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Editörden
Esselamu aleykum,

Yeni senenin (2019) ilk sayısı ile karşınızdayız. Yine anlatacaklarımız birikti ve Rabbimizin de nasip etmesiyle bül-
tenimizi sizlere ulaştırmış olduk. Güz döneminin hizmet açılışını burs veren ağabeylerimiz ve burs alan talebelerimizin 
katıldığı “Tanışma Kahvaltısı” ile gerçekleştirdik.

Dönem içerisinde önemli ziyaretlerde bulunduğumuz gibi dernek merkezinde ağırladığımız misafirlerimiz de oldu. 
Ümmet Vakfı Genel Koordinatörü Mehmet Mahsum YÜN, İç İlişkiler Görevlisi İsmail TEZEL ve Yönetim Kurulu Üyesi 
Ziyad Mustafa ŞIHLAR derneğimizi ziyaret ederek vakıf faaliyetleri hakkında bilgi verdiler ve biz de icra ettiğimiz faa-
liyetleri aktararak karşılıklı istişarelerde bulunduk. Görüşmede geleceğe yönelik ortak projeler yapılabileceği karşılıklı 
olarak ifade edildi.

Dernek yönetim kurulumuzun görevlendirdiği bir heyet Ankara’da bazı Diyanet İşleri Başkanlığı yetkilileriyle ve İs-
tanbul’da İstanbul İlim ve Kültür Vakfı’nın (İİKV) yönetim kurulu ile görüştüler. İİKV ile özellikle Bediüzzaman Haftası 
ve anma programı hakkında istişarelerde bulunuldu. İstişareler sonucunda 14 Nisan 2019 Pazar günü İstanbul Kongre 
Merkezi’nde ortak bir anma programı düzenleme kararı alındı. Bu konuda birkaç vakıf ve dernek ile de görüşmeler 
devam etmekte.

Ramazan ayı öncesinde icra etmek istediğimiz “Nur Kardeş Şenliği”nin hazırlıkları devam ediyor. Şenlik yarışmaları-
na ve detaylara iç sayfalarımızdan ve internet sitemizden ulaşabilirsiniz.

Tüm ağabey ve kardeşlerimiz dernek merkezimizde cumartesi günleri icra edilen derslerimize saat 20.30’da katı-
labilecekleri gibi dersleri Facebook sayfamızdan veya pazartesi günlerinden itibaren YouTube kanalımızdan da ailecek 
izleyebilirler. Eylül-Aralık 2018 döneminde yapılan derslerimizin isim listesine iç sayfalarımızda yer verdik.

Mayıs 2018’de Ayasofya videosu ile başladığımız her aya özel bir video hazırlama girişimimiz meyvelerini vermeye 
devam ediyor. Ekim 2018-Ocak 2019 arasında hazırladığımız dört videoya YouTube kanalımızdan ulaşmanız mümkün.

Mayıs başında kısa bir “Nur Menzili” gezisi organize edeceğiz. Erkeklere mahsus geziye kayıt için geç kalmamanızı 
tavsiye ederiz. 

Şekercihan sponsorluğunda icra edilen RNE’nin bazı güz ve bahar faaliyetleri hakkındaki bilgilendirmemize de yine 
bültenimizden ulaşmanız mümkün. Mayıs’ta yayımlanmasına niyet ettiğimiz yeni sayımızda görüşmek üzere inşaallah...
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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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Tanışma Kahvaltısı
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Eğitimine destek olduğumuz öğrenci kardeşlerimizle kaynaşmaya vesile olan derneğimizin  
“Geleneksel Tanışma Kahvaltısı”nı 20 Ekim 2018 Cumartesi günü Hak Evrensel Hatay Sofrası’nda 
gerçekleştirdik.

İsmail Kartal’ın sunumuyla yapılan programda Şekercihan ve RNE faaliyetlerini icra eden ağabey 
ve kardeşlerimiz yürütülen hizmetler hakkında kısa bilgiler verdi ve izlenimlerini paylaştılar.
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“İman ve insan merkezli hizmet anlayışı”

Şekercihan

Son kayıt tarihi 6 Nisan 2019’dur. Yarışmalar Nisan’da yapılacaktır. Bir kişi isterse tüm yarışmalara katılabilir ama sadece bir ödül alabilir. Yarışmalar ilkokul ve
ortaokul olmak üzere iki grup halinde yapılacak ve ödüller de iki grubun dereceye girenlerine verilecektir. Yarışma ve ödüller erkek öğrenciler içindir.

Detaylı bilgi: 0212 532 66 99  |  sekercihan.org.tr/sekercihanorgtr



İlkokul ve ortaokul herkes sitemizde ilan edilen 30 
vecizeden sorumludur. (Dilerseniz aşağıdaki bağlantıdan 
30 vecizeyi indirebilirsiniz.) İlkokul ve ortaokul öğrencileri 
ayrı ayrı değerlendirilecek ve ödüllendirilecektir.

Değerlendirme yapılırken vurgulama ve tonlamaya da 
dikkat edilecektir. Vecizelerin tamamı eksiksiz bir şekilde 
ezberlenmelidir.

Ödüller

İlkokul 30 vecize ezber yarışması birincisine ödül ola-
rak bisiklet, ikinciye akıllı saat ve üçüncüye de sırt çantası 
verilecektir.

Ortaokul 30 vecize ezber yarışması birincisine ödül 
olarak bisiklet, ikinciye akıllı saat ve üçüncüye de sırt 
çantası verilecektir.

http://sekercihan.org.tr/vecize-ezber/

İlkokul öğrencileri sitemizde yer alan Peygamber 
Efendimiz’in (asm) Veda Hutbesi’ni ezberlemelidir. Orta-
okul öğrencileri sitemizde ilan edilen Risale-i Nur Külliya-
tından seçilmiş metinleri ezberlemelidir. (Dilerseniz aşa-
ğıdaki bağlantıdan tüm metinleri indirebilirsiniz.)

Değerlendirme yapılırken vurgulama ve tonlamaya da 
dikkat edilecektir. Metinlerin tamamı eksiksiz bir şekilde 
ezberlenmelidir.

Ödüller

İlkokul Veda Hutbesi ezber yarışması birincisine ödül 
olarak bisiklet, ikinciye akıllı saat ve üçüncüye de sırt 
çantası verilecektir.

Ortaokul risale metinleri ezber yarışması birincisine 
ödül olarak bisiklet, ikinciye akıllı saat ve üçüncüye de 
sırt çantası verilecektir.

http://sekercihan.org.tr/metin-ezber

İlkokul ve ortaokul herkes Risale-i Nur’dan Değerler 
Eğitimi Kitap 1‘den sorumludur. Kitaptan toplam 40 soru 
hazırlanacaktır.

İlkokul ve ortaokul öğrencileri ayrı ayrı değerlendirile-
cek ve ödüllendirilecektir.

Ödüller

İlkokul bilgi yarışması birincisine ödül olarak bisiklet, 
ikinciye akıllı saat ve üçüncüye de sırt çantası verilecektir.

Ortaokul bilgi yarışması birincisine ödül olarak bi-
siklet, ikinciye akıllı saat ve üçüncüye de sırt çantası  
verilecektir.

http://sekercihan.org.tr/bilgi-yarismasi

Merhaba Nur kardeşler ve değerli velileri,

Nisan’da yıl boyunca yaptığımız Nur Kardeş program-
larının kapanışı mahiyetinde güzel bir program gerçek-
leştireceğiz. Bu programda Nisan 2019’un ikinci hafta-
sında yapılan tüm yarışmaların sonuçları açıklanacak ve 
kazananlara ödülleri takdim edilecektir.

Yarışmaların net tarihi Mart’ta ilan edilecektir.

Yarışma ve ödüller erkek öğrencilere mahsustur.

Tüm yarışmalar için son kayıt tarihi 6 Nisan 2019’dur.

Kayıt formu ve detaylı bilgi için:

0546 949 9586

0541 228 5754

0507 785 5885

0555 270 9382

İlkokul ve ortaokul herkes Yasin suresinden sorumlu-
dur. İlkokul ve ortaokul öğrencileri ayrı ayrı değerlendiri-
lecek ve ödüllendirilecektir.

Değerlendirme yapılırken tecvid, güzel okuma (eda), 
terennüm (makam) ve güzel sese dikkat edilecektir. Su-
renin tamamı eksiksiz bir şekilde ezberlenmelidir.

Ödüller

İlkokul Yasin suresi ezber yarışması birincisine ödül 
olarak bisiklet, ikinciye akıllı saat ve üçüncüye de sırt 
çantası verilecektir.

Ortaokul Yasin suresi ezber yarışması birincisine ödül 
olarak bisiklet, ikinciye akıllı saat ve üçüncüye de sırt 
çantası verilecektir.

http://sekercihan.org.tr/sure-ezber

İlkokul ve ortaokul herkes sitemizde ilan edilen 40 ha-
disten sorumludur. (Dilerseniz aşağıdaki bağlantıdan 40 
hadisi indirebilirsiniz.) İlkokul ve ortaokul öğrencileri ayrı 
ayrı değerlendirilecek ve ödüllendirilecektir.

Değerlendirme yapılırken vurgulama ve tonlamaya da 
dikkat edilecektir. Hadislerin tamamı eksiksiz bir şekilde 
ezberlenmelidir.

Ödüller

İlkokul 40 hadis ezber yarışması birincisine ödül ola-
rak bisiklet, ikinciye akıllı saat ve üçüncüye de sırt çantası 
verilecektir.

Ortaokul 40 hadis ezber yarışması birincisine ödül 
olarak bisiklet, ikinciye akıllı saat ve üçüncüye de sırt 
çantası verilecektir.

http://sekercihan.org.tr/hadis-ezber

Bilgi Yarışması

Metin Ezber Yarışması

30 Vecize Ezber Yarışması

40 Hadis Ezber Yarışması

Sure Ezber Yarışması
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NUR KARDEŞ HİZMETLERİ
Hafta sonları ilkokul ve ortaokul öğrencilerine yönelik ücretsiz olarak icra edilen Nur Kardeş hizmetle-

rimizde Kur’an-ı Kerim, siyer, ilmihal ve değerler eğitimi okumaları yapılmaktadır. Programı geliştirmek ve 
Nisan 2019’daki şenliğe hazırlık mahiyetinde Aralık 2018’de dernek merkezimizde gönüllü görev alan ğa-
beylerimiz ile bir toplantı da gerçekleştirdik. 

Kardeşlerimiz programda kazanılan bilgiler ile yapılacak olan Nur Kardeş yarışmalarında büyük avantaj 
elde edebilecekler. Katılmak isteyen tüm kardeşlerimizi bekliyoruz. Programların gün ve saatleri hakkında 
irtibata geçebilirsiniz:

0(212) 532 6699  |  0(555) 996 1611  |  info@sekercihan.org.tr
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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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Videoyu buradan izleyebilirsiniz:
https://youtu.be/jD_pUOrJyWU

Ekim Ayı Videomuz: Meleklerin Bilmediği Sır

İhlas her amelde ve tavırda, her hal ve söylemde Allah’ın rızasını aramaktır.

Allah’ın rızasına nail olmanın Habibullah’ın sünnet-i seniyyesine ittiba etmekle mümkün olduğunu 
bilmektir ihlas.

İhlas, iman ve Kur’an hizmetinde bulunan kardeşlerini tenkit ve tahkir etmemektir.

Dine hizmeti esas alan kardeşlerimizin fazilet ve şerefleriyle iftihar etmektir ihlas.

Bediüzzaman Said Nursi hazretleri dine hizmet etme gayreti içinde olan meslek ve meşrep sahip-
lerine şöyle seslenir:

“Ey ehl-i hakikat ve tarikat! Hakka hizmet, büyük ve ağır bir defineyi taşımak ve muhafaza etmek 
gibidir. O defineyi omuzunda taşıyanlara ne kadar kuvvetli eller yardıma koşsalar daha ziyade sevinir, 
memnun olurlar.” 

Dini hizmetlerde ihlas hak ve hakikat adına her türlü maddi ve manevi menfaatten istiğna etmektir. 
Allah’ın rızasının büyük kalabalıklar toplamak ve görünür olmakla değil, ihlasla kazanıldığının şuurun-
da olmaktır.

Kendi mesleğinin muhabbetiyle hareket etmektir ihlas. Dine hizmeti esas alan gruplarla yardım-
laşmak ve ittifak halinde olmaktır. Ehl-i imanın nereden ve kimden olursa olsun istifadesine taraftar 
olmaktır.  

Propaganda ve reklamdan uzak durup rıza-ı İlahi için çalışmaktır.

İhlas, kul ile Rabbi arasında kudsi bir sır ve rabıtadır. Melek bilmez ki yazsın, şeytan bilmez ki bozsun. 

Cenab-ı Hak cümlemizi İhlas suresinin hakkı için kendi iradesiyle ihlaslı olan kullarından eylesin ve 
ihlas-ı tâmma muvaffak eylesin.
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Videoyu buradan izleyebilirsiniz:
https://youtu.be/qzUZVyAy8dI

Kasım Ayı Videomuz: Hakikat

Bilgi çağındayız…

İnsanlık yüzyıllar boyunca hakikati bulmak için çabaladı. Hakikate ulaşmak için çeşitli yollar arandı 
ve bu uğurda çokları kayboldu. Maalesef modern toplum pozitivist bilimle gerçeğe sahip olduğunu 
düşündü ve hakikati bulduğunu zannetti.

Oysa bir durup düşünmek gerek, pozitivist bilim bize hakikatin ne kadarını verebilir? Modern bi-
limden önce insanlık hakikatten mahrum mu yaşamıştır? Gerçek, aletlerin ölçebileceği kadar basit ve 
somut mudur? 

“Onlar gayba iman ederler” diyor Cenab-ı Hak.  O halde gerçeklerin gördüklerimizden ibaret olma-
dığını kabul etmemiz gerekir. Bilimin gerçeklik algısı Kur’an’ın hakikat öğretisinden çok farklı. Modern 
toplumun en büyük çıkmazı tam da bu noktada. Buz dağının yalnız görünen yüzü insanı aldatmakta. 

Bediüzzaman Said Nursi kâinattaki her şeyin, insanı nihayetinde yaratıcıya ulaştıracağını söyler. 

Kâinata dair her ilim ve fennin, insanı yaratıcıya ulaştırması gerekir. Eser ve müessir arasındaki bağ-
lantı koparıldığı için bilim çoklarına göre yaratıcıya yaklaştırmaktan ziyade uzaklaştıran bir şey olarak 
algılanmakta ve kurgulanmakta. Halbuki varlığın kendi kendine olmadığı, bir yaratıcı tarafından var 
edildiği o kadar açık ki...

Fenlerin hepsi kendi diliyle bu hakikati haykırmasına rağmen insan sözüm ona gerçeklik adına haki-
kate gözünü kapatıyor... Mümin yitik malı olan ilim ve bilime sahip çıkarak akıl, ilim ve fennin hükmet-
tiği asrımızda yaratılış ayetleri olan varlığı sanatkârı hesabına okumalı.

İnsanlığın fert ve toplum olarak içine itildiği ekonomik, siyasi, psikolojik ve sosyolojik buhrandan 
çıkışının tek yolu bu... Zira “Vicdanın ziyası ulûm-u diniyedir. Aklın nuru fünun-u medeniyedir. İkisinin 
imtizacıyla hakikat tecelli eder.”
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Videoyu buradan izleyebilirsiniz:
https://youtu.be/5XwhxJcTBlc

Aralık Ayı Videomuz: Hadissiz Hidayet Olur mu?

Başımızı kaldırıp çekirdekten ağaca, yumurtadan tavus hakikatine nazar edince anlaşı-
lır hakikat... Aynen öyle de hadis ve sünneti anlamak için Allah Resulü aleyhisselatu vesse-
lamın manevî şahsiyetine bakmak gerek... Ta ki insî ve cinnî şeytanlar zahiri bir nazarla bizi  
aldatmasın…

Evet o bir beşerdir, bizden biridir... Bir yanı sen, ben gibi... Gülen, ağlayan, elem çeken, iba-
det eden bir kul... Diğer yanı hak divanında mahlukatın elçisi, hazine-i rahmetin en kıymettar 
pırlantası… Ancak kendine vahyolunanı söyleyen bir beşer ve bize bizden gönderilen bir reh-
ber... Ehl-i imana imam, insanlığa hatip, uğruna feleklerin yaratıldığı habib.

İşte hadisler onun yirmi üç yıllık davetindeki sözlerinin, fiillerinin, hallerinin ünvanı ve kullu-
ğun fihristesi olan sünnet-i seniyyesinin kaynağıdır.

Kur’an elçilere “Siz de bizim gibi insanlarsınız” diyerek helâkete giden gafillerden haber ve-
rir... Oysa içimizden elçilere ihtiyacımız var bizim... Çünkü içimizden seçilen birinin rehberliğiyle 
kazanılır Allah’ın rızası... Bu makamda söz onun! Onun aynasında görünür, nedir Rabbimizin 
muradı? Kâinat mescidinde ezeli bir hutbe olarak okuyor Kur’an’ı. Hadis ve sünnet bu hutbe-
nin aldatmaz ve aldanmaz bir tercümanı...

Evet! Hadisi anlamak için Allah Resulü aleyhisselatu vesselamın çekirdek misal beşeriyeti-
ne değil, manevî şahsiyetine bakmak gerek!

Allah hepimize hadis ve sünnetin penceresinden Kur’an’a muhatap olmayı nasib etsin.
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Videoyu buradan izleyebilirsiniz:
https://youtu.be/W9tamJO5eY0

Ocak Ayı Videomuz: Sanat Ruhun Hareketidir

Sanat, ruhu karanlıktan aydınlığa, fanîden bâkîye çevirme; yani gerçek varlığa yükseltme hare-
ketidir. İnsanlığın manen boğulmasını engelleyecek bir ilham, bir sünuhat eseridir. İmanın olmadı-
ğı yerde aşk, aşkın olmadığı yerde sanat, sanatın olmadığı yerde de insan yoktur. 

Kâinatta hiçbir zerre, yönü ne yana olursa olsun, Allah’ın iradesinden bağımsız değildir. İnsan 
gibi sanat da O’na doğru yakınlaştıkça ulvileşir. İslâm sanatını idare eden fikir ise “Ehl-i Sünnet” 
akidesidir. Şekillerin üstüne yükselmek, putperestliğe meydan vermemek onları hareket ettirene 
ve yegâne daimi (bakî) olana gitmektir. Sayısız Müslüman mezar taşları hep şunu tekrar eder: 
“Hüvelbâkî”. Sonsuzluk ve tevhid fikri İslâm sanatının temel karakteristiğini oluşturur.

Bediüzzaman, İslamî güzellik felsefesini ve sanattaki soyut güzelliği “İman bir hüsn-ü mücer-
red ve münezzehtir” formülü ile ifade eder. Nur risalelerindeki sanata dair metinler insanın dik-
katini İlahî sanat üzerine çekiyor ve modern İslâmî düşünceden kaynaklanan bir imanın kalplerde 
uyanması için insan sanatıyla mukayese ediyor. 

İman, Yaratıcı ile bir bağdır. Allah’ın isimlerinin nakışları ve İlahî sanat, iman vasıtasıyla insanda 
görünür. İnsan böylece değer kazanır. İmansızlık ise bu bağı koparır ve İlahî sanat gizlenir. İnsan 
Allah’ın antika bir sanatıdır.

Somut güzellik geçicidir, bozulur, eskir, değişir, zamana bağlıdır. Hüsn-ü mücerred ise nesneye, 
kişiye, görüntüye bağlı değildir. 

Eğer insan gibi sair maddi şeyler de sanat yapmış olsaydı, maddenin sanat ve güzelliğin kayna-
ğı olduğunu düşünmek mümkün olabilirdi ama madde sevginin ve güzelliğin doğuşu için şuurlu 
bir kaynak olamaz. Bütün ilim ve sanatların mihveri dindir. Sanat ve ilim sahibi olanların dini de 
vardır.
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Şekercihan Derneği ve Üsküdar Üniversitesi’nin katkıla-
rıyla Risale-i Nur Enstitüsü tarafından düzenlenen Risale-i 
Nur Çalışmaları Çalıştayı Üsküdar Üniversitesi Emirnebi1 
konferans salonunda gerçekleşti. Çalıştayın açılış konuşma-
sını Risale-i Nur Enstitüsü Koordinatörü Mehmet Kaplan 
yaptı.

Kaplan Risale-i Nur Enstitüsü hakkında bilgi verdi

Kaplan, Risale-i Nur Enstitüsü’nün 
kurulduğu günden bugüne Risale-i 
Nur’un akademik olarak çalışılması ve 
akademik camiada da tanıtılması adına 
seminerler, kongreler, paneller düzen-
lediğini belirtti. Ayrıca Enstitü’de farklı 
akademisyenler ile farklı konular işlendiğini, haftalık okuma-
lar yapıldığını ve yayımlanan Köprü dergisinde makalesi yer 
alan yazarlar ile makale üzerine müzakereler yapılarak ma-
kaleleri geliştirmek adına çalışmalar yürütülmekte olduğunu 
ifade etti.

“Risale-i Nur ilmî açıdan da ele alınmalı”

Açılışın ikinci konuşması Risale-i Nur 
Enstitüsü Akademik Kurulu Üyesi Prof. 
Dr. İsmail Latif Hacınebioğlu tarafından 
gerçekleştirildi. Hacınebioğlu, çalıştayın 
mahiyeti hakkında bilgi verdi. Risale-i 
Nur’un manevî yönden ele alınmasının 
yanı sıra Risale-i Nur ile ilgili ilmî açıdan da çalışılmaların ya-
pılması gerektiğini ifade etti. Hacınebioğlu Risale-i Nur ile il-
gili müzakerelere ağırlık vererek yeni fikirlerin ortaya çıkması 
gerektiğini, beyin fırtınalarının yapılması gerektiğini belirtti.

Hacınebioğlu çalıştayı tanıttı

Hacınebioğlu, Üsküdar Üniversitesi’nde gerçekleştirilen; 
Risale-i Nur Çalışmaları Çalıştayı Neşir Hizmetleri, Risale-i 
Nur Çalışmaları Çalıştayı Sosyal ve Fen Bilimleri, Risale-i Nur 
Çalışmaları Çalıştayı İslamî Bilimler, Risale-i Nur Çalışmaları 
Çalıştayı Edebiyat Kültür ve Sanat masalarını tanıtarak bil-
gilendirmede bulundu.

“Kısa ve selâmet bir tarîki ihsan etmek rahmeti hâkime-
nin şânındandır”

Açılışın üçüncü konuşması Üskü-
dar Üniversitesi Türkçe Eğitim Merkezi 
Koordinatörü Selçuk Duman tarafın-
dan gerçekleştirildi. Duman, Bediüzza-
man’ın Mesnevi-i Nuriye adlı eserinde  
“Kısa ve selâmet bir tarîki ihsan etmek 
rahmeti hâkimenin şânındandır” sözünden hareketle bu ta-
riki tanıma, inceleme, irdeleme bahtına ulaşma fırsatını ya-
kaladığını ve bunun mutluluğunu dile getirdi. Duman’ın ko-
nuşmasından sonra görevliler eşliğinde masa çalışmalarının 
gerçekleştirileceği sınıflara geçildi.
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Risale-i Nur’un dünü bugünü ve yarını tartışıldı

Risale-i Nur Çalışmaları Çalıştayı Neşir Hizmetleri ma-
sasında Risale-i Nur’un dünü, bugünü ve yarını tartışıldı. 
Risale-i Nur çalışmalarının oluşum aşamasındaki konular 
müzakere edildi. Telif kronolojisinin konjonktürel şartlar ve 
tartışmalar eşliğinde çalışılması, edisyon kritik çalışmalarının 
yapılması ve tashihli nüshaların online erişime açılması, kav-
ram haritasının çıkarılması ve ansiklopedik çalışma yapılması 
gerektiği ifade edildi.

Risale-i Nur ile ilgili akademik standartlar belirlendi

Risale-i Nur Çalışmaları Çalıştayı Sosyal ve Fen Bilimleri 
masasında Risale-i Nur ile ilgili akademik standartların ne-
ler olduğu belirlendi. Risale-i Nur üzerine yapılan çalışma-
ları lisans, yüksek lisans ve doktora tezleri olarak katego-
rize edildiğinde, akademik standartların ancak doktora ve 
bazı yüksek lisans tezlerinde yakalanabildiği belirtildi, han-
gi düzeydeki çalışmalara daha çok ihtiyaç olduğu tartışıldı.  

Risale-i Nur üzerine yapılan tez çalışmalarına bakıldığında 
genelde Hint alt kıtası ve Arap dünyasındaki çalışmaların 
zayıf olduğu ifade edildi.

İlahiyat camiasının Risale-i Nur’a bakışı tartışıldı

Risale-i Nur Çalışmaları Çalıştayı İslamî Bilimler masasın-
da İlahiyat camiasının Risale-i Nur’a bakışı tartışıldı. Risale-i 
Nur’un ve İslamî bilimlerin önceliklerine değinildi, akademik 
kalite ve değer üzerinde duruldu. Türkçe, İngilizce ve Arap-
ça çalışmalar arasındaki farklılıklar ele alındı. Akademisyen 
olmayan kişilerin yıllardan beri Risale-i Nur adına yaptıkları 
çalışmalara birer derleme olarak değinildi. Alandaki çalışıl-
ması beklenen konuların öncelikleri tartışıldı.

Risale-i Nur’da sanat ve estetik üzerine yapılan çalışma-
lar değerlendirildi

Risale-i Nur Çalışmaları Çalıştayı Edebiyat Kültür ve Sa-
nat masasında Risale-i Nur’da sanat ve estetik üzerine yapı-
lan çalışmalar değerlendirildi. Bediüzzaman Said Nursi hak-
kında yazılan romanlar içerik ve üslup bakımından tartışıldı. 
Geçmişin muhasebesini yaptıktan sonra edebiyat ve sanat 
alanında Risale-i Nurlar için ne yapılması gerektiğine yanıt 
arandı. Risale-i Nur üzerinden atölyeler, yarışmalar düzen-
leyerek daha fazla genç ile iletişim kurulması gerektiği be-
lirtildi.

Risale-i Nur Enstitüsü Koordinatörü Mehmet Kaplan’ın 
gerçekleştirdiği kapanış konuşmasının ardından program 
sona erdi.
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RNE FAALİYETLERİ
Çalıştay

27 Ekim 2018 Cumartesi günü Üsküdar Üniver-
sitesi Çarşı Yerleşke’de farklı illerden 50 katılımcıyla 
dört masa etrafında (Risale-i Nur Neşir Hizmetleri 
Masası, İslam Bilimleri Masası, Sosyal ve Fen Bilim-
leri Masası, Edebiyat, Kültür ve Sanat Masası) “Risa-
le-i Nur Çalışmaları Çalıştayı” gerçekleştirildi. Risa-
le-i Nur, Bediüzzaman ve Nurculuk üzerine yapılan 
yüksek lisans, doktora ve kitap çalışmaları listelendi. 
Bu listelerin ve masa müzakerelerinin sonuçlarının 
yer aldığı Risale-i Nur Çalışmaları Kılavuzu ismiyle 
bir kitap çalışması düşünülmektedir.

Köprü Buluşmaları

Her ayın üçüncü pazar günü Enstitü merkezin-
de Köprü’de daha önce yayımlanan makaleler mü-
zakere edilmeye devam ediliyor. Ekim’de Av. Ahmet 
Nazlı ile “İttihad-ı İslamcılığın Doğuşu ve Risale-i 
Nur’da İttihad-ı İslam”, Kasım’da Faruk Soylu ile “Dil, 
Millet ve Milliyet İlişkisi” ve Aralık’ta Dr. Öğr. Üyesi 
Veli Sırım ile “Bediüzzaman’dan Küresel Krize Küre-
sel Temizlik Formülü” makalelerini müzakere edildi.

Okuma Grupları

2018 güz döneminde farklı günlerde beş okuma 
grubu gerçekleştirildi. Bunlar; Prof. Dr. İsmail Latif 
Hacınebioğlu ile İslam Düşüncesinin Temelleri, Uzm. 
Klinik Psikolog Taha Burak Toprak ile İnsanın Psiko-
lojik Yapısı ve İşleyişi, Veli Karataş ile Tefsir Tarihi ve 
Usulü, Mustafa Said İşeri ile Muhakemat Okumala-
rı-1 ve Dr. Hakan Yalman ile Kainatın Anlaşılmasında 
Ene okuma grupları.

Atölye Çalışmaları

2018 güz döneminde farklı günlerde üç atölye 
çalışması gerçekleştirildi. Bunlar; Metin Karabaşoğ-
lu ile Meslek-Meşrep, Prof. Dr. Ali Arslan ile Risale-i 
Nur Neşir Tarihi ve Dr. Hakan Yalman ile Hastalar Ri-
salesi atölyeleri.

Pazar Seminerleri

Her ayın ilk pazarı Üsküdar Üniversitesi Çarşı 
Yerleşke’de alanında uzman akademisyen ve yazar-
larla halka açık seminerler yapılmakta. Ekim, Kasım, 
Aralık ve Ocak seminerlerinin öne çıkan notlarına 
devam eden sayfalardan bakabilirsiniz. Şubat’tan 
Mayıs 2019’a kadar dört seminer daha gerçekleşti-
recektir. 2018-2019 seminer takvimi yan sayfadadır.

Uzaktan/Online Risale-i Nur Eğitimi

Farklı sebeplerle (mekân, cinsiyet vb.) Enstitüde 
icra edilen okuma grupları vb. gibi faaliyetlerden 
istifade edemeyenlerin istifadesiz kalmaması için 
düşünülen bir projedir. Bir müfredat hazırlanarak iş-
lenen ders İslam düşüncesi içerisindeki tartışmalarla 
günümüze ve Risale-i Nur’a taşınarak işlenecek. Ka-
tılmak isteyenler, katılım şartlarını sağlayanlar bu-
lundukları yerden kendilerine verilen şifre ile inter-
net üzerinden canlı olarak bağlanıp interaktif olarak 
derse katılabilecekler. Katılımcılardan dönemlik 
ödev olarak makale yazmalarının da isteneceği sis-
temin deneme yayınlarına 2018 bahar döneminde 
başlanacaktır.

Lise Vukufiyet Programı

Mülakatla alınan lise öğrencilerine yönelik 25 
hafta süren ve pazar günleri Enstitü merkezinde 
gerçekleştirilen bir programdır.  Programın muhte-
vası Risale-i Nur dersleri, seminerler ve kitap tahlil-
lerinden oluşmaktadır. Talebelere hem okuma hem 
müzakere alışkanlığı kazandırılmakla beraber hayat 
hedeflerini iman hizmetiyle irtibatlı belirlemeleri ko-
nusunda da rehberlik yapılmaktadır.

Akademik Organizasyonlara Katılım

Alkhidmat Foundation ve İslam Dünyası Sivil Toplum 
Kuruluşları Birliği’nin (İDSB) birlikte Pakistan’da organize 
ettiği 14. Uluslararası Gençlik Buluşması’nda (Internatio-
nal Youth Gathering) Risale-i Nur Enstitüsü adına Yavuz 
Selim Akçınar’ın tebliğ sundu.
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PAZAR SEMİNERLERİ

Risale-i Nur Enstitüsü’nün 2018-2019 Pazar Seminerleri 
Prof. Dr. Nevzat Tarhan’ın “Değişen Dünya ve İhlas Ahlâkı” baş-
lıklı konuşması ile başladı. Tarhan’ın ihlasa dair önemli değer-
lendirmelerde bulunduğu seminerde sunuculuğu Hasan Said 
Kalınoğlu yaparken Kur’an tilavetini Hıdır Baybara gerçekleş-
tirdi. Dönemin ilk semineri olması nedeniyle RNE Yönetim Ku-
rulu Sekreteri Prof. Dr. Ruhi Yavuz açış konuşması mahiyetinde 
RNE’nin amaçlarından ve bu dönemki faaliyetlerinden bahsetti. 
Yavuz seminer sonunda RNE faaliyetlerine katkılarından dolayı 
Üsküdar Üniversitesi rektörü Tarhan’a plaket takdim etti.

Bediüzzaman neden ihlası merkeze almış?

İnsanlık tarihinin en büyük ikinci büyük medeniyet krizini 
yaşıyoruz biz. Bu krizin ilki 1000’li yıllardaydı. İmam-ı Rabbani, 
İmam-ı Gazzali, Muhyiddin İbn Arabi ve İbn Haldun’un bu krizin 
aşılmasında büyük hizmetleri oldu. Ondan sonrasında yaşanan 
zihinsel dönüşüm sosyal dönüşüme dönüştü. Sosyal dönüşüm 
de daha sonra siyasal dönüşüme dönüştü. Bu 200-300 senelik 
bir periyod. Şimdi de aynı şeyi Bediüzzaman tek başına yapıyor. 
İkinci 1000 yılın dönüşümünü tek başına yapıyor diye düşünü-
yorum. Bunu kendi kişisel rehberliğiyle değil, dikkatleri Risale-i 
Nur’a vererek yapıyor. Bu da onun yaptığı yenilikçi görüşlerden 
birisidir. Vefatından sonra risaleler 50 dile çevrilmiş ve çevril-
meye devam ediyor. Risale-i Nur’u okurken bu gözle bakalım, 
alışkanlık çerçevesinin dışında okumaya çalışalım.

Dijital devrimi de kaçırıyoruz

Osmanlı’nın neden endüstri devrimini kaçırdığının ceva-
bını anlayamadan Bediüzzaman’ın neden ihlası önemsediğini 
anlayamayız. Dört endüstri devriminden söz ediliyor: Birinci-
si 1850’lerde başlayan ilk buharlı makinanın bulunması. Daha 
sonra makinaya elektrik eklenmesi ile Endüstri 2.0 oldu ve yeni 
bir aşamaya geçildi. 2000’lerde üçüncü endüstri devrimiyle 
de otomasyon eklendi. Endüstri 4.0’da artık otomasyonun da 
ötesinde nesnelerin insan olmadan birbirleriyle iletişimi söz ko-
nusu. Yapay zekadan tutun da zihin kontrolüne kadar konular 
konuşuluyor. Dijital devrim yaşıyoruz şu an ve bu devrimi de 
kaçırıyoruz. 1850’den belki daha öncesinden itibaren hep deği-
şimin gerisinde kalıyoruz. Osmanlı maalesef özne olamadı. Me-
sela Rusya özne olabildi, Rusya’nın bilime çok büyük katkıları 
oldu ama biz özne olamadık?

İslam dünyası neden hep değişimin gerisinde?

İslam dünyası neden hep değişimin gerisinde taklitçi olarak 
kaldı? Çünkü zihinsel engellerimizi aşamıyoruz, bunun üzerinde 
durmak istiyorum. Endüstri 4.0’ı taklit ederek çağı yakalayaca-
ğımızı zannediyoruz. Çeşitli bariyerlerimiz var, Bediüzzaman ise 
bu engelleri, bariyerleri aşmıştır.

Endüstri 4.0’da simülasyon, sistem entegrasyonu, nesnele-
rin interneti, siber güvenlik, bulut bilişim, 3D yazıcılar, arttırıl-
mış gerçeklik, büyük veri ve otonom robotlar var. Okuduğum 
bir hadiste kıyamete yakın Kabe’nin üçüncü defa yıkılacağı ak-
tarılıyor ve bunu ruhsuz insanlar yapacakmış. Ben genetiğiyle 
oynanmış tüysüz maymunlar falan mı diye düşünüyordum ama 
bu otonom robotlarla rahatlıkla şu an yapılabilir durumda. Tabii 
bunlar uzman yorumu gerektiren hadisler.

Derin düşüncenin yolları

Derin düşünce yollarına baktığımız zaman burada önce 
tanımak var. Daha sonra değerlendirmek, duyguları katmak, 
analiz etmek, eylem planı yapmak ve sonuca çıkmak var. Biz-
ler Doğulular olarak düşünce değil duygu temelli bir toplumuz. 
Eleştirisel düşünceyi çok önemsemiyoruz. Eleştirisel düşün-
cenin olmadığı bir zihin hipnotize edilebiliyor, yıkanabiliyor ve 
yönlendirilebiliyor. Bediüzzaman bile kendisinin sorgulanmasını 
isterken onu sorgulamayan insanlar yetişiyor. Onun eserlerini 
değil de biat kültüründeki genel şekil gibi şahsına biat ediliyor. 
Halbuki şahıslara değil davaya biat edilir. Bediüzzaman bunu 
eserlerinde de dile getiriyor, mihenge vurun diyor. İslam alimle-
rinin çoğunda bu yoktur.

Dünya nereye gidiyor?

Nato Strateji Uzmanı Rex Huges “Üçüncü Dünya Savaşı’nın 
ilk mermisi internetten atılacaktır” diyor. Dünyada bir taraftan 
ekonomik seviye, refah seviyesi yükselirken bir taraftan da para-
lel şekilde mutluluk seviyesi yükselmiyor. ABD Çocukları Savun-
ma Fonu, Amerikan gençliğinin bir günlük kesitini şöyle veriyor:

• 25 yaşın altındaki 3 genç AIDS nedeniyle ölüyor ve 25 ta-
nesine HIV virüsü bulaşıyor.

• 6 çocuk intihar ediyor.
• 18 yaşın altında 342 çocuk şiddet suçundan tutuklanıyor.
• Ergen annelerden 107 bebek doğuyor.
• 2 bin 833 çocuk okulu terk ediyor.
• 6 bin 42 çocuk tutuklanıyor.
• 135 bin çocuk okula silah götürüyor.

İşte böyle bir dünya var. Buna çare arıyorlar. Buna karşı ba-
kın Harvard Üniversitesi’nde pozitif psikoloji dersi koymuşlar. 
İnsanların hem varlıklı hem de mutlu olabilmesi için mutluluk 
bilimi çalışması yapıyorlar. Kendini tanımayı, empati yapmayı, 
bağışlayıcı olmayı, minnettarlığı vs. anlatıyorlar. Almışlar bizim 
kadim kültürü, tasavvufu, Mevlana’yı sistematize etmişler, me-
tedoloji geliştirmişler ve bize bunu ders olarak sunuyorlar. Bunu 
yaparken referans vermeden bizden aldıklarını kullanmışlar.
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Değişen Dünya ve İhlas Ahlâkı
Prof. Dr. Nevzat Tarhan

Niyetlenilmiş davranış ihlaslıdır

Bir deney sırasında maymun laboratuvarında başına elekt-
rotlar bağlanmış bir maymuna muz veriliyor. Karşısındaki may-
muna ise verilmiyor. Muz verilen maymunun beyninde muz 
yerken bir aktivite başlıyor. Ancak muz verilmeyen maymunda 
da aynı anda benzer bir aktivite tespit ediliyor. Bir şeyi yeme-
yi düşünürken veya yerken beyin aynı şekilde çalışıyor. Yani bir 
şeye niyetlendiğimiz zaman beynimiz aktif. Bunun nörobiyojik 
bir temeli var. Onun için niyetlenmiş davranış ihlas davranışıdır. 
Bir insan niyetlenmeden bir şeyi yaparsa ihlassız oluyor. Ayrıca 
niyetlenilmiş davranış karşı tarafın beyninde de benzer aktivi-
teye sebep oluyor, ikna edicilik artıyor.

İslam dünyası nasıl sekülerleşti?

18. yüzyılda medreselerden mantık, matematik, astrono-
mi ve felsefe dersleri kaldırıldı. İbn Sina, İbn Rüşd, İkinci Aristo 
denilen Farabi eğitimden çıkarılıyor. Orta Çağ’da Avrupa eleş-
tirisel düşünce okulunu başlatmışken vakıfların korumasında-
ki medrese eğitiminde eleştirisel düşünceden vazgeçilerek ve 
korumacı davranılarak düşüncenin ilerlemesi durduruluyor. 
Medresede yetişenler mekteplilere kafir diyor, dini gerekçeler-
le yeniliğe karşı çıkıyor. Mektepten yetişenler de çağın gerek-
çeleriyle dine karşı çıkıyorlar, din terakkiye manidir noktasına 
geliyorlar. Ehl-i Mektep ile ehl-i medrese şeklinde iki tip insan 
yetişiyor. Zamanın ruhunu ehl-i mektep yakaladığı için Osman-
lı’nın son dönemlerinde İttihad Terakki’de, Cumhuriyet dönem-
lerinde onların bakış açısı hakim oluyor. Tepkisel olarak bütün 
medresleri kapatmak gibi bir tepki ortaya çıkıyor. Halbuki za-
manında din ile fen ilimlerinin sentezi yapılabilseydi bu iki kimlik 
çatışmasına girmezdik.

Hürriyet, müsavat, uhuvvet ve adalet

II. Abdülhamid çok büyük bir sultandı, büyük hizmetler yap-
tı. Ancak gençlerle arasında köprü kuramadı. O kadar büyük 
hizmetlerine rağmen yetiştirdiği gençler ona karşı oldu. Aynı 
tehlike şu anda da var. Fransız İhtilali’nin dört anahtar kelimesi 
vardır: hürriyet, müsavat, uhuvvet ve Yeni Osmanlıların bura-
nın değerlerinden ekledikleri dördüncü kelime olarak adalet. 
Şimdiki gençler de “Höt!” deyince susmak istemiyor. Gençle-
re korkutarak yaklaşırsak onları kaybederiz. Risale-i Nur’daki 
gerekçeleri kullanırsak çağa ulaşabiliriz. Bu gerekçeleri kullan-
mazsak bir nesil daha kaybederiz. Dijital nesil maalesef gençleri 
olumsuz etkiliyor. Sanki dindar olursak modern olamayız gibi bir 
algı var. Bu algının tersine dönmesi için bizim öz eleştiri yapa-
bilmemiz önemli.

Siyasal İslam nebevî bir tarz değildir

Gençlerin inançla ilgili kafalarındaki soru işaretlerini gider-
medikçe bir genci dindar yapamayız. Bizim şu anda yukarıdan 
aşağıya bir şekilde dindarlaşma faaliyeti yapmamız matematik 
öğretmek istediğimiz bir insana kerrat cetvelini öğretmeden 

yüksek matematikten bahsetmek gibi bir şey. Bu nedenle ben 
siyasal İslam’ın nebevî bir tarz olmadığını düşünüyorum. Nebevî 
tarzın ne olduğuna Asr-ı Saadet’te örnek var. Resulullah’a (asm) 
geliyorlar “Davandan vazgeç seni Mekke emiri yapalım, iste-
diğin gibi sana imkan verelim” diyorlar. Eğer Efendimiz (asm) 
siyasî düşünseydi kabul ederdi emirlik teklifini, sistemi kurardı 
ve herkesi zorla Müslüman yapardı. Fakat vefat ettiği zaman 
şahsa bağlı olduğu için biterdi İslamiyet. O (asm) ne yapmış, 
zoru seçmiş. İnsanların inanması lazım, ikna olması lazım. Dinler 
korku duygusuyla yerleşmiyor, sevgi duygusuyla yerleşiyor, gö-
nüllü itaat ile yerleşiyor. Eğer hakikati anlatırken korku yolunu 
tercih edersek gençler susarlar. Gençlerin akıl ve kalplerini bir-
likte eğitmemiz gerekiyor.

İyi örnek olmalıyız

Kapitalist bir dindarlık anlayışı var şu an maalesef. Namazını 
kıldığı halde rahatça yalan söyleyebilen, sadaka verdiği halde 
zekat vermeyen, yemeği sağ eli yediği halde haram da yiyen, 
oruç tuttuğu halde sözünü tutmayan ve camiye gittiği halde 
rüşvet ve kul hakkını önemsemeyen bir dindar tipi var. Gençler 
bu dindar tipinden çok rahatsız. Bu nedenle İslamiyet yaşana-
maz gibi düşünmeye başladılar. Demek ki bu din yaşanabilir de-
ğil diyerek ibn-i vakit yani zamanın çocuğu haline geliyor. Onun 
için bizim iyi örnek olmak gibi bir sorumluluğumuz var.

Asıl özgürlük arzularımızdan özgür olmaktır

Şura suresinin 30. ayetinde “Başınıza her ne musibet gelir-
se, kendi yaptıklarınız yüzündendir” buyruluyor. İnsan kendini 
sorgulamadan kusuru başkasına atarak kolaycılığa kaçmış olur. 
Kendi kendinin lideri olamayan bir ailenin lideri olmaz, bir şirke-
tin lideri olamaz. Asıl özgürlük canımızın istediğini yapmak, zin-
cirleri kırmak değil asıl özgürlük arzularımızdan özgür olmaktır. 
Nefis terbiyesi onun için önemlidir.

İhlas ahlakının kazanımı imanın verdiği iç huzuru yaşaya-
bilmek

İhlas ahlakının kazanımı imanın verdiği iç huzuru yakalaya-
bilmek. İmanın verdiği iç huzuru yakalayabildiği zaman bu bir 
enerji gibi diğer insanlara yansıyor. Çocuklara, aileye, işine yan-
sıyor. Bir yığın musibete karşı insan Allah’a gene tevekkül ede-
biliyor. İmanın verdiği huzuru yaşayabildiğimiz zaman parfüm 
gibi herkesi etkiler.
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PAZAR SEMİNERLERİ

Risale-i Nur Enstitüsü’nün 2018-2019 Pazar Semi-
nerleri kapsamında Dr. Hakan Yalman “Risale-i Nur’da 
Bilim Tasavvuru” semineri verdi.

Sunuculuğunu Hasan Said Kalınoğlu’nun yaptığı hal-
ka açık olan seminer Hıdır Baybara’nın Kur’an-ı Kerim 
tilaveti ile başladı ve devamında Yalman 19. yüzyıl geliş-
melerinin tesiriyle insanların bilime nasıl bir anlam yükle-
diklerini dile getirerek bilimin hakikat boyutuyla nereye 
oturtulması gerektiği ve Bediüzzaman’ın bilime yaklaşı-
mını anlattı. Seminerden öne çıkan başlıklar şu şekildedir:

19. yüzyıl bir dönüm noktasıdır

Bediüzzaman ve onun bilim tasavvuru dediğimizde 
onun yaşadığı zamanın şartları onu anlamamızda çok 
önem arz ediyor. 19. yüzyıl insanlık tarihi açısından çok 
önemli bir dönüm noktası. Belki bir kırılma noktası diye-
biliriz. Bu dönüm noktasında da özellikle pozitivist akım-
ların ve materyalist düşünce ekollerinin tesirinin çok his-
sedildiği ve komünizm gibi biraz daha dünyaya materyal 
boyuttan bakan yine kapitalizm gibi dünyayı yine mater-
yal boyuttan ele alan akımların tesirinin çok güçlü halde 
hissedilir olduğu görülüyor. Hala da o tesirleri yaşadığı-
mız bir zaman dilimindeyiz. Bu zamanın sancısını Bediüz-
zaman da yaşamış. Dolayısıyla Bediüzzaman’ı biz hangi 
açıdan anlamaya çalışırsak çalışalım oradaki mefkurenin 
izlerini görüyoruz. Bediüzzaman’ın bilimle ilgili düşünce 
tarzında da bu özellikleri aynen görme imkanımız var.

Bilim hakikî mürşidimiz olabilir mi?

Bütün bilimle ilgili tanımlara dikkat edersek arzî de-
diğimiz tamamen dünyayla bir tanımlama süreci bilimin 
faaliyet alanı olarak ortaya konuyor. Olayın bu noktası 

biraz problemli. Hemen ruhumuza sindirdiğimiz bir şey 
gibi görünüyor, temel yol göstericimiz gibi gözüküyor 
ancak içinde bulunduğu nokta ve baktığı yerde ciddi bir 
problem olduğu da aşikâr. Burada ideolojik bir yaklaşımla 
bilimi kötülemek ya da iyi göstermek gibi bir tarz değil 
yaptığımız. Gerçekten de bilim hakikî mürşidimiz olabilir 
mi, olamaz mı, olayın bu boyutuna bakıyoruz.

İslam mefkuresinin pozitivistleşmesi

Biz bilimle gerçekte neyi ortaya koymaya çalışıyoruz? 
Gerçekte aradığımız şey nedir? Hayatımızı kolaylaştırsın, 
ihtiyaçlarımızı bize sağlasın, sorularımıza cevap versin… 
Peki bizim sorularımız sadece maddî alanın önümüze 
koyduğu tablolar ile mi sınırlı? Bir dönem İslam ve bilim 
çatışması gündeme gelmiş. Hatta tıp fakültesi yıllarımda 
Gana’dan bir arkadaşım gelmişti. Orada ailesi onu üniver-
siteye göndermemek niyetindeymiş. Çünkü okula giden, 
bilim öğrenen gençlerin küfre girdiği bir inanç hakimmiş. 
Aristo Eflâtun’un talebesi olmasına rağmen bilginin ar-
zîliği noktasına vurgu yapmıştır. Dolayısıyla semavî kay-
naklara ihtiyacımız yok yaklaşımında bulunmuş. Garip bir 
tecelli on iki asır önce Beytülhikme’de Abbasî saltana-
tının başlamasıyla birlikte Aristo’nun metafiziği 70 kere 
devredilmiş ve İbn Sînâ da bunu bir hayat rehberi gibi 
ele almış. Dolayısıyla İslam dünyasında da bilginin arzî-
leşmesi süreci ile ilgili bir noktaya gelinmiş. Bir taraftan 
İslam dinle bağdaşır mı bağdaşmaz mı böyle bir mesele 
önümüze çıkarken diğer taraftan da İslam mefkuresinin 
pozitivistleşmesi ve hakikati varlık düzeyinde arama nok-
tasındaki bir problem önümüze çıkmış.

İslam alemi Batı gibi bilginin işlenişinde arzî kalıyor

Bilgi sadece arzın üzerindeki nesneler, bunların sayıl-
ması, bunların birbirleriyle bağlantıları, mantık irtibatları 
üzerinden ortaya konan bir tanım. Tarih boyunca da ge-
rek İslam aleminde gerek Batı dünyasında bilginin temel 
alanı bu olmuş. Bediüzzaman’ın farkı kainat seyyahı ol-
ması. Bediüzzaman semavî bakış açısını miraçla semaya 
taşımış olan Hz. Peygamber’in (asm) mirasını üstüne alan 
ve asrına bunu hissettirmeye çalışan bir misyon üstlen-
miş. Ene bahsindeki tasvirde hakikatin diğer tarafına 
geçmeye çalışanlara dikkat edersek İslam dünyasında 
dâhi ünvanı almış kişilerin de takıldığını görüyoruz. Esas 
sebep arzîleşmek ve semavîlikten uzaklaşmak. Bu nokta 
Bediüzzaman’ı anlamak açısından çok önemli ve kilit bir 
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Risale-i Nur’da Bilim Tasavvuru
Dr. Hakan Yalman

noktadır. Hem Batı’da hem İslam aleminde bilginin işleni-
şi noktasında böyle bir çabanın var olmadığını görüyoruz.

Asrın tıkanıklığı

Üsküdar’da İslam düşüncesi ve fizik alanında çok de-
ğerli çalışmaları olan bir hocamızı evinde ziyaret etmiştik. 
Hocamız dedi ki: “İki tane ‘r’ vardır. Biri küçük ‘r’ diğeri bü-
yük ‘R’. ‘R’ hakikati ifade eder, ‘r’ ise bizim içinde yaşadı-
ğımız alanı ifade eder. Bilim bu küçük ‘r’de kalır. Bilimin 
hiçbir şekilde işin içine Allah’ı katması doğru değil.” Yani 
bilim kendi işine bakacak, din adamları da dinî faaliyetle-
rini kendi alanlarında yapacak. Bunu söyleyen çok dindar 
bir hocamızdı aslında. İşte asrın tıkanıklığı burası.

Sınırlı ölçülerimizle mutlak hakikati yakalayamayız

Gözlem hakikatte neyi ifade ediyor? Dokunmamız, 
görmemiz, işitmemiz… Biz laboratuvarda görmediğimiz 
şeyi doğru kabul etmeyiz diyen bilimin acaba ne kadar 
ayakları yere sağlam basıyor? Gözün, kulağın algılaması-
nın bir sınırı var. Bizim aslında etrafta var dediğimiz nes-
neler, süzgecimizden geçmiş ve beynimizde karşılığı ile 
var olarak tanımladığımız nesneler. Nereden baktığımıza 
ve hangi ölçekte baktığımıza göre değişebilecek bilgiler. 
Dolayısıyla mutlaklığı olmayan bilgiler. Ölçümlerimizle 
elde ettiğimiz bilgilerin mutlak hakikat olduğunu ortaya 
koyabilir miyiz? Koyamayacağımız beynin sınırları içeri-
sinde görünüyor.

Bilim verileri semavî kaynakları anlamamızda araçtır

“Akıl ve nakil teâruz ettikleri vakitte, akıl asıl itibar ve 
nakil tevil olunur. Fakat o akıl, akıl olsa gerektir.” Bilimin 
verileriyle semavî kaynakların ortaya koyduğu hakikatle-
ri anlamaya yönelik bir ihtiyaç var. En sağlıklı enstrüman, 
bizi sıkıntıya sokmadan semavî kaynakların hakikatlerine 
ulaştıracak olan yaklaşım nedir sorusuna burada “akıl” en 
tepede Kur’an’ı temsil etmekle beraber akla hizmet eden 
enstrümanda doğru şekilde ve samimiyet içerisinde ihlas 
ile çalışan bilimin gözlemleri de bunun içinde ele alınmalı 
diyebiliriz. Eğer akıl ve nakil birbirleriyle çatışırlarsa o za-
man aklın verilerini, naklin verilerini anlamak noktasında 
kullanmamız gerektiği Bediüzzaman’ın da yaklaşımıdır.

Tevhid nazarına ihtiyacımız var

Farklı alanlardan gelen bilgileri doğru anlayabilme-
miz için bir nazara ihtiyaç var. O nazar da tevhid nazarı. 

Bu nazarı aslında gözle, kulakla, algılarla elde edemeye-
ceğimiz aşikar. Bu nazar nasıl elde edilecek? Bediüzza-
man diyor ki, “Tevhid ve vahdette cemâl-i İlâhî ve kemâl-i 
Rabbânî tezahür eder. Eğer vahdet olmazsa, o hazine-i 
ezeliye gizli kalır.” Dünya dediğimizde dünyayı bir tanım-
lamamız lazım, insan dediğimizde insanı bütün heyetle-
riyle anlamamız lazım. Dünya ve insan tanımı bu nokta-
larla bağlantılı değerlendirildiği zaman olaya bir kuşatıcı 
bakış ortaya çıkmış demektir. Bu bakış ancak kalpte olur. 
Yani kalp ancak bu kadar kuşatıcı bir bakışla bakabilir. 
Biliyoruz ki kainatta çok yüksek bir azamet, kuşatıcı bir 
ilim ve her şeye en ince noktalarına kadar tasarruf eden 
bir kudret var. Bunu hissediyoruz. Esas nihaî nokta bura-
sı. Bilim adamı bundan hariç değil ve bilim bundan hariç 
değil. Hakikatin ortaya çıkması için buraya odaklanma-
mız lazım.

Kur’an’ı anlamaya daha çok gayret göstermeliyiz

Okunması yazılması ezberlenmesi alanlarında yo-
ğunlaştığını gözlemlediğimiz Kur’an’la ilgili gayretlerimiz 
Mars’ı anlamak için olduğu kadar zaman, enerji ve para 
harcanmasına liyakati vardır diyoruz. Bilimin ufkunda en 
az NASA ve CERN gibi kurumlar cesametinde yapılar ve 
kurumlar ile Kur’an’ın parlak yıldızlar gibi ayetlerini ve bü-
tün semavî kaynakları anlamak bugün bilimin boynunun 
borcudur. İnşaallah bir gün İslam aleminden devasa bir 
kurum ile ve Bediüzzaman’dan aldığımız o ölçüler ile ha-
kikaten Kur’an’ı anlamaya yönelik faaliyetleri oluşturdu-
ğumuz bir yer oluşturmak imkanı olur.
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PAZAR SEMİNERLERİ

Risale-i Nur Enstitüsü’nün 2018-2019 Pazar Semi-
nerleri kapsamında Kenan Demirtaş “Risale-i Nur’un Ha-
dis Yaklaşımı” semineri verdi.

Sunuculuğunu Hasan Said Kalınoğlu’nun yaptığı hal-
ka açık olan seminer İzzet Akada’nın Kur’an-ı Kerim tila-
veti ile başladı ve devamında Demirtaş, Risale-i Nur’un 
hadis yaklaşımını anlatarak hadislerin neden inkar edil-
diği üzerinde durdu. Seminerden öne çıkan başlıklar şu 
şekildedir:

Hadis/sünnet nedir?

Prof. Dr. İbrahim Canan hoca vardı. O hadisçilerin du-
ayeniydi. Cuma namazlarından sonra Marmara İlahiyat’ta 
hadisçiler olarak toplanıp sohbet ederlerdi. Bir keresinde 
o sohbette ben de bulundum ve hocamıza “Hadis nedir, 
sünnet nedir?” diye sormuştum. “Bize göre ikisi de aynı” 
dedi. Farklı tarifler mevcut tabii. Bediüzzaman Said Nur-
si sünneti On Birinci Lem’a’da “Habibullahın gösterdiği 
ve takip ettiği yol” olarak tanımlıyor. Efendimiz’in (asm) 
gösterdiği bu yolu bizler hadislerden öğreniyoruz. De-
mek hadis-i şerifler Sünnet-i Seniyye’yi bize anlatan, tarif 
eden ve Efendimiz’in (asm) takip ettiği yolu bize bildiren 
önemli ilahî materyallerdir.

Risale-i Nur’da sünnet mevzusu yeri geldikçe işlenmiş, 
Sözler’de, Mektubat’ta, Lem’alar’da vs. Tüm bu bilgiler bir 
yerde toplansa aslında çok güzel bir hadis usulü ortaya 
çıkar.

Vahy-i sarihî

On Dokuzuncu Mektup’un başında şöyle geçiyor: 
“Vahiy iki kısımdır: Biri vahy-i sarihîdir ki, Resul-i Ekrem 
aleyhissalâtü vesselâm onda sırf bir tercümandır, mübel-
liğdir, müdahalesi yoktur: Kur’ân ve bazı ehâdis-i kudsiye 
gibi.” Yani Allah (cc) nasıl bir cümle kurarak o vahyi gön-
dermişse Peygamberimiz (asm) de onu doğrudan doğru-
ya naklediyor ve asla müdahale etmiyor. İşte buna Kur’an 
diyoruz biz. Bazı hadis-i kudsîlerde de “Allah buyuruyor 
ki” diye Peygamberimiz (asm) başlıyor, ona da karışmıyor.

Vahy-i zımnî

İkinci kısım ise “vahy-i zımnî” yani içinde vahiy var. “Şu 
kısmın mücmel ve hülâsası, vahye ve ilhama istinad eder; 
fakat tafsilâtı ve tasvirâtı Resul-i Ekrem aleyhissalâtü 
vesselâma aittir.” Mana itibarıyla Allah onun kalbine vahyi 
veriyor. O gelen manayı Resulullah Efendimiz (asm) kendi 
ifadesiyle insanlara aktarıyor. Bazıları medyaya çıkıp “Bu-
hari’de böyle mantıksız hadisler var, şimdi bu Buhari’ye 
güvenilir mi? Müslim’de şöyle bir hadis var, ona nasıl gü-
veneceksin? Tek bir vahiy kaynağı vardır, o da Kur’an’dır” 
deyip işin içinden çıkıyorlar. Risale-i Nur böyle bir yakla-
şımı kabul etmiyor. Risale-i Nur’un hadis yaklaşımı yuka-
rıda belirttiğimiz gibi. Hadis-i şeriflerin aslı vahiydir. Biz 
bu hadislerin hiçbirini atamayız. Hadis-i şerifler insanların 
konuşmaları, anlayış seviyeleri ne ise ona göre tasvir edi-
yor o vahyi. Hadislere vahy-i mahz gibi bakılmaz.

Asr-ı Saadet’te hadis uydurmak mümkün mü?

Hz. Ömer (ra) halifeliğinin ilk hutbesinde diyor ki: “Ben 
eğrilirsem beni nasıl düzeltirsiniz?” Bir soru soruyor ce-
maate. Selmânü’l-Farisî kılıcının kabzasını göstererek 
“Bununla ya Ömer” diyor. Hadi diyelim ki o erkektir güç-
lüdür, bir gün yine Hz. Ömer (ra) hutbesinde: “Hanımlar 
şu mehri çok yükselttiniz” diyor. Oradan hanımın birisi 
çıkıyor: “Ya Ömer Allah diyor ki kantarlar dolusu mehir 
vermiş olsanız dahi geri alamazsınız, ayet böyle diyor. 
Sen bu ayete karşı nasıl azaltın dersin.” Hz. Ömer (ra) “Sen 
sus, saçı uzun aklı kısa. Haddini bil ben burada halifeyim” 
mi diyor? Diyor ki: “Hanım isabet etti, Ömer hata etti.” 
Asla hataya yalana tahammül edemez bir topluluk var. 
Birisi o toplumun gördüğü bir şeyi Peygamber Efendi-
miz’e (asm) istinat ederek farklı bir şekilde aktarabilir mi?  
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Risale-i Nur’un Hadis Yaklaşımı
Kenan Demirtaş

O sahabeler orada hiç tepkisiz kalır mı? Buna imkan var 
mı? Asla yok.

Bediüzzaman’ın hadis yaklaşımı Ezher’li alimi heye-
canlandırdı

Mısır’dayken Ezher’li bir alim ahirzaman ve mehdiyle 
ilgili bütün hadisleri toplamış. Hem kitap çıkartacak hem 
de kendisi anlamaya çalışıyormuş. “Burada her şey iç içe 
geçmiş, ben bunları olduğu gibi nakletmek zorundayım, 
millet ne anlarsa anlasın. Çünkü ben anlamadım” diyor. 
Ona Bediüzzaman hazretlerinin Beşinci Şua’sını okuma-
sını önerdim. “İsterseniz onu bir okuyun, bakalım sende 
ne kanaat hasıl olacak” dedim. Aldı, okudu kitabı. Bir 
hafta on gün geçmedi. “Başka var mı onun açıklamaları? 
Adam ne biçim yorumlar yapıyor” diye heyecanlandı. He-
yecanlanır, çünkü Bediüzzaman aktardığı hadis-i şerifle-
rin içine sahabe sözü karışıp karışmadığı konusunda ikna 
ediyor. Bir hadis-i şerifin tabakaları nelerdir? Her asra hi-
tap eden yönleri var, acaba bu asra mı hitap ediyor yoksa 
daha önceki asırlara mı? Bediüzzaman o hadisin kelam il-
mindeki bütün derecelerini biliyor. Ondan sonra da Yirmi 
Dördüncü Söz Üçüncü Dal’da belirtilen on iki usulle “İşte 
tevili budur, budur…” diye her şeyi, tüm tabakaları apaçık 
açığa çıkarıyor.

İman kurtarmanın derecesi

Âl-i İmrân suresinin son ayetinde geçen “usbirû” sab-
rediniz emri ve devamındaki “ve rabitu” raptedin kelimesi 

için Tabiin’den İmam Mücahid “Sınırda bekleyen murabıt-
lar gibi olunuz demektir bu ayet” diyor. Ayeti destekle-
yen bir hadis-i şerif getiriyor diyor ki: “Rıbat mahallinde 
(sınır/koruma bölgesinde) kılınan bir namaz 2 milyon na-
maz değerindedir.” Mescid-i Aksa’da kılınan namaz 500, 
Mescid-i Nebevi’de bin, Mekke-i Mükerreme’de 100 bin. 
İmam Mücahid bu hadisten sonra “İnsanlar çok yaşasa 
100 sene yaşar. 100 senelik hayatlarını ve o hayata lazım 
olacak mallarını yurtlarını beklemenin derecesi Kabe’deki 
namazdan 20 kat fazlaysa insanların ebedi hayatlarının 
bekçiliğini yapmanın, imanlarını kurtarmaya çalışmanın 
derecesini artık siz hesaplayın” diyor. İman Kur’an mese-
lesi çok önemli bir meseledir. Hem kendi imanımızı hem 
de gücümüz yettiği kadar diğer insanların imanlarını mu-
hafaza etmeye çalışmak çok çok ehemmiyetlidir.

Hadislerin tasnifi

Hadis kitapları muazzam bir şekilde tanzim edilmiş. 
Herkes Kur’an-ı Kerim’i alması gibi Kütüb-i Sitte’yi de 
almalı. Onun içerisinde her şey tâ sulardan, abdestten 
başlayarak tâ Fiten’e, fitneler bölümüne kadar bütün ha-
disler tasnif edilmiştir. Yeniden tasnife gerek duymuyo-
rum. O hadis-i şerifleri bilmemiz lazım. Şunu da belirtmek 
istiyorum zaten Risale-i Nur günlük hayatta Kur’an’ı, ha-
disleri nasıl yaşayacağımızı çok güzel bir şekilde anlatıyor. 
Her risalesinin başında ayet var. Bilakis oraya konmuştur 
çünkü onun tefsiri yapılıyor.
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PAZAR SEMİNERLERİ

Risale-i Nur Enstitüsü’nün 2018-2019 Pazar Seminerleri 
kapsamında Sadık Yalsızuçanlar “Gelenekle Modernlik Arasında 
Sanat” semineri verdi.

Sunuculuğunu Hasan Said Kalınoğlu’nun yaptığı halka açık 
olan seminer İzzet Akada’nın Kur’an-ı Kerim tilaveti ile başladı 
ve devamında Yalsızuçanlar, gelenekle modernlik arasında sa-
nat konusunda gönderme ve alıntılar yaparak zihnimizde varo-
lan fotoğrafı yeniden pozlamaya gayret edeceğinden bahsetti. 
Seminerden öne çıkan başlıklar şu şekildedir:

“İman bir hüsnü mücerret ve münezzehtir”

“İman bir hüsnü mücerret ve münezzehtir” cümlesi bizi algı-
nın dışına çıkararak soyut hakikatle yüz yüze getiriyor ve temas 
ettiriyor. Bediüzzaman’ın yaptığı da aslında bu diyebiliriz. Haya-
tı kuşatan tüm alanlarla ilgili böylesine bir yapısöküm yaptığını 
görüyoruz.

Gelenek nedir?

Gelenek aslî manasıyla kadim olan ilksel olan demektir. Gel-
mek fiilinden türetilen bu kelime dünden bugüne, belki ezeli ve 
kadim olandan ebede doğru giden ve akan muazzam bir ırmak-
tan bahsediyoruz. Hz. Adem’den (as) bugüne ve ebede doğru 
giden insanlığın toplam âlemşümul birikiminden oluşan bir şey-
dir. Her toplumun/milletin kendi geleneği var bunların toplamı 
insanlığın büyük hikayesini oluşturuyor. Belki her birimizin şahsi 
hikayesi meta hikayenin bir parçasını oluşturuyor.

Gelenek kelimesinin anlamdaşı olan anane, görgü, adet 
gibi kavramlar var. Bunlar gelenek dediğimiz kadim olan ezelî 
ve ebedî olanı ifade etmiyor. Bunlar daha lokal, ulusal ve belki 
hayatın maddî yönlerini daha çok yansıtan şeyler ve gelenekle 
uyuşmayan kelimeler.

İslam geleneği

İnsanlığın gelenek mirası içerisinde aslan payı İslam mede-
niyet geleneklerine mahsustur diyebiliriz. Sürekli oluş halinde 
kendisini yenileyerek gelen bir İslam geleneği var. İslam gele-
neği aslında geleneğin kalbini oluşturan ve aşktan sudur eden 
muazzam bir gelenek. Bu geleneği oluşturan en değerli parça 
edebiyat diyebiliriz. Medeniyet denilen o muazzam organizas-
yonu kuran, oluşturan parçalar arasında mimarî, musiki, diğer 
bütün plastik görsel sanatlar ve sözlü birikimi görebiliriz.

Geleneğin kaynaklarından en gürbüz pınarı: aşk

Yunus Emre “Aşk anadan doğmadı, kimseye kul olmadı” di-
yor. Aşkı hakkın bir sıfatı olarak niteliyor. Aşk kadim ve ezelidir 
diyor yani hakka ait sıfatları aşka yüklüyor. Geleneğin de kay-
naklarından en gürbüz pınarı aşktır diyebiliriz. 

Gelenek tüm alemi ilgilendirir

Üstad “Avrupa ikidir” diyor. Batı’da da kadim ve aslî ola-
nın hakikatle temas kurduğu müthiş bir gelenek var. Bunu da 
Kur’an’dan “Allah doğuların ve batıların rabbidir” ayetiyle te-
mellendirebiliriz. Gelenek tüm alemi ilgilendiren bir şeydir.

“Sanatın arabesk tabiatı”

Yunus Emre “Her dem yeni doğarız, bizden kim usanası” di-
yor. Aslında Rahman suresinin 29. ayetini ifade ediyor. Göklerde 
ve yerde bulunan her bir canlı, ihtiyaçlarının giderilmesini sa-
dece O’ndan diler çünkü Kayyum olan O’dur. O her gün ve her 
an ilahî zat, sıfat ve isimleriyle birlikte apayrı bir oluştadır. Bu 
sürekli oluş, kesintisiz oluş İslam sanat geleneğinin nirengi nok-
tasını oluşturuyor. Bu Tanpınar’a da ilham vermiş olabilir “Deği-
şerek devam etmek, devam ederek değişmek” demiş. Onu yıllar 
önce Suat Alkan “Sanatın arabesk tabiatı” olarak nitelendirmiş-
ti. Arabesk; devingen, dinamik olanın ürettiği üslup olarak nite-
lendirilebilir. Bilhassa mimarîde daha çok bellidir. Bunun İslam 
sanat birikiminin özünü oluşturduğunu söyleyebiliriz.

İslam medeniyeti ve Bediüzzaman

İslam medeniyeti durdurulmuştur, Bediüzzaman da onu 
tekrardan hareketlendiriyor. Birikimi oluşturan temel yapı taş-
larını yeniden yorumlayarak İslam medeniyetini hareketlendiri-
yor. “En yüksek gür sada İslam’ın sadası olacaktır” müjdesi yıllar 
önce en karanlık dönemde verilmiş. Bunun İslam medeniyetinin 
tabiatında varolan kendi kendini sürekli yenileyebilme keyfiyeti 
belki Türk modernleşmesinin bir dönem elinden tutabilecek bir 
şeydi.

Medeniyetin kuruluşuyla bir insanın mülk olarak oluşmasına 
iklim denir. İnsanın varlığına da medeniyet atmosferine ve bir 
ülkeye de iklim denir. Medeniyet medineden zuhur ediyor. Site, 
şehir, şehirleşme, medenileşme. Niyazi Mısri’nin “İçin dışa zu-
huratı, dışın içe hayalatı birinden ol birine tuhfeler her bar olur 
peyda” dediği iç-dış ilişkisini Hacı Bayram da anlatmıştır. Bir 
insanın tekamülüyle, şehrin ve medeniyetin dolayısıyla sanatın 
gelişmesi arasında ontolojik ilişki kuruyor.

Risale-i Nur’daki saat yaklaşımını da ifade eden bir formü-
lasyondan bahsetmek gerekiyor. Hakikat, ihsan ve hüsün iç içe-
dir. Maddî-manevî, celal-cemal, mülk-melekut, dünya-ahiret 
arasında bir gönül yaratılmıştır. Nereye dönerseniz Allah’ın zatı 
oradadır. Allah göklerin ve yerin nurudur. Tüm varlığın özü “nu-
rullah”tır, Allah’ın nurudur. 

Tüm kozmik varlık ademin parçalarıdır. Varlık da Cenab-ı 
Hakk’ın en kamil tecelligahı ise o zaman haktan ayan bir nesne 
yoktur. 
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Gelenekle Modernlik Arasında Sanat
Sadık Yalsızuçanlar

Dünya bir pazar yeridir

Dünya “Ver canı, bul cananı” sırrının gerçekleştiği bir pazar 
yeridir. Canlar satılır, canlar alınır, canan alınır. Can verilmeden 
canan bulunmaz. Nefs tasadduk edilmeden hak bulunmaz ve 
bilinmez. O zaman bu dünya bir pazar yeridir Allah nefislerimizi 
satın almak istiyor.

Medeniyet-uygarlık ayrımı

Avrupa felsefe geleneğinin düşünme yolu olmaktan çıktı-
ğını, insanı geliştiren oluşturan düşünce biçiminden çıktığını 
söylüyor. Bazı düşünürler medeniyet-uygarlık ayrımı yapıyorlar. 
Batı’da modernitenin ilahî algıyı hayatın ve insanın dışına attığı 
sadece aklı esas alan pozitivizme yol açan hakikati sadece so-
mut yanıyla anlayan yani tam olarak anlayamayan gelenek var. 
Onu ifade etmek için uygarlık diyorlar. O yüzden İslam uygarlığı 
değil İslam medeniyeti demek lazım, Avrupa uygarlığı denilebi-
lir diyorlar. Üstadın tek gözlü, eksik bakan, maddeye indirgeyen 
ikinci Avrupa olarak anlattığı Avrupa’ya uygarlık diyorlar.

Mûsıkî

Hz. Mevlana da “Mûsıkî Allah’ın lisanıdır” diyor. İsmail Dede 
Efendi “Mûsıkî, ahlak-ı beşeri tasfiye eden bir ilmi şer’idir” di-
yor. “Allahın şerefli kıldığı bir sanattır” diyor. Üstad sanatı bir fen 
olarak niteler. Şiirin büyülü bir dil olduğunu ve mûsıkînin tüm 
ruhların dolaysız olarak algılayabildiği ilahî bir lisan olarak gö-
rüyor. 

Mûsıkîyi ahlak-ı beşeri tasfiye eden bir ilmi şeriftir derseniz 
ya da musiki Allah’ın lisanı derseniz oradan çok yüce bir mû-
sıkî çıkıyor. Bugün neden büyük müzisyenler yetiştiremiyoruz 
diye yakınıyoruz. Neden Dede Efendiler, Şeyh Galipler, Sinanlar 
yetişmiyor diyoruz. Sinan için Süleyman lazım. Şeyh Galip için 
Selim lazım.

Akılcı önermeler iflas etti

Modern projeyi karakterize eden şey ilmî yöntemlerin haki-
kate ulaşmak için geliştirilmiş olması. Modern öncesi toplumda 
hakikat olağan biçimden insan deneyimlerinin dışında kalan 
daha metafiziksel ve aşkın unsurlarına ilişkin nihai örneklere da-
yanıyordu. Modernite, insan aklının veya deneyiminin hakikatin 
temelini oluşturduğunu savundu. Ayeti yorumlarken İbn Arabî 
“Bunda akıl sahibi olanlar için demedi” diyor. “Bunda kalp sahibi 
olanlar için öğüt vardır.” “Çünkü kalp inhisar kabul etmez” diyor. 
Akıl sınırlar, zaten akıl bağ demektir. Kalp sınırsız ve sonsuzdur 
sadece akıl tarafından algılanamaz. Rasyonalist ve pozitivist 
akılcı önermeler iflas etti ve çöktü. Batı’da çok erken çöktü, biz-
de de 80’lerde çökmeye başlamıştı. Din-i mübin akıl sahiplerine 
teklif edilir ama bu akıl, akıl olsa gerektir. Fethi Gemuhluoğlu 
“Akıl akılsızlara gerektir bize aşk gerek” diyor. Aşık olmayana 
burs vermezdi kendisi.

Güzellik aslî formdur

Güzelliği modernler gibi lüks bir kategori olarak görüyor-
duk ama öyle değil. Güzellik aslî formdur, çirkinlik aslî değildir. 

Bediüzzaman “Çirkinlik güzelin güzelliğinin bilinmesi için bir 
araç olarak yaratılmıştır” diyor. Aslolan güzelliktir. Burada büyü-
lü bir cümle kullanıyor. Her şey güzeldir. Ya neticeleri itibarıyla ya 
bizzat ya da hakikaten güzeldir. Bu algıya erişmiş insan yüksek 
sanat oluşturabilir.

Modern toplum

Modern toplumu karakterize eden birkaç özellik var:

1) Sekülerleşme 

2) Araçsal aklın evrensel olduğuna inanılması. Aslında akıl 
kalpte olan akıldır. Entellektus kalpteki akıl demektir. Kalbin, 
aklın anlayamadığı akılları vardır. Acıktığınızda yemek yemeniz 
gerektiğini söyleyen şey. Yoksa sahteyi hakiki olandan, iyiyi kö-
tüden, güzeli çirkinden ayıran temel vicdanî, fıtrî kuvve değil.

3) Dünya hayatının çeşitli alanlarda alt disiplinlerinin oluş-
ması ve parçalanması, farklılaşması

4) Ekonomik, politik ve askerî uygulamaların bürokratikleş-
mesi 

5) Değerlerin parasallaşmasının artması

Geleneğin korunması

Tanzimat ile birlikte modernleşme kültürel hayatı da etkili-
yor. Bizim için modernlik olumlu yenilenme, atılım ve sıçramadır. 
Değişerek devam etmek, devam ederek değişmektir. Cumhuri-
yet edebiyatı döneminde gelenekle bağları büyük oranda ko-
parmaya çalışmışız. Bu süreci Necip Fazıl, Yahya Kemal, Sezai 
Karakoç gelenek bağları atarak kurtarmaya çalışıyor. Düşünce 
alanında ise bu bağları Bediüzzaman atıyor. Düşünce bakımın-
dan geleneği yeniden kurmuştur. Risale-i Nur bir İslam kültürü 
külliyatıdır. Anadolu’da yeni bir kültür hareketi başlatmıştır. Bu-
gün geleneğin aslında kopmamış olduğunu ve kopamayacağını 
görüyoruz. Bir hasar, yara var ama kendini onaran bir yapı aynı 
zamanda.

Bediüzzaman gelenekteki yırtılmanın sürecine ilişkin çıkan 
estetik sorunlarla ilgili fikirler beyan etmiş. Sinema ve romanı 
Bediüzzaman olgusal olarak eleştirmiyor. Yaygın olarak ele al-
dığı temaları ve konuları eleştiriyor. Gerçek sanatkarın insanı di-
riltmesi lazım. Bugün çok kültürel kurumlarımız var bunlara bir 
can üflenmesi gerekiyor.
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RNE Okuma Grubu:
İçtihad Risalesi
Programda Veli Karataş rehberliğinde Bediüzzaman 

Said Nursi’nin İçtihad Risalesi 25 Şubat-6 Mayıs arasın-
da ayda bir olmak üzere Pazartesi günleri saat 20.30’da 
Risale-i Nur Enstitüsü’nde müzakere edilecektir.

Son Başvuru Tarihi

18 Şubat 2019 Pazartesi

Başvuru Sonuçları

En geç 21 Şubat 2019 Perşembe günü mail/telefon 
aracılığıyla iletilecektir.

Genel Şartlar

• Erkeklere mahsustur.
• Yüzde 80 devam zorunluluğu vardır.
• İslamî bilimler alanında çalışanlar öncelikli olmakla 

birlikte farklı alanlardan da başvuru yapılabilir.
• Okuma ve müzakere yoğun bir programdır.
• Kaynak metinler okunarak müzakereye hazır gelin-

melidir.

Program İçeriği

1. Ders: İçtihadla İlgili Kavramlar 
2. Ders: Tarihsel Arka Plan: Reform, İçtihat, Güncelle-
me, İhya, Kur’an’a dönüş vd.
3. Ders: İçtihad Risalesi
4. Ders: İçtihad Risalesi

Kaynak Okumalar

• Bediüzzaman Said Nursi, Sözler (Yirmi Yedinci Söz)
• Bediüzzaman Said Nursi, İşaratü’l-İ’caz
• Ömer Nasuhi Bilmen, Hukuk-i İslamiyye ve Istıla-

hat-ı Fıkhiyye Kamusu, Ravza Yayınları
• Ali Duman, Hukukun Siyasete Alet Edilmesinin 

Sakınca ve Sonuçları: “İçtihat Kapısı Kapalı mıdır?” 
(Manastırlı İsmail Hakkı’dan Sadeleştirme)

• İbrahim Kâfi Dönmez, “İslam Hukukunda İçtihat 
ve İçtihat Metodları”, İslam Araştırmaları 1, (Şubat 
2018): 99-111

RNE Okuma Grubu:
Ene Risalesi
Programda Uzm. Klinik Psikolog Taha Burak Toprak 

rehberliğinde Bediüzzaman Said Nursi’nin Ene Risalesi 
18 Şubat-15 Nisan arasında iki haftada bir olmak üzere 
Pazartesi günleri saat 20.30’da Risale-i Nur Enstitüsü’n-
de müzakere edilecektir.

Son Başvuru Tarihi

13 Şubat 2019 Çarşamba

Başvuru Sonuçları

En geç 15 Şubat 2019 Cuma günü mail/telefon aracı-
lığıyla iletilecektir.

Genel Şartlar

• Erkeklere mahsustur.
• Yüzde 80 devam zorunluluğu vardır.
• Psikoloji, PDR, tıb ve İslamî ilimler alanında çalışma 

yapanlar öncelikli olmakla birlikte farklı alanlardan 
da başvuru yapılabilir.

• Okuma ve müzakere yoğun bir programdır.
• Kaynak metinler okunarak müzakereye hazır gelin-

melidir.

Program İçeriği

1. Ders: Modern Psikolojide Benlik Kavramı
2. Ders: Modern Psikoterapide Benlik Kavramı
3. Ders: İslam Düşüncesinde Nefs, Ene
4. Ders: Emanet-i Kübra Bağlamında Ene, Enenin 

Mahiyeti, İnsanın Kuvveleri ve Ene Bağlantısı
5. Ders: Enenin İki Veçhesi: Nübüvvet ve Felsefe

Kaynak Okumalar

• Bediüzzaman Said Nursi, Sözler (Otuzuncu Söz)
• Bediüzzaman Said Nursi, İşaratü’l-İ’caz
• Ahmet Çorak, “Benlik Durumları (Ego States) ve 

Çekirdek Benlik”, Dinlenen Ben Dergisi 5 (2017)
• John R. Searle, “The Self as a Problem in Philosop-

hy and Neurobiology”, çev. Huri Küçük, Kutadgubi-
lig 26 (Ekim 2014)
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RNE Okuma Grubu:
Muhakemat Okumaları-2
Programda Mustafa Said İşeri rehberliğinde Muhake-

mat’ın İkinci Makalesi olan Unsuru’l-Belâgat 14 Şubat-2 
Mayıs arasında 12 hafta boyunca her Perşembe saat 
19.00’da Risale-i Nur Enstitüsü’nde müzakere edilecek-
tir.

Son Başvuru Tarihi

8 Şubat 2019 Cuma

Başvuru Sonuçları

En geç 11 Şubat 2019 Pazartesi günü mail/telefon 
aracılığıyla iletilecektir.

Genel Şartlar

• Erkeklere mahsustur.
• Yüzde 80 devam zorunluluğu vardır.
• Okuma ve müzakere yoğun bir programdır.
• Kaynak metinler okunarak müzakereye hazır gelin-

melidir.

Program İçeriği

1. Ders: Birinci Mesele
2. Ders: İkinci Mesele
...
11. Ders: On Birinci Mesele
12. Ders: On İkinci Mesele

Kaynak Okumalar

• Abdülkahir Cürcani, Sözdizimi ve Anlambilim (Dela-
ilü’l İ’caz), Litera Yayıncılık

• Ali Bulut, Prof. Dr., Belagat: Meani-Beyan-Bedi,  
İFAV M. Ü. İlahiyat Fakültesi Yayınları

• Bediüzzaman Said Nursi, Muhakemat
• Sadık Yalsızuçanlar, Unsuru’l Belagat’a İlişkin Not-

lar, Gaye Kitapevi Dağıtım
• Sekkaki, Miftahu’l Ulum Belâgat, Litera Yayıncılık
• Şadi Eren, Muhakemat Notları

RNE Okuma Grubu:
Eski Said Okumaları-2
Programda Prof. Dr. Adem Ölmez rehberliğinde Eski 

Said dönemi eserlerinden Divan-ı Harb-i Örfî 22 Şu-
bat-19 Nisan arasında iki haftada bir olmak üzere Cuma 
günleri saat 19.00’da Risale-i Nur Enstitüsü’nde müza-
kere edilecektir.

Son Başvuru Tarihi

15 Şubat 2019 Cuma

Başvuru Sonuçları

En geç 18 Şubat 2019 Pazartesi günü mail/telefon 
aracılığıyla iletilecektir.

Genel Şartlar

• Erkeklere mahsustur.
• Yüzde 80 devam zorunluluğu vardır.
• Sosyal bilimler alanında çalışma yapanlar öncelikli 

olmakla birlikte farklı alanlardan da başvuru yapıla-
bilir.

• Okuma ve müzakere yoğun bir programdır.
• Kaynak metinler okunarak müzakereye hazır gelin-

melidir.

Program İçeriği

1. Ders: 31 Mart Hadisesi ve Bediüzzaman Said Nur-
si’nin Tavrı

2. Ders: Divan-ı Harb-i Örfî/Cinayetler
3. Ders: Divan-ı Harb-i Örfî/Cinayetler
4. Ders: Divan-ı Harb-i Örfî/Cinayetler
5. Ders: Divan-ı Harb-i Örfî/Cinayetler

Kaynak Okumalar

• Adem Ölmez, Uzun Yürüyüş, Nesil Yayınları
• Bediüzzaman Said Nursi, Eski Said Dönemi Eserleri, 

Yeni Asya Neşriyat
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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



“İman ve insan merkezli hizmet anlayışı”

Şekercihan

Şekercihan Derneği olarak farklı eğitim kademelerindeki 
öğrencilere barınma, iaşe ve burs imkanları sağlamak gibi 
hayırlı hizmetlere vesile olmaya çalışıyoruz.

Bültenlerimizi, internet sitemizi ve sosyal medya hesapla-
rımızı inceleyerek faaliyetlerimiz hakkında detaylı bilgi sahi-
bi olabilirsiniz.

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

Hesap Sahibi: Şekercihan Eğitim Sosyal Kültür ve Yardım-
laşma Derneği

Türkiye Finans - Seyitnizam Şubesi
Hesap No: 3126111-1
IBAN:  TR07 0020 6000 7603 1261 1100 01

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




