
BARLA TÜRKİYE İÇİN NE İFADE EDER?  

Mehmet Ali ERDEM 

Yazar 

 Barla’nın Türkiye ve Dünya için önemine girmeden ve geleceğe ilişkin tespit ve 
çıkarsamalar yapmadan önce, Kur’an ve Sünnetin ışığında Isparta Kahramanlarının 
Bediüzzaman ile olan Üstad-Talebe ilişkisine açıklık getirmek gerekir. 
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 Vahiy herkesi bağlayan kanun, Peygamberimizin sünneti de vahyin uygulamasını 
gösteren yönetmelikler gibidir.  

 Hakikati ifade eden ve gösteren vicdanımızın sesinin yanı sıra sırları ve güzellikleri 
gönlümüze ifşa eden ilhamlarda da bir ilahilik söz konusudur. Her şeyin kaynağı olan ve her 
şeyin tümünü bütünüyle (künhünü külliyen) bilen Cenâb-ı Hak, insanların taleplerine, 
kabiliyetlerine ve dahi en önemlisi ve bunlara bağlı kalmaksızın; kendi rıza ve dilemesine 
uygun olarak bir kısım bilgi, duygu ve düşünceyi insanlar aracılığı ile kendi katından 
varlıklar âlemine indirmektedir.  

 Bu çerçevede vicdan sahibi Gönle düşenler, gelenler ise özelge gibi sadece o gönlü 
taşıyanı bağlamaktadır. Bu güzelliklerin bir kısmı sanat eserleri, edebi şaheserler ve günlük 
hayatı kolaylaştıran buluşlar olabilmektedir. 

 Ancak bir de Genelgeler vardır. Ortaya çıkan yeni durum ve sorunlar karşısında 
vicdanın yanı sıra tefekkürün eşlik ettiği ilham ile gelen hikmet denizinden ve hakikat 
güneşinden istifade ile Kuran ve Sünnetin yorumlanarak açıklanmasından ve onlardan 
çıkarılan hükümlerden oluşan Genelgeler. Özellikle imânî konulara değinen bu genelgeler 
çağın penceresinden milyonlarca insana seslenerek onların hastalıklarına karşı reçete ve 
daha iyi olmalarını sağlayacak tavsiyeler sunarlar. 
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 Üstad – Talebe İlişkisi: Âlimler, Peygamberlerin varisleridirler.1 O yüzden âlimlerin 
ve mürşitlerin talebeleri ve müritleri arasındaki ilişkinin Peygamber Efendimiz (asm) ile 
sahabeleri arasındaki ilişkiye benzemesi bir gerekliliktir aslında. 

 Tarihte kim kimi örnek almışsa, rehber edinmişse; onun etrafındakiler de rehber 
aldıklarının etrafındakiler gibidir, onlara benzerler, onların rollerini, görevlerini üstlenirler. 

 Üstad ve Talebeleri Birbirini Tamamlar Aslında: Anadolu’da bir deyiş vardır: “At 
bulunur meydan bulunmaz, meydan bulunur at bulunmaz”. Attan mana murattır, buraktır; 
meydandan mana imkândır, fırsattır; mekândır, zamandır, insandır.  

 İşte Isparta ve Barla; muradın da, burağın da; uygun mekân ve insanların, 
kahramanların da bulunduğu ve böylelikle vicdan, tefekkür ve ilhamın söze; sözlerin 

risalelere, risalelerinde reçetelere ve çağı aşan mesajlara dönüştüğü yerdir. 

 “Siz beni bulduğunuza bir şükretseniz, ben sizi bulduğuma bin şükrediyorum” der 
Bediüzzaman, Ispartalılara.2 

 Bediüzzaman Nasıl Bir İnsandır? Bediüzzaman; dava adamıdır, en büyük davası da 
iman’dır, baki olan âlemi kazanmaktır, kazandırmaktır.   

 Çok hızlı ve derin düşünebilen bir mütefekkir, âlim ve tefekkürü ilahi ilhamı 
celbeden, cezbeden bir ariftir. 

 Cüzi iradesi ile Allah’ın rızasını kazanmak için ne yapma ya da yapmamak lazımsa 
ona göre davranan bir dev ama külli iradeye karşı boynu kıldan ince nazenin. 

 Dava adamıdır, yoldaşlarının hepsiyle ilgilenir. Risale-i Nur (RN) ile genel eğitimin 
yanı sıra birebir görüşmeler ve mektuplarla üstad-çırak ilişkisini sürdürür. 
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1 Buhari, ilim:10. 
2 Barla ve Kastamonu Lahikaları, s.175. 
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 Aile reisi gibi şefkatli, dikkatlidir; hiçbirisine bir zarar gelsin istemez. Hatırnazdır; 
mektuplara cevap yazar, ilgili olabilecek kişileri sorar. 

 Hayvanseverdir: Önce karıncaların nasibini verir, seccadesini kirleten kedisinin 
dövülmesine dahi dayanamaz. 

 Ve karşımızda Hürriyet aşığı bir kul… Bediüzzaman olarak durur! 

 Bediüzzaman Hayatında Barla’nın Önemi: Barla ve Isparta Bediüzzaman için 
önemlidir çünkü hep istikamet üzere olan hayatındaki önemli boyut değişimlerinin 
başlangıcı ve sonu ya da sondan bir evveli buralarda gerçekleşmiştir. 

• II. Said Dönemi 1926’da Barla’da başlar 

• III. Said Dönemi 1952’de Isparta’da başlar 

• RN Barla’da yazılmaya başlanır 

• Bediüzzaman’ın Üstad olduğu yerdir 

• Isparta’dan Vuslat için hızla Urfa’ya hareket eder 

 Bediüzzaman Isparta ve Havalisini Nasıl Görür? Bediüzzaman Isparta ve havalisini 
Medresetüzzehra hükmünde bir Aslanlar Yatağı olarak görür ve asli vatanı, kendi doğup 
büyüdüğü yer olan Nurs ile bir tutar. 
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 Isparta Kahramanları RN’u yalnız başına bırakmayıp, sönmesine müsaade 
etmedikleri gibi parlatmışlar, Üstadı da gayrete getirmişlerdir. 

Isparta kahramanlarına baktığımızda; 
Âlimi de ümmisi de, 
Dervişi de Efesi de, 

Hocası, hafızı, hattatı da, 
Tüccarı da çiftçisi de, 

İhtiyarı, genci, çocuğu hepsi Medresetüzzehra’nın talebesidirler. 

• Talebelerim, Ders Arkadaşlarım, Yardımcılarım, 
Müşavirlerim,

• Büyük bir memleketi aydınlatacak elektriklerin 
makinistleri…

•Fevkalade sadakat, sebat, uhuvvet, ihlas ve 
kahramanlık sahibi…

BEDİÜZZAMAN
Isparta Kahramanları İçin Hangi Sıfatları Kullanır?

BEDİÜZZAMAN
Isparta ve Havalisi İçin Hangi Sıfatları Kullanır?

• Medresetüzzehra hükmünde,

• Aslanlar Yatağı,

• Benim asli vatanım Isparta olsa caizdir.
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 Isparta kahramanlarının birçoğu zaten Bediüzzaman’ı beklemektedirler, bu yüzden 
sahiplenmeleri çok kolay olur. Bir kısmı İstanbul ve Şam gibi merkezlerde yetişmiş, ilim 
sahibi, halkın fikir, tavır ve tercihlerine itibar ettiği kişilerdir. Sanki yazıcısı, okuyucusu, 
saklayıcısı, taşıyıcısı, tümüyle takım hazırlanmış üstatlarının gelmesini bekliyorlardır. 
Beşkazalızâde Osman Hâlidî, Ahmet Hüsrev Altınbaşak, Aslen Türk vatanen Vanlı Kürt 
Bekir, Keçeci Şeyh Mustafa, Şamlı Hafız Tevfik, Muhacir Hafız Ahmed,  Şeyh Hacı Ali Rıza, 
Hacı Hafız Mehmed Avşar, Hafız Ali ve diğerleri. 

 Himmet Koçoğlu’nun “Isparta Kahramanları”nı ve Mehmet Akar’ın “Seyda: Barla 
Hayatı”nı okuduğumuzda Bediüzzaman’ın Münazarat’ta (s. 269-271) belirttiği İslam’ın ve 
tevhidin nakşını ve nurlarını görürüz hepsinde. 
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 Bediüzzaman’ın Isparta’ya Gelişinin Hikmetleri: Herkesin bir planı vardır ama 
Allah’ın da bir planı vardır. 
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1. Bediüzzaman seni Mekke’ye, Medine’ye gönderelim diyenlere “orada olsam gene bu 
topraklara gelirdim” diyor. Öyle isteyip, öyle deyince de “gül” şehir Medine yerine 
“güller” şehri Isparta’ya geliyor.  

2. Van’da kalsa belki yoğunluktan ve bölgesel sorun ve telâşelerden Risale-i Nur’un 
telifi gerçekleşemeyecekti.  

3. Bediüzzaman’ın 1926 yılında yaptığı dua kabul olsa, Isparta’ya gelmesine gerek 
kalmayacak, ülkedeki genel hava değişeceğinden ve Üstad kısa ve orta vadeli 
gelişmelerle fazlaca ilgilenmek durumunda kalacağından, RN’un yazılmasına fırsat 
ve imkân olmayabilecekti. 

4. Isparta ve Barla; İstanbul ve Ankara gibi merkezler ile kıyılara uzak ve Oğuz 
Türklerinin yaşadığı bir yer olmakla beraber/ Güneydoğudan ve Balkanlardan da 
göçmenlerin bulunduğu, Anadolu’nun kollarını doğuya ve batıya açmış bir 
bölgesidir. 

 Van’da kalsa belki de Kürt coğrafyasına mahkûm olacaktı. Ama Isparta’ya geliş ve 
eserlerin burada ortaya çıkmasında ve büyük çoğunluğu Oğuz boylarından olan yöre 
halkının, Peygamberi bir hicret yapan Bediüzzaman’ı ensari bir şekilde kucaklaması, 
Risalelerin Doğuda yazılmasından daha  evrensel sonuçlar doğurmuştur.  

5. Sürgüne gönderilir/ gittiği ve kaldığı yerler Medresetüzzehra olur/ hapishanelere 
girer/ oraları Medreseyi Yusufiye olur,  

 Ruhun bedende gizlendiği gibi nur da sürgünlerde / hapishanelerde, gizlenmektedir 
sanki… 

 İman edenler için nasıl ki yeryüzü mescid ise; Âlimin gittiği yer de medrese olur. 
“Şerefi’l-mekân bi’l-mekin” bir yer şerefini orada bulunanlardan alır. Yoksa Ağrı dağının 
tepesine dünyanın en büyük okulunu, üniversitesini, medresesini yapsanız da layıkıyla 
öğrencisi, hocası olmasa neye yarar; kime yarar; akla zarar... 

6. Üstadın doğduğu yerlerin ve Isparta ile Barla kelimelerinin kökenleri,  
7. Bitlis, Afyon ve Isparta’nın Enlemleri,  
8. M. Arabî ve Mevlana’nın da Endülüs ve Afganistan’dan Konya’ya gelmeleri de 

üzerinde hikmetler barındırmaktadır. 

 Nurs ve Barla’dan Hareketle Mekânların İsimlerinin Köklerinin Manalarıyla 
İlişkilendirilmesi: 
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Nurs Nur (arapça isim) aydınlık, 

parıltı. Nur-üs-semavati ve-l-arz/

Cenabı Hak,Kuran

İsparit İspar (farsça isim) kalkan,

bkz: cünne, siper.

Hizan (farsça sıfat); kalkan, 

sıçrayan; üftan ü hizan düşe 

kalka seherde kalkanlar

Bitlis Bedlis (Şemsedin Sami, Kamusul

Alem) havası ve suyu güzel; 
İskender’in komutanı Bedlis.

Barla Bâr (farsça isim) tanrı, Allah. 

meyve, yemiş; müsaade. 

Parlais (Romaca);  Barılı (Selçuklu)

Isparta İs-Barid (yunanca isim) Eski 

adı Barid(s) iken rumlar is eki taktı

isbarita dediler… Mitolojide Isparta 

ekilmiş demektir.

Türkiye Türk; türemek, 

miğfer, güçlü kuvvetli

Dünya Hava ve su sebebiyle 

canlılar için yaşanabilir olan 

gezegen

Nurs /  İsparit /  Hizan / Bitlis

Barla /  Isparta /  Türkiye /  Dünya



 Nurs’un aydınlık ve parıltıları Barla’da p(b)arlayacak ve meyvelerini orada 
verecektir. 

Nurs    Nur (Arapça isim) aydınlık, parıltı demektir. 

Barla    Bâr (Farsça isim) tanrı, Allah. Meyve, yemiş; müsaade manalarına  
  gelir. Parlais (Romaca);  Barılı (Selçuklu) 

 İsparit’ten Isparta’ya Üstad’ın ve Risalalerin korunduğu mekânlar… 

İsparit   İspar (Farsça isim) kalkan, siper. 

Isparta   İs-Barid/İsparita (eski yunanca isimdir) Eski adı Barid(s) iken   
 Rumlar başına is eki taktı İsbarita dediler… 

 Hizan ve Türkiye’den güçlü, kuvvetli, korunaklı bir sıçrayış… 

 Hizan  (Farsça sıfat); kalkan, sıçrayan 

Türkiye  Türk; türemek, miğfer, güçlü- kuvvetli 

 Havası ve suyu ile yaşanabilir olan yerler, manaların güçlendirileceği mekânlar 
olacaktır. 

Bitlis    Bedlis (Şemsedin Sami, Kamusul Alem) havası ve suyu güzel;  

  İskender’in komutanı Bedlis. 

Dünya   Hava ve suyun varlığı nedeniyle canlılar için yaşanabilir olan gezegen 

  

 Bitlis / Urfa ve Afyon İle Isparta’nın Enlemleri: 

 Bitlis Bediüzzaman’ın dünyaya geldiği, Afyon-Isparta defnedildiği muhtemel 
yerlerdir. 

 Isparta bedenen son yolcuğuna çıktığı, Urfa ise son yolculuğuna uğurlandığı yerdir. 
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BİTLİS        - URFA 

AFYON       - ISPARTA

Afyon’un enlemi 38º 44 N

Bitlis’in enlemi 38º 24 N

Isparta’nın enlemi      37º 46 N

Şanlıurfa’nın enlemi   37º 10 N



 Bitlis’in enleminin Afyon ve Isparta’nın enlemlerinin arasında Afyon’a yakın bir yere 
tekabül ettiğini fark edince bir gazete haberini hatırladım. Sizlerle paylaşmak için bu haberi 
tekrar tarayarak buldum. 

 Hürriyet Gazetesi eski Yazı işleri Müdürü Erol Türegün yedek subay olarak görev 
yaptığı havaalanı yakınında yer alan Afyon 57. Hava Er Eğitim Taburu'nda 1960 Temmuz 
sonu Ağustos başı gibi alarm verildiğini, Afyon, Isparta, Uşak valilerinin de gece yarısı 
birliğe geldiğini ve gece yarısını bir vakit geçe bir uçak indiğini, uçağa yanaşan ambulansa 
bir şey konulduğunu; 

 İki astsubayın ambulansla birlikte yola çıktığını, iki astsubay arkadaşından 
birinin iki üç ay sonra kendisine “bir cenaze aldıklarını ve bu cenazeyi Afyon ile Isparta 
arasında, karayolu üzerinde bir yere defnettiklerini söylediğini"  beyan etmiştir.3 

 M. Arabi/ Mevlana ve Bediüzzaman: 
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 Anadolu, manalara analık etmişlere de kucak açmış, onların da vatanı olmuştur. 
Anadolu insanı ana sütüyle bedenini besleyerek büyüttüğü gibi evliyaların ilim ve 
feyizleriyle ruhlarını arındırmış ve beslemişlerdir.  

o Muhyiddin Arabi (1165-1239) ve4  
o Mevlana’nın Konya’ya gelişi gibi,  
o Bediüzzaman’da (1878-1960) Barla’ya gelmiştir.  

 Bu üç büyük zatın hayatlarının bir bölümünün kesiştiği bir başka mekan ise Şam’dır. 
Mevlana medrese eğitimini Halep ve Şam’da tamamlamış; Muhyiddin Arabi Şam’a 
yerleşmiş ve orada vefat etmiş; Bediüzzaman Şam’da hutbe irad etmiştir. 

 Arabî Risaletü’l-Envar’ı, Mevlana Mektubat’ı Konya’da yazmış; Bediüzzaman’da 
Risale-i Nur’u Barla’da yazmaya başlamış, Mektubatı da Barla’da yazmıştır. 

 Murchia – Belh Hattı: Bediüzzaman’ın doğum ve vefat yerleri, Isparta ve Afyon 
arasındaki kabrinin bulunduğu yerin muhtemel irtibatlarından sonra Muhyiddin Arabî ve 
Mevlana’da da bir enlem benzerliğinin olup olmadığına bakılmış olup,  doğdukları vatanları 

                                                           
3 http://www.haber7.com/guncel/haber/960216-said-nursinin-mezarinin-yeri-ile-ilgili-iddia  
4 http://www.yeniumit.com.tr/konular/detay/muhyiddin-ibn-arabi-sadreddin-konevi-munasebeti  
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http://tr.wikipedia.org/wiki/Mektubat,_Mevlana
http://www.haber7.com/guncel/haber/960216-said-nursinin-mezarinin-yeri-ile-ilgili-iddia
http://www.yeniumit.com.tr/konular/detay/muhyiddin-ibn-arabi-sadreddin-konevi-munasebeti


ile şereflendirdikleri toprakların enlemlerinin ve uzaklığının birbirinin aynı denecek kadar 
birbirine yakın olduğu görülmüştür. 
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 Hayata tesadüfe tesadüf edilmediğine göre, her yer ve zamandaki gibi gene merkezi 
plan işlemiştir. Her toprak her ağırlığı çekemeyeceğine göre, bu toprakların da bir özelliği 
olsa gerektir. 

 Mekke-Medine-Şam-Ankara Hattı: Mekke ve Medine’den de Konya ve Isparta’ya 
doğru bir doğru var mı diye bakınca da; Konya ve Isparta’ya değil ama Suriye ve Ürdün’ün 
başkentleri Şam ve Amman üzerinden Ankara’ya doğru bir doğru oluştuğu görülmüştür. 

Grafik: 10 

 

Murchia: 37°59 N Konya: 37°52 N Belh: 36°30 N

Isparta: 37°46 N

2.934 km 3.032 km

Mekke

Medine

Şam

Amman

Ankara



Murchia – Isparta- Konya – Belh Hattını Amerika ve Uzak Doğu’ya Uzatırsak:  

 Türkiye’de Van-Hakkâri arasından Tebriz ve Abdülkadir Geylani’nin Doğum yeri 
olan Amul’dan  (Mazenderan Eyaletinde,–enlem 36-İran'ın Amol şehrinde 1078 (h.471) yılında 
doğdu. 1166 (h.561) yılında Bağdat’ta vefat etti. Türbesi Bağdat’tadır), Meşhed, Tahran (enlem – 
35), ve Şahı Nakşibendinin Semerkand ve Buhara’sından  (enlem 39), Fergani (Özbekistan, 
enlem-40-) ve Doğu Türkistan Kaşgar (enlem 39) üzerinden geçip Kore’nin Başkenti Seul’den 
ve Japonya’nın başkenti Tokyo’nun az biraz üzerinden geçen bir hat ile karşılaşmaktayız. 
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 Batı tarafında ise Atina üzerinden, Tunus’un başkenti Tunus’a değdikten ve 
İspanya Murchia ve Portekiz Lizbon’dan geçtikten sonra Atlas Okyanusun ötesinde 
ABD’ne ulaşmaktadır. 

 ABD’nde 36-38. enlemler arasında Başkent Washington, D.C (38°53′42.4″N) ve 

Virginia Eyaleti (36° 32′ N) yer almaktadır. 

 Washington, D.C. "District of Columbia" (Kolumbiya Bölgesi) Maryland ve Virginia 
eyaletlerinin arasında yer alır. Maryland’in hemen kuzeyinde Pensilvanya eyaleti 
bulunmakta olup/ bir Risale-i Nur cemaati olarak başlayan hareketin lideri Sayın 
Fethullah Gülen’in bulunduğu Pensilvanya’nın  (Saylorsburg) enlemi 40 küsurattır.  

 Virginia Eyaletinin hemen altında ise North Carolina vardır. 500 sene önce 
Avrupalıların esiri olarak Amerika’ya getirilen Osmanlı Leventleri, Meluncanlar North 
Carolina’da bir adaya bırakılırlar, enlemi 35’tir.  

 Barla’da Kumaşı Boyanan Sancağın Daha Yükseklere Çıkartılması Neler Yapılması 
Gerekir:  

 Güzel ve iyi insanların nasıl yetişeceğini ortaya koymuştur. 

 

http://tr.wikipedia.org/wiki/%C4%B0ran
http://tr.wikipedia.org/wiki/Amol
http://tr.wikipedia.org/wiki/1078
http://tr.wikipedia.org/wiki/1166
http://tr.wikipedia.org/wiki/Ba%C4%9Fdat
http://tr.wikipedia.org/wiki/Ba%C4%9Fdat
http://tr.wikipedia.org/wiki/Maryland
http://tr.wikipedia.org/wiki/Virginia
http://tr.wikipedia.org/wiki/Eyalet
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 Yeni nesillerin bu şekilde donanımlı yetişebilmesi için eğitim sisteminin fıtri, bireysel, 
toplumsal ve evrensel değerlere katkıda bulunacak şekilde olması gerekir. 
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 Medresetüzzehra: Bediüzzaman bu eğitimi verecek Medresetüzzehra’nın 
muhtevasını, amacını ortaya koymuştur. Cismen böyle bir üniversitenin varlığının ve 
mevcut eğitim sisteminde bu modelin değerlendirilmesinin ve her yerin Medresetüzzehra 
olmasının yanı sıra kanaatim odur ki Bediüzzaman her bir şahsın kendi nefsinde 
Medresetüzzehra’yı tesis etmesini istemiş de olabilir. 

 

Güzel İnsan Olmak İçin

(Salahat)

•Kalbi ve vicdanı İslami  

hasletlerle bezenmiş, 

•Gönlü ve aklı, ilahi feyiz 

ve Rabbani nur çarklarını

birlikte döndürecek 

şekilde cem etmiş,

•Manevi müktesebat,

•Hamiyet ve sadakat,

•İhlas, muhabbet, adap,

•Tevazu, mahviyet. 

İyi İnsan Olmak İçin

(Maharet)

•Sanat,

•Ziraat,

•Ticaret,

•İmalat, 

için

•Kabiliyet,

•Bilgi,

•Beceri, 

•Tecrübe.

Olmaması Gerekenler

Memuriyete yönelmek,

Maddi-Manevi baskı,

Zulüm.

İkisi İçin

Bireysel

Samimiyet,

İnanmak,

Ümit,

Gayret,

Meyl-i tamir,

Sabır,

Fedakarlık.

Toplumsal

Hürriyet,

Adalet,

Fırsat, 

Eşitlik.

Maharet ve Marifet

EĞİTİM
İç Barış -Denge

İhlas

İdrak

Bilgi

Kararlılık

Pozitif DüşünmeÖzgüven

Hakkını Koruma

Sorun Çözücü

Teknolojiye

Yatkınlık

Beceri

LiderlikFedakârlık

Araştırmacı Barış

Seyahat

Dışa Dönüklük

Mutluluk

İnisiyatif Alma

Başarı

Olgunluk

Kemâlat

Keşif- İcat

Tecrübe

Yabancı Lisan

Bedensel-Zihinsel Sağlık
ÇalışkanlıkCesaret

Gayret-Sebat

Meslekler

Yetenek

İşbirliği

Sorumlulukların Bilinci

Adalet
Eylem

Ahlak

Eşitlik

Eğilim

Mucit

Analitik Düşünme

İnsanlara-Hayvanlara-Doğaya

Duyarlılık

BİREYSEL

EVRENSEL

TOPLUMSAL

FITRİ

Ahlak

AhlakYönelim

Akıl

Spor

Dayanıklılık

Meslek

Fikir
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 Medresetüzzehra: Yönü aynı da olsa koordinatları ve boyutları herkes için farklı 
olacak istikamet üzerine bir hayat sürmek için her bir bireyin kendi şahsında da 
Medresetüzzehrayı yaşaması gerekir. Herkes için farklı bir denge oluşacaktır ki bu da 
işbölümünün gerçekleşmesini kolaylaştıracaktır. 
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 Barla’dan Dünya’ya Mesaj Nedir?  Allah’ın rızasını kazanmak diyordu ya 
Bediüzzaman son dersinde; Cumhurbaşkanın takdiri, Başbakanın taltifi demiyor, halkın 
iltifatı, zahirin mükâfatı sıkıntısız başım, sofralar dolusu aşım da demiyor, Din kardeşlerim, 
insanlar, hayvanlar, havadaki her bir zerre de dâhil olmak üzere tüm mahlûkat diyor, 
Allah’ın rızasını kazanmak için, hiç kimse iki cihanda zararda olmasın diye çalışıyor.  

 Peygambere (asm) ve Kuran’a en yakın duranlardan ve “göre”, “karşı” ve “rağmen” 
sınıflandırmasındaki Peygamber Varisliği / Veraseti Risalet Tavrı olan “RAĞMEN” tavrının 

MEDRESETÜZZEHRA

İSLAMİYET CİSİMLENSE

Bir menzili MEKTEP, bir hücresi MEDRESE, bir köşesi ZAVİYE

Salonu üçünün toplandığı ve bir diğerinin noksanını tamamlayan istişare 

meclisi, nurdan bir saray olarak gözükecektir.

Aynanın güneşi temsil etmesi gibi; MEDRESETÜZZEHRA’da o ilahi sarayı temsil 

edecektir. 

Nefis, Rahmaniyetin cilveleriyle MEKTEP BEŞER AKIL

Kalb, Hakimiyetin tecelliyatıyla MEDRESE ALİM AKIL Gözü

Akıl, Rahimiyetin letaifiyle ZAVİYE ARİF KALB Kulağı

Zevk alır, hoşlanır.

Bu itibarla “Elhamdülillah” diyerek Allah’a şükür ve övgüde bulunmak gerekir.

DERGAH

VİCDAN

GÖNÜL

HİKMET

MEKTEP

İLİM

YÜREK

BASİRET

MEDRESE

İRFAN

KALB

FERASET

Medeniyet

Uygarlık

Kalkınma-

Gelişmişlik

MEDRESETÜZZEHRA
OLGUNLAŞMA

KEMALAT

İS
T
İK

A
M

E
THakimiyetin Letaifi

Rahimiyetin tecelliyatı

Rahmaniyetin cilveleri

ALİM

İLİM ADAMI

ARİF

Nur-i Fikir

Nur-i Kalp

Maharet



temerküz ettiği, “yüceliği yüksekliğe tercih edenlerden”  Bediüzzaman’ın bu duruşunun, 
tavrının ve tercihinin her durum, ortam, araştırma ve yorumda; ilişki ve konuşmalarda en 
temel vasıf olarak her daim akılda tutulması gerekir. 

 İşte Barla, bu risaleti veraset tavrı ile davranış sonucu Risalelerin ortaya çıktığı 
mekândır. Tesirleri Türkiye ile de sınırlı kalmayarak, Üstad’ın Risalelerde belirttiği 
mekânlara ulaşarak oraları da nurlandırmaktadır. 
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 Barla’dan Dünya’ya Mesajın Ulaşması İçin Neler Yapılabilir? 

 Bediüzzaman’ın duruş, tavır ve tercihini desteklemek, geliştirmek ve 
yaygınlaştırmak/ ve aynı zamanda Üstadın vasiyeti hükmünde olan “Kuran’ın bütün 
ayetlerini harf harf incelemek” üzere; 

• Kuran’ın mevcut müktesebat ve birikimlerin ötesinde ince ve sırlı nüktelerinin ortaya 
çıkartılabilmesi için farklı disiplinlerden (ilahiyat, eğitim, sağlık, ekonomi, sosyoloji-
psikoloji, mantık-matematik-felsefe, astronomi, tarih ve diğer alanlardan) gelen tefsir 
ve tahkik çalışma grubu oluşturulma ki böylelikle hafız ve muhafızlardan sonra tefsir 
ve sünnet üstatları vazifelerini yapsın. (Barla ve Isparta döneminde Risale yazımı ve 
okunmasının yanı sıra yoğun bir Kuran okuma ve hafızlık da söz konusudur.) 

• El yazmasından teksire, matbaaya, haber portallerine geçiş süreçlerinin devamı 
olarak, faaliyetlerin elektronik ortamda önce takibini sonrasında katılımı mümkün 
kılınmalı, çocuklar bilgi ve iletişim teknolojilerinde üstat olarak yetiştirilmelidir.  

• Her fert Medresetüzzehra’yı şahsında ve çevresinde oluşturmaya çalışmalı,/ 
sahabelerden ve kahramanlardan da esinlenerek kendi rol modelini oluşturmalıdır. 

•  Eğitim sistemi fıtri, ferdi, toplumsal ve evrensel değer ve ihtiyaçlar da dikkate 
alınarak maharetli ve marifetli; iyi ve güzel insanlar; ilim adamları, âlimler ve arifler 
yetiştirebilecek seviyeye çıkartılmalı;  

• Türkçe eğitim güçlendirilerek; Ana dil, İngilizce ve Arapça öğrenimi teşvik edilmeli, 
kolaylaştırılmalıdır.  

Peygambere (asm) ve Kuran’a en yakın duran¹

“göre”, “karşı” ve “rağmen” sınıflandırmasındaki² Veraseti 
Risalet Tavrı olan “RAĞMEN” tavrının temerküz ettiği,

“yüceliği yüksekliğe tercih edenlerden”³

Bediüzzaman’ın

bu duruşunun, tavrının ve tercihinin her durum, ortam, 
araştırma ve yorumda; ilişki ve konuşmalarda en temel 

vasıf olarak her daim akılda tutulması gerekir.

1- İbrahim AKGÜN’ün tanımlaması. 

2- Yusuf KAPLAN’ın sınıflandırması. 

3- Dücane CÜNDÜOĞLU’nun sıfatlandırması.



• Din, mezhep, meşrep, cemaat, tarikat ve diğer farklılıkların yol açtığı “Kolektif 
Enaniyet” ve huzursuzluk konusunda farkındalık oluşturulmalıdır. 

 Hakikat, Tarikat ve Marifetle Buluşuyor! 
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 Şeriat kaidesi üzerinde birer hakikat abidesi olarak yükselen Risale-i Nur 
talebelerinin  -aynen Bediüzzaman gibi- bir elleri ile tarikata, diğeri ile marifete uzanmaları 
ve tarikat-hakikat yolcularını kucaklamaları,  asgari müştereklerde ittifakı ve azami 
müştereklerde ittihadı doğuracaktır.  

 Herhalde vakit, o vakittir.  

ISPARTA KAHRAMANLARI 

Pervasız pervaneler 

Seferber olmuş haneler 

Her biri nurdan Behlül Daneler  

1. Medrese-i Nuriye’nin Başkâtibi Şamlı Hafız Tevfik ile o risaleleri yazsın diye onun 
adına odun taşıyan eşi Zehra Ana’yı,   

2. Ezanı içinden okuyan Şemi Güneşi, 
3. “bu ekmek bize helal olur mu?” diyen Mübarek Süleyman’ı, 
4. Ümmi ve gizli kahraman Burhan’ları, 
5. Torbalarında yazmak için RN taşıyan bahadır çobanları, 
6. Elinde kalemle vefat eden marangoz Ahmedi ve bütün elmas kalemleri, 
7. Isparta ve havalisinin bilinen bilinmeyen bütün kahramanlarını, onların fedakâr 

eş ve çocuklarını ve anne-babalarını,  
8. Geleceği bugünden hayal ederek gayret gösteren yaşamış, yaşayan ve yaşayacak tüm 

kahramanları,  

Şeriat

Tarikat

Marifet

Hakikat



9. Onları şahlandırarak birer manevi şah hükmüne getiren Bediüzzaman’ı, 
10. Üstadın hazırlanmasında önemli rol oynayan Abdulkadir Geylani’yi rahmetle anıyor, 

saygıyla selamlıyorum. 
11. Peygamberimiz (asm)’ın şefaatini diliyor, 
12. Yaradanımızın merhametiyle ve affıyla muamelesini talep ediyorum. 
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Hakka hakkıyla boyun bükenlerin kime pervası olur ki!    mae

Aslanlar kendi tarihçilerine kavuşuncaya kadar kitaplar 

avcıyı övecektir. 
Afrika Atasözü
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