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Ortadoğu, çekirdeğini Müslüman unsurların oluşturması nedeniyle yal

nızca bir coğrafyaya işaret etmez. Sahip olduğu dini-kültürel özellikleriyle 

birlikte bu coğrafya İslam'ı ve İslam dünyasını temsil e~mektedir. 

Ortadoğu Peygamberler diyarıdır. Hz. İbrahim'in, Hz. Musa'nın ve Hz. 

Peygamberimizin diyarı olan bu coğrafyanın meselelerini oryantalist bakış 

açısıyla anlamaya çalışmak bizi derin yanılgılara sürükleyebilir. Merkezin 

'Kabe' olarak alındığı yeni tanımlamalar yapılmalı, bu topraklar kaynağını 

imandan alan hürriyet-i şeriyenin parladığı topraklar olarak aslına döndü

rülmelidir. 
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Teşhis 

Ortadoğu coğrafyası bugün iç içe girmiş, bir çok alana yayılmış prob
lemler yumağı ile boğuşmaktadır. Çok yönlü ele alınabilecek meselelerle 
karşı karşıya olan Ortadoğu'yu ele alırken, bu coğrafyanın özünü oluşturan 
tarihi, dini, kültürel özellikler dikkate alınmalıdır. 

Tarihi açıdan Osmanlı'nın çöküşü problemin başlangıç noktasını oluş

turmaktadır. Osmanlı çöktükten sonra Ortadoğu coğrafyasının bütün 
dengeleri değişmiş; diktatörlükler, krallıklar, farklı yapılar farklı problemleri 
beraberinde getirmiştir. Sünni yapıyı temsil eden Osmanlı'nın çöküşü ve 
bu topraklar üzerindeki hamilik rolünü bırakması bu bölgelerin marjinal 
yapıların denetimine girmesine yol açmıştır. Bu yapılara direnç oluşturan 
Sünni ulema yapısının da çökertilmesi, bölgenin Şiilik gibi marjinal bir 
inancın denetimine girmesi ve Irak ve Suriye'deki ulemanın tasfiyesi bu 
coğrafyayı dış güçlerin rroje sahası, Vehhabi-Şii çatışmasının arenası haline 
getirmektedir. Böylece l slam al~minde ciddi fay hatları oluşturulmaktadır. 
Batı'nın çıkarları ile örtüşen Iran önderliğindeki Şü çatışma, Sünni İs
lam dünyasını bölmekte, kafa ve gövde ayrılmaktadır. Kafayı, beyni temsil 
eden Türkiye ile gövdeyi temsil eden Arabistan, Kuzey Afrika birbirinden 
ayrılarak muhtemel bir ittihadın önüne geç~ektedir. Oysa bu topraklar 
medeniyet üretme kapasitesine sahip yegane I slam coğrafyasıdır. ' 

Gelinen noktada İslam dünyasındaki gayr-i İslami nizam, İslam' ı 
özüne ve ruhuna aykırı oluşum ve uygulamalar bugünkü problemin özü ~ 
oluşturmaktadır. İslam'ın özüne hakim olan hürriyet-i şer'iye anlayışı nu 
terk edilmesi ile otoriter yapılar, hak ve hürriyetleri kısıtlayıcı uygulam:n 
doğmakta, burılar da mezhepçilik ve milliyetçilik gibi bugünkü problemJ.e~ 
tetiklemektedir. 

Çözüm 
Kendi medeniyetini ve ruhunu kaybederek şidde~ bir travmaya maru 

kalan İslam aleminin bu travmadan kurtuluşunun ilk adımı kamil in ~ 
. san. 

manasındaki model insanın ortaya çıkarılması, fazıl hır toplumun ol 
turulmasıdır. Bediüzzaman Said Nursi "Eğer biz ahlak-ı İslamiyenin uş
hakaik-i imaniyenin kemalatını ef'alimizle izhar etsek, sair dinlerin ta.bil v~ 
elbette cemaatlerle İslamiyet'e girecekler. Belki, küre-i arzın bazı kıt'alar erı 
devletleri de İslamiyete dehal:t edecekler." diyerek ~~lümarıların te~:~ 
rolüne dikkat çekmekte, fazıl ınsan ve toplum modelinın oluşma şartlarılll 
nazarlara sunmaktadır. 

İslam dünyasının birkaç asırdır devam edegelen gerileme, çöküş süreci
nin asıl nederılerine dikkat çeken Bediüzzaman Said Nursi, "cehalet, zaru
ret ve ihtilaf"ı üç büyük düşmanımız olarak tesbit etmekte, "maarif; ittifak. 
ve muhabbet-i milli; teşebbüs-Ü şahsi ve sa'y-i nefsi'yi" de_ kurtuluş reçetesi 
olarak sunmaktadır. 

Bugün her sahada derin bir kriz yaşayan Ortadoğu meselesini çözmek 
için atılması gereken en önemli adımlardan biri İslam alemindeki ulemayı 
birleştirmekten ve uygun zemirılerde bu ulemayı buluşturmaktan geçmek-
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tedir. Geleceği olmayan bir toplum görüntüsü veren İslam toplumlarının 
ayağa kalkması, tarihten gelen sorunlarını halledebilmesi İslam ulemasının 
Kur'anı değerler çerçevesinde yol göstericiliğine bağlıdır. 

Bu noktada, Risale-i Nur'un uluslararası ilişkiler açısından ortaya koy
duğu metod ve kullandığı tabirler uluslararası ilişkilerde kabul gören de
ğerler ve kurallar manzumesine denk gelmektedir. Fikri, dini, siyasal öz
gürlükler, temek hak ve hürriyetler evrensel değerler olarak Risale-i Nur'da 
yer almaktadır. Ortadoğu'nun bu noktada gelişim takip etmesi, bu değerleri 
Kur'an'ın değerler manzumesi olarak ortaya koyan Risale-i Nur'a kulak 
vermesiyle mümkün olacaktır. 

Bediüzzaman'ın Said Nursı'nin en önemli projelerinden biri olan 
Medresetü'z-Zehra, kendi coğrafyasını aşarak İslam dünyasını ve bütün 
insanlığı kuşatan özelliklere sahiptir. Medresetü'z-Zehra İslam aleminin 
teraküm etmiş problemlerini anlamak ve çözmek için anlaşılmayı bekle
yen bir medeniyet projesidir. Fars'ı, Arab'ı, Kürd'ü ve Tı.irk'ü birleştiren, 
mehasin-i medeniyetin yollarını gösteren Medresetü'z-Zehra Ortadoğu'yu 
da aşan bir insanlık projesidir. 

Bugünkü eğitim sistemimiz Bediüzzaman'ın üç büyük düşmandan biri 
olarak nitelediği 'cehalet' hastalığını izale edecek ve kamil insan yetiştirecek 
niteliklerden uzaktır. Bugünkü eğitim sistemimiz içinde yer alan İmamha
tipler seküler, Kemalist yaklaşımlardan kurtarılmalı, Medresetü 'z-Zehra' nın 
prototipi olarak bir medeniyet projesine dönüştürülmelidir. 

Diğer bir yönü ile, Ortadoğu meselesini insanlığın meselesi olarak dün
ya gündemine taşımak, çözümü siyası ve askeri' odaklı yaklaşımlardan ziya
de daha çok sivil ve insanı yaklaşımlarla ele almak gereklidir. 

İslamiyet insaniyet-İ kübradır. İnsaniyet, adalet, merhamet, şefkatvb. 
değerler etrafında kümelenmek hem doğuyu hem de batıyı bu değerler 
etrafında toplamak yalnız Ortadoğu'ya değil, insanlığa da barış ve huzur 
getirecektir. 

İnsanlığın problemi haline gelen Ortadoğu dindar İseviler gibi insan
larla, insaniyete dair değerleri benimseyenlerle birlikte çözülebilir. Mimsiz 
Batı medeniyetini temsil eden 'İkinci Avrupa'ile değil, dindar İsevilerle bir
likte işler yapacağımız yollara tevessül etmeliyiz. 

Bir iç mesele gibi algılanan Kürt meselesi de Ortadoğu meselesinin çö
zümünde anahtar kavramlardan biridir. Arap Baharı'nda Ortadoğu'nun 

talep ettiklerinin en idealini kendi toplumumuz için kurgulamalı; Kemalist 
modernizasyonun dışladığı ortamdan çıkıp herkesin birbirini kabul ettiği 
bir Türkiye'nin kurulması için çabalamalıyız. Bu çabanın en önemli adımı 
demokrat bir anayasanın hazırlanmasıdır. 

Bölgenin en dinamik toplumu haline gelen Kürtler, ulus devletlerin 
getirdiği seküler anlayışın etkisine girme tehlikesiyle karşı karşıyadır. Kürt
ler aracılığı ile İslam dünyasını dar bir bölgeye sığıştırmak ama~ı taşıyan 
Marksist projeler karşısında dikkatli olunmalı, barış süreci sürdürülerek 
demokratikleşme tamamlanmalıdır. Barış ve hürriyet ortamı genişledikçe 
problemler gerileyecektir. 

Bediüzzaınnıı'ııı 

Sairi Nurstııiıı 

eıı öııeıııli 

projeleriııdeıı biri 

olnıı Merlresetii 'z

Zelıra, ke11rli 

coğrnf;ı asmı 

aşarak İslaın 

rl ii ııynsı 111 ve 

biitiiıı iıısnıılığı 

kıışataıı özelliklerı.> 

sahiptir. 

Merlresetii'z
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iilemiııiı ı 

ternkiiııı etmiş 

prolıleıııleriıı i 

nı ılnmak ve 

çözmek içiıı 
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İslam dünyasında temel akımlardan birisi iktidarı amaçlayan siyasal 
İslam'dır. Siyasal İslam düşüncesinin ana eksenini oluşturan Seyyid Kutup 
ve Mevdudi geleneği İslam dünyasını derinden etkileyerek çıkmaza sürük
lemiştir. Siyasal İslam'ın pragmatist yapısı R.isale-i Nur hareketinin önünde 
bir bariyer oluşturarak bugünkü olumsuzlukları tetiklemiştir. Siyaset üze
rinden kurulmaya çalışılan İslam toplumu projesini n çöktüğü bugün daha 
net görülmektedir. Bu noktada M üslüman Kardeşler'i R.isale-i Nur modeli
ne yakınlaştıracak yollar aranmalıdır. Son gelişmeler ışığında okunduğunda 

Müslüman Kardeşler'in demokratik değerlere sahip çıkması dikkate değer 
bir değişimdir. İslami hareketlerin demokratik değerler etrafında buluşması 
İslam aleminde özlenen ittihadı da kolaylaştıracaktır. 

Siyasal İslam, geldiği nokta ile İslam toplumlarına ümit vaad etmek
ten uzaktır. R.isale-i Nur yöntemleri ve mantığı bütün meşreplere kesimlere 
Ortadoğu'ya ve İslam alemine daha güçlü daha organize sistematik şekilde 
iletilmelidir. 

Sosyo-kültürel ve dini olarak Ortadoğu, birden fazla İslam'ı temsil eden 
parçalı bir yapıya sahiptir. Bu bağlamda bu parçalı yapının birleşme yolla
rından biri Bediüzzaman Said Nursi'nin meşrutiyet ile dile getirdiği katı
lımcı demokrasidir. 

Müsbet iman hizmetini ortaya koyan R.isale-i Nur modeli, çatışmalarl 
boğuşan Ortadoğu'nun kurtuluş reçetesidir. Müsbet hareket, kamu insa a 
yetiştirmek isteyen Nebevi yöntemi temsil etmektedir. Bu coğrafya Risale~ 
Nur'un tahkiki imanla kamil insan yetiştirme hareketine her zamankind 

1 

daha fazla muhtaçtır. Ortadoğu'da barış süreci ancak R.isale-i Nur'un men 
todlarıyla ve prensipleriyle mümkündür. · e-

Kendini Ortadoğu'ya sınırlarına mayın döşeyecek kadar kapamış ol 
Türkiye ne yazık ki Kemalist vurgularla Arap dünyası ile bağını koparm;l'\ 
tır. Türkiye ile İslam dünyası arasındaki kalbi bağın kurulması elzemdir. ş ..... 

İnsan beyni ve işleyişi ile bugünkü dünya işleyişi benzerlik gösterm k 
tedir. Beyindeki sağ lob duyguları, sol lob aklı daha etkin ve kontrollü k:ı= 
!anmaktadır. Dünyanın geneli insan modeline dönüş~rüldüğünde sağ lob 
Doğu toplumlarına, sol lob Batı toplumlarına uygun duşmektedir. Bu nok
tada Türkiye Doğu ile Batı'yı birleştirici bir rol üstlenebilir. Risale-i Nur'u 
bu topraklarda olması böyle bir rolü ülkemize yüklemektedir. Bu rol ~ 
yönlü düşünülmelidir. Doğu ya ve Batı'ya gidebilecek bir Türkiye modeli 
insanlığın kurtuluş reçetesi olacaktır. . 

Çözümün büyük resmini İttihad-ı İslam oluşturmaktadır. Bediüzzarna.n 

Said Nursi ittihadın cehille olamayacağını belirtmekte, her yerde geçerli 
olan 'cehalet zaruret ve ihtilaf' tablosunun değişmesi için Risale-i Nur'un 

adalet, hürriyet, hak ve hukuk, fazilet, ittihad, ittifak, marifet, muhabbet gibi 
Kur'anı prensiplerini önermektedir. 



Sonuç 

Ortadoğu bir imparatorluğun bakiyesini ifade eden, Müslüman toplum 
üzerine kurulu bir coğrafyayı ifade etmektedir. İslam toplumlarının yaşa
dığı problemleri Hutbe- Şamiye, Münazarat gibi eserlerinde teşhis eden 
ve bu toprakları özüne döndürecek insan modelini Kur'anı bir yaklaşımla 
Risale-i Nur'da ortaya koyan Bediüzzaman'ın çözüm önerilerine duyulan 
ihtiyaç her geçen gün dal1a da artmaktadır. 

İslam aleminde bugün oluşturulan fay hatlarına karşı Bediüzzaman 
Said Nursı'nin oluşturmaya çalıştığı istihkamın önemi bugün daha iyi an
laşılmaktadır. Bediüzzaman Said Nursı'nin iman esaslı yaklaşım tarzı üç 
asırdan beri gerileyen medeniyetimizi ve günümüz Müslümanlarını ayağa 
kaldıracak niteliktedir. 

"Azametli bahtsız bir kıtanın, şanlı tali'siz bir devletin, değerli sahipsiz 
bir kavmin reçetesi; ittihad-ı İslamdır." diyen Bediüzzaman Said Nursı'nin 
önerisi; öncelikle fıkrı, kalbı, şuurı bir birlikteliğe işaret eden İslam 
Birliği'dir. İttihadı İslam'ı bu zamanın en mühim farzı olarak gören Said 
Nursı, ittihadın da cehil ile olamayacağını ifade ederek eğitimin rolüne 
dikkat çekmekte, bölgenin kadim problemlerini çözecek projeler sunmak
tadır. Bununla birlikte "Tevhid-i imanı, tevhid-i kulübü ister." diyen Said 
Nursı, değerler noktasında bir ittifakın daha makul olduğunu gözler önüne 
serrr:ıekte, İsliimiyet'in insaniyet- i kübra olduğunu söyleyerek birleştirici bir 
unsur olarak 'insaniyet' kavramını öne çıkarmaktadır. İnsaniyet hakikati ve 
değerlerini ifade eden adalet, hürriyet, merhamet, şefkat, cesaret vb. değer
ler etrafındaki kümelenme çözüme yönelik bir birlikteliğe işaret etmektedir. 

Bu bağlamda imanlı, ahlaklı, erdemli insanlar yetiştirmek üzere Kur' an' ın 
ruhuna ve özüne yönelmiş insanlar yetiştirme yolları tasarlanmalı, bunun 
için entelektüel zeminler oluşturulmalı, Risale-i Nur'un tebliğ ve eğitim 
metodları benimsenmelidir. Bugünkü çatışma ortamı ancak müsbet iman 
hizmetini ortaya koyan Risale-i Nur modeliyle aşılabilecektir. 

İslam fi/eminde 

bııgüıı 

olııştıırıılaıı fay 

lıai/arıııa karşı 

Bediiizzamnıı 

Said Nursf'ııiıı 

olıışlurıııaya 

çalıştığı 

istilıkaıııııı öııe111i 

b11giiıı dalın iyi 

aıılaşılmaktariır. 

Bcdiii:zzaıııaıı Sairi 

Nıırsı'ııiıı imarı 

esaslı yakla~mı 

farzı iiç nsırdaıı 

beri gerileyen 

medeıı iyetiııı i;:;i 

ve giiııiiıniiz 

!VI üs/ ii ı ııarılarııı ı 

ayağa kaldıracak 

niteliktedir. 
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Deklarasyon 1 

Bu deklarasyon, Risale-i Nur Enstitüsü ve Köprü dergisi tarafından 
tertip edilen "Ortadoğu" konulu masa çalışmasında, oturumlar sırasında 
açıklanan ve genel kabul gören kanaatleri bildirmekte olup toplantı yöneti
cisi ve sekreteri tarafından oturumlar esnasında alınan notlar üzerinde ça
lışılarak hazırlanmıştır. 

1- Ortadoğu sadece bir coğrafyayı değil; İbrahimı dirılerin mensuplarını 
ve bilhassa İslam dünyasını ifade etmektedir. Ortadoğu'ya yaklaşımımız bu 
yönden ve içerden bakış biçiminde olmalıdır. 

2- Kabe'nin merkez olarak alındığı yeni tanımlamalar yapılmalı, bu 
topraklar kaynağını imandan alan hürriyet-i şeriyenin parladığı topraklar 
olarak aslına döndürülmelidir. 

3- İslam dünyasındaki gayr-i İslamı hayat, İslam'ın özüne ve ruhuna 
aykırı oluşum ve uygulamalar, bugünkü problemlerin de özünü oluşturmak
tadır. Hak ve hürriyetleri kısıtlayıcı otoriter yapılar, mezhepçilik ve milli
yetçilik meseleleri, Arap baharında olduğu gibi kısmeı:ı yanlış yöntemlerin 
kullanıldığı hürriyet taleplerinin dış destekli despotik yönetimler tarafından 
kanla bastırılması gibi hususlar çatışmayı ve problemi derinleştirmiştir. 

4- İslam düşmanı zındıka komiteleri Ortadoğu'yu daha kolay sömüre
bilmek ve yönetebilmek için daha küçük parçalara bölmeye ve bu amaçla 
devlet görüntüsü altında milliyete ve mezhebe dayalı küçük beylikler oluş
turmaya çalışmaktadır. Oysa bu topraklar, siyasi sınırları reddeden ve me
deniyet üretme kapasitesine sahip hak din olan İslam'ın coğrafyasıdır. 

1. 'Ortadoğıı' masa çaLşması, 28 Arnlık 2014, İstanbul 
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5- Cehalet, zaruret ve ihtilafı üç büyük düşmanımız olarak teşhis eden 
Bediüzzaman Said Nursi, bu düşmanlardan kurtuluş silahı olarak da sanat, 
marifet ve ittifakı sunmaktacLr. 

6- İslam aleminde bugün oluşturulan fay hatlarına karşı Bediüzzaman 
Said N ursi'nin oluşturmaya çalıştığı istihkamın, yani iman hizmetinin 
önemi bugün daha iyi anlaşılmaktadır. Bediüzzaman Said N ursi'nin iman 
esaslı yaklaşım tarzı üç asırdan beri gerileyen medeniyetimizi ve günümüz 
Müslümanlarını ayağa kalcLracak niteliktedir. 

7- Zira kendi medeniyetini ve ruhunu kaybederek şiddetli bir travmaya 
maruz kalan İslam aleminin kurtuluşunun ilk adımı kamil insan manasın
daki model insanın ortaya çıkarılması, böylece faziletli bir toplumun oluş
turulmasıdır. 

8- B~ coğrafy~daki kavimlerin, devletlerin ve kıtaların mutluluğunun 
anahtarı lttihad- ı Islam'dır. Bunun için öncelikle fikirlerin ve kalplerin itti
had etmesi gereklidir. 

9- İttihadı İslam'ı bu zamanın en mühim farzı olarak gören Said Nursi, 
İttihadın cehalet ile olamayacağını ifade ederek eğitimin ve birbirimizi ta
nımanın önemine dikkat çekmektedir. 

10- Medresetü'z-Zehra sadece bir üniversite modeli değil, bir medeni
yet ve ittihad vasıtasıdır. Fars'ı, Arab'ı, Kürd'ü, Ttirk'ü, velhasıl bütün un
surları birleştiren, mehasin-i medeniyetin yollarını gösteren Medresetü'z
Zehra, Ortadoğuyu'da aşan bir insanlık pojesidir. 

11- Bugünkü eğitim sistemimiz içinde yer alan İmam-hatip okulları 
Medresetü'z-Zehra'nın basamağı olacak bir medeniyet projesine dönüştü~ 
rülrnelidir. 

12- İslamiyet insaniyet-i kübradır. İnsaniyet, adalet, merhamet, şefkat 
vb. değerler etrafında kümelenmek, hem Doğu'yu hem de Batı'yı bu de
ğerler etrafında toplamak yalnız Ortadoğu'ya değil tüm insanlığa barış "e 
huzur getirecektir. 

13- Siyaseti öncelikli göre~erce devlet eliyle_ kurul~aya çalışılan İslaın. 
toplumu projesinin ba?arısız~ga mah~um ?!?u~ bugun _d~ha net görül
mektedir. Risale-i Nu! un t~if v<: tatbık et~?ı ~trı ve tedrıcı tekamül yön
temi Ortadoğu'ya ve Islam alemıne daha guçlu ve daha organize biçimde 
iletilmelidir. 

14- İttihad-ı İslam için en ideal modeli önce kendi toplumu~uz i . 
kurgulamalı; birilerinin _d~ğerlerini dış~a~~~ı t_ekti~çi_ a~~yıştan çıkıp h~:~ 
kesin birbirini olduğu gıbı kab~ edeb_ildıgı bır Turkiye n~n kurulması için 
gayret etmeliyiz. Bu çabanın en onemli adımı demokrat bır anayasanın ku
rulmasıdır. 

15- İslam dünyasını sürekli problemlerle boğuşmak zorunda kalan dar 
bir bölgeye ~apsetm~yi hede~ey~n ır~çı, mate:1"}'alist ve marksist projelere 
asla itibar edilmemeli, barış surecı dogru prensıplerle geliştirilip sürdürüle
rek demokratikleşme t~mamla~malıdır. Zira barış ve hürriyet ortamı geniş
ledikçe problemler gerileyecektır. 

16- Ortadoğu parçalı bir yapıya sahiptir. Bu parçalı yapının birleşme
sinin ön şartı Bediüzzaman Said Nursi'nin meşveret ve şura olarak ifade 
ettiği katılımcı demokrasidir. 




