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Şehrin gürültüsünden uzak bir mekanda...
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Editörden
Esselamu aleykum. Ramazan ayına vedanın hüznü ve yeni bir yaz dönemine başlamanın heyecanı ile karşınızda-

yız. Bültenimiz dört ayda bir yayımlandığı için Ramazan faaliyetleri ile yaz dönemi faaliyetlerine gelecek sayımızda 
yer vereceğiz. Bu sayımızda Ocak-Nisan 2019 arasında icra edilen faaliyetler ile yaz dönemi hakkında birkaç duyuru 
bulunmaktadır.

İlk sayfalarda kış okuma programlarının fotoğraflarını görebilirsiniz. Lise ve üniversite öğrencilerine yönelik olarak 
Ocak ve Şubat aylarında Bursa, İstanbul (Gürpınar), Konya ve Sakarya olmak üzere dört farklı şehirde soğuk kış günle-
rini ısıtan çok verimli okuma programları gerçekleştirdik.

Bir önceki bültenimizde de ilan ettiğimiz gibi İİKV ile Bediüzzaman Haftası çerçevesinde 14 Nisan 2019 Pazar günü 
İstanbul Kongre Merkezi’nde ortak bir anma programı düzenledik. Programda Prof. Dr. İshak Özgel, Mahmut Eren, Dr. 
Adem Ergül, Dr. Mustafa Bahadıroğlu, Ahmet Taşgetiren ve Mehmet Fırıncı konuşma yaptılar.

Düzenli olarak İstanbul’un birçok noktasında Nur Kardeş faaliyetleri yapılmaktadır. Katılan ilk ve orta okul öğren-
cilerine Kur’an okuma, ilmihal ve iman eğitimi verilmekte. 28 Nisan 2019 Pazar günü Pullman Hotel’de yıl boyunca 
yaptığımız bu Nur Kardeş faaliyetlerinin kapanışı mahiyetinde güzel bir kahvaltılı program gerçekleştirdik. Programa 
değerli öğrecilerimiz ile velileri katıldı. Devam eden sayfalarda detaylarına ulaşabilirsiniz. Yine benzer bir faaliyet olarak 
Yaz Kur’an eğitimlerimiz de İstanbul’un bir çok noktasında yapılmaya devam edecektir.

Evvelki senelerde yapılan Nur menzilleri gezilerinin notlarını buradan sizlerle paylaşmıştık. Özellikle Doğu ve Batı 
illeri ağırlıklı süren gezilerimizde bu sene rotamızı Kuzey’e çevirdik. Kastamonu, İnebolu, Eflani ve Safranbolu’yu kap-
sayan gezimiz için iç sayfalara göz atabilirsiniz.

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. 

Mayıs 2018’de Ayasofya videosu ile başladığımız her aya özel bir video hazırlama girişimimiz meyvelerini verme-
ye devam ediyor. Şubat-Mayıs 2019 arasında hazırladığımız dört videoya YouTube kanalımızdan ulaşmanız mümkün. 
Ekim 2019’dan itibaren yeni videolar hazırlanacaktır.

Eylül’de yayımlanmasına niyet ettiğimiz yeni sayımızda görüşmek üzere inşaallah...

(Erkek öğrencilere mahsustur)

Şekercihan 3



Ş
05

08

16

30

32

36

40

42

Hizmet Esaslarımız

Kış Okuma Programları

Bediüzzaman Said Nursi’yi Anma Programı

Nur Kardeş Şenliği

Nur Menzilleri Kuzey

Aylık Tema Videolar

Bolu Risale-i Nur Okuma Programı

RNE Faaliyetleri

Pazar Seminerleri: Prof. Dr. Mehmet Ali Büyükkara

Pazar Seminerleri: Nihat Derindere

Pazar Seminerleri: Prof. Dr. Ergün Yıldırım

Pazar Seminerleri: Muhammed Emin Yıldırım

REM Vukufiyet Erkekler

REM Vukufiyet Hanımlar

Proje: Hiçbir Kitaplık Risale-i Nur’suz Kalmasın!

06

12

26

31

34

38

41

İçindekiler

Şekercihan4



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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2019
Kış Okuma Programları
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Bu seneki kış dönemi okuma programlarımızı 4 farklı şehirde gerçekleştirdik; Bursa, İstanbul 
(Gürpınar), Konya ve Sakarya. Kontenjanın sınırlı tutulduğu programlarımız oldukça verimli geçti. 

Lise ve üniversitelerin ara tatil dönemine denk gelen kış programlarımız her sene devam etmek-
tedir. Programlarda genel olarak Kur’an-ı Kerim ve Risale-i Nur okuma saatleri, ilmihal/ezber eğiti-
mi ve gençlerimizin de tefekkürleriyle zenginleşen müzakereli iman dersleri gerçekleştirilmektedir.
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Bediüzzaman Said Nursi’nin vefatının 59. yılı dolayı-
sıyla, İstanbul İlim ve Kültür Vakfı ile Şekercihan Derne-
ği‘nce “İttihad-ı İslam ve Şûra” anma programı düzenlen-
di.

İstanbul Kongre Merkezi’nde, “İttihad-ı İslam” tema-
sıyla gerçekleştirilen anma programında konuşan Prof. 
Dr. İshak Özgel, Said Nursi’nin en önemli gayelerinden 
birinin, ümmetin arasında uhuvvet ve ittihadın tesisi ol-
duğunu söyledi.

İngiliz Meclisi’nde Sö-
mürge Bakanı’nın “Bu 
Kur’an-ı Kerim, İslamların 
elinde bulundukça biz on-
lara hakim olamayız. Ne ya-
pıp yapmalı, Kur’an-ı Kerim’i 
onların elinden kaldırmalıyız 
yahut Müslümanları Kur’an-ı 
Kerim’den soğutmalıyız…” 

sözlerini hatırlatan Özgel, “Nursi, bu sözün Kur’an’ın ah-
kam ve prensiplerini düşünce dünyamızdan, ahkamını 
hayatımızdan, sevgisini kalplerimizden çıkartmak ma-
nasına geldiğini idrak etmiştir. Kur’an’dan soğutulmuş 
bir ümmetin arasına ihtilaf tohumları ekmenin kolay hale 
geleceği bilinciyle Kur’an, sünnet ve iman İslam kalesini 
uhuvvet ve İttihad-ı İslam ile tahkime çalışmıştır.” dedi.

Bediüzzaman’ın, İttihad-ı İslamı çok yönlü bir pers-
pektifle değerlendirdiğini dile getiren Özgel, konuşma-
sını şöyle sürdürdü:

“İttihad zahiren sosyolojik bir hadise olarak görülse de 
‘Tevhid-i imani, elbette tevhid-i kulubu ister. Ve vahdet-i 
itikad dahi, vahdet-i içtimaiyeyi iktiza eder…’ diyerek itti-
hadın düşünce, inanç ve amel ile sıkı bir ilişki içinde oldu-
ğuna dikkat çekmiştir. Nursi’nin İttihad-ı İslamı zamanın 
en büyük farz vazifesi olarak görür. Nursi, şura ile ittihat 
ve uhuvvet arasında da çok anlamlı bir ilişki kurmuştur. 
Kardeşinin görüşüne ehemmiyet verip ortak akılla hare-
ket etmeyi hem düşünce bazında hem de ameli açıdan 
ittihad olarak görmüştür. Zira meşveret ben merkezli ha-
reket yerine biz merkezli bir düşünce ve davranışın yani 
ittihadın ilk ve en önemli adımıdır. Ona göre ‘İslam Üm-
metinin saadeti, Ehl-i imanı birbirine bağlayan nurani ra-
bıtaları bilmek ve meşveret-i şeriyeye hayatiyet vermekle 
mümkün olacaktır.”

“İttihat ve birliğin mayası, kardeşliktir”

Erenler İlim ve Hizmet 
Vakfı Başkanı Mahmut Eren 
de Müslümanların fert pla-
nında değil, ümmet merkezli 
düşünmesi gerektiğine dik-
kati çekti.

Müslümanları bir insanın 
uzuvlarına benzeten Eren, 
uzuvların farklılığına rağmen 
gayenin aynı ve ilayı kelimetullah olduğunu işaret ede-
rek, “İttihat ve birliğin mayası, kardeşliktir. Fikren, aklen, 
ruhen Kur’an-ı Kerim’den beslenenler kardeştiler.” dedi.

Bediüzzaman Said Nursi vefatının 59. senesinde anıldı
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Eren, Müslümanların aralarındaki rabıtalarda şuur 
kaybına uğradığını ve yeniden ihya ve inşa imkanının 
Müslümanların elinde olduğunu hatırlattı. Yahudilerin, bir 
arada olmadıkça yaşama hakkı olmadığına inandıklarını 
ve birbirlerine karşı düşmanlıklarını minimize ettiklerini 
aktaran Eren, “Müslümanların da Batı’nın süslü ve mağ-
rur batılını İslam birliğiyle boşa çıkarıp, marifet nuruyla 
tenvir etmesi gerekir.” diye konuştu.

“Alimlerimize muhabbet, ümmet birliğinin en güçlü 
amillerinden biridir”

Aziz Mahmud Hüdayi 
Vakfı Yönetim Kurulu Üye-
si Dr. Adem Ergül de Said 
Nursi’nin hakka’l yakin bir 
imanı tattığını söyleyerek, 
onun ismi anılınca Kur’an-ı 
Kerim deryasından yüce bir 
nasibe erişini, kainat kitabını 
hikmet penceresinden satır 

satır okuyuşunu, ilim ve irfana dair muhteşem tespitlerini 
ve hak yolunda tam bir adanmışlık içinde ömürlük cihadı-
nı hatırladıklarını vurguladı.

Ergül, konuşmasına şöyle devam etti:

“Gerçek alimler ile hakiki arifler arasında hiçbir zaman 
niza ve ceng-ü cidal olmamıştır. Böylesi durumlar, ken-
dini alim zanneden cahillerle ham ve kaba softalar ara-
sında cereyan etmiştir. Alimlerimize ve ariflerimize saygı 
ve muhabbet, ümmet birliğinin ve kardeşliğinin en güçlü 
amillerinden biridir. Bu yönüyle Said Nursi ve emsali bü-
yüklerimize millet ve ümmet olarak muhabbet ve saygı 
göstermek, hem imanımızdan kaynaklanan bir vefa teza-
hürü ve hem de yüce bir kadirşinaslıktır.”

“Nursi sufiyye taifesinin büyüklerine her daim mu-
habbetini izhar etti”

Semerkand Vakfı Yöne-
tim Kurulu Başkan Yardımcısı 
Dr. Mustafa Bahadıroğlu da 
Said Nursi’nin tıpkı mutasav-
vıf Mevlana Halid-i Bağdadi 
gibi ilim ve irfanda zülcena-
heyn zirve bir şahsiyet olarak 
asrı yeniden okuyan ve ıslahı 
için Kur’an ve sünnet ecza-
nesinden en şifalı reçeteleri sunan bir müceddit olduğu-
nu belirtti.

Said Nursi’nin meşrebi ve hayat serancamesi sufiler-
den pek farklı ve uzakta olmadığını dile getiren Baha-
dıroğlu, Nursi’nin sufiyye taifesinin büyüklerine her daim 
muhabbetini izhar ettiğini anlattı.

Bahadıroğlu, Nursi’nin “Zaman tarikat zamanı de-
ğil belki imanı kurtarma zamanıdır” sözünü hatırlatarak, 
Nursi’nin bu sözünden tarikatı inkar etmesinin veya artık 
tarikata ihtiyaç kalmadığı gibi bir anlamı kastetmesinin 
mümkün olmadığını söyledi.

“Adavet, şeytanın kalpleri vuran silahıdır”

Gazeteci yazar Ahmet 
Taşgetiren de “Müminler an-
cak kardeştirler, öyleyse iki 
kardeşinizin arasını düzeltin, 
Allah’a itaatsizlikten sakının 
ki rahmetine mazhar olası-
nız.” şeklindeki Hucurat Su-
resinin 10. ayeti kerimesini 
hatırlatarak, şunları kaydetti:

“Resulullah Aleyhissalatü Vesselam hayatlarında mu-
habbetin, merhametin harmanladığı bir kardeşlik top-
lumu inşa etmiştir. Adavet (düşmanlık) şeytanın kalpleri 
vuran silahıdır. Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri, Uhuv-
vet Risalesi ile İslam toplumlarına da musallat olan düş-
manlık ve kin belasına karşı kalpleri koruma babında çok 
önemli değerlendirmeler yapmıştır. Aramızdaki karde-
şilik ve sevgi bağlarını kuvvetlendirmek için kalplerimizi 
avuçlarımızın içine alıp, tabiri caiz ise adeta yoğurmamız 
ve kinden uzak durmamız gerekiyor. Müslümanlar olarak, 
birbirimize karşı kin duygularından arınmak için sürekli 
dua etmemiz lazım.”

Bediüzzaman’ın talebe-
lerinden Mehmed Fırıncı da 
programın gerçekleştirilme-
sinden duyduğu memnuni-
yeti dile getirerek, emeği ge-
çenleri tebrik etti.

Bediüzzaman’ın şura ve 
meşveret hakikatlerine ver-
diği öneme değinen Fırıncı, 
Nursi’nin “Vicdanın ziyası, ulum-u diniyedir. Aklın nuru, 
fünun-u medeniyedir. İkisinin imtizacıyla hakikat tecelli 
eder.” sözlerini hatırlatarak, fen ve din ilimlerinin birlikte 
anlaşılmasının önemini İttihad-ı İslam ve şura açısından 
önemli bulduğunu dile getirdi.

Kuran-ı Kerim tilavetiyle başlayan program, Dursun 
Ali Erzincanlı şiirleriyle son bulurken, sinevizyon gösteri-
leri esnasında duygu dolu anlar yaşandı.

Konuşmaların ardında katılımcılara çeşitli hediyeler ve 
plaket takdim edildi.

Programa, akademisyenler, STK temsilcileri ve çok sa-
yıda vatandaş katıldı.
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28 Nisan 2019 / Pullman Hotel



Nur Kardeş Şenliği 2019
28 Nisan 2019 Pazar günü Pullman Hotel’de yıl 

boyunca yaptığımız Nur Kardeş programlarının ka-
panışı mahiyetinde güzel bir kahvaltılı program ger-
çekleştirdik.

2018-2019 eğitim döneminin başında planlanan 
programın yarışmaları erkeklere mahsus ilk okul ve 
orta okul kademelerinde toplam 5 dalda olmak üze-
re 20-21 Nisan’da yapıldı. Şenlikte yarışma sonuç-
ları açıklanarak kazanan Nur kardeşlerimize ödülleri 
takdim edildi. Şenliğe katılan herkese Şekercihan 
çantası hediye edilerek hiçbir öğrenci eli boş gön-
derilmemiş oldu.

Sunuculuğunu İsmail Kartal’ın yaptığı ve olduk-
ça hareketli geçen program sure ezber yarışması 
birincilerinin Kur’an-ı Kerim’den Yasin suresi tila-
veti ile başladı. Ardından Metin ezber yarışması ilk 
okul kademesinde birinci olan Bediüzzaman Kaya 
ezberlediği Veda Hutbesi’ni salonda da okudu ve 
dereceye girenlere ödülleri takdim edildi. Metin ez-
ber yarışmasının orta okul kademesinde birinci olan 
Veysel Üstün Risale-i Nur’dan ezberlediği bölümleri 
seslendirdi.

40 Hadis yarışması ilk okul birincisi Sacid Güler 
ile orta okul birincisi Emir Uçar karşılıklı olarak ez-
berledikleri 40 hadisi sundular. Hadis ezber yarış-
masının ödülleri takdim edildikten sonra sure ezber 
yarışmasında Yasin suresini ezberleyerek dereceye 
giren Nur kardeşler ödüllendirildi. Sonrasında 30 
vecize ezber yarışması ilk okul birincisi Bünyamin 
Teymur ile orta okul birincisi Muhammed Öner ez-
berledikleri vecizeleri okuyup ödüllerini aldılar. Son 
olarak bilgi yarışması ilk okul birincisi Said Tanış ile 
ortaokul birincisi Emir Kuş sahneye çağrılarak diğer 
dereceye girenlerle birlikte ödüllerini aldılar.

Tüm yarışma dallarında birincilere bisiklet, ikin-
cilere arama özellikli akıllı saat ve üçüncülere dijital 
saat hediye edilerek toplamda 30 ödül dağıtıldı. 
Şenliğe katılan diğer öğrencilere de Şekercihan çan-
tası verilerek hediyesiz kimse gönderilmemiş oldu. 
Ayrıca program boyunca ödül törenlerinin arasın-
da Biz Kimiz?, Şekercihan Kültürel Faaliyetler, Şe-
kercihan Sosyal Faaliyetler, Şekercihan Nur Kardeş 
Programı ve Şekercihan Akademik Faaliyetler vide-
oları gösterildi. Şenlik programı yaz faaliyetleri hak-
kında bilgilendirmeler yapılarak hatıra fotoğrafı ile 
sonlandırıldı.
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Sure Ezber Yarışması

Veda Hutbesi Metni Ezber Yarışması 30 Vecize Ezber Yarışması

Risale Metni Ezber Yarışması Bilgi Yarışması

40 Hadis Ezber Yarışması Sure Ezber Yarışması
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Safranbolu . Eflani . İnebolu . Kastamonu
Nur Menzilleri, Bediüzzaman Said Nursi’nin iman ve Kur’an hizmeti için bedeller ödeyerek hayatını geçirdiği, hapis 

yattığı, sürgün edildiği, tefekkürlerini yapıp Risale-i Nur külliyatını telif ettiği mekânları ifade etmektedir. 

Nur Menzilleri Batı: Isparta (Barla, Sav, İslamköy, Kuleönü, Atabey vd.), Burdur, Denizli, Afyonkarahisar, Denizli ve 
Eskişehir (Emirdağ) illerini kapsamaktadır.

Nur Menzilleri Doğu: Erzurum, Ağrı, Van, Bitlis (Nurs), Siirt (Tillo), Mardin ve Şanlıurfa illerini kapsamaktadır.

Nur Menzilleri Kuzey: Kastamonu, İnebolu, Eflani ve Safranbolu’yu kapsamaktadır.

19 Nisan-21 Nisan tarihleri arasında 3 gece 2 gündüz 
süren ve Safranbolu, Eflani, İnebolu, Kastamonu merkez-
lerini kapsayan Nur Menzilleri Kuzey-2019 gezimizi ger-
çekleştirdik.

Gezimize 19 Nisan Cuma gecesi saat 23.00’te İstan-
bul/Fatih’ten yola çıkarak Bismillah dedik. Yolda, kayıtlı 
diğer katılımcılarımızı da aldıktan sonra rehberimiz Nur 
Menzilleri seyahatimiz hakkında bilgi verdi. Bu programın 
herhangi bir turistik seyahat olmadığı vurgulanarak gi-
dilecek mekânlara Bediüzzaman Said Nursi’nin hayatının 

bir bölümünü geçirdiği, tefekkürlerini yaptığı, eserlerini 

telif ettiği ve talebeler yetiştirdiği yerler olarak bakılarak 

yeni tefekkürlere vesile olması gerektiği hatırlatıldı. Ayrı-

ca bunu sıradan bir seyahat olarak değil, yeni inkılâbları 

netice verecek bir yolculuk ve geri dönüldüğünde hayatı-

mıza yenilikleri katacak bir şekilde değerlendirmemiz ge-

rektiğinin altı çizildi. Kur’an ve sefer duasıyla devam eden 

yolculuğumuz sabah namazı için karla karışık yağmurlu 

bir havada Safranbolu yakınlarında mola ile bölündü ve 

ardından planladığımız üzere Safranbolu’ya ulaştık. 
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Safranbolu tarih boyunca çeşitli uygarlıklar arasında 
el değiştirdiği gibi Türklerle Bizanslılar arasında ve hatta 
Türk beylikleri ile Osmanlılar arasında da el değiştirmiş. 
Safranbolu, 1927 yılında Zonguldak Vilayeti’ne bağlan-
mış. Safranbolu’ya bağlı bulunan Ulus Bucağı 1945’te, 
Eflani ve Karabük bucakları 1953’de Safranbolu’dan ayrı-
larak ilçe haline getirilmiş. Ancak 1937 yılında Türkiye’nin 
ilk ağır demir sanayinin Karabük’te kurulmasıyla Karabük 
hızlı bir gelişme göstermiş ve Karabük 1995 yılında Tür-
kiye’nin 78. vilayeti olmuş. Safranbolu da Karabük’e bağ-
lanmıştır.

Bu tarihi kentte sabahın erken saatinde sıcak çorba-
larımızı içerek hem uykumuzu açtık hem de içimizi ısıttık. 
Zira havalar bahar havasına dönmemişti henüz. Otobü-
sümüzü otoparka çektikten sonra tarihi Safranbolu evle-
rinin aralarından dar sokaklara dağılıp tenezzühe başla-
dık. Kimisi çay içecek mekân ararken kimisi içtiği çorbayı 
tarihi simitçiden alınan simitlerle takviyenin peşindeydi. 
İki saate yakın süren tenezzühümüz Safranbolu’ya hâ-
kim bir tepe olan Hıdırlık tepesinde çekilen toplu hatıra 
fotoğrafı ile son buldu. Rehberimiz yine otobüsün içinde 
Safranbolu’daki Risale-i Nur hizmetlerinden, Safranbo-
lulu Nur talebelerinden ve hatıralardan bahsederek oku-
duğu ders ile ziyaretimizin manasını daima sıcak tutmaya 
gayret gösterdi. 
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Diğer durağımız Eflani ilçesiydi. Mesafenin kısa olmasından ve trafik gibi arızî sebepler olmadığı için kolayca hede-
fimize ulaştık. Eflani’de bizi rahmet karşıladı. Üstadımızın fena fi’n nur olan talebesi Mustafa Sungur ağabeyin evine 
yakın inşa edilen medreseye geçerek bir parça dinlendik. Risale-i Nur’dan o bölge hakkında geçen pasajları okuduk.

“İkinci bir Hüsrev olan Mustafa Osman’ın mektubunda, Sabri namında bir kardeşimizin, benim hizmetim için yanı-

ma gelmesini istemesi beni çok memnun etti. O gelmiş ve birkaç ay hizmet etmişçesine kabul ediyorum. Fakat şimdi 

benim hizmetime hariçten gelmeye ihtiyaç kalmamıştır. Ne vakit ihtiyaç olursa o zaman haberdar edeceğim. Hakika-

ten Eflâni havalisinde Isparta kahramanları mahiyetinde küçük kahramanlar yetişmeye başlamıştır.”

“Hakikaten Eflâni ve Safranbolu, aynen Isparta’nın kahramanları gibi Nurlara mütemadiyen çalışıyorlar. Hattâ bu 

defa Rehberlerin bir kısmında münâcât yoktu. Eflâni az bir zamanda yetmiş adet eski harfle Münâcâtı yazıp bize gön-

dermiştir. Biz de o Münâcâtları Rehberlerin arkasına ilâve ettik. İnşaallah orada da çok Sungur’lar çıkıyor ve çıkacak.”
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İnebolu’ya yolculuğumuzun, Azdavay, Ağlı ve Küre 
güzergâhından gerçekleşmesini planlamıştık. Planımıza 
sadık kalarak virajlı ve dar yollardan tenezzühümüze de-
vam ettik. Bir yandan muhteşem orman görüntüleri, bir 
yandan yağdırılan kar, sıcak muhabbet, çay ve söylediği 
türküler ile yolculuğa neşe katan Şevki ağabeyle yol ne 
zaman bitti anlamadan Küre ilçesine varmıştık.

Dersimizi bitirip çıktığımız vakit yağmur kar’a dön-
müştü. Nisan ayında kışı yaşıyorduk belki ama ziyaretimiz 
ve gezimiz bir o kadar şevkle devam ediyordu. Kar altında 
çekindiğimiz hatıra fotoğrafından sonra tekrar yola ko-
yulduk. Hedefimiz küçük Isparta olan İnebolu idi.

Küreden İnebolu’ya doğru yaklaşırken havanın açıl-
maya başladığını hissettik ve piknik için gördüğümüz ilk 
uygun yer olan Ersizler bölgesinde mola verdik. Mangal, 
çay ve orman yürüyüşü ile üç dört saat vakit geçirdikten 
sonra kaldığımız yerden yola koyulduk. 

İkindi namazına doğru İnebolu’ya ulaştık. Otobüsü-
müzü Boyranaltı’nda deniz kenarına park ettik. Sahilde 
güneş ve deniz kucaklaşmış, mavi ile yeşil iç içe geçmiş-
ti. İlk defa bu bölgeye gelenler ilklerin heyecanını, ikinci, 
üçüncü belki sayamayacak kadar çok gelenler ise hatıra-
ları ile buluşuyor ve yeni hatıraların hayallerini kuruyorlar-
dı. Ne de olsa gençlerin hayalleri, yaşlıların hatıraları vardı. 
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Biz bu tefekkürleri yaparken bir yandan rehberimiz gece 23.00’ten beri devam eden seyahatimizin bir mekânını 
daha tamamlatıp katılımcıları istirahate götürmenin derdini taşıyordu. Derken İnebolu’da hizmetlere devam eden Ra-
sim Sürav ağabeyimiz ayarladığı iki minibüsle yanımıza geldi. Hedefimiz ise Nur talebelerinin kabirlerini ziyaret etmekti. 
Talebelerin kabirleri farklı kabristanlarda ve dar yolardan geçilen tepelerde olduğu için küçük minibüslerle ağabeyimiz 
yardımımıza yetişmiş oldu. Sırasıyla Sakine Yılmaz, Said Yılmaz, Burgaz ailesi, Hüseyin Kuru (Gülcü), Behiyye Kuru, Salih 
Uğurtan, İbrahim Fakazlı, Selahaddin Çelebi ve Ahmet Nazif Çelebi’nin kabirlerini ziyaret edip hem onların Risale-i 
Nu’ra hizmetlerinden bahsettik hem hayırla yad ettik hem de bütün ehl-i imana ve Nur talebelerine, Yasinler, Fatihalar 
okuduk.
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İkindi namazını eda etmek ve akşam yemeği için İnebolulu Nur talebelerinin binasına geldik. Bir kısım namazı med-
resede kılarken bir kısımda medreseye çok yakın mesafede bulunan üstadın da Eski Said döneminde İnebolu’ya geldiği 
zaman namaz kıldığı Yahya Paşa camiinde kıldılar. Namazdan sonra ikram maksatlı hazırlanan leziz yemekleri hep bir-
likte kaşıkladık. Akşam namazını eda edip saat 20.30’da son şahitlerden Recep Uysal ağabeyle randevumuza yetişmek 
için kültür evine geçtik.
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İnebolu kahramanlarının önde gelen isimlerinden Ahmet Nazif Çelebi’ye ait olan ve uzun yıllar Risale-i Nur hizme-
tinin merkezi olarak işlev gören ev, Bediüzzaman Said Nursi Kültür Evi olarak Antalya Büyükşehir Belediyesinin kat-
kılarıyla 2017 yılında faaliyete geçti. Bir kısmı müze olarak planlanan evin giriş katında teksir makinası, teksir nüshalar 
ve el yazması eserler sergilenirken üst katlar gelen misafirlerin konaklayabileceği ve ders yapılabilecek şekilde dizayn 
edilmiş durumda. Orijinal haline sadık kalınarak restore edilen ev çok sayıdaki iç içe odası ve mimarisi ile de göz dol-
duruyor.

Risale-i Nur hizmetlerinde İnebolu’nun sembol ismi Ahmed Nazif Çelebi’dir. Külliyatta çok yerlerde ismi ve mek-
tupları geçen bu kahraman ağabeyimizin yaptığı hizmetlerden -bilhassa teksir makinesiyle yaptığı tab hizmetlerin-
den- Üstad Bediüzzaman Said Nursi tarafından takdir ve sena ile bahsedilmektedir. Nazif Çelebi Ağabey 1891 İnebolu 
doğumludur. 30 Aralık 1964 tarihinde vefat etmiştir. Kabirleri oğlu Selahaddin Çelebi ile aynı kabristanda birbirine 
yakındır.
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İnebolu kahramanı bir ağabeyin evinde Recep Uysal 
ağabeyin anlatımı ile o eski günlere, o günki heyecan ve 
şevke hayran kalmamak mümkün değil. Ne çileler be-
deller ödemiş, zor ve kıt imkanlar içinde hizmete koştu-
ran kahraman ve fedakar insanlar. 24 saattir yolda olup 
yorulmuş olmalarına rağmen anlatılan her bir hatıra ve 
risalelerden okuduğumuz her bir metnin genç, ihtiyar 
bütün katılımcılara heyecan ve şevk verdiği yüzlerinden  
okunuyordu.

İnsan böyle seyahatlerde yorgunluğu, uykusuzluğu 
ve açlığı umursamıyor aslında. Ancak daha seyahatimiz 
devam edeceği için fıtratla mücadele etmek yerine saat 
23.30 gibi istirahat için hazırlıklar başladı. Bir grup kültür 
evinde bir grup da bir Nur medresesinde istirahatini ger-
çekleştirdi. 

Sabah namazdan sonra biraz daha istirahate vaktimiz 
vardı. Uykusu bitmemiş olanlar istirahate devam eder-
ken bir kısmımız kahvaltı hazırlığı yapıyor bir kısmımız 
yağan yağmura aldırış etmeden, yeşilin farklı tonları ile 
süslenmiş köy yollarında aşk ile tenezzüh ediyordu. Daha 
ağaçlarda meyveler olgunlaşmamıştı bahar kendini yeni 
hissettiriyordu.

Kahvaltımızı yaptıktan sonra saat 11.00 gibi Kasta-
monu’ya doğru hareket ettik. Yine Küre dolaylarından 
geçerken kar yağışı devam ediyordu. Saat 13.00 gibi 
Kastamonu gözüktüğünde güneş açmış ve ziyaretlerimiz 
için uygun şartlar hazırlanmıştı adeta. İlk durağımız Şeyh 
Şabanı Veli hazretlerinin türbesi ve aynı isme sahip cami 
oldu. Hemen yakınındaki kabristanda bulunan Nur tale-
besi Mehmet Feyzi efendinin kabri başında rehberimiz 
Mehmet Kaplan’dan hatıraları dinleyip, duamızı yaparak 
ziyaretimizi tamamlayıp öğle namazı için camiye geçtik.
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Öğle namazı ve hediyelik eşya alışverişinden sonra Kastamonu merkezde bulunan Bediüzzaman Said Nursi’nin 
8 yıl kaldığı eve geçtik. Burada yine rehberimiz geniş bir bilgilendirme ve ders yaparak üstadın Kastamonu hayatını 
özetledi.

“Bir zaman, ihtiyarlık vaktinde, eskişehir hapsinden, bir sene cezayı çekip çıktım. Beni Kastamonu’ya nefyettiler. 
Polis karakolunda iki üç ay misafir ettiler. Benim gibi, sadık dostlarıyla görüşmekten sıkılan bir münzevî ve kıyafetinin 
tebdiline tahammül etmeyen bir adam, böyle yerlerde ne kadar azap çeker, anlaşılır. İşte ben bu meyusiyette iken, 
birden, inâyet-i İlâhiye ihtiyarlığımın imdadına geldi. O karakoldaki komiser, polislerle beraber, sadık dost hükmüne 
geçtiler. Hiçbir vakit şapkayı başıma koymayı ihtar etmedikleri gibi, benim hizmetçilerim misilli, istediğim zaman beni 
şehrin etrafında gezdiriyordular.

Sonra, o karakolun karşısında, Kastamonu’nun medrese-i Nuriyesine girdim, Nurların telifine başladım. Feyzi, 
Emin, Hilmi, Sadık, Nazif, Salâhaddin gibi Nurun kahraman şakirtleri, Nurların neşri, teksiri için o medreseye devam 
ettiler. Gençlikte eski talebelerimle geçirdiğim kıymettar müzakere-i ilmiyeyi daha parlak bir surette gösterdiler.”
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Kastamonu’da yine birçok telifat yapıldığını rehberi-
mizden öğreniyoruz. 1938 yılından başlayarak telifatı ya-
pılan Üçüncü, Dördüncü, Beşinci, Altıncı, Yedinci, Sekizin-
ci ve Dokuzuncu Şualar Kastamonu’da telif edilmiştir. Bir 
sıra takip edilerek neşredilip neşredilmedikleri kesin ola-
rak bilinmemekle beraber, o senenin Ramazanı, Kasım ve 
Aralık ayları içinde Ayetü’l-Kübra ve Üçüncü Keramet-i 
Aleviye risalesi olan Sekizinci Şua araya zaman girmeden 
peş peşe telif edildikleri üstadın mektuplarından fehme-
dilmektedir. Yine Ayetü’l-Kübra telifinden sonra Yirmi 
Dokuzuncu Lem’a-i Arabiden hülasa edilen Hizbü’l-Ek-
ber-i Nurî Risalesi tanzim edilmiş. 

Üstadın Isparta’ya gönderdiği muhabere mektupları 
hususî ve umumîler dahil 275 adedi bulmaktadır. Yine Es-
kişehir hapishanesinin son günlerinde telif edilen Birinci 
ve İkinci Şualar’ın Kastamonu’da tebyizi yapılıp neşredil-
miştir. Onuncu Şua ismini alan Fihristenin ikinci bölümü 
de eklenirse yani On Beşinci Lema’dan sonraki risalelerin 
fihristleri, toplam 11 Risale neşredilmiştir.

Mehmet Feyzi Efendi’den, Çaycı Emin’e ve Abdullah 
Yeğin’e kadar Nur talebelerini yad ettik. Ders ve hatıra-
lardan sonra Üstadın zaman zaman çıktığı ve Münacat 
Risalesini telif ettiği Kastamonu Kalesi’ne çıktık. Kalede 
tefekkür, ders ve hatıralardan sonra fotoğrafımızı çekinip 
ikindi namazı için üstadın da namaz kılmış olduğu Nas-
rullah Camiine doğru yürüyüşe geçtik. İkindi namazını 
eda ettikten sonra akşam yemeğimizi yiyerek İstanbul’a 
yola çıkmak için otobüsteki yerlerimizi aldık. 

Dönüş yolunda katılımcıların duygu ve düşüncelerini 
almak için İsmail Kartal ağabey mikrofonu kardeşlerin 
teklifi üzerine eline aldı. Katılımcıların memnun olduğu 
hayatlarına yeni bir şeyler kattıkları konuşmalardan anla-
şılıyordu. İstanbul’dan taşınmış bile olsa üç yıldır üst üste 
Nur Menzilleri seyahatini kaçırmayan kardeşlerimizin de 
olduğu bir program güzel dilek ve temennilerle nihayete 
erdi. Organizasyonda emeği geçen, çay ve ikramla ilgile-
nen ve katılan herkesten Allah razı olsun. Güzel hatıralarla 
dolu bir program hafızalara ve tarihe not edilmiş oldu.

Şekercihan 25



Videoyu buradan izleyebilirsiniz:
https://youtu.be/MFTYa-84x7A

Şubat Ayı Videomuz: Cemaatler ve Tarikatlar

İnsanoğlu hayat yolculuğunda, hemcinsleri ile bir araya gelmeye her zaman ihtiyaç hissetmiştir. Bu durum, 
tarih boyunca cemaat ve fert ilişkilerini birçok tartışmanın odak noktası haline getirmiştir.

Bütün semavî dinler ve İslamiyet bu konuda da insanoğlunu dengeye davet etmektedir. Kur’an’da Allah’ın 
ipine sımsıkı sarılın emri ile inananlar bir araya gelmeye davet edilirken ayrılık ve ihtilafın mü’minleri zaafa düşü-
receği ihtar edilmektedir.

İnsanlardaki farklılıklar Allah’ın Esma-i Hüsnasının farklı farklı tecellilerinden kaynaklanmaktadır. Bu nedenle 
cemaat ve tarikatler hür iradeleriyle kendilerini tercih eden ferdlerin kimlik ve karakterlerini muhafaza eden ya-
pılar olmalıdır.

Cemaat ve ferd ilişkisi bu şekilde anlaşıldığı takdirde, her bir insan, ortak maksat ve gayeler denizine dökülen 
farklı bir nehir haline gelmektedir. Peygamberimiz’in (ASM) “cemaatte rahmet (ayrılıkta azap) vardır” hadisi bu 
minvalde oldukça anlamlıdır.

İnsanların yalnızlaştığı ve maddeye hapsedildiği günümüzde cemaatlere olan ihtiyaç da artmaktadır. Her 
türlü fikir ve ideolojinin örgütlü hale geldiği günümüzde dini hizmetlerin ifası maksadıyla teşekkül etmiş sivil 
topluluklar olan tarikat ve cemaatlerin varlığı, her zamankinden daha fazla önem arz etmektedir.

Dünyevi ve siyasi cereyanlara alet olan, emniyet ve asayişi ihlal eden bazı yapılanmalar üzerinden cemaat ve 
tarikatler töhmet altında bırakılmamalıdır. Bunula birlikte Allah’ın rızasından başka gayesi olmayan cemaat ve 
tarikatlerin söz konusu saldırılara mahal vermemek adına gerekli tedbirleri alması gerektiği de gözden kaçırıl-
mamalıdır.

Bu çerçevede insanoğlunun manevî terakkisine hizmet etme gayesindeki cemaat ve tarikatler ahlak, edeb, 
ilim gibi erdemlerle mücehhez, emniyet ve asayişi muhafaza eden şuurlu mü’minlerin yetiştiği mektepler olmaya 
devam etmelidir.

Bediüzzaman Said Nursi hazretleri cemaatlerin asıl vazifelerini “Evet, biz bir cemaatiz. Hedefimiz ve progra-
mımız, evvelâ kendimizi, sonra milletimizi idam-ı ebedîden ve daimî, berzahî haps-i münferitten kurtarmak ve 
vatandaşlarımızı anarşilikten ve serserilikten muhafaza etmek” şeklinde ifade etmiştir.
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Videoyu buradan izleyebilirsiniz:
https://youtu.be/YDMJxV_wqH8

Mart Ayı Videomuz: İttihad-ı İslâm

Mü’minlerde nifak ve şikak, kin ve adâvete sebebiyet veren tarafgirlik ve inat ve haset, hakikatçe ve hikmetçe 
ve insaniyet-i kübrâ olan İslâmiyetçe ve hayat-ı şahsiyece ve hayat-ı içtimaiyece ve hayat-ı mâneviyece çirkin 
ve merduttur, muzır ve zulümdür ve hayat-ı beşeriye için zehirdir.

Evet, mü’min, kardeşini sever ve sevmeli. Fakat fenalığı için yalnız acır. Tahakkümle değil, belki lütufla ıslahına 
çalışır.

Evet, tevhid-i imanî, elbette tevhid-i kulûbu ister. Ve vahdet-i itikad dahi, vahdet-i içtimaiyeyi iktiza eder.

Sen mesleğini ve efkârını hak bildiğin vakit, “Mesleğim haktır veya daha güzeldir” demeye hakkın var. Fakat 
“Yalnız hak benim mesleğimdir” demeye hakkın yoktur.

İttihad-ı İslâm olan İttihad-ı Muhammedî (aleyhissalâtü vesselâm) dediğimiz vakit, umum mü’minlerin ma-
beyninde bilkuvve veya bilfiil sabit olan ittihad murattır.

Mevcudiyet-i milleti göstermek lâzımdır. milletimiz de yalnız İslâmiyettir. Zira Arap, Türk, Kürt, Arnavut, Çer-
kez ve Lâzların en kuvvetli ve hakikatli revâbıt ve milliyetleri İslâmiyetten başka birşey değildir.

İhfâ ve havf riyadandır. Farzda riya yoktur. Bu zamanın en büyük farz vazifesi ittihad-ı İslâmdır.

Bu ittihadın meşrebi muhabbettir. Husumeti ise, cehalet ve zaruret ve nifakadır.

Sakın kardeşlerim, tevehhüm, tahayyül etmeyiniz ki, ben şu sözlerimle siyasetle iştigal için himmetinizi tahrik 
ediyorum. Hâşâ! Hakikat-i İslâmiye bütün siyâsâtın fevkindedir. Bütün siyasetler ona hizmetkâr olabilir. Hiçbir 
siyasetin haddi değil ki, İslâmiyeti kendine âlet etsin.

Şeriat da, yüzde doksan dokuz ahlâk, ibadet, âhiret ve fazilete aittir. Yüzde bir nispetinde siyasete müteallik-
tir; onu da ulü’l-emirlerimiz düşünsünler.

Şekercihan 27



Videoyu buradan izleyebilirsiniz:
https://youtu.be/25ywzeEQYk8

Nisan Ayı Videomuz: İslam Toplum Tasavvuru

İslam toplumunun kaynağı ve rehberi Kur’an-ı Kerim’dir. Bu toplum tasavvurunun pratiği ve modeli Asr-ı 
Saadet’tir.

Asr-ı Saadet için bir mihenk noktası ise; eşitsizlik, hukuksuzluk olarak tanımlanan cahiliye toplumudur. Ca-
hiliye toplumu, eşitsiz bir toplum hiyerarşisidir. “En belirleyici parametreler etnisite, cinsiyet, sınıf ve soydur. Bu 
parametrelere göre kurulan bir toplumsal dünya vardır.” Asr-ı Saadet’te ise, “Kadınlar, köleler, yerleşikler, göç-
menler ve fakirler gibi bütün toplum kesimleri ilk defa siyasî ve hukukî eşitliğe ulaşırlar. Toplumun kurulması ve 
siyasetin yürütülmesinde yer alırlar.”

“İslam sınıfsız bir toplum öngörür. Toprakları sınırlara, toplumları sınıflara bölmeyi cahilliye geleneği olarak 
kabul eder.”

“Müsavat, fazilet ve şerefte değildir, hukuktadır. Hukukta ise şah ve geda birdir. Acaba bir şeriat, ‘karıncaya 
bilerek ayak basmayınız’ dese, tâzibinden menetse, nasıl benî Âdem’in hukukunu ihmâl eder?”

“İmam-ı Ali’nin (ra) âdî bir Yahudi ile muhakemesi ve Selahaddin-i Eyyûbî’nin miskin bir Hıristiyan ile mürâfa-
ası” hukukta eşitlikçi İslam toplumunun tarihi misallerindendir.

Bediüzzaman Said Nursi, bu millet ve vatanın, hayat-ı içtimaiyesi ve siyasiyesinin anarşilikten kurtulmak ve 
büyük tehlikelerden halâs olması için, beş esasın lâzım ve zarurî olduğunu söyler. “Birincisi, merhamet, ikincisi 
hürmet, üçüncüsü emniyet, dördüncüsü haram ve helali bilip haramdan çekilmek, beşincisi serseriliği bırakıp 
itaat etmektir.”

İslam toplumu aşırılıklar yerine istikamet ve vasatı esas alır.

Dayanak noktası haktır.

Gayesi fazilet ve rıza-i İlâhîdir.

Hayatta teavünü ve kardeşliği esas tutar.

Cemaatleri birbirine bağlayan bağ olarak din, sınıf ve vatan bağını kabul eder.

Hedefi, nefsin isteklerine set çekip, insanı kemâlât-ı insaniyeye sevk edip insan etmektir.
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Videoyu buradan izleyebilirsiniz:
https://youtu.be/WemxWz5o_y4

Mayıs Ayı Videomuz: Şükrün Anahtarı

Kâinatın Rabbini ve O’nun dinini hatırlatan ve İslâmiyet alametleri olan şeair adeta cemiyete ait bir ubudiyettir. Ubudi-
yetin şiarı olan ibadetler de akaidi ve imanî hükümleri kavi ve sabit kılmakla meleke haline getiren, Hâlık ile abd arasında pek 
yüksek bir nisbet ve şerefli bir râbıtadır.

İslâm şeâiri olan ibadetlerin içinde şeâir-i azamdan olan ve kula “Sen benim Rabb-i Rahimimsin, ben senin aciz bir abdi-
nim” hakikatli sözünü söyleten savm yani oruç İslâm alâmetlerinin en parlak ve muhteşem ibadetlerinden biridir.

Ramazan-ı Şerif’te muntazam bir ordu hükmüne geçen ehl-i imanı, günlük hayat akışının gafletinden kurtaran, nimet-
lerin umulmadık yerlerden gelişini hatırlatan, azametli ve intizamlı bir kulluk tavrıyla “Buyurunuz” emrini beklemelerini temin 
eden de savm ibadetidir.

Bütün semavî dinlerde kadim bir ibadet olan oruç, nefsanî hevesleri törpüleyerek ve firavunlaşan nefsi terbiye ederek 
izzetli bir kulluğun yolunu açar.

On bir ay boyunca hakikî açlık hissetmeyen ve nimetlerin kıymetini derk edemeyen insana; hakikî ve halis, azametli ve 
umumî bir şükrün anahtarı olan savm İslâm’ın beş esasından birisi olarak emredilmiştir.

Mü’min, kendini Rabbine ulaştıran en selâmetli tarîk olan acz, fakr, şefkat ve tefekkür yolunun kapılarını bir bir açıp; 
istediğinde o nimeti elde edemediğini görüp acizliğini, yeryüzüne serilmiş nimet sofralarında hiçbir malikiyeti olmadığını 
anlayıp fakirliğini kabul ederek, insaniyeti gereği hemcinsine göstermekle mükellef olduğu ihsanı bilerek, fıtratındaki şefkat 
vasıtasına binip tefekkür ülkesine vasıl olabilir.

Orucun farz kılınması ile Kur’an’ın nüzulünün bir arada, Ramazan ayında bulunması hem Ramazan-ı Şerif’e “Kur’an Ayı” 
unvanını hem de oruç ile Kur’an arasında sağlam bir rabıtanın husulünü netice vermiştir.

Bu bağı Said Nursi “Kur’an’ı yeni nazil oluyor gibi okumak ve dinlemek ve ondaki hitabat-ı İlâhiyeyi güya geldiği ân-ı 
nüzulünde dinlemek ve o hitabı Resul-ü Ekrem aleyhissalatü vesselamdan işitiyor gibi dinlemek, belki Hazret-i Cebrail’den, 
belki Mütekellim-i Ezelî’den dinliyor gibi bir kudsî halete mazhar olur” şeklinde ifade etmiştir.

“O Ramazan ayı ki insanları irşad için, hak ile batılı ayıracak olan, hidayet rehberi ve deliller halinde bulunan Kur’ân onda 
indirildi” kudsi ayetiyle, Ramazan’da milyonlar hafızlar, melekler ve ruhanîler, canlı ve cansız bütün mevcudatla beraber âlem-i 
İslam tek bir mescid hükmüne geçip; beraberce Kur’an ve kâinat ayetlerini hem halleri hem de dilleriyle okuyorlar.

Bu mübarek ayda sadece mide ile değil göz, kulak ve sair bütün uzuv ve duygularla oruç tutmak ve emr-i İlahî çerçeve-
sinde melekî bir hal ile Ramazan’ı karşılayıp yaşayarak, başında rahmete, ortasında mağfirete mazhar olmak ve sonunda da 
cehennem azabından kurtulmak duasıyla…
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RNE FAALİYETLERİ
Okuma Grupları

2019 bahar döneminde farklı günlerde 7 okuma 

grubu gerçekleştirildi. Bunlar; Uzm. Klinik Psikolog 

Taha Burak Toprak ile Ene Risalesi, Veli Karataş ile 

İçtihad Risalesi, Semine Demirci ile Kıssa Okumaları, 

Prof. Dr. İsmail Latif Hacınebioğlu ile Ana Konuları 

ile Klasik Mantık, Mustafa Said İşeri ile Muhakemat 

Okumaları-2 (Unsuru’l-Belâgat), Prof. Dr. Adem Öl-

mez ile Eski Said Okumaları-2 (Divan-ı Harb-i Örfî), 

Uzm. Dr. Hakan Yalman ile Kainatın Anlaşılmasında 

Ene okuma grupları.

Atölye Çalışmaları

2019 bahar döneminde farklı günlerde iki atölye 

çalışması gerçekleştirildi. Bunlar; Metin Karabaşoğ-

lu ile Meslek-Meşrep, Prof. Dr. Ali Arslan ile Risale-i 

Nur Neşir Tarihi.

Pazar Seminerleri

Her ayın ilk pazarı Üsküdar Üniversitesi Çarşı 

Yerleşke’de alanında uzman akademisyen ve yazar-

larla halka açık seminerler yapılmakta. Şubat, Mart, 

Nisan ve Mayıs seminerlerinin öne çıkan notlarına 

devam eden sayfalardan bakabilirsiniz. Gelecek dö-

nem Ekim 2019’dan Mayıs 2018’e kadar yine sekiz 

seminer gerçekleştirecektir. 2019-2020 seminer 

takvimi yakında ilan edilecektir.

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 

konusunda da rehberlik yapılmaktadır. Yeni dönem 

kayıtları Eylül 2019’da yapılacaktır.

Çalıştay

Şekercihan’ın katkılarıyla Risale-i Nur Enstitüsü 

arafından düzenlenecek “İslam Düşünce Gelene-

ğinde Risale-i Nur” çalıştayı 26-27 Ekim 2019 ara-

sında İstanbul’da gerçekleştirilecektir. Çalıştay ko-

nusu olarak belirlenen “İslam Düşünce Geleneğinde 

Risale-i Nur” başlığı beş ayrı masada ele alınacaktır. 

Aşağıda belirtilen masa çalışmalarında ilgi alanınıza 

göre yer alıp tebliğ ve makalelerinizle katkıda bulu-

nabilirsiniz.

İslam düşünce geleneği, anlaşılacağı üzere bir 

dinî (İslam) düşünce geleneğini ima eder. Bu terkibin 

ikinci kavramı da “düşünce”dir. Dolayısıyla bu varlık, 

bilgi, ahlak ve pratik alanlarına ilişkin düşünceleri 

işaretler. Eylem, akım, davranış ve uygulamalardan 

ziyade düşünceyi ve bunların sistemleştirilmiş bi-

çimlerini (ekolleri/mektepleri) ifade eder.

Çalıştayda Risale-i Nur’un İslam düşünce gele-

neği içerişindeki yeri, geleneğin hangi kavramların-

dan etkilendiği, hangi ekol/okulun takipçisi olduğu, 

gelenekten hangi problemleri ve kavramları devral-

dığı, ele aldığı kavram ve konuları nasıl işlediği vb. 

gibi bir resmi ortaya çıkarmak hedeflenmektedir. 

Bununla beraber gelenekle yakınlaştığı, benzeşti-

ği ve farklılaştığı yönlerin ortaya konması gerektiği 

düşünülmektedir.

1. Masa: Kur’an ve İ’cazı

Kur’an Tarihi, Tefsir, Tefsir Usulü ve Tarihi, Tefsir 

Ekolleri, Çağdaş Tefsirler, İ’caz Teorileri vd.

2. Masa: Kelam

Tevhid (Esma-Sıfat), Nübüvvet, Haşir, Kader, Bil-

gi, Mezhepler Tarihi, Siyaset vd.

3. Masa: Hadis ve Tasavvuf

Hadis Usulü, Sünnet, Hadis Külliyatları vd., Ka-

dirîlik, Nakşîlik, Melametîlik vd.

4. Masa: Fen Bilimleri

Astronomi, Biyoloji, Fizik, Kimya, Matematik, 

Mühendislik, Tıp vd.

5. Masa: Felsefe ve Sosyal Bilimler

Felsefe (Yunan Felsefesi, Meşâiyyun, İşrâkıyyun 

vd.), Hukuk, İktisat, Mantık, Psikoloji, Siyaset, Sos-

yoloji, Tarih, Edebiyat vd.
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PAZAR SEMİNERLERİ

Risale-i Nur Enstitüsü’nün 2018-2019 Pazar Seminerleri 
kapsamında Prof. Dr. Mehmet Ali Büyükkara “Çağdaş İslâmî 
Akımlar” semineri verdi.

Sunuculuğunu Ali Osman Çetin’in yaptığı halka açık olan 
seminer İzzet Akada’nın Kur’an-ı Kerim tilaveti ile başladı ve 
devamında Büyükkara, “çağdaş” kelimesini modern olarak 
değil muasır olarak kullandığını vurgulayarak 10 kriter üze-
rinden çağdaş İslâmî akımları genel olarak 3 ana başlıkta 
tasnif ettiğini anlattı. Seminerden öne çıkan başlıklar şu şe-
kildedir:

Dinî akımları tanımak diyaloglarımızı kolaylaştırıyor

Dinî akımlar üzerinde araştırmalar yapmak ve bunları 
mukayese eder şekilde incelemek bizim kuvvetli taraflarımızı 
ve zaaflarımızı bize göstermesi açısından önemli. Örgütlen-
miş bizlere bir ayna tutuyor. Birbirimizi tanıyoruz. Birbirimizi 
tanımak beraber oturup diyaloğa girmenin kapısını açıyor. 
Tanımayan insanlar önyargılarla birbirlerini ötekileştiriyor-
lar. Dinî akımları tanımak birbirimizi tanımamız noktasında 
bir önbilgi sağlıyor. Birbirimize nasihat etmemiz birbirimiz 
arasındaki önyargılardan oluşan duvarların incelmesi hatta 
yıkılması ümmetin hayrına olacaktır.

Oryantalistler bizi bizden iyi biliyor

Oryantalizmin yaklaşık 150-200 senedir önemli uğraş 
alanlarından bir tanesi olmuştur Müslümanların aralarındaki 
fırkalaşmaları. Müslümanların ihtilaflarını çalışmak oryanta-
lizmin önemli bir branşı haline gelmiştir. Bunun meyvelerini 
de son 100 sene içinde toplamışlardır. Çünkü kuvvetli nok-
talar ve zayıf noktalar tespit edildiğinde, oraya siyasî/askerî 
bir çıkartma yapıldığında o insanların nasıl kolay boyundu-
ruk altına alınacağının, birbirleriyle birleşmelerine nasıl mâni 
olunacağının ve birbirleriyle nasıl çatıştırılacağının da bir 
önbilgisi edinilmiş oluyor. Oryantalist literatüre baktığımız-
da bu noktada çok ciddi enstitülerin kurulmuş olduğunu bi-
liyoruz. Sadece dinî cemaatleşme, mezhepleşme değil aynı 
zamanda etnik kimliklerimizi, kabilelerimizi didik didik ettik-
lerini, bizim bilgimizden daha çok bilgiye sahip olduklarını ve 
bunu hala devam ettirdiklerini çok iyi biliyoruz.

Cemaatleşme Türkiye’ye özgü değildir

Cemaatleşme işi sadece Türkiye’de değil, İslam aleminin 
her tarafında. Laik, otariter, totaliter, dinî hareketlere müsa-
maha göstermeyen yönetimler genellikle başta olduğu için 
bu cemaatleşmeler çoğunlukla gizli saklı yürütülen çalışma-
lar olduğundan bu yapıların çalışılması doğal olarak mahrem 
sayılmış. “Bunları çalışıp neden kendimizi açığa vuracağız” 
düşüncesi belli ölçüde anlaşılabilir ama artık iletişimin çok 
güçlü olduğu bir çağda bu tavrı göstermenin çok isabet-
li olmadığını düşünenlerdenim. Çünkü bizim kendi yapımız 
adına mahrem saydığımız bir şeyin herkes tarafından bilin-
diğinin farkında olmamız gerekiyor. Cemaatlerin şeffaflaş-
masının ne kadar önemli olduğunu 15 Temmuz sonrası dö-
nemde kendi iç müzakerelerimizde görmüş olduk.

“Modern” cemaatler

Çağdaş İslâmî akımlar deyince burada tasnif edeceğimiz 
cemaat, tarikat, hareket veya parti her nevî oluşum varsa 
bunların modern olgular olduğunu öncelikle belirtmeliyiz. 
“Modern” derken “modernist” anlamında bunu kullanmıyo-
rum. Bu yapılar daha önce yoktu. İtiraz edebilirsiniz, “Tari-
katlar en az bin yıllık, bunlara nasıl modern deriz” diye. Nak-
şîlik, Kadirîlik, Rufaîlik vs. geriye gittiğimizde en azından bin 
yıllık yapılar. Bugünkü tarikatlara baktığımızda o klasik tari-
kat tarzı bir yürütme içindeler mi? Yani şeyh efendi ve mü-
ritlerinden oluşan, çile doldurulan, zikir çekilen bir yapı mı? 
Yoksa buna ilaveten okullar kuran, televizyonlar açan, gaze-
teler çıkartan, kitapevleri ile kitap basan, hac/umre şirketleri 
kuran, bu benzeri şirketlerle holdingleşen, üniversitelerde 
öğrenci çalışmaları yürüten, yaz kampları yapan, siyasal par-
ti kuran tarikatlar mı? 150-200 sene önceye gittiğimizde bu 
tarz cemaatî yapıların bir örneği yok.

Neden bugünkü cemaatler bir ihtiyaç haline geldi?

İslam aleminin üzerinde yaşanan büyük bir felaket var. 
Özetle bu felaketten kurtulmak için cemaatler dinî gruplar, 
hareketler, akımlar oluşuyor. 19. asrın ilk başlarından itibaren 
iyice kendisini belli eden askerî yenilgiler, iktisadî gerilemeler, 
ilmî ve teknik anlamdaki duraksamalar, geri kalmalar, kültü-
rel anlamda yaşanan problemler, işgaller, Müslümanların esir 
haline gelmesi vs. Osmanlı çökecek, Cumhuriyet ilan edile-
cek ve bu Cumhuriyetin elinde Hz. Ebubekir (ra) ile başlamış 
olan ve Müslümanların en üst siyasî kurumu olan hilafette 
sonlanmış olacaktır. Büyük felaketin zirve noktalarından bir 
tanesidir bu durum. 20. asrın ortalarına doğru geldiğimiz-
de bağımsızlıklarını kaybeden ülkelerin tekrar bağımsız ol-
duğunu görüyoruz ama çok değişen bir şey olmuyor. Hat-
ta bazı yerlerde daha da kötüye gidiyor işler. Çünkü seçilen 
yöneticiler sömürgecileri hiç aratmayacak bir Batılılaştırma 
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Çağdaş İslâmî Akımlar
Prof. Dr. Mehmet Ali Büyükkara

hamlesi içine girecekler. Örgütlü Müslüman toplulukları 
kendine rakip görüp onları ezmek için uğraşacaklar. Çok katı 
laiklik politikaları uygulayarak dinî hayatı görünür olmaktan 
çıkaracak, evlere hatta vicdanlara onu hapsedeceklerdir. 
Bunun yansıması olarak medreseler, tarikatlar kapatılacak. 
Buradaki çalışmalar ya sonlanacak ya da yer altına inerek 
legal iken illegal hale gelmek zorunda kalacak. Tarikatların 
ortadan kalkmasıyla büyük bir boşluğun ortaya çıktığını ve 
cehaletin arttığını görüyor ve yaşıyoruz.

En zeki gençlerimiz Batı’nın büyüsüne kapılıyor

Kötü gidişat 19. asırda fark edilince devlet eliyle Mısır’dan 
başlayarak -sonra İran ve İstanbul bunu uygulayacak- ülke-
nin en zeki gençleri “Bu Batı’da ne oluyor? Gidip öğrensinler, 
faydalı şeyleri getirsinler, faydalanalım” denilerek Avrupa’ya 
gönderiliyor. Giden bu gençlerin orada olan bitenden göz-
lerinin büyülendiğini, kendi içinden çıktıkları medeniyeti kü-
çümsemeye başladıklarını, dinlerinden de şüphe eder hale 
geldiklerini biliyoruz. Orada büyük bir özgüven kaybı ile te-
masta kaldıkları ideolojileri buralara taşıdıklarını çok acı bir 
tecrübeyle hatırlıyoruz.

Müslümanlar çok “mutaassıp”

Eş zamanlı olarak oryantalist faaliyetlerin zirveye çıktı-
ğını görüyoruz. Oryantalistler bizim ne kadar sahih kaynak-
larımız varsa bunlar üzerinde şüphe üretmekte çok mahir 
olmuşlardır. Müslümanların dünyaya ne kadar katkısı varsa 
hepsine “ödünç/taklit” diyerek bizi şüpheye düşürerek öz-
güven kaybına yol açmışlardır. Paranın da onlarda olduğu bir 
ortamda misyonerlik faaliyetlerinin alıp başını gittiğini İslam 
dünyasında görüyoruz. Çok şükür ki başarılı olamamışlardır 
pek. Misyonerler yayınladıkları raporlarda Müslümanların 
çok “mutaassıp” olduklarını, dinlerini kolay kolay terk etmek 
istemediklerini, çok çalışmalarına rağmen çok az yol aldıkla-
rını itiraf ediyorlar.

Farklı arayışlar sonucu farklı akımlar

Büyük felaketin yıkımına karşı ferdî olarak bir gayret 
başlıyor. 20. asrın başlarına doğru artık yavaş yavaş ferdî 
olmaktan çıkıp organize hareketlere dönüşüyor. Bu nokta-
da “Biz bu halden nasıl kurtuluruz?” sorusu soruluyor. Tabii 
bu soruyu sıhhatli cevaplamak için bir başka soru da önem 
kazanıyor: “Biz bu hale niye düştük?” Bu iki mühim soruya 
herkes, her cemaat, her teşkilat aynı cevabı vermiyor. İşte 
akım dediğimiz şeyler bu farklı cevapların neticesinde orta-
ya çıkıyor.

Akımların tasnifi

Cemaatleri teker teker tanımak yerine cemaatlerin ka-
rakterlerini tanımak daha isabetli olur. Onun için de bir tasnif  

gerekiyor. Ben kitabımda on tane kriteri önüme koydum. 
Cemaat ve tarikatlara bu kriterler üzerinden baktığımda 3 
ana akım ortaya çıktı: Gelenekçilik, ıslahatçılık ve moder-
nizm. Dört, beş, altı isme çıkartabiliriz elbette ama en kolay 
anlaşılan tasnif en basit tasniftir. 3 kategoride topladığım 
akımlar için şu kriterleri kullandım:

1. Dinin ana kaynaklarına nasıl bakıyorlar? Yani Kur’an ve 
sünnete bakış açıları nedir?

2. Dinî geleneğe bakışları nedir?
3. Din ile siyaset ilişkilerindeki görüş ve tutumları neler-

dir?
4. İslam aleminde yaşanan belli başlı sorunlara teklif et-

tikleri çözümler nelerdir?
5. Teşkilat karakterleri nelerdir? Gevşek mi, çelik disiplinli 

mi, hiyerarşi nasıl oluşuyor?
6. Liderlik tipolojileri nedir? Hangi eğitimden gelmiş, na-

sıl yükselmiş, görünüşü nasıl?
7. Hitap ettikleri kesim nasıl? Muhatapları ile ilişkileri na-

sıl?
8. Odaklandıkları faaliyet biçimleri. Nereden başlamalı 

sorusuna ne cevap veriyorlar?
9. Ne gibi bir üretimleri var?
10. Batı’ya tavır alış şekilleri nasıl?

Gelenekçilik

İslam geleneği içinde birçok alt gelenek var. Ben 3 ge-
lenek üzerinden inceledim. Birincisi Selefiyye gelenekçiliği, 
ikincisi medrese gelenekçiliği ve üçüncüsü de tarikat gele-
nekçiliği. Üçü de çok kuvvetli gelenektir. Selefiyye gelenek-
çiliği hadise, medrese gelenekçiliği mezheplere ve tarikat 
gelenekçiliği de tasavvufa kendisini bağlıyor. Bu üçü de İs-
lam geleneği çatısı altında olmasına rağmen İslam tarihinde 
de günümüzde de birbirine rakip gelenekler olduklarını ve 
belli ölçüde birbirlerini bitirmek için uğraştıklarını görüyo-
ruz. “Mensubu olduğum gelenek baştan aşağı sahihtir ve 
ben ne pahasına olursa olsun onu sürdürmeliyim. Gelenek 
kritik edilemez, eleştirilemez” inancı onları gelenekçi yapıyor. 
(Devamı rne.com.tr’de)
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PAZAR SEMİNERLERİ

Risale-i Nur Enstitüsü’nün 2018-2019 Pazar Seminerleri 
kapsamında M. Nihat Derindere “İttihad-ı İslam” semineri ver-
di.

Sunuculuğunu Dr. Ahmet Said Bulut’un yaptığı halka açık 
olan seminer Hıdır Baybara’nın Kur’an-ı Kerim tilavetiyle baş-
ladı. Konunun tamamını anlatamayacağını belirterek sözlerine 
başlayan Derindere konuşmasının bir mukaddime olarak ele 
alınması gerektiğini vurguladı. İttihad-ı İslam’ın kelime anla-
mıyla sunumuna başlayan Derindere anlatımını beş noktada 
özetleyerek semineri sonlandırdı. Seminerden öne çıkan baş-
lıklar şu şekildedir:

İttihad ve İslam

“İttihad” birlik demek. “İslam” ise bir hakikatin ismi, bir dinin 
ismi, aynı zamanda o dine bağlı olanları da ifade ediyor. “İtti-
had-ı İslam” dediğimizde kastettiğimiz şey daha çok “Müslü-
manların birliği” oluyor. Müslümanların birliği dediğimizde de 
onların itikadî birliğini siyasî birliğinden önceleyerek konuşa-
cağız.

Birlik olması gereken yerde tabiî olarak parçalanma vardır

Bir birlikten zaruret olarak söz ediyorsak muhakkak bir 
parçalanmadan da söz ediyoruzdur. Onun zımnında bu vardır 
zaten. Dolayısıyla İslam’da ihtilafın, çatışmanın, parçalanma-
nın, dağılmanın hem itikat hem sosyal hayat hem de siyaset-
te kısa bir tarihini size sunmak isterim. Üstad Bediüzzaman’ın 
İslam’da ihtilafın kısa tarihi üzerine söyledikleri elbette çok da 
kısa sayılmaz. Risale-i Nur içerisinde yapacağımız bir çalışma 
bize çok bereketli ve zengin sonuçlar verecek. Başta şöyle bir 
tespitini nakledeyim: On Üçüncü Şua’da Abbasîler zamanın-
dan itibaren başlayan bir parçalanmadan söz ediyor Üstad 
Bediüzzaman hazretleri. Bir hadis-i şerifin müteşabih olduğu-
nu ve tevilinde dikkat edilmesi gerektiğini bildirdikten sonra 
şöyle diyor: “Abbasîlerin zamanında, o tarihte Mu’tezile, Râfizî, 
Cebrî ve perde altında zındıklar, mülhidler, İslamiyet’i zedele-
yen çok firak-ı dâlle meydana gelmiştiler.”

Parçalanmanın başlangıcı

Aslında parçalanma Abbasîler’de başlamadı. Parçalanma 
Hz. İmâm-ı Ali (ra) zamanında başlamıştı. Fakat biz mezhepler 
ve akımlar şeklinde belirgin hale gelmesini Abbasîler’de görü-
yoruz. Hz. Ali (ra) zamanında başlayan hukukî ve siyasî içtihat 
farklılıkları Müslümanlar arasında farklı toplulukları ortaya çı-
kardı ve onlar farklı cereyanlara da dönüştü. Öncelikle Cemel 
Vak’ası, arkasından Sıffîn ve onun arkasından gelen Havâric 
(Hâricîler) ile yaptığı mücadeleler İmâm-ı Ali (ra) zamanındaki 
parçalanmayı bize çok acıklı bir biçimde gösteriyor.

Siyasî parçalanma itikadı etkiledi

Hz. Ali (ra) zamanındaki hilafetin saltanatla mücadelesin-
deki siyasî parçalanma sonrasında bir yüzyıl içerisinde geniş-
leyerek itikadı etkileyecek dereceye geldi. Asıl dikkat çekici 
olan şey de budur. Siyasî konuların siyasî tartışmaların itikadı 
etkileme dönemini biz daha çok Abbasîler’de görüyoruz. Ni-
tekim o kadar derin bir parçalanma var ki mesela Abbasî ha-
lifeleri içerisinde Me’mun’un Mu’tezile olmakla ehl-i sünnet 
sayılan toplumu dışlaması ve hatta onları ehl-i hak bile kabul 
etmemesi gibi sonuçları var. Bu sebeple Abbasîler zamanında 
Ahmed ibn Hanbel (ra) ki bir mezhebin malumunuz kurucusu 
ve dört büyük imamdan dördüncüsüdür; on sekiz senelik bir 
mihnet hayatı yaşamıştır. Bu kadar ağır bir mihneti ona yaşa-
tan şey itikadî meselelerin siyasallaşmasıdır. Çünkü Kur’an’ın 
mahluk olup olmadığı meselesinde Ahmed ibn Hanbel özel bir 
direnç gösteriyor. Hatta şakirtleri diyorlar ki “Ya imam! Sen bi-
raz bu fikrinden taviz ver, hükümet seni rahat bıraksın.” O da 
diyor ki “Ben olmayan bir şeyi nasıl söyleyebilirim? Yahut bir 
şey hakikat ise bunu nasıl gizleyebilirim.” Evet “Kur’an mahluk 
değildir” dediği için on sekiz sene bir mihnet hayatı var. Bunun 
gibi çok örnekler verebiliriz siyasî çekişmelerin, çatışmaların 
itikadı etkilemesiyle ilgili.

Kadere bakışta farklı görüşler ortaya çıktı

Hz. Hüseyin (ra) ile ilgili yaşanan acıklı hadiseler sırasında 
İslam düşüncesinde birkaç görüş ortaya çıkıyor. Bir tanesi “Bu 
bizim kaderimizde vardı. Biz bunu yaşayacaktık zaten, insa-
nın bunda bir etkisi yoktur” diyen görüş ki biz bunları Cebriye 
olarak sonradan ifade edeceğiz. Mu’tezile ise diyor ki “Bunda 
tamamen beşerin kendi iradesi söz konusudur. Allah’ın bu-
rada bir takdiri değil, beşerin yapıp ettikleri vardır. Kul fiilinin 
halıkıdır. Dolayısıyla bütün sorumluluk yapanlara aittir.” Bir 
sorumluluk paylaşımı var. Buradan kaynaklanan Mu’tezile ve 
Cebriye’nin daha sonradan başka bazı akımlarla kaynaşması, 
gelişmesi, dağılması bu dönemi ifade ediyor.

Mu’tezile, Râfizî, Cebriye diyerek Bediüzzaman’ın ifade et-
tiği keşmekeş içerisinde ümmet ne yapacağını bilemez halde 
yolunu şaşırdı değil elbette. Üstad Bediüzzaman’ın Şualar’da 
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saydığı isimleri zikredeceğim. Özel seçilmiş olduğu anlaşılan 
isimler Buhârî ve Müslim (hadis alanında iki büyük otorite), 
İmam-ı Âzam, İmam-ı Şafiî, İmam-ı Malik, İmam-ı Ahmed ibni 
Hanbel ve İmam Gazâlî. İmam Gazâlî’ye kadar sayılan bu dört 
imam aslında İslam fıkıh sistemin kurucuları, hukukun kurucu-
ları. İslamî yaşayışı hakikate uygun olarak geliştiren şahsiyet-
ler. İmam Gazâlî (ra) ise İslam düşüncesindeki en büyük dö-
nüm noktasını temsil eder. Kendisinden sonra ve kendisinden 
önce diye hatta İslam düşüncesi tasnife tabi tutuluyor. İmam 
Gazâlî’nin (ra) özellikle Kur’an’ı dinlemeyen felsefeyle verdiği 
bir mücadele var, hukema ile yapmış olduğu mücadele var. 
Onunla ve sonrasında Gavs-ı Âzam’ın (ks) Bağdat’ta tasavvuf 
yoluyla dine yaptığı büyük hizmet var. İslam ümmetinin istika-
mette kalabilmesi için elbette. Bütün bu çabalar ve Cüneyd-i 
Bağdâdî anılmış, o da önemli bir şahsiyettir. Özellikle tasavvu-
fun sünnete ve Kur’an’a uygun kalabilmesi için verdiği müca-
deleyi biliyoruz.

Fitne mağlup edildi

“Şeriat ve itikad noktasında ehemmiyetli sarsıntılar olma-
sı hengâmında Buharî, Müslim, İmam-ı Âzam, İmam-ı Şâfiî, 
İmam-ı Mâlik, İmam-ı Ahmed ibni Hanbel ve İmam-ı Gazâlî 
ve Gavs-ı Âzam ve Cüneyd-i Bağdadî gibi pek çok eâzım-ı 
İslâmiye imdada yetişip o fitne-i diniyeyi mağlûp ettiler” di-
yor Bediüzzaman hazretleri. Yani bu dinî fitne mağlup edildi. 
Kimler tarafından? Büyük hadis ve fıkıh ve tasavvuf Üstad-
ları tarafından. Bu İslam’ın ilk beş asrını ifade ediyor bize. İs-
lam’ın ilk üç asrı fıkıh ve hadisin tedvin edildiği dönem, sonraki 
iki-üç asrı birleştirirsek felsefenin İslamîleştirildiği bir dönem, 
İmam Gazâlî gibi büyük dehalar tarafından. Neticede bu fit-
nenin mağlup edildiği görülüyor İslam’ın ilk beş yüz senesinde. 
Sonrasında ise çok önemli bir tespit var burada. Yine bir siyasî 
müdahale var, Asya kaynaklı bir siyasî müdahale; o da Cengiz 
ve Hülâgû istilası. Abbasîleri yıkan ve İslam iktidarıyla beraber 
İslam düşüncesini de teşviş eden yani karıştıran bir akım. Bu 
akımın sonrasında biz bin sene içerisinde İslam düşüncesinde 
parçalanmanın artık tam da toparlanamadığını görüyoruz.

İslam düşüncesindeki bu dağılmanın esas sebebi

“Bu parçalanmanın, bu dağılmanın, yani İslam düşünce-
sindeki bu dağılmanın esas sebebi nedir?” diye bir tespite 
ulaşmak istersek yine Üstad Bediüzzaman’ın tabiriyle istib-
dat karşımıza çıkıyor. Yani sonuç olarak itikattaki parçalanma 
bile özü itibarıyla siyasi olayların etkisi altında gerçekleşiyor. 
Bunu tespit edebiliyoruz şöyle diyor: “İhtilâfâtı beyne’l-İslâm 
îkâ edip Mûtezile, Cebriye, Mürcie gibi dalâlet fırkalarını tevlid 
eden istibdattır” diyor. Siyasetteki otoriterlik neticede itikadı 
parçalamış görünüyor. Şöyle bir bağlantı kuruyor Bediüzza-
man, siyasî istibdat ile bu fırkalaşma arasında arada bir geçiş 

yeri var muhakkak. Bir safha daha var, o da şu: “Taklidin pederi 
ve istibdad-ı siyasînin veledi olan istibdad-ı ilmî” diyor.

İlmî istibdat siyasî istibdadın neticesi

Siyasî istibdat ilmî istibdadı doğruyor. Özellikle medrese 
sisteminde bir skolastiğin ortaya çıkmasından söz edilebilir. 
Zımnında bu var. Skolastik belli şeylerin nakil suretinde öğ-
retilmesi şeklinde bir eğitim sistemidir. Bu da taklide sebep 
oluyor. Taklit sonunda bazı akımların mutaassıp taraftarları 
tarafından başka akımlarla çatışması şeklinde tezahür ediyor. 
Bunu önlemek mümkün değil. Siyasî istibdat ilmî istibdadı ne-
tice veriyor, ilimde bir istibdat doğuruyor ve o da fırkalaşmaya 
sebep oluyor. Bin yıldır yaşanan İslam itikadını bile parçalaya-
cak derecede şiddetli etki yapan acıklı ilmî istibdat tecrübe-
sine Bediüzzaman’ın bir çözüm önerisi var. Üstad Bediüzza-
man Münazarat’ta “Meşrutiyet-i ilmiye hakkıyla teessüs etse 
meyl-i taharri-i hakikatin imdâdıyla, fünun-u sâdıkanın muâ-
venetiyle, insafın yardımıyla şu firak-ı dâlle Ehl-i Sünnet ve 
Cemaate dahil olacakları kaviyyen me’mûldür” diyor.

İlim hürriyetini gerçekleştirmek lazım

Ümidini açık biçimde hürriyete bağlamış Üstad Bediüzza-
man. Bu fırkaları birleştirebilecek olan şey nedir? Güç nedir? 
Siyaset değil, siyaset zaten parçalamış. İslam siyasetindeki 
parçalanma zaten itikadı da parçalamış. Bunu düzeltmenin 
yolu sonuçtan başa doğru gitmek. Sonuçta ilmî istibdat fır-
kalaşmaya da sebep olduğundan o zaman ilimde bir hürri-
yeti bulmamız lazım. İlim hürriyetini gerçekleştirmek lazım. 
İlim, sanat, edebiyat, düşünce, fikir ve felsefede hürriyet. İlim 
hürriyeti derken bunların tamamını kastederek söylüyorum. 
Sonunda siyasette de hürriyeti zaten netice verebilir. Artık o 
bin yıllık dağılmanın çözümünü arıyorsak belki burada aramak 
lazım. Bilimsel hürriyet, fikirde hürriyet ve inançta hürriyet.  
(Devamı rne.com.tr’de)
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Risale-i Nur Enstitüsü’nün 2018-2019 Pazar Seminerleri 
kapsamında Prof. Dr. Ergün Yıldırım “Cihadın Toplumsal Tarihi” 
semineri verdi.

Sunuculuğunu Ali Osman Çetin’in yaptığı halka açık olan 
seminer İzzet Akada’nın Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Ci-
had ve İsyan kitabını yazdığında yapılan “Daha sevimli şeyler 
yazsaydınız” eleştirilerine karşılık verdiği “Bizim toplumumuz-
da çatışmalar, isyanlar varsa, bazıları da buna cihad adını ve-
riyorsa bize de düşen kendi çabamızla bu konular üzerine ko-
nuşmak, aydınlanmak ve aydınlatmaktır” cevabıyla seminerine 
giriş yapan Yıldırım’ın konuşmalarından öne çıkan başlıklar şu 
şekildedir:

Cihad nedir?

Cihad hakikaten çok mühim bir meseledir. Okudukça, 
araştırdıkça ve bugünün olaylarını yorumlayan Avrupalı sosyal 
bilimcilere baktıkça işin önemini çok daha fazla insan anlama-
ya başlıyor. Çünkü cihad etrafında çok fazla tartışmalar ve kafa 
karışıklıkları var. Oryantalistler doğrudan “cihadçı hareketler” 
diyerek cihadı El-Kaide ve DEAŞ’ın yaptığı terörist ve isyan fa-
aliyetlerine indirgiyorlar. Dolayısıyla bizim bugün “İslamofobi” 
diye şikâyet ettiğimiz ve Avrupa’da yaşayan Müslümanları da 
ciddi anlamda rahatsız eden dışlayıcı ve ötekileştirici faaliyet-
lerin temelinde de sürekli bu cihadçı hareketler deyip yapılan 
damgalamalardır. O nedenle hakikaten “Cihad nedir?” onu 
tümüyle efendim “İslam’da cihad yoktur” deyip reddetmek 
ne kadar yanlış ve oryantalist bir tutumsa aynı zamanda ci-
hadı DEAŞ, El-Kaide, Boko Haram ve diğer örgütlerin yaptığı 
şiddet, vahşet ve isyana da indirgemek o kadar yanlış bir şey.  

Bizim literatürümüze, İslam toplumlarının tarihine baktığımız-
da cihadın çok geniş, zengin, farklı ve çeşitli biçimleriyle kar-
şılaşıyoruz.

Cihadın zengin bir tanımı var

Cihad için Râgıb İsfahânî’nin Kur’an kavramlarıyla ilgili söz-
lüğüne baktığımız zaman “cehd etmek, takat sahibi olmak, 
kudret sahibi olmak, gayret etmek, mücadele etmek” şeklinde 
açıklamalarını görüyoruz. Bütün bunları Allah rızası için yap-
mak, iyilik için yapmak. Cehd/mücadele, bunu ister kalemle 
yapın isterse irşadla, ister tebliğle yapın isterse mülkle, ister-
seniz kılıçla yapın. Bütün bunların merkezinde cehd vardır, Al-
lah rızası için cehd içinde olmak vardır. Allah rızası için cehd 
içinde olan isterse bunu Müslüman bir vatanı savunma için 
yapsın (kılıçla yani) isterse irşadla, tebliğle yapsın veya kendi 
malını vererek yoksullara yardım etmek için yapsın ya da halkı, 
tebaayı, milleti adaletle yönetmek için yapsın. Bütün bunların 
hepsi hakikaten bir bütünlük içinde cihad kavramının siyâset-
nâmelerde, Kur’an’da, sünnette, fıkıhta, gazâvâtnâmelerdeki 
durumuna baktığımız zaman bunu görüyoruz. O nedenle ço-
ğul bir boyutu var cihadın.

DEAŞ ve El-Kaide cihadı tek bir anlama indirgiyor

DEAŞ ve El-Kaide denilen yapılara baktığımız zaman onlar 
cihadı tek bir anlama indirgeyecekler. Sadece şiddete ve kılıca 
indirgeyecekler. Cihadın diğer bütün anlamlarını yok sayacak-
lar. Bu ciddi bir deformasyon demektir. Bu cihadın isyan kon-
septi içinde yorumlanarak sadece kılıçla eşitlenmesi demektir. 
Reel cihad dediğimiz zaman Müslüman toplumların tecrü-
beleri, pratikleri, tarihleri ve toplumsal hareketlerinde ortaya 
çıkan cihad demektir. Müslümanların tarihi tecrübelerinde, 
gazâvâtnâmelerde gazâvât olarak cihad var. Müslümanların 
tarihî tecrübelerinde diyelim Hâricîler ve Vehhâbîler çıkıp isyan 
hareketlerini yapıyorlar –isyancı hareketler bunlar– ve bunlar 
cihad yaptıklarını söylüyorlar. İslam tarihinin tecrübelerinde 
irşad faaliyetleri var ve bu irşad faaliyetleri için yapılan, içine 
girilen cehdlere cihad denir. Dolayısıyla cihadın bu realiteyle 
–Kur’an ve sünnetten anlaşılanın beşerî tecrübeyle– tarih ve 
toplum içinde nesnelleşerek pratiğe dönüşmesi hali var.

Fıkıh cihadı dört temel esasa bağlıyor

Cihadın normatif boyutu da var, yani normlara, esasla-
ra dayanan, tanımlanan, sınırları belirlenen. Kur’an ve sünnet 
cihadın ne olduğu konusunda bize çeşitli ayetlerle, peygam-
berin açıklamalarıyla ve örnek davranışlarıyla cihadı açıklıyor 
ve gösteriyor. Fıkıh Kur’an ve sünnete bakarak âlimlerimiz 

Şekercihan36



Cihadın Toplumsal Tarihi
Prof. Dr. Ergün Yıldırım

tarafından bu cihad bir sistematiğe bağlanıyor. Dolayısıy-
la mesela İmam Ebû Hânife “Müslümanlar ve Müslümanların 
dışındaki herkese karşı cihad Kureyşli müşrikler için geçerlidir. 
Eğer Müslümanların dışında olan insanlarda zımnî statüsünü 
kabul etmişler ise (E.G.: Ben ona Zımnî Sözleşmesi diyorum) 
yani ‘Ben Müslümanların tebaası olmayı kabul ediyorum belli 
bir vergi ödeyerek onlar benim güvenliğini sağlıyor’ diye kabul 
ediyorlarsa o artık İslam toplumunun, İslam devletinin mahi-
yetindedir ve onlara karşı kılıç cihadı edilmez” diyor. Fıkıh, ci-
hadı çok veciz olarak dört temel esasa bağlamış: “Cihad kalp, 
dil, el ve silâhla yapılır.”

Kalple cihad

Kalple yapılan cihad yani genel tartışmaları bir sistem 
içinde ifade edersek kalple cihad insanın kendi nefsi üzerine 
cehd etmesi, nefsini eğitmesi, olgunlaştırmasıdır. Kötülükle-
rin en büyük yuvalandığı yerlerin başında insanın kendi var-
lığı gelir. Kendisi dışındaki sistemler, siyasî yapılar, toplumsal 
alanlar gelmez. Önce kendi dünyası gelir. Dolayısıyla insanın 
kendi kalp dünyasında yuvalanan kötülükler varsa onlara karşı 
mücadele etmek, nefsi tezkiye etmek, benliği olgunlaştırmak 
en büyük cihaddır. Sufîler buna “büyük cihad” diyor. Hazret-i 
Peygamber’in (asm) savaştan dönerken söylediği sözü temel 
alarak bunu sistemleştiriyorlar. “Şimdi küçük cihaddan geldik, 
büyük cihada gidiyoruz.” Nefis terbiyesi dediğimiz şey insanın 
kendi varlığını olgunlaştırması, benliğini güzelleştirmesi, ken-
dini kötülüklere karşı ayakta kalabilecek bir donanımla eğit-
mesidir.

Dille cihad

Dille yapılan cihad: irşad ve tebliğ. Mesela cihadla ilgili ilk 
ayetler Mekke’de iniyor. Halbuki biz cihadı eğer doğrudan şid-
det, doğrudan kılıç diye anlarsak Mekke’de henüz Müslüman-
ların harb etme dönemi yok, Müslümanlara bu izin verilmemiş. 
Haliyle tefsirciler diyor ki burada cihaddan kastedilen irşaddır. 
Cihadın sadece kılıç manasına gelmediğini de Furkan sure-
sinin 52. ayetinden de anlıyoruz. Büyük cihad tebliğ yapılan, 
irşad edilen, insanlara Allah’ın anlatıldığı cihaddır. Bediüzza-
man en zor tarihsel dönemde Anadolu’yu baştanbaşa cihad-ı 
ekber davranışıyla nurlandırmaya çalışıyor.

Elle cihad

Âlimler diyor ki “Elle yapılan cihad adaletin sağlanmasıdır.” 
Müslümanların yöneticilerinin adaletle hükmetmesi elle yapı-
lan cihaddır. İbn Haldûn savaşlardan bahsederken dört kate-
gori üzerinde durarak diyor ki “İnsanlar dört nedenden dolayı 

savaşırlar.” Birincisi insanların doğuşundan gelen kıskançlık-
lar, kötülükler, hani işte o nefiste yuvalanan yıkıcı rekabetler. 
İkincisi insanlar mal, mülk, ekonomik nedenlerden dolayı rakip 
gördüğü insanlara hücum etmesi, onlara tahakküm etmesi, 
onları yok etmesi, kabileler arasındaki savaşlar bunun örne-
ğidir (mesela İslam gelmeden önce Arap toplumlarında kabi-
leler savaşı var, yoğun bir biçimde. Bir şair o dönem hakkında 
savaşmanın yüceltilen bir şey olduğunu ifade ediyor.) Neden 
savaşılıyor? Ölmezsen ganimet var, ölürsen şeref var, kabile-
si savaşçı olarak yüceltilecek, kabilenin yüceliği için. İslam’ın 
cihad anlayışı Araplardaki bu kabileci ve ganimetçi anlayışı, 
birbirine üstünlük iddiasını değiştiriyor ve diyor ki “Din yeryü-
zünde Allah’ın oluncaya kadar savaşınız, fesad ve fitneyi kaldı-
rıncaya kadar ve adaleti hâkim kılıncaya kadar mücadele edin.” 
İbn Haldûn’a göre üçüncü savaş da din için yapılan cihaddır. 
Dördüncüsü hükümdarın kendisine yapılan isyanı bastırmak 
veya adaleti uygulamak için yaptığı savaştır. “İlk iki savaş fe-
sad ve zulümdür. Son ikisi de adalet ve cihaddır.” İbn Haldûn 
büyük bir Müslüman düşünür ve hakikaten ortaya koyduğu 
bu tespitler önemlidir.

Cihadın sınırları

Cihad Allah’ın rızasını merkezde tutarak dil, el, kalp ve kı-
lıçla yapılan mücadelelerdir. Fıkıhta bunun kılıçla yapılması du-
rumu bile çeşitli normlara bağlanmış. Mesela deniyor ki Müs-
lümanları temsil eden otoriteden izin alınması lazım. Mesela 
savaş anında kadınlar, çocuklar, ağaçlar ve kutsal mabetlere 
dokunulması yasaklanıyor. Şimdi bırakın sinagog, havra ve ki-
liseye dokunmamayı, DEAŞ ve El-Kaide’nin yaptıklarına bakın. 
Müslümanların camilerini bombalıyorlar. Sina Yarımadası’n-
da, Mısır’da birkaç ay önce iki yüzün üzerinde insan camiler-
de katledildi. Bunun cihadla nasıl bir alakası olabilir. Bu çıplak 
bir şiddet eylemidir. Bu “cihad”ın isyancılığa transfer edilerek  
yorumlanmasıdır. (Devamı rne.com.tr’de)

Şekercihan 37



PAZAR SEMİNERLERİ

Risale-i Nur Enstitüsü’nün 2018-2019 Pazar Seminerleri 
kapsamında Muhammed Emin Yıldırım “Kur’an ve Oruç” se-
mineri verdi.

Sunuculuğunu Hasan Said Kalınoğlu’nun yaptığı halka 
açık olan seminer İzzet Akada’nın Kur’an-ı Kerim tilaveti ile 
başladı ve devamında “Kur’an ve Oruç” seminerini gerçekleş-
tirildi. Yıldırım’ın konuşmalarından öne çıkan başlıklar şu şe-
kildedir:

Allah Resulü’nün (asm) Ramazan’ı karşılayışı

Her sene geldiği için galiba Ramazan’ın tam olarak kıyme-
tini takdir edemiyoruz. Allah Resulü’nün (asm) ve sahabenin 
Ramazan’ı nasıl karşıladığını bir mukayese ile zihinlere sun-
mak istiyorum. Bir insanın hayattaki en azize varlığı annesidir. 
Gurbet yaşarken de en fazla insan annesini özler, annesi de 
evladını özler. Uzun bir süre ayrı kaldığınız anneniz yüreğinde 
hasret biriktiriyor biriktiriyor ve sonra sizden 2 ay sonra ge-
leceğim diye haber geliyor. 2 ay sonra geleceğim müjdesini 
anne duyduktan sonra artık askerde tezkere sayar gibi geriye 
doğru günleri sayma başlar. Geleceğiniz an heyecan dorukta-
dır, o gün anne farklı bir ruh halindedir. Çocuğu neyi seviyorsa 
hazırlanmıştır, gözü saattedir. Tam geleceği an kapıya iner ve 
kucaklayarak karşılar. Allah Resulü’nün (asm) de Ramazan’ı 
karşılayışı bu şekildedir.

Peygamberimiz (asm) sürekli kulluğunun üstüne koyarak 
devam ediyor

Zamanın şartlarıyla bizler paldır küldür Ramazan’a giriyo-
ruz ancak Peygamber Efendimiz’in (asm) Recep ile başlayan 
bir Ramazan heyecanı var. Allah Resulü’nün (asm) hayatında 
Ramazan ile başlayıp Ramazan ile biten bir kulluk yok. O her 
zaman nafile ibadetlerini yapıyor. Efendimiz’in (asm) var olan 
heyecanına Ramazan’da daha da fazla bir heyecan katılıyor. 
Efendimiz’in (asm) içinde evradı, ezkarı, tesbihat vs. her şeyi-
nin olduğu bir kulluk çizgisi var. Recep ayında bu çizginin biraz 

üzerine çıkıyor, Şaban’da biraz daha üzerine çıkıyor. Meşhur 
hadisinde rahmet, mağfiret ve cehennemden azad günleri 
olarak 3 tane 10 güne ayırdığı Ramazan’a varınca her 10 gün-
de kulluk seviyesinden yukarı doğru seviyesini daha da arttı-
rıyor. Efendimiz Ramazan’ı en zirve noktada bitiriyor. Sonrası 
ilk başladığı kulluk seviyesine inmiyor. Sadece birazcık bir iniş 
gösterip her sene üstüne daha da koyarak kulluğunu devam 
ettiriyor.

Ramazan’da ibadetlere sonuna kadar devam etmeliyiz

İlk gün teravihte camilerimiz ağzına kadar doluyor maşa-
allah. 2-3 gün sonra yavaş yavaş camilerimizin çözüldüğü-
nü göreceğiz. 10. güne gelince camilerimizdeki safların yarı, 
ortalara doğru gelince ya aynı ya da biraz daha az olduğunu 
göreceğiz. 27. gece istisna olarak yine camiler doluyor ve o 
günden sonra Ramazan bitiyor bizim için. İlginçtir hanımla-
rımız da aynı halde, onlarda şöyle bir hastalık var: hatimler, 
okumalar son 2-3 güne kadar bitecek. Çünkü daha önemli 
bir iş olan bayram temizliği var. Efendimiz’in (asm) heyecanını 
anlayabilsek başında başlattığımız heyecanlı yürüyüşü sonu-
na kadar sürdürmeye gayret ederiz.

Oruç bu ümmet ile kemale erdi

Ramazan’ın Müslümanların gündemine girmesi hicrî 2. se-
nedir. Bakara suresinin 183. ayetiyle beraber Ramazan’la tanı-
şıldı. Arapların eskiden “Ramad” dedikleri bir aydı, sonrasında 
Ramazan diye isimlendirdiler. Bu kısa ayet 3 şeyi bizim nazarı-
mıza veriyor. Hem orucun tarihçesini veriyor hem orucun farz 
olduğunu bildiriyor hem de orucun hikmetini söylüyor. Kur’an 
az sözle çok şey söyleyen Mu’ciz-ül Beyan’dır. Buradan oru-
cun önceki ümmetlere de farz kılındığını görüyoruz. Her şey 
nasıl son din ile kemale erdiyse oruç da bu ümmet ile kemale 
erdi. Gece nimetinden, bereketinden faydalanabilmemiz için 
Rabbimiz bizi 30 gün sahura davet ediyor. Efendimiz (asm) 
hayatımızı tanzim ediyor: “Sahurda çok yiyin, iftarda az yiyin” 
diyor. Dikkat ederseniz günümüzde tam tersi yapılıyor. Çok 
ve az tabirleri de bizim dünyamızda alt üst olmuş. Peygam-
berimiz’in (asm) yeme içme adabında bir nizamı var bu Ra-
mazan’da da değişmiyor, aynı şekilde devam ediyor. Midemizi 
üçe ayırmamızı söylüyor; üçte biri su, üçte biri yemek ve üçte 
biri de boşluk. İftarda veya sahurda tıka basa yiyin diye bir şey 
söylemiyor.

Allah asla hikmetsiz iş yapmaz

Allah Hakîm’dir, hikmetsiz asla iş yapmaz. Bakara 183’ten 
orucun hikmetini de öğreniyoruz. Orucun hikmeti insanı tak-

Şekercihan38



Kur’an ve Oruç
Muhammed Emin Yıldırım

vaya eriştirmesidir. Aklımıza şöyle bir soru gelebilir: “Oruç tu-
tuyorlar ama hiç sakınmıyorlar, burada bir problem yok mu?” 
Elbette var ama problem haşa Allah’ın buyruğunda değil. 
Problem bizde, biz namazı da orucu da sadece şekle indirge-
diğimiz için alacağımızı tam manasıyla alamıyoruz. Hayatımızı 
namazla tanzim ve ikame edebilseydik yani namazda “Sade-
ce Sana kulluk ederiz” gibi sözlerimizi bir sonraki namazımıza 
kadar tutabilseydik hakkıyla namaz kılmış olurduk ve o na-
maz bizi her türlü kötülükten, çirkinlikten koruyacak. Eğer biz 
orucu da hakkıyla tutabilsek takvaya erişeceğiz ve takva da 
bizi koruyacak. O zaman oruç anında çılgına dönmüş gibi öf-
keli hale gelmeyeceğiz. Oruç bilakis çirkinliklerimizi giderecek, 
oruç bilakis yıprattıklarımızı tamir edecek.

Cehd, cihad ve cenk

Hicrî 2’den 10’a kadar Efendimiz’in (asm) hayatında 9 tane 
Ramazan var. 9 Ramazan’ın 4 tanesi 29 gün, 5 tanesi 30 gün-
dür. Efendimiz’in (asm) geçirdiği toplam 266 Ramazan günü-
nü en ince ayrıntılarına kadar biliyoruz. 266 günün tamamını 
anlatmak mümkün değil ama 3 kelimeyle özetlersem bunlar: 
Cehd, cihad ve cenk. Uykuya, rehavete, eğlenceye karşı ina-
nılmaz bir gayret, cehd var. Eğlence ve heyecan farklıdır. O 
mübarek ayda ibadetlerin ruhaniyetine aykırı eğlenceye ke-
sinlikle yer yok. Cihad ile cenk ayrıdır. İslam ile insan arasında-
ki her türlü engelleri kaldırma çabasının adı cihaddır. Nefsim 
İslam’ı yaşamamı engelliyorsa ve ben nefsimle mücadele edi-
yorsam ben bir mücahidimdir. Ramazan aylarında Efendimiz 
(asm) birçok cenke/savaşa katılmıştır. İstanbul gibi de değil, 
Medine çöl sıcaklarında sahabelerle sefere çıkmıştır.

Allah bizimle konuşuyor

Ramazan’ı Ramazan yapan asıl ruhun Kur’an olduğunu 
söylüyor bize Bakara 185. ayet. Öyle bir ayki, o ayda Kur’an 
indirilmiştir. Ramazan’da oruç Kur’an’ın nazil oluşuna karşı 
kulun ortaya koyduğu bir şükürdür. Dolayısıyla oruç dışında 
Ramazan’daki en önemli ibadetlerden birisi de Kur’an’la ünsi-
yet kurmaktır. Gerçek dost dostuyla asla maskeli bir biçimde 
konuşmaz. Arkadaşlık samimiyet ister. Samimiyet saffet ister. 
Saffet ise her türlü maskeden arınmak ister. Aynı arkadaşlı-
ğı Kur’an ile de kurmamız gerekiyor. Hz. Osman (ra) diyor ki: 
“Eğer bizim kalplerimiz arınmış olsa asla biz Kur’an okumaya 
doymayız.” Telefonumuza gelen bir mesaja bakmadan on da-
kika duramıyoruz. O mesaja bakma heyecanından daha faz-
lasını Allah’ın bize mesaj olarak gönderdiği Kur’an’a karşı gös-
termeliyiz. Allah bizimle konuşuyor diye Kur’an’ı okumalıyız.

Kur’an’ı mehcur bırakmamalıyız

Furkan suresinin 30. ayeti “O gün Resul diyecek ki ‘Ya 
Rabbim! Benim kavmim Kuran’ı mehcur bıraktı’” der. Bura-
daki kavim Müslümanlar değil, Mekkeli müşrikleridir diye sıy-
rılabiliriz. Çok iyi bildiğimiz bir şey var ki, sebebin hususiliği 
hükmün umumiliğine aykırı değildir. Tefsir usulünde önemli 
bir kaidedir, Allah Resulü (asm) ve sahabe de bize bunu öğ-
retiyor. Ayette mehcur diyor, metruk değil. Metruk terk et-
mektir, mehcur ise hicret etmek. Kur’an’dan hicret etmek nasıl 
olur? Misalen evde bir sorun yaşadınız, sorunu çözmek için 
Allah’ın kitabını bilen bir hakem tayin edersiniz ve onun verdi-
ği hükümle hareket edersiniz. Eğer başınıza bir iş geldiğinde 
“Allah ne diyor? Resul nasıl yol gösteriyor?” diye sormazsanız 
Kur’an’dan hicret etmiş olursunuz. Sadece Ramazan’dan Ra-
mazan’a Kur’an okumakla mesele hallolmuyor. O kitabın eğer 
ahkamıyla amel etmezsek, ahlakıyla ahlaklanmazsak Kur’an’ı 
mehcur bırakmış oluruz.

Din heyecan ister

Bu din heyecan ister, heyecansız yaşanmaz. O heyecanı 
duyduğumuz zaman ancak etrafımıza da duyurabiliriz. Bu 
ülke başta olmak üzere bütün İslam dünyasında çok ciddi bir 
imtihan var. Bu imtihanın temelinde de ümitsizlik, umutsuz-
luk, heyecansızlık ve neşesizlik var. 20. asrın iman mimarı da 
tâ o günlerde hep umut aşılıyordu. Herkesin öldük, bittik de-
diği zaman “Avrupa İslam’a gebe” deyip bakışları Avrupa’ya 
çeviriyordu. Peygamber ikliminden nasiplenmiş bir insanın 
ufkudur bu. O ufuk bizim de ufkumuz olmak durumundadır. 
Belki caddeler, sokaklar istediğimiz gibi değil, belki televiz-
yonlar istediğimiz gibi değil, belki çocuklarımız da istediğimiz 
gibi değil ama alemlerin rabbi olan Allah var, O’nun indirdiği 
kitap var ve peygamberi var. Biz bu değerlerimize dört elle 
sarılacağız. Elimizden geldiğince bundan mahrum olanlara 
duyuracağız.

Şekercihan 39



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



Şekercihan Derneği olarak farklı eğitim kademelerindeki 
öğrencilere barınma, iaşe ve burs imkanları sağlamak gibi 
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143. Sayı Çıktı!


