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GİRİŞ
SAYGIDEĞER MİSAFİRLER

HEPİNİZİ SAYGI İLE SELAMLARIM.

• Hürriyet, adalet ve barış dinin İslamın getirdiği değerlerdir.

• Hürriyet baskının olmaması, 

• Adalet haksızlığın olmaması,

• Barış da savaşın olmamasıdır. 

• Barış, pasifizm yani ne pahasına olursa olsun gücü kullanmamak 
değildir; ama hayatımıza önemli ölçüde yön verir. 

• Savaşın olmadığı yerde barışın bir önemi yoktur, savaşların varlığı 
barışı önemli hale getirmiştir.



SAVAŞLAR ORTAÇAĞ ÜRÜNÜDÜR
Büyük ordulara sahip olan milletler ve devletler için savaş 
barıştan daha çok önem verilen bir durumdur. Eski Yunan 

ve Roma düşünürleri anlaşmazlıkları ve çatışmaları toplum 
olmanın gereği kabul ediyorlardı. 

Spartalılar ve Romalılar savaşı toplumun zenginleşmesi ve 
ilerlemesi için zorunlu kabul ediyorlardı. Hatta Platon ve 

Aristoles savaşların yaşanmamasını tembelliğin ve 
durgunluğun sebebi kabul ediyor ve medeniyetin ancak 
savaşla gelişebileceğini düşünüyorlardı. Savaş olmazsa 

yiğitlik ve kendini feda etme erdemlerinin oluşmayacağını 
düşünüyorlardı. 



ORTAÇAĞ SKOLASTİK DÖNEM

Daha sonra kutsal amaçlı haçlı seferleri düzenlenerek 
savaşa bir de kutsallık ilave etmişlerdi. İlkçağ ve Ortaçağ 

Avrupa’sı savaşların yaşandığı ve kutsandığı çağlardır. Bu 
çağlarda savaş asıl, barış ise izafi idi.

Ortaçağ Hristiyan Avrupa’sında «Yüzyıl Savaşları» adı 
verilen «Din ve Mezhep Çatışmaları ve Savaşları» 

yaşanmıştır. 



BARIŞ İSLAMIN İNSANLIĞA 
ARMAĞANIDIR.

Barış düşüncesinin ortaya çıkması İslamiyet’in ortaya 
çıkması ve İslam peygamberi Hz. Muhammed’in (sav) 

çabaları iledir. 

Peygamberimizin (sav) barışa olan katkısı ve “Veda 
Hutbesi”ndeki insanlığa tavsiyeleri ile VIII. yüzyıl 

aydınlanması ortaya çıkmıştır. 



PEYGAMBERİN BARIŞ GAYRETİ
• Peygamberimiz (asm) Mekke döneminde kendisine 

yapılan tehditlere ve öldürme planlarına rağmen pasif 
direniş dışında asla müdafaa için dahi şiddete 
başvurmadı. Daima mazlum durumunda kaldı.

• Medine’ye gelir gelmez Kureyş’in saldırgan ve tehdit 
politikasına karşı “Medine’yi ve orada yaşayan kabilelerin 
güvenliklerini sağlamak amacı ile kabile ileri gelenleri ile 
“Medine Sözleşmesi”ni imzaladı ve Medine’de bulunduğu 
süre içinde vefatına kadar bu sözleşmeye sadık kaldı.



PEYGAMBERİMİZİN BARIŞ GAYRETİ

Medine’yi koruma amaçlı “Seriyye”ler düzenledi; ama asla 
saldırı yapmamaya, kan dökmemeye ve tecavüz etmemeye 

çok dikkat etti. Çünkü saldırı ve tecavüzü izah etmek çok 
zordu. 

Müşriklerden gelen saldırılara karşı müdafaa vaziyetinde 
kaldığı zaman çevreden yardım görmesi muhtemeldi.



PEYGAMBERİN BARIŞ GAYRETİ
Bedir Savaşının Sebebi:

• Müşrikler mütecaviz davranıyorlardı. Kurz bin Câbir dört 
bölük askerle gelmiş Medine yakınlarındaki köyleri ve 

mahalleri yağmalamış ve Medine halkına büyük bir 
gözdağı vermişti.

• Kureyş Medine’ye hicret etmiş olan Müslümanları imha 
etmek ve kendilerini himaye eden Medine halkına iyi bir 

ders vermek amacı ile o güne kadar yapılmayan bir 
seferberlik ilan etti.  bu nedenle 1000 develik bir kervan 
hazırlamış ve Şam’a göndermişlerdi. Bunun sebebi elde 

edilen gelirle savaş için mühimmat almak ve çevre 
kabilelerden paralı askerler toplamaktı. 



PEYGAMBERİN BARIŞ ÇABALARI
Peygamberimiz (asm) savaşın önüne geçmek için Medine 
halkı ve sahabeleri ile istişare ederek kervanın Mekke’ye 
ulaşmamasını sağlamak amacı ile gizli olarak bir müfreze 

hazırlayıp dönüş yoluna gönderdi.

Müfrezenin başındaki Abdullah b. Cahş (ra) 
peygamberimizin (asm) emrine ve kan dökmeme 

konusunda tedbirli davranma emrine rağmen kervanın 
emniyetini sağlamakla görevli öncü kafileye saldırmış ve 

direnmeleri üzerine çatışma çıkmış ve bir adamlarını 
öldürmüştü. Bu durum ayrıca kervanın yolunu değiştirerek 

Mekke’ye güvenle ulaşmasına da yaramıştır.



Peygamberin Barış Çabaları
• Bu durum peygamberimizin (asm) sadece kervanın ele 

geçirilmesine yönelik stratejisini sabote etmiş ve Kureyş’in 
savaş amacına hizmet etmiş ve gerekçe oluşturmuştur. 
Bunun üzerine peygamberimiz (asm) derhal onu 
görevinden almış ve yerine Hz. Hamza’yı (ra) ve Sa’d b. 
Ebi Vakkas’ı (ra) görevlendirmiştir.

• Bunun üzerine müşriklerden Ebu Cehil Amr b. Hişam 
Kâbe’ye giderek “Kervanlarımız yağmalanıyor, 
adamlarımız öldürülüyor, yollarımız kesiliyor! Emniyetimiz 
ve ticari güvenliğimiz kalmadı” diye yaygara yaparak eli 
silah tutanları savaşa çağırdı. Mekke halkı 300 atlı ve 700 
develi olmak üzere 950 silahşörden oluşan bir ordu teşkil 
ettiler. 



Savaş Emrinin Verilmesi
• Yüce Allah Savaş için izin verdi ve “Kendilerine savaş 

açılanlara zulme uğramaları sebebiyle savaş izni verildi” 
(Hac, 22:39) buyurdu.

• Peygamberimiz (asm) “Barış Teklifi” için Ömer b. Hattab’ı elçi olarak 
gönderdi. Onlar ise Ebu Cehil’in kışkırtması ve “Elimize bunadan 
daha iyi bir fırsat geçmez. Onlar savaş nedir bilmeyen bir topluluktur. 
Savaş başlar başlamaz korkularından kaçıp dağlara sığınırlar. Biz de 
onların yakalar ellerini bağlayarak mekke’ye götürürüz. Böylece 
Muhammed’in fitnesi ortadan kalkmış olur. Biz de yemeklerimizi yer, 
şaraplarımızı içer ve cariyelerimizle beraber Mekke’ye güle oynaya 
gireriz ve Araplar’ın yanında büyük bir itibar sahibi oluruz. Daha kimse 
bize karşı çıkmaya cesaret edemez” diyerek Hz. Ömer’in teklifini dahi 
dinlemediler.

• Yüce Allah bu azgın topluluğu perişan etti.



Peygamber Savunma Yapmıştır.

• Peygamberimiz (asm) bütün diplomatik yolları denedikten 
sonra tecavüzü durdurmak, canı, malı, namusu ve dini 
korumak için savaşmak zorunda kaldı.

• Uhut Savaşı düşmanın tecavüzünü önlemek amacı iledir.

• Hendek (Ahzap) Savaşı Medine Müdafaası şeklindedir. 

• Daha sonraki seriyye ve savaşlar da öyledir. 



Hudeybiye Barışı ve Mekke Fethi

• Hudeybiye Barış Anlaşması bu konuda emsalsiz bir 
örnektir. 

• Mekke Fethinde kan dökülmemesi için elinden geleni 
yapmış. Mekke’ye giren Sa’d bin Ubade komutasındaki 
bölüğe karşı direnlere kılıçla karşılık verdiği ve kan 
döktüğü için derhal görevinden azlederek yerine Zeyd b 
Ubade’yi (ra) geçirmiş ve kan dökülmesini önlemiştir. 



Veda Hutbesi ve İnsan Hakları

• Peygamberimizin (asv) barış çabaları olmasaydı 
Ortadoğuda ve ne de dünyada barış mümkün olmazdı.

• Veda Hutbesi 1945 yılında imzalanan “İnsan Hakları 
Evrensel Beyannamesi”nden daha barışçı ve daha 
kapsamlı “İnsan Hakları” Beyannamesidir



Cihat ve Kıtal Birbirinden Farklıdır 
Cihadın kapsamı çok geniştir ve kıyamete kadar bütün 
zamanları ve her şeyi kapsamaktadır. Peygamber (asm) 
“Cihad kıyamete kadar bakidir” sözü bunu ifade eder. 

• Savaş ise “kıtal” ve “mukatele” çarpışmadır. 

• “Tecavüze ve zulme uğramanız sebebiyle size savaşma 
izni verildi” (Hac, 22:49) ayetinde yüce Allah “Yukâtilune” 
kelimesi ile kıtal / savaş ifadesini kullanır.

• Kur’anda Savaşla ilgili ayetler «Barış Hukukunu» tanzim 
eder. 



Büyük cihat, küçük cihat ayırımı…

Büyük cihad nefisle olan cihattır. Peygamberimiz (asm) 
“Tebük” seferinden dönerken (Bu seferde Bizans devletine 

karşı gövde gösterisi vardır, ama savaş yoktur) “Küçük 
cihattan büyük cihada dönüyoruz” buyurarak bunu ifade 

etmiştir.
Ø Nefisle,
Ø Şeytanla,
Ø Zulüm ve kötülüklerle «Emr-i Maruf» yaparak cihat edilir.
Ø En büyük cihat da İLİM öğrenmektir.
Ø «Mücahit nefsinin hevası ve arzusu ile mücadele 

edendir.»



BARIŞIN DEĞERİNİN KEŞFİ

• Barışın gücü savaş olmadığı zaman insanlığın kazanacağı, 
maddi, kültürel ve manevi faydalarla ortaya çıkmıştır. 

• İnsanlık emperyalizm ile keşif çağını başlatmış ve bilinen 
dünyanın sınırlarını genişletmişlerdir. 

• Portekizler, Almanlar, İtalyanlar, İngilizler, Ruslar ve Japonlar 
imparatorluklar vasıtasıyla maddi zenginliği ve askeri gücü 

aramışlardır. 

• Ancak daha sonra barış içinde beraber yaşamanın, serbest 
ticaretin ulusal refahı ve uygarlığı artıracağı düşüncesi daha 

ağır basmaya başlamıştır. Ticaret ve mübadelenin düşmanlığı 
dostluğa çevirecek bir güç olduğu keşfedilmiştir.



BARIŞ VE TİCARET 
ŞÖVENİZMİ YIKTI

• Uluslararası ticaret arttıkça ülkeler rekabetle 
üretim alanında uzmanlaşmaya başlayarak 

medeniyetin gelişimine katkı sağladılar. 

• Serbest ticaret yabancı kültürlere de yeni bağlar 
kurulmasına sebep olmuştur. 

• Bu da şovenist milliyetçiliği, yani ırkçılığı yıkmıştır.



BARIŞIN KAZANIMLARI

Barış fikirlerin serbest hareketini sağlar. 

Barış ve hürriyet fikirlerin mübadelesi için kanal işlevi görür. 
Mal gibi fikirlerin de mübadelesi gelişime büyük bir katkı 

sağlar. 

Hürriyet ve barış içinde ticaret ve kitle iletişim araçlarının 
artması, yabancı teknolojilere devletin erişiminin ötesinde 

olması, Sovyet imparatorluğunun bitmesi ve ideolojik 
komünizmin çökmesinde büyük rol oynamıştır. 



DİKTATÖRLÜK BARIŞA ENGELDİR

«Barış, diktaya karşı zaaf göstermek değil, güçtür.»

Güç barışı kurmak ve korumak için gereklidir.

Diktatörlükte insanlar iktidarı değiştirme imkanından 
mahrumdurlar. 

Totaliter diktatörlerin saldırgan politikaları XX. yüzyıl 
boyunca Sovyetler Birliğinde (1917-1991) ve Nazi 

Almanya’sında (1923-1945) günümüzün Libya, Suriye, Irak 
ve Kuzey Kore diktatörlüğü çoğu defa ölümcül silahlarla 

barışa meydan okudular. 



GÜÇ BARIŞI KORUMAK İÇİN 
GEREKLİDİR

1914 ile 1940’lı yılların diktatör güçleri zamanla yıkıldı ve 
1980’den sonra yerini barışı korumaya ve diktatörlerin 

yıkılmasına bıraktı. 

Zira devletçi ve baskıcı rejimler ticaret ve medeniyeti yok 
etmekte bu da ekonomik çöküntüyü getirmektedir. 

Sonuçta diktaya dayanan rejimler de yıkılmak zorunda 
kalmaktadır. 



BARIŞI KORUMAK İÇİN

• Barışı gerçekleştirmenin yolu serbest ticaret, hürriyetçi 
demokrasi ve askerî gücü desteklemektir.

• Serbest ticaret gelişimi ve dolaşımı destekler. 
• Hürriyetçi demokrasi ülke içindeki savaşı ortadan kaldırır. 

• Demokrasilerin askeri gücü ellerinde tutmaları gereklidir. Ancak 
askerlerin de liberal demokrasiyi desteklemeleri şarttır. Bunun 
amacı potansiyel saldırganları savaştan vazgeçirmektir. Asker 
savaştan çok barışı gerçekleştirmek ve korumak için gereklidir. 
ABD başkanı Roosewelt’in dediği gibi “Tatlılıkla konuşun ancak 

büyükçe bir sopayı da yanınızdan eksik etmeyiniz.”



İNSAN HAKLARI BEYANNAMESİ

I.  ve II. Dünya Savaşı insanlığa yaşattığı kıyım ve yıkım, 
soğuk savaş boyunca yaşanan nükleer kıyım terörü, 

barışın önemini daha çok ortaya çıkarmıştır. 

1945 “İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi” bu 
deneyimlerin sonucu ortaya çıkmıştır. 

Dünyada ticaret serbestisi refah ve barışı daha da 
pekiştirecektir. 



BEDİÜZZAMAN’IN BARIŞ ÇABALARI

Asrımızın büyük bir İslam alimi Bediüzzaman Said Nursi 
(ra) 1910 yılında Şam Emevi Camiinde okuduğu bir 
hutbesinde “insanlığın ortak malı olan medeniyet ile 

İslamiyet’in barış ve kardeşliği esas alan prensiplerinin 
insanlığın ortak değeri haline gelmesi durumunda 

yeryüzünün her türlü baskı ve zulümden, ahlaksızlık ve 
kötülüklerinden temizlenerek “sulh-u umumi” dediği genel 

barışın sağlanacağını” belirtir.



BEDİÜZZAMAN’IN BARIŞ ÇABALARI

1909 yılında Divan-ı Harb-i Örfi’de medeniyet ve gelişmenin 
kaynağı olarak “Sulh-u umumi, aff-ı umumi ve ref’i imtiyaz 

lazım” diyerek af ve barışın desteklenmesi gerektiğini ve bu yolla 
ancak genel barışın sağlanacağını ifade ediyordu. 

Böylece birilerinin kendilerine gerçekte veya hayali olarak verdiği 
imtiyaz ile başkasına haşerat nazarıyla bakarak nifak 

çıkarmasının önünün alınacağını ifade etmiştir. 

Bunun da ancak hürriyet ve demokrasiyi desteklemekle ve 
baskının her çeşidine karşı olmakla gerçekleşeceğini belirtir. 



Bediüzzaman’ın Barış Çabaları

• «Bizim düşmanımız cehalet, zaruret ve ihtilaftır; bu üç 
düşmana karşı sanat, marifet ve ittifak silahı ile cihat 
edeceğiz.»

• «Cihad-ı hariciyi şeriatın elmas kılıçlarına havale 
edeceğiz.» 

• «Medenilere galebe çalmak ikna iledir; söz anlamayan 
vahşilere olduğu gibi icbar ile değildir.»



Hristiyanlarla Diyalog Arayışları

İki dünya savaşını yaşayarak düşmanlığın ne derece zararlı 
olduğunu tecrübe ile anlayan insanlık dünyası savaşı değil, 

dostluk ve barışı konuşmaya başladı. İnsanlık bu arayış 
içine girince İslam’ın hoşgörü ve diyalog yaklaşımını 

Mevlana Celalettin Rumi ve Bediüzzaman Said Nursi’nin 
eserlerinde buldular. Hıristiyanlarla diyalog ve hoşgörü 
yaklaşımına iki tarafı uçurum olan ifrat ve tefrit ile değil, 
Kur’anın istikamet, adalet, hak ve hukuk olan müstakim 
doğru yoldan gitmek gerekmektedir. İfrat olan düşmanlık 

duygusu ile hareket ile tefrit olan Laisizm adı altındaki 
dinsizlik yaklaşımından uzak durmak gerekmektedir. 



Kur’an Ehl-i Kitapla Diyalogu İster
Kur’an bir taraftan ehl-i kitap olan Yahudi ve Hıristiyanları 
“Ortak kelimeye” davet ederek yumuşak bir üslup ile 
diyalog çağrısı yaparken diğer taraftan Müslümanlara 
“Yahudi ve Hıristiyanları dost edinmeyin” buyurarak zahiren 
çelişkili, gerçekte istikametli bir ifade kullanmıştır. Başka bir 
ayette “Allah sizi, din hakkında sizinle savaşmayan ve sizi 
yurtlarınızdan çıkarmayan kimselere iyilik etmekten, onlara 
adaletli davranmaktan men etmez” buyurarak da mütecaviz 
olmayanlar hakkındaki hükümlerin farklı olduğunu 
belirtmiştir. Peygamberimiz (sav) bu ayete uyarak Yahudi 
ve Hıristiyanlara iyilik yapmaktan asla geri durmamıştır. 
• Maide, 5:51
• Elmalılı, 3:265–266



Necran Heyeti İle Görüşme

• Hıristiyanarın din adamlarından oluşan Necran hayeti
Medine’de peygamberimizin yanına ziyarete geldiği 
zaman onları mescidde misafir etmiş ve onların mescidde
ibadet etmelerine müsaade buyurmuşlardır.

• Mevlânâ Şibli, Asr-ı Saadet (Terc: Ö. Rıza Doğrul) İst. 
1974, c. 2:118



Ermenilerle Dostluk Mesajı

Bediüzzaman Said Nursi Hıristiyanlara ve Ermeni’lere
düşman olmanın sebebinin inançlardan değil, “istibdattan” 

kaynaklandığını belirtir. 

Çünkü “İnsanlar idarecilerin yolundadır” kaidesi ile istibdat 
herkesin damarına işleyerek değişik şekillerde etkisini 

göstermiştir. Hıristiyan Ermenilere karşı da düşman 
olmanın yararının olmadığını belirten Bediüzzaman bu 

dostluğun “Mütezellilane değil, izzet-i milliyeyi koruyarak 
musafaha elini uzatmak” şeklinde olacağını belirtir. 



Hristiyanlarla Dostluk

“Yahudi ve Hıristiyanları dost edinmeyin” ayetini de peygamberimizin 
(sav) tatbikatına uygun bir şekilde yorumlayarak gerçek anlamını 
gösterir. Bediüzzaman Said Nursi “Kur’anın yasağı Yahudilik ve 

Nasraniyete olan ayineleri yönüyledir. Bir adama olan sevginin sıfatı ve 
sanatı içindir. Her gayr-i müslimin her sıfatının ve sanatının kâfir olup 
küfründen kaynaklanmadığı, bundan dolayı bir Yahudi ve Hıristiyan’ın 
Müslüman olan güzel sıfat ve sanatından dolayı sevmek ve sanatını 

överek almak Kur’anın yasağına dâhil olmadığını” söyler. Dinimizin ehl-i 
kitap ile evlenmeyi yasaklamadığına da dikkat çekerek “Ehl-i kitaptan 

bir haremin olsa elbette seveceksin” der. 

Münazarat, 67–68 
Münazarat, 70–71  



Hz. İsa’nın Gelmesi
• Ayrıca Bediüzzaman dinsizliğin yaygın hale geldiği, dinsizlik ve 

inançsızlıktan kaynaklanan zulüm ve ahlaksızlığın; anarşi ve terörün 
ulusal sınırları aşarak dünyayı tehdit ettiği ve küresel tehdit haline 
geldiği günümüzde “Hıristiyanların dindar ruhanileri ile dinsizlik, zulüm 
ve ahlaksızlığa karşı” birlikte hareket etmenin peygamberimizin 
tavsiyesi olduğunu da bir hadis-i şerife dayanarak söylemektedir. 
Hıristiyanlar ile diyalog bu çerçevede kaldığı zaman ne derece 
insanlığa faydalı olacağı açıktır. Bu diyalogun sonu ise 
peygamberimizin (sav) işaret ettiği ve müjdelediği gibi “Hz. İsa (as) 
gelecek ve ümmetinden olacak, şeriatıyla amel edecektir.” 

• Buharî, 4:205; Müslim, 1:136; Fethu’l-Kebir, 2:235; Nursî, Lem’alar, s. 
155



2 Dünya Savaşı Sonucu
“Bu geniş boğuşmaların neticesinde eski harb-i umumîden 
çıkan zarardan daha büyük bir zarar, medeniyetin istinadı, 
menbaı olan Avrupa'da deccalâne bir vahşet doğurmasıdır. 
Bu endişeyi teselliye medar; Âlem-i İslâm'ın tam intibahıyla 
ve Yeni Dünya'nın, Hristiyanın hakikî dinini düstur-u hareket 

ittihaz etmesiyle ve Âlem-i İslâmla ittifak etmesi ve İncil, 
Kur'ana ittihad edip tâbi olması, o dehşetli gelecek iki 

cereyana karşı semavî bir muavenetle dayanıp, inşâallah
galebe eder” diyerek hangi noktada bir ve beraber hareket 

etmek gerektiğini nazara vermektedir.  
(Emirdağ Lahikası, 53)



Sulhta / Barışta Hayır Vardır

Kur’an-ı Kerim savaşı değil, barışı esas alır ve “Sulh daha 
hayırlıdır” buyurur. Ancak “Dinlerine girmedikçe razı 

olmayacak derecede din taassubu taşıyarak hak ve hakikat 
olan İslam dinini yok etmeye çalışan ve Müslümanları 

savaşarak yok etmek isteyen kâfirlere karşı elbette 
müsamaha gösterilemez. Onlara müsamaha göstermek 

İslam'a, hak ve hakikate büyük cinayettir.

Nisa, 4:128
Bakara, 2:120 



Zımmı Haklarına Saygı

Peygamberimiz (sav) “Kim bir zimmîye eziyet ederse ben 
onun hasmıyım, hakkını alır ve zimmîye veririm” 

buyurmuştur. Dolayısıyla kâfire eziyet anlamında “Kâfir” 
demeyi bile yasaktır. 

Kenzu’l-Ummal, 4:10913
Münazarat, 71–72



Din İçin Savaş Kalkmıştır
Dünyanın şartları değişmiştir. Dünya Bediüzzaman’ın 80 yıl önce tespit 
ettiği gibi “Bir köy şeklini almıştır.” 1930’ lu yıllarda sonra da “Laikliğin 
kabulü ve Din ve Vicdan Hürriyetinin devletlerin kanun-u esasilerine 

girmesi ile silahla dini cihat sona ermiştir. Harun Özdemirci’nin “Geçen 
iki bin yıl içinde, aslında ekonomik ve siyasi çıkar temeline  dayanan, 

ancak kuvvet ve taraftar bulmak arayışları nedeni ile dini gayelere 
büründürülen çatışmalar ve savaşlar yaşanmıştır” görüşüne katılmak 
mümkün değildir. Çünkü 1930’lu yıllardan önce dini amaçla yapılan 

savaşlar ancak “Din ve Vicdan Hürriyeti”nin devletler tarafından kabulü 
ve “Laiklik” ilkesinin Türkiye Cumhuriyeti tarafından resmen Kanun-i 

Esasi haline getirilmesi ile sona ermiştir.

• Nursi, Bediüzzaman Said, Muhakemat, (1990-Sözler Yayınevi) s.38
• Nursi, Bediüzzaman Said, (2001) Şualar, 243



Bediüzzaman ve Diyalog

Bediüzzaman bu diyaloga o derece önem vermektedir ki 
“Asay-ı Musa” gibi eserlerinin Amerikalılara verilmesini bile 

takdir ederek “ Misyonerler ve Hrıstiyan ruhanileri, hem 
Nurcular çok dikkat etmeleri elzemdir. Çünkü her halde 
şimal cereyanı, İslam ve İsevi dininin hücumuna karşı 
kendini müdafaa etmek fikriyle, İslam ve misyonerlerin 

ittifakını bozmaya çalışacak” diyerek komünizm, masonluk 
ve siyonizm’in oyununa gelmemeleri noktasında ikaz 

etmektedir. 

Emirdağ Lahikası, s. 139



Kur’an Barışa Davet Eder

«Dinde Zorlama Yoktur.» (Bakara, 2:256)

Yüce Allah Kur’an-ı Kerimde: “ Ey İnananlar hepiniz sulha 
selamete ve barışa gelin. Şeytanın izinden  gitmeyin. 

Şüphesiz o sizin açık düşmanınızdır” buyurarak barışa 
sulha ve diyalog içinde beraber yaşamaya davet ediyor.

Bakara, 2:208



Peygamberimiz İsevilerle İttifak İster

Peygamberimiz (sav) “Ahir zamanda İsevilerin hakiki 
dindarları ehl-i Kur’an ile ittifak ederek müşterek 

düşmanları olan zındıkaya karşı dayanacaklarını” bize 
haber vermiş ve bir anlamda bunun yapılmasını istemiştir. 
Bediüzzaman hazretleri de bunun tahakkukunun yollarını 

açmış ve bu diyalogu başlatmıştır.

Buhari, 4.205; Müslim, 1:136



Bediüzzaman Vatikan İlişkileri
Hıristiyanlar ile diyalog çalışmalarını ilk olarak başlatan 

Bediüzzaman Said Nursi hazretleridir. 1950 yılında 
Demokrasiye geçilmesi ile devletle millet arasında barışın 
temellerinin atıldığını gören Bediüzzaman, Hıristiyanlar ile 

diyalog olamadan bunun devam edemeyeceği 
düşüncesinden yola çıkarak hemen “Risale-i Nur 

Külliyatını” “Vatikan” papalık makamına gönderir. Böylece 
İslamiyet’in doğru anlaşılması gereği üzerinde durur. Bunun 

cevabını 22 Şubat 1951 tarih ve 232247 sayılı papalık 
makamının resmi yazıları ile alır.

Emirdağ Lahikası (2001) s.303



Patrik Athenagoras İle Konuşması
Bediüzzaman 1953 yılında Fethin 500. Yıldönümü 

Kutlamalarına katılmak üzere İstanbul’a gelir. İstanbul’un 
fethinin 500. yılı kutlamalarına katılır. Birkaç gün sonra da 

talebesi Ziya Arun ile beraber “Fener Patrikhanesi”ne 
giderek patrik Athenagoras ile görüşür. Ona : “Hrıstiyanlığın 

din-i hakikisini kabul etmek, Hz Muhammed’i (sav) 
Peygamber, Kur’an-ı Kerimi de Kitabullah kabul etmek 
şartıyla ehl-i necat olacaksınız” der. Athenagoras ise 

cevaben: “Ben kabul ediyorum” der. Bediüzzaman böylece 
hem diyalog hem de tebliğ vazifesini en güzel şekilde 

yaparak bizlere de örnek olmuştur.
Şahiner, Necmettin, (1994-İst) Bilinmeyen Taraflarıyla 

Bediüzzaman Said Nursi,  s. 405



Sulh-u Umumi

Bediüzzaman iki nokta üzerinde önemle duruyordu. Birincisi “İslam’ın 
ve Müslümanların sulh-u umumisi”, ikincisi de “müsaleme-i umumiye”. 

İtalyan Prof. Dr. Thomas Michel ve ABD Georgetown Üniversitesi Prof. 
Dr. John O. Voll Bediüzzaman’ın bu fikirlerini ve gayretlerini takdir 

ederek “ Bediüzzaman âlemşümul bir şahsiyet ve sosyologdur. Tüm 
insanlığa aydınlık bir yol göstermiştir” demekten kendilerini 

alamamışlardır. 

Yeni Asya, 19 Ekim 2001,  “Başet”  Halil Uslu



SONUÇ
Sonuç olarak: dinsizliğin organize teşkilatlar eliyle 

yürütüldüğü, dinsizlikten kaynaklanan anarşi, terör ve 
zulmün küresel bir tehdit halini aldığı zamanımızda “Ehl-i 
kitap” ile beraber dinsizliğe, ahlaksızlığa ve zulme karşı 

beraber hareket etmek için diyalog içinde olmak akıl, 
mantık ve dinin gereğidir.  

Bediüzzaman’nın çabalarının insanlığın genel arayışını 
yansıttığını ve bu gün müessir olduğunu görüyoruz. Evet, 
en büyük güç zamanı gelen fikirdir. Onun önüne hiçbir şey 

geçemez. Bu nedenle insanlığın aradığı genel barışın 
mutlaka sağlanacağına gönülden inanıyoruz.


