
İstanbul mahkemesinden beraat ediyor, nihâ-
yet 1960’da Urfa’da vefat ediyor.

Kendisine verilen lakapla mütenasip olarak
Bediüzzaman idrak ettiği mutlakiyet, meşru-
tiyet ve cumhuriyet dönemlerindeki her türlü
fikri, siyasî ve sosyal dalgalanmaları takip edi-
yor, Kur’an ve sünnet ışığında tespit ve tahlil-
ler yapıyor. Bunları eserlerinde paylaşıyor.
Onun her biri ayrı bir kitap çalışması hacmin-

deki tespit ve tahlillerinden birkaçına—basit
ifadelerle—şöyle işaret olunabilir:

a) Kâinat yahut evren mükemmel düzeni
ve kusursuz işleyen yapısı ile Yaratıcının “bü-
yük kitabı”, Kur’an da bu kitabın açıklayıcısıdır.
Dolayısıyla kâinattaki düzeni inceleyen fen bi-
limleri ile Kur’an çalışmalarına yoğunlaşan din
bilimleri birlikte tahsil edilmelidir. b) Kâinatta
görülen “kanunlar” Yaratıcının irade sıfatın-
dan, Kur’an’la gelen “hükümler” de O’nun ke-
lâm sıfatından gelen esaslar olup aralarında
asla karşıtlık ilişkisi olamaz. c) Örgün eğitimin
yapıldığı kurumlar ile (medrese, mektep), di-
nin derûnî yönüne odaklanan kurumlar (tek-
ke, dergâh) arasında zıtlık olmamalı; her iki ku-
rum insanların akıl ve kalplerini birlikte inşa
etmelidir; Kur’an da insanı aklı ve kalbiyle bir-
likte tenvir etmektedir. d) İslamiyet en büyük
insanlık (insaniyet-i kübra), şer’î ahkam ise en
büyük medeniyettir (medeniyet-i fuzlâ). e)

Adalet, Kur’an’ın; bütününde, her sûre-
sinde hatta her âyetinde açık veya zımnî

olarak temel maksat yaptığı dört ana konu-
dan birisidir. f) İnanç ve fikir hürriyetinin be-
nimsenmesi istikametindeki gelişmeler hesa-
ba katılarak günümüzde cihat; ilim ve fikre
dayalı cihad-ı manevî şeklinde öne çıkmakta-
dır. g) İslam her türlü baskı ve istibdâdı kaldır-
mayı amaçlamış, şûra ve meşverete dayalı bir
düzenin altını çizmiştir. h) Hürriyet imanın bir
hassası, Rahman’ın bir hediyesi olduğundan
idari kategoriler arasında demokratlığa vurgu
yapmak gerekir. j) İslam toplumunun salahı;
iman, ilim, şevk, muhabbet, merhamet, sıdk,
izzet, fedakârlık, meşveret, hürriyet gibi de-
ğerlerin en güçlü şekilde hâkim olmasına
bağlıdır. k) İçinde yaşadığımız ahir zamanda
küfür ve dinî ahkamı etkisizleştirme çabaları
fikrî mücadele yanında, her iki zihniyetin aynı
zamanda “şahs-ı manevî” olarak gelmesi kar-
şısında; yine fikrî mücadele yanında “şahs-ı
manevî” teşekkül ettirerek mukabeleye tabi
tutulmalıdır.

Sonuç olarak; 23 Mart Bediüzzaman’ın “şah-
siyet-i maddiyesi”nin vefatının yıl dönümü.
Ama o “şahsiyet-i manevîyesi” ile, Kur’ân ha-
dimi olarak yaşıyor. Kur’an’ın manevî tefsiri
olan Risale-i Nur’la gençlerin, insanların nesil-
lerin imanlarını kurtarmaya koşuyor. Ne mut-
lu bu çabası karşısında ona destek olanlara,
yardım edenlere!

Kur’An nûru ile ZAmAnIn rûHunu 
OKuYAn Bir ŞAHSiYeT OlArAK 

PrOF. Dr. ilYAS ÜZÜm
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S
aid Nursî’yi ve risalelerini tanımadığım yıllar, “bed-
bahtlık”tır. 87 senelik ömründe eserlerine nasıl baş-
lamışsa öyle de bitirmiştir. Hiçbir dünya büyüğüne

dalkavukluk yapmamıştır. Bu bizim memlekette büyük bir
fazilettir. Cemiyette hemen herkes anadan doğma bir dal-
kavuk olmuş… Said Nursî bir kavga adamı. Yalçın bir irade,
taviz vermeyen bir mizaç… Yakın tarihimiz tek bir mücahid
tanımıştır, o da Said Nursî’dir… Ben Müslüman mütefekkir
deyince, celâdetiyle, cihadetiyle, onu tanıdım, başka tanı-
madım. Hepsi pırt deyince kaçan, firar eden insanlar. Bir ta-
ne başka görmedim ki… 60 yıl her kahra, her cefaya göğüs
gererek mücadele eden biricik dâvâ adamır.

“Ben bir fikir adamıyım. Fikir adamı demek fikir için yaşa-
yan adam demektir. Bu itibarla doğru veya yanlış her fikrin
mutlak ve kâmil hürriyet içinde kendini ifade etmesi ülke-
mizin haysiyeti, vak’arı ve şerefidir… Said Nursî bir havaridir.
Bir mücahiddir. Bir dünya görüşünün yayıcısıdır. Bu dünya
görüşüne katılsın katılmasın, her namuslu insanın vazifesi;
bu toprağın bağrından fışkıran, selâbet, metanet, ciddiyet
ve samimiyetini asırların imtihanından geçerek ispat etmiş
bulunan İslâmî düşünceleri tamim ve neşr etmektir.”

Said Nursî`yi çok geç tanıdım. Şayet kendisini ilk
gençlik yıllarımda tanımış eserlerini tetkik etme imka-
nını bulsaydım, hayatımın akışı, yaşayış tarzım bambaş-
ka olurdu.Büyük ihtimalle gözlerimi bu kadar erken yaş-
larda kaybetmezdim.

Önce Batı`ya yönelerek peşine düştüğüm hakikati, yine
Doğu`da buldum. Doğu`da ise, en parlak yıldız olarak Said
Nursî`yi tanıdım… Tanzimat`tan bu yana, İslam tefekkürü-
nü temsil makamında, bir tek onu tanıdım. Başka hiçbir
şahsiyet, bu makamı dolduramıyor, hakkını veremiyor.

Said Nursî, İslam irfanının, cihanşümul hakikatlerini
küçük bir risalede toplamış.“Üstad, şimşek pırıltıları ile
aydınlanan bu karanlık bölgelerde büyük bir güvenle
dolaşıyor. Üslub kesif ve izahlar inandırıcı. Asırları ku-
caklayan bir tefekkürün çağdaş idrake seslenişi, yarala-
nan bir idrake, yabancılaşmış bir idrake İslam tefekkü-
rünü temsil eden Bediüzzaman`ın celadeti, taşıdığı sağ-
lam imanın tezahürüdür.

Vak`a–yı Hayriye`den (Tanzimat`tan) beri (1839) bizde İs-
lam tefekkürünün büyük isimleri çıkmamıştır.Sadece Said
Nursî var. Hürmete layık başka bir adam tanımıyorum. Ben
onu tanıdım.“Ben, `Müslüman mütefekkir` deyince, cela-
detiyle, cihadetiyle onu tanıdım, başka tanımadım.

Hepsi ̀ Pırt!` deyince kaçan, firar eden insanlar. Evet, Tan-
zimat`tan sonra büyük İslam mütefekkiri yok. Olsaydı, za-
ten bu hale gelmezdik. Yani olsaydı, bir mücadele olurdu…
Hiçbir mücadele olmadı. Giyin dediklerini giydik, atın de-
diklerini attık. Dili de mahvettik.

Bütün bu cinayetler olurken, herkes pustu, sindi.
Tek sesini çıkaran Said Nursî oldu, o kadar.
Said’in müridi, bir havariler ormanı. Yekpare ve kesif.

Ağaçlar kaynaşmış birbirleriyle. Ve bağrında adsız bir uğul-
tu yükseliyor. Bir fırtına rüzgarına benzeyen Nur Risaleleri-
nin zaman zaman boğuk, zaman zaman heybetli yankısı.

Said, dağ başında vaaz eden bir mürşid. Hor görülenler,
her şeyini kaybedenler, mukaddesleri çiğnenenler ona koş-
tu akın akın.

Nass’ların yalçın duvarları arkasından geliyordu bu ses,
tarihin içindengeliyordu.Kabuğuna çekilmiş yüz binlerce
insanı uyandırdı. Bu hayali insanlar o konuştukça gerçek-
leşti. Yani, Nurculardan önce kelam var.

O konuştukça, laikliğin kartondan setleri yıkıldı birer birer.
Kentle köy, çağdaş uygarlık düzeyi (!) ile Anadolu, tered-
dütle inanç… Karşı karşıya geldi.

Nurculuk, bir tepkidir.
Kısır ve yapma bir üniversiteye karşı medresenin, küfre

karşı imanın, Batı’ya karşı Doğu’nun isyanı. Her risale bir çığ-
lık, şuuraltının çığlığı. Zulmün ahmakça taarruzu olmasa,
bu münzevi ses böyle sayhalaşır mıydı?

Tanzimattan beri her hisarı deviren teceddüt dalgası ilk
defa olarak Nur kalesi önünde geriler. Bu emekleyen, bu
kekeleyen yığın, devrim yobazları için bir yüz karasıdır. Dü-
şünmezler ki kendi yüz karaları bu. Nurcuları yok farz et-
mek, galet. Nurcular adalarında kendi hayatlarına devam
edebilirler. Ama kökünden kopmak kimseye mutluluk ge-
tirmez. Aydının görevi fildişi kulesini yıkarak bu mazlum kit-
leyi muhabbetle bağrına basmak, acısını anlamaya çalış-
mak. 

Said  Nursî, bir kavga adamı. Yalçın bir irade, taviz verme-
yen bir mizaç, tefekkürden çok iman. Deccal karşısında
imanın remzi,işareti ; Müminin duruşunu temsil eden asil
bir semboldur.

Cemil meriç: 

Yalçın bir irade, 
taviz vermeyen 

bir mizaç 
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B
atı’nın teknolojik medeniyetinin
özünü veren şey, birçok bakımdan
açık bir toplum ortaya çıkarmış ol-

masındandır. Bu, meselelerin açıkça konu-
şulduğu, iletişimin çok geniş olduğu, ga-
zete, kitap okunan, siyasî bakımdan açık
bir topluluktur. Yani bir tek kişinin emrini
dinleyen siyasî sistem içinde bulunan bir
rejim değil, birçok kimsenin siyasete katıl-
masını temin eden birimleri de öne çıka-
ran bir siyasî rejimdir. Açıklığın birinci yönü,
her şeyin açık olarak müzakere edilmesi ve
her şey için bir sebep verebilmek, insanları
her şeyin izahını vererek ikna etmektir.
Açıklığın ikinci yönü, siyasî sistemin açık,
yani katılmaya bağlı olması ve birçok insa-
nın siyasete katılmasının temin edilmesi-
dir. Bu, parlamento sistemiyle temin edili-
yor. Siyaset bakımından liberal görüşlerle
daha çok insan, siyaset sürecine nasıl katı-
lacak? Bu problemin çözülmesi gerekiyor.

İlİmle uğraşmak allah’ı İnkar
anlamına gelmez

Batı ilminde, fizikî ilimlerin sonu yoktur.
Fikrîdir. Araştırmacı, dünya nizamının nasıl
çalıştığını, fizikî âlemi düzenleyen kanun-
ların bulunmasında serbest bırakılacaktır.
Bunun inançla; imanla bir çelişkisi yoktur.
Meselâ arzın güneşin etrafında, güneşin
merkez, dünyamızın, onun küçücük bir
parçası olmasını bulmak, kâinatın Allah ta-
rafından yaratıldığını inkâr etmek değildir.
Bırakın, ilim adamını, ne bulursa bulacaktır,
fakat her halde ortaya çıkan sistem çok
çapraşık olsa da fevkalâde dengeli ve çok
incelikleri olan bir sistemdir. Bu sistemin
nasıl çalıştığını söylemek, Allah’ı inkâr et-
mek değildir. Bu sistemin anlaşılması ge-
rekiyor. Bu üçüncü açıklık noktası, Batı tek-
nolojisinin ortaya çıkabilmiş olmasının se-

beplerinden bir tanesidir.
Bediüzzaman Said Nursî’nin Nurculu-

ğun içine getirmiş olduğu özelliklerden
biri, bu üç kapının, İslâmî muadilini bul-
maya çalışması ve bu çabanın altını çiz-
miş olmasıdır:

1- Münakaşa ve müzakere usûllerinin
kabul edilmesi, her şeyin ancak anlatılarak
ortaya çıkarılması, hiçbir şeyin, otorite ile
empoze edilmemesi, Risale-i Nur’da, bir-
çok yerde bulunan bir tema, bir görüş tarzı
ve bir dünya bakışıdır.

2- Siyasî rejimle ilgili ikinci önemli nok-
tada, gene Bediüzzaman Said Nursî’nin Ri-
sale-i Nur’daki fikirlerine bakıldığı zaman,
birçok yerde, her türlü katılıma ve cemaa-
tin kendi mukadderatında serbest bırakıl-
masına çok önem verildiği görülüyor.

3- Bu çalışmaların en önemlisi, bilimsel
buluş konusudur. Risale-i Nurda; Sözler ‘de,
Allah’ın yaratıcı kudretinin yaşadıklarımızın

bir menşei olduğu, fakat bu menşein be-
raberinde fevkalâde çapraşık ve ancak
ilimle anlaşılması mümkün olan birbirine
bağlı bir sistem kurulmuş olduğu söyleni-
yor. İnsanları bu sistemin inceliklerini anla-
maya teşvik ediyor. 

Böylece, Risale-i Nur’un içinde İslâm’la,
Batı endüstri medeniyetinin menşei sayı-
lan açıklığın telif edilmesi meselesi halle-
dilmeye çalışılması anlaşılmıştır. Nurculuk
bugün bir akis meydana getirdiği zaman,
Türkiye’de Said Nursî’nin kendi İslâmî an-
layışının, o üç açık kapı ile şekillendiğinin
büyük rolü olduğu şüphesizdir. Bunun da-
ha da açıklıkla devam edeceği ümit edilir.
Çünkü açık kapı, açık müzakere, serbest si-
yasî sistem ve serbest bilimsel faaliyet, mo-
dern dünyamızın ve bu teknolojiyi üretmiş
olan dünyanın asıl kökenidir. 

Suad Alkan
(Yeni Asya, 6.9.2017)

“Ey Nur Talebeleri, 
gecikmeseydiniz
bunlar olmazdı”

1
- 1997’de Amman’daki Bediüzzaman
sempozyumunda bazı ağabeylerle
sohbet ediyorduk. Baktım, bir bey-
efendi bizi son derece dikkatle takip
ediyor. Kendisine Türkçe bilip bilme-

digĭni sordum. 
Arapça cevap verdi, bilmediğini sö̈yledi. "Ne-

relisiniz?" diye sordum. Lübnanlıydı. Adı
Hus̈sam'dı. “Bediuz̈zaman Hazretlerini tanıyor
musunuz?” dedim. 

Birdenbire Hus̈sam konuşmaya basļadı; "Ma-
zide yaşamış ço̧k İslam al̂imleri var. Günümtzde
de var. Ben hepsinin ellerinden, ayaklarından
ö̈perim. Onların ayakları başımın uzerindedir.
Ama Bediuz̈zaman hazretlerini onlardan ayıran
çok farklılıklar vardır." 

-Mesela, onlardan birini söyleyebilir misiniz?
dedim. 

Derhal cevap verdi: 
"Bediu ̈zzaman Said

Nursi SABRIN mürebbi-
siydi. 

Bugün İslam dünyası-
nı ici̧nde bulunduğ̆u kri-
tik günlere go ̈türen en
büyük hastalıklardan bi-
risi aculiyet (acelecilik)
belasıdır" dedi. 

Devam edecekti, duy-
gulandı. Ve birden aya-
ğa kalktı; 

"Ey Risale-i Nur talebeleri! 
Niye sadece Türkiye'de yaş̧ıyorsunuz? Neden

bilad-ı İslam'da (İslam beldelerinde) gözükmü-
yor ve ümmet-i merhumeyi neden kucaklamı-
yorsunuz?" dedi... 

2- Kendisini hastanede ziyaret ettiğĭmiz za-
man uzun uzun Risalelerden ve Üstad'dan bah-
seden Ezher Üniversitesi Arapça dili ve edebi-
yatı dekanı Saad Zalam... Hatip bir insandır. 

Ve hatta alakalıların beyanına göre
günum̈üzde modern Arap dil ve edebiyatını iki
profesör temsil ediyor: Bunlardan birisi Irak Mu-
sul Üniversitesindeki Iṁadud̈din Halil Ahmed,
diğeri bu zat.

Konuşmasında bir yere gelince, sesinin ahen-
gi ve dozajı değişti, dedi ki; 

"Sadece Kral Faruk döneminde İhvan-ı Müs-
limin bir milyon evladını kaybetti. Eğer siz Nur
risalelerini zamanında buraya getirseydiniz bu
korkunç facia yaşanmayacak ve katledilen bu
insanlar şimdi hizmetin baş̧ında olacaktı. Ama
siz geç kaldınız." 

3- FAS'lı Prof. Mustafa Dil Hamza hususi
sohbetimizde şö̈yle dedi: 

"Cezayir'deki FIṠ baş̧kanı ş̧imdi aramızda bu-
lunsa:

1-O da bizim gibi sunulan tebliğ̆leri dinleseydi, 
2-Risale-i Nur'daki müs̈bet hareketi iyi anla-

saydı, 
3- Bu müsbet hareketin Anadolu vüs'atindeki

tecellisini de gör̈seydi, eminim katiyyen gidişa-
tını değiştirecekti. 

Ama siz, anadili Arapça olan bizim insanımıza
muhatap olmakta geç ̧ kaldınız. 

Müsaade ederseniz bir endiş̧emi söylemek
istiyorum; Yarın mahyerde, hesap kitap devra-
nında Cezayir'de dökülen kanların (300.000
şehit) faturası size çıkabilir."

Said Nursî’de dayatma yok, katılım ve müzakere varProf. Dr. Şerif Mardin:

D
emirel (1985’te Taksim
Grubu toplantısında)
konuşmacı katılımcı
olarak söz aldı, “Değerli
arkadaşlarım. Ben ön-

ce demokrasi ve Cumhuriyet taraftarı
olarak söze başlamak istiyorum” dedi.
Siyasî hayata nasıl girdiğini, 1965 yı-
lından itibaren kısa bir şekilde anlattı.
1971 Muhtırası’nın neden verildiği-
ni, 1971 Muhtırası’ndan önce 9
Mart’ta Muhsin Batur’un ‘Yavuz Bey’
takma ismiyle ona vaziyet edip ön-
lediklerini, 12 Eylül ihtilâlini, perde
arkasını anlattı. Demokrasinin Türki-
ye’nin olmazsa olmazı olduğunu,
cumhuriyetin demokrasisiz olama-
yacağını, İran’da ve Libya’da “cum-
huriyet”in olup demokrasinin olma-
dığını örnekleriyle açıkladı. 

Hem demokrasi hem cumhuriye-
tin aynı anda olması gerektiğini söy-
ledi. “Askerler diyor ki; ‘güvenlik mi
istersiniz, hürriyet mi istersiniz?’
Böyle bir tercihle karşı karşıya ola-
mayız. Hem güvenlik isteriz, hem
demokrasi isteriz, hem de kalkınma
isteriz. Güvenliğin ipoteğinde de-
mokrasi olamaz” anlam ve ifâdeleri-
ni de ihtiva eden kapsamlı ve muh-
tevalı bir konuşma yaptı.

“BEDİÜZZAMAN, 
BİR ÂBİDE, BİN YILDA BİR 

GELEN BİR ÂLİMDİR ”
Hâlâ gözümün önünde, Sayın De-

mirel konuşmasını bitirince –garip-
tir geçen yıl Risalelerin devlet teke-
line alınmasına Meclis kürsüsünde
itiraz eden- Hürriyet Gazetesi yazarı
Oktay Ekşi söz alıp, Bediüzza-
man’dan iktibaslar yaptığı için De-
mirel’i eleştirdi. “Sayın Demirel sizin
demokrat olduğunuzdan şüphemiz
yok. Ama zaman zaman kulağımıza
geliyor, Atatürk düşmanı Said Nur-
sî’nin eserindeki bazı kısımların altı-
nı çizip çizip millete dağıtıyorsunuz
ve Cumhuriyet düşmanı Said Nur-

sî’yi göklere çıkarıyorsunuz. Bunu
Cumhuriyet anlayışıyla nasıl izah
edersiniz?” ilk soruyu sordu. “Köprü
Dergisi’ne verdiğiniz mülâkatta da
şunu şunu söylediniz!” diye, Köp-
rü’den o kısımları okudu. 

Hiç unutmam, sesi hâlâ kulakla-
rımda, Demirel, her soruya cevap
vereceğini söyleyerek, büyük bir di-
râyetle Bediüzzaman’ın “cumhuriyet
târifi”ni nazara verdi. “Sayın Ekşi, Be-
diüzzaman Hazretleri bir âbidedir,
Bediüzzaman Hazretleri büyük bir
İslâm âlimidir, bin yılda gelen İslâm
âlimlerindendir. Bediüzzaman Haz-
retleri hem cumhuriyetçidir hem de
demokrattır. Bediüzzaman’ın de-
mokratlığına Türkiye’nin ulaşabil-
mesi için kırk fırın ekmek yemesi lâ-
zım. Bediüzzaman Hazretleri, hürri-
yetle insandaki imanı eş anlamlı tu-
tuyor” çıkışını yaptı…

“BEDİÜZZAMAN, 
ÜLKENİN EN BÜYÜK 

DEMOKRATLARINDAN”
Devamında “Bediüzzaman Hazret-

leri, ‘bir insanda iman ne kadar gelişir-
se, hürriyet fikri o kadar parlar’ diyor.
Var mı bu sözlere bir itirazın?” diye sor-
du. Evren Paşa’nın “Biz ulu’l-emriz, bize
itaat etmiyorlar” yakınmasına işâretle,
“Bakın, Bediüzzaman, başların omuz-
lar üzerinde mânâ ifâde etmediği gün
Padişaha ne diyor? Divân-ı Harbi Ör-
fi’den okuyacağım, ‘İstibdat zulüm ve
tahakkümdür, meşrûtiyet adâlet ve
şeriattır. Padişah, Peygamberimizin
(asm) emrine itaat etse ve yoluna git-
se halifedir, biz de ona itaat edeceğiz.
Yoksa Peygamber’e (asm) tabi olma-
yıp zulmedenler, padişah olsalar da
haydutturlar” cümlesini okudu. Ve Be-
diüzzaman’ın “Ekmeksiz yaşarım, hür-
riyetsiz yaşayamam” sözünü nakletti.  

Peşinden de, “Ama Türk entelektüeli
Bediüzzaman’ı yanlış tanımıştır. Bu ül-
kenin yetiştirdiği en büyük demokrat-
lardan biridir Bediüzzaman” diye ko-
nuştu. Akabinde “Bediüzzaman halkın
idâresine önem veriyor. ‘Asker, meşrû
hükûmetin yanında olacaktır’ diyor”
ifâdelerini ekledi. 

Bu arada Evren Paşa, bir Konsey
toplantısında, “Demirel, ‘Divân-ı Harb-
i Örfi’ diye bir kitap dağıtıyor” demiş.
Demirel’in kulağına gidince, kitapların
dağıtımını arttırmış. Zannediyorum o
dönemde Yeni Asya’nın Ankara Tem-
silcisi Bedrettin Ergül Bey, Demirel’in
talebi üzerine 800 -1000 âdet civarın-
da Bediüzzaman Said Nursî Hazretle-
rinin Divân-ı Harbi Örfi kitabının gön-
derilip dağıtıldığını söylemişti…

(Anlatan: AP eski Milletvekili Recep
Özel, Yeni Asya, 14.9.2015, Demokratlar
Demirel’i Anlatıyor )

SüLeyman demireL:

Bediüzzaman Bir âBidedir, Bin yılda gelen islâm âlimlerindendir. Onun 
demOkratlığına türkiye’nin ulaşaBilmesi için kırk fırın ekmek yemesi lâzım.

Demirel 1985’te Taksim Grubundaki konuşmasında şöyle demişti: “Türk entelektüeli Bediüzzaman’ı yanlış tanımıştır. Bu ülkenin yetiştirdiği en büyük de-

mokratlardan biridir Bediüzzaman. Hürriyetle insandaki imanı eş anlamlı tutuyor. ‘Bir insanda iman ne kadar gelişirse, hürriyet fikri o kadar parlar’ diyor.” 

Bediüzzaman hem Bediüzzaman hem
cumhuriyetçidir,
hem demokrattır

Ali Uçar’ın kazada 
şehit olmadan önceki 

konuşmasından:

Ali Uçar

9. Cumhurbaşkanı 

Süleyman Demirel



Dünyanın manevî
Buhranlarına çare
risale-i nurlarDır

*Kendinizi okuyucularımıza ta-

nıtır mısınız?

A
dım Abdullah Sham-
sidden, (yani soyadım
Türkiye’de sizin söyle-
minizle Şemseddin’dir)
ben bir Amerikan va-

tandaşıyım. Tabii bu isim bana ai-
lem tarafından verilmiş bir isim de-
ğil. Bizim atalarımız bu ülkeye Af-
rika’dan gelme, tabii ki bugünkü gi-
bi kendi istekleriyle gelmiş değiller
ve çoğu Müslüman olan bu insan-
lara yapılan zulüm ve işkenceler so-
nucu kimlikleri ve asılları unutul-
muş bir soydan geliyoruz. Ameri-
ka’da beyazlardan ziyade Afrika kö-
kenli olanların İslama daha çok ve
çabuk girmelerinin sebebi belki de
budur. Ben de bunlardan biriyim.
Ben çok genç yaşta New York’ta yıl-
lar önce İslamı kabul edip Müslü-
man olmuştum. 

*Risale-i Nuru ve Bediuzzaman’ı

nasıl tanıdığınızı anlatır mısınız? 

1991 yılında askeriyedeki gör-
evimden dolayı, Türkiye’deki İncir-
lik Hava Üssü’ne tayinimi istedim.
İlk defa bir Müslüman ülkeye gö-
revli olarak gitmiş olacaktım. Oku-
duğum kadarıyla %99’u Müslüman
olan bir ülkeydi Türkiye. Bu beni
heyecanlandırmıştı. Ama Türki-
ye’ye geldiğimde aslında hayal kı-
rıklığına uğradığımı belirteyim. Bu-
rası hiç de benim hayal kurduğum
gibi bir Müslüman ülke değildi
maalesef. Allah’a şükürler olsun ki
yine de güzel hatıralarımız oldu.
Benim gibi düşünüp Müslüman
olan bir çok kardeşimizde İncirlik’e
tayinlerini istemişlerdi ve orada çok
güzel bir arkadaş gurubumuz oldu.
Kendi aramızda sohbet günleri yap-
tık, Cuma ve vakit namazlarını üs-
teki camide ihya ettik. 

Oradaki en güzel hatıralarımdan
biri, aynı üsste sivil olarak çalışan
Yahya Yıldız’la tanışmam oldu. Bu
aslında benim için hayatımda bir
dönüm noktası olmuştu. Çok cana
yakın ve samimi bir Risale-i Nur ta-
lebesi olan Yahya kardeş, beni kendi
sohbetlerine davet etti. Bu sayede
ben Risale-i Nurları tanımış oldum.
İlk okuduğumuz kitap Hutbe-i Şa-
miye olmuştu. Yahya kardeşle İs-
kendurun Limanı’ndan arabamı al-
maya gitmiştik, cebinde kitapla do-
laşan Yahya kardeş yol boyunca
Hutbe-i Şamiye’yi okudu. Oradaki
tespitler olaylara bakış açısı çok et-
kileyiciydi. Zaman zaman onunla
bire bir yaptığımız sohbetlerle de
Risale-i Nuru anlamaya başladım.
Ben hayatımda bir çok kitap oku-
dum, ama daha önce hiç böyle bir
esere rast gelmedim. Risale-i
Nur’un çok cezbedici farklı bir üs-
lubü var. Sanki bu günümüze her
haliyle bakan ve bu asır insanının
manevî hastalıkları için yazılmış
manevî bir reçete.

Hani Kur’an’da kuru ve yaş her

şey var denir, ama bunu herkes gö-
remeyebilir, işte bana göre Risale-i
Nur bu gerçekleri herkesin ve özel-
likle bu asır insanının anlayabilece-
ği en ince detaylarıyla ve delil ve is-
patlarıyla anlatan bir eser. Bu eser-
leri okuyup anlayınca Bediüzzaman
Said Nursî’ye ve Risale-i Nura olan
hayranlığım her geçen gün biraz
daha artıyor. 

Dünya büyük bir manevî burhan
içerisinde, insanlar bu manevî boş-
luğu akıl almaz çılgınlıklar ve sapık-
lıklarla doldurmaya çalışıyor. Ben
öyle inanıyorum ki insanlığın kur-
tuluşu ve huzuru Kur’an’ın manevî
bir tefsiri olan Risale-i Nurlarla an-
cak mümkün.

Çünkü bu eserler dert içinde der-
manı sunan eserler. Gençlik prob-
lemlerim mi var, Gençlik Rehberi’ni
oku. Hastaysan, Hastalar Risalesi’ni
oku ve manevî şifayı bul. Ben bunun
canlı bir şahidiyim. Ağır bir ameli-
yattan sonra her gün Hastalar Risa-
lesi’ndeki devaları okudum veya
eşimden okumasını istedim, bunlar

bana öyle bir manevî ilaç oluyordu
ki Allah’a şükürler olsun kısa zaman-
da ayağa kalkabildim. Yaşlılıktan ge-
len sıkıntıların mı var İhtiyarlar Ri-
salesi’ndeki ricaları oku, devanı bul.
Başına bir musibet mi geldi, hapis-
haneyi Medrese-yi Yusufiye olarak
tanımlayan eserleri oku.

Eski oturduğumuz yerde ben 15
yıldan fazla hapishaneye gönüllü
olarak gittim ve hapis musibetine
düşenlere, Risale-i Nur’daki imanî
bahisleri ve hapis musibetine düşü-
nenler için yazılmış mektupları oku-
duk. En fazla İslamiyeti seçenler, ha-
pishaneye düşenlerdir bu gün.

Tabiat ve haşir gibi konuları, her-
kesin anlayabileceği bir şekilde açık
ve net anlatmak, ancak Kur’an’ın
mucizevari bir tefsiri olan Risale-i
Nur’a has bir üslup.  

Yıllar önce Müslüman olmama ve-
sile olan aynı zamanda müdiremiz
olan ablamıza,  aradan geçen uzun
yıllardan sonra bir telefon görüşme-
mizde onun da Risale-i Nur’u tanı-
dığını ve okuduğunu duymak benim

için güzel bir sürpriz olmuştu.
Yıllardır Türkiye’den her geldiği-

mizde bulabildiğimiz tüm küçük
İngilizce risaleleri alıp getirip uygun
gördüğünüz kişilere verdik.

Bunlardan biri eşimin anlattığı bir
olay, tanıdığı yaşlı bir rahibe hasta-
lanınca bakım yurduna koymuşlar-
dı. Eşim onu ziyaret ettiğinde ona
Hastalar Risalesi’ni vermişti.

Bir Müslümanın onu görmeye
gelmesinden son derece duygula-
nan yaşlı kadın ağrıları çok oldu-
ğundan, kitaba çok sevinmiş ve hiç
beklemeden okumaya başlamış ve
hayretlerini gizlemeyerek “Bak bu-
rada nasıl izah etmiş, ne kadar gü-
zel izah etmiş” deyip sanki içercesi-
ne okumaya başlamış. Hidayetine
vesile oldu mu, bilemiyoruz... He-
men sonra bulunduğumuz yerden
başka bir şehre naklettiler ve iki ay
sürmeden vefat ettiğini duyduk.

İnsanlığın geleceği ve selameti
için bu eserler dünyanın her yerin-
de okullarda zaruri dersler olarak
okutulmalı.

Bu eserleri yazmak için onca zu-
lüm ve işkencelere katlanan Bediuz-
zaman’dan Allah ebediyen razı ol-
sun ve bizleri de onun talebeliğine
kabul buyursun inşallah. 

RiSAle-i nuRlAR hAyATıMın
vAzgeÇilMez eSeRleRi

Sözler yayınevinin bastığı İngi-
lizce Risale-i Nurların hepsine sahi-
bim. Yine bunu da Yahya kardeşime
borçluyum. Her yeni çıkan eseri be-
nim için satın alıp ya yollamıştır ya
da benim için bekletmiştir, biz ora-
ya gidinceye kadar. Bana bu eserleri
tanıtan Yahya kardeşten Allah ebe-
diyen razı olsun.

Âlimler
Bediüzzaman için

ne diyor?

Rüstem Garzanlı

rustem.garzanli@hotmail.com

B
ediüzzaman Said Nursî Hazretleri bütün
dünyadaki âlimlerce takdir edilmiş, Ri-
sale-i Nur eserlerine gereken ilgi göste-

rilmiştir. Doğduğu bölgenin âlimleri de Bedi-
üzzaman’dan daima takdir ile bahsetmiş ve
methetmiştir.

Bu muhterem zatlardan biri Şeyh Seyyit Mu-
hammed el- Arapkendi’dir. 1911 yılında Diyar-
bakır’ın Bismil ilçesine bağlı Arapkent köyünde
dünyaya gelen Şeyh Seyyit Muhammed el-
Arapkendi, birçok halife, müderris ve âlim yetiş-
tirdi. Şefkat ve cömertliği ile tanınan Şeyh  el
Arapkendi 1987 yılında ahirete göçtü. 

Muhammed Salih Ekinci, Seyda’nın halifesi
olan Molla Ahmed-i Halili’den dinlediği Bedi-
üzzaman Hazretleri ile ilgili hatırasını şöyle an-
latıyor: Bediüzzaman’ın vefat ettiği gün ortalık
birden karardı. İkindi vakti sanki akşam ile yat-
sı arası gibi oldu. Her yer kan gibi kıpkırmızıy-
dı. Büyük üstadım Seyda Muhammed Arap-
kendi o gün bu durumu görünce demiş ki;
“Bugün büyük bir zat vefat etmiştir.” Sonradan
Bediüzzaman’ın o gün vefat ettiği haberi ge-
lince çok teessüf etmiş ve demiş ki; “Bu zatın
bu kadar büyük olduğunu bilseydim, mutlaka
ona ulaşır, onu ziyaret ederdim.”

Üstad Said Nursî’ye hayranlık ve takdir hisle-
rini dile getiren muhterem zatlardan biri de
Şeyh Seyda El- Cezerî’dir. Üstad ile aynı dönem-
de yaşayan bölgede “Şeyh Seyda” sıfatıyla tanı-
nan Şeyh Muhammed Said,  Bediüzzaman Haz-
retiyle manevî âlemde müşküllerini halletiğini
dile getirdikten sonra, “Bediüzzaman yalnız be-
nim değil, bütün âlem-ı İslam’ın üstadıdır. Ben o
zata talebe olmanın şerefiyle huzur- u İlâhiye’ye
çıkmak istiyorum” diyen bir zattır.

Üstad, vefatından önce Urfa’ya geldiğinde
Şeyh Seyda bir grup halifesi, seveni ve müritle-
riyle beraber Cizre’den Bediüzzaman Hazretle-
rini ziyaret etmek için yola çıkmışlar. Ancak Mar-
din’e bağlı Midyat ilçesine vardıklarında Bediüz-
zamanın vefat haberi ulaşmış, orada gıyabî ce-
naze namazını kılmışlar.

Şeyh Muhammed Cüneydi el- Zokaydi’den
medrese tahsilini alan, daha sonra imamlık, mü-
derrislik ve Kur’ân kursunda hocalık yapan, ha-
len Erzincan’da yaşayan 92 yaşındaki Molla Ra-
mazan Kurt, telefon sohbetimizde Bediüzza-
man’ı şöyle anlattı:

Kurtalan’dan iki talebe arkadaşımla 1951 veya
52 yılında yayan Cizre’ye Şeyh Seyda’nın ziyare-
tine gittik. O zaman Şeyh Hazretleri Cizre’den 6-
7 Kilometre uzaklıkta Serdâhlê yaylasında oldu-
ğunu söylediler. Biz de yaylaya gittik. O gece ca-
minin damında yattık. Sabah namazı ezanı birisi
okudu, böyle ezan okuyan memleketimizde
yoktur dedim. Acaba, Bilal-i Habeşi mi manen
buraya geldi. Sesi, sedâsı ve kıraati mükemmel-
di. Cami misafirlerle doluydu, her kesimde insa-
nı görebilirsin. Kamet getirildi, namazı kıldık,
şeyh hazretleri namazdan sonra evine gitti. Şey-
hin halifeleri, imamları, talebe ve misafirleriyle
kuşluk vaktinde sabah kahvaltısını caminin av-
lusunda yaptık. O arada ezanı okuyan esmer
adama biri, “Nereden gelmişsin?” diye sordu. O
da “Irak’tan geldim, Irak’ta muhabirim, matba-
am var. Gazetemin bir sayfasına Risale-i Nur’ları
yazıyorum” şeklinde cevapladı. “O zaman eyhi
ziyaretine hem de tarikatına girmek için mi bu-
raya geldiniz?” diye sordular. Iraklı ise, “Hayır, ben
Isparta’ya Bediüzzaman’ı ziyarete gideceğim”
dedi. Bediüzzaman Hazretleri Said-i Meşhur la-
kabiyle biliniyordu. Soruyu soran zat “İnsanlar,
Medine’den gelip şeyhin tarikatına giriyorlar.
Sen şeyhin tarikatına girmeyip Said-i Meşhurun
yanına, Isparta’ya kadar gideceksin” deyince

Irak’lı şöyle cevap verdi: “Eğer Bediüzzaman
beni beş dakika kabul ederse buradaki şeyhin
kırk sene sohbetine tercih ederim. O asrın Meh-
di-i A’zamıdır”. Böyle söyleyince gerginlik oldu.
Orada bulunan Molla Halil, “Irak’lı kardeşimiz
doğru söylüyor” deyince meseleyi Seyda’ya in-
tikal etmek üzere biri Şeyh Seyda’nın evine gitti.
Şeyh Seyda hemen geldi. “Aranızda ne var” diye
sordu? Durum anlatıldı. Şeyh Seyda, “Molla Halil
doğru söylüyor” dedi. Şeyhin sözlerinden sonra
ortalık sakinleşti. Irak’lı da Isparta’ya gitmek üze-
re yayladan ayrıldı.

Bediüzzaman Hazretleri bütün Nur talebele-
rinin imamıdır. Bütün Müslümanların imamıdır.
Bütün muvahhidînin imamıdır. Risale-i Nur hak-
kıyla okunursa Bediüzzamanın büyüklüğü o za-
man eserleriyle bilinir.

Bediüzzaman Hazretlerini vefatının 62. yıldö-
nümü münasebetiyle bir kez daha rahmet ile
yad eder, ruhuna binler Fatihalar ve dualar ileti-
riz. Ruhu şâd olsun.

ABdullAh
ShAMSidden KiMdiR?

1952 Alabama doğumluyum. lise yıllarında ağabeyim ve ablamla
beraber New York’taydım. bir çok değişik işlerde çalıştım, mesela
polis şubesi için çalıştım, telefon firması için çalıştım, bir ara posta-
nede çalıştım. Askeriyeye başvurup askeriyeye girdim. İlk tayin yerim
de New York city olmuştu. New York city’nin de benim hayatımda
önemli bir yeri vardır, çünkü ben orada İslamı tanıdım ve Müslüman
oldum. Daha sonraki yıllarda başka eyaletlere, hatta başka ülkelere
de görevim dolayısıyla gittim. Almanya, türkiye ve Suudi Arabistan
bunlar arasında sayılabilir. 2004 yılında askeriyede 26 yıl astsubay
olarak görev yaptıktan sonra askeriyeden ayrıldım. bir süre daha sivil
olarak çalıştıktan sonra emekliye ayrıldım, şu anda emekliyim.

MüSlüMAN olAN VE RİSAlE-İ NuR ESERlERİYlE tANışAN AMERİkAN VAtANDAşı, 
EMEklİ ASkER AbDullAH SHAMSİDDEN, YENİ ASYA'NıN SoRulARıNı cEVAplANDıRıRkEN, 

"bEN öYlE İNANıYoRuM kİ İNSANlığıN kuRtuluşu VE HuzuRu kuR'AN'ıN MANEVî bİR 
tEfSİRİ olAN RİSAlE-İ NuRlARlA ANcAk MüMküN" DEDİ.

GEVRİYE SHAMSİDDEN

TEXAS / AMERİKA
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E
sma-i Hüsna’dan olan emn
(emân, emânet) türeyen
“Mü’min” kelimesi sözlükte

“güven içinde bulunmak, vaadi-
ne güvenilen” anlamındadır. El-
Emin, her ne pahasına olursa ol-
sun her zaman doğruluk, dü-
rüstlükten yana olan demektir.  

Mü’min-i Mutlak olan Cenab-ı
Hak, gönderdiği Peygamberler
insanları doğruluğa, dürüstlüğe,
iyiliğe ve hak yola davet etmiştir.
Son elçisi Hz. Muhammed (asm),
güzel ahlakıyla tüm asırlara ve
dünyaya örnek olmuştur. Mekke-
liler peygamber olmadan önce
de ona Muhammed’ül-Emin diye
seslenirdi. Düşmanları bile ema-
netlerini ona teslim ederlerdi. 

Peygamber varisi Bediüzza-
man da Asr-ı Saadet’teki
“emin”lik modelini çağımıza ta-
şımıştır. Hakikatleri, idami paha-
sına da olsa en zalim ve cebbar
kumandaların yüzüne karşı hay-
kırmıştır: “Allah’ın en çok sevdiği
cihad; zalim hükümdarın yüzüne
haykırılan doğru sözdür” (Hadis,
Kütübü Sitte, Ebu Saidden riva-
yet, 96.) hakikatini de bizzat nef-
sinde yaşamıştır. Ve “Allah’ın kul-
larından yalnız ilmiyle amel
eden alimler haşyet eder, layıkıy-
la korkar.” (Fatır Suresi, 28.), mea-
lindeki ayetlere de masadak ol-
muş; O’dan başka hiç kimseden
korkmamıştır. Tarihçe-i hayatı
buna şahittir.  

Kimi ilim, fikir ehlinin korktuğu
devrelerde Bediüzzaman dimdik
ayakta durmuş; hakikatleri dos-
doğru ortaya koymuştur. Bu
peygamber varisliğinin, “eman
ve iman kökünden gelen emin
bir mü’min” olmanın gereğidir.  

Dolayısıyla “En cebbar firavun-
lara karşı izzet-i İslamiyeyi mu-
hafaza edip baş eğmediği ve
hatta esareti vaktinde Rus’un
başkumandanına kıyam etme-
yerek ve idamı kabul edecek de-
recede bir izzet-i diniyeyi” (Emir-
dağ Lahikası, s. 430.) ile “Hareket
Ordusunun Başkumandanı Mah-
mud Şevket Paşa; Divan-ı Harb-i
Örfide on beş adam karşısında
darağacında asılı bir vaziyette

Divan-ı Harb-i Örfi Reisi Hurşid
Paşa, İstanbulu işgal eden İngi-
lizlerin Başkumandanına, Ankara
da, divan-ı riyasetinde pek çok
mebuslar varken Mustafa Ke-
mal’e” ve tek başıyla dört cebbar
kumandanlara mukabele eden”
(Hutuvat-ı Sitte, s. 90, 93.) Bedi-
üzzaman’ın Kur’an ve Sünnet-i
Seniyyeden içtihad ile istihraç
ettiği hüküm ve fetvalara tam
olarak güvenebiliriz.  

İlim, fikir ehli ve insaflı herke-
sin Risale-i Nur’a okuması, ince-
lemesi, neşretmesi, anlatması
hakperestliğin ve ilmin izzetinin
gereği değil mi?  

Bediüzzaman her devirde
dimdik ayakta durdu

fersadoglu@yeniasya.com.tr

Yerin Kulağı
Ali Ferşadoğlu

Tur han Cel kan turhancelkan@hotmail.comTarihin içinden

Fıkıh GünlüğüSüleyman Kösmene
Dünya Risale-i

Nur’a muhtaçtır

fikihgunlugu@yeniasya.com.tr Tel: (0 505) 648 52 50

Anadolu’nun Sinesi
Raşit Yücel

MilyonlARın iMAnını KuRTARMıŞTıR 

B
u gün 23 Mart 2022. Altmış iki sene önce
bu gün Bediüzzaman Said Nursî Hazret-
leri (ra) dar-ı bekaya irtihal etti.  

70 yıldır Risale-i Nur eserleri meydanda. Tah-
kikî iman dersi veriyor, 130 mürşit hükmünde
130 kitapla bir iman çığırı açmıştır. “Mevtim ha-
yatımdan ziyade dine hizmet edecek”1 diyen
Bediüzzaman hazretlerinin eserleri asrın hasta-
lığına reçeteler sunuyor.

Bu gün Bediüzzaman’ın fani vücudu dar-ı Be-
ka’da, ama dâvâsı dünyada dalgalanıyor. Hizmet-
leri hız kesmemiştir, sürat kazanarak devam et-
miştir. Geriye bıraktığı altı bin sayfalık yazılı metin
binlerce defa baskı yapmış, milyonlara yayılmış,
okunmuş, üzerinde tartışılmış, müzakereler ya-
pılmıştır. Milyonların imanını kurtarmıştır.

Batıdan estirilip ülkemiz gençliğine imansızlık
aşılayan, Allah’ı ve Peygamberi (asm) inkâr etme
kaosu, Kur’ân’ı rafa kaldırma ve dini ayaklar altına
alma fırtınası, başta Bediüzzaman Hazretlerinin or-
taya koyduğu müsbet ve ölümüne direniş, sonra-
sında Risale-i Nur eserlerinin fikir sahasında ve akıl
ve kalp düzeyinde verdiği yılmaz meydan savaşları
neticesinde güç kaybetmiş ve mağlup olmuştur.
Küfrün beli kırılmıştır.

AhiRzAMAnın yol hARiTAsı
Risale-i Nur kehanet yapmaz. Ama hadiselere

Kur’ân’ın ve sünnetin penceresinden bakar ve kıya-
mete kadar olup biteceklerle ilgili muhteşem bir
ahir zaman okuması yapar, bir takvim çıkarır.

Hiç şüphesiz Kur’ân ve sünnet kıyamete kadar
geleceklerden haber vermiştir. Ama kapalı ifade-
lerle örterek, temsil, teşbih ve mecaz sanatlarıyla
örerek, müteşabih cümlelerle şifreleyerek, imtihan
sırrını örselemeden... Böyle haberleri bir optik oku-
yucu olmadan okuyamazsınız. İşte Risale-i Nur
böyle bir optik okuyucudur. Ahirzaman haberlerini
doğru okumak vazifesiyle gelmiştir. Âyet ve hadis-
lerde yer alan ahir zaman ve kıyamet şifrelerini çöz-
müş, ahir zamanın takvimini tutmuştur.

Hadislerde müteşabih biçimde çokça yer alan
deccalın hurucundan, Hazret-i Mehdi’nin zuhu-
rundan, Hazret-i İsa’nın (as) nüzulünden, Ye’cüc
ve Me’cüc’ten ve Dabbetül-arzdan, ta kıyamete
kadar olup biteceklerin haberi, anlayacağımız
bir üslûpta, teşbihi, temsili ve mecazı çözülerek
Risale-i Nur’da yer almıştır.

Ahir zamanı okumak ve düştüğümüz mede-
niyet krizinden nasıl çıkacağımızın yol haritasını
görmek için, onun metinlerine kafa yormamız
gerekiyor.

BunlARA KuR’ân dA yeTMez! 
Oysa böyle haberleri kimi dinî otoriteler, ha-

dislerde nasıl geçiyorsa, yorum yapmadan, ay-
nen almıştır. Meselâ alnında “haza kâfirun” ya-
zılı, eli delik, sesi bütün dünyadan duyulan bir
deccal beklemiştir.

Kimi otoriteler de, zahir manayı kafasına sığış-
tıramadığından, hadisleri bütünüyle inkâr etmiş,
uydurmadır demiştir. İslâm’ın zengin müktese-
batını berhava etmiştir. Bu kısım ulema –maale-
sef ulemaissu-, batılı oryantalistlerin savunduğu
aynı dinsiz fikirleri, yeni yorummuş gibi, bilim de-
dikleri felsefî cerbezeyle de süsleyerek Müslü-
man mahallesinde satmaya kalkmıştır.

Bunlar herkesi itham ederler. Ehl-i sünnet
âlimlerini, hadisleri, muhaddisleri suçlarlar.
“Kur’ân bize yeter!” tezini savunurlar. Ama bun-
lara Kur’ân da yetmez. İthamlarından Kur’ân da
nasibini almıştır. Bunlar Kur’ân’ı da oryantalist-
lerin anladığı kadar anlamışlardır.

TAM BiR oKul
Risale-i Nur’a gelince… Birinciler gibi rivayetlerin

teşbihine teslim olmadığı gibi, İkinciler gibi riva-
yetleri hoyratça atmamıştır!

Rivayetleri aklın, hikmetin, hakkın, hakikatin reh-
berliğinde yorumlamıştır. Metinler ortadadır. Birin-
ci sınıf âlimlerin temel sabitesi olan ehl-i sünnet yo-
lunu kabul etmekle beraber, bu temel caddeyi as-
rın anlayışına göre, ama yine ehl-i sünnet çizgisin-
de kalarak yorumlamış, savunmuş ve ispat etmiştir.
Sarsılan ve kaybolan imanları ehl-i sünnet çizgisin-
de tahkim etmiştir. Kelam ilminin ve tasavvufun
ehl-i sünnet çizgisinde çağdaş bir okulu olmuştur.
Akıl ile kalbi imtizaç ettirmiştir. Ayetlerden ve ha-
dislerden muhteşem bir ahir zaman projektörü
sunmuştur. Önümüze muhkem bir kıyamet reh-
beri, bir ahir zaman takvimi koymuştur.

Kıyamete doğru, bir yokuştan iner gibi koşar-
casına inen dünyamız, Risale-i Nur’a ekmek ve
su gibi muhtaçtır. Bu vesileyle Muhterem Mü-
ellifi bir kez daha rahmet ve minnetle anıyoruz.
Miras bıraktığı hakikatlerin hakkını vermeyi
Rabbim cümlemize nasip etsin. Âmin.

Dipnot: 1 Mektubat, s. 501, 509

Ölüm günü ölümsüz hakikatler

B
ugün 23 Mart. Bediüzzaman Haz-
retlerinin vefat yıldönümü. O aziz
zâtı rahmetle yâd ediyoruz.

Bu sene Hz. Üstad’ın Hicrî doğumu ile
Milâdî ölümü, yani velâdet ile vefât ta-
rihlerinin yıldönümleri aynı haftaya te-
vâfuk etti: Ahmet Feyzi, Üstad Bediüzza-
man’ın velâdeti hakkındaki rivâyetler-
den şu bilgiyi naklediyor: Hicrî 15 Şaban
(Leyle-i Berat) 1293. Berat Kandili geçen
Perşembe (17 Mart) günüydü. Bugün
Çarşamba ve 23 Mart 1960’da Hakk’ın
rahmetine kavuşan Hz. Bediüzzaman’ın
vefât yıldönümü.

Bilvesile, biz de konuyla bağlantılı bazı
anekdotları aktarmaya çalışalım.

*
1995 Temmuz’unda Barla’daki Çam Da-

ğının tepesinde tesbit ettiğimiz bir hatı-
ra. Biz orada ailece çadır kurup tefekküre-
tezekküre dalmışken, Cennet Bahçesi’nin
sahibi 83 yaşındaki Hüseyin Bülbül Ağa-
bey çıka geldi. Gün boyu Hz. Üstad’tan
hatıralar anlattı. Kendisiyle o dağ başında
kahvaltı yaparken, o ân aklına gelen bir
hatırayı şu sözlerle nakletti: 

“Bir gün Hz. Üstad ile birlikte kahvaltı
yapıyoruz. Bir parça ekmek vardı. Üstad
onu ikiye böldü. Göz kararıyla küçük ola-
nı kendisine, büyük olanı bana verdi.
Ben ‘Hayır, olmaz böyle Üstadım” diyerek
itiraz ettim. O ise bana aynen şu meâlde
iyi bir ders verdi: Hüseyin, bak kardaşım.
Birisi seninle bir dilim ekmek paylaşırsa,
yahut bir elmayı bölüşürse, eğer yarıdan
fazlasını kendine alırsa, o kişiyle arka-
daşlık yapma. Nefsini tercih eden kim-
seyle arkadaşlık yapılmaz. Nefsini düşü-
nen, arkadaşsız kalmalı.”

Hüseyin Ağabeyin diğer anlattıkların-
dan şimdilik şöyle bir özet verelim: Üsta-
dımız Hazret-i Bediüzzaman, yaz-kış so-
ğuk su içerdi. Üryani erik hoşafını sever-
di. Tereyağını da yakmadan, kızartma-
dan, yani yemeğe çiğ olarak katardı.

Günde iki öğün ile yaşardı: Kuşluk yeme-
ği ve akşam çorbası... Günde iki-üç kez
içtiği çaya illâ ki birkaç damla limon ve-
ya bir gıdım limon tuzu katardı. Talebe-
lerinin aşırı iştahını kesmek için de, ye-
mek öncesi onlara bir parça tatlı ikrâm
ederdi.

*
Üstad Bediüzzaman’ın bütün hayat ve

fikriyatında meselâ en çok sevdiği ve en
çok nefret ettiği, en çok savunduğu ve
en şiddetli şekilde muhalefet ettiği, en
ziyade ihtiyaç duyduğu ve hiç ihtiyaç
duymadığı şeylerin neler olduğu hak-
kında şöyle kısacık bir değerlendirme
yapmalım.

Bu arada, şunu da hatırlatalım ki: Bedi-
üzzaman Hazretlerinin “en”leri, yahut
âzamileri diyebileceğimiz bu hususlar, o
zâtın düşmanları ve muarızları ile taban
tabana zıt şeylerdir. Yani, birbiriyle kıya-
sıya çatışan âzami derecedeki zıtlıklar-
dan söz ediyoruz.

Meselâ, Bediüzzaman Hazretlerinin
hayat ve hizmetindeki en mühim bir
esas ve en büyük bir kuvvet olan “âzami
ihlâs”a mukabil, onun muarızlarının
“âzami ifsat” şeklinde bir strateji geliştir-
diler ve ömür boyu o çizgide yürüdüler.

*
Bir başka nokta, iktisat meselesi: Üstad

Bediüzzaman, hayatı boyunca hep “âza-
mi iktisad”a riayet etmiş, israfa girmeyip
ondan şiddetle içtinab etmiş.

Onun muarızları ise, hem kendi hayat
standartlarını, hem de milletin alışkan-
lıklarını “âzami israf” esası üzerine di-
zayn etmeye çalışmış.

Meselâ, rızık noktasında tam bir kana-
atle geçinen ve bütün hayatını iman ve
hidayet dairesinde geçiren Üstad Bedi-
üzzaman’ın bu yaşayış tarzına mukabil,
onun muarızları tam bir hırs ile dünyayı
yutmaya ve hayatlarını da küfür ve dalâ-
let bataklığı içinde geçirmişler.

“Kulakları
çınlasın”

rasityucel-19@hotmail.com

üyüklüğün özelliği o kelimelerin
de gizlidir.

Bediüzzaman hazretleri, dilin-
deki nezaket ve zarafet ifadeleri ile in-
sanlara seslendi. Haksızlıkların ve za-
limlerin karşısında susmadı.

Yaşadığı hayat safhaları ile, yazdığı ri-
salelerde, mahkemedeki müdafaaların-
da, neşrettiği mektuplarında hep haki-
katleri ve istikameti gösterdi.

En şedit düşmanlarına dahi, hep
“kulakları çınlasın” diye mukabeleler-
de bulundu. Bu ifadeler muhatapla-
rında değişik yankılar yaptı. Çünkü, o
Rahmet Peygamberinin (asm) bu asır-
daki vekili idi.

Bu manada bir çok insan “kulakları
çınlasın” sözüne muhatap olmuşlardı.
En zalim ve vicdansızlara dahi hak ve
hakikati haykırmaktan geri durmadı.
Kendisi ve talebeleri, kendi işleri ve va-
zifeleri ile meşgul oldular.

“Risale-i Nuru anlamıyorlar veya anla-
mak istemiyorlar” diyerek sitemini dile
getiriyordu. Mesajının ulaşmadığı yer
ve zaman kalmamıştı. Korkmadı, yılma-
dı ve hiçbir zaman kendisini gizlemedi.

“Kulakları çınlasın” derken bunda as-
lında mesaj gizli idi.

“Beni kasaba kasaba dolaştıranlara,
zindanlara  atanlara hakkımı helal edi-
yorum” diyerek bükük bir kadirşinaslık
gösteriyordu… Bütün mesele; nurların
kalpler de ve gönüllerde makes bulma-
sı idi.

“Onlar bilmeyerek, nurların intişarına
hizmet ettiler” diyerek büyük bir mer-
hamet ve şefkat örneği oldu.

İşte şimdi, nur talebelerinin yaptığı şey-
ler de bu temenninin bir yansımasıdır.

Yeni Asya‘nın yaptığı neşriyat, toplan-
tılar ve iletişim seferberliği bundan iba-
rettir. Milyonlarca insanın Yeni Asya’yı
takip etmesi bu mes’uliyetin bir yansı-
masından başka bir şey değildir. Bunu
anlamayanlar, siyasi ikballeri için bu yü-
rüyüşe çelme takmaya çalışanların ku-
lakları çınlasın.

Mekanın cennet olsun aziz üstadım.
Kıyamete kadar nice nur talebeleri se-
nin emanetini kıyamete kadar devam
ettireceklerdir inşallah.

Anlamayanların ve anlamak isteme-
yenlerin kulakları çınlasın.

Bedesten

M. Latif Salihoğlu

latif@ye ni as ya.com.tr @salihoglulatif

B
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Başkent Yazıları
Cevher İlhan

cevher@ye ni as ya.com.tr

B
u zamanda “mânevi
cihad”ın esas olduğunu be-
yân eden Bediüzzaman, İslâ-

mın istiklâl ve haysiyeti, ülkenin şe-
refi ve izzetinin hakkı için maddi ci-
hadın icâbını da hakkıyla ifa eder. 

İstanbul’un ve Anadolu’nun iş-
galine karşı çıkıp Kuvay-ı Milliyeye
fedakârâne destek veren âlim ve
mücâhidlerin başında yer alır.

Kasım 1918’de İstanbul’a asker
çıkarıp işgal eden İngilizlerin isti-
lâcı politikalarına kamuoyu oluş-
turmaya uğraşmaları üzerine İn-
giliz propagandalarınnın etkisini
kırmak ve halkı ikaz için “Hutu-
vat-ı Sitte” (şeytanın altı aldatma-
sı) adlı eserini gizli olarak bastırır.
İngiliz istilacıların yüzlerine tükü-
rürcesine matbaa lisânıyla, şehâ-
met-i îmaniye ile İslâm’ın izzet ve
şerefini haykırır.

İstanbul’daki İngiliz İşgal Kuv-
vetleri Komutanı General Har-
rington’ın emriyle ölü veya diri
ele geçirilmek üzere her tarafta
aranan Bediüzzaman, bu eserini
İstanbul’da dağıttırır. Böylece ka-
muoyunda İngiliz aleyhtarlığı
uyanır, işgal propagandası etkisi-
ni kaybeder.

Bunun üzerine İngilizler bu millî
direnişi kırmak için kontrol ettikleri
resmî makamları kullanmaya ko-
yulurlar. Kontrollerindeki bazı çev-
relerin de baskısıyla başta döne-
min Şeyhülislamı Dürrizâde Ab-
dullah Efendi olmak üzere resmî
hocalara Kuvay-ı Milliye ve Anado-
lu’daki İstiklâl Harbi’nin aleyhinde
“fetvalar” çıkartırlar.

“KUVA-YI MİLLİYE ALEYHTARI 
FETVALAR MUALLELDİR…”
Zorla “yazdırılan” bütün bu “fet-

valar”a karşı harekete geçen 76
müftü, 36 ilim adamı ve 11 mebus,
isnadları tesirsiz hale getiren mu-
kabil fetvalar yayınlarlar. Bediüzza-
man da bunların başında gelir. (Os-
manlı Şeyhülislâmları, 260; Sarıklı
Mücâhitler, 300; Risale-i Nur Hak-
kında İlmî Bir Tahlil, 71)

Daha sonra Tulûat adlı eserinde
derc ettiği “Anadolu aleyhine çık-
mış olan fetvaya ne dersin?” suali-
ne Bediüzzaman, “Fetva-yı mahz
(vatanın ve milletin maslahatına
göre verilmiş bağımsız ve objektif
bir fetva) değil ki itiraz edilmesin”
diye cevap verir. Söz konusu “fet-
va”nın işgâli meşrulaştırmak ve
Müslümanların direnişini kırmak
kasdıyla “hazırlatıldığını” nazara ve-
rip, “Kim nazar etse bizzarure mu-
radı (amacı) anlar” ifadesiyle fetva-
nın maksadını deşifre eder.

“İrâde-i seniyenin işgal altında
olduğu”nu, böyle bir idâreye bağlı
makamın verdiği fetvanın sağlam
olmayıp dinlenilmeyeceğini, buna
mukabil işgalcilerle mücadelenin
vecîbe olduğunu açıklar.

Anadolu aleyhindeki davalarda
Anadolu’nun da konuşturulması,
ülkenin durumuna vâkıf siyasetçi-
lerden ve hiçbir tesir altında kalma-
yan ulemadan müteşekkil bir he-
yet tarafından “maslahat-ı İslâmiye”
(İslâmî maslahatlar) noktasında
muhakeme edildikten sonra ancak
“fetva”nın verilebileceğini kayde-
der. Cihadın aleyhindeki “fetva”yı
reddeder.

“Düşman istilâsına karşı hareke-
te geçenler asî değillerdir, fetva ge-
ri alınmalıdır” der. “Zaten şimdi bazı
hakaikda (hakikatlerde) bir inkılâb
var. Ezdat (zıtlar) isimlerini değişti-
rip, mübadele etmişler. Zulme adâ-
let, cihada bağy (isyan), esârete
hürriyet nâmı veriliyor” diye mev-
zubahis fetvaları “muallel (hastalık-
lı, sakat ve kusurlu)” ilân eder.

Devamında ise “Edirne Camiin-
de, bir İslâm hocasının lisânıyla,
Venizelos gibi şeytan zâlime dua
ettirilmesi”ne, “Merkez-i Hilâfette,
Müslümanlar lisanıyla hizbüşşey-
tan (şeytan taraftarı) olan (İngiliz)

ve Yunan askerlerini halâskâr
(kurtarıcı), tathirci (temizleyici,
pâklayıcı) ilân” edip “karşısındaki
gürûh-u mücâhidini (mücâhitler
kafilesini) câni, zâlim” niteleme
garabetine dikkat çeker. İngiliz
taraftarlığına dair fetvaları şid-
detle takbih eder. (Eski Said Dö-
nemi Eserleri, Yeni Asya Neşriyat,
Tulûat, 574, 575)

Buna “Değil Vahdeddin gibi
mütedeyyin bir zât, hatta en fâ-
cir bir adam da, yalnız ism-i hilâ-
feti taşıdığı için ihtiyarıyla et-
mez. Demek, mükrehtir (zorlan-
mıştır, zorla yaptırılmıştır). O hal-
de ona itaat, adem-i itaattir (ita-
at etmemektir, emri dinleme-
mektir)” der. (a.g.e., 451-452)

“VENİZELOS GİBİ ŞEYTAN 
ZÂLİME DUA ETTİRİLDİ”

Bediüzzaman’ın dikkat çektiği
“camide Venizelos’a dua ettirilme-
si” hâdisesi, Yunan’ın 25 Temmuz
1920’de işgal ettiği ve Rum Valinin
yönettiği Edirne’de -Sevr’in imza-
lanmasından iki gün sonra- 12
Ağustos 1920’de meydana gelir. 

Devrin Şeyhülislâmı Mustafa
Sabri Efendi, Edirne Müftüsü Mus-
tafa Hilmi Efendi’yi Edirne Metro-
politane Kilisesinde Yunan Başba-
kanı Elefterios Venizelos için yapı-
lacak “şükran âyini”ne katılmaya
görevlendirir. Müftü Mustafa Hilmi
Efendi de maiyetiyle bu “tâlimat”
gereği ayine katılır.

İşin en acıklı ve yaralayıcı yönü,
aynı gün öğleden sonra aynı ayin
Selimiye Camiinde de tekrarlanır;
başta Rum Vali General Zimbraka-
kis olmak üzere, General Leonar-
dopulos, Metropolit Efendi ile mai-
yeti Selimiye Camiinde Mustafa
Hilmi Efendi tarafından karşılanır-
lar.

Daha da fecisi, caminin iç avlu-
sundaki merâsimde önce Kur’ân
okunur, ardından Müftü “hürriyet
ve adâletin temsilcisi” olarak övdü-
ğü Venizelos için duâ eder. (Musta-
fa Kemal Atatürk, Yeni Gerçekler,
Yeni Düşünceler, Prof. Dr. Sabahat-
tin Özel, İş Bankası Kültür Yayınları,
s.155,156)

Ardından da Kurtuluş Savaşın-
dan sonra Yunan ordusu ile kaçan
Selânikli Münir Mustafa Neyyir Us-
kanlı’nın sahibi ve başyazarı oldu-
ğu, Yunanların para desteğiyle çı-
karılıp Milli Mücadeleye karşı Yu-
nan emellerine hizmet eden -13
Ağustos 1920 tarihli- Edirne Te’min
gazetesinde, “Müftü Hilmi Efendi,
Selimiye Camii’nde, hürriyetin ve
adaletin saygıdeğer temsilcisi olan
Venizelos hazretlerinin sağlığı için
güzel bir dua okumuş ve hazır bu-
lunanlar şükran duygularını belir-
terek duaya katılmışlardır” medhi-
yeleri dizilir.   

Özetle, Birinci Dünya Savaşında
Gönüllü Alay Kumandanı olarak
Kafkas cephesinde avcı hattında
talebeleriyle ve fedâileriyle birlikte
savaşan, İstanbul’da İngiliz işgaline
karşı hayatını ortaya koyarak mü-
cadele eden, eserleri ve beyânatla-
rıyla işgal aleyhindeki “fetva”nın
geçersizliğini ilân eden Bediüzza-
man’ın Kuva-yı Milliyeye aleni des-
teği, maksatlı bütün bayat isnad ve
iftiraları berhava eder.  

Bundandır ki 22 Kasım 1922 ta-
rihli Meclis Zabit Ceridesinde, An-
kara’ya davet edilen Bediüzzaman,
Birinci Meclis’te mebusların alkışla-
rıyla “hoşâmedi merasimi”yle karşı-
lanır, Meclis kürsüsünde Anadolu
gazilerine ve zafere dua ettiği tes-
cillenir. (Meclis Zabıt Ceridesi, 9
Teşrini Sani 1338, c: 24, sahife: 457)

Ve bu belge, Bediüzzaman’ın
“mesâi-i hâmiyetmendânesine
(hâmiyetli çalışmalarına)” ve “hi-
demât-ı bergüzide-i vatanperve-
rânesine (seçkin vatanperverâne
hizmetlerine)” yüzlerce misalden
bir misal olur…

Bediüzzaman’ın vatanperverane 
hizmetlerine bir misal

Can Kardeş Dergisi 41 yıldır okurlara hiz-
met veriyor. Can Kardeş, bir ekol olduğu
gibi, aynı zamanda bir okul. Çatısız üniver-
site niteliği taşıyan ve nice yazar-çizer yetiş-
tiren bir okul. Dergininin her sayfasında
ayrı bir macera ve ayrı bir heyecan var. Hem
eğlenip öğrendiğimiz, bizi hep yeni sayfa-
larla kucaklayan canım kardeşimiz. Dergi-
miz, bu sefer de düzenlenen atölyeler ile
okurlarını kucakladı. Atölyelerimizde, hem
yazar ve çizerlerimizle tanışma imkanı bu-
lundu hem de merak edilenler soruldu. Bu
şekilde bir çok alanda ilk tecrübemizi ka-
zandık, yeteneklerimizi keşfettik.

ATÖLYELERİMİZDE NELER VARDI NELER
Bu zamana kadar atölyelerimizde neleri

gerçekleştirdik? Mihriban ablanın “Katlana-
bilir Hikayeler Atölyesi” ile hem eğlendik
hem öğrendik hikayelerdeki karakterleri
origami katlamalarıyla hareketlendirdik. Ya-
semin ablanın “Oyuncak Atölyesi” ile
namaz kılarken yalnız kalmak istemedik ve
oyuncaklarımıza da seccade yapıp bizlere
eşlik etmelerini istedik. Ellerimiz çalıştı, gö-
nüllerimiz şenlendi. Mehtap ablanın “Hi-
kaye Yazma Atölyesi”nde, hikaye ve masal
nedir öğrendikten sonra  Mir’ac hadisesi ile
ilgili Peygamberimiz (asm) ile ilgili müthiş
olayı öğrendik ve aynı zamanda birbirimi-
zin kandilini tebrik ettik. Bir sonrakinde be-
raber yazmayı denemek için sözleştik. Son

olarak “Çizim Atölyesi”nde, Can Kardeş
Yayın Yönetmeni Demirhan Abi, aynı za-
manda dergimizin süper kahramanlarından

Uçan Çocuk ve Vız Vız Arı karakterlerinin
nasıl çizildiğini aşama aşama bize gösterdi.
Hep birlikte çizim deneyimimizi kazanır-
ken, Uçan Çocuk’un her başı sıkıştığında
“Bismillah” dediğini öğrenmiş olduk.  Hele
zeka fışkıran soru-cevap bölümünde, dik-
katli okurlarımızın müthiş soruları karşı-
sında Yayın Yönetmenimiz Kadıoğlu cevap
vermekte bir hayli zorlandı.

YÜZYÜZE ATÖLYE ÇALIŞMALARI YOLDA
Bitmedi; gelecek ay atölyemizde “Gezgin

Zeynep”in maceralarının yazarı Fatmanur
Öztaş ablamızla tanışacağız. Sırada birçok
atölye çalışmalarımızın planları var. Duamız
o ki, gelecek atölyelerimizde yüzyüze birlikte
çalışmalar yapalım. Gözünüzdeki nur hiç
sönmesin Can kardeşlerim. Gelecek atölyele-
rimize buluşmak üzere, şimdilik hoşçakalın! 

CAN KARDEŞ YAZARLARI 
OKURLARIYLA BULUŞTU

tuğba erdem - bergin karakoyun

Can kardeş dergiSi, hem eğlen-
diren hem öğreten atölyele-
rinde okurlarıyla buluştu. 

ankara, Çankaya Caiinin bakımsızlığı tep-
kilere sebep oldu. Camide namaz kılan bir va-
tandaş, caminin bakımsız olmasına tepki
göstererek şu mesajı paylaştı ve ilgililerin ko-
nuya müdahil olmasını istedi: “Birkaç gün
önce Çankaya Merkez Camii’nde bir vakit na-

mazını kılmak nasip oldu. Yalnız, devletin
merkezi denilecek bir konumda ve yabancı el-
çiliklerin yanı başında, bu caminin durumu
beni bir sade müslüman olarak çok üzdü ve
düşündürdü.” Caminin kısa sürede elden ge-
çirilerek bakımının yapılması talep edildi.

türkİye’dekİ su kaynaklarının korun-
madığını, çarpık kentleşmeye ve madencilik
faaliyetlerine feda edildiğini belirten TTB, suya
erişimdeki eşitsizliklerin de kaldırılmasını is-
tedi. Türk Tabipleri Birliği (TTB), 22 Mart
Dünya Su Günü vesilesiyle yaptığı yazılı açık-
lamada, Türkiye’nin su sıkıntısı çeken ülkeler
arasında yer aldığını belirterek, yaşamsal
öneme sahip su kaynaklarının ranta kurban
edildiğini bildirdi. Artıgerçek’deki habere göre
Türkiye’deki su kaynaklarının korunmadı-
ğını, çarpık kentleşmeye ve madencilik faali-
yetlerine feda edildiği vurgulanan açıklama
şöyle devam etti: Ülkemizin zaten yetersiz

olan yerüstü ve yeraltı su kaynakları gerektiği
gibi korunmamakta, madenciliğe, endüstri-
leşmeye ve çarpık kentleşmeye feda edilmek-
tedir. Çok sayıda bölgemizde içme suyu
havzalarının üzerinde; siyanür liçi yöntemiyle
altın madenleri başta olmak üzere maden
ruhsatları verilmiş, endüstriyel tesislerin ku-
rulmasına göz yumulmuş; hatta büyük kent-
lerimizin gereksinimini karşılayan içme suyu
havzaları imara bile açılmıştır.

‘TÜM SU KAYNAKLARIMIZ SALDIRI ALTINDA’
2022 Yılı Dünya Su Günü teması ile “Yer-
altı Suyunu Görünür Kılmak” hedeleni-

yor. Oysa ülkemizde sadece yeraltı su
kaynaklarımız değil, tüm su kaynakları-
mız rant uğruna saldırı altında. Bizler bir
kez daha suyun temel bir sağlık hakkı ol-
duğunu, hiçbir şekilde ranta kurban edi-
lemeyeceğini ve ticari bir meta haline
getirilemeyeceğini haykırıyoruz. Türk
Tabipleri Birliği (TTB) olarak tüm can-
lılara ait olan su, toprak, doğal varlıkla-
rımızın özelleştirilmesi; çok uluslu
şirketlerin eline geçmesi süreçlerine
karşı mücadeleyi dün olduğu gibi bugün
de kararlılıkla sürdüreceğimizi belirti-
riz.” Haber merkezi

Su kaynaklarımız talana feda ediliyor

teknolojİ devi Google, arama geç-
mişini silme ile ilgili pratik özelliğinin bir-
kaç haa içinde dünya çapında tüm
Android kullanıcılarına sunulacağını
açıkladı. Google, iOS işletim sistemi kul-
lanıcılarının 2021 yazından itibaren kul-
lanabildiği “gizlilik özelliğini” Android
kullanıcılarına da sunuyor. Bu özellik sa-
yesinde, internet arama geçmişinin son
15 dakikası hızlı bir şekilde, tek bir doku-
nuşla silebilecek. Android kullanıcıları
için bu zamana kadar arama geçmişini
silmenin birkaç yolu vardı. Bu yolların
her biri de manuel bir şekildeydi. Ancak
gelen son güncellemeyle Google, An-
droid uygulamasının nihayet arama geç-
mişinizin son 15 dakikasını silmenize izin
verdiğini doğruladı. Haber merkezi

Vefatının 62. yıldönümünde bu
akşam saat 21:00’da Bediüzzaman Said
Nursi Hazretlerini tüm dünyaya duyur-
mak adına Twitter’da bir etkinlik dü-
zenlendi. Tüm Nur talebelerinin
iştirakinin beklendiği etkinlikte kulla-
nılacak etiket #BediüzzamanModeli
olarak açıklandı. Belirlenen etiketin
Türkiye ve Dünya gündeminde TT
(Trending Topic) olması hedeleniyor.
İstanbul - Yeni Asya

Android’e de geliyor

Hashtag çalışması

Çankaya Camii niye bu halde?
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Bediüzzaman
Hazretlerini anma
ve anlama haası

2
1 Mart 28 Mart tarihleri arasında farklı şe-
hirlerin istişare heyetlerince görüşülerek
hanımlarca Bediüzzaman ve Risale-i Nur

üzerine programlar organize ediliyor. Ortaya
adeta Bediüzzaman’ı Anma ve Anlama Haftası
diyebileceğimiz yoğun bir takvim çıkıyor.

Dijital âlemde paylaşılan afişlerinden takip et-
tiğimiz kadarıyla program takvimleri şöyle: 

* 21 Mart: 10.00-12.00 İzmir Yeni Asya
“Bediüzzaman’ın Fedakârlık ve Kahramanlıkla-

rına Mukabil Nur Talebelerinin Vazifeleri”
* 14.00-16.00 İstanbul Yeni Asya 
“Şefkat Kahramanı Bediüzzaman”
* 20:30 İzmir Yeni Asya
“Müzakereli Genç Dersi olarak: Ahirzamanda

Müstakim Genç Olma”
* 22 Mart: Nevşehir Yeni Asya
“Sorularla Üç Said Dönemi”
* 24 Mart Perşembe
“Bediüzzaman’ı Anma Programı”
* 25 Mart: Karadeniz Bölgesi Yeni Asya
“İttihad-ı İslam”
* 26 Mart: 20.30 Ege Bölgesi Yeni Asya 
“Kur’an Tilmizlerini Ve Hadimlerini İkaz Eden

Ders Hücumat-ı Sitte”
* 28 Mart: 20.30 Ankara Yeni Asya
“Bediüzzaman’ın Rehberliğinde Asr-ı Saadeti

Anlamak”
Ayrıca Kahramanmaraş’ta da hanımlar Bediüz-

zaman Hazretlerinin hayatıyla ilgili bir sunum
gerçekleştirdiler. 

ZenGin MUhTeVA
Bu listede takip edebildiklerimiz gözümüze

çarpanlar var. Mahallerce de ayrıca tertip edilen
Risale-i Nur ve Bediüzzaman özel programları ol-
duğunu duyuyoruz.  

Detaylı afişlerinden anladığımız kadarıyla çok
zengin bir muhtevayla hazırlanan programlar
ekran önünde ve arkasında kalabalık bir ekip ça-
lışmasıyla sunuluyor. Sinevizyon, slayt gibi görsel
malzemeler de sıkça kullanılıyor.  

Ailelerin katıldığı program olarak 20 Mart
Bursa Bediüzzaman Mevlidi’nü ilk sırada sayabi-
liriz. Akabinde 27 Mart Pazar Günü İstanbul Hal-
kalı’da (Yahya Kemal Beyatlı Gösteri Merkezi’nde)
“Bediüzzaman Said Nursi’nin Gelecek Tasavvuru”
başlığını taşıyan panel heyecanla beklenmekte.

hÜlASA  
Programlarda emeği geçen tüm kardeşlerimizi

tebrik ediyoruz. Nevruz-u Sultani ile âleme
maddi manevi bahar sessizce ihtişamla geliyor
inşallah… 

Satır Arası

Yasemin Güleçyüz

ygulecyuz@gmail.com

Temiz Toplum Derneği’nden uyuş-
turucu bağımlılığı konusunda bir
uyarı daha geldi. Uyuşturucuda asıl
problemin başlama ya da ilk kez de-
neme yaşı kadar, ailelerin bağımlı ço-
cuklarına karşı yaklaşımı olduğu ifade
edildi. Açıklamalarda bulunan Temiz
Toplum Derneği Genel Başkanı Bilal
Ay, “Uyuşturucu ile ilgili pek çok ista-
tistik var. Bunu zaman zaman biz de
ifade ediyoruz. Her biri bir veri ol-
makla birlikte, nihayetinde hiç bir in-
sanımız rakamdan ibaret değil.
Uyuşturucu konusunda iki yaklaşımı
esas almalıyız. Birincisi, gençlerimizi
bu zehirden korumak. İkincisi, uyuş-
turucu tuzağına düşmüş evlatlarımızı
bu bataklıktan bir an evvel çıkartabil-
mek” şeklinde konuştu. Bağımlılığın
sanılanın aksine irade problemi olma-
dığını belirten Ay, “Belki başlangıç
aşaması için böyle düşünebiliriz ancak
bir kişi bağımlı oldu ise o kişi artık
hastadır. İleri derecede bir çeşit beyin
hastalığına sahiptir. Bunu aileler de
toplum da bu şekilde bilip kabul
etmek durumunda” diye konuştu.

AİLELER GEÇ FARK EDİYOR
Ebeveynlerin çocuklarını bağımlı

olduğunu ortalama olarak 1,5 yıl
sonra fark ettiğini belirten Genel Baş-
kan Ay, “Bu süreçten sonra da, bazen
onlara karşı şiddet bazen de nasihatle
sorunu çözmeye çalışıyorlar. Oysa ki,
hasta birisini nasihatle iyi etmek çok
da mümkün değil. Şiddetle de değil.
Onun hasta olduğunu bilmek, onu te-
daviye cesaretlendirmek çok önemli.
Tabii ki tedavide en önemli unsur asla
vazgeçmemek” ifadelerini kullandı.

UYUŞTURUCUDA 
EN BÜYÜK PROBLEM 

AİLENİN YANLIŞ TUTUMU

Madde bağımlısı gençlere hizmet veren bazı vakılar uyuşturucudan kurtulmanın yollarını anlatıyor. Fotoğraf: ANADOLU AJANSI

teMiz topluM Derneği Genel BAşkAnı BilAl Ay, uyuşturucuDA en Büyük
proBleMin Ailelerin BAğıMlıyA yAklAşıMı olDuğunu SÖyleDi.

SeyhAn şentürk

iSTANBUL

Temiz Toplum Derneği Genel Başkanı Bilal Ay,
ailelere uyarılarda bulundu.

AİLELERE ÖNERİLER
Çocuğunuzu uyuşturucudan koru-

mak için ona sarılın. Sevildiğini hisset-
tirin.“Benim çocuğum yapmaz”
yanlışına asla düşmeyin. Çocuğunu-
zun çevresinde radikal değişiklikler var
mı? Gözleri kanlanmış mı? Üzerinde
kötü bir koku var mı? Onu sıkmadan
kontrol edin. Eğer çocuğunuz bağımlı
ise ona kızmayın, onu dışlamayın. Te-
davi için onu yüreklendirin. Siz de bu
mücadeleden asla vazgeçmeyin. Ço-
cuklarınızı uyuşturucu maddelerden
korumak için aile-okul iletişimine
azami özen gösterin. Her bağımlılık
birbirini tetikliyor. Bağımlı bir beyin,
diğer bağımlılıklara daha kolay uyum
sağlıyor. Çocuklarınızı her türlü ba-
ğımlılıktan koruyun. Çocuklarınızı
kötü alışkanlıklardan korumak için
onların hobilerini destekleyin. Sportif
faaliyetlere yönlendirin. Uyuşturucu
bağımlısı olan bir bireyin artık hasta bi-
risi olduğunu kabul edin. Ona kızmak
yerine sorunu çözmek adına ona des-
tek verin. Bağımlılık tedavisi olan ço-
cuğunuzu, eski çevresinden
uzaklaştırın. Taşının. Çocuğunuzun
sosyal medya hesaplarını kapatın. Te-
lefon numarasını değiştirin. 

uKrayna Devlet Başkanı
Volodimir Zelenskiy, ateşkes
ve Rus askerlerinin çekilmesi
karşılığında Kiev’in de NATO
üyeliğinden vazgeçebileceğini,
hatta Kırım ve Donbas’ın sta-
tüsünü tartışmaya da hazır ol-
duklarını söyledi. DW’deki
habere göre Ukrayna Devlet
Başkanı Volodimir Zelenskiy,
Putin’le “her türlü formatta”
görüşmeye hazır olduğunu
ifade etti. Ukrayna lideri, Pu-
tin’le yüz yüze görüşmediği
takdirde Rusya’nın gerçekten
savaşı sonlandırmak isteyip is-
temediğini anlamanın imkân-
sız olacağını söyledi. Ateşkes
sağlanması, Rus askerlerinin
çekilmesi ve Ukrayna’nın gü-
venliğinin garanti edilmesi
karşılığında kendilerinin de
NATO üyeliği arayışına son

vereceklerini taahhüt etmeye
hazır olduklarını belirten Ze-
lenskiy şu ifadeleri kullandı:
“Bu, herkes için uygun bir uz-
laşma olur: NATO konusunda
bizimle ne yapacağını bileme-
yen Batı için de, güvenlik ga-
rantileri isteyen Ukrayna için
de ve NATO’nun daha fazla
genişlemesini istemeyen
Rusya için de.”

ZelenSkiy: nATO’DAn 
VAZGeçMeye hAZırıZ

uluslararası İnsan Hakları İzleme
Örgütü (HRW), Rusya-Ukrayna savaşının,
Orta Doğu ve Kuzey Afrika’da, “gıda fiyat-
larında artışa ve yoksulluğun derinleşme-
sine” yol açtığını bildirdi. HRW, “Rusya’nın
Ukrayna İşgali Orta Doğu ve Kuzey Af-
rika’da Açlığı Artırıyor” başlıklı bir rapor
yayımladı. Orta Doğu ve Kuzey Afrika’daki
yönetimlere, Ukrayna’daki çatışmanın gıda
krizini şiddetlendirmeyeceği şekilde ted-
birler almaları çağrısı yapılan raporda,
bölge halkının gıda temin hakkının sağ-
lanması gerektiği vurgulandı. Raporda,
Rusya ile Ukrayna’nın bölgeye en çok tarım
ürünleri ihraç eden ülkeler olduğu hatırla-
tılarak, şu anda Orta Doğu ve Kuzey Af-
rika’da gıda fiyatlarında artış ve yoksulluğun
şiddetlendiği uyarısı yapıldı. Beyrut - aa                 

Savaş Orta Doğu’da 
gıda krizini tetikliyor   

Ukrayna lideri Volodimir Zelenskiy.

Bitlis'in Gazibey Mahallesinde çığ tehlikesi nedeniyle 40 hane geçici
olarak boşaltıldı. Fotoğraf: ANADOLU AJANSI   

BiTlis’in Gazibey Mahallesinde çığ tehlikesi
nedeniyle 40 hane geçici olarak boşaltıldı. Afet
ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü ekiplerince
Dideban Dağı yamacındaki mahallede yapılan
incelemenin ardından evlerini boşaltan vatan-
daşlar, polisevi ve otellere yerleştirildi. İl AFAD
Müdürü Erdal Tunçtan, şöyle konuştu, “İhbar
üzerine ekiplerimizi bölgeye yönlendirerek ge-
rekli ön incelemeleri yaptık. Son zamanlarda
bölgemizde yaşanan kar yağışından dolayı çığ
patikalarında yoğun kar birikintisinin oldu-
ğunu gördük. Çalışmalarımızla olası çığ afetin-
den etkilenebilecek 40 hanenin risk altında
olduğunu tespit ettik. Valimiz Oktay Çağatay ve
Belediye Başkanımız Nesrullah Tanğlay ile yap-
tığımız istişareler sonucu vatandaşlarımızın can
güvenliği için bu 40 hanenin geçici olarak boş-
altılması kararı aldık.” Bitlis - aa  

Bitlis’te çığ riski:
40 ev boşaltıldı   

DiDeBAn DAğı yAMAcınDAki MAhAlleDe yApılAn
inceleMenin ArDınDAn evlerini BoşAltAn vA-

tAnDAşlAr, poliSevi ve otellere yerleştirilDi.

Çin’de 9 milyon nüfuslu Shen-
yang, 4 bin Covid-19 vakası çık-
ması üzerine karantinaya alındı.
Çin’in ‘sıfır Covid’ stratejisi, Omic-
ron dalgasıyla zorlanmaya başladı.
e Guardian’da yer alan habere
göre, Çin genelinde son 24 saatte 4
bin 770 Covid vakası tespit edildi.
Çin, Omicron’la birlikte iki yıllık
kontrollü sürecin sonunda hızla
artan vakalar karşısında bölgesel
karantina, toplu test ve şehir geneli
kapanma önlemleri uyguladı.
Omiron dalgası hızla yayılırken
geçen haa Çin’de bir yıldan uzun
süredir ilk Covid ölümü gerçek-
leşti. Haber merkezi

Çin’de 9 milyonluk 
şehre karantina

TeKirdağ’ın Kapaklı ilçe-
sinde bir ilkokulun öğrenci ve öğ-
retmenlerince ramazan ayı
öncesinde ihtiyaç sahiplerine ulaş-
tırılmak üzere erzak kolileri hazır-
lanıyor. Gazi İlkokulunda değerler
eğitimi kapsamında merhamet,
paylaşmak ve duyarlılık gibi konu-
larda farkındalık oluşturmak
amacıyla proje çalışması başlatıldı.
Bu kapsamda öğrenci, öğretmen
ve veliler ile kaymakamlığın des-
teğiyle hazırlanan 120 erzak kolisi
ramazan ayı öncesinde ihtiyaç sa-
hibi ailelere ulaştırılacak. Sınıf öğ-
retmeni Özer Ersoy, ihtiyaç sahibi
aileler için ramazan ayı öncesi ça-
lışma başlattıklarını söyledi. Te-
kirdağ - aa

Öğrencilerden 
ihtiyaç sahiplerine 
erzak kolisi

Birleşmiş Milletler Genel Se-
kreteri Antonio Guterres, Rus pet-
rolü, gazı ve kömürünün yerine
farklı alternatiler bulmaya çalışan
ülkelerin bu adımının, iklim deği-
şikliği yoluyla dünyadaki “karşılıklı
garantili yıkımı” körükleyebileceği
uyarısında bulundu. Euro-
news’deki habere göre Guterres, şu
anda Ukrayna’nın işgali nedeniyle
Rusya’dan fosil yakıt ithalatını sona
erdirmek için büyük ekonomiler
tarafından izlenen stratejnin, küre-
sel ısınmayı tehlikeli seviyelerin al-
tında tutma umutlarını yok
edebileceğini söyledi. “Ülkeler acil
fosil yakıt arz açığı ile çok fazla tü-
ketim yapar hale gelebilir.” diyen
BM Genel Sekreteri, Economist
tarafından düzenlenen bir etkin-
likte video konferans yöntemiyle
yaptığı konuşmada, “Bu durumda
o ülkeler fosil yakıt kullanımını
azaltmak için izledikleri politika-
ları ihmal edebilir ya da yarıda bı-
rakabilirler. Bu çılgınlık. Fosil
yakıtlara bağımlılık, karşılıklı ga-
rantili yıkımdır.” ifadelerini kul-
landı. Haber merkezi

BM: Savaş iklim 
krizini 
körüklememeli 

KuraKlığın etkisinin her
geçen gün arttığı Doğu Afrika’da
martta da yağmur yağmaması ha-
linde 28 milyon kişinin şiddetli aç-
lıkla yüz yüze gelebileceği uyarısı
yapıldı. Londra merkezli uluslar-
arası insani yardım kuruluşu Ox-
fam’dan yapılan açıklamada, Doğu
Afrika ülkelerini 2 yıldır etkisi al-
tına alan kuraklığa karşı uluslar-
arası toplumun harekete
geçmemesi halinde bölgedeki 28
milyon kişinin açlıkla karşı karşıya
kalacağı belirtildi. 

Afrika’daki kuraklık
milyonları 
açlığa sürüklüyor    
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İkTİsadİ sİsTEmlER
vE Ekonomİ
BediüzzamaN Said Nursi’nin iktisat an-
layışı, Malikiyet ve Serbestiyet Dönemi’nin
iktisat teorileri açısından değerlendirilmesi,
iktisat Risalesi’nin gelecek tasavvuru içinde
yorumlanması, gelecekte manevi buhranlar
ile ekonomi arasındaki ilişki, sanal para ve
gelecekteki ekonomik değişmeler, birey -
toplum ve milletler arası çatışmaya neden
olan gelir adalet-
sizliği ve çözüm
yolları gibi mesele-
ler üzerine bu ma-
sada değerlendir-
meler yapıldı.

Xv. RİsalE-İ nuR konGREsİ masa çalışmalaRı EllİdEn fazla akadEmİsYEnİn kaTılımı İlE GERçEklEşTİRİldİ. İkİ GÜn sÜREn
masa çalışmalaRının sonuçlaRı 27 maRT PazaR GÜnÜ YaPılacak olan PanEldE kamuoYu İlE PaYlaşılacak.

XV. Risale-i NuR KoNgResi
Masa ÇalışMalaRı Yapıldı

Risale-i NuR eNstitüsü tarafından dü-
zenlenen “Bediüzzaman Said Nursi’nin Gelecek
Tasavvuru” başlıklı XV. Risale-i Nur Kongresi
masa çalışmaları elliden fazla akademisyenin ka-
tılımı ile gerçekleştirildi. 

Risale-i Nur Enstitüsü Sekretaryası tarafından
yapılan açıklamada bu kongre ile toplumsal de-
ğişim ve dönüşümleri dikkate alarak Bediüzza-
man Said Nursi’nin geleceğe dair ortaya koydu-
ğu teşhis ve çarelerin konuşulmasının hedeflen-
diği ve bu bağlamda çözüm önerileri sunulacağı
ifade edildi. 

Online olarak yapılan kongrede  “Bediüzzaman
Said Nursi’nin Gelecek Tasavvuru” beş masa et-
rafında incelendi. Yapılan açıklamada masa baş-
lıkları ve içerikleriyle ilgili şu bilgilere yer verildi:

Bu masa başlığı içerisinde Bediüzzaman’ın
gelecek tasavvuru içinde hürriyet, adalet ve
müsavatın ifade edeceği anlam, hürriyet din
ilişkisi bağlamında geleceğin inşası, malikiyet
ve serbestiyet döneminin temel özellikleri, ge-
lecekte adalet-i mahzanın tatbiki ve otoriter
yapıların durumları gibi konular konuşuldu.

İnanç, aHlak
vE EğİTİm
Bu masa başlığı altında ahir zaman olgu-
su, inkârcı akım ve anlayışlara karşı dindar
ruhanilerle işbirliği, değişen dünya karşısın-
da tebliğ ve yeni tebliğ metotları, sanal ger-
çeklik ve din, geleceğin eğitim modeli olarak
Medresetüzzehra, gelecekte Risale-i Nur hiz-
metleri ve yöntemleri, göçlerin gelecekte
toplumlar üzerindeki etkileri Said Nursi’nin
gelecek tasavvuru ekseninde incelendi.

TEcRÜbİ İlİmlER 
vE TEknolojİ
Bu masa başlığı altında bilim ve din arasın-
daki ilişki, robotik bir dünya ve Risale-i Nur,
yapay zekâ, insanlık ve tevhit ilişkisi, metaver-
se, bilimsel ve teknolojik gelişmelere İslamî
yaklaşım, gelecekte teknoloji ve âlem-i İslam,
teknolojik gelişmelere bağlı olarak gelecekte
Risale-i Nur’un neşri meselesi, gelecekte İslam
dünyası ve bilimsel üretim konuları tartışıldı.

Bu masada ise metaverse kavramı üze-
rinden şehadet âlemi ve gençler üzerindeki
etkileri, Risale-i Nur hakikatlerin neşri için
sanal gerçeklik ortamlarının kullanımı, sanal
âlemde zamanlarını geçiren gençlerin dini
değerlere yaklaşımı, hürriyetçi gençlik anla-
yışı, İslamî değerler ekseninde Z kuşağının
geleceği, gençlerin otoriter anlayışlara reddi,
gençlerle iletişim kurma yöntemleri gibi ko-
nular konuşuldu. 

İki gün süren masa çalışmalarının sonuç-
larının ise 27 Mart Pazar günü Yahya Kemal
Beyatlı Gösteri Merkezi’nde yapılacak olan
panelde kamuoyu ile paylaşılacağı aktarıldı.

1. Masa: 

5. Masa: 

2. Masa: 4. Masa: 3. Masa: 

GEnçlİk

Bediüzzaman’ın 
Gelecek Tasavvuru İçinde 

Bediüzzaman’ın 
Gelecek Tasavvuru İçinde 

HÜRRİYET

Bediüzzaman’ın 
Gelecek Tasavvuru İçinde 

Bediüzzaman’ın 
Gelecek Tasavvuru İçinde 

Bediüzzaman’ın Gelecek
Tasavvuru İçinde



S
aid Nursî, son günlerde
Lost filminin yapımcıları-
nın yeni moda ettiği

“lash forward” yöntemini de
uygulamış.

“Bir zaman Eskişehir Hapis-
hanesi’nin penceresinde, bir
Cumhuriyet Bayramı’nda otur-
muştum. Karşımdaki lise mek-
tebinin büyük kızları, onun av-
lusunda gülerek raks ediyorlar-
dı. Birden, manevî bir sinema ile
elli sene sonraki vaziyetleri bana
göründü.”

Tam bir lash forward, ileriye
bakış olayı değil mi? (Ertuğrul
Özkök/Hürriyet/29 Kasım 2009.)

“Bazen acaip laikim. Laikliğin
tehdit altında olduğu duygusu
her tarafımı basıyor. Ama bazen

acayip “Nurcuyum”. Said Nur-
sî’yi okudukça hem hayatında
hem söylediğinde kendime çok
yakın şeyler buluyorum.” (Hür-
riyet/15 Ağustos 2012.)

“Said Nursî adalete susamıştır,
onun suyunu bir türlü kana ka-
na içememiştir. Yani bugün
“adalet” üzerine sözü dinlene-
cek, tecrübesine kulak verilecek
bir şahsiyettir! Kendi çektiği
için, “Kurunun yanında yaş da

yansın” dememiştir. “Bana ya-
pıldı, onlara bin beteri yapılsın”
gibi bir kinin dâvâsını sürdür-
memiştir.” (Ertuğrul
Özkök/Hürriyet/21 Mart 2012.)

“Bediüzzaman’ın günümüzde
anlaşılabilmesi için, benimki gibi
bir laik okunmaya da ihtiyaç var-
dır. Daha önemlisi; Laik kesim,
içinde bulunduğumuz konjonk-
türde, Bediüzzaman’ı, yıllardır bi-
rikmiş önyargılarını atarak, taraf-
sız bir gözle mutlaka okumalıdır.

Benimki gibi bir okunma ya-
pıldığı takdirde; Türkiye’nin iki
yakasını bir araya getirebilecek
çok ortak nokta bulunabilir.

“Adalet ve demokrasi için Said
Nursî’ye kulak verin.” (Ertuğrul
Özkök/Hürriyet/22.03.2012.)

B
ediüzzaman’ın kimliği,
modern bilimin doğu-
şundan itibaren yeni bir

düşünme şekline dönüşüyor. Di-
ğer dinî yorumcularla Bediüzza-
man’ın yaklaşımı arasında
önemli bir farkın olduğu, Şerif
Mardin’in gözlemlerinden anla-
şılıyor. Bir kere Türkiye’de dinin
unutturulması ve unutulması
projesine karşı belki de en önem-
li bir hatırlatma ve yaşatma pro-
jesi olarak görüyorum doğrusu.

Bediüzzaman hareketinin ve
düşüncesinin çok önemli bir -si-
yasî değil- fakat paradigma diye-
bileceğimiz farklı bir düşünce
sistemine paralel olarak sürdür-
düğünü düşünüyorum. Yani
onu sadece siyasî bir hareketle
kısıtlayamayız, bir siyasî harekete
indirgeyemeyiz. İnanç sistemini

çok daha farklı bir insan tanımı
olarak var ediyor. Bu anlamda
çok önemli. Sadece bilim ve din-
le ilişkisi değil, dinin yaşamaya
devam etmesi açısından bakıldı-
ğında da çok önemli bir hizmet.
Cumhuriyet biraz düz bir satıh-
ta, bir anlamda çok önemli bir
gerçeği ortaya çıkarıyor. Ama
çok önemli bir unutma arzusu-
nun üzerinde yükseliyor.

Dini, Osmanlıyı, diğer azın-
lıkları, Hıristiyan azınlıkları,
kendi içindeki Müslümanlıkta

da Sünnî Müslümanlar hari-
cindeki toplulukları neredeyse
yok sayıyor. Diğer yandan ço-
ğulculuk anlamında aslında
çok ulusallaştırıldığı için, bir
de çok yenilikler yaşanıyor.
Onun için geçmişten kopma
şeklinde yaşanan bir gerçekle
karşı karşıyayız. Bu noktada
Bediüzzaman hareketinin geç-
mişten kopmaya karşı da çok
önemli bir hareket olduğunu
düşünüyorum, bir anlamda o
geçmişin devamlılığını da sağ-
lıyor. Sanki toprak altında ya-
şayan ve toprakla birlikte onda
yaşayan bitkilerin köklerini sü-
rekli besleyen bir gıda gibi, in-
sanların mazilerinden gelen
ruh dünyasını ve akıl dünyası-
nı farklı bir biçimde beslemeye
devam ettiğini görüyoruz.

“R
isâle-i Nur’un bu çağda
dinî söylemi değiştir-
mesi ümmetin çok

muhtaç olduğu bir meseledir. “Be-
diüzzaman tarihte az rastlanan en-
der şahıslardan birisidir. Her yüz se-
nede gelecek müceddidlerin en gü-
zel örneği Üstad Bediüzzamandır.

“Risâle-i Nurlar’ın dünyaya ya-
yılmasının sırrı; dilinin müsama-
halı, nazik ve ihlâslı olmasıdır. İs-
lâm’a doğru dâvet; muhlis bir kalp-
ten çıkmakla ancak mümkün ola-
bilir. Bir dâvânın ebede yazılması
için vazgeçilmez şart ihlâstır. Risâ-
le-i Nurlar’ın kaynağı Kur’ân ve
sünnettir. Bediüzzaman Kur’ân
âyetlerinin en ince sırlarını ele ala-
rak neşretmiştir. Kur’ânın ebedî ve

ezelî özelliği vardır. Aynı sır Risâ-
le-i Nurlar’da da vardır.

- İngiliz müstemleket nazırının
Kur’ân aleyhindeki sinsi planını
akim bırakıp bozan âlim Üstad Be-
diüzzaman’dır. Kur’ân bu
ümmetin kuvvet sırrıdır,
ama biz yapışırsak ancak
bu sırra sahip olabiliriz.
Önceki müfessirler ve Be-
diüzzaman bu müdakkik
mânâ ile Kur’ân’a yapış-
mışlar ve bundan dolayı
da muvaffak olmuşlardır. Risâle-i
Nurlar böyle bir ihlâsla yazılmıştır.
Ümmetin mutluluğu ve kuvveti
Kur’ân’dır. Kur’ân dünyaya bunun
için yayılmıştır.

- Üstad Bediüzzaman’ın bu üm-

mete yazdığı reçete selef-i salihin-
den farklıdır. Çok orijinalliği var-
dır. Ümmetin yaşadığı bütün zor-
lukları görüp, ona göre reçetesini
yazmış. Müslümanlar bu gün dün-

ya nüfusunun beşte birine
ulaştı. Ama sıkıntıları da
o ölçüde arttı. Hz. Pey-
gamber (asm) bir hadisi
şerifinde: ‘Bu ümmetin,
diğer ümmetlerden farklı
ve üstün olduğunu söyler.

“Hiçbir ümmete, Pey-
gamberimize   (asm) gelen vahiy
gibi vahiy gelmemiştir. Tek bir yer-
den yükselen sesin bütün dünyaya
duyurulması mümkündür. Risâle-
i Nurlar’da da bu husûsiyet vardır.
Düşman devamlı kalbe ve merkeze

hücum eder. Kudüs ve Gazze bu-
nun örneği. Risâle-i Nur bütün
ümmeti uyandıracak bir vesiledir.
‘Keşke kavmim beni tanısaydı!’ di-
yen bir Peygamberin (asm) üm-
metiyiz. Yine bir hadis-i şerie:
Müslümanların çoğalmasına rağ-
men beraber olamayacaklarına işa-
ret edilir. İşte Risâle-i Nurlar bu ay-
rılığı giderecek bir eser külliyatıdır.

“Bediüzzaman’ın üslûp ve lügat de-
ğişikliği en büyük bir cihaddır. Mu-
hataba göre konuşma meselesini Ri-
sâle-i Nur halletmiştir. En uygun ‘hi-
tap’ şekli gerekiyordu. İşte Risâle-i
Nur bunu bu asırda en iyi şekilde
halletmiştir. Herkes bulunduğu yerde
veya ayrı ayrı mekânlarda birlik ve
beraberliği temin etmemiz gerekir.

Bediüzzaman
ümidini hiç
kaybetmedi

“R
isâle-i Nur Müslümanlar üze-
rinde tesirini arttırarak yoluna
devam ediyor. Müslümanların

İslâmiyet’i anlama noktasında sorunları
var. Bu anlatma hizmetine nereden başla-
yacağız?

Bediüzzaman Müslümanların vahdeti
üzerinde durmuş, saları birleştirmiş, en-
gellere dikkat çekmiş, fer’i engelleri göster-
miştir. Bunlar bu zaman için çok önemlidir.
Bediüzzaman ittifakı çok söylüyor. Zira fit-

ne ve tefrika olursa gücü-
müz zayılar. İttifak en
önemli İslâmî bir vazife-
dir. Zaman cemaat za-
manıdır. Bir zayıf insan
bu kadar yük yüklene-
mez. Şahıs sarsılır. Bu
toplumsal bir sorumlu-

luktur. Herkes bir tarafından tutmalıdır.
Bediüzzaman en zayıf dönemde, en istib-

datlı dönemde yaşamış, fakat hiç şaşırma-
mış, ümidini kaybetmemiş, sabırsızlığa gir-
memiştir. Kalbi çok sabittir. Kalbi Rabbine
inandığı kadar kuvvetliydi. Ona göre yeis
bütün kemâlâta manidir. Yeisi bir kanser gi-
bi görmüştür. Fecri sadığın doğacağını
müjdelemiştir. İstikbalin sadece İslâmın
olacağını söylemiştir. Risâle-i Nur İslâm
düşüncesinde bir sıçrama yaptı.”

çok ilginç ve
ateşli bir 
üslûbu var

S
aid Nursî çok zeki ve insanı etkileyen bi-
ri. Büyük bir bunalıma girmiş insanlığa
yardım etmek için, Risale- i Nur Külli-

yatı’nı yazmış. Bu Külliyattan ben de okudum.
Risale-i Nur’da Said Nursî’nin çok ilginç

ve ateşli bir üslûbu var. Said Nursî’nin bam-
başka bir Türkçe anlayışı var. Farklı bir ede-
biyat tadı taşıyor. Risale-i Nur’un üslûbu öy-

lesine kuvvetli ve hırslı ki
insanı ister istemez etki-
liyor. “Said Nursî ilginç
biri. Tarihin hangi döne-
minde yaşamış olursa ol-
sun filozolarla polemiğe
giriyor, aynı konuları ir-
deliyor. Balzac’ın öğret-

menine sorduğu soruya cevap veriyor.
Camus ile Kierkegaard ile tartışmaya gi-

riyor ve doğrusu çok mantıklı cevaplar ve-
riyor. Varoluşçu felsefenin temel sorusu olan
kader gibi zor bir konuda verdiği cevaplar
beni çok ilgilendiriyor.

Yani insanın kaderinin, davranışına bağlı
olması, fakat bunu Allah’ın daha önceden
bilmesi… Said Nursî farklı biri.”

R
isale-i Nur’un diğer yönleri
yanında bir başka kayda
değer özelliğine, düşünce

dünyasında yaptığı büyük devrime
dikkat çekiyor: “Bazı Batılı filozof-
lar, her şeyin merkezine aklı aldı-
lar ve sadece aklın ürünü olan hu-
suslara itibar ettiler. Hatta bu hu-
susta öyle ileri gittiler ki, Kur’ân ve
İncil gibi semavî kitapları ve temsil
ettikleri dinleri de aklın etrafında

dönen diğer eşya arasına
katarak aklî sistem içinde
onlara bir tanım getirdi-
ler. Yani, tıpkı eski insan-
ların dünyayı sabit sanıp
güneşin de onun etrafın-
da döndüğünü düşün-
dükleri gibi, aklı sabit ka-
bul ederek semavî kitap ve dinleri
onun etrafında gezdirdiler.

İşte Bediüzzaman, Risale-i Nur

düşünce dünyasındaki bu
gidişatı olması gereken
mecraya çevirdi. Tıpkı
Kopernik’in ‘Dünyanın
sabit olduğu, güneşin
dünya etrafında döndü-
ğü’ şeklindeki eski görüşü
ortadan kaldırıp; onun

ye-rine, dünyanın hem kendi et-
rafında, hem güneşin etrafında
döndüğünü’ ispat etmesi gibi, Be-

diüzzaman da Risale-i Nur ile dü-
şünce dünyasında benzer bir inkı-
lâp yaptı. ‘İnsanın düşünce dün-
yası sabit olamaz. Düşünce dün-
yası hem kendi ekseni etrafında
döner, hem de vahiy güneşinin et-
rafında döner’ diyerek insan dü-
şüncesinin olması gereken asıl ye-
rini tesbit etmiş, aklı yalnızlık ve
karanlıktan kurtararak aydınlat-
mış ve rahatlatmıştır.”

Bediüzzaman düşünce dünyasında inkılâp yaptı

DiNiN uNuttuRulmASıNı
BEDiüzzAmAN öNlEDi

“ADAlEt vE DEmokRASi içiN
SAiD NuRSî’yE kulAk vERiN”

Risale-i Nur ihlâsla yazıldı ve yayıldı
eZheR üNiv. eski RekTöRü, MısıR yüksek DiN kuRulu GeNel BAŞkANı AhMeT öMeR hAŞiM: 

ÇAğDAŞ DüŞüNüRleRDeN fAslı BiliM ADAMı PRof. DR. TAhA ABDuRRAhMAN: 

Hügo’lar talebesi olabilir
* Victor Hugo’lar, Shakespea-

re’ler, Descartes’lar, edebiyatta
ve felsefede Bediüzzaman’ın bir
talebesi olabilirler.

* En büyük âlim odur ki, bu
tefsiri (İşaratü’l-İ’caz) anlasın;
değil ki emsalini yapabilsin.

Bir ulu kişi

“S
aid Nursî bir ulu kişi
ve kitapları çok satı-
yor. Ama kitapları

(İrlandalı yazar James Joyce’un
dünya çapındaki eseri) Ulys-
ses’den daha zor. Elbette bir
emek vermek gerekiyor.”

Bediüzzaman büyük âlim

“B
ediüzzaman, asrımı-
zın en büyük İslam
âlimlerinden birisi-

dir. İnce duygulara sahip, zeki ve
kavrayışlı bir zât. Zengin düşün-
ce, olaylara nüfuz edici bakış açı-
sı ve isabetli görüş sahibi. Eserle-

rini devamlı okuyorum. Bilhassa Arapça olanlarını.
İstifade ediyorum. Bediüzzaman’ın eserlerinden bü-
tün Müslümanlar istifade etmelidir.”

eBu’l hAsAN Ali eN-NeDvi:

MehMeT âkif eRsoy:

oRhAN PAMuk:

Dini siyasallaşmaktan
kurtarmak için Said
Nursî iyi anlaşılmalı

Said Nursî derin izler bı-
raktı. Dinin siyasallaş-
maktan kurtarılması ve

doğru yaşanması için. Onun
söylediklerinin, yorumlarının
özel olarak etüd edilmesi gere-
kir. Said Nursî cumhuriyet ta-

rafından ilk dışlanan insanlardan biri.
Görüşlerinin yaygınlaşması, onun düşüncesi

etrafında bir tartışmanın ortaya çıkması ancak
normalleşmeyle birlikte olabilir.

PRof. DR. MehMeT AlTAN: 

eRTuğRul öZkök: 

“Said Nursî,
materyalizmi
mağlûp etti

B
atı materyalizmini araştıran bir doktora öğ-
rencisinin Risale-i Nur Külliyatı’nı baştan so-
na iki kere okuduğu bilgisini paylaşarak, “Sa-

id Nursî, Batı materyalizmini mağlûp etti. Said Nur-
sî, Müslümanlara ‘Kâinat büyük bir kitap ve Allah’ın
izlerini bu kitaptan okuyoruz’ dedi. Bu, 20. yüzyıl
laiklerine verilen en önemli cevaptır.

AMeRikAlı TARihÇi cARTeR v. fiNDley: 

Zülfü livANeli: 

Eserleri Avrupa’yı
aydınlatacak

“S
aid Nursî’nin eserleri birer harika. Av-
rupa’yı aydınlatacaktır. O çağın Mevlâ-
nâ’sı ve müceddididir.”

ŞARkiyATÇı, MevlâNâ hAyRANı ve islâM
DosTu PRof. DR. ANNeMARie schiMMel:

fAs’lı BiliM ADAMı 
MuhAMMeD suNusi:

PRof. DR. NilüfeR Göle: 

+ 1523 MART 2022 ÇARŞAMBA yeniasya




