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Safa Mert / Türkiye
Konu: İ’la-yı Kelimetullah Bu Asırda Maddeten Terakkiye Mütevakkıftır
“Ekser Enbiyanın Asya’da zuhûru, ağleb-i hükemanın Avrupa’da gelmesi, kader-i ezelînin bir
remzi, bir işaretidir ki; Asya akvâmını intibaha getirecek, terakkî ettirecek, idare ettirecek; din
ve kalbdir. Felsefe ve hikmet ise, din ve kalbe yardım etmeli, yerine geçmemeli.” Diyen üstat
Bediüzzaman dikkatleri dine çevirmektedir.
Evet, Müslümanlar doğru İslamiyet’i ve İslamiyet’e layık doğruluğu yaşadıklarında maddimanevi terakki edip medeniyetler inşa ederek dünyevi saadetlere mazhar olduklarına tarih en
güzel şahittir. Dinde zaaf gösterip lakayt kaldıkları ölçüde de karışıklıklara, ayrılıklara ve
ihtilallere maruz kaldıklarını yine tarih gösteriyor. Diğer dinler ise bilakistir. Onlar, dinlerinde
gösterdikleri taassup ölçüsünde gerilemişler ve Dinlerine lakayt kaldıkça ilerlemişlerdir.
Çünkü onların hayatı düzenleyen kanunları beşeridir. İlahi değildir. Hâlbuki İslamiyet, kelâmı ezelîden geldiğinden, ebede gidecektir. Dinimiz dünyevi ve uhrevi saadeti tanzim eden
kuralları belirlemiştir. Allah ü Teala Resül-ü Ekremine Kur’andaki hükümleri yaşama ve
onları tatbik etme nimetini ihsan etmiştir. Onun için Müslümanlar nebevi hayatı
yaşayabildikleri ölçüde ilerlemişlerdir. Demek halas ve necatımız o hablülmetine temessük
iledir.
Dinimiz terakkiye engel değil, bilakis terakkiyi emreder. Terakkisiz İslamiyet teali edemez.
Dinimiz bir milletin medenileşmesi ve terakki etmesi için gereken usul ve esasların tamamını
havidir. İslamiyet, terakkinin esasları olan meşveret, hürriyet, adalet, eşitlik, kardeşlik gibi
temel konuların üstünde hassasiyetle durmuştur.
Üstad Bediüzzamaman Kur’an-ı Kerimde Peygamberlerin mucizelerinden bahsedilmesinin bir
sırrını da konumuzla ilgili olarak şöyle açıklamaktadır: “Kur’ânı Kerîm’in işârâtından
fehmettiğime göre, mu’cizatı enbiyâdan iki gaye ve hikmet ta’kib edilmiştir:
Birincisi: Nübüvvetlerini halka tasdik ve kabul ettirmektir.
İkincisi: Terakkiyat-ı maddiye için lâzım olan örnekleri nev’i beşere göstererek, o
mu’cizelerin benzerlerini meydana getirmek için nev’i beşeri teşvik ve teşci’ etmektir. Sanki
Kur’ân-ı Kerîm, Mucizeler diliyle insanlara diyor ki: Ey insan! Hz. Süleyman gibi iki aylık
yolu bir günde git. Hz. İsa gibi en dehşetli hastalığın tedavisine çalış. Hz. Musa’nın asası gibi
yeraltı kaynaklarını çıkar. Hz. İbrahim gibi ateşin yakmadığı maddeleri bul. Hz. Süleyman ve
Yakup gibi doğuda ve batıda en uzak sesleri işit ve suretleri gör. Kokuları al. Hz. Davud gibi
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sanayinin hammaddesi olan demiri bal mumu gibi yap. İstifade et. İşte peygamberlerin
mucizelerinden istifade ediniz. Taklitlerini yapınız. Demek Kur’an her yönüyle insanları
maddi ve manevi terakkiye sevk etmek için ders veriyor.”
Diyen Üstad Bediüzzaman geçmişi doğru okuyanın geleceğe doğru yol ve yöntemlerle ancak
yürüyebileceğini söylemiştir.
Evet, İslam’ın ilk devirlerinde bütün Müslümanlar mütemadiyen çalışıyorlardı. Yaşamak ve
yaşatmak için çabalıyorlardı. İslam medeniyeti bir tarafta Afrika içlerinden atlas okyanusuna,
diğer taraftan Hint okyanusuna kadar genişlemişti. İla’yı kelimetullaha üç kıtada hizmet
edildi. Müslümanlar, dinde zaafa düşüp ihlâslarını kaybedince gerileme ve dağılma yüz
gösterdi.
ÜSTAD BEDİÜZZAMANA GÖRE TERAKKİ İÇİN KULLANILACAK VASITALAR
İslam dininin hakikatleri hem manen hem de maddeten terakki ettirecek mükemmel bir
istidada sahiptir. Evet, İslamiyet maddi olarak ta geleceğe hükmedecektir inşallah. Çünkü
Müslümanların kalbinde gayet kuvvetli, kırılmaz ve sarsılmaz beş kuvvet yerleşmiştir.
1. İslamiyet hakikatidir. Zira bu din gerçek medeniyetin müessisidir. Bu medeniyette
huzur ve sükûnet vardır. Saadet ve adalet vardır. Kurdun kuzuya zarar veremediği bir
emniyet vardır. Bu medeniyette kahır ve zulüm yoktur. Kan ve gözyaşı yoktur. Hatta
gayr-i Müslimler ve zayıf milletler dahi İslam medeniyetinin şefkat ve himayesi
altında rahat ve huzur bulmuşlardır. İnsanlığın alabileceği en güzel meta İslam
medeniyetidir. Onun için ruhumuzla, canımızla, vicdanımızla, fikrimizle ve bütün
gücümüzle milletimiz olan İslamiyet için çalışmalıyız.
2. Terakkiye olan şiddetli ihtiyacımızdır. İhtiyaçlar medeniyetin üstadıdır. Şiddetli
ihtiyaç, arzuyu aşk derecesine çıkarır. Aşk derecesine gelen bir ihtiyaç ise insana her
şeyini feda ettirir. İşte bu şiddetli ihtiyaç elimizde büyük bir kuvvettir.
3. İslamiyet’in verdiği hürriyettir. Her türlü istibdadı parçalayan ve yüksek duyguları
heyecana getiren, insana layık ve gerçek medeniyete hizmet eden hürriyettir. Evet, bu
hürriyetten istifade ederek rekabet duygusuyla değil, insanlığa hizmet anlayışıyla
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hayırda yarışacağız. Yani insanlara hakikati ders vermek, yüksek maksatlar için onları
çalıştırmakta birbirimizle müsabakaya girişeceğiz.
Evet, haklı hürriyetten hakkıyla istifade etmek, imandan istimdad iledir. Zira, Sâni-i
Âleme hakkıyla abd ve hizmetkâr olanın, halka ubudiyete tenezzül etmemesi gerektir.
4. İmandan gelen cesarettir. İslamiyet’in verdiği hürriyetin esası olan zalimlere boyun
eğmemek ve mazlumlara da tahakküm etmemek ve onlara karşı kibirlenmemenin
sayesinde İslamiyet’i neşredeceğiz.
5. İslamiyet’ten gelen izzetimizdir. Eskiden İslamiyet’in terakkisi düşmanın taassubunu
kırmak ve tecavüzünü defetmek kılıç ile olmuştu. Bu gün ise hakiki medeniyet, maddi
ve manevi terakki, hak ve hakkaniyetin manevi kılıçları düşmanları mağlup edip
dağıtabilir.
Bizim kalbimiz dolusu belki cesedimiz dolusu ve dağ gibi yükselmiş şecaatimiz var.
Başımızın dolusu aklımız ve zekâmız var. Göğsümüz ve sinemiz dolusu gayretimiz var.
Bedenimiz ve azalarımız dolusu itaatimiz var. Yeryüzüne yayılmış iki milyar efradımız var.
Yer altı ve yer üstü zengin kaynaklarımız var. Öyle ise bu maddi ve manevi kaynaklarımızı ve
kuvvetlerimizi kullanarak İslam medeniyetini bütün dünyaya yayabiliriz. Bu sayede dünyanın
sulh ve selametini temin edebiliriz. İnşallah
ÜSTAD BEDİÜZZAMANIN TERAKKİ İÇİN GÖSTERDİĞİ ÇARELER
“Bizim düşmanımız cehalet, zarûret, ihtilâftır. Bu üç düşmana karşı sanat, mârifet, ittifak
silahıyla cihâd edeceğiz” Diyen Üstad hazretleri çözüm için Nitelikli bir eğitimi, Fen ve
sanatta ilerleyerek güçlü bir ekonomiye sahip olmayı, ittifak-ı efkârla kuvvetimizi
birleştirmeyi teklif etmektedir.
1. NİTELİKLİ EĞİTİM: Üstad Bediüzzaman cehaletin kaldırılmasında çağın ihtiyaçlarına
cevap veren, dini ilimlerle fen ilimlerini mezceden, nitelikli bir eğitim modeli sunmuştur. O,
her alanda maneviyat ve erdemle desteklenen bir bilgiye sahip, liyakatli insanların olması
gerektiğini ve eğitimde kemiyete değil keyfiyete önem verilmesini şöyle ifade ediyordu:
“Vicdanın ziyası, ulûm-u dîniyedir. Aklın nuru, fünun-u medeniyedir. İkisinin imtizacıyla

6.Milletlerarası Risale-i Nur ve İttihad-ı İslam Semzpozyumu
http://ittihadsempozyumu.com

hakikat tecellî eder. O iki cenah ile talebenin himmeti pervaz eder. İftirak ettikleri vakit,
birincisinde taassup, ikincisinde hile, şüphe tevellüd eder.”
2. İTTİFAK: Üstad Bediüzzaman: “Üç elif ittihad etmezse, üç kıymeti var. İttihad etseler,
yüz onbir kıymetini alırlar.” Diyerek kalkınmanın yolunu dayanışmada göstermektedir. Evet,
“Ben” değil “Biz” şuuruyla gelişen bir ittifakla terakki mümkün görünmektedir.
3. GÜÇLÜ EKONOMİ: Bilgi çağında yaşayan günümüz Müslümanlarının ekonomiye
egemen olmaları için bilgiye de, fen ve sanata da sahip olmaları gerektiğini vurgulayan Hz.
Üstad, fakirliğimizi ancak bu sayede gidererek terakki edebileceğimizi söylemektedir.
Hz. Üstad ilayı kelimetullah için maddi terakkide şu fikirlerin de üzerinde hassasiyetle
durulması gerektiğini belirtmektedir.
Bir incisi: İlahi fermanın ﺎﻥ ﺍِﻻﱠ َﻣﺎ َﺳ َﻌﻰ
َ  ﻟَﻴile gösterdiği çalışma meylini ve nebevi lisanın
ِ ْﺲ ِ◌ ْﻟ
ِ ﻼ ْﻧ َﺴ
ّ ٰ ُﺎﺳﺐُ َﺣﺒِﻴﺐ
ِﷲ
ِ  ﺍَ ْﻟ َﻜdiyerek çalışmaya olan nteşvikini canlı tutmak, yanlış telkinlerle çalışma azmini
kırmamak
İkincisi: Kanaati emekte, çalışmakta değil, neticede, semerede ve mahsulde göstermek
Üçüncüsü: Sebeplere teşebbüsün bir emr-i ilahi olduğunu bilmek ve tevekkülü sebeplerde
değil neticede göstermek
Dör düncüsü: "El-hakku ya'lû" "hak üstündür" sırrınca hak olan davada, doğru vesileleri
kullanmak, batıl tarz ve yöntemlere sakınmak
Beşincisi: Kelam sıfatından gelen İslamiyet'in emirlerine uyduğumuz gibi ilahi iradenin
tecellisi olan adetullah'a da uymak
Altıncısı: Doğru bir zühd anlayışıyla, dünyanın Allah'ın isim ve sıfatlarını gösteren ve
ahiretin mezraası olan yüzlerini sevmek, dünyanın günaha ve gaflete sevk eden cihetinden son
derece sakınmak
Yedincisi: Sefaleti netice veren israftan çekinmek
Acaba istikbale karşı ehl-i iman ve ehl-i İslam için böyle maddi-manevi terakkiyata sebep ve
kuvvetli sarsılmaz esbap varken ve demiryolu gibi istikbal saadetine yol açıldığı halde nasıl
meyus olup yese düşüyoruz?
MÜJDELER OLSUN
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Her kıştan sonra bir bahar, her geceden sonra bir sabah olduğu gibi insanlığın dahi bir sabahı,
bir baharı olacak inşallah. Evet, İslamiyet güneşinin nuruyla, insanlığın huzur ve barış içinde
hakiki medeniyeti görmesini Allah’ın rahmetinden bekleyebiliriz.
Hz. Peygamberin hadisiyle son vermek istiyorum. “Cenabı-ı Hak aczi, bezginliği mazur
görmez. Aklını kullanmalısın. İşin büyüklüğü seni mağlup edecek gibi olsa bile “Allah’ın
yardımı bana yeter”, diyerek sebat ve metanet göstermelisin.”

