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WHO (Dünya Sağlık Örgütü) 11 Mart 2020 itibarıyla Kovid-19’u pandemi olarak değerlendirdiklerini açıkladı. Bu 
açıklamanın ardında ülkemizde ilk vakaların görülmeye başlamasıyla salgın tehlikesine karşı korunmak için birçok ted-
bir alındı. Bu tedbirlerin başında sosyal faaliyetlerin kısıtlanması en başta gelen madde oldu. Bu kapsamda İstanbul 
geneli tüm derslerimiz geçici süre iptal edildi ve sosyal medya hesaplarımız üzerinden pazartesi, çarşamba, cuma ve 
cumartesi olmak üzere haftanın dört günü ve mübarek geceler de canlı dersler yayınlamaya başladık. Mahallerimiz bu 
süreçte kendi aralarında bazı uygulamalar ile online müzakereli derslere başladılar. Yine benzer şekilde Nur Kardeşle-
rimiz ve lise talebesi kardeşlerimiz için de online dersler başlatıldı.

Salgın tehlikesine karşı tedbir amaçlı iptal veya tehir edilen başka hizmetlerimiz de oldu. Bahar dönemi yapmayı 
planladığımız ara tatil okuma programını yapamadık. Nur Kardeş Şenliği ve yaz okuma programlarımızın yapılıp yapıl-
mayacağı belirsiz. Bediüzzaman Mevlidi tehir edildi. Kermes organize edemedik. Pazar seminerleri gibi birçok Risale-i 
Nur Enstitüsü faaliyeti iptal edildi…

Bu süreçte Risale-i Nur derslerinden uzaklaşılmaması için oldukça fazla gayret sarf ediyoruz. 4 gün olarak başladı-
ğımız canlı yayınlarımızın sayısını daha da arttırabiliriz. Temennimiz elbette ki bu sürecin hemen sonlanması ve sağlıklı 
bir şekilde hizmet mekanlarımızda tüm ağabey ve kardeşlerimizle derslerimize devam etmemiz yönündedir. Bizlerin 
hizmet mekanlarımızda, siz gönül dostlarımızın ise evinde, iş yerinde maddi temizlik ve tedbirin yanında manevi ted-
birleri de ihmal etmemesi çok mühimdir. Bu konuda da çokça paylaşımlarda bulunmaktayız.

İnşaallah tez zamanda bu zorlu süreç sonlanır. Biraz da bültenimizin muhtevasından bahsedecek olursak, korona-
virüs daha ülkemize gelmeden icra ettiğimiz kış okuma programlarımızdan fotoğrafları bültenimizin başında bulabi-
lirsiniz. Devamında REM Vukufiyet talebelerinin umre ibadeti haberi ve yurt dışından derneğimizi ziyaret eden misa-
firlerimiz hakkında kısa bir bilgilendirme yer almaktadır. Risale-i Nur Enstitüsü tarafından organize edilen bu dönemki 
seminerlerin metinlerine de iç sayfalarımızdan ulaşabilirsiniz.

Müminlerin, kaynağı ne olursa olsun hastalık ve musibetlerin hikmetlerini doğru okuyarak, sabır ve vakar içerisinde 
durumu karşılamaları ve infiale yol açacak telkinlere karşı dikkatli olmaları gerekmektedir. Cenab-ı Hak görünür görün-
mez bütün bela ve musibetlerden ümmet-i İslam’ı muhafaza etsin inşaallah. Tez zamanda tüm ağabey ve kardeşleri-
mizle tekrar kucaklaşmak duasıyla...
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ŞEğitim, Sosyal, Kültür ve Yardımlaşma Derneği

Şekercihan

Hizmet Esaslarımız
1. Bizler imanın cereyanındayız ve sahil-i selâmet olan dârüsselama ümmet-i Muhammediyeyi (asm) 

çıkaran bir sefine-i Rabbaniyede çalışan hademeleriz. İman hakikatlerinin neşir ve ilanını en büyük vazi-
fe-i hayatımız biliyoruz.

2. Bu zamanın en büyük farz vazifesini İttihad-ı İslam biliyoruz. Bu gayeye matuf olarak, Müslüman-
ların nereden ve kimden olursa olsun istifadelerine taraftar olmayı ve ehl-i imanla maksatta ve esasta 
ittifakı hizmet anlayışımızın en mühim düsturu olarak kabul ediyoruz.

3. Kur’an’ın mucize-i maneviyesi olan Risale-i Nur’un şahs-ı manevisini, cihanşumül düsturlarını ve 
cadde-i kübra-i Kur’aniye olan mesleğini dar bir anlayışa hasretmek suretiyle -esma-i ilahiye adedince 
vahdet rabıtalarımız olan ehl-i iman kardeşlerimizi- ötekileştiren inhisarcı zihniyet ve uygulamaları, hak 
ve hakikate karşı büyük bir zulüm olarak değerlendiriyoruz.

4. Harekâtımız ve hizmet anlayışımıza yön veren yalnız ve yalnız Kur’an ve sünnet-i seniyye’nin esasla-
rıdır. İman hakikatlerinin neşir ve ilan vazifesinde istimal edilen vasıtalar, müesseseler ve kaidelerin biza-
tihi maksat haline getirilmesine ve bu vasıtalara kudsiyet izafe edilmesine şiddetle karşıyız.

5. Üstadımız Bediüzzaman Said Nursi’nin ifadesiyle milliyetimiz bir vücuddur; ruhu İslamiyet, aklı 
Kur’an ve imandır. Bu çerçevede milliyetimizi yalnız İslamiyet olarak biliyor ve sebeb-i tefrika olan unsu-
riyetçiliğin ve tarafgirliğin her türlüsünden Allah’a sığınıyoruz.

6. Ahirzamanın şerir eşhasının mahiyeti ve icraatının bilinmesi için binler adam hapse girse veya idam 
olsalar din-i İslam cihetinde ucuzdur. Bu hakikat iktizasınca en büyük vazifemizi, bid’alarla tahrip edilen 
şeair-i İslamiyeyi sünnet-i seniyyenin ihyası ile tamir etmek olarak görüyoruz.

7. İstibdadın maddi ve manevi her türlüsünü, âlem-i İslam’ın ittihad ve terakkisinin önündeki en bü-
yük mani olarak kabul ediyoruz. İstibdad hangi libası giyerse giysin rast geldiğimizde sille vuracağımızın 
bilinmesini istiyoruz.

8. Her türlü teşkilatlanma (devlet, cemaat vs.) karşısında ferdin hukukunu kudsi biliyoruz. “Hak haktır 
küçüğüne büyüğüne bakılmaz, cemaat için fert feda edilmez” düsturundan hareketle hizmet anlayışı-
mızda adalet-i mahza hakikatini şiar ediniyoruz.

9. İman hakikatleri, dünyada her cereyanın fevkinde bulunması ve umumun malı olması cihetiyle, bir 
tarafa tâbi ve dâhil olmaz; muvafıkta ve muhalifte nurun müştakları çoktur. Bu düsturlara istinaden ik-
tidar veya muhalefette yer alan herhangi bir siyasi parti ya da siyasetçi ile anılmayı ve bu suretle iman 
hakikatlerine perde olmayı dehşetli bir tehlike ve azim bir cinayet olarak kabul ediyoruz.

10. Risale-i Nur’un asliyetinin muhafazası noktasında âzami dikkatliyiz ve bu asliyeti tahrife yönelik 
her türlü faaliyetin karşısındayız. Bu noktada bize düşen vazifenin ancak şerh, izah ve tanzim olması ge-
rektiği prensibine göre hareket ediyoruz.

11. İnsan merkezli müspet iman hizmetimizin icrasında, Risale-i Nur’daki imanî ve içtimaî düsturlara 
göre hareket ediyoruz. Üstadımızın tarz-ı hareketinin muhafazası, Nur talebelerinin şahs-ı manevisinin 
teşkili ve inayet-i İlahiyenin celbi için meşveret-i şer’iye hakikatini en mühim düstur ve şart olarak kabul 
ediyoruz.
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2020
Kış Okuma Programları
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Lise talebelerine yönelik olarak Bursa’da, üniversite talebelerine yönelik olarak Ankara, Konya ve 
Eskişehir’de kış okuma programı gerçekleştirdik.
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Kardeşlerimiz Umrede
2020

REM Vukufiyet programında gösterdik-
leri gayretler ile umreye gitmeye hak kazan 
kardeşlerimiz umre ibadetlerini yerine geti-
rip İstanbul’a dönüş yaptılar. Kardeşlerimizi 
tekrar tebrik ediyoruz, Rabbimiz hizmetle-
rinde muvaffak eylesin.

REM hakkında detaylı bilgi için:

0(212) 532 6699
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Yurt   Dışı  Misafirlerimiz
2020

Afganistan’da Sulhu Tahkim Etme Şûrası üyeleri eğitim, bilgilendirme ve tecrübe paylaşımı maksadıyla 
gerçekleştirdikleri Türkiye seyahatlerinde derneğimize de ziyarette bulundular. Medrese hocaları, müf-
tüler ve üniversite hocalarının da içinde bulunduğu 18 kişilik grubu derneğimizde misafir ettik. Ziyarette 
Şekercihan adına Celaleddin Çelebi, Faik Altun, Behzat Dilber ve Risale-i Nur Enstitüsü adına M. Akif Yazıcı 
ve Mehmet Kaplan hazır bulundular. Birlikte yenen öğle yemeğinin ardından Şûra temsilcisi misafirimiz 
sebeb-i ziyaretleri ve şûranın kuruluşu ve faaliyetleri hakkında bilgi verdi. Akabinde Şekercihan Derneği 
ve Risale-i Nur Enstitüsü hakkında bilgilendirme yapıldı. Daha sonra Enes Yüksel tarafından Arapça olarak 
misafirlere Bediüzzaman Said Nursi hakkında bilgiler verildi. Said Nursi tecrübesinin Afganistan için de çok 
önemli dersler barındırdığını ifade eden misafirler karşılıklı iş birliği, talebe gönderme ve okutma konusun-
da yardımlaşılabileceğini ifade ettiler. Hutbe-i Şamiye ve İhlas Risalesi hediye edilen misafirlerimiz Yavuz 
Sultan Selim Camii ile türbesini ziyaretten sonra hatıra fotoğrafı çektirerek ziyaretlerini sonlandırmış oldu.
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Merhaba Nur kardeşler ve değerli velileri,

Haziran’da yıl boyunca yaptığımız Nur Kardeş prog-
ramlarının kapanışı mahiyetinde güzel bir program ger-
çekleştireceğiz. Bu programda tüm yarışmaların sonuçla-
rı açıklanacak ve kazananlara ödülleri takdim edilecektir.

Yarışmalar Mayıs’da yapılacaktır. Yarışmaların net tari-
hi Nisan’da sitemizden ilan edilecektir.

Yarışmalara katılan ve şenliğe gelen herkese sürpriz 
hediyeler de verilecektir.

Erkekler için ve kızlar için ayrı yarışmalar yapılacak, ayrı 
değerlendirilecek ve her yarışmanın dereceye girenlerine 
ödülleri verilecektir.

Tüm yarışmalar için son kayıt tarihi 17 Mayıs 2020’dir.

Kayıt formu ve detaylı bilgi için:

0212 532 66 99

. İlkokul ve ortaokul herkes şu sureleri ezberleyecektir:

Duha, İnşirah, Tin, Kadir, Beyyine, Zilzal, Adiyat, Karia, 
Tekasür, Asr, Hümeze.
. İlkokul ve ortaokul öğrencileri ayrı ayrı değerlendiri-

lecek ve ödüllendirilecektir.
. Değerlendirme yapılırken tecvid, güzel okuma (eda), 

terennüm (makam) ve güzel sese dikkat edilecektir.
. Surelerin tamamı eksiksiz bir şekilde ezberlenmelidir.
. Sıralamada dikkat edileceği gibi Alak suresi yer al-

mamaktadır. Sure içerisinde secde ayeti geçmesi nede-
niyle yarışmada yer almıyor.

sekercihan.org.tr/sure-ezber-2020

. İlkokul ve ortaokul herkes aşağıdaki bağlantıda yer 
alan 40 hadisten sorumludur.

. Değerlendirme yapılırken vurgulama ve tonlamaya 
da dikkat edilecektir.

. Hadislerin tamamı eksiksiz bir şekilde ezberlenme-
lidir.

sekercihan.org.tr/hadis-ezber-2020

. İlkokul ve ortaokul herkes aşağıdaki bağlantıda yer 
alan 30 vecizeden sorumludur.

. Değerlendirme yapılırken vurgulama ve tonlamaya 
da dikkat edilecektir.

. Vecizelerin tamamı eksiksiz bir şekilde ezberlenme-
lidir.

sekercihan.org.tr/vecize-ezber-2020

. İlkokul öğrencileri On Dördüncü Söz’ün Hatime’sini 
ezberleyecektir.

. Ortaokul öğrencileri Meyve Risalesi’nin Dördüncü 
Meselesi’ni ezberleyecektir.

Değerlendirme yapılırken vurgulama ve tonlamaya da 
dikkat edilecektir.

Metinler eksiksiz bir şekilde ezberlenmelidir.

sekercihan.org.tr/metin-ezber-2020

. Yazdığınız yorum metni 28 Mart 2020‘a kadar Şe-
kercihan Derneği’ne teslim edilmelidir.

. Yarışmaya sadece ortaokul öğrencileri katılabilir.

. Herkes On Altıncı Mektup/Beşinci Nokta hakkında 
giriş, gelişme ve sonuç bölümlerine dikkat edecek şekilde 
2 sayfayı aşmayacak kadar metin hakkındaki yorumlarını 
yazacaktır.

. Yorumunuz kesinlikl düz, beyaz bir A4 kağıda yazıl-
malıdır. İsteğe göre çizgili kağıt kullanabilirsiniz. Kağıdı 
kullanımınız, yazınızın güzelliği de az da olsa değerlendi-
rilecektir.

. Değerlendirmede asıl dikkat edilecek olan husus 
metni ne kadar anladığınız ve metin hakkında yapacağı-
nız özgün yorumlardır.

sekercihan.org.tr/metin-yorumlama-2020

. Toplam 40 soru sorulacaktır. 25 soru Risale-i Nur, 5 
soru siyer-i nebi ve 10 soru ilmihal konularından olacaktır.

. İlkokul ve ortaokul öğrencileri ayrı ayrı değerlendiri-
lecek ve ödüllendirilecektir.

sekercihan.org.tr/bilgi-yarismasi-2020

Başvuru formlarına internet sitemizden ulaşabilir veya 
Şekercihan’dan temin edebilirsiniz.

Bilgi Yarışması

Metin Yorumlama Yarışması

Metin Ezber Yarışması

30 Vecize Ezber Yarışması

40 Hadis Ezber Yarışması

Sure Ezber Yarışması
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Videoyu buradan izleyebilirsiniz:
https://youtu.be/rU5iGFQFkpI

Aralık Ayı Videomuz: Yeni Bir Medeniyet İnşası, Medresetüzzehra
Batı medeniyeti karşısındaki geri kalmışlığa çözüm arayışları, son iki yüzyıl boyunca alem-i İslam’ın başlıca gündem mad-

desini teşkil etti. Bu arayış sürecinde, modern bilimler ile maddeten terakki arasında doğrudan bir ilişki kurulmuş ve eğitim 
politikalarındaki değişiklikler ile Batı’da gelişen yeni bilimler, İslam coğrafyasına girmeye başlamıştı. Bu durum, Müslümanları 
içinden çıkılması zor bir paradoksla karşı karşıya bırakırken, yeni tartışmaları da beraberinde getirmişti.

Allah ile irtibatı kesilmiş ve pozitivist bir zaviyeden alınan yeni bilimler, Müslümanların zihnine “ya din ya dünya” tercihini 
dayatıyordu. Bir yandan dinden uzak nesillerin yetişmesine hizmet edilirken, bir yandan da dini koruma refleksi ile mümin-
lerin cehaletin kucağına itilmesi kaçınılmaz bir hal almıştı. Bir başka ifadeyle gelinen nokta, mektep ve medrese arasında 
rekabet ve gerilime neden olan ikili bir yapıydı. Medresetüzzehra, tam olarak bir medeniyet buhranının yaşandığı dönemde, 
maddeten terakki ile dinin terki arasında kurulan zorunluluk ilişkisine karşı duruşun bir ifadesi olarak, Bediüzzaman tarafın-
dan teklif edilmişti. Bu yönüyle basit bir üniversite olmaktan öte, Kur’an medeniyetinin inşasının kodlarını ihtiva etmekteydi. 

Bediüzzaman İslâm âlemindeki geri kalmışlığın merkezinde cehaleti görmekle birlikte, diğer Müslüman unsurlar ve özel-
likle doğu vilayetleri için ilave başka risklerin de mevcut olduğunu fark etmişti. Sadece modern bilimler ile yetişen farklı un-
surlardan Müslümanlar arasında yaşanacak milliyetçilik kaynaklı bir gerilimin ayak sesleri duyulurken, dönemin yetkililerine 
şöyle sesleniyordu; 

“O vilâyât-ı şarkiye, âlem-i İslâmın bir nevi merkezi hükmündedir; fünun-ı cedide yanında ulûm-ı diniye de lâzım ve el-
zemdir. Çünkü, ekser enbiyanın şarkta, ekser hükemanın garpta gelmesi gösteriyor ki, şarkın terakkiyatı din ile kaimdir. Başka 
vilâyetlerde sırf fünun-ı cedide okuttursanız da, şarkta herhalde millet, vatan maslahatı namına, ulûm-ı diniye esas olmalıdır. 
Yoksa, Türk olmayan Müslümanlar, Türke hakikî kardeşliğini hissedemeyecek.” 

Bir gaye-i hayal olarak bütün hayatı boyunca takip ederek, şark vilayetlerinde kurulmasını teklif ettiği ve modern bilimler 
ile dinî ilimlerin mezcedildiği Medresetüzzehra ile, cehaletin, maarifteki bölünmüşlüğün ve yaklaşan unsuriyetçi tehlikenin 
önüne geçilmesini talep ediyordu. Kaderin bir cilvesi olarak bu yöndeki birkaç teşebbüsünün farklı nedenlerle akim kalma-
sına karşın Bediüzzaman, Risale-i Nur külliyatının telifiyle birlikte Medresetüzzehra manasının manevî bir surette tahakkuk 
ettiğine kanaat getirmişti. Müslüman zihinlerin yeniden inşa edilerek, modern bilimlerin marifetullaha merdiven yapıldığı ve 
tevhidin merkezinde olduğu Kur’an medeniyetinin ihyasında, Risale-i Nur vatan sathına yayılan manevî bir medrese vazifesi 
görmekteydi.

Eğitim günümüzde üzerinde en çok tartışma olan alanlardan biri olmaya halen devam ediyor. Kur’an medeniyetinin ih-
yasında, gündeme gelişinden bugüne yaklaşık bir asır geçmesine karşın, Medresetüzzehra getirdiği model ve çözümler ile 
güncelliğini koruyor. Daha fazla vakit kaybedilmemesi ve yeni nesillerin bitmeyen tartışmalar içerisinde yitip gitmesine mani 
olmak adına, bu manaya kulak verilmesine her zamankinden daha fazla ihtiyaç var.
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Videoyu buradan izleyebilirsiniz:
https://youtu.be/W6ft0QA1FAw

Ocak Ayı Videomuz: Tesettür

Umumun saadetine vesile olan medeniyetler sağlıklı toplumlarla, sağlıklı toplumlar huzurlu ailelerle, huzurlu aileler haya-
tın ve toplumun direği olan kadınlarla kaimdir.

Yaratılış itibarıyla zayıf ve nazik olup şefkat itibarıyla dünyayı ve hayatı omuzlarına alan kadınlar fıtratlarına muvafık ya-
şamak isterler...

Kadın ve erkek arasında gayet esaslı, şiddetli münasebet, muhabbet ve alaka sadece dünyevî bir ihtiyaçtan ileri gelmiyor. 
Kadın, sadece dünyevî bir hayat arkadaşı değil aksine ebed yolunda iman ve istikameti muhafaza için muhterem bir refik ve 
yoldaştır.

Eşlerin evlilik müessesesine ahiret merkezli bir nazarla muhatap olup diyanet noktasında birbirlerini tamamlamaları ve 
teşvik etmeleri aile ve toplum hayatı için olmazsa olmaz bir esastır.

Aziz bir gaye için kurulan aile hayatı, eşlerin birbirlerine karşı hürmet, muhabbet ve itimatı ile kaimdir.

Hayatın merkezi ve taşıyıcısı olan hanımların yabanî ve zehirli nazarlara karşı kendilerini muhafaza etmesinde, farz olan 
fıtrî tesettürün etkisi her vicdan sahibinin malumudur.

Haramlara karşı tesettürleri göz kapakları olan erkekler için de şeriatın belirlediği tesettür hakikati ihlal ve ihmal edilme-
melidir.

Huzurlu bir aile hayatına, sıhhat ve istikametli çocukların yetişmesine, iffetli gençlerin varlığına ve fıtrat üzere teşekkül 
etmiş bir topluma karşı olan ifsat cereyanları ilk evvel kadını hedef aldılar.

Fıtrî tesettür hakikatine karşı savaş açıp hanımları özgürleştirme bahanesi ile kıymetsiz bir meta haline getirmek istediler. 
“Özgür genç” tuzağı ile de istikbalimiz olan genç neslin iffetini iğfal ettiler.

Neslin ağacı olan, ayakları altına cennetler konulan annelerin fıtratının bozulması ile aile kurumu göçer, cennet bahçesi 
olan aile kurumu yıkılır ve toplum hayatı tahrip olur. Bu ise insaniyetin yitip gitmesi demektir.

Kadın, toplumun ve hayatın direk misal ağacı ise emr-i İlahi ve fıtratlarının iktizası olan tesettür, o ağacın kökleridir. Kök-
leri kurumuş ve koparılmış bir ağaç yaşayamaz, meyve veremez ve ayakta duramaz.

Bediüzzaman hazretlerinin ifade ettiği gibi...

“Kadınların saadet-i uhreviyesi gibi, saadet-i dünyeviyeleri de ve fıtratlarındaki ulvî seciyeleri de bozulmaktan kurtulma-
nın çare-i yegânesi, daire-i İslâmiyedeki terbiye-i diniyeden başka yoktur.”
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Videoyu buradan izleyebilirsiniz:
https://youtu.be/e30cg3iKzBw

Şubat Ayı Videomuz: Kainat, İnsan ve İktisat

Hakîm isminin cilvelerinden birisi de iktisat hakikatidir. Zerrelerden yıldızlara kadar, her şey bir gayeye matuf 
olarak, nizam ve mizan içinde yaratılmıştır. Yaratılan hiçbir şeyin israf edilmemesi, iktisat hakikatinin kainatı ku-
şattığını göstermektedir. 

Yaratılışı gereği sosyal bir varlık olan insan, fıtraten her şeyin en iyisini ve güzelini arzu eder. Bu nedenle, hem-
cinsiyle teşrik-i mesai etmeye mecbur olup ihtiyaçlarını iş bölümü sayesinde karşılar. Bu ilişkilerin adalet içinde 
yürütülmesi ve haksızlıklara yol açılmaması ancak semavi bir hukukun düzenlemesiyle mümkündür. 

Medeniyet-i hazıra,  Kur’an’ın düsturlarına karşı muaraza vaziyetini alarak insanı kainattaki iktisat hakikatin-
den uzaklaştırmış israf, kanaatsizlik ve şükürsüzlük ile tüketim toplumlarını netice vermiştir. İnsanlığın ekseriye-
tine refah ve saadet veremeyerek, tatminsiz bireylerden mürekkep toplumsal sınıflar arasında kavgaya neden 
olmuştur. 

Bediüzzaman Said Nursi, insanlık âlemindeki ihtilal, fesat ve ahlaksızlıkların temelinde iki kelimenin olduğunu 
söyler. Birincisi: “Ben tok olayım, başkası açlıktan ölse, bana ne!” İkincisi: “Sen çalış ben yiyeyim”dir. Birinci keli-
meyi ortadan kaldıran zekâtın emredilmesi, ikinci kelimeyi kökünden kesip atan ise faizin yasaklanmasıdır. 

Günümüz toplumlarının en büyük problemlerinden birisi de dünyevileşme olarak adlandırılan dünyanın ahi-
rete tercih edilmesidir. İktisatsızlık ve görenek belasıyla, zaruri olmayan ihtiyaçların temini için mukaddesat feda 
edilmekte ve her türlü haksızlık ile zulüm bu yolda işlenebilmektedir.  Bu zulümlerin engellenerek, fert ve toplum 
düzeyinde huzur ile refahın yeniden inşası, Kur’an’a ve sünnete dayalı ahlaki değerlerin ihya edilmesi ve kainatta 
cari olan iktisat gibi hakikatlere riayet ile mümkündür.
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Videoyu buradan izleyebilirsiniz:
https://youtu.be/g3KoVMcgGxM

Mart Ayı Videomuz: Risale-i Nur Nasıl Bir Tefsirdir?

İlk vahiyden bugüne, iman edenler Rablerinin marziyatını, O’nun kelamından ve Peygamber’in (asm) uygulamala-
rından çıkarmaya, anlamaya çalışmışlardır. İlk üç asır, İslam düşüncesinde Selef-i Salihin dönemi olarak isimlendirilmiş 
ve doğru İslamiyet noktasında referans oluşturmuştur. 

İslamiyetin, farklı kıtalara ve farklı milletlere yayılmasıyla birlikte yeni ihtiyaçlarla karşılaşılmış, yeni anlama ve an-
latma çabaları ortaya çıkmıştır. İslam düşüncesi, İsrailiyat ve Yunan felsefesi ile karşılaşmış, Kur’an’ın akliyatla ilgili 
kısımları Yunan felsefesi, nakliyatla ilgili kısımları ise İsrailiyat ile açıklanmaya çalışılmıştır.

Bediüzzaman Said Nursi, bu süreçte İslâmiyetin özünü terk ederek zahirine bakıp aldandığımızı, İslamiyetin müs-
tehak olduğu hürmeti yapamadığımız için de Kur’an’ın, evham ve hayalat bulutlarına sarılıp gizlendiğinden bahseder. 

 Buradaki ihmali de şu şekilde ifade eder. “Biz İsrailiyâtı usûlüne ve hikâyâtı akaidine ve mecazatı hakaikine karış-
tırarak kıymetini takdir edemedik.”

İslam düşüncesinin, geçmişten tevarüs edilen problemlerle birlikte, pozitivist saldırılarla da karşı karşıya geldiği bir 
yüzyılda, Bediüzzaman Said Nursi evvela “Saykalü’l-İslâmiyet” olarak da isimlendirilen Muhakemat isimli kitabını yaz-
mıştır. Tefsir mukaddemesi olarak yazılan bu eserde bir tefsir nasıl yazılmalı ve nasıl okunmalı konusu üzerinde önemle 
durmuştur. Bu bakımdan ilk eserlerden birisi olan Muhakemat kitabı bir usül ve esaslar manzumesidir.

Barla’da telif edilmeye başlanan Risale-i Nur külliyatında, Muhakemat’ta yer alan usul ve esaslara göre ayet ve 
hadisler tefsir edilirken; Kur’an ve Sünnet’in çizdiği çerçeve içerisinde gelenekten istifade edilmiştir. Bediüzzaman bu 
hususu ifade ederken;

“Resâili’n-Nur dahi ne şarkın malûmatından, ulûmundan ve ne de garbın felsefe ve fünunundan gelmiş bir mal 
ve onlardan iktibas edilmiş bir nur değildir. Belki, semâvî olan Kur’ân’ın şark ve garbın fevkindeki yüksek mertebe-i 
arşîsinden iktibas edilmiştir” diyerek, yapılan tefsirin ve ortaya çıkan külliyatın asr-ı hazır fen ve felsefesinin etkisinde 
kalınmadan, Kur’an ve Sünnet merkezli yapıldığına işaret etmiştir.

Klasik tefsirlerden farklı olarak, Kur’an’ın bütün ayetlerinin sırasıyla tefsir edilmediği Risale-i Nur, özellikle iman 
esasları bağlamında manevi ve şuhudi bir tefsir olarak ortaya çıkmıştır. Bu yönü ve muhtevası ile  günümüz insanının 
manevi ihtiyaçları noktasında önemli bir kaynak olmaya devam etmektedir.
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AKADEMİK FAALİYETLER
Okuma Grupları

2020 bahar döneminde farklı vakitlerde olmak 

üzere 5 okuma grubu planlandı. Malesef Covid-19 

vakası nedeniyle derslerimiz tehir edildi. Bunlar; 

Prof. Dr. Mahmut Kaplan ile Temel Osmanlı Türkçesi 

(Osmanlıca) Eğitimi-II, Bahaeddin Sağlam ile Be-

diüzzaman Said Nursi’de Usûl’ül-İlim, Mustafa Said 

İşeri ile Kader Okumaları-III, Prof. Dr. Alparslan Açık-

genç ile İslam Medeniyetinde Bilgi ve Bilim ve Se-

mine Demirci ile Kıssa Okumaları-III okuma grupları.

Atölye Çalışmaları

2020 bahar döneminde farklı günlerde iki atöl-

ye çalışmamız devam ediyor. Bunlar; Metin Kara-

başoğlu ile Meslek-Meşrep ve Prof. Dr. Ali Arslan ile 

Risale-i Nur Neşir Tarihi.

Pazar Seminerleri

Her ayın ilk pazarı Üsküdar Üniversitesi Çarşı 

Yerleşke’de alanında uzman akademisyen ve ya-

zarlarla halka açık seminerler yapılmaktadır. Aralık, 

Ocak, Şubat ve Mart seminerlerinin öne çıkan not-

larına devam eden sayfalardan bakabilirsiniz. Aralık 

2019’dan Mart 2020’ye kadar seminerlerimiz de-

vam etmiştir. Seminer takvimimize yan sayfadan 

bakılabilir. Geçmiş seminerlerin notlarına ve seminer 

videolarına rne.com.tr adresinden her zaman ulaşa-

bilirsiniz. Ayrıca YouTube kanalımızda da videoları-

mız yayımlanmaktadır.

Risale-i Nur Tahkik Çalışması

Osmanlıca el yazması risaleler Latin alfabesine 

aktarılırken yaşanan sıkıntılar veya matbaadaki bazı 

değişikliklerden kaynaklanan farklı yayınevlerinin 

farklı risale metinlerinin arasındaki farkları ve ben-

zerlikleri ortaya çıkarmak için haftanın iki günü ala-

nında uzman bir ekip tarafından Enstitü’de tahkik 

çalışması icra edilmektedir.

 

Said Nursi Arşivi

Bediüzzaman Said Nursi, Risale-i Nur ve Nur-

culuğa dair her türlü belgenin yer alacağı bir arşiv 

oluşturulmaya başlanmıştır. Konu hakkında detaylı 

bilgi ve web sitesi yakında ilan edilecektir.

Arşivimizin sosyal medya hesapları ve web sitesi 

ismi alındı. Aşağıdan arşiv sitesinin hesaplarına ula-

şabilirsiniz.

Said Nursi Arşivi
www.saidnursiarsivi.org

saidnursiarsivi@gmail.com

facebook.com/SaidNursiArsivi

twitter.com/SaidNursiArsivi

instagram.com/SaidNursiArsivi

Said Nursi Archives
saidnursiarchives@gmail.com

facebook.com/NursiArchives

twitter.com/NursiArchives

instagram.com/NursiArchives

Enstitü Kütüphanesi Projesi

Said Nursi Arşivi’ne bağlı olarak kütüphanemizi 

zenginleştirmeye devam ediyoruz. Yaklaşık 800 ka-

dar kitap temin ettiğimiz kitaplığımızda yaklaşık 2 

bin kadar da bağış kitaplar bulunmaktadır. Bediüz-

zaman Said Nursi, Risale-i Nur ve Nurculukla ilgili 

kitapların yer aldığı kütüphanemiz yakında tezler ve 

yeni kitaplar ile daha da zenginleştirilecektir.
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PAZAR SEMİNERLERİ

Risale-i Nur Enstitüsü’nün 2019-2020 Pazar Semi-
nerleri kapsamında Müfid Yüksel “Günümüz Meseleleri 
ve Medresetüzzehra” başlıklı seminerini sundu. Öncelikle 
isimler, eserler ve havzalar üzerinden İslam ilim gelene-
ğinin tarihî arka planını ortaya koyan Yüksel, konuyu çe-
şitli belgelerle de destekleyerek zengin bir sunum ortaya 
çıkardı. Özellikle Said Nursi’nin nasıl bir ilim havzasında 
yetiştiği hocaları ve okuduğu kitaplar üzerinden detay-
lı olarak incelendi. Halidîlik ve Risale-i Nur’un ilim olarak 
aynı kaynaktan beslendiği vurgulandı.

Seminerin ikinci bölümünde Osmanlı’nın son döne-
mindeki medrese ve mektep ikiliğine dikkat çekildi. Med-
reselerin yanına İkinci Abdülhamid tarafından açılan yeni 
mekteplerde kısmî din dersleri olmakla birlikte pozitivist 
bir eğitimin hâkim olduğu ve ilerleyen süreçte 20. asırda-
ki seküler kadronun bu mekteplerde yetiştiği ifade edildi. 
Bu ikilik içerisinde sadece İslamî eğitim alanların taassup 
sahibi, sadece fen ilimleri okuyanların şüpheciliğe sürük-
lendiğini aktaran Yüksel, bu ikiliğin yaşandığı ortamda 
ulum-ı İslamiye ile fünun-ı lazımenin mezcedildiği yeni 
bir epistemoloji ile hakikate ulaşılabileceğinin altını çizdi.

Yüksel, Said Nursi’nin Emirdağ Lahikası’nda cismen 
de bu medresenin hayata geçmesi gerektiğini aktardık-
tan sonra sözlerine şöyle devam etti: “Zaman içerisin-
de Said Nursi’nin elli beş senelik gaye-i hayalim dediği 
Medresetüzzehra bir kısım Nur talebelerinde Risale-i Nur 
merkezli medrese-i Nuriye’ler ile manevî olarak tahakkuk 
ettiği düşüncesi hâkim oldu. Bununla birlikte cismen de 
hayata geçirilecek olan medrese sadece bir bina ve isim-
den ibaret anlaşılmaması gerekmektedir. Mevcut üniver-
site sistemi içerisinde YÖK’e bağlı bir üniversiteye Med-
resetüzzehra ismini vermekle Bediüzzaman’ın hayalini 
tahakkuk etmiş sayamayız. Bediüzzaman’ın hayali yeni 
bir epistemoloji ile pozitivist saldırılara cevap vererek İs-
lam âleminin ilmî, siyasî ve içtimaî olarak terakki etmesini  

hedeflemektedir. Onun için bu medrese yeni bir müfre-
dat ve yeni bir bakış açısını ifade eder. Yine kurulmasını 
teklif ettiği bölge itibarıyla etnik ve mezhepsel çatışma-
lara çözüm üretecek ve âlem-i İslam’ın kesişim noktası 
olması itibarıyla ihtilaf yerine ittifaka vesile olacaktır. Gü-
nümüzde yaşadığımız birçok siyasî, içtimaî, etnik ve mez-
hepsel meselelerimize çözüm üretecektir.”

Müfid Yüksel daha önce çeşitli ortamlarda dile getir-
diği proje taslağını seminer sonunda da açıklayarak ko-
nuşmasını nihayete erdirdi.

Medresetüzzehra Projesi Ön Taslağı

1. Van Edremit’te Bediüzzaman’ın temelini attığı 
Medresetüzzehra’nın Emirdağ Lahikası’ndaki kendi ifa-
desiyle “cismanî” olarak bina ve ihyâ edilmesi.

2. Merkez teşkil edecek olan Van Edremit’teki Medre-
setüzzehra ile bölgedeki (5+5 olarak) pilot 10 medrese-
nin tespiti ve seçilmesi. İlk kademede Tillo, Norşin, Ohin, 
Diyarbakır-Seyrantepe ve Kızıltepe’deki medreseler pilot 
uygulama için seçilebilir.

3. Medreselerin bina ve fizik konumlarının sağlıklı eği-
time elverişli hale getirilmesi ve bu anlamda eksiklikleri-
nin giderilmesi.

4. Kütüphanelerinin olabildiğince zenginleştirilmesi, 
sıra kitapları (Kitébin Rézi) dışında da kütüphanelerinin 
olabildiğince çeşitlendirilmesi.

5. Müfredâtın geliştirilmesi: Avâmil-i Cürcânî’den Taf-
tazâni’nin Şerhu’l-Akâid’i ve Cem’u’l-Cevâmi’e uzanan 
sıra kitapları ile sınırlı müfredatın, âlet ilimlerine ilişkin 
okunan metinlerin çeşitlerinin artırılması, sayılarının ço-
ğaltılması, tekrar niteliğindeki bazı metinlerin tedrisattan 
kaldırılması, ilk aşamalarda tecvid ve kıraat; ileriki aşama-
larda tefsir, fıkıh, tehzibu’l-ahlak, irfan, tasavvuf, kelâm, 
hadis ilimleri ile ilgili usul başta olmak üzere metinlerin 
eklenmesi.

6. Zaman içerisinde şubeleşme sağlanarak ileriki 
aşamalarda (ed-dirâsetu’l-ulyâ), tefsir, usûluddin, fıkıh, 
kelâm, hadis, mezhepler tarihi, tasavvuf gibi şube ve bö-
lümlere ayırılması.

7. Medrese talebelerinin âdâb, âdâb-ı muâşeret, gü-
zel ahlak, nefis tezkiyesi, görgü vb. konulardaki eğitim-
lerine katkıda bulunmak üzere güzel ahlakla ilgili, ta-
savvuf ve İslam irfanı ile alakalı bazı eserlerin ders kitabı 
olarak okutulması. Bu meyânda İmam Gazzali’nin Kim-
ya-yı Saadet, El-Munkız Mine’d-Dalâl, İlcâmu’l-Avâm 
gibi eserleri, İmam Nevevî’nin Riyâzu’s-Sâlihîn’i; Risâ-
le-i Kuşeyriyye, Kelâbâzî’nin Taarruf’u, Mevlâna Hâlid’in  

Günümüz Meseleleri ve Medresetüzzehra
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Mektûbât’ı, İmâm-ı Rabbânî’nin Mektubât’ından seçme-
ler, Bediüzzaman’ın İşarâtü’l-İ’câz ve Mesnevi-i Nuriye ile 
birlikte belli başlı risâlelerinin (Sözler, Asa-yı Musa, Tabi-
at Risalesi, İhlas ve Uhuvvet risaleleri, Hutbe-i Şamiye ve 
Münazarat başta olmak üzere), Kınalızâde Ali Çelebî’nin 
Ahlâk-ı Alâi’si gibi eserlerin ders olarak okutulması.

8. Arapçada sarf-nahiv olabildiğince güçlü olmasına 
karşın bu medreselerde dil pratiği ve mükâleme yok de-
necek durumdadır. Bu anlamda Arapça mükâleme ders-
lerinin eklenmesi veya yetenekli öğrencilerden başlaya-
rak Kahire gibi Arap başkentlerinde pratiklerini artırmağa 
yönelik bulunmalarının sağlanması.

9. Arapçanın yanı sıra ana dil olan Kürtçenin geliştiril-
mesi için başlangıçta okunan bazı Kürtçe dinî ve tasav-
vufî mensur/manzum eserlerin sayılarının artırılması. Zi-
yaeddin El-Hâlidi’nin El-Hediyetu’l-Hamîdiyye ve Seyyid 
Şeyh Şefik el-Arvâsî’nin Mukaddimetu’l-İrfan ve Harput-
lu Müderris Ömer Avni Efendi’nin Kavâid-i Lisân-ı Kürdî 
gibi eserlerinin okunmasının sağlanması. Sorani-Hewra-
mani lehçelerinin de seçmeli ders olarak öğretilmesi. Bu 
şekilde bir gelişme ana dilde Kürtçe eğitim sorununun da 
önemli ölçüde aşılmasını sağlayacaktır.

10. Gerek Osmanlı Türkçesi gerekse günümüz Türkçe-
si ile ilgili olarak kapsamlı bir Osmanlıca ve Türkçe dilbil-
gisi kitabının ve yine bazı Türkçe mensur/manzum edebî 
eserlerin okutulması. Bu, ülkemizin birlik ve bütünlüğüne 
hizmet edecek hayati önemde bir maddedir.

11. Bu medreselerde Farsçaya hemen hemen hiç 
okunmamakta ya da en fazla Sadi-i Şirâzî’nin Gülistan’ı 
okutulmaktadır. Burada da Farsça bazı gramer kitap-
ları, Muallim Feyzî’nin Lisân-ı Farsî ve Habib Efendi’nin 
Rehnümâ-yı Farsî gibi önemli gramer kitapları ve Mevlâ-
na’nın Mesnevî’sinden, Hâfız Divânı’ndan bazı seçmeler, 
Molla Cami ve Mevlâna Hâlid divânları okutulabilir.

12. Yetenekli talebelerden başlayarak modern dün-
yayı ve Batı’yı tanımalarına imkân verecek şekilde olabil-
diğince çok iyi derecede İngilizce öğretilmesi ve İngilizce 
derslerin konulması. Bu anlamda İngilizceyi çok iyi de-
recede öğretecek ecnebi/yabancı hocaların istihdamına 
imkân sağlanması.

13. Tekamül aşamalarında bir kısım medrese mezun-
larının felsefe, sosyoloji, mukayeseli hukuk, mukayeseli 
tarih, yerel tarih, sanat tarihi gibi sosyal bilimlere de yön-
lendirilmeleri.

14. Tüm bu aşamalarda medreselerin geçmiş-
le/gelenekle bağlarının koparılmaması, bu anlamda  

modernleştirilmemeleri; bölgedeki geleneksel Sünni/Şâ-
fii-Eş’arî ve Nakşibendi/Kâdirî yapısına dokunulmaması, 
bu yapının modernleşmeci/reformcu ve radikal/selefî 
akımlarla bozulmaması.

15. Kürt medreselerinin zamanla son dönemlere kadar 
hafızlık ve kıraat ilimlerinin önde olduğu medreselerle ta-
nınmış olan Trabzon’un Of ve Çaykara, Rize’nin Güneysu 
ilçeleri pilot alınarak Doğu Karadeniz bölgelerine de kay-
dırılmaları. Böyle bir durum bölgeler arası kaynaşmaya, 
ülke birlik ve bütünlüğünün pekişmesine hizmet edecek-
tir.

16. Bu medreselerde din eğitiminin sağlanması, din 
âlimi/din görevlisi yetiştirme amacına matuf olmak üzere 
yasal statü tanınmalarına yönelik yasal düzenlemelerin 
yapılması. Bu çerçevede bu medreselerdeki icâzetnâ-
melerin/diplomaların geçerli hale getirilerek din görevlisi 
(imam, vaiz, müftü vs.) olma imkânlarının da yasal anlam-
da açılması.

17. Bu medreselerden yetişenlerin imam hatip lise-
lerinde meslek dersleri öğretmenleri olmalarına yasal 
zemin ve imkân sağlanması. Bu şekilde meslek dersleri 
bağlamında imam hatip liselerine katkıda bulunmaları 
söz konusu olacaktır. Bu liselerin kalitelerinin artmasına 
da hizmet edecektir. Kürt medreselerinden yetişen bir 
kısım mollaların/seydaların İslamî ilimler ve ilâhiyat fakül-
telerinde de akademik unvan aranmaksızın (sarf-nahiv ve 
fıkıh başta olmak üzere) ders vermelerinin sağlanması.

18. Öncelikle bu medreselerin varlığını sürdürebilme-
leri, medreseler arası koordinasyon ve destek sağlanması 
amacına matuf vakıf veya cemiyetlerin teşkil edilerek bir 
araya gelmeleri ve güçlenmelerini sağlamak.
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Risale-i Nur Enstitüsü’nün 2019-2020 Pazar Semi-
nerleri kapsamında Dr. Hakan Yalman “Tesettür” başlıklı 
seminerini sundu.

Sunuculuğunu Hasan Said Kalınoğlu’nun yaptığı hal-
ka açık olan seminer İzzet Akada’nın Kur’an-ı Kerim tila-
veti ile başladı ve devamında Yalman seminerini gerçek-
leştirdi. Konuşmalardan öne çıkan başlıklar şu şekildedir:

Örtünme Settar İsminin Tecellisidir

Yaratılış kanunları çerçevesinde bakarsak “teset-
tür”ün, varlığın özündeki gerçekliğin tezahürlerinden 
birisi olduğuna şahit oluruz. Aslında örtünme hakikati, 
Cenab-ı Hakk’ın “Settar” isminin bütün varlık âlemini ku-
şatan tecellisidir. Zaten Cenab-ı Hakk’ın her isminin te-
mel özelliği olan mutlaklık bunu gerekli kılmaktadır. Yani 
her isim tek tek ve diğer isimlerle birlikte varlığın genelin-
de tecelli eder.

Esir Maddesi

Bilim adamları on dokuzuncu yüzyılın başlarına doğ-
ru evrenin tam bir tanımına yaklaştıklarına inanıyorlar-
dı. Uzayın “esir” (aether) isimli sürekli bir ortam ile dolu 
olduğunu düşünüyorlardı. Işık ışınları ve radyo sinyalle-
ri, tıpkı sesin havadaki basınç dalgalan gibi bu esirdeki 
dalgalardı. Tam bir kuram için gerekli tek şey esirin esnek 
özelliklerinin dikkatli biçimde ölçülmesiydi. Harvard Üni-
versitesi’ndeki Jefferson Laboratuvarı bu tür ölçümler 
gerçekleştirileceği umularak hassas, manyetik ölçümleri 
etkilememesi için, bütünüyle demir çivi kullanılmaksızın 
inşa edilmişti. Ne var ki planlayıcılar Harvard Üniversite-
si’nin büyük kısmının yapımında kullanılan kızıl kahveren-
gi tuğlaların büyük miktarda demir içerdiğini hesaba kat-
mamıştı. Bu bina halen kullanımda ancak Harvard, demir 
çiviler olmadan bir laboratuvar döşemesinin ne kadar yük 
taşıyabileceğinden gene de emin değil.

Esir Maddesinin Kökeni

Esir teriminin kökeni, antik çağ inisiyasyonlarında kul-
lanıldığı biçimiyle aither veya aiether olarak da yazılan 
aether’dir. Eski Yunancada aether –kökeni olan “aitho” 
sözcüğünden de anlaşılabileceği gibi– “ateşli, parlak ve 
havadan daha süptil olan” anlamına gelmekteydi ve fi-
ziksel bir mekânı ifade etmiyordu. Aether, Antik Çağ’ın 
ezoterik öğretilerinde kimi zaman maddenin esîr denilen 
halini kimi zaman da maddenin “ilk madde” (materia pri-
ma) denilen ilk, cevherî halini ifade etmek üzere kullanı-
lıyordu.

Esir Maddesi Her Yeri Kuşatmaktadır

Tesettür hakikati esirden başlayarak varlığın bütün 
boyutlarını kuşatmaktadır. Esir maddesi yıldızları, ge-
zegenleri, dünyayı, insanları, hayvanlar âlemini, bitkiler 
âlemini, organik yapıları, molekülleri ve zerreleri latif bir 
yorgan gibi örtmektedir. Çekirdeği çevreleyen elektron 
bulutunda, hücrenin zarında, ağacın kabuğunda, hay-
vanların türlerine göre farklılık arz eden derilerinde, post-
larında, insanların ciltlerinde ve gezegenlerin atmosfer-
lerinde hep bir gizleme, örtme ve koruma hakikati vardır. 
Bütün bunlar tesettürün ne denli kuşatıcı, geniş ve yay-
gın olduğunu göstermektedir.

Tesettür Uyulması Gereken Bir Kanundur

Bediüzzaman Said Nursi, Yirmi Dördüncü Lem’a’da 
tesettür konusunu işlerken, konunun merkezine fıtriliği 
yerleştirerek, tesettürü varlığın genel ahengi içinde in-
sanın da uyması gereken bir kanun olarak ele alır. Yani 
yaratılışa, eşyanın genel işleyişindeki normallik algısına, 
vicdanın sesine, doğruluğunda insanlığın ittifak ettiği 
değerlere ve ahlaka uygunluk meselesine atıfta bulunur. 
Tesettür davranışının psikodinamik altyapısına inildiğin-
de korku, utanma, korunma, gizlenme, bakışlardan uzak 
kalma gibi fıtri hallerin bulunduğuna dikkat çekilir.

Yirmi Dördüncü Lem’a

Yirmi Dördüncü Lem’a’da tesettür hakikatinin bu fıtri 
boyutuna dört hikmet çerçevesinde dikkat çekilir.

“Birinci Hikmet” kadınların zarafet ve nezaketinin ko-
runabilmesinin tesettürü gerektirdiği hususudur.

“İkinci Hikmet” örtünmenin psikodinamik zemininde 
yer alan kıskanma duygusu ile ilgilidir.

“Üçüncü Hikmet” güven duygusu için örtünmenin ge-
rekliliği konusu üzerine kurulmuştur.

“Dördüncü Hikmet”te ise aile müessesesinin koruna-
bilmesi için tesettürün gerekliliğine dikkat çekilir.

Tesettür
Dr. Hakan Yalman
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Tesettür
Dr. Hakan Yalman

“Esma” Gizli Bir Hazinedir

Gizli bir hazine olan “Esma”nın tecellileri müşahede 
edildikçe varlığın özündeki tesettür hakikati görünür. Yir-
mi Beşinci Söz’de “Kur’an nedir, tarifi nasıldır?” sorusunun 
cevabı verilirken “… zeminde ve gökte gizli esma-i İlahiye-
nin manevi hazinelerinin keşşafı; sutur-ı hadisatın altın-
da muzmer hakaikın miftahı; ve alem-i şehadette alem-i 
gaybın lisanı…” şeklindeki ibareler varlık ile gizlilik arasın-
daki ilgiyi kuran bir nitelik taşır. Gizlilik, örtme ve saklama 
varlığın temelinde esma-i İlahiyenin eşya gerisinde ve 
olayların arkasında gizlenmesi ile başlamaktadır.

Eşyanın özünde işleyen tesettür hakikati vahdetten 
kesrete/teklikten çokluğa doğru varlığın her safhasında 
işleyen bir hali gösterir. Esirin gerisinde gizlenmiş haki-
katler varlık adı altında açığa çıkarken her safhada bu 
hakikatten bir numune vardır. Yalnızca bize görünen kı-
sımda işleyen tesettür hakikati hayal, misal, ruhlar, gayb 
gibi farklı âlemlerde de değişik şekillerde tezahür ediyor 
olmalıdır.

“Ey Örtünüp Bürünen”

Diğer taraftan varlık âleminin en şereflisi ve âlemlerin 
Rabbi’nin “Habibim!” hitabına mazhar olan Hazret-i Mu-
hammed’e (asm), Kelam-ı Ezeli’de, “Ey örtünüp bürünen 
(Resulüm)!” ve “Ey bürünüp sarınan (Resulüm)!” şeklinde 
hitapta bulunulması varlığın en güzel meyvesi ile örtü 
arasındaki ilişkiye işaret eder.

Yine ezeli kelamın bizlere hitabında “Ey âdemoğul-
ları! Size ayıp yerlerinizi örtecek giysi, süslenecek elbi-
se yarattık. Takva elbisesi… İşte o daha hayırlıdır. Bunlar 
Allah’ın ayetlerindendir. Belki düşünüp öğüt alırlar (diye 
onları indirdi)” cümleleri varlığımızın özünde var olan te-
settür hakikatine bir delil kabul edilebilir. Üstelik burada 
erkek-kadın bütün insanlığa hitap edilmekte ve insanlı-
ğın en hayırlı elbisesinin takva elbisesi olduğuna işaret 
edilmektedir. İnsanın özünde var olan korku, utanma, 
gizlenme gibi duyguların tesettür hakikati ve bu hakika-
tin de takva ile bağlantısı ortaya çıkmaktadır.

Yine tesettür ya da örtünme hakikatinin varlık âlemine 
yansıması ilahi kelamda şu ifadelerle yer alır: “Allah ya-
rattıklarından sizin için gölgeler yaptı. Dağlardan da sizin 
için barınaklar yarattı. Sizi sıcaktan koruyacak elbiseler ve 
savaşta sizi koruyacak zırhlar yarattı. İşte böylece Allah, 
Müslüman olmanız için üzerinize nimetini tamamlıyor.” 
Burada ardı ardına sıralanan hakikatler coğrafi alanlar-
dan ferdi plana koruma ve korunma gerçeği ile tesettür 
bağlantısını ortaya koymaktadır.

Örtünme Refleksi

İnsan psikolojisindeki suçluluk duygusu ve buna kar-
şılık örtünme refleksi ile ilgili Kur’an-ı azimüşşan’da şu 
müjdeli cümleler yer almaktadır: “Ey iman edenler! Eğer 
Allah’tan korkarsanız O, size iyi ile kötüyü ayırt edecek bir 
anlayış verir, suçlarınızı örter ve sizi bağışlar. Çünkü Allah 
büyük bir lütuf sahibidir.” Yine varlığın en temel gerçek-
liklerinden birinin örtü ve örtünmek olduğu şu ayetin ifa-
delerinde görülür: “Sizin için geceyi örtü, uykuyu istirahat 
kılan, gündüzü de dağılıp çalışma (zamanı) yapan O’dur.”

Aynı örtünme ve örtme hakikatine, varlığın genelin-
den ulaşan bir mana ile ezeli kelamda şu işaret bulun-
maktadır: “Şüphesiz ki Rabbiniz, gökleri ve yeri altı günde 
yaratan, sonra Arş’a istiva eden, geceyi durmadan ken-
disini kovalayıp duran gündüze bürüyüp örten; güneşi, 
ayı ve yıldızları emrine boyun eğmiş durumda yaratan Al-
lah’tır. Bilesiniz ki yaratmak da emretmek de O’na mah-
sustur. Âlemlerin Rabbi olan Allah ne yücedir!”

Âlemin genelinden örtünmeye olan bu işaret yine 
yeryüzünden ve gördüğümüz âlemden de aynı hakikate 
ulaştıran bir mana bütünlüğü de yine bir ayette şu meal-
le yer almaktadır. “Yeri döşeyen, onda oturaklı dağlar ve 
ırmaklar yaratan ve orada bütün meyveleri çifter çifter 
yaratan O’dur. Geceyi de gündüzün üzerine O örtüyor. 
Şüphesiz bütün bunlarda düşünen bir toplum için ibret-
ler vardır.”

Modern İnsanın Yanlış Algısı

Modern insanın en temel problemlerinden biri sınırlı 
varlık algısıyla, eşyayı dar kalıplar ve sınırlı zamanlar için-
de algılamasıdır. Pozitivist ve determinist bakış açılarının 
şekillendirdiği zihinler varlık aleminin genel ahengini, bü-
tünlüğünü, her şeyin her şeyle ya da bir şeyin her şey-
le irtibatını algılamakta sıkıntılar yaşıyorlar. Oysa varlık 
âleminde muhteşem bir ahenk, sarsılmaz bir birliktelik ve 
eşyayı derinden etkileyen bir bütünlük vardır.

(Devamı rne.com.tr’de)
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Risale-i Nur Enstitüsü’nün 2019-2020 Pazar Semi-
nerleri kapsamında Mehmet Abidin Kartal “İktisat Pen-
ceresinden Kainata Bakış” semineri verdi. İktisatın Arap-
ça’daki “kasd” masdarından türetildiği bilgisiyle başlayan 
Kartal, iktisatlı insanın maksadını iyi tanıyan, sağa sola 
yalpalamaksızın, ifrat ve tefritten uzak bir şekilde yaşa-
yan insan olduğunu vurguladı. Seminerden öne çıkan 
başlıklar şu şekildedir:

Kâinata Mana-i Harfi ile Bakış

Mana-i harfi, bütün kâinata, varlıklara, ilimlere, ferdi, 
sosyal faaliyetlere ve olaylara Allah hesabına ve Allah’ın 
isimlerinin tecellileri, sanatı ve eseri nazarı ile bakmaktır. 
Mana-i harfi nazarı ile kainata baktığımızda iktisadın ka-
inatın en esaslı kanunlarından biri olduğunu, Allah’ın kai-
natta Hakîm isminin tecellilerinin iktisat ve israfsızlık üze-
rine hareket ettiğini, iktisadı emrettiğini görürüz. Allah’ın 
kâinattaki tasarrufu, icraatı hikmet ve iktisat prensibi 
üzerine bina edilmektedir. Huzuru ve refahı yaşatacak ik-
tisadın arka planında, temelinde kâinata mana-i harfi ile 
bakış vardır.

Bütün Varlıkların Maksada Uygun

Kâinatın nizam ve intizamla devamına dikkat ettiği-
mizde en küçük varlıktan en büyük cisimlere kadar her 
şeyin iktisat kanununa uygun yaratıldığı ve bu kanun 
gereğince de bütün varlıkların maksada uygun ve sayısız 
hikmetlerle donatılmış olduğu görülür.

Kâinat İktisat ve Temizlik Üzerine Dönüyor

Kâinat iktisat, israfsızlık ve temizlik üzerine dönüyor. 
Bu olmasaydı dünyamızın sınırlı kaynakları bu kadar can-
lıya milyonlarca yıl değil belki bir yıl bile yetmezdi. Vücu-
dun hücrelerinden kanın içindeki alyuvarlara ve akyuvar-
lara, vücut organlarının birbiri ile olan alışverişlerine, canlı 

ve cansız varlıklar arasındaki karşılıklı münasebetlere, 
yardımlaşmaya varıncaya kadar iktisadın, israfsızlığın ve 
temizliğin dengesini her şeyde görürüz.

Ekolojik Denge İktisat Kanunu ile Sağlanır

İsrafın kâinatta Allah’ın koymuş olduğu düzene ters 
bir davranış olduğunu, kâinatta ekolojik dengeyi bozdu-
ğunu, ekolojik dengenin iktisat kanunu ile sağlandığını 
ilmi araştırmalar söylüyor. Bütün ilimlerde olduğu gibi 
iktisat ilmi de mana-i harfi bakış metoduyla eğitim ku-
rumlarında okutulmalıdır. Bugün mana-i ismi bakış açısı 
dünyada ekonomik ve sosyal adaletsizliğin, ekolojik den-
genin bozulmasının, küresel ısınmanın sorumlusudur.

Allah Muktesitlerin Yardımcısıdır, Müsriflerin Değil

Kâinatı iktisat prensibi üzerine yaratan Allah, insanın 
da o hikmet sırrına uygun hareket etmesini ister. Bu da 
onun yaratılış maksatlarına uygun yaşamasını gerektirir. 
Allah iktisadı emreder, israfı yasaklar. Allah muktesitlerin 
yardımcısıdır, müsriflerin değil. İktisat, insanın ihtiyaçla-
rına göre harcama yapması, cimriliğe ve israfa yapma-
masıdır. İktisat, aile hayatının huzuruna da yardımcı olur. 
Peygamber Efendimiz (asm) “İktisat eden maişetçe aile 
belası çok çekmez” buyurmak suretiyle iktisat prensibi-
nin bu önemli sonucuna dikkat çeker.

Kapitalizm Kâinata Mana-i İsmi Gözüyle Baktırır

Mana-i ismi, mahlûkata, kâinata, ilimlere, iktisadi, sos-
yal faaliyetlere, olaylara kendi namına bakıp Sanatkâr ile 
olan ilişkisini kapatmaktır. Batı medeniyetinin prensipleri 
ve bu medeniyetin çağımızdaki temsilcisi kapitalizm, kâi-
nata, ilimlere, olaylara mana-i ismi gözüyle bakmaktadır.

Faiz Zenginler ile Fakirler Arasındaki Dengeyi Bozar

Bediüzzaman’a göre kapitalizmin temeli faiz kurumla-
rı “Sen çalış, ben yiyeyim” prensibiyle çalıştığından halkı 
kine, hasede, çatışmaya sevk etmiş, insanlığın rahatını 
birkaç asırdır ortadan kaldırmıştır. Çünkü faiz, zenginler 
ile fakirler arasındaki dengeyi zenginler lehinde, yoksullar 
aleyhinde bozmaktadır. Aynı zamanda bütün ihtilallerin, 
fesatların madeni, rezillik ve kötülüklerin kaynağı olan iki 
cümleden birisi emeğin sömürüldüğünü ifade eden bu 
anlayıştır. İktisadi ve sosyal krizlerin en büyük sebebinin 
faizle çalışan bankalar ve finans sektörleri olduğu nazara 
alınacak olursa belirli bir grubunun daha çok para kazan-
ma hırsının yine insanların rahatını ortadan kaldırdığını 
söyleyebiliriz.

İktisat Penceresinden Kainata Bakış
Mehmet Abidin Kartal
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İktisat Penceresinden Kainata Bakış
Mehmet Abidin Kartal

Bediüzzaman’a göre insanlığın zenginleri ile fakirleri 
arasındaki dengenin bozulmasına, kin ve düşmanlıkla-
rın ortaya çıkmasına sebep olan cümlelerden bir diğeri 
de kapitalizmdeki “Ben tok olayım, başkası açlıktan ölse, 
bana ne” anlayışıdır. Bu cümle yoksul, geliri giderini kar-
şılayamayan insanları ölüme terk eden, onların yaşama 
haklarına saygı göstermeyen bir zihniyeti ifade etmek-
tedir.

Kapitalist Anlayış Tüketim Hastalığını Yayar

Kapitalist anlayış insanları israf, zevk, eğlence çuku-
runa çeken bir hortum gibidir. Batı toplumları kaynaklı 
tüketim hastalığı küreselleşme aracılığıyla bütün dünya 
ülkelerine yayılmaktadır. Sonuçta insanlar israfa, tembel-
liğe ve fakirlikle itilmektedir. Batı medeniyetinin hâkim 
olduğu seküler (dinden bağımsız, imanı ve ahireti dikkate 
almayan) ahlak anlayışı, yaşamak için mücadele etmenin 
öğretildiği, maddeten ve ekonomik olarak güçlü olanın 
daima haklı olduğunun benimsetildiği ve hayatın gaye-
sinin en ince lezzetlerine kadar hevesleri tatmin etmekte 
yattığının telkin edildiği bir ahlak anlayışıdır.

İnsanlar İktisadî Başarının Esiri Olmuşlar

Günümüzde insanlık iki asra yakındır kapitalist sis-
temin meydana getirdiği adaletsiz teknolojik ve iktisa-
di ilerlemenin bedelini bir taraftan çevre kirliliği, küresel 
ısınma ile gittikçe dünyayı yaşanmaz hale getirerek diğer 
taraftan da sağlık, mutluluk ve huzurdan uzaklaşarak 
ödemektedir. İktisadi yönden adaletsiz ilerlemenin bedeli 
çevrenin kirlenmesine ve insanın mutluluk ve huzurdan 
uzaklaşmasına sebep oluyorsa insanlar iktisadi başarının 
esiri olmuşlar demektir.

Kapitalist Sistemin Panoraması

Kapitalist sistemin bu asrın panoramasında yaptıkla-
rına bakacak olursak güçlünün zayıfı ezmesi, sömürmesi, 
gelir dağılımında adaletsizlik, katliamlar, savaşlar, anarşi 
ve terör… Vahşet ve dehşet… Fuhuş ve ahlaksızlık… İsraf 
ve savurganlık… Yıkım ve tahrip… Sorumsuz şuursuz bir 
hayat… İşte kapitalizmin hediyeleri.

Benzerine Rastlanmayan Medeniyet: Asr-ı Saadet

İslamiyet, kâinata, ilimlere, olaylara mana-i harfi gö-
züyle bakmaktadır. İslamiyet’in yaşanması İslam mede-
niyetini meydana getirmiştir. Tarihin akışı içinde benze-
rine rastlanmayan, Asr-ı Saadet olarak isimlendirilen ve 
insanlar bu dünyada yaşayabileceği en mükemmel, refah 

ve huzur dönemi yaşatan, Çin Seddi’nden Avrupa’nın or-
talarına kadar üç kıtaya hükmeden ve asırlarca coğrafya-
sında yaşayan farklı etnik, din ve kültüre sahip, insanlara 
refah, barış, huzur ve mutluluk getiren İslam medeniye-
tidir.

Kapitalizmin Finans Sistemi Tıkandı

Batı medeniyetinin son temsilcisi kapitalizmin finans 
sistemi tıkandı. Karşılaşılan sorunları çözemiyor, krizler 
üretmeye devam ediyor. Bu sistem insanlığa mutluluk ve 
huzur veremiyor. Merkezine parayı, kazanmayı alan bakış 
açıları olaylara çözüm değil sorunlarının artmasına sebep 
oluyorlar. Merkezine parayı değil insanı alan bir sisteme 
geçmenin zamanı gelmedi mi? İnsan para içindir anlayı-
şı küresel finansal krizlerin yaşanmasına sebep oluyor. O 
zaman “İnsanın para için değil paranın insan için çalışaca-
ğı” sistemin temellerinin atılacağını günler yakındır.

İnsanın Meşru Yollardan Kazanması Mümkündür

İnsanın, fıtratına yakışır şekilde reel üretime katılması, 
ürettiğini değerlendirmesi, meşru yollardan kazanma-
sı mümkündür. Yapılan ekonomik faaliyetler sonucunda 
üretimin birlikte yapılması, riskin ve gelirin bölüşülmesi 
insani finansın temelidir. Her şeyden önce bu sistem fa-
ize dayalı değildir. Üretmeden, istihdam meydana getir-
meden, parayı satarak para kazandıran, faize dayalı ka-
pitalist finans sisteminin çıkmazlarına karşı faizsiz kredi 
(karz-ı hasen), kar-zarar ortaklığına dayalı, ekonomik ve 
sosyal adaleti esas alan, ticari ahlak temelli yatırım araç-
ları ile ekonomik ve sosyal gelişmeyi hedeflemek “insani 
finans” kavramı içinde değerlendirilir.

(Devamı rne.com.tr’de)
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PAZAR SEMİNERLERİ

Risale-i Nur Enstitüsü’nün 2019-2020 Pazar Semi-
nerleri kapsamında Veli Karataş “Risale-i Nur’un Temel 
Kavramları” başlıklı seminerini takdim etti.

Ana Kavram

Ana kavram dediğimizde bir metni baz alıyorsak o 
metinde en sık kullanılan mı, en çok vurgu yapılan mı, 
yoksa her şeyin kendisiyle irtibatlı kılındığı kavram mı? 
Öncelikle buna karar vermek gerekiyor. Kur’an-ı Kerim’de 
Bediüzzaman’ın da vurguladığı gibi bazı kavramlar esa-
sat veya anasır şeklinde ifade ediliyor. Misalen “tevhid, 
nübüvvet, haşir, ibadet ve adalet” bunlardan bir kaçıdır. 
Ana/temel kavramlar o meseleye yaklaşan kişinin has-
sasiyet gösterdiği yahut günün gereklerine göre vurgu 
yapmak istediği hususlara göre değişebiliyor. Ama yüz-
yıllar boyunca değişmeden gelen boyutları da var. Semi-
nerde onlar üzerinde de duracağız.

Kur’an’ın Muhtevası

Kur’an’da yer alan konuların tespiti, konu başlıklarının 
seçimi, bunların sayıları, muhtevaları, ayetlerin içerikleri-
ne göre değişik konulara dağıtımı gibi hususlarda birbi-
rinden hayli farklı tercih ve tasnifler ortaya çıkmıştır. Bazı 
eserlerde Kur’an’ın muhtevası birkaç ana başlık altında 
toplanırken bazılarında ise yüzlerce konu sıralanır.

Huvvari (v. 893)

Huvvari, bazı müfessirlerin Kur’an’ın şu altı ayet çe-
şidiyle indiğini söylemiştir: (1) Müjdeleyen ayet (âyetun 
mubeşşire), (2) uyaran ayet (âyetun munzire), (3) farz 
bildiren ayet (âyetun fariza), (4) emreden ayet (âyetun 
te’muruke), (5) yasaklayan ayet (âyetun tenhâke) ve (6) 
kıssa ve haberleri bildiren ayet (âyetu kasasin ve ahbâr). 
Yani bu tasnif çalışmaları İslamiyet’in ilk dönemlerinden 
itibaren başlamış.

Taberi (v. 923)

Meşhur müfessir İbn Cerir et-Taberi Kur’an-ı Kerim’i 
üç ana başlıkta ele almış: (1) Tevhid, (2) haberler ve kıssa-
lar ve (3) diyânât.

Ragıp el-İsfahani (v. 1030)

Ragıp el-İsfahani Müfredat isimli çalışmasıyla önemli 
bir hizmet vermiş. Ümmet senelerdir onun çalışmasın-
dan istifade ediyor. Müfredat kavram çalışmasıdır. Zaten 
kavramın literatürdeki karşılığı da müfredattır. Şöyle di-
yor İsfahani: “Kur’an ilimlerinden öncelikli olarak meşgul 
olunması ve incelenmesi gereken ilimler lafzî ilimlerdir. 
Lafızlarla alakalı ilimlerden de ilgili lafızların kök mana ve 
etimolojilerini tahkik etmektir. Kur’an kelimelerinin kök 
manalarını bilmek bir bina inşa etmek isteyen kimse için 
en başta gelen araçlar olan tuğla ve kerpiç mesabesinde-
dir. Bu lafızlarla ilgili ilim ve kök manaları bilmenin yararı 
sadece Kur’an ilimlerine has değil bütün İslami ilimlere 
şamildir.”

İmam Gazali (v. 1111)

Ebu Hamid el-Gazali’ye göre Mühimmatu’l-Kur’an 
diye isimlendirdiği eserinde (1) tevhid (marifetullah), (2) 
sırat-ı müstakimi tanıma (hidayet, ibadet) ve (3) ahireti 
tanıma şeklinde bir tasnif yapıyor. Zihinlerde bazı çağrı-
şımlar yapıyor; nübüvvet sırat-ı müstakim içinde vardır 
zaten, tevhid ve haşir demiş özetle.

Zemahşeri (v. 1144)

Büyük müfessirlerden Zemahşeri’ye göre ise (1) Allah’ı 
lâyık olduğu şekliyle tanıtmak, (2) ibadet, (3) emir ve ne-
hiy ve (4) va’d ve vaîd. Va’d cennetle müjdelemek, vaîd ise 
cehennemle tehdit etmek demektir.

Ebu Bekir İbnü’l-Arabi (v. 1148)

Ebu Bekir İbnü’l-Arabi özellikle ahkâm tefsiri yapmış 
bir müfessirdir (Muhyiddin İbn Arabi ile karıştırılmama-
lı). Üç başlıkta Kur’an’ı ele alıyor: (1) Tevhid, (2) tezkir ve 
(3) ahkâm. Tevhid yaratılmışlara dair bilgilerle Allah’ın 
isimleri, sıfatları ve fiillerine ilişkin konuları kapsar. Tezkir 
ödüllendirme vaadi ve cezalandırma tehdidi, cennet ve 
cehennem, iç ve dış temizliğiyle ilgili konulardan oluşur. 
Ahkâm yükümlülükler, faydalı ve zararlı şeylerin neler ol-
duğu, emirler, nehiyler ve menduplar hakkındaki bilgileri 
içine alır.

Risale-i Nur’un Temel Kavramları
Veli Karataş
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Risale-i Nur’un Temel Kavramları
Veli Karataş

Fahruddin er-Razi (v. 1210)

Fahruddin er-Razi hem büyük bir müfessir hem de 
büyük bir mütekellimdir. Kur’an’ın ana konularını (1) İlâ-
hiyyât, (2) meâd, (3) nübüvvet ve (4) kaza ve kader şeklin-
de ifade eder. En temelde dinin beyanı Allah’ın bilinmesi 
ve ahkâmının bildirilmesi olarak tespit etmiştir. Kur’an’ın 
bütününde asıl maksat “Tevhid, nübüvvet ve meâdı takrir 
etmektir” demiştir.

Muhammed Abduh (v. 1905)

Muhammed Abduh’un Risale-i Nur’da bir yönüyle 
ismi geçer, Mısır müftüsü olarak ifade edilir. Muhammed 
Abduh da Kur’an-ı Kerim’in esas indiriliş gayesi ve temel 
maksatlarının şu beş konu olduğunu ifade etmektedir; 
(1) tevhid, (2) va’d (cennetle) ve vaid (cehennemle tehdit) 
veya tebşir ve inzar, (3) ibadet- amel, (4) saadet yolunu 
beyan, dünya ve ahirette bahtiyar, mutlu olmanın yolunu 
açıklama ve (5) kıssalar ve tarihi haberler-tarihi olaylar.

...

Genel Tasnifler

Genelde imanın altı şartı ve İslam’ın beş şartı gibi tas-
nifler ilk planda üç genel başlığa ve onlar da nihayetinde 
tek genel başlığa irca edilebilmektedir; (1) tevhid (ilahiy-
yat), (2) nübüvvet (nübüvvat) ve ahiret (sem’iyyat). Klasik 
kelam kitaplarımız büyük ölçüde bu başlıklara göre yazı-
lıyor. Hepsinin merkezinde Allah ve tevhid var. O da mari-
fetullah olarak özetlenebilir.

Mutezile bu konuda usuleyn veya usul-i hamse diye 
şu esasları belirlemiştir; (1) tevhid, (2) adalet, (3) emr-i 
bi’l-maruf nehy-i ani’l-münker, (4) va’d ve vaid ve (5) el 
menziletü beyne’l-menzileteyn. Şia ise temel beş esas 
olarak şöyle bir tasnif yapmıştır; (1) tevhid, (2) adalet, (3) 
nübüvvet, (4) meâd ve (5) imamet. Şia ile ilk dördünde or-
tağız ama imamet de farklılaşıyoruz. Şia’dan en temelde 
ayrıştığımız nokta imamet bahsidir. Abdest, namaz gibi 
fıkhi konular artık tali konulardır. İtikadî olarak en temel-
de imamet onlarda iman esasıdır.

Bediüzzaman Said Nursi (v. 1960)

Bediüzzaman Said Nursi’den konuyla alakalı şu atıfları 
yapabiliriz:

“Kur’an’daki anasır-ı esasiye ve Kur’ân’ın takip ettiği 
maksatlar tevhid, nübüvvet, haşir, adalet ve ibadet ol-
mak üzere dörttür.” (İşârâtü’l-İ’câz)

“Risale-i Nur, Kur’ân’ın ve Kur’ân’dan çıkan bürhanî 
bir tefsir olduğundan Kur’ân’ın nükteli, hikmetli, lüzum-
lu, usandırmayan tekraratı gibi onun da lüzumlu, hik-
metli, belki zaruri ve maslahatlı tekraratı vardır.” (Hizmet  
Rehberi)

“Kur’ân’dan gelen o Sözler ve Nurlar yalnız aklî mesa-
il-i ilmiye değil belki kalbî, rûhî, hâlî mesail-i imaniyedir. 
Ve pek yüksek ve kıymettar maarif-i İlâhiye hükmünde-
dirler.” (Mektubat)

“Kat’iyen bil ki hilkatin en yüksek gayesi ve fıtratın en 
yüce neticesi iman-ı billâhtır. Ve insaniyetin en âli mer-
tebesi ve beşeriyetin en büyük makamı iman-ı billâh 
içindeki marifetullahtır. Cin ve insin en parlak saadeti ve 
en tatlı nimeti o marifetullah içindeki muhabbetullahtır. 
Ve ruh-ı beşer için en hâlis sürur ve kalb-i insan için en 
sâfi sevinç o muhabbetullah içindeki lezzet-i ruhaniyedir. 
Evet bütün hakikî saadet ve hâlis sürur ve şirin nimet ve 
sâfi lezzet elbette marifetullah ve muhabbetullahtadır. 
Onlar onsuz olamaz. Cenâb-ı Hakkı tanıyan ve seven ni-
hayetsiz saadete, nimete, envâra, esrara ya bilkuvve veya 
bilfiil mazhardır. Onu hakikî tanımayan, sevmeyen niha-
yetsiz şekavete, âlâma ve evhama manen ve maddeten 
müptelâ olur.” (Mektubat)

“İnsanın vazife-i asliyesi nihayetsiz makasıda müte-
veccih vezaifini görüp acz ve fakr ve kusurunu ubudiyet 
suretinde ilân etmek ve küllî nazarıyla mevcudatın tes-
bihatını müşahede ederek şehadet etmek ve nimetler 
içinde imdadat-ı Rahmaniyeyi görüp şükretmek ve mas-
nuatta kudret-i Rabbaniyenin mu’cizatını temaşa ederek 
nazar-ı ibretle tefekkür etmektir.” (Sözler)

(Devamı rne.com.tr’de)
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Üniversite Talebelerine Yönelik Dersler

Üniversite talebelerinin seviyelerine uygun imanî 
hakikatlerin anlatıldığı dersleri içermektedir.

Pazartesi Günleri: 19.30 Fatih ve Bulgurlu Hizmet 
Merkezleri

Lise Talebelerine Yönelik Dersler

Talebelerin şuurlu, ahlaklı, vatanına, milletine ve 
ailesine hayırlı birer evlat olarak yetişmesine engel 
olan menfî dış faktörlerin etkisini en aza indirmek, 
ergenlik dönemi ve çevre kaynaklı yaşanabilecek 
problemlerin giderilmesi gayeleri ile lise talebelere 
eğitim dönemleri boyunca destek verilmektedir.

Cuma günleri: 19.30 (Yatılı) Fatih Hizmet Merkezi

İlk ve Ortaokul Talebelerine Yönelik Dersler

İlkokul ve ortaokul talebelerinin seviyelerine uygun 
imanî hakikatlerin anlatıldığı dersleri içermektedir.

Cumartesi Günleri: 14.30 Fatih, Şirinevler ve Bulgur-
lu Hizmet Merkezleri

Bu programın amacı öğrencilerin belirlenen süre 
içerisindeki tüm vakit ve himmetlerini toplayarak 
Risale-i Nur’u okumaya ve anlamaya sarf etmesi, 
diğer yandan çeşitli faaliyetlerle zihnen ve bedenen 
dinlenmesidir. 

Üniversite Okuma Programı

Kasım-Aralık aylarında vize ve final aralarına denk 
gelen hafta sonları belirlenir. Öğrenciler uygun ol-
duğu iki hafta sonunu seçerler. Eğitim öğretim dö-
neminin bitiş tarihi esas alınarak on günlük kamp 
takvimleri belirlenir, öğrenciler belirlenen kamplar 
arasında seçim yapar.

Lise ve Ortaokul Okuma Programı

Yarı yıl tatili ve yaz tatili içerisinde düzenlemektedir.

Kermes

Talebelerin barınma ve burs olanaklarına destek 
amaçlı yılda iki kez gıda ve ikinci el giyim üzerine 
kermesler gerçekleştirilmektedir.

Mezuniyet Programı

Üniversitelerinden mezun olacak tüm hanım kar-
deşlere sene sonunda bir tebrik programı organize 
edilmektedir.

İstanbul Geneli Uhuvvet Kahvaltıları

İstanbul’daki tüm hanım hizmet merkezlerinin bu-
luşması ile uhuvveti artırmak üzere kahvaltı prog-
ramları hazırlanmaktadır.

Gezi Organizasyonları

İstanbul içi ve dışında çeşitli tarihî ve kültürel me-
kanlara geziler düzenlenmektedir.

Mübarek Gün ve Gece Programları

Regaib, Miraç, Kadir gecesi gibi sevabı bol gün ve 
geceleri ihya etmek üzere toplanılmaktadır.

Ramazan İftar Buluşmaları

Bereketli Ramazan ayında hanım kardeşler ile iftar 
sofralarında buluşulmaktadır.

OKUMA PROGRAMLARI

TALEBE HİZMETLERİ

SOSYAL FAALİYETLER

Şekercihan
Hanımlar
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İstanbul’da Acıbadem, Başakşehir, Bulgurlu, Esen-
ler, Eyüpsultan, Fatih, Haznedar, Kayaşehir, Koca-
mustafapaşa, Pendik (Kurtköy), Sultanbeyli, Şa-
hintepe, Şirinevler, ve Zeytinburnu olmak üzere 14 
yerde, her yaş grubundan hanım kardeşlere yönelik 
Kur’an hakikatlerine vakıf olma, Risale-i Nur eserle-
rini okuma, anlama ve samimiyetle yaşamalarının 
temin edilmesi gayeleriyle hizmet çalışmalarımızı 
yürütülmektedir. Üniversitelerin ön lisans, lisans ve 
yüksek lisans programlarına kayıtlı öğrencilere burs 
ve barınma olanakları sağlanmaktadır.

Anadolu Yakası
0(507) 168 32 52

Şirinevler
0(533) 665 62 20
0(505) 565 66 21

Fatih
0(507) 593 93 18
0(533) 811 01 79

Risale-i Nur Eğitim Merkezi Vukufiyet Programı

Talebelerin Risale-i Nur eserlerini okuma, anlama ve 
samimiyetle yaşamalarının temin edilmesi; Kur’an-ı 
Kerim hakikatlerine vukufiyet kazanmaları, temel 
İslamî bilgilerle istidat ve kabiliyetlerinin inkişaf et-
tirilmesi gayeleri için “REM Vukufiyet” ismini verilen 
program yürütülmektedir. Program 18 yaş üstü ha-
nımlara mahsus olup 1 yıllık süreyle yatılı olacaktır. 
Ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencileri 
programdan istifade edebilirler. Programa iştirak et-
mek isteyenlerden herhangi bir ücret talep edilmez-
ken programa devam mecburiyeti aranmaktadır.

Talebe Hizmetleri Vukufiyet Programı

Bu programın amacı; öğrencilerin Risale-i Nur üze-
rine araştırmalar veya akademik çalışmalar yapan 
tecrübeli hoca ve yazarlarla, düzenli ve devamlı su-
rette müzakereli dersler yaparak, öğrencilerin tefek-
kürî anlamda kendilerini geliştirmelerini sağlamak, 
Risale-i Nur’u okuma ve anlama noktasındaki istik-
rarın sağlanması ile kendi bakış açılarının oluşması-
nı tesis etmektir.

Cuma Günleri: Saat 20.00-21.30

Cumartesi Günleri: Saat 09.00-10.30

Pazar Günleri: Saat 11.00-12.30

İngilizce Risale-i Nur dersleri pazartesi günleri saat 
15.00’de Fatih Hiz. Merkezi’nde gerçekleşmektedir.

REM PROGRAMLARI
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2 litre sıvıyağ
1 kg sucuk
1 kg çay
1 kg fasulye
1 kg salça
2 kg toz şeker
2 kg un
2 kg makarna
2 kg mercimek
2 kg pirinç
2 kg bulgur

Banka Hesap Bilgileri: Kuveyt Türk Katılım Bankası - Fatih Şubesi
Hesap Sahibi: Şekercihan Eğitim Sosyal Kültür ve Yardımlaşma Derneği
Hesap No: 95805685-1 IBAN: TR47 0020 5000 0958 0568 5000 01

Online İşlem: www.sekercihan.org.tr/bagis



Şekercihan Derneği olarak; iman hakikatlerinin neşri istika-
metinde hayırlı hizmetlere  vesile olmaya çalışıyoruz.

İnternet sitemizi ve sosyal medya hesaplarımızı ve yayımla-
dığımız bültenleri inceleyerek faaliyetlerimiz hakkında detaylı 
bilgi sahibi olabilir, fitre, zekat ve bağışlarınızla bu hayırlı hiz-
metlere siz de ortak olabilirsiniz.

https://www.sekercihan.org.tr/bagis üzerinden banka/kredi  
kartıyla veya internet bankacılığı kullanarak havale/eft ile  
bağışta bulunabilirsiniz.

Hesap Sahibi:
Şekercihan Eğitim Sosyal Kültür ve Yardımlaşma Derneği

Kuveyt Türk Katılım Bankası
Fatih Şubesi
Hesap No: 95805685-1
IBAN:  TR47 0020 5000 0958 0568 5000 01

Ziraat Bankası
Fatih Şubesi
Hesap No: 488-77312512-5001
IBAN: TR80 0001 0004 8877 3125 1250 01
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