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WHO (Dünya Sağlık Örgütü) 11 Mart 2020 itibarıyla Kovid-19’u pandemi olarak değerlendirdiklerini 
açıkladı. Bu açıklamanın ardından ülkemizde ilk vakaların görülmeye başlamasıyla salgın tehlikesine karşı 
korunmak için birçok tedbir 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 hesap-
larımız üzerinden online (çevrim içi) derslerimiz ve özel programlarımız başladı. Şekercihan Derneği organi-
zasyonu haricinde de gönüllülerimizin kendi aralarında da çeşitli iletişim platformlarını (Google Meet, Skype,  
WhatsApp, Zoom...) kullanarak imanî dersler yapmaya başladıklarını görmekteyiz.

Salgın tehlikesine karşı tedbir amaçlı iptal veya tehir edilen başka hizmetlerimiz de oldu. Nur Kardeş 
Şenliği, Bediüzzaman Mevlidi, Risale-i Nur Enstitüsü faaliyetleri gibi. Ramazan iftarları ve buluşmaları da 
gerçekleştiremedik ne yazık ki. Ancak güzel neticeler de ortaya çıktı. Daha önce yapamadığımız otuz günlük 
bir Ramazan programını bu sene icra etmeyi başardık. Üstelik sokağa çıkma sınırlandırmalarının olduğu bir 
dönemde, çok kısa bir hazırlık süreci ile başladığımız programımız siz değerli takipçilerimizin de desteği ile 
çok istifadeli oldu.

Her sene hususan Mart ayında organize edilen Bediüzzaman’ı anma programları da maalesef yüz yüze 
yapılamadı. Şekercihan’ın da katkılarıyla Üsküdar Üniversitesi bünyesinde gerçekleştirilen anma programı-
nın içeriğine iç sayfalarımızdan göz atabilirsiniz.

Bu süreçte Risale-i Nur derslerinden uzaklaşılmaması için oldukça fazla gayret sarf ediyoruz. An itibarıyla 
haftanın üç günü YouTube kanalımızda canlı yayınlar yapılmaktadır. Bununla birlikte bölgesel olarak online 
dersler yapılmaktadır. Bölgesel olarak yapılan derslere katılmak isteyenler dernek merkezimizden detaylı 
bilgi alabilirler.

İnşaallah tez zamanda bu zorlu süreç sonlanır. Müminlerin, kaynağı ne olursa olsun hastalık ve musibet-
lerin hikmetlerini doğru okuyarak, sabır ve vakar içerisinde durumu karşılamaları ve infiale yol açacak tel-
kinlere karşı dikkatli olmaları gerekmektedir. Cenab-ı Hak görünür görünmez bütün bela ve musibetlerden 
ümmet-i İslam’ı muhafaza etsin inşaallah. Tez zamanda tüm ağabey ve kardeşlerimizle 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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Bediüzzaman Said Nursi
60. Vefat Yıl Dönümünde Anıldı

Bediüzzaman Said Nursi, vefatının 60’ıncı yıldö-
nümünde Üsküdar Üniversitesi tarafından düzen-
lenen “Bilimlerle Bütüncül Yaklaşım” başlıklı çevrim 
içi bir programla anıldı. Üsküdar Üniversitesi Kuru-
cu Rektörü Prof. Dr. Nevzat Tarhan, insanlığın ge-
lecekteki ihtiyaçları için Bediüzzaman’ın anlaşılması 
gerektiğini söyledi. Programa İstanbul İl Müftüsü 
Prof. Dr. Mehmet Emin Maşalı da katıldı.

Üsküdar Üniversitesi Risale-i Nur Araştırma 
Platformu (RİNAP) ve Çağın Vicdanı Kulübü tara-
fından düzenlenen, Diyanet İşleri Başkanlığı İstan-
bul Müftülüğünün, Şekercihan Derneği’nin ve çe-
şitli STK’ların da desteklediği “Bilimlerle Bütüncül 
Yaklaşım” programında Bediüzzaman Said Nursi, 
vefatının 60’ıncı yılında anıldı. Pandemi önlemleri 
kapsamında çevrim içi düzenlenen anma programı, 
İbrahim Yağız’ın Kuran-ı Kerim tilaveti ile başladı.

serisi yapmış. Şahıs merkezli değil, kitap merkezli bir 
hareket yapmış. Din karşıtlığının bilim adına des-
teklediği durumda bu hareketine başlamış. Risa-
le-i Nur eserlerinin ve hareketinin üç özelliği var. İlki 
dünyevileşmeyen bir hareket olması. İkinci özelliği 
ticarileşmeyen bir hareket. Talebesine ve kendisine 
hiçbir zaman ticari bir menfaat elde etmemesi çok 
dikkatimi çekti. Üçüncü dikkatimi çeken özelliği ise 
siyasileşmeyen bir hareket olmasıdır. ‘Siyasetten ve 
şeytandan Allah’a sığınırım’ demiş ve hayatının so-
nuna kadar bunu sürdürmüş” ifadelerini kullandı.

Prof. Dr. Nevzat Tarhan: “RİNAP’ı Risale-i Nur’u 
anlamak için kurduk”

Bediüzzaman Said Nursi’nin üç konuyu çok iste-
diğini kaydeden Prof. Dr. Nevzat Tarhan, “İlki eser-
lerinin Diyanet tarafından basılmasıydı. Eğer tica-
ri düşünseydi bu kitaplarını satarak çok büyük bir 
kâr elde edebilirdi çünkü çok basılan kitapları var. 
2014 yılında Diyanet İşleri kitabın basımını gerçek-
leştirdi. İkinci isteği Ayasofya’nın açılmasıydı ancak 
bu henüz gerçekleşmedi. Üçüncü isteği de Risale-i 
Nur eserlerinin okullarda okutulmasıydı. O da he-
nüz gerçekleşmedi. Risale-i Nur’un okullarda oku-
tulmasına engel bir muhtevası bulunmuyor. Fakat 
toplumda ciddi bir belki yetmiş-seksen sene süren 
kara propagandanın getirdiği algı var. Toplum halen 
Bediüzzaman’ı ve eserlerini tanımıyor Türkiye’de. 
Biz Risale-i Nur Araştırmaları Platformu RİNAP’ı 
kurarken en büyük amacımız Risale-i Nur’un bili-
nirliğini artırmaktı. Yanlış algıları düzeltip toplumun 
gerçekleri görmesini sağlamayı amaçladık” dedi.

Prof. Dr. Nevzat Tarhan: “Bediüzzaman, akti-
vist, realist ve idealist”

Bediüzzaman’ın davranış ve eylemlerini psiki-
yatrik yönden incelediğinde üç ana özelliğinin dik-
kat çektiğini belirten Prof. Dr. Nevzat Tarhan, bun-
ları aktivist, realist ve idealist olarak sıraladı. Prof. 
Dr. Nevzat Tarhan şunları söyledi: “Neden aktivist? 
Çünkü Barla’da tek başına kitap yazdı, kitabı dün-
yada elli dilde çevrildi ve her yerde takipçisi var. Hiç 
hiyerarşik bir yapılanma kurmamış. Aktivist olma-
sına bunları örnek verebiliriz. Realist olmasına ise 
din bilimleri ile fen bilimlerini birleştirmesini, akılla 
kalbi birleştirerek bir metot seçmiş olmasını örnek 
gösterebiliriz. İdealistlik olarak da kendisini ziyare-
te gelenlere şöyle söylüyor: ‘Benden ilim öğrenmek 
için geliyorsanız gelmeyin, sadece Allah’ın rızası için 
gelecekseniz gelin’ diyor.

Aktivist, realist ve idealist özellikleri dolayısıy-
la İslam tarihindeki üç alimin özelliklerini taşıyor.  

Prof. Dr. Nevzat Tarhan: “Bediüzzaman da Mev-
lana gibi sonra anlaşılacak”

İlk açılış konuşmasını Çağın Vicdanı Öğrenci Ku-
lubü Başkanı Müberra Özdemir yaparken Üsküdar 
Üniversitesi Kurucu Rektörü Prof. Dr. Nevzat Tar-
han, konuşmasında Bediüzzaman Said Nursi’yi sa-
dece anma değil, anlama üzerine de durduklarını 
söyledi. Bugün Risale-i Nur’un ve Bediüzzaman’ın 
anlaşılması gerektiğinin altını çizen Prof. Dr. Nevzat 
Tarhan, “Neden gerekiyor? İnsanlığın gelecekteki 
ihtiyaçları için gerekiyor. Mevlana nasıl hayatında 
bilinmediyse Bediüzzaman da hayatında bilinmedi. 
Daha sonradan bilinecek ama halen de bilinemiyor” 
dedi.

Prof. Dr. Nevzat Tarhan: “Dünyevileşmeyen, ti-
carileşmeyen ve siyasileşmeyen bir hareket”

Bediüzzaman’ın hayat hikayesini incelediğin-
de üç özelliğin dikkat çektiğini belirten Tarhan, 
“Onunla birlikte bir hareket başlamış. Bir kitap  
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Aktivist özelliğiyle Abdulkadir Geylani hazretlerinin 
benzeri bir faaliyet yapıyor. Realistlik özelliği açı-
sından ve medrese ilimlerindeki tespitleri açısından 
İmami Gazali hazretlerinin bir örneğini bu çağda su-
nuyor. İdealist özellikleri dolayısıyla da İmam Rab-
bani hazretlerinin misyonunu Bediüzzaman’da gö-
rüyoruz. İlim, irfan ve hikmeti birleştirmiş. Mektep, 
medrese ve tekkeyi bu hareketiyle birleştirmiş. Be-
diüzzaman’ın bu özellikleriyle tam bilinmiyor. Üskü-
dar Üniversitesinde Türkiye’de ilk defa bir üniversi-
te ortamına Risale Nur’la ilgili bir yapı kurduk. Bunu 
açık ve şeffaf olarak devam ettirmek istiyoruz. Çün-
kü Bediüzzaman’ın hayatında, gündeminde gizlilik 
olmamış, hep açık ve şeffaf olmuş. Bediüzzaman’ı 
en iyi bu şekilde anlatabileceğimizi düşünüyoruz.”

bütünleşmesi yolunda fen bilimleri ile din ilimleri-
nin bütüncül bir bakışla okutulmasından yana oldu-
ğunu söyledi. Beki, “Kalbi aydınlatan din ilimlerinin 
ışığı olduğu gibi, aklı aydınlatanın da fen bilimleri-
nin ışığı olduğunu vurgulayan Bediüzzaman bütün 
hayatında müspet hareketi çalışmalarının baş tacı 
yapmıştır. Her konuda olduğu gibi ilim, eğitim ve 
üretim konusunda da ihtilafı değil ittifakı, bütün-
leşmeyi, barışı, kardeşliği esas almıştır” dedi.

Prof. Dr. Mehmet Emin Maşalı: “Bediüzzaman 
Said Nursi, sabırla davasına sahip çıkmıştır”

İstanbul İl Müftüsü Prof. Dr. Mehmet Emin Ma-
şalı ise Bediüzzaman Said Nursi’nin yaşadığı zor-
luklara rağmen iman davasına sabır ve metanetle 
sahip çıktığını belirterek şunları söyledi: “Said Nursi 
hazretleri dendiği zaman pek çok sahih hadis kita-
bında geçen bir rivayet aklıma gelir; “Alimler pey-
gamberlerin mirasçılarıdır, zira onlar ne mal ne mülk 
bırakmışlardır. Sadece ve sadece ilim bırakmışlardır.” 
Yakın tarihe baktığımız zaman benim görebildiğim 
kadarıyla bu hadis-i şerifin ete kemiğe büründüğü 
şahsiyetlerden bir tanesi Said Nursi hazretleri ol-
duğunu çok rahatlıkla söyleyebiliriz. Zira bu hadis-i 
şerif bize şunu ifade eder; Alimler öyle kimselerdir ki 
Peygamberlerin yapıp ettiklerinin aynısını yapmaya 
çalışmışlar, onların yolunun yolcusu olmuşlardır.

Prof. Dr. İbrahim Özdemir: “Nur risaleleri, ev-
rensel bir mesaj içeriyor”

Üsküdar Üniversitesi Felsefe Bölüm Başkanı 
Prof. Dr. İbrahim Özdemir de açılış konuşmasında 
Bediüzzaman Said Nursi’nin diğer İslam alimleri 
gibi sınır tanımadığını belirterek “İmâm-ı Rabbânî 
Hindistan’ın sınırlarına sığmadı. İmam Gazali ken-
di ülkesinin sınırlarına sığmadı. Mevlana Celalettin 
Rumi Anadolu’nun sınırlarına sığmadı. İbn Haldun 
bırakın Tunus’u Kuzey Afrika’ya sığmadı. Mesajı bü-
tün dünyaya yaydı. Bugün Nur Risaleleri de Anado-
lu’nun sınırlarına sığmamış. Misak-ı Milli’nin dışına 
çıkmış. 50’den fazla dile tercüme edilmiş. Üzerinde 
yüzlerce bilimsel çalışma yapılmış. Tezler yazılmış 
ve yazılmaya devam ediyor. Bunun sırrı onu sadece 
Müslümanlara değil, tüm insanlara ve kesimlere hi-
tap eden evrensel bir mesaj içermesidir” dedi.

Prof. Dr. Niyazi Beki: “Fen ve din bilimlerinin 
bütüncül bakışla okutulmasından yanadır”

Üsküdar Üniversitesi Risale-i Nur Araştırma-
ları Platformu (RİNAP) Başkanı Prof. Dr. Niyazi 
Beki de Bediüzzaman Said Nursi’nin akıl ve kalbin  

Şekercihan 7

İbrahim Özdemir

Niyazi Beki

Mehmet Emin Maşalı



Bu yolun yolcusu olmanın beraberinde getirdiği 
ne kadar zorluk varsa hepsini de çekmişlerdir. Hep-
si ile de karşı karşıya kalmışlardır. Said-i Nursi haz-
retlerine baktığımız zaman bir taraftan metanetle 
sabırla bir iman davası var, o davaya çok güçlü bir 
şekilde sahip çıkıyor. Ömrünü ona vakfediyor. Aka-
binde böyle bir davaya gönül vermenin beraberinde 
getirdiği ne kadar zorluk varsa hepsine göğüs ge-
riyor. Dolayısıyla hadis-i şerifinin yakın tarihimizde 
ete kemiğe büründüğü ve Said olarak göründüğü 
bir zattan bahsediyoruz.”

İki oturumdan oluşan programın “Bilimlere Ho-
listik (Bütüncül) Yaklaşım” başlıklı ilk oturumun 
moderatörlüğünü Üsküdar Üniversitesi Felsefe 
Bölüm Başkanı Prof. Dr. İbrahim Özdemir yaptı.

Prof. Dr. Alparslan Açıkgenç: “Said Nursi bü-
tüncül yaklaşımı esas alıyor”

İlk oturumda Üsküdar Üniversitesi Felsefe Bö-
lümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Alparslan Açıkgenç, 
Said Nursi’nin eserlerinden örnekler vererek Nur-
si’nin bütüncül yaklaşımı, bunda da Kuran-ı Kerim’i 
esas aldığını söyledi. Açıkgenç, Aristoteles’ten baş-
layarak İslam düşünce tarihinden Cumhuriyet dö-
nemine kadar yaşayan İslam düşünce geleneğini 
özetledi. Said Nursi’nin İslam düşünce geleneğine 
nasıl hakim olduğunu ortaya koydu.

Prof. Dr. Colin Turner: “Modern bilim ve teknolo-
ji konusunda sebep temelli yaklaşım göstermiştir”

İngiltere Durham Üniversitesinden Prof. Dr. Co-
lin Turner, Said Nursi’nin özellikle modern bilim ve 
teknoloji konusunda daha fazla sebep temelli bir 
yaklaşım gösterdiğini belirterek “O bilimsel yakla-
şımı ve teknolojiyi özellikle tam birbirine uygun ola-
cak şekilde Allah’ı bilmek ve ibadeti yaşamın ortası-
na koymayla daha uygun olacağını ve örtüşeceğini 
söylemiştir. Ancak modern bilime yaklaşımı ikinci 
döneminde fazla nüansa sahip, daha fazla eleştirel 
olmuştur” dedi.

Prof. Dr. Yunus Çengel: “Bilime sırt dönülmesini 
kabul etmemektedir”

Üsküdar Üniversitesi Mütevelli Heyet Üyesi Prof. 
Dr. Yunus Çengel de Said Nursi Bediüzzaman’ın bi-
limlere bütüncül bir yaklaşım içerisinde olduğunu 
belirterek onun ilim ve fenlere bakışını, “Fen, ge-
nel kaidelerden ibarettir” şeklinde tanımladığını 
söyledi. Said Nursi’nin sebep sonuç ilişkisini ortaya 
koyduğunu kaydeden Çengel, bilime sırt dönülme-
sini kabul etmediğini ifade etti. Çengel, Bediüz-
zaman’ın 1927’de söylediği “İnsanlık ileride ilim ve 
fenlere dökülecektir, bütün kuvvetini ilimden ala-
caktır” şeklindeki sözlerinin vizyoner bakış açısını 
yansıttığını ifade etti.

Prof. Dr. Hamidullah Marazi: “Said Nursi haz-
retlerinin bilime olan yaklaşımı bütüncül bir yakla-
şımdır”

Hindistan Keşmir Üniversitesinden Prof. Dr. Ha-
midullah Marazi de Said Nursi’nin bütüncül bir yak-
laşım içinde olduğunu, bilimin dine hizmet ettiğini 
kaydetti. Prof. Dr. Hamidullah Marazi, “Endonez-
ya’daki Mevdudi gibi İslam büyüklerinin yaklaşım-
larından farklı olarak Said Nursi hazretlerinin bilime 

Said Yüce: “Said Nursi’nin eserleri, insan nefsi-
ne tesir etmektedir”

İstanbul İlim ve Kültür Vakfı Yönetim Kurulu 
Başkanı Said Yüce, Bediüzzaman’ı çok değerli mi-
rasına sahip çıkmanın önemli olduğunu belirterek 
Üsküdar Üniversitesine bu program için teşekkür 
etti. Said Yüce, “Onun eserleri sadece bu topraklara 
değil, tüm insanlığa mirastır. Said Nursi’nin eserleri 
Kur’an-ı Kerim eczanesinden aldığı ilaçları insanlı-
ğın ihtiyaçlarına sunmasıdır. Bu eserler, insan nefsi-
ne tesir etmektedir” dedi. 

Bediüzzaman Said Nursî’nin talebesi Mehmet 
Fırıncı ağabey de Üsküdar Üniversitesine bu anma 
programı dolayısıyla teşekkür etti. Fırıncı ağabey, 
Üstad Bediüzzaman Said Nursi’nin hiçbir zulüm 
karşısında eğilmeden ayakta durduğunu, her za-
man mazlumların yanında olduğunu kaydetti.
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olan yaklaşımı bütüncül bir yaklaşımdır. Bununla il-
gili olarak Medresetüzzehra’nın kurulamadığını fa-
kat kurulan İslami üniversitelerin yanında bunun da 
kurulmuş olması aslında bu durumun çözülmesine 
yardımcı olacak.” dedi.

İkinci oturumda “İmanın Sosyal Hayata Etkisi” 
ele alındı

“İmanın Sosyal Hayata Etkisi” başlıklı ikinci otu-
rumda ise Prof. Dr. İsmail Latif Hacınebioğlu mo-
deratörlük yaptı. Cezayir Üniversitesinden Prof. Dr. 
Amar Djidel, Yemen Âzel Üniversitesinden Prof. Dr. 
Necip Al-Soudi, Süleyman Demirel Üniversitesin-
den Prof. Dr. İshak Özgel, Bediüzzaman Said Nur-
si’yi her yönüyle konuştu.

Prof. Dr. Ammar Djidel: “Risale-i Nur’un bir ec-
zane olduğunu ispat edeceğiz”

İkinci oturumun ilk konuşmasını yapan Cezayir 
Üniversitesinden Prof. Dr. Ammar Djidel, insanlık 
tarihine bakıldığında her zaman toplumun yaraları-
na ve ahlaki sorunlarına siyasetçilerin, sosyologların 
ve psikologların çözüm getirmelerini beklediklerini 
belirtti. Djidel, “Bu tebliğde ise Risale-i Nur’u örnek 
göstererek imanın tüm ahlaki sorunları ve toplu-
mun yaralarını tedavi edecek ilaçlara havi bir ecza-
ne olduğunu ispat edeceğiz.” ifadelerini kullandı.

Prof. Dr. Necip Al-Soudi: “Risale-i Nur’un en 
çok vurgu yaptığı konu: İman!”

Yemen Azel Üniversitesinden Prof. Dr. Necip 
Al-Soudi ise, “Risale-i Nur’u dikkatle inceleyen bir 
kimse Risale-i Nur’un en çok vurgu yaptığı mesele-
nin iman meselesi olduğunu, imanı merkez yaparak 
bu merkezden hareket ettiğini, bu merkezden hü-
küm çıkarıldığını, bu merkez addedilen iman yolun-
da mücadele edildiğini görür.” şeklinde konuştu.

Prof. Dr.  Özgel: “Her Koşulda hakikati söyledi”

Süleyman Demirel Üniversitesi İlahiyat Fakül-
tesinden Prof. Dr. İshak Özgel Bediüzzaman Said 
Nursi’nin imkânsızlıklar içinde de hakikatleri ortaya  

çıkarmaktan vazgeçmediğini vurguladı. Prof. Dr. 
Özgel, “Hapiste olduğu süreçlerde, sürgünde ol-
duğu süreçlerde hayatıyla bize şunu göstermiş ki;  
imkânsızlıklar hakikatleri ortaya koyabilmenin hiç-
bir zaman önünde engel teşkil etmemiştir.” İfadele-
rini kullandı.

Programın kapanış konuşmalarını Üsküdar Üni-
versitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Mehmet Zelka ve 
Risale Ajans Köşe Yazarı Dr. Mehmet Rıza Derindağ 
gerçekleştirdi.

Prof. Dr. Mehmet Zelka: “Günümüzün birçok 
problemine açıklama getiriyor”

Prof. Dr. Mehmet Zelka Bediüzzaman Said Nur-
si’nin, günümüzdeki pek çok probleme açıklama 
getirdiğini ifade etti. Zelka, “Bugün gerek fert ola-
rak gerekse toplum olarak ciddi sorunlarla karşı 
karşıyayız. Üstat hazretleri bu problemlerin her bi-
rine ayrı ayrı risalelerle çok güzel açıklamalar ge-
tirmiş ve işin merkezinde insanoğlu ortaya çıkmış. 
Bize kendimizi nasıl tanıyacağımıza ve Rabbimizi 
nasıl tanıyacağımızı örneklerle adeta bizi mest ede-
cek şekilde çeşitli eserlerle bize vaaz ediyor.” dedi.

Dr. Mehmet Rıza Derindağ ise, Risale-i Nur’un 
eğitim sistemindeki önemine vurgu yaptı. Derin-
dağ, “Programda, dünyanın dört bir tarafında Risa-
le-i Nur’un eğitim sistemindeki önemine ve zamanın 
dert ve problemlerine nasıl çare olacağına dair çok 
güzel çıkarımlar oldu. Üstadımız eczane-i Kur’aniy-
ye’den yaralarımıza, dertlerimize, hastalıklarımıza 
şifa çıkartmış bir eczacı.” ifadelerini kullandı.
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DİJİTALDİJİTAL

Cumartesi dersleri ile devam eden online ders-
lerimize perşembe Kur’an okumaları ve salı kav-
ram okumalarının dahil edilmesiyle dijital alanda 
müstefid çalışmalar ortaya çıktı. İlkokul ve orta-
okullu kardeşlerimiz için Nur Kardeş isimli sosyal 
medya sayfalarımızdan talebe hizmeti dersleri en 
hızlı şekilde başladı. Ancak bütün bu tecrübeleri-
miz bize gerek gençler gerekse çocuklara dair hiz-
metlerde yepyeni çalışmalar yapılması gerektiğini 
gösterdi. 

Risale-i Nur hizmetinin ilan ve neşri için yeni 
projeler ve yeni çalışmalar yapmaya devam ediyo-
ruz. Teknoloji ve iletişimin bu denli hızlandığı as-
rımızda dijital ortamların gereksinimlerine uygun 
olarak hizmetlerimizde yeni bir başlık açtık: Dijital 
hizmetler.

Şekercihan Derneği olarak çocuklardan genç-
lere, hanımlardan yaşlılara her alanda hizmet et-
meye devam ediyoruz. İçinde bulunduğumuz bu 
zaman diliminde hayatın bir anda tümüyle dijital 
ortamlara taşınması bizim de aynı hızda faaliyet-
lerimizi bu alana taşımamızı gerektirdi.
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HİZMETLERHİZMETLER

Küçük Sözler Çizgi Film Serisi

Risale-i Nur külliyatındaki ilk sekiz Söz’ün hi-
kayelerle bir aile ortamında işlendiği üç boyutlu 
çizgi filmlerin çalışması başladı.

Cevher ve Kaya isimli iki kardeşin, kötü huy-
lu Kömür ve arkadaşlarıyla olan mücadeleleri-
ni konu alacak. Cevher tercihlerini sağ yoldan 
yana kullanan, Kaya ise biraz daha sol yolu 
tercih edebilen çocuktur. Üç kişilik kötü huylu 
çetenin reisi olan Kömür karakteri kuvve-i ga-
dabiyeyi ve nefs-i emmareyi, Tulum karakteri 
kuvve-i şeheviye ve mideyi, Virüs karakteri ise 
kuvve-i akliyeyi temsil ederek şeytanın varta-
ları ile bu iki kardeşe tuzaklar kuracaklar. İnşa-
allah bir dahaki bültende “Ömer ve Emir” gibi 
onlarla da tanışmış olacağız.

Emir; küçük, meraklı ve bir o kadar heye-
canlı bir çocuk ve soruları var. Ömer ise akıllı ve 
becerikli bir genç olarak çocuklarla buluşacak. 
Karşılıklı sohbetlerinde gerçek ve sanal ortam-
da gezilere çıkacak olan bu ikiliye zaman zaman 
gerçek konuklarda eşlik edecektir.

Bir çocuğun dünyasında soruların ve yine 
ona uygun cevapların olduğu “Ömer ve Emir” 
hediyeler ve sürprizlerle her hafta bir bölüm 
olarak yayınlanacak. 

1) Talebe Hizmetleri (Nur Kardeş)
Ömer ve Emir

Daha önce yapılan faaliyetlerden yola çıka-
rak gördük ki, çizgilerin ve renklerin çocukların 
dünyasındaki yeri çok önemli. Bu sebeple sos-
yal medyada çocuklarla yapacağımız faaliyet-
lerde gerçek kişilerden çizgi kahramanlara ge-
çiş yapmaya karar verdik.

Kur’an hakikatleri, siyer, ilmihal ve Risale-i 
Nur derslerinin anlatılması artık “Ömer ve Emir” 
ile gerçekleşecektir. 

Yapılan araştırmalar sonucunda alanında uz-
man kişilerden oluşan bir ekip kuruldu, gerekli 
demirbaşların temin edilmesinden sonra çalış-
malar başladı. Belirlenen bir mekanda halihazırda 
yapılacak çalışmalar dijital hizmetler için hızlı bir 
şekilde düzenlendi. 

Dijital alanda yapılacak olan bu yeni faaliyetler 
üç ana başlık altında toplandı.

1) Talebe Hizmetleri

2) Sosyal Medya Destek Çalışmaları

3) Sistematik Müzakereler
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DİJİTALDİJİTAL

Dijital alanda çalışma yapmak isteyen tüm 
gençleri tüm teknik ekip ve ekipmanımızla des-
tekleyeceğimiz mekanımıza bekliyoruz. 

Gençler shprojem@gmail.com e-posta ad-
resine hazırladıkları proje dosyasını gönde-
rerek süreci başlatacaklar ve tüm gelişmeleri  
0(555) 996 1611 numaralı telefondan takip 
edebilecekler. Proje incelendikten sonra (ge-
rekli görülmesi) durumunda taraflar yüz yüze 
görüşmeye davet edilecektir.

2) Sosyal Medya Destek Çalışmaları
Şekercihan Derneği; iman hakikatlerinin an-

laşılması için ilan ve neşir vazifesinde gönüllü 
olan, soysal medyada içerik üretmek isteyen, 
gerek projeleri olan gerekse teknik işlerde kabi-
liyeti olan veya kendini yetiştirmek isteyenlere 
elini uzatmaya devam ediyor. Bu minvalde ken-
di içeriklerimizi ürettiğimiz gibi desteklediğimiz 
isim ve markalarla gençlerin soru ve sorunları-
nın çözülmesine katkıda bulunmaya çalışıyoruz.
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HİZMETLERHİZMETLER

Vicdanların ihtizazı ve fıtrattan gelen cevap-
ların bulunması için üretilecek içerikler için;

- Alanında uzman kişilerle müzakereler,

- Periyodik okuma grupları,

- Müzakere grupları oluşturulmuştur. 

İhtisas çalışmaları, mantık ve ilim çerçevesin-
de deizm, ateizm, apateizm gibi pek çok menfî 
fikir akımında sıkışmış ruhlara “Araştır” ve “Ce-
vabını bul” demeyi hedeflemiştir.

3) Sistematik Müzakereler
İman hakikatlerine ön yargıların ve insanla-

rın perde olduğu veya bilinçli olarak perde edil-
diği bir dönemden geçiyoruz. İhtisas çalışmala-
rı ile felsefî ve ilmî meseleler üzerinden yapılan 
hücumların, insaniyet-i kübra olan İslamiyet ile 
evrensel değerler üzerinden bertaraf edilmesi 
hedeflenmektedir. 
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Ramazan ayı boyunca her gün Bir Bayramdır 
Ramazan olarak isimlendirdiğimiz program iftar 
öncesinde Şekercihan YouTube kanalından canlı 
olarak yayınlandı. Davet edilen konuklar ile her gün 
farklı bir sûrenin ele alındığı programda her güne 
özel hadis ve dua da paylaşıldı. İftar saatine yakla-
şılan bölümde ise her gün farklı bir konuğa en çok 
etkilendiği ayet, hadis ve sahabe soruldu. Aşağıda 
gün gün yapılanların belirtildiği programın arşivine 
Şekercihan Derneği YouTube kanalımızdan dilediği-
niz zaman ulaşabilirsiniz.

1. Gün: Prof. Dr. İsmail Latif Hacınebi-
oğlu ile Zilzâl sûresini konuştuk. Enler 
köşesinde ise İstanbul’dan Şekercihan 
Derneği Meşveret Heyeti üyesi Prof. 
Dr. Ruhi Yavuz vardı. Günün duasındaki 
esmamız ise “Allah” idi.

2. Gün: Prof. Dr. İshak Özgel ile Fîl sû-
resini konuştuk. Enler köşesinde ise 
İstanbul’dan bilgisayar mühendisi Ha-
run Orak vardı. Günün duasındaki es-

mamız ise “Rahman” idi.

3. Gün: Yazar Ümit Şimşek ile Nisâ sûre-
si ve aileyi konuştuk. Enler köşesini ise 
teknik bir kesintiden dolayı gerçekleş-
tiremedik. Günün duasındaki esmamız 
ise “Rahîm” idi.

4. Gün: Psikiyatrist Dr. Mustafa Ulusoy 
ile Tevbe sûresini konuştuk. Enler kö-
şesinde ise Eskişehir’den esnaf Meh-
met Timur vardı. Günün duasındaki 

esmamız ise “Hayy” idi.

5. Gün: Doç. Dr. Ahmet Yıldız ile Tekâsür 
sûresini konuştuk. Enler köşesinde ise 
Umman’dan mühendis İbrahim Erdo-
ğan vardı. Günün duasındaki esmamız 
ise “Kayyum” idi.

6. Gün: Uzm. Klinik Psikolog Taha Burak 
Toprak ile Tîn sûresini konuştuk. Enler 
köşesini ise teknik bir kesintiden dola-
yı gerçekleştiremedik. Günün duasın-

daki esmamız ise “Ferd” idi.

7. Gün: Av. Ahmet Özkılınç ile Mü’mi-
nun sûresini konuştuk. Enler köşesin-
de İstanbul’dan elektronik mühendisi 
Vedat Koçak vardı. Günün duasındaki 

esmamız ise “Hakem” idi.

8. Gün: Arş. Gör. (Dr.) Ahmet Abdullah 
Saçmalı ile Fecr sûresini konuştuk. En-
ler köşesinde Gaziantep’ten öğretim 
görevlisi Abdülkadir Menek bizlerley-
di. Günün duasındaki esmamız ise “Adl” 
idi.

9. Gün: Prof. Dr. Niyazi Beki ile Rahmân 
sûresini konuştuk. Enler köşesinde İs-
tanbul’dan işletme mühendisi Yavuz 
Sarı bizlerleydi. Günün duasındaki es-

mamız ise “Kuddüs” idi.

10. Gün: Yazar Ümit Şimşek ile Nisâ 
sûresi ve medeniyeti konuştuk. Enler 
köşesinde İstanbul’dan hekim Ahmet 
Said Bulut bizlerleydi. Günün duasın-
daki esmamız ise “Melik” idi.

11. Gün: Psikiyatrist Dr. Mustafa Ulusoy 
ile Lokmân sûresini konuştuk. Enler 
köşesinde Rize’den iş adamı Numan 
Toprak bizlerleydi. Günün duasındaki 

esmamız ise “Alîm” idi.

12. Gün: Doç. Dr. Ahmet Yıldız ile Beled 
sûresini konuştuk. Enler köşesinde İs-
tanbul’dan öğretmen Zekeriya Özbek 
bizlerleydi. Günün duasındaki esma-
mız ise “Mün’im” idi.

13. Gün: Uzman Klinik Psikolog Taha 
Burak Toprak ile İnşirâh sûresini ko-
nuştuk. Enler köşesinde İstanbul’dan 
emekli Hasan Yalçın bizlerleydi. Günün 

duasındaki esmamız ise “Ganiyy” idi.

14. Gün: Arş. Gör. (Dr.) Abdullah Taha 
Orhan ile Kehf sûresini konuştuk. En-
ler köşesinde İstanbul’dan reklamcı 
Emre Bora bizlerleydi. Günün duasın-
daki esmamız ise “Şâfi” idi.

15. Gün: Av. Ahmet Özkılınç ile Kureyş 
sûresini konuştuk.. Enler köşesinde 
Şanlıurfa’dan Prof. Dr. Atilla Yargıcı 
bizlerle oldu. Günün duasındaki esma-

mız ise “Hâdi” idi.
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16. Gün: Prof. Dr. İshak Özgel ile Duhâ 
sûresini konuştuk. Enler köşesinde İs-
tanbul’dan iş adamı Musab Oran biz-
lerleydi. Günün duasındaki esmamız 

ise “Gaffâr” idi.

17. Gün: Muhammed Emin Yıldırım ile 
Hucurât sûresini konuştuk. Enler kö-
şesinde Irak Erbil’den mühendis Ab-
dullah Oruç bizlerleydi. Günün dua-
sındaki esmamız ise “Hamîd” idi.

18. Gün: Prof. Dr. İsmail Latif Hacınebi-
oğlu ile Mülk sûresini konuştuk. Enler 
köşesinde Artvin’den iş adamı Musta-
fa Arslan bizlerleydi. Günün duasında-

ki esmamız ise “Settâr” idi.

19. Gün: Doç. Dr. Ahmet Yıldız ile Hûd 
sûresini konuştuk. Enler köşesinde 
Kırşehir’den fakülte sekreteri Cema-
leddin Elibol bizlerleydi. Günün dua-
sındaki esmamız ise “Vedûd” idi.

20. Gün: Prof. Dr. Niyazi Beki ile Şems 
sûresini konuştuk. Enler köşesinde 
Batman’dan emekli Arif Kay bizler-
leydi. Günün duasındaki esmamız ise 

“Cemîl” idi.

21. Gün: Uzm. Klinik Psikolog Taha Burak 
Toprak ile Asr sûresini konuştuk. Enler 
köşesinde İstanbul’dan hekim Uzm. 
Dr. Hakan Yalman bizlerleydi. Günün 
duasındaki esmamız ise “Celîl” idi..

22. Gün: Av. Ahmet Özkılınç ile Furkân 
sûresini konuştuk. Enler köşesinde 
Van’dan imam Attar Beyaz bizlerleydi. 
Günün duasındaki esmamız ise “Sa-

med” idi.

23. Gün: Psikiyatrist Dr. Murat Kuru ile 
Yûsuf sûresini konuştuk. Enler köşe-
sinde Bursa’dan Prof. Dr. Abdulvahap 
Yiğit bizlerleydi. Günün duasındaki 
esmamız ise “Bâkî” idi.

24. Gün: Yazar Ümit Şimşek ile Âl-i İm-
rân sûresini konuştuk. Enler köşesinde 
İstanbul’dan eğitimci Osman Bostan 
bizlerleydi. Günün duasındaki esma-

mız ise “Kebîr” idi.

25. Gün: Psikiyatrist Dr. Mustafa Ulusoy 
ile Felâk ve Nâs sûrelerini konuştuk. 
Enler köşesinde İstanbul’dan hekim 
Hüseyin Özdemir bizlerleydi. Günün 

duasındaki esmamız ise “Hak” idi.

26. Gün: Prof. Dr. İshak Özgel ile Kadr 
sûresini konuştuk. Enler köşesinde 
İstanbul’dan Mustafa Saraçlar bizler-
leydi. Günün duasındaki esmamız ise 
“Kadîr” idi.

27. Gün: Prof. Dr. Niyazi Beki ile Nebe 
sûresini konuştuk. Enler köşesinde 
Ankara’dan emekli gazeteci Mustafa 
Köleoğlu bizlerleydi. Günün duasında-

ki esmamız ise “Mütekellim” idi.

28. Gün: Av. Ahmet Özkılınç ile Nasr sû-
resini konuştuk. Enler köşesinde Kırk-
lareli’den ilahiyatçı Abdülhamit Oruç 
bizlerleydi. Günün duasındaki esma-
mız ise “Nur” idi.

29. Gün: Arş. Gör. (Dr.) Abdullah Taha Or-
han ile Tâhâ sûresini konuştuk. Enler 
köşesinde İstanbul’dan finans yöne-
ticisi Emin Oran ve iş adamı Selamet 
Arslan bizlerleydi. Günün duasındaki 

esmamız ise “Karîb” idi.

30. Gün: Prof. Dr. İsmail Latif Hacınebi-
oğlu ile Yâsîn sûresini konuştuk. Enler 
köşesinde Manisa’dan mimar Osman 
Arı ve İstanbul’dan mühendis Rama-
zan Kaydul bizlerleydi. Günün duasın-
daki esmamız ise “Fettâh” idi.

Ramazan ayının sonuna gelinmesiyle birlikte bay-
ramın 1. günü sabah Dr. Hakan Yalman ve Metin  
Karabaşoğlu ile Bayram Özel Programı gerçekleş-
tirildi. Gönüllü kuruluş ve STK temsilcilerinin katılı-
mı, sürpriz hediyeler ve konuklar, Risale-i Nur dersi 
ve ilahilerle icra edilen program ile Ramazan faali-
yetlerimiz nihayete erdi.
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Her salı Risale-i Nur’dan seçilen bir kavram o haftaya özel belirlenen bir konuk ile  
Hakan Uyar’ın moderatörlüğünde Dr. Hakan Yalman ile müzakere ediliyor.

Konuşulan kavramların ve konukların aşağıda belirtildiği programın arşivine YouTube 
kanalımızdan istediğiniz zaman ulaşabilirsiniz. Dilerseniz aşağıdaki barkodları okutarak  
izlemeye hemen başlayabilirsiniz.
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Her perşembe Akif Yazıcı’nın moderatörlüğünde Kur’an-ı Kerim’in bir sûresi Metin 
Karabaşoğlu ve özel konuklarla müzakere ediliyor.

Konuşulan sûrelerin ve konukların aşağıda belirtildiği programın arşivine YouTube 
kanalımızdan istediğiniz zaman ulaşabilirsiniz. Dilerseniz aşağıdaki barkodları okutarak  
izlemeye hemen başlayabilirsiniz.

Şekercihan 17



1. Hafta: Abdullah ağabey ile Birinci Mektup’tan 
ders okuduk. Mehmet Sefa ağabey temizlik ve Be-
kir Berk ağabey ise Hz. Lokman (as) ve Hz. İdris’in 
(as) hayatına dair bölümler paylaştı.

2. Hafta: Abdullah ağabey ile Ramazan Risale-
si’nden ders okuduk. Mehmet Sefa ağabey şefkat 
ve merhamet ve Bekir Berk ağabey ise Hz. Nuh (as) 
ve Hz. Üzeyir’in (as) hayatına dair bölümler paylaştı.

3. Hafta: Abdullah ağabey ile Hastalar Risale-
si’nden ders okuduk. Mehmet Sefa ağabey sün-
net-i seniyye ve Bekir Berk ağabey ise Hz. Hud’un 
(as) hayatına dair bölümler paylaştı.

4. Hafta: Abdullah ağabey ile Risale-i Nur’dan 
namaz (Yirmi Birinci Söz) dersi okuduk. Mehmet 
Sefa ağabey adalet ve Bekir Berk ağabey ise Hz. 
Salih’in (as) hayatına dair bölümler paylaştı.

5. Hafta: Abdullah ağabey ile Risale-i Nur’dan 
dua (Yirmi Üçüncü Söz) dersi okuduk. Mehmet Sefa 
ağabey iktisat ve israf ve Bekir Berk ağabey ise Hz. 
İbrahim’in (as) hayatına dair bölümler paylaştı.

6. Hafta: Abdullah ağabey ile Risale-i Nur’dan 
dua (Yirmi Üçüncü Söz) dersi okuduk. Mehmet Sefa 
ağabey ihlas ve samimiyet ve Bekir Berk ağabey ise 
Hz. İsmail’in (as) hayatına dair bölümler paylaştı.

7. Hafta: Abdullah ağabey ile Risale-i Nur’dan 
Kur’an’daki mucizevî keşiflere dair (Yirminci Söz 
İkinci Makam) ders okuduk. Mehmet Sefa ağabey 
şükretmek ve Bekir Berk ağabey ise Hz. İshak’ın (as) 
hayatına dair bölümler paylaştı.

8. Hafta: Abdullah ağabey ile On Birinci Lem’a 
Beşinci Nükte’den “Sünnet-i Seniyye” dersini oku-
duk. Mehmet Sefa ağabey ölüm ve Bekir Berk ağa-
bey ise Hz. Ya’kûb’un (as) hayatına dair bölümler 
paylaştı.

9. Hafta: Abdullah ağabey ile Yirmi Birinci Mek-
tup’tan “anne baba hakkı” dersini okuduk. Mehmet 
Sefa ağabey konuşma âdâbı ve Bekir Berk ağabey 
ise Hz. Yusuf’un (as) hayatına dair bölümler paylaştı.

10. Hafta: Abdullah ağabey ile Yedinci Şua olan 
“Âyetü’l-Kübra”dan ders okuduk. Mehmet Sefa 
ağabey ilk dokuz haftanın özeti mahiyetinde â- 
dâb-ı muaşerete dair ve Bekir Berk ağabey ise Hz. 
Şuayb’ın (as) hayatına dair bölümler paylaştı.

Nur Kardeş
Sosyal Medya Hesapları

facebook.com/NurKardesFaaliyetleri

youtube.com/NurKardes

Pandemi sürecinde yüz yüze yapıla-
mayan ortaokul öğrencilerine yönelik 
derslerimize bir alternatif olarak on-
line Risale-i Nur, peygamberler tarihi 
ve ilmihal dersleri planlanmıştır. Top-
lam 10 hafta boyunca her cumartesi 
saat 14.00-15.00 arası Facebook ve  
YouTube sayfasından canlı olarak ya-
yınlanan derslere Nur Kardeş arşivin-
den her zaman ulaşabilirsiniz.
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22 Mart 2020 Pazar günü Fatih Camii’nde Be-
diüzzaman Mevlidi yapılması Şekercihan Derne-
ği’nin de içinde bulunduğu bir heyet tarafından 
planlanmıştı. Kovid-19 pandemisi nedeniyle mevlid 
programı tehir edilmişti. Yaşanan süreç nedeniyle 
2020 içerisinde mevlidin yapılması mümkün ol-
maması nedeniyle hatim duasının yapılması kararı 
alındı. Mevlid programı için okunan hatm-i Kur’an 
ve Yasin-i Şerif’lerin duası 23 Mart 2020 Pazartesi 
saat 22.00’de Bediüzzaman Mevlidi sosyal med-
ya hesapları üzerinden CANLI olarak yapılmıştır. 
Hatim duası videosuna yandaki barkodu okutarak 
ulaşabilirsiniz.

Bediüzzaman Mevlidi Hatim Duası

Ankara Sincan’dan gelen Sudan (Afri-
ka) Risale-i Nur hizmetleri ile ilgilenen he-
yet derneğimizi ziyaret ettiler. Sudan’da-
ki devam eden hizmetlerini anlatan heyet 
Şekercihan’ın da hizmetleri hakkında bil-
gilendirildi. İslam alemi için hayırlı ve güzel 
hizmetlerde bulunmak için karşılıkllı temen-
nilerde bulunduk.

Sincan’dan Ziyarette Bulundular

Pandemi sürecinde dahi aksatmadığımız Cu-
martesi derslerimiz devam ediyor. Koronavirüsün 
yayılmasına karşı tedbirler kapsamında online ola-
rak gerçekleştirdiğimiz derslerin arşivine YouTube 
kanalımızdan dilediğiniz zaman ulaşabilirsiniz. Pan-
demi süreci sona erdikten sonra tekrar ders salonu-
muzda yüz yüze derslere başlayacağız.

Cumartesi Risale-i Nur Dersleri
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“Ramazan bereketini ihtiyaç sahibi ailelerle pay-
laşmak ister misiniz?” sloganıyla Ramazan’da ihti-
yaç sahibi ailelere ulaştırılmak üzere başlattığımız 
yardım kampanyasına yoğun ilgi oldu. Sıvı yağ, 
sucuk, çay, fasulye, salça, şeker, un, makarna, mer-
cimek, pirinç, bulgur gibi temel gıda maddelerinin 
olduğu paketler Ramazan ayı başında ihtiyaç sahibi 
ailelere ulaştırıldı. Kampanyaya maddi manevi des-
tek olan herkesten Allah razı olsun.

Şekercihan Derneği olarak Ayasofya Camii’nin 
tekrar ibadete açılması yönünde geçmiş senelerde 
de çeşitli faaliyetlerde bulunmuştuk. Özellikle bu 
konunun gündeme gelmesi için “Ayasofya’nın Açıl-
ması Duasıyla” videosunu paylaşmış ve Risale-i Nur 
Enstitüsü ile bir seminer organize etmiştik. 12 Hazi-
ran 2020 tarihinde ise Ayasofya Camii’nin ibadete 
açılmasına dair bir kamuoyu duyurusu paylaşarak 
sürece müsbet yönde katkıda bulunduk. Elham-
dülillah Danıştay 10. Dairesi, Ayasofya’nın camiden 
müzeye dönüştürülmesine dair 24 Kasım 1934 ta-
rihli Bakanlar Kurulu kararının iptali istemiyle açı-
lan davayı kabul ederek Ayasofya’nın yeniden cami 
olarak ibadete açılmasını onayladı. 10 Temmuz 
2020 tarihli Cumhurbaşkanlığı kararı ile Ayasofya 
Camii Diyanet İşleri Başkanlığına devredildi ve 24 
Temmuz 2020’de Cuma namazı ile büyük açılışı 
gerçekleştirildi. Bunun üzerine yayınladığımız teb-
rik sağdaki şekildedir.Ramazan Yardım Paketi

Ayasofya Camii İbadete Açıldı

1-27 Eylül 2020 arasında sitemiz üzerinden on-
line burs başvuru taleplerini topladık. Toplamda 3 
bine yakın başvuru arasından burs heyeti tarafın-
dan belirlenen 100 öğrenciye burs verilmesi karar-
laştırılmıştır. Derneğimiz tarafından Ekim 2020’den 
Mayıs 2021’e kadar olmak üzere toplam 10 ay öğ-
rencilere burs desteği sağlanacaktır. 

Şekercihan Eğitim Bursu
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Enstitü Şekercihan Derneği’nin katkılarıyla Kovid-19 pandemisi öncesinde okumalar, seminerler, atölye 
çalışmaları gibi çeşitli faaliyetler yürütmekteydi. 13.03.2020 tarihinde alınan karar gereği bir süre Enstitü 
bünyesindeki bütün programlar (tahkik çalışması hariç) tedbir amaçlı durduruldu. Faaliyetlerin tekrar ne 
zaman başlayacağı yakın zaman duyurulacaktır.

Risale-i Nur Tahkik Çalışması

Osmanlıca el yazması risaleler Latin alfabesine aktarılırken yaşanan sıkıntılar veya matbaadaki bazı de-
ğişikliklerden kaynaklanan farklı yayınevlerinin farklı risale metinlerinin arasındaki farkları ve benzerlikleri 
ortaya çıkarmak için haftanın iki günü alanında uzman bir ekip tarafından Enstitü’de tahkik çalışması icra 
edilmektedir.

Ömrünü Kur’an ve iman hizmetinde geçiren, 
tevazuu, şefkati, nezaketi ile gönüllerde taht ku-
ran, asrımızın mühim bir Kur’an tefsiri olan Risale-i 
Nur’ların neşriyatında ve birçok dünya diline çev-
rilmesinde çok önemli hizmetler gören, Üstadımız 
Bediüzzaman Said Nursi’nin talebelerinden muh-
terem ağabeyimiz Mehmed Fırıncı (Mehmet Nuri  
Güleç) 3 Ekim 2020 Cumartesi günü vefat etti.

9 Ekim 2020 Cuma günü Fırıncı Ağabeyin taziye 
evi olarak kullanılan Rüstempaşa Medresesi’nde Şe-
kercihan olarak taziye yemeği verdik ve birçok Nur 
talebesinin iştirakiyle Risale-i Nur dersi okundu.

2020-2021 dönemi Risale-i Nur Vukufiyet prog-
ramlarımız  erkekler ve hanımlar bünyesinde Ekim 
ayında hizmete başladı. Erkeklerde ilk hafta Haşim 
Gayberi ile atölye çalışması, İsmail Latif Hacınebi-
oğlu ile insan-kainat ilişkisi dersi, Mustafa Said İşeri 
ile tevhid dersi, Kenan Demirtaş ile Sünuhat oku-
ması gerçekleştirildi. Gelecek haftalar da yeni ders-
ler ile programımız çevrim içi (online) ve yüz yüze 
olarak devam edecektir.

Risale-i Nur Enstitüsü Faaliyetleri

REM Vukufiyet’te Derslere Başladık

Taziye Yemeği
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Edincik  Z  iyareti
Çevre il ve ilçelerdeki ağabey ve kardeşlerle “müf-

ritane irtibat”ı temin etmek için zaman zaman dernek 
temsilcilerimiz ziyaretler planlıyor. Bu çerçevede Eylül 
başında 4-5 Eylül arasında Celaleddin Çelebi, Münir Şa-
hin Ağaryılmaz, Suad Eşit ve Mehmet Kaplan’dan oluşan 
dört kişilik bir heyet Balıkesir, Bandırma’nın bir mahallesi 
olan Edincik ziyaretini gerçekleştirdiler. 

Edincik, Balıkesir’in Bandırma ilçesi’ne bağlı yakla-
şık 6 bin nüfus barındıran ve nüfusu bütün sayımlarda 
(1950’lerden sonra) hemen hemen aynı çıkan bir ma-
halledir. Edincik, Bandırma’dan daha köklü, tarihi bir 
yerleşim birimidir. Persler, Makedonlar ve Roma Bizans 
hâkimiyetinde kalan şehir, 1076 yılında Kutalmışoğlu 
Süleyman Bey tarafından fethedilerek otuz yıl Türklerin 
egemenliğine girdikten sonra, Sultan Kılıçaslan’ın ölü-
müyle 1106 yılında tekrar Bizanslıların egemenliği altı-
na girmiş. 1329 yılına kadar Bizans egemenliğinde kalan 
Edincik, bu tarihte Orhan Bey tarafından fethedilerek 
tekrar Türklerin egemenliğine girmiş. 

Edincik’in adı aslında Aydıncık’mış. Evliya Çelebi’nin 
Seyahatname’sinde Edincik’in isminin “Aydıncık Kadı-
lığı” olarak geçtiği ve burada ipek böcekçiliği yapıldığı, 
tabakhaneleri ve tersanelerinin meşhur olduğu biliniyor. 
Zaten meydan da Aydıncık tabelası ve altında meydan 
çeşmesi hemen göze çarpıyor. Nüfusun 60-70 yıldır aynı 
kalması mahalleyi şehrin gürültü ve kirliliğinden muha-
faza etmiş olduğu söylenebilir –birkaç toki bloğunu say-
mazsak. 

Bu tarihi malumatı verdikten sonra ziyarete dönersek 
heyetimiz bir gece iki gün oraların havasını teneffüs etti. 
Ali Karakaş mihmandarlığında gerçekleşen program in-
cir, zeytin, ceviz, elma gibi meyve bahçelerinde tefekkür 
ile başlayıp ders, sohbet ve deniz ile sona erdi. Bahçele-
rin yeşili ile denizin maviliğinin birleştiği bir mekân olarak 
Edincik, insana farklı ve güzel duygular hissettiriyor. 

Edincik’te, Risale-i Nur dersleri yıllardır devam et-
miş ve halen de devam etmekte. Üç katlı tarihi ahşap ev 
medrese olarak kullanılıyor. Haftada birkaç akşam ders-
ler yapılıyor aynı zamanda ailecek misafir gelenlerin ko-
naklayıp okuma yapabileceği bir mekân. Akşam yapılan 
derse ilk defa Risale-i Nurlar ile tanışan gençler de ka-
tılmışlardı. 

Bu çerçevede ilk derste Mehmet Kaplan, bir Kur’an 
tefsiri olarak Risale-i Nur’un, Kur’an’da geçen kıssalar-
dan bugünün insanları olarak bizim almamız gereken 
dersler nelerdir bağlamında Risale-i Nur’da peygamber 
kıssalarının nasıl izah edildiğinin bir örnekliği olarak Bi-
rinci Lem’a’dan ders okudu. Yunus (as) kıssası ve müna-
catı bize ne ders verir konusu işlendi. 

İkinci derste Suad Eşid, lahikalardan Milaslı Halil İb-
rahim ağabeyin, Risale-i Nur hakkında Nur şakirdleri 
namına yazdığı fıkrasından bir ders okudu. Halil İbrahim 
ağabeyin dilinden tekrar Risale-i Nur üzerine düşündük 
ve yeni tanışan kardeşler içinde Risale-i Nur ve yaptığı 
hizmetini tanımak için güzel ve istifadeli bir ders oldu. İki 
dersin ardından sual cevapla sohbetimiz gece 12.00’ye 
kadar devam etti. 

Böylelikle tefekkürle, okuma ve yeni kardeşlerle tanı-
şılan bir ziyaret programının daha sonuna gelinmiş olu-
nuyordu. Misafirperverliği için Ali Karakaş ve Edincikli 
ağabeylere teşekkür ederken, ayrıca dersimizi ders bak-
lavası olarak ev yapımı orijinal höşmerim ile tatlandıran 
kardeşimize de teşekkür ediyoruz. Hepsinden Allah razı 
olsun, yeni programlarda tekrar görüşmek duası ile…
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Zonguldak  Z  iyareti
Üstadımız Bediüzzaman Said Nursi hazretlerinin 

müfritane irtibat tavsiyesince bizler de İstanbul Şe-
kercihan Nur talebeleri olarak senenin son ayların-
dan olan Ekim ayında Zonguldak’taki Nur talebesi 
ağabeylerimizi ziyaret için yola koyulduk. 

Zonguldak’a vardığımızda şehrin dağlar üzerine 
kurulmuş muhkem bir şehir olduğuna şahit olduk. 
Epey uğraştan sonra Kilimli’deki medresemize var-
dık. Ağabeylerimizin sıcak karşılamasından sonra 
vazifeyi asliyemiz olan vakit namazını eda ettik. Ay-
dın Yol ağabeyimizin ahçılığını yaptığı leziz medrese 
yemeği ikramından sonra dersimize başladık. 

Birinci dersimizde Kastomonu Lahikası’nda bu-
lunan takva ve amelî salih esaslarını tefekkür ettik. 
Ders arasında Veli ağabeyimizin yerli Zonguldak 
kestanesi ikramından sonra ikinci dersimize başla-
dık. Dersimizin başlangıcında İstanbul Şekercihan 
hizmetlerini ve projelerini paylaştık ve Şualar’dan 
dersimize devam ettik. Şevk aldık, şevk verdik. Du-
alar vesilesi ile birbirimizin takva kalesine kuvvetler 
gönderdik.

Birkez daha anladık ki aziz Üstadın müfritane ir-
tibat tavsiyesinin ne kadar da mühim ve ehemmi-
yetli olduğunu. Rabbimiz bizleri imana hizmet şuu-
ru ile donatsın, hayatımızı iman ile hayatlandırsın ve 
bizi emanetini kabz etmek zamanına kadar emane-
tinde emin kılsın. Amin.
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Barla-Çam Dağı
Okuma programları yaz aylarının vazgeçilmez, 

istifadeli ve şevkli programlarındandır. Her yaz gel-
diğinde yaz aylarının en az bir ya da iki ayı okuma 
programı olarak planlanır; külliyat bitirme, okuma, 
tefekkür veya müzakere programı olarak icra edilir. 
Bu yıl pandemi engelinden dolayı birçok program-
lar tehir edilip ertelendiği gibi yaz okuma program-
ları da yapılamadı ve farklı bir yaz geçirildi. 

Biz de Şekercihan vakıfları olarak “Madem tale-
belerle program yapamadık, o halde vakıflar ola rak 
bir program biz yapalım” dedik. 19-22 Ağustos ara-
sında üç gece dört gün süren bir Barla ve Çam Dağı 
programı gerçekleştirdik. Bir gece, iki gündüz Barla 
merkezde, iki gece iki gündüz ise Çam Dağı’nda ge-
çen bir programdı. 

Barla ve Çam Dağı, Nur Talebeleri için çok an-
lamları içinde taşıyan müstesna bir mekân olmak-
la beraber, havası, suyu, sakinliği, dağları, denizi ve 
yıldızları ile de muhteşem bir yer, hem kalbe hem 
göze hem de maneviyatı okşayan bir menzil. Üs-
tadımız da “Ben bu menzilleri Yıldız Sarayı’na de-
ğişmem” demiştir. O, sürgün olarak geldiği bu yeri 
bir ders kürsüsüne çevirmiş, Isparta bir medrese 
olmuş, iman ve Kur’an derslerini bütün dünyaya o 
mekândan neşretmiş. 

Programımız ilk olarak Barla’dan başladı. Üsta-
dın ilk medrese-i nuriyesi olan ev, önünde ulu çınar 
ve daimi akan çeşme tarihten günümüze hatıralar 
taşırken ziyaretçiler, talebelerde hatıraların izini 
sürmeye devam ediyor. Mus Mescidi, Ak Mescid, 
Eski Barla, Kabristan ve Cennet Bahçesi ziyaret ve 
tefekkürü ile faaliyet ve programımız şevk ve neşe 
ile bazen eski zamanlara giderek hüzünle devam 
ederken bir günün sonuna gelinmiş oluyordu. 

Leziz yemekler ile açlığımızı giderdikten sonra, 
semaver çayı ile yıldız altında ve karşıda gölün üze-
rinden göz kırpan Eğirdir ışıklarına karşı muhabbet 
ve sohbet ayrı bir hoş oluyor Barla akşamlarında. 
Hem günün yol yorgunluğu hem de havanın te-
mizliği birleşince uykusunu da tariften aciz kalıyor 
insan. Az uyuyorsun ancak dinlenmiş olarak ayak-
tasın. Sabah namazı ile programa başlıyor, gündüz 
gezilen mekânlarda okuma ve tefekküre devam 
ediyoruz kahvaltıya kadar. 

Şekercihan24



2020 Yaz
Okuma Programı 

Kahvaltı sonrası Bedre köyünde Santral Sabri 
ağabeyin kabrini ziyaret edip dua ettikten sonra, 
Eğirdir Yarımadası’nda tefekkür ve Nis Adası’nı do-
laştıktan sonra Akpınar köyü Yörük çadırında man-
zaraya hâkim bir tepede çay ve tefekkür… Ardından 
Eğirdir Gölü’nde biraz serinlemek de iyi olur diyerek 
kendimizi suyun içine bırakırız. Ve şimdi hedefimiz 
Çam Dağı. 

Çam Dağı’nda, iki gece iki gündüz geçirdik. Çam 
Dağı’nın zirvesine yakın bir mekânda konaklamak 
demek zirveye gece ve gündüz istediğin zaman çık-
mak demektir. Gece yıldızların altında, yıldız yağ-
murunda tefekkür ve okuma, gündüz ise mavi ve 
yeşil denizin içinde tefekkür ve okumalar yapmak 
demektir. Nitekim biz de hem gecesinden hem de 
gündüzünden istifade ettik. Az uyku, çok tefekkür, 
okuma ve müzakere ile oradaki sayılı dakikalarımızı 
en güzel şekilde değerlendirdik ve çok istifadeli ve 
feyizli dakikalar geçirdik. Programda olan herkesin 
aklında ve içinde kalan ilk fırsatta yine bu mekânla-
ra gidelimdi…

İşin hakikati oralarda hissedilenler kaleme dökü-
lüp kâğıda sığmıyor, dil kalbe tam manasıyla tercü-
manlık edemiyor. O halde gidip yaşamak ve tatmak 
lazım, ne demişler anlatılmaz yaşanır…

Buraya kadar mekânlar, okumalar, tefekkür de-
dik ama bu dört günlük sürede marifetlerini sergi-
leyerek en güzel ve lezzetli yemekleri ve ilaç kokulu 
semaver çaylarını bize ikram eden kardeşlere de te-
şekkür etmeden geçmeyelim. Hepsinden ve emeği 
geçen herkesten Allah razı olsun, istifadeli, feyizli 
ve şevkli bir programdı. Tez zamanda yenileri nasip 
olması duasıyla…
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İslam Beldelerinden Talebelerle
“Hayat bir hareket ve faaliyettir” ve “Faaliyetin her 

nev’i cüz’î olsun, küllî olsun bir lezzet verir” der Bediüzza-
man Said Nursi hazretleri. Biz de Eylül ayının başlarında, 
pandemi sürecinde evine dönemeyen, hatta döneceği 
bir evi bile olmayan, ailesinden, milletinden ve vatanın-
dan uzakta olan kardeşlerimizle bir gece iki günlük İznik 
ve Bursa gezisi gerçekleştirdik. 

Gezi ekibimiz Türkistanlı, Hindistanlı ve Suriyeli kar-
deşlerimizden oluşmaktaydı. Kendi vatanında, kendi ai-
lesi ve çocukları ile evinde kalmaktan şikâyet eden insan-
larımız, gurbette vatanına, milletine ve ailesine hasret 
yaşamak zorunda kalan kardeşlerini de düşünmeli. Bu 
açıdan gezi programımız çok anlamlıydı. Hazırlıklarımı-
zı tamamlayıp Cuma günü sabah Fatih’ten ağabeylerin 
bize tahsis etmiş olduğu minibüs ile gezimize bismillah 
dedik… 

İstikametimiz İznik ve Bursa’ydı. Yol üzerinde hem bir 
yol molası hem de müfritane irtibatı gerçekleştirmek ba-
bında Sakaryalı Nur talebelerinin medresesine uğrayıp 
oradaki ağabey ve kardeşlerimize selam verdik ve yolu-
muza devam ettik.

İlk durağımız şimdi Bursa’nın ilçesi olan tarihte ise 
Anadolu’da ilk Türk başkenti olan İznik idi. Roma, Selçuk-
lu, Bizans ve Osmanlı’nın egemenliği altında kalan şehir 
Vatikan’ın kutsal kabul ettiği yerlerdendir. El sanatları ve 
sanatçıları ile meşhur olan İznik aynı zamanda çinileri ile 
meşhurdur. Büyük imparatorlukların kesişim noktası ol-
masından birçok tarihi eser ile şirin ve tarihi bir ilçe olarak 
öne çıkmaktadır. Tarihinin yanında ismini şehirden alan 
İznik Gölü de ayrı bir manzara ve göz zevkine hitap ede-
rek tefekkür ehlini temaşaya davet etmektedir. 

Cuma namazımızı İznik Ayasofya Camii’nde eda ettik-
ten sonra göl kenarından Bursa istikametine doğru yol 
aldık. Bursa’da ilk durağımız Tophane oldu. Bursa merke-
ze hakim bir tepeden baktıktan sonra Osmanlı’nın teme-
lini atan Osman Gazi, Orhan Gazi ve eşlerinin türbelerini 
ziyaret edip Fatihalarımızı bağışladık. İznik farklı kültür 
ve medeniyetlerin kesişim noktası olup onlardan iz taşı-
dığı gibi Bursa bir Osmanlı şehri. Her adımında türbeleri, 
camileri ve medreseleri ile Osmanlı’yı anlatır. 

Osman Gazi, Orhan Gazi, Yıldırım Beyazıd, Çelebi 
Mehmet, II. Murad, Emir Sultan ve Üftade hazretleri gibi 
maddîyat âleminin sultanları ile manevîyat âleminin sul-
tanlarının türbelerini ziyaret ettiğimiz gibi Ulu Cami ve 
Yeşil Cami gibi tarihi camilerde namazlarımızı eda edip 
dualarımızı yaptık. Ulu Cami tek başına içindeki yazıları, 
süslemeleri ve mimarisi ile İslam medeniyet ve kültürün-
den birçok yönden haber veren muhteşem bir eser; bir 
bilenle, bir rehberle gezip hissetmek ve yaşamak gerek.
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İznik ve Bursa Gezisi

Bursa’da akşam İttihad Derneği’nde ağabeylerimiz 
bizi misafir ettiler. Bize hazırladıkları mekânla, muhabbet 
ve ilgileri ile samimi ve sıcak bir hava bize yaşattılar. Ken-
di evimizde gibi rahat ve güzel bir istirahat gerçekleştir-
dik. Maddî ve manevî eserlerden gelen feyizle günümüz 
ve gezimiz daha bir anlamlı ve daha bir bereketli oldu. 

Bursa’nın sembollerinden birisi de hiç şüphesiz Ulu-
dağ’dır. Kış turizminin vazgeçilmez mekânlarındandır. Biz 
yaz sonu gittiğimizden Uludağ’ın karsız halini de görmüş 
ve ekibimize göstermiş olduk. Üstadımız da hayatın-
da hep dağlara çıkmış, tefekkürler yapmıştır. Hakikaten 
dağlardaki o azamet ve ihtişam insanın duygularını ha-
rekete geçiriyor. Dağdan inerken 600 senelik tarihi İn-
kaya çınarının gölgesinde soluklanıp çaylarımızı yudum-
lamak tatlı yorgunluklarımızı da bize unutturdu ve artık 
gezimizin sonuna geliyorduk ve dönüş yoluna bismillah 
dedik.

Kısa bir zamanda tarihi mekân gezileri ile okuma ve 
tefekkürler ile hem de yemek ve çayları ile çok güzel bir 
program gerçekleştirmiş ve hafızalarımıza kaydetmiştik. 
Hem gezdirdiğimiz ekip çok memnun kaldılar (onlar için 
çok anlamlı bir geziydi), hem gidip gördüğümüz yerdeki 
insanlar için bir şevk alıp verme vesilesiydi hem de bizim 
için ilgilendiğimiz insanların mutluluğunu ve istifadesini 
görmek şükür vesilesiydi. 

Gezi ekibimiz odalarına ve evlerine dağılırken herke-
sin dilek ve temennisi bu tarz okuma ve gezi programları 
için kış ve yaz tatillerini beklemeyelim, iki gün olsun, üç 
gün ya da 7 gün olsun her zaman ve mevsimde müsait 
farklı mekânlarda okuyalım, gezelim ve hayatımıza renk 
katıp şevkimizi tazeleyelim yönündeydi. 

Şimdilik yeni okuma ve gezi programlarında gö-
rüşmek üzere herkesten Allah razı olsun, nice bereketli 
programlara…
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RİSALE-İ NUR EĞİTİM MERKEZİ 
VUKUFİYET PROGRAMI 
2020-2021 DÖNEM KAYITLARI 
BAŞLAMIŞTIR.

Erkeklere mahsus 
REM Vukufiyet programımızda 
derslere Ekim’de başlanacaktır.

Bilgi ve kayıt: 0506 277 99 19

Risale-i Nur Müzakereleri 
• Tevhid  
• Nübüvvet  
• Haşir  
• Ubudiyet  
• Kader  
• Hizmet Prensipleri  
• Lahika Okumaları  
• Eski Said Dönemi Eserleri

Teknik Eğitimler  
• Temel İslami İlimler  
• İlmihal  
• Ezber  
• Yazı ve Araştırma Teknikleri

Uygulamalı Eğitimler  
• Nur Kardeş Programı  
• Okuma Programları (Kış-Yaz) 
 • Müdebbirlik  
• Kavram Çalışması

Okumalar  
• Kur’an-ı Kerim  
• Risale-i Nur  
• Hizb-i Envari’l Hakaikı’n-Nuriye  
• Kütüb-i Sitte





Şekercihan Derneği ve Risale-i Nur Enstitüsü’nün birlikte başlattığı “Hiçbir Kitaplık 
Risale-i Nur’suz Kalmasın!” projesinde tüm ilahiyat fakültelerinden sonra imam hatip ve 
fen liselerine Diyanet  tarafından neşredilen Sözler, Mektubat, İşaratü’l-İ’caz ve Mesnevi-i 
Nuriye kitapları ulaştırıldı.

Projede şu an Türkiye’eki anadolu liseleri ve üniversitelerin merkez kütüphanelerine 
Diyanet tarafından neşredilen Sözler ve Mektubat  kitapları gönderilmekte. Sizler de pro-
jemize destek olmak için bizimle irtibata geçebilirsiniz.

İrtibat: 0(212) 532 6699 - 0(532) 436 8787
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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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145. Sayı Çıktı!“İlme, irfana, ümrana”

/RNEnstitu


