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Giriş 

Hatıraların naklinde duygu ve düşüncenin karışması, 

işin tabiatındandır, lâkin nakledilen hatıranın, belge hükmünde 

olması isteniyorsa o zaman daha dikkatli olunmalıdır. 

Nakledilen, yaşanmış bir hâdise olduğu için, okuyacakları 

etkileyecek, yönlendirecek baskılardan âzâde olmalıdır. 

Mümkün olduğu kadar vakıa, yalın hâliyle anlatılmalıdır. 

Tarihî yorum ve eleştiri ise naklin ötesinde bir olgudur.  

Eskişehir’deki Yeni Asya Nur Talebeleri ile alâkalı 

hâdiseleri nazara vermekten muradımız menfîlikleri nakletmek 

değil, yaşananları tarihe kaydetmek, istikbaldeki araştırmacıya 

yardımcı olmaktır. Elbette her hâdise nakledilmemelidir, 

husumet ve ayrılığı tahrik eden hâdiselerin bahsinde gıybet ve 

uhuvvet konularına dikkat edilmelidir ve bu hassasiyetler 

içinde yazarın ve nakledenin hissiyatı karışmadan doğruların, 

olabildiğince dengeli yansıtılması gerekir. Müsbet hareketin 

esas alınması şarttır. Cenaze taşıyanlar nasıl birbirinin ayağını 

çiğnediklerinde hoş görürlerse, biz de sırtımızda ağır bir yük 

taşırken aramızda hâsıl olan sıkıntılara böyle bakmalıyız. 

Hatıralarımızın başında bir müjdeyi vermek isteriz. Bu 

eserin hazırlanmasında haberdar olduk ki Eskişehir 

hizmetlerimizin merkezî mahal dershanesi hakkında, çok 

eskilerden yapılmış makbul bir dua varmış. Bunu öğrenmeniz 

için, eserimizi sonuna kadar sabırla okumanızı istirham 

ediyoruz. 

Yıl sıralı tanzimi esas aldığımız bu hatıralarımıza, yer 

yer temin edebildiğimiz kadar resimler ekledik. Sonradan 

göndermeyi düşündüğünüz ya da henüz elinize geçen resimleri 

de göndermenizi istirham ederiz. Yardımcı olanlara buradan 

teşekkür ederiz. 

 Hayırlara vesile olması duasıyla   

                                     Mehmet Çetin 

                          14.12.2021 Yeni Foça İzmir 
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      1978 yılında Saray Dershanesinden hatıralık bir resim 

          

 
       

Bize göre sağdan:  

Ön sırada iki astsubay kardeş, Tepebaşı Mahallesinden 

bir kardeş, bir kardeş, Yüksel Kavuştu, Nurettin Ovalı,  

İkinci sırada: Sadık Çalışkan, Ahmet İnce  

Üçüncü sırada: Genç iki talebe, Ömer Rıza Akgün, 

Mehmet Acar, Osman Yüksel, Hafız Mehmet Güçbilmez, bir 

kardeş, Aziz Üney, Yakup Erdoğan, Halil Hız, Aslan Sahabi 

(eli çenesinde genç) iki talebe, genç bir kardeş 

Dördüncü sırada: Feyzi Toplayıcı, bir ağabey, Hacı 

Laçin, Necati Kurşunoğlu, Murat Aslan, Kudret Kaçmaz, 

Mehmet Çalışkan, bir talebe, Salih Yanar,  

Son sırada: Mehmet Kocacan, Mehmet Çetin, Zübeyir 

Yazıcı 

 

   

 

 

 



8 
 

1.1970 öncesi 

 

Eskimeyen eski hizmetleriyle Eskişehir Nur hizmetlerine 

genel bir bakış 

Çok eskilere dayanır, eskinin hatıraları 

 

             
    Abdülvahid Tabakçı (1927-2019)   

    

1949’da Afyon’da Bediüzzaman’ı gören, 1955’de 

Yıldız Oteli’nde Üstadıyla görüşen ve 1950-1957 arası 

Eskişehir ziyaretlerinde Üstadına tahsis eden Abdülvahid 

Tabakçı’yı evvelen anmalıyız. Beraberinde oğlu Arif’i 

dualarla hatırlamalıyız. 

 

 
    Abdülvahid Tabakçı’nın evi 
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                    Erhan Arbatlı (1931-2014) 

 

Abdülvahid Tabakçı’nın damadı ve Nur Kitabevi 

sahibi Erhan Arbatlı’yı unutmamalıyız. 

Eskişehir’deki Nur Talebelerinin ve özellikle kitap 

kırtasiye ihtiyacı olanların uğradığı adrestir, dükkânı. 

Abdülvahid Tabakçı’nın ağabeyi Şuayip Tabakçı ve 

kayınpederi Şuayip Necip Esen’i da hatırlamalıyız. Onun 

kıymetli dostu Kuyumcu Yakup Ayzeren’i de.  

 

 
     1946’lardan Kuyumcu Yakup Ayzeren’e ait bir fatura1 

 
1 https://www.modamuzayede.com/urun/1131049/efemera-

mucevherat-ve 
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Çalışkanlar Hanedanı 

 Eskişehir’de Risale-i Nur tarihçesi maşallah çok 

zengindir. Şehrin yerlisinden tutun, çevreden gelen Nur 

Talebelerinin de bu şehirde ikâmet etmesi, bu beldenin tarihine 

ayrı kıymetli katkıları olmuştur. İşte bunların başında rahmetli 

Mehmet Çalışkan Amcamız gelir.  

   

     
 Mehmet Çalışkan (1905-1984) 

 

Emirdağ hayatında Bediüzzaman Hazretleri ile 

başlayan beraberlik, ömrünün kalan yıllarında Eskişehir’de 

devam etti.  

Oğlu Sadık Çalışkan Ağabeyin çarşıda perde dükkânı 

vardı, zaman zaman ziyaretlerine giderdik. 

Eskişehir’deki dershanemizin en ağır misafiri, 

derslerimizin en sadık takipçisi idi, Allah, gani gani rahmet 

eylesin.  
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   Muzaffer Erdem (1923-2016) 

 

Muzaffer Erdem’in Yıldız Otelinde Üstadı ziyaretini 

ve zaman zaman Eskişehir’e gelerek, ders ve teşviklerini de 

anmalıyız. Ömer Özcan’ın, Ağabeyler Anlatıyor hatıra 

serisinde alâkalı malûmat mevcud. 

 

 
    Muttalıplı Hacı Hilmi Okur Efendi (1888-1964) 

 

Bu vesileyle Muttalıplı Hacı Hilmi Efendiyi2 de 

anmalıyız ki Üstad, ziyaretinde ona “Siz Kur’ân’ın lafzını; 

biz, manasını muhafaza ediyoruz.”, der, Allah rahmet 

eylesin. O devirlerde ehl-i tarik ile Nur Talebeleri beraber ders 

 
2 http://mehmetdogramaci.com/2017/09/sen-bize-kuranla-yakin-ol/ 
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yaparlarmış. Önce ders yapılır sonrasında ise isteyen zikre 

katılırmış. Ali Demirel’e ziyaretinde; Bediüzzaman’ı ziyarete 

gitmesini, kendisinden selâm götürmesini ve Üstad ile olan 

ziyaretlerini anlatır.  

Talebelik yıllarımızda Üstad ile görüşenlerden hatıra 

topladığımız Saatçi Muhittin Yürüten ağabeyin de Hilmi 

Efendinin Üstad ile muhabere bilgilerini almış ve Son 

Şahitlere eklenmesi üzerine diğer röportajlarımızla beraber 

Necmettin Şahiner’e göndermiştik.  

 

  
                  Hasan Okur (1933-…) 

 

 1957’de Üstadla ilk defa Eskişehir’de görüşen 

astsubay Hasan Okur Ağabeyin, vazifeli yıllarına kadar derin 

bir mazisi var Eskişehir Nur hizmetinin, belki de daha 

eskileriyle.  

Daha eskisi derken, Afyon Hapishanesinde altmış dört 

gün Tahiri Mutlu Ağabeyle beraber kalan Yalaman Camii 

imamı Osman Toprak Ağabey ve onun hizmetlerini de anmak 

lâzım. 
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1978 yılında Deliklitaş’taki Saray Dershanesinde 

hatıralarını kaydettiğimiz Sıcaksular’daki saatçi Muhittin 

Yürüten Ağabey ile onun ağabeyi saatçi Şükrü Yürüten’i de 

hatırlamalıyız. 

Sobacı Ali Osman Coşkun Ağabeyi anmadan geçmek 

olmaz.3  

İstanbul Oteli’nin sahibi Ömer Biçer’i (1918-…) de bu 

anma cümlelerine dâhil etmeliyiz. 

1978’lerde Eskişehir’de Üstadla ilgili hatıraları 

toplarken kendisiyle görüştüğümüz ve üzerine çayı dökülen 

Üstadın kullandığı yorganı bize gösteren ve teberrüken 

saklayan hemşerisi Yaşar Zeydan’ı da unutmamalıyız. 

 

                
Tabelacı Şahin Güngör (1976)    Şahin Güngör (2021) 

 

 
3 https://www.mehmetcetin.de/sobaci-haci-ali-osman-agabey/ 
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1968’lerde bir yolculukta otobüste yanında oturan 

makine teknikeri Ahmet Rıdvan Yüksel, Şahin Güngör’e 

imanî mevzulardan bahseder, risale hediye eder.  

Pek çok insanın risaleyi tanımasına vesile olduğu gibi 

Tabelacı Şahin Güngör’e de verdiği Küçük Sözler ile 

dershaneye dâvet eden Plakacı Mehmet Ali Taşlıca Ağabeye 

dualar olsun ki her savunmada hazır olan Bekir Berk 

geldiğinde ona uğrarmış. Bekir Berki de rahmet anmalıyız. 

 

 
     Bünyamin Gerdan (1972-1973’lü yıllar) 

 

Kendisinin orta okul yıllarına tekabül eden 1969’da 

Hacı Havva Camisi civarında bulunan üç katlı binanın bir 

katını teberrüken dershane olarak kullandıran Havlucu Yaşar 

Dursun Ağabeyi, hatırlatan Bünyamin Gerdan’ı da dualarla 

anmalıyız. 

 

 
Asb. Mevlüt Polat (…-2014) 

 

Bu dönemde Asb. Mevlüt Polat, Asb. Kemal Özarar, 

Asb. Mahmut Alkan, Ahmet Rıdvan Yüksel, Ayhan Özbey, 

Asb. Halit, Ahmet Cevat Yaşar ve Zübeyir Ağabeyin 
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hizmetinde bulunmuş olan Abdullah Şeker derslere devam 

edenlerin önde gelenleridir. 

 

Yaşar Dursun Ağabeyin hatıralarından 

 Yaşar Ağabey, ileri yaşına rağmen elinde bastonuyla 

Eskişehir mezunlarının buluşma toplantısında hatıralarını 

paylaşır. 4 

Bir gece dersinden sonra eve geldiğinde sıkıntılar 

içerisinde ‘Hizmet edemiyorum, Allah’ım bana zemin hazırla’, 

diye dua eder. Kâinatta tesadüf yok ama tevafuk çok. Telefon 

çalar ve ahizeyi kulağına kaldırıp karşıdakinin konuşmasına 

fırsat vermeden selamlaşmanın ardından “Sel gibi akıp giden 

bu günahkâr güruhun önüne kim geçecek?”, der. Karşıdaki 

şaşkın ifadeyle “Kardeşim sen ne diyorsun?”, der ama Yaşar 

Dursun, durmak bilmez ve yüzer günahın hücumu zamanında 

nasıl imanımızı koruyacağız, kim bize derman olacak, diye 

hızla ve heyecanla konuşunca, karşı taraftaki, durdurur ve 

yarın bir araya gelerek görüşmek ister ve dükkânına dâvet 

eder. 

 Adam, Yaşar Dursun’un dükkânına gelir ve 

konuşmasını hayran hayran dinler. Dursun; “Şu akıp giden 

insanlık, hangi hâli ile Allah’tan af dileyecek? Bunları 

uyarmak lâzım. Bunun için de bir araya gelebilecekleri ev 

lâzım.”, der. Müslüman talebeler için ev bulamadıklarını, kefil 

vs. gibi zorluk çıkardıklarını anlatınca o adam, “Garajın 

karşısında iki katlı bir evim var. Orayı size vereyim, siz de 

orada hizmetinizi yaparsınız.”, der.  

 Yaşar Dursun iki katlı eve gider bakar ki evin boya 

badanaya kadar çok ihtiyacı var. Halıcı Ahmet Özdemir’in 

dükkânına gider vaziyeti anlatır ve evi gösterir. Ahmet 

Özdemir, bütün ihtiyaçları karşılar.  

 
4 https://www.youtube.com/watch?v=ZNEMuTWzQys 
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           Havlucu Yaşar Dursun 

 

O günlerde Yaşar Dursun, rüyasında Hulusi Yahyagil 

Ağabeyi görür. Hulusi Ağabey; “Şunu da -İzmitli Hüseyin’i 

göstererek- dershaneye al.”, der. 

 Sabah aşağıya indiğinde bakar ki Muzaffer Erdem, 

yanında birisi var ve oturuyorlar. “Baktım, bizim rüyada 

gördüğümüz İzmitli Hüseyin.”, der. 

 “O günlerde talebelere dedim ki ben size kum 

getireyim, şurada bir torbada asalım, onunla antrenman 

yapalım.”, der. Maksadı gençleri hareketlendirmek, arada 

kaynaşmayı sağlamak. O gün kolunda bir ağrı başlar, bir ay 

geçmez. Bu zaman içinde talebeler kumun gelmediğini 

sorarlar. Netice itibariyle o işten vazgeçer, sen hizmetle 

vazifelisiniz o işle değil, der, içinden ve o kum torbasından 

vazgeçer. Devam eden süreçte bakar ki kolunun ağrısı geçmiş.   

 Ev sahibi, verdiği evi kontrol etmeye gelir ve kapıyı 

çalar. Henüz namazı kılan ve üzerindeki cübbe ve sarığı ile 

kapıyı Behzat Dilber, açar. Adam, karşısında cübbe sarıklı nur 

yüzlü bir delikanlı görünce şaşırır ve kendisini içeriye dâvet 

ederler. Tanışmanın ardından çay, sohbet ve çok mutlu ayrılır. 

Doğruca Yaşar Dursun’un havlu dükkânına gider. Olan biteni 

öyle bir anlatır ki “Benim evde evliyalar kalıyor.”, der. 
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 Sonraki yıllarda iki buçuk sene kira almadan verdiği 

binayı yıkıp, oraya cami yapmaya ailecek karar verirler.  

 Öncesi yıllarda Adanalı Nevzat Dinçer ile Mersinli 

İslâm isimli gayretli iki talebe daha var idi. Bu iki talebe, ilk 

talebe imiş.   

Yaşar Dursun, 1971 sonrası Nur Talebelerinin 

mahkeme sürecinde Av. Sudi Reşat Saruhan’a yanında 

bulunarak yardımcı olur.  
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2. 1970-1976 Yılları 

O zamanlar bir ve beraber idik 

Önceki kısımlarda bahsi geçen ağabeyler arasında 

Yeni Asya muhalifi ya da taraftarı diye bir mesele yokmuş. 

Zaten Yeni Asya, Zübeyir Gündüzalp Ağabeyin öncülüğü ile 

diğer ağabeylerle yapılan meşveretle yayına başlar ki 

öncesindeki İttihad Gazetesi, diğer beldelerde olduğu gibi 

burada da elden ele dolaştırılarak neşir hizmeti yapılırmış. 

 

 
      İbrahim Seyhan 

 

1971 yılında Devlet Demiryollarında çalışan Molla 

Hamit lakaplı Yılmaz Erentepe, aynı işletmede çalışan İbrahim 

Seyhan’ı derse dâvet eder.  

1971 Muhtırası akabinde Kütahya’da da gözaltılar 

başlar. Bu cümleden olmak üzere Şerafettin Kartal, Mustafa 

Ali Kahraman, Feyzullah Malazgirtlioğlu, Mesut Ermumcu, 

Kâmil Dağıstanlıoğlu, Durmuş Ali İnci, Akil Akalın, Alaattin 

Kara, Mehmet Özer, Asb. Cihan ve arkadaşları ders esnasında 

baskın yapılarak göz alınıp Eskişehir Sıkıyönetim 

Mahkemesinde yargılanmak için getirilirler.5 

 
5 https://www.yeniasya.com.tr/durmus-ali-inci/tire-li-mahmut-

agabey-ve-ruyada-bir-ikaz_512634; D. Ali İnci ile vicahi görüşme 

notlarından. 

https://www.yeniasya.com.tr/durmus-ali-inci/tire-li-mahmut-agabey-ve-ruyada-bir-ikaz_512634
https://www.yeniasya.com.tr/durmus-ali-inci/tire-li-mahmut-agabey-ve-ruyada-bir-ikaz_512634
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Eskişehir Sıkıyönetim Komutanı İrfan Özaydınlı’nın 

döneminde Kütahya’dan getirilen Nur Talebelerinin mahkeme 

duruşmasına Asb. Kemal Özarar’ın yardımıyla İbrahim 

Seyhan ve arkadaşları, garnizona girerek dinleyici kısmında 

takip ederler. Bekir Berk’in sabah dokuzda başlayıp öğle 

sonrasında biten savunmasını genç hâkim ilgiyle takip eder, 

yaşlı olanı uykuyla. Verilen beş yıl mahkûmiyet kararının 

ardından Şerafettin Kartal, “Zalimler için yaşasın 

Cehennem.”, diye haykırınca o hâkim uyanır ve hâkimler için 

yaşasın Cehennem, diye anlamış olmalı ki Kemal Özarar’ı 

çağırarak “Kim bu yahu, hâkimleri Cehenneme sokup sokup 

çıkarıyor?”, diye sorduğunu İbrahim Seyhan hatıralarıyla 

nakleder. 

Akşam Lisesi’nde okul arkadaşı Zekeriya Özbek’i, 

İbrahim Seyhan derse götürür. Zekeriya Özbek, ilerleyen 

yıllarda Eğitim Enstitüsü’nde tahsilini yapar ve İzzettin 

Yıldırım sonrasında Zehra Vakfı Başkanlığını yürütür.  

İzzettin Yıldırım öncesi, Necati Usun Ağabey, 

Eskişehir’de dersleri tanzimle vazifeli imiş. 

Biz bu yazılarımızda münhasıran Yeni Asya grubunun 

tarihçesine yer verdiğimiz için İzzettin Yıldırım Ağabey ve 

grubu konularına girmeyeceğiz. 

1970’lerin orta yıllarında başlayan Yeni Asya 

muhalifliği Eskişehir’de de cereyan eder.  Cemaat içi 

gruplaşma ve ayrılmaların Eskişehir’de hassaten İzzettin 

Yıldırım Ağabeyin geldiği devirde olduğunu, yaşayanlar dile 

getirir.  
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      İzzettin Yıldırım 

Esasen öncesinde Pipocu Necdet Altınay gibi 

ağabeyler Yeni Asya’ya abone imişler. 

Necdet Altınay, Halıcı Mehmet Ağabeyler o yılların 

unutulmayan ağabeyleridir ve evlerini sürekli sohbetlere açan 

yadigârlardır. 

 

Ömer Rıza Akgün’ün hatıraları 

 

     
        Ömer Rıza Akgün 

 

Ömer Rıza Akgün, Ankara Ortadoğu Üniversitesi’nin 

İnşaat Mühendisliği bölümünden mezun olduktan sonra 1972 

yılında Eskişehir’deki mühendislik akademisinde öğretim 

görevi vazifesine başlamış. Sonrası yıllarda Mehmet Çalışkan 

Ağabeyin damadı olur. 
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Ömer Ağabey, yardım ve gayretiyle hatırlanır. Ders ve 

dershane konusunda hassas idi. ODTÜ’deki hatıraları ayrı bir 

öneme sahiptir. O anarşi döneminde yılmadan iman hizmetini 

yapar. 

 

   
  Bize göre sağdan: Ömer Rıza Akgün, Bayram Yüksel, Sadık 

Çalışkan 

  

Ömer Rıza Akgün naklediyor 

Bayram Yüksel Ağabey, Kore’ye Eskişehir’den gider. 

Yıldız Oteli’nde kalan Üstad, yolcu eder. Başçavuş Ahmet 

Efendi, Bayram Ağabeyin o yolculuğunda çok yardımcı olur. 

Onun bu hizmetleri için, Kore dönüşünde Bayram Ağabeye, 

Başçavuş Ahmet Efendi’nin âdeta emir eri gibi o yakın 

hizmetleri için dua ettiğini ifade eder. 

 

Ömer Rıza Akgün’ün kendi el yazısıyla yazıp gönderdiği 

hatıraları 

 1972 yılında Eskişehir Devlet Mimarlık Mühendislik 

Akademisine asistan olarak göreve başladım. Bir süre Nur 

Talebelerinden Ömer Biçer Ağabeyin işlettiği İstanbul 

Oteli’nde kaldım. O dönemde ODTÜ’de yüksek lisans 

çalışması yaptığımdan her hafta Ankara’ya gidiyordum. 

Ankara’ya gittiğimde Emek Mahallesi’nde bulunan bir 
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dershanede kalıyordum. Mümkün mertebe derslere 

katılıyordum. Eskişehir’e döndüğümde Hacı Havva Camisinin 

yanında buluna dershanedeki derslere katılıyordum. 

Dershanede Terzi Abdullah isimli bir vakıf ağabey kalıyordu. 

Bu arada Eskişehir’de Üstadı gören ve hizmet eden 

ağabeylerle tanışma imkânı buldum. Bunlar derslere 

muntazam olarak katılırlardı. Biz sebat ve devam dersini 

onların hâl ve hareketlerinden aldık. Bunlardan bir kısmını 

şöyle sayabilirim: Emirdağlı Çalışkanlar hanedanından 

Mehmet Çalışkan ve oğlu Sadık Çalışkan, Mehmet 

Çalışkan’ın kardeşi Osman Çalışkan, oğlu İhsan Çalışkan, 

Saatçi Muhittin, Şuayip Efendi, Tenekeci Osman Efendi, 

Yalaman Camisi imamı Ali Rıza Hoca, Plakacı Mehmet Ali 

Efendi ve diğerleri. Aklımda kalan bunlar. Biri dışında hepsi 

rahmet-i Rahman’a kavuştular. Cenab-ı Hak, kabirlerini 

Cennet eylesin. 

 Bu müstesna şahs-ı manevinin etrafında Pipocu 

Necdet Efendi, Mesture Yaşar, Hava üssünde çalışan Başçavuş 

Kemal Özarar, Başçavuş Mahmut Algan, Başçavuş Mevlüt 

Polat, Demiryolu Fabrikasında çalışan Mehmet Acar, Milli 

Eğitim Müdürlüğünde görevli Emirdağlı İbrahim ve isimlerini 

unuttuğum pek çok Nur Talebesi toplandı. İhlâs ve sadakat 

timsali olan bu ağabey ve kardeşler arasında Kemal Özarar’ı 

anmak isterim. Fırtına gibi bir Nur Talebesi idi. Son derece 

cevval ve faal idi. Hizmete sadakatte en önde giderdi. Bir 

trafik kazasında vefat etti.  İnşaallah şehit olmuştur. Üstad 

Hazretleri, havacı subayları çok severmiş. 1950-1960 arasında 

Eskişehir’e geldiğinde işe gitmek üzere duraklarda bekleyen 

subay ve astsubaylara, arabasını durakların önünden geçirerek 

iki eliyle selamlarmış. 

 Seneler geçtikçe cemaatin ve bilhassa Nur Talebesi 

öğrencilerin sayısı arttı. Bu kardeşler kiralık dairelerde 

kalıyordu. Cemaatte bu dershanelere simler koyardı. Meselâ 

“Mesken”, “Saray”, “Köşk” gibi. Buralarda çok feyizli dersler 

yapıldı. Çoklar Risale-i Nur’u bu mütevazı dershanelerde 
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tanıdı ve talebe oldu. Bu arada mülk dershaneye ihtiyaç hâsıl 

oldu. Şimdi “Okur Apartmanı” denilen dershane yapıldı.  

 Binanın temeli atılırken muhterem Hulusi Yahyagil 

Ağabey de bulundu. Herkes kazma kürek temelde çalışırken, 

Hulusi Ağabey “Ben yaşlıyım, sizin gibi çalışamam. Ben de 

temele bir taş atayım, diyerek yerden bir küçük taş alıp 

“Bismillah” diyerek temeldeki harcın içine attı. 

 O günün şartlarında hizmet için vasıta yoktu. İnşaata 

yürüyerek gidilip gelinirdi. Acil durumlar için freni olmayan 

eski bisikletimiz vardı.  Freni olmadığı için adını “Durmaz” 

koymuştuk. Durdurmak için ayakkabının tabanı ile ön tekere 

basarak durdururduk. Bizim gözümüzde o bir Mercedes gibi 

idi. Gerçekten çok hizmet etti, verenden Allah razı olsun. 

 Hizmet genişleyince İzzettin Yıldırım adında vakıf bir 

kardeşimiz geldi. Çok bilgili, vakur, ciddi, ferasetli ve safi 

kalbli birisi idi. Hizmette bir hayli inkişafa medar oldu. 

Sonraki yıllarda Doğu vilayetlerine gittiğini ve Hizbullah terör 

örgütü tarafından şehid edildiğini işittik. Allah, rahmet eylesin 

kabri Cennet olsun.  

  Bu arada Eskişehir’e öğretmen olarak Mithat Bektaş 

Hoca, bir okula müdür olarak geldi. Halis bir Nur Talebesidir. 

Mithat Hoca ayrı bir şevk ve gayrete medar. Hulusi Ağabey, 

bir yere gittiği zaman “şevk almaya, şevk vermeye geldik.”, 

dermiş. Bu da öyle oldu. 

 Aziz Mehmet kardeşim! Eskişehir’de hizmetle alâkalı 

her şeyi istersek en az bir cilt kitap yazmak gerekir. 

 Aziz kardeşim! Biz bir cemaatiz, Nur cemaatiyiz. 

Rehberimiz Kur’ân-ı Kerim ve onun hakiki bir tefsiri olan 

ehadis-i Nebeviye ve her ikisinin de Türkçe tefsiri olan Risale-

i Nur’dur. Kur’ân’dan ve hadisten aldığı dersi bize öğreten 

Üstadımız Said Nursi’dir. Farklılıklara rağmen Risale-i Nur’la 

Kur’ân’a hizmet eden herkes başımızın tacı ve dava 

arkadaşımız ve ebedi kardeşimizdir. 

 Resulullah (asm) bir hadis-i şerifinde “El ulemai 

veresetül-ül enbiya” yani “Hakiki âlimler nebilerin 
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varisleridir.”, buyurmuştur. Biz Üstadımız Said Nursi’yi 

böyle bir âlim biliyoruz ve Allah namına seviyoruz. 

31.12.2021- Isparta 

 Bu vesile ile Ömer Ağabeyimize sağlıklı hayırlı uzun 

bir ömür diliyoruz. 

 

Mehmet İşçan’ların dönemi 

O yıllarda lise talebesi olduğunu ifade eden İbrahim 

Seyhan, Mehmet İşçan ve arkadaşlarının akademide 

okuduklarını söyler. 

Mehmet İşçan’ın akademideki talebelik yılları bu 

dershanede geçmiş ki ilerleyen satırlarda hatıralarını 

nakledeceğiz. 

 

 

            
Mehmet İşçan                                               

 

 Mehmet İşçan, Yeni Asya’yı okuması sebebiyle çok 

defa ikaz edilir, dershaneden ihraç tehditlerine aldırış etmez, 

ısrarla devam eder.  

 Bir defasında İzzettin Ağabey, onu gazeteyi okurken 

rastlar ve gazeteyi eline alır sahifelerini hızla çevirdikten sonra 

kendisini okumaktan meneder. Bu nev’i gerginlikler ara ara 

devam eder. 
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Bize göre sağdan: İsmail Özel, Behzat Dilber, Hüseyin 

Keskin, Selahattin Güllü, Bahattin Karaman 

 

 Mehmet İşçan’dan naklen şu notumuz var: 

1973’lü yıllarda İzmitli Hüseyin Keskin, Batmanlı 

İsmail Özel, Ispartalı Bahattin Karaman, Tekirdağlı Behzat 

Dilber, İzmirli Selahattin Güllü, Bursalı Mustafa Kemal Şahin, 

Ordulu Mehmet İşcan, Elazığlı Mahmut, Yeni Asya 

okudukları sebebiyle dershaneden, İzzettin Yıldırım Ağabeyler 

ihraç etmişler.  

Yaşanan hâdiseleri ve tarafları dinlemek ve İstanbul’a 

bildirmek üzere Can Alpgüvenç gelir, tarafları dinler ve 

İstanbul’a bilgi verir. İhraç edilen talebeler eskinin otogarının 

karşı sokağında ayrı dershane açar ve hizmetlerine devam 

ederler.   

Mehmet İşçan’ın hatırasını naklediyoruz:  

Havlucu Yaşar Ağabeyin vefatından bir yıl öncesi 

ziyaretine Hüseyin Keskin, Behzat Dilber, İsmail Özel ve 

İzmitli Mehmet kardeş ile ziyaretine gittiğimizde Yaşar 

Ağabey bir rüyasını anlatmıştı. Rüyasında Hulusi Yahyagil 

Ağabeyi görür. Hulusi Ağabey ona der ki, “Hüseyin isminde 

bir talebe gelecek onu dershaneye al.” O günlerde de 

dershanede kalırken kapı çalınır, açarız bir talebe gelir. İçeri 

aldık ve tanışırken isminin Hüseyin Keskin olduğunu 

öğrendik. O günlerde Yaşar Ağabeyi ziyarete gittiğimizde yeni 

bir talebe kardeşin geldiğini ve isminin de Hüseyin olduğunu 



26 
 

söyleyince, hayret eden Yaşar Ağabey: “Allah, Allah! Ben 

bunu rüyamda görmüştüm.”, dedi.  

 

Dünya bomba olup patlasa 

 

                 
     Hüseyin Keskin      

                 

            
Oturan bize gör sağdan: Bahattin Karaman, Selahattin Güllü 

Ayaktakiler: İsmail Özel, Hüseyin Keskin, Behzat Dilber 

 

Hüseyin Keskin naklediyor 

Abdullah Şeker Ağabey dershanemize sürekli 

geliyordu. Kendisi Zübeyir Gündüzalp Ağabeyle beraber 

kalmışlar ve Risale-i Nur muhtevasına hâkim ders yapma 

usulünü bilen bir ağabey idi.  
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Bir defasında Elazığlı Mahmud Yılmaz ve Ziraat 

Mühendisi Hasan, derste açıklama yaparlar. Abdullah Şeker 

Ağabey bu duruma ikaz eder. Mahmud kardeş, Hulusi 

Yahyagil Ağabeyin tedrisatından geçen birisi idi. Onun ders 

tarzını, yaptığı derslerde de tatbik eder. Bu sebeple 

derslerindeki izah, oradan kaynaklanır. Abdullah Şeker 

Ağabeyin ikazından etkilenmiş olmalı ki “Bu Eskişehir bomba 

olup patlasa ben bu ders tarzımdan vaz geçmem.” dedi. Ben de 

Mahmud’a: “Mahmud kardeşim, sen daireyi dar tuttun. Şöyle 

demeliydin: “Dünya bomba olup patlasa, Risale-i Nur’un ve 

Abdullah Şeker Ağabeyin verdiği istikamet dışına çıkmam.”, 

diye söylemeliydin, dedim. 

 

        
         Behzat Dilber 

 

Otogar yakınındaki dershanede kalırken bir gün kapı 

çalınır. Kapıyı Behzat Dilber açar ama üzerinde cübbe ve sarık 

ile. Kapıdaki kişi “Ben bu dairenin sahibiyim”, der. İçeri dâvet 

ederler ve bir güzel ilgilenirler. Daha sonra o adam Yaşar 

Ağabeye gider ve “Benim evde melekler, evliyalar kalıyor.”, 

der. Bu kişi dershaneden kira ücreti almazmış.  

Açılan dershane, içerisindeki talebelerin mezuniyetiyle 

kapanır. Muhtemelen halktan da bu dershaneyi devam 

ettirecek de olmayınca bizlere kadar devamı mümkün olmaz. 

Biz, 1977 yılında açılan dershanemiz öncesinde 1973’lerdeki 
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bu hâdiselerden haberdar olmamıştık. Bu hatıra yazımızı 

hazırlarken Mehmet İşcan ile görüşmemiz sonrası anlaşıldı ve 

o zamanları hatırlayan Şahin Güngör ile teyid edildi.  

 

İhlâsın kerameti, samimiyetin ihsanlarıdır 

 Allah için yapılan her şey, ebede namzet olduğu gibi 

dünyada dahi mükâfatı bir şekli ile ihsan edilmektedir. 

 Bu vaziyet dinî hizmetlerde çok vuku bulduğu gibi 

samimi olarak dünyevî gayretlerde de ikrâmen verilmesi söz 

konusudur. Böylesi hâlleri kişi, kendine verirse, gurura kapılır; 

Allah’a verirse, şükrünü ifade etmiş olur. 

  İşte Eskişehir’de tahsil yapan talebelerden İsmail 

Özel’in naklettiği hatıralar da bunlardan bir kaçıdır. 

 

İsmail Özel anlatıyor 

   Akademi sınavı, üniversite sınavlarından ayrıca 

yapılıyordu. Sınava girdik ve Ankara’da beklemeye başladım. 

Bir gün Acaba sınav sonuçları Akademi’de açıklanmış olamaz 

mı? diye aklıma geldi ve hemen Eskişehir’e gittim.  İlân için 

asılan listeden ismimi gördüm. Yukarı satırlara baktığımda ise 

o gün kayıtların son günü ve sıra da bende imiş. Hayret ve 

şükürler hemen idareye gidip kaydımı yaptırdım, 

elhamdülillah. 

Elazığlı Mahmud Yılmaz kardeş ile derse gitmek için 

yola çıktığımızda çok fazla yağmur yağıyordu. Evinde ders 

olan astsubay ağabeyin evi de yolun karşı tarafında ve yolda 

ise sel akıyor. İkimizin birden sele girmesi doğru değildi. 

Mahmud’a “Sen sırtıma bin, ikimizin birden ayakkabısı 

ıslanmasın.”, dedim ve onu sırtımda karşı kaldırıma 

taşımıştım. Böylece derse gittik. Sonradan tatlı hatıra olarak 

yerini aldı. 
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Talebelik yıllarında İsmail Özel 

 

Biz Eskişehir’e gitmeden öncesi dönemde Savtekin 

Caddesi’nde Yaşar Ağabeyin evi dershane imiş, oraya gittik ve 

orada kaldık. Abdullah Şeker, buradaki dershanede kalıyordu. 

Biz dershaneye gelince, yakın yerden ev tutup annesini getirdi 

ve sürekli dershane ile irtibatlı idi. 

 

 
İleriki yıllarında İsmail Özel 

 

12 Mart Muhtırası’nın ertesi günleriydi. Yaşar 

Ağabeye birisi muhtıra sonrası dershaneye baskın yapılabilir, 

der. Otogar tarafında iki katlı bir yere dershane taşınır ve 

orasının sahibi bizden kira almamıştı. Yaşar Ağabey ona bizi 

anlatır. Dindar talebeler gelecek, onlara burada sahip çıkalım 

ki mahşerde yüzümüz olsun, der.  

O ev, eski idi, daha sonra orası camiye bağışlanır. 
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Dershanedeki talebeler, memleketin her tarafından 

gelenlerdi. Öncesinden birbirimiz tanımazdık. Dershanede 

Risale-i Nur potasında kaynaştık o gün bugün irtibatımız 

devam eder. Eskişehir’den mezun olanların tertiplediği yıllık 

buluşma programlarına iştirak eder, hasret gideririz. 

İhlâslı hayatta uhuvvet, esastır 

İman ve Kur’ân hizmeti Allah rızası için yapılırsa 

orada uhuvvet esastır ve olmalıdır da. İhlâsın olmadığı yerde 

çeşitli menfaatler yer alır ve o menfaat beraberliği 

dağıldığında birliktelik de bozulur. Ruh, ihlâs olursa; uhuvvet 

de manevî vücud olur.  

 

Mucid ruhlu Bahattin Karaman 

Bahattin Karaman hatıralarında heyecanlıdır. 

Heyecanlılığı birazda mucid ruhlu olmasından kaynaklanıyor, 

olmalı. Yıllar öncesinde Eskişehir’de kaldığı dershanedeki 

hatıralarından olan, teleskop yapma sevdalı hatırasını 

anlatırken, inanın, o zamanki heyecanlarını yaşayarak anlattı.  

 

 
Bahattin Karaman talebelik yıllarında 

 

Teleskop aynasına sahip olmak, onun için çok önemli 

idi. O aynaya sahip olursa teleskopu yapabilecek idi. 

Yatağının altı bir atölye gibi çalışmalarının deposu olmuş, 

hatta arkadaşları ona bundan dolayı sık sık takılırlar.  
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Kandilli Rasathanesi’ne talebe hâliyle gider, teleskop 

hakkında bilgi toplar. Bir tıraş aynası kadar büyüklüğünde 

olan teleskop aynasını yapacak, gökyüzünü inceleyecek. 

Kendisi bilim meraklısı, tabiat âşığı olmasına rağmen, 

işletme tahsilinin uzamasını bu meraklarında aramak 

gerekecek. Kâinatta kurulu düzeni incelemek, oradaki İlâhî 

nizama dikkat çekmek, arzusunda idi. Hayat, ona istemeye 

istemeye akademideki işletmeyi 1969-1976 arası yedi yılda 

okutur. Kaderin hesabını esasen kul bilemezdi ki! 

Kader, Bahattin Karaman’ı; gençliğin o taşkın 

yıllarında istemediği bölüm de olsa Eskişehir’deki 

arkadaşlarıyla bir araya getirerek, muhafaza edecekti. Bir 

ömür boyu unutulmayan hizmet yoğun hayat, en kıymetli 

hatıralarıyla yâd edilecekti. Muhtemelen bu beraberliğin uzun 

da sürmesi gerekiyor ki bölümü, yedi yılda bitirilmesi olarak 

yansıyacak, onun Eskişehir hayatında. 

Otogar’ın yakınındaki dershane müstakil binalı ve 

bahçeli idi. Bir defasında Abdullah Şeker Ağabey, ders 

yapıyordu. Bahçe kapısının açılıp kapanma sesi gelir. Ses 

gittikçe yaklaşır, merdivenden çıkarken “Vallahü âlimün bima 

ta’melun” “Vallahü basîrun bima ta’melun”, diye okuyan 

Behzat Dilber’in sesi gelir. Şeker, dersi keser ve bıyık altından 

tebessüm ederek beklerler. Kapıyı açan Behzat, içeriye selam 

vererek girer. Zaten, tane tane ve ağır ağır konuşan Abdullah 

Şeker Ağabey, Behzat’a hitaben “Demek ‘Vallahü âlimün 

bima ta’melun’, öyle mi?”, der, tebessümle. Behzat, mahcup 

olur, diğerleri güler. 

Bu vesile ile Behzat Dilber’in kayınpederi Av. Sudi 

Reşat Saruhan’lıyı rahmetle anıyoruz. (1926-1999)  

 

Unutkan imam 

Sıcaksular’daki evimizden sonra Tepebaşı mevkiinde 

olan bir eve taşındık. Orada yine her zamanki gibi vakit 

namazlarında değişik arkadaşlar imam olurdu. Beni imam 

yapmak istediklerinde,   
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“Aman yapmayın benden imam olmaz, ben çok unutkanım, 

dalgınım ben sadece cemaat olayım” dedim, dinlemediler. 

Beni zorla imam yaptılar. Her zamanki gibi dalgınlığımla bir 

öğle vaktini sesli olarak kıldırdım. Aradan zaman geçti, bize 

ziyarete gelen başka evlerden arkadaşlar oluyordu, söz 

namazda imam olmaktan açıldı. Diğer evden gelen arkadaş, 

“Biz namazda imam olacak kimse bulamıyoruz, kimse imam 

olmak istemiyor.”, diye şikâyet edince, İsmail Özel arkadaş, 

hemen söze girdi “Bizde bir imam var Onu size verelim, hem 

Üstelik öğle namazını cehri (sesli) kıldırıyor.”, dedi. Hepimiz 

güldük. Bu da unutamadıklarımdan. 

  Havlucu Yaşar Ağabeyin yakınındaki dershanede 

kendisi kalmamış. Çok saygılı, mutena ve mübarek bir insan 

idi, der Yaşar Ağabey hakkında. 

Bahattin Karaman Ağabey, hatıraların tesbiti ve tarihin 

arşivine nakli konulu bu hizmetimizi tebrik eder, 

memnuniyetini ifade eder.  

 İnsan, hatıra ve hayali ile vardır.  

 

    
Bahattin Karaman ileriki yıllara) 

 

Bahattin Karaman Eskişehir notlarına ilaveten 

gönderdiği şu bilgileri paylaşıyor: 
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Mucidin icadlarından 

Çocukluğum ve özellikle gençlik yıllarımdan 

başlayarak henüz yapılmamış şeyler üzerine kafa yorup, 

üzerine deneyler yapıyor olmam, yakınımda olanların 

gözünden kaçmıyor ve haddim olmayarak bana mucit 

diyorlardı. Bu da benim için ayrı bir tahrik ve teşvik unsuru 

oluyordu. O zamanın şiddetli kışlarında sobalı evde annemin 

her gün taş ısıtıp beze sararak yatıyor olması, beni bu konuda 

bir şeyler yapmaya sevk etti. 1972’lerde ilk defa elektrikli 

battaniye yapmayı kafama koydum. Üzerinde çalışırken 

benden 3 yaş küçük kardeşim, “Bir ecnebi filminde, yataktan 

prize kablo uzanıyordu, gördüm.” deyince, demek Avrupa'da 

böyle bir şey varmış, ilk yapan ben değilmişim dedim, kendi 

kendime hayıflandım. Bu sefer Türkiye'de ilk yapan olduğuma 

inanacaktım meğer aynı dönemde İstanbul'da güçlü sermayesi 

ile yapan biri, benden önce çok vilayete gönderme imkânı 

bulmuş. Yani ya birinci veya ikinci olduğumu sanıyorum.  

Yazları tatil boyu ev şartlarında Isparta'da o elektrikli 

battaniye yapıyorum, okul sezonu boyunca Eskişehir'deyim, 

isteyen kimselere elden satıyoruz. Eskişehir'de abilerden 

bazılarına da satıp, dualarını aldım. Çünkü kimse böyle bir şey 

bilmiyor, şaşkınlıkla bakıyor ama cesaret edip kullanınca da 

vazgeçemiyordu.  

 

İşitime cihazı tamiri 

Eskişehir'de Sıcaksular’daki evde kalıyorduk. Bir gün 

ziyaretimize Havlucu Yaşar abi geldi. Babasının işitme cihazı 

arıza yapmış. O günün şartlarında çok pahalı bir cihaz. Bugün 

bile çok pahalı. Eskinin tütün tabakası gibi olan cihaz kısmı 

ayrı, kulaklık kısmı ayrı olan bir ürün. Yaşar abi; “Bunu, 

Eskişehir'de nice ustaya gösterdim, hepsi de yapamayız dedi, 

üzüldüm.”, diye bahsetti. Ben de görebilir miyim dedim ve 

bana bırakmasını istedim. Kulaklık içindeki leblebi 

büyüklüğünde bir bobin var, teli, saç teli kadar ince, 

neredeyse, 0,07-0,08 mm gibi çok ender bulunacak bir emayeli 
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tel (bobinaj teli). Teli bulmak bir mesele, bulunsa onu 

sarabilecek hassas bir düzenek yok. Sararken parmaklar 

arasında kopabilecek. Önce teli araştırdım buldum. Sarmaya 

gelince, özel bir düzenek hazırladım. Bir vantilatör çalışıyor, 

onun rüzgârı ile, el yapımı küçük bir pervane ve mili üzerine 

takılı olan leblebi kadar bobini döndürüyor ama, dönme 

kuvveti öyle ayarlı ki teli tutunca koparmadan duruyor, salınca 

saldığınız kadar hızla muntazam sarılıyor. 7 saat çalışma ile 

başardım. Neticeyi merak ediyordum. Rahmetli Yaşar abi ve 

babası âdeta çocuk gibi sevinmişler, çok dua ettiler. O 

zamanın şartlarında Yaşar abinin verdiği para da beni 

sevindirdi. 

 

Yedi ceddine rahmet! 

Yine Sıcaksular’daki evimizdeyiz. Musluklarından o 

bölgeye has olarak sıcak su akıyor. İlk açıldığında soğuk olup 

birkaç saniye sonra ısınıyor. Dışarıdan duyanlar bize gıpta 

ediyor. Dışı seni, içi beni yakar diye bir söz vardır ya. 

İyiliğinin yanında bir kötü tarafı var, o bilinmiyor. Özellikle 

mutfaktaki mutluluğumuz sık sık aralıklarla basınçlı hava ya 

da hava ile karışık su atıyor, sonra normal su geliyor. Hiç 

umulmadık bir anda aniden su yerine, şiddetle pof puf diyerek 

sulu hava atıyor, sonra normal suya devam ediyor. Eğer o 

esnada bulaşık kabı veya tepsisi musluk altında ise, oradan 

fırlatılan makarna, maydanoz veya salça kalıntıları üstünüze 

fışkırıyor. Trajikomik bir durum. Bir keresinde nöbet Hüseyin 

ağabeyde idi ve bulaşık yıkıyordu. Aynen tasvir ettiğim gibi 

üzere, bulaşıklar üstüne fışkırdı. Hüseyin abi tersliklere hemen 

hiddetlenen biriydi, kızdığı bir şey olunca yüzü kızarır 

boynunda damarları belirir, hasbünallahü ve nimel vekil derdi. 

(Hasbünallahdaki “s" yi uzatarak). Bunu size anlatırken de 

aynen gözümün önüne geldi, yine güldüm. Buna ne 

yapabilirim ki problem kökünden hallolsun diye düşündüm. 

Yaptığım şey hem basit hem de havayı kesin sudan ayırıp üste 

sevk etmeliydi. Elektrikli battaniye tamirleri için yanımda 
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bulundurduğum 4 mm kalınlığındaki tabaka süngeri çam 

kozalağı şeklinde külah yapar gibi kendi üzerine dolayarak 8-

10 katlı bir konik rulo oluşturdum. Alt ucu kapalı, üst ucu 

musluğa girecek kadar açık. Tazyikli atılan su damlacıkları 

binlerce sünger gözeneğine çarpıp, kızı kesiliyor, aşağıya 

yönleniyor, hava ise yukarı çıkıyor. Tam tahmin ettiğim gibi 

oldu. Neticeyi önce ben beğendim. Evde kimse yok, İlk 

gelecek arkadaş şimdi buna ne diyecek diye merakla ve 

heyecanla bekliyordum. İlk gelen Hüseyin abi oldu, takip 

ettim mutfağa girdi, musluğu çevirdi sonra yüksek sesle, "Kim 

yaptı bunu Yahu" dedi. Ben de eyvah yoksa Hüseyin abiyi 

kızdıracak bir şey mi var, dedim, içimden. Ben yaptım abi, 

dedim. Sonra "Hay senin yedi ceddine rahmet be kardeşim" 

dedi. Unutamayacağım bir hatıra. 

 

Milat öncesi yaşananlar 

 1976 yılının Eylül’ünde Ankara’da Ali Vapurlu 

Ağabey ile yapılan meşveret sonunda Eskişehir’e giderek 

Necmettin Aktepe ile Eğitim Enstitüsü’ne ön kaydımızı 

yaptırdık ve Ekim ayında kaydımız kesinleşti ve dershanelere 

yerleştirildik. 

 İki Eylül Caddesi’nde tabelacı Şahin Güngör’ün işyeri 

kapısında Yeni Asya Gazetesi Eskişehir Bürosu, tabelası 

asılıydı. Güngör, İzzettin Yıldırım’ın Yeni Asya bürosunun 

işletilmesinde kendisine karşı çıktığını ifade eder. “İzzettin, 

geldikten sonra Eskişehir’deki o birlik ve beraberlik havası 

bozuldu.”, der. 

 Eskişehir’deki akademide hocalık yapan Asistan Ömer 

Rıza Akgün ve kayınpederi Emirdağlı Mehmet Çalışkan 

Amca, Eskişehir’de ikâmet ediyordu. Oğlu Sadık Çalışkan’ın 

perde dükkânı vardı.   

Eskişehir’de henüz fakülte yoktu, akademi ve eğitim 

enstitüsü vardı.  
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 O yıllarda Yeni Asya grubuna ait dershane olmadığı 

için rahmetli İzzeddin Yıldırım Ağabeylerin kontrolündeki 

dershanelere birer ikişer bizleri dağıttılar. 

 İzzeddin Ağabey, Vardar Apartmanı’nda; Osman Uslu 

Hoca ise Mesken Apartmanı’nda, Astsubay Mevlüt, Kurtuluş 

Mahallesi’ndeki İnşaat isimli dershanede; Akarbaşı 

Mahallesi’nde ismini hatırlayamadığımız bir ağabey ve Özgür 

Apartmanı’ndaki dershanede Zeki Şanlı, müdebbir idi. 

 Merkezî ders, genelde Vardar’da yapılırdı. Vardar’ın 

çok geniş bir salonu vardı. İzzeddin Ağabeyin yaptığı dersler 

çok etkili oluyordu. Osman Uslu hocanın o sakin ve yavaş 

yavaş ama samimi dersi, ilgiyle dinleniyordu. Lületaşçı Necdet 

Altınay, Halıcı Mehmet Ağabey hemen ilk akla gelenlerdi. 

 Hava Kuvvetlerinde muvazzaf pek çok ağabeyler 

derslere geliyordu.  

 

Ahmet İnce’ye anlatılanlar 

 Ahmet İnce, Eğitim Enstitüsüne kayıt için geldiği 

günlerde Vardar’a gelerek İzzettin Ağabey çok samimi 

karşılar. Mesken’de Osman Uslu ile birkaç gün kalır. Kaldığı 

dönemde Yeni Asya Gazetesi’ni bulundurmasından rahatsız 

olurlar ve kendisini İzzettin Ağabeyle görüşmesi söylenir. 

Yapılan ön görüşmede İnce’nin gazetedeki kararlılığı 

anlaşılınca ona, dershanede yerin olmadığı söylenir. O da 

burada kalacak başka bir yerinin ve başkaca tanıdık kimsenin 

olmadığını söyleyince İbrahim Yedibela ile tanıştırılır ve 

onunla Otogarın oralarda bir ev tutarlar ve okulun ilk yılını 

orada geçirirler. 

 Bizim arkadaşlardan Nurettin Ovalı, Salih Yanar, Hacı 

Laçin, Ahmet İnce Mesken’de; Mehmet Arda ve Mehmet 

Çetin, İnşaat’ta; Necmettin Aktepe, Durmuş Kelez, 

Akarbaşı’nda; Ali Rıza Başpınar, Özgür’de, kalıyordu.  
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Yeni Asya konulu tartışmaya fırsat vermiyoruz 

 Biz, Yeni Asya konulu bir tartışmanın açılmamasına 

azami dikkat gösteriyoruz, bir problem çıkmamasına gayret 

ediyoruz. Zaman zaman Yeni Asya’nın aleyhine yorum 

kaldıracak konulu yapılan sohbet ve nasihatlere de sessiz 

kalıyoruz. Bunlar bizim Yeni Asya Gazetesi’ni almamızı 

engellemek adına yapılan muamelelerdi ama netice 

alamıyorlardı. 

Yeni Asya’yı; nazarların Risale-i Nur’dan 

dağılmasına, siyasî âleme çevrilmesine sebep oluyor, 

gerekçesiyle itiraz edenlerden biri olan ve Sanat Okulunda 

öğretmen Hüseyin Hoca’nın elinde Tercüman Gazetesi’ni 

gören Ali Rıza Başpınar, “Demek ki bundan sonra Tercüman 

almamız lâzım. Anlaşılan bu gazete nazarların dağılmasına 

sebep olmuyormuş.”, der.  
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3. 1977 yılı 

 1976 yılının aralık sonuna doğru Yeni Asya 

Gazetesi’ni odamızda okuyabileceğimiz, ancak salona 

sokulamayacağı tebliğ edildi. Bunları bekliyorduk doğrusu, 

sabırla karşıladık. Birkaç gün sonrasında ise dershaneye 

sokulamayacağı söylendi. Baktılar olacak gibi değil nihayet 8 

Ocak 1977 günü Yeni Asya Gazetesi’ni dershaneye sokmamız 

sebebiyle dershaneden atıldığımız tebliğ edildi.  

 Tebliğ biraz sert idi, kısmen tehdit de vardı. Çıkmaz 

ise yapılacak zecri tedbirlerde açıklanmıştı. 

 Bu sonucu bekliyorduk doğrusu. Nihayetinde iki ay 

dayanabilmişlerdi ve kapı gösterilmişti.  

 Eskişehir’in kışı serttir ve bizi kışın ortasında ihraç 

ettiler. Ne yapacak idik? Her birimiz Anadolu’nun değişik 

yerlerinden gelmiş, hayata, gurbete ilk defa çıkan talebeleriz. 

Eskişehir’de dershane var, orada kalırız diye döşek bile 

getirmemiş, giyecekler ve yorgan ile gelmiştik. Yapılan 

muamele hatıralarda üzüntüsüyle beraber yerini alırken kader, 

yeni hatıralara zemin hazırlıyordu. 

   

8 Ocak 1977 Milat oldu 

 Yeni Asya Gazetesi’ni dershaneye sokmamız 

gerekçesiyle ihraç kararının tebliğinin yapıldığı 8 Ocak 1977 

tarihi bizim için bir milat oldu. 

 

      
             Salih Yanar 
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 Cumartesi günü yapılan tebliğ sonrası Ali Rıza 

Başpınar, Mehmet Arda, Durmuş Kelez, Necmettin Aktepe, 

Salih Yanar, Hacı Laçin, Mehmet Çetin olmak üzere doğruca 

Ömer Rıza Akgün Ağabeye gittik, olan biteni naklettik. O da 

bizi doğruca rahmetli Mehmet Çalışkan Amcaya götürdü. 

Yapılanı nakledince çok sinirlendi. “Gidip o İzzeddin’e 

yaptıklarının hatalı olduğunu anlatacağım.”, dedi. 

 

            
  Necmettin Aktepe (talebelik yıllarında)   

 

            
Necmettin Aktepe’nin öğrenci kimlik kartında Köşk’ün adresi 

yazılı 

 Aralarındaki uzun görüşme sonunda bize Arifiye Mah. 

Köprü Sok. No. 30 adresindeki binayı tuttular, kap kacak 

verdiler, sağ olsunlar. 
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 Burasının adını; şanına lâyık olarak Köşk koyduk. 

Dört yol başındaki Köşk’ün, Akarbaşı’na çıkan sokağın sağ 

sırasında- ki çaprazımız sayılır- Çalışkan Amcaların evi vardı. 

Bu sebeple Mehmet Çalışkan Amca sık sık uğrardı. İlerleyen 

zamanda dershanemize çok yardımcı olmuştu ve kendisine çok 

minnettar kalırdık.  

Üstad’ın “Ceylanın validesinin yemeği, benim 

validemin yemeği gibidir.” ifadesini lâtife olarak Çalışkan 

Amcaya söyleriz, akşama da yemek gelirdi.  

 Bir defasında Çalışkan Amca, elinde büyükçe bir tas 

ile gelir “Mehmet nerede?”, diye bizi sorar. Yanına 

vardığımda; “Mehmet, bak, Ceylan’ın validesinin yemeğini 

getirdim, isteyip duruyordun, al bakalım.”, diyerek bizi hem 

güldürür ve hem sevindirirdi.  

 Çalışkan Amcanın evi, dershanemize elli metre kadar 

yakındır. Bir gece, ders bitiminde ayağa kalktı ve “Benim 

gitmem lâzım, zira bizim eve giden otobüs, dolmuş yok! Ben 

gideyim.”, demesiyle gülmemiz bir olmuştu. Çok zarif ve 

nüktedan idi, Allah rahmet eylesin.  

  

         
Köşk Dershanesinin bulunduğu yerde şimdilerde avlu 

duvarları var, bir de hatıraları (Foto: Kâmil Tuncay) 
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 Köşk, iki katlı eski bir bina ve köşe başında idi. Bahçe 

kapısından girildiğinde sol tarafta yaklaşık on metrekarelik 

küçücük bahçe, devamında kömürlük ve onun da yan tarafında 

tuvalet.  

 İlk günler oldukça sıkıntılı geçiyordu. İçeride ve 

dışarıda yeni bir düzen oturtulacaktı. İçeride eşyalardan ve 

vazife taksimiyle beraber binanın daha kullanılışlı hâle 

getirilmesi gerekiyordu.  

 Binanın giriş kapısının sağ tarafında banyo vardı, 

banyoda odun ile suyu ısıttığımız termosifon. Lavabo ve bir 

köşesinde leğende ılıtılmış su ile banyo yapıyorduk, yüksekçe 

pencereyi kısmen kapatarak. Banyonun yanında köşe oda 

vardı lâkin her iki sokağa bakan pencerenin alt tarafındaki 

duvarın sıvaları düşük zemin sebebiyle nem ve rutubetten 

dökülmüştü. Zaman zaman elimizle kardığımız harçla 

sıvıyoruz ama acemi ustanın yapacağı işin ömrü de belliydi. 

Bu oda üç kişilikti. Mutfak bu odaya bitişik olup yandaki 

komşuya sırtını veren duvara dayalı bankomuz vardı ki elle 

yıkanan bulaşık suyu sokağa çıkan boru ile küçük çukura 

benzeyen lagara, oradan da kanala gider. Zaman zaman o 

lagarı açar, temizleriz. Giriş kapısının hemen solunda, üst kata 

çıkan tahta merdiven bir sahanlıklı olup her basamağının 

gıcırtısı farklı idi. Korkuluklara tutunuyormuş gibi yukarı 

çıkıldığında hemen solunda yani mutfağın üstünde bir oda 

vardı. Tek pencereli bu odada bazen üç, bazen dört kişi 

kalıyordu. Köşe odamız mescid ve salonumuzdu. Burada 

namazlarımızı kılar, Risale ders ve sohbetlerimizi yapar, 

misafirlerimizi ağırlardık. Merdivenin tam karşısında ki 

banyonun üstü olan küçük oda ise en fazla iki kişilikti. 

 Talebe hâlimiz malûm; geç yatmalar, yorgun geçen 

günler, derken sabah namazına kalkmak için kurulan saati 

duyamama riskine karşılık masa üstü saatin zembereğini evin 

ziline kablo ile paralel bağlarız, birisi uyanıp, kalkıp da o fişi 

çekinceye kadar zil de çalardı emektar saatimiz de.  
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 Köşk Dershanemizin tek koltuğunda Halil Hız 

 

         
Köşkün salonunun tek kanepesi (Mehmet Çetin) 

 

Köşk’e yerleşme tamam 

 İlk yerleşme dönemini atlattık ve hemen aramızda sık 

sık meşveret yaparak vazife taksimine başladık. Mutfak ve 

menafi işine bakan, alışverişe çıkan, iç dış temizliği gibi 

yerleşik düzeni oturttuk hamdolsun. Sıra hizmetlerin açılımına 

geldi ve okulları paylaştık ki talebelerle meşgul olalım, iman 

hakikatlerini onlara ulaştıralım. Esnaflarla münasebet 

önemliydi, ihmal etmemeliydik.  

 Dershaneden ihraç kararının ertesi günlerinde hemen 

Ankara’ya giderek orada Bayram Yüksel, Fevzi Allahverdi, 

Ömer Ağabey ve Ali Vapurlu gibi ağabeylerle istişare eden, 

aynî ve nakdî yardım temin etmesi ile de hizmeti geçen Ali 

Rıza kardeşimizi anmamız lâzım. 
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Demir Apartmanı’nda dershane açıldı 

 Ankara’dan gelen yardımlar ile İki Eylül Caddesi’nde 

ve Şahin Güngör’ün işyeri karşısındaki Demir Apartmanı’nda 

memur kardeşlerimizin kalacağı dershane açılır. Burada Zirai 

Donatımda çalışan Nurettin Ovalı, Tapu Kadastroda çalışan 

Salim Özdemir, Eskişehir Milli Eğitim Müdürlüğü’nde memur 

Halit Yolcu ve Tayyar kalıyorlardı. 

 

  
  Nurettin Ovalı (ileriki yıllarında) 

 

Halit Yolcu, gece Eğitim Enstitü’nün Türkçe 

Bölümüne devam ediyordu. Dershanemizin en yaşlı ağabeyi 

idi. Nüktesi, hikâyeleri, ilâhîleri, risale malûmatı ile 

rehberimizdi. 
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Bize göre sağdan: Mehmet Acar, Yüksel Ağabey, bir 

kardeş, Halit Yolcu 

 

Dershane işlerini tamamlayıp hizmet açılımına geçiyoruz

   

 İzzettin Ağabeylerle yaşanan hâdisenin etkisini fazla 

sürdürmeyip hemen iş ve hizmetimize döndük.6 Risale 

sohbetimize başladık. Mehmet Çalışkan ve damadı Ömer Rıza 

Ağabey en büyük destekçimizdi, sağ olsun.  

Şahin Güngör Ağabey derslere gelmesiyle 

sevindirirdi.  

 

 
6 İzzettin Yıldırım için bak. https://www.mehmetcetin.de/rahmetli-

izzettin-yildirim-ile/; İzzettin Yıldırım Ağabeyle yıllar sonrasında 

İzmir’de karşılaşıp helalleşmiştik. Allah rahmet eylesin. 
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Bize göre sağdan başlarsak: Ahmet İnce, Halil Hız, 

Necmettin Aktepe, Mehmet Acar, Yüksel Kavuştu, Hikmet 

Bestan, Asb. Kardeş, Halit Yolcu ve Mehmet Yaşar Altıntop. 

 

Devlet Demir Yollarında çalışan Mehmet Acar 

Ağabey, yanılmıyorsam diğer gruptan ilk gelen kişi idi. Kalın 

gözlüklü, hafif kıvırcık saçlı, uzuna yakın boyluydu. Sesi ve 

kıraati oldukça güzel olması yanında ezberinden risale 

okumasıyla da tanınır, bilinir ve sevilir idi. Astsubaylardan 

Mehmet Güçbilmez (Hafız Mehmet Ağabey), Mehmet Güçlü, 

gözlüklü Osman Yüksel, Mehmet Kocacan, ağabeyler ilk akla 

gelenler. Zamanla Feyzi Toplayıcı, Yüksel Kavuştu, Zühtü 

Bayrak, marketçi Abdullah Şeker ve sonraki zamanlarda 

astsubaylardan Mustafa Güç, Mustafa Erbek, Sıtkı Çoban, 

Kemalettin komutan ve Âdem Bakırlıoğlu gibi isimlerle 

beraber hatırlayamadıklarımıza da selam ve dualar ediyoruz, 

hayır ve minnetle anıyoruz.  

 

Şevket Sahabi, Köşk’te kalmaya başladı 

  1977 yılının mart ayında gelen Eskişehir 

Akademisi’nin Fransızca okutmanı Şevket Sahabi Hocamız 

Köşk’ümüzün ağabeyi idi. Takvalı, dirayetli, kıraati düzgün, 

müdebbiriyeti yerinde bir ağabeyimizdi.  
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1977 yılının güz aylarında Eskişehir’e gelen ve Kültür 

Müdürlüğü’n de memur Erzurum’lu Hikmet Bestan, çok 

müstesna bir dadaş idi, dershanemizin gülüydü. Yaklaşık beş 

yıl kalır. Çok müstesna hatıraların sahibidir ki en mühim 

hatırasını bu yazı serimizin sonuna sakladık. Sürprizimizi 

orada yapacağız inşaallah.   

Batman’lı Hacı Laçin, hepimizin sırdaşı idi. Salih 

Yanar ise espri ve şakalarıyla, samimi kucaklamasıyla bir tane 

idi. 

 

İç sıkıntılar da oluyordu 

İnsanın olduğu yerde problem biter mi? Bir taraftan da 

muhtemel sıkıntılara da göğüs germemiz lâzım. Beraber 

olduğumuz arkadaşlardan meselâ Ali Rıza’nın, ne kadar 

meşveret etsek de bazı konularda ferdî hareket eder oluşu, 

rahatsızlık verir. O kardeşimiz, kabına sığmaz bir yapıda, titiz, 

aktif, otoriter ve lider bir kişilik sahibiydi. Bu karakteristik 

yapı, rahat edemediği gibi rahatsız da eder. Dolayısıyla onunla 

beraberlik bir hayli sıkıntılıydı. Bu meseleler yine de 

meşveretle çözüme kavuşturuluyor, bir şekli ile yoluna 

koyuluyordu. 

Şevket Sahabi’nin bir hatırası bu konuyla alâkalıdır ki 

şöyle nakledelim: 

Yıllar sonrası Antalya’da bulunduğum sırada çalan 

telefonumda Ali Rıza kardeşin sesi geldi şunları ifade etti 

“Ağabey bana hakkını helal.”, deyince çok memnun oldum ve 

yaptığı helalleşmeden dolayı tebrik ettim.   

Hayatta; güzel-çirkin, hayır-şer, iyi-kötü, kederli-

kedersiz şeyler beraber bulunur. Sıkıntılarla beraber ferahlı 

hâller içi içedir. İnşirah Suresi, sıkıntılarda rehberimizdir. 

“Şüphesiz zorlukla beraber kolaylık vardır. Gerçekten 

zorlukla beraber bir kolaylık vardır.” çifte hatırlatmalardan 

dersimizi alıyor ve mümkün olduğu kadar meşveret ederek, o 

problemlerin üstesinden geliyoruz. 
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Meşveret ile hâsıl olan hizmetleri görenler de 

meşverete tâbi olarak, selameti buluyorlar, rahata ve istikrara 

eriyorlar. 

Zaten, Nur Camiasında meşvereti sistemleştirip 

kurumsallaştıran Yeni Asya grubu, haricî pek çok akîm 

plânları meşveretle atlatmaktadır ve şûra ile ayakta 

durmaktadır. Şahs-ı manevîyi üstad edinmekle istikameti 

bulmaktadır.  

 

 
Bize göre sağdan alt sırada: Halil Hız, bir kardeş, Üst 

sırada: Bir kardeş, Ahmet İnce, Yakup Erdoğan, Ali Rıza 

Başpınar ve bir kardeş 

 

Yeni Asya Gazetesi Bürosu’nu Ali Rıza devraldı  

Ali Rıza Başpınar, Şahin Güngör’ün işlettiği Yeni 

Asya bürosunu devralarak Süleyman Çakır Kız Lisesi’nin arka 

tarafındaki sokağa 24.06.1977 tarihinde taşındı. Kendisi gece 

Eğitim Enstitü ’süne gündüz ise büro hizmetlerine devam eder. 

Çalışkan, gayretli ve beşerî münasebetlerinde başarılı olan Ali 

Rıza’nın büro işlerinde Ahmet İnce kardeşimiz ve Halil Hız 

yardımcı oldular. Halil Hız, bisikletle gazete dağıtımı yapardı.  
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Siyasî hizmetler 

 5 Haziran 1977 seçimi öncesi Beyanat ve Tenvirler ile 

yapılan hizmetlerden de bahsetmemiz lâzım. 

 O günlerde Adalet Partisi il teşkilatı bir araba tahsis 

eder. Vilayet önündeki Arı Taksi’den temin edilen Murat 

124’ü, milletvekili Mehmet İsmet Angı’nın (1925-1992) 

şoförü Kadir, her gün Köşk’e gelir daha çok İbrahim Seyhan, 

Mehmet Çetin ve Mehmet Acar’ı alarak verilen köy listesine 

göre dolaşılır. Varılan köyde, vakti ise, namaz için camiye 

girilir. Namaz sonrasında Acar, ezberinde olan Yirminci 

Mektup’taki kelimeleri okuyarak sohbet eder. Cami dışına 

dâvet edilir ve Beyanat ve Tenvirler’den Üstadın mektupları 

okunur. 

 Köy kahvesindeyiz. Herkes kendi havasında idi. 

Yanımızdaki ağabey güzel bir konuşma yaptı. Sonra bir 

kardeş, biraz yüksek sesle kahvedekilere şöyle hitap etti: 

 -Arkadaşlar birkaç dakikanızı alacağız. Biz Eskişehir 

Eğitim Enstitüsünde okuyoruz. Okulu birkaç günlüğüne 

bırakıp, size bir hakikati iletmek için geldik. Asrımızın imamı 

Bediüzzaman Said Nursi’nin 5 Haziran’daki yaklaşan 

seçimlere ışık tutan görüşlerini size iletmek için geldik. İzniniz 

olursa şu elimizdeki kitaptan iki mektup okuyacağım. 

 -Buyur oğlum oku 

 “Sayın Adnan Menderes” ve “Bu vatanda dört parti 

var” başlıklı mektupları okur. Okurken gözüyle de 

içeridekilere bakar. Şu ileride masada iskambil oynayanın eli 

havada idi ilk seslenildiğinde, şimdi ise elindekileri bırakıp 

sandalyesini sürüyerek yaklaşır ve okunanı dinler. Kahvenin 

en dip tarafındaki elli-altmışının üzerindekiler ise kulağı ağır 

duyuyor olmalı ki yaklaşınca elini kulağından çeker ve 

getirdiği sandalyesine usulca oturur, ilgiyle dinlerler.  

 Kiminin rengi kızarır, kimi sinkaflı mırıldanır, kimisi 

de desteklercesine tasdik hareketindedirler. Ve nihayet 

konuşmanın sonuna geldiğinde o talebe: 
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 -Biz, bir partiye mensup değiliz. Herhangi bir derneğe 

de kayıtlı değiliz. Sadece asrımızın imamı Bediüzzaman Said 

Nursi’nin eserlerini okuyor, imanımızı kuvvetlenmesine gayret 

ediyoruz. İmanımız, işittiğimiz ve öğrendiğimiz hakikatlerin, 

başkalarına da iletilmesini, tebliğin yapılmasını emreder. 

Bediüzzaman Hazretleri asrın vekili olarak, diğer imanî 

konularda rehber olduğu gibi siyasî meselelerde de rehber 

olmuştur. İşte bu sebeple onun tavsiyelerini, önümüzdeki 

mühim seçim arifesinde sizlere duyurmaya geldik. 

Diyeceklerimiz bunlar. Sandık başında vicdanınızla baş başa 

kaldığınızda, okunanları hatırlamanız size fayda verecektir. 

Şimdi müsaade ederseniz yola çıkalım ki başka yerlere de 

ulaşmamız lazım. 

 Bu konuşmasının ardından kahvedekiler yüksek sesle 

takdir ve teşekkürlerini yaparlar. Arabaya kadar uğurlarlar. 

Hatta babası yaşındaki sakallı amca, arabanın kapısını açarak 

“Hocam buyurun, yolunuz açık olsun, geldiniz bizi 

aydınlattınız Allah razı olsun.”, der. 

Bu hatıralardan muradımız, bir partinin tanıtımı asla 

değildir. Yaşanan hâdiselere ışık tutması noktasından asrın 

imamının hayatı ve eserlerinden, onun yakın talebelerinin 

uygulamalarından aldığımız ölçü ve usûllerle insanımıza 

yardımcı olma hizmetini yapmaktır ve o yaşanmışlıkları 

gelecek nesle nakletmektir. 

 Hayatın devamında ihtiyaç da devam eder. İhtiyaç 

devam ettiği süre hizmet devam eder. Dolayısıyla insanın 

ihtiyacı, doğru kaynaktan doğru usûllerle verilirse âdil dağılım 

söz konusu olacak. Adalet, huzuru getirmelidir. Adalet de 

devlet eliyle tevzi edilmelidir. Devleti yönetenlere de istikamet 

sağlayıcı bilgilendirme yapılmalıdır.  

 İşte, Bediüzzaman Said Nursi, hayatında eser ve 

davranışıyla bu bilgilendirmeyi yaptığı gibi, talebeleri de onun 

eserlerini okuyarak benzerî hizmetini sürdürmüşlerdir. 

Bizlerin de siyasî hizmetleri bu maksad üzerine ikâme 
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edilmiştir. Risale-i Nur her çeşit siyasî gayelerin üzerinde 

iman hizmeti ile meşguldür. Rabbimiz, kabul eylesin. Âmin. 

 

Siyasî hizmetlere Ömer Ağabey de katıldı 

 Bir defasında Ömer Rıza Akgün Ağabey katılır bu 

hizmete. Günyüzü’nün Atlas Köyü’ne gidilir. Kahvede, 

Akgün, ortadaki direğe dayanarak anlatmaya başlar. Yaklaşan 

seçimlerin öneminden mevzuya girer, siyasî ahvali 

değerlendirirken o günlerde Ecevit’in dillerde dolanan Türk-

Yunan Şiiri’nden;  

“Sıla derdine düşünce anlarsın 

Yunanlıyla kardeş olduğunu”  

mısralarını okuyarak o partiye oy verenleri düşünmeye dâvet 

eder. Konuşmayı farklı anlayan yaşlı birisi, yanındaki 

sandalyeyi yukarıya kaldırarak “Şimdi ben o partiye oy 

vermekle Yunan dostu mu oluyorum?”, diye çıkışınca kahve 

karışır. Şoför Kadir, buraları iyi bildiği için, beraberindekileri 

dışarı alır, arabaya binerek uzaklaşırlar. 

 O dönemdeki siyasî-içtimaî hizmetlere Şevket Sahabi, 

Ali Rıza Başpınar da müsait olduklarında katılırlar.   

 İsmet Angı’yı Ömer Rıza Akgün ve Ali Rıza ile 

ziyarete gitmiştik, il partisi odasında. Bediüzzaman’ı tanıdığını 

ve hürmetinin olduğunu ifade eder. 

 Şevket Sahabi; “Bu görüşmelerin meyvesi olmalı ki 

Angı’nın 1979 ara seçim döneminde Erzurum’da seçim 

çalışmalarında bir ay kadar dershanede kalır, cemaati yakından 

tanımasına vesile olur.”, der.   

 Bu hizmetlerimizde tanıdıklarımızdan münasip 

gördüklerimize Yeni Asya’yı adreslerine postalardık, risale 

verdik, derslere dâvet ettik. 

 Köyün birinde bir delikanlı ile karşılaştık. Ona genel 

meseleleri hızla anlattıktan sonra Risale-i Nur’u tanıtmaya 

getirdik, konuşmayı. İlgiyle izledi ve sonunda “Sizin bu 

teşkilata girmem için ne yapmam lazım?”, deyince tatlı bir 

tebessüm yaparak “Güzel kardeşim, biz bir teşkilata mensup 
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değiliz. Allah rızası için bu imanî hakikatleri sizlere 

duyurmaya geldik. Bak bizler okullarda okuyan talebeyiz. Hâl 

ve tavrımızda ayrıca ifadelerimizde dernek, parti, teşkilat 

ifadeleri duydun mu? Duymadın elbette. Bizimki fisebilillah 

bir hizmettir. Biz sizi, kaldığımız evlerimize dâvet ederiz, 

sohbetlerimizi dinlersiniz. Bırakacağımız risaleleri okursunuz. 

Kılmıyorsanız namaza başlarsınız inşaallah”, gibi nasihatlerle 

o kardeşimizi bilgilendirdik. Çoklarına gönderdiğimiz gibi ona 

da Yeni Asya’yı gönderdik. Eskişehir’e geldiğinde görüştük, 

dershanemize geldi. 

 Propaganda için gelen bazılarının konuşma ve 

davranışlarından rahatsız olduklarını söylemişlerdi. Hep seçim 

zamanı gelinmesinden bahis açarak bize de sitem açacaklardı 

ki biz, herhangi bir partiye mensup olmadığımızı, 

Bediüzzaman Said Nursi’nin vatan, Kur’ân ve milletin 

selameti için Demokrat Partiyi desteklediğini ifade ettik. 

Hürriyetçiliği teşvik eden, dine müsamahakâr davranan, 

meşveret ve meclisi esas kabul eden, tek adamcılık 

zihniyetinden uzak duran, demokrasiyi savunan zihniyete 

sahip çıkan siyasî yaklaşımın desteklenmesi vazifesinden 

hareketle bunları anlatmaya geldik, şeklindeki izahlarımız 

kabul görüyor, hürmet edilip, sahip çıkılıyordu. Farklı siyasî 

kanaate sahip olanlara ise iç geçirerek, “Ah, herkes sizin 

dediğiniz gibi olsa keşke!”, diye hasretini dile getiriyorlardı. 

Hamdolsun o günün müşaveresi ile yapılan bu siyasî 

hizmet, ülkeyi o hassas vaziyetten kurtulmasına ciddî 

katkısının olduğunu düşünüyoruz ki biz, bu hizmetleri 

yukarıda da bahsedildiği siyasî mülahaza ve kaygılardan âzâde 

olarak yaptık.  

Mazimizde geçen bu hizmetler, bulunduğu şartlarıyla 

değerlendirilmelidir.  

 

Yeni gelişmeler 

 Erzurumlu Hikmet Bestan, Eskişehir Kültür 

Müdürlüğünde çalışıyor ve Köşk dershanesinde kalıyordu. 
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Mücahit Karaoğlu’nun hatıraları 

 

       
   Mücahit Karaoğlu 

 

 1977 yılında Şahin Güngör’ün işyerinde Hikmet 

Bestan ile tanışan meteorolojide çalışan genç kardeşimiz 

Mücahit Karaoğlu, samimi olarak derslerimize gelen 

sevdiğimiz kardeşlerimizden idi.  

 Bu vesile ile Mücahit Karaoğlu kardeşimizin kaleme 

aldığı hatıraları buradan naklediyoruz: 

 Çalışma hayatımın ilk yılları olan 1977-1979 

dönemini memleketim olan Eskişehir’de ailemin yanında 

geçirmekteydim. Henüz bekâr yaşıyor ve memuriyetimi 

Meteoroloji Bölge Müdürlüğü emrinde yapıyordum. 

Meteoroloji çalışmaları sürekli olduğu için, nöbet çalışma 

sistemi; hafta sonu, bayram tatili olmadan yirmi dört saat 

nöbet, kırk sekiz saat nöbet izni olarak uygulanıyordu. 

 1975 senesinde, Meteoroloji Meslek Okulunun ikinci 

sınıfında iken, tanıma şerefine nail olduğum Risale-i Nur 

Külliyatı’nı okumak, okuyanlarla birlikte olmak, istifade 

etmek gayreti beni rahmetli Çalışkan Amcanın da katıldığı 

Köşk Dershanesinde devam eden ikindi derslerine ulaştırdı. 

Mehmet Çalışkan Amca, Bediüzzaman Said Nursi 

Hazretlerinin Emirdağ hayatında kendisine hizmet eden, oğlu 

Ceylan Çalışkan’ı hizmetine veren ve hayatının son dönemini 

Eskişehir’de geçiren bir Nur kahramanıdır. 

 İş yerinde nöbetçi olmadığım günlerde, Nur derslerine 

katılmaya gayret ediyordum. Bu derslerden birisi de ikindi 
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namazlarından sonra Köşk Dershanesinde yapılan ikindi 

dersleri idi ve bu derslere, evi Köşk Dershanesine 30 metre 

mesafede olan, rahmetli Çalışkan Amca da iştirak ediyordu. 

 Zaman içerisinde ben bazı akşamlar dershanede 

kalmaya başladım. Başka bir ifadeyle, bir gece iş yerinde 

nöbetçi, bir gece evde ailemin yanında ve bir gece de 

dershanede kalıyordum. Bu durum, henüz Nur hizmetini tam 

olarak tanımayan ailem ve özellikle rahmetli babamda bir 

karşı duruş, bir rahatsızlık meydana getirmişti. Hizmete devam 

etmeme karşı değillerdi, ancak bazı geceler dershanede 

kalmamı istemiyorlardı. 

 Bir gün ikindi dersine babam benimle geldi, derse 

iştirak etti. Tabii ben bu durumdan çok memnundum. Babam 

çay içerken Çalışkan Amcaya serzenişte bulunarak, benim 

gece dershanede kalmayıp eve gelmemi istediğini, söyledi. O 

zaman Çalışkan Amca bana babacan bir ifade ve biraz yüksek 

bir sesle: 

-Mücahit! Evini ve aileni ihmal etme! dedi ve bıyık 

altından hafif bir tebessüm etti. Ben o anı her fırsatta hatırlar 

ve yâd ederim. Allah bizi ahirette de beraber etsin inşaallah.  

 

Şevket Sahabi, eve ayrılır 

 Şevket Sahabi Ağabey 1977 yaz ayında evlenir ve 

Demir Apartmanı’ndaki daire ona verildi ve oradaki 

kardeşlerden Nurettin Ovalı ailesini getirerek eve çıktı. Halit 

Yolcu ve Salim Özdemir ise Köşk’e geldiler.  

 

  Bozacı ile olan hatıralar 

Geceleri bozacı dolaşırdı. Bozacıyı çağırır, konuşurlar. 

Gündüz okuyan, gece boza satan birisiydi. Kendisiyle 

tanışıklık kurulduktan sonra kendisinden boza alınacağı ama 

müsait oldukça buradaki sohbetlere hem kendisinin ve hem de 

başka arkadaşlarını getirmesi söylenir. 

 Nur Talebesi, hemen her fırsatta okuduğu eserlerdeki 

imanî hakikatlerin muhtaç olanlara ulaştırılması niyet ve 
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telaşındadır. Bu noktadan hareketle elbette o bozacının ve 

onun getireceği insanların da imana ihtiyacı vardır. 

Dolayısıyla kabre girecek mü’min-kâfir herkesin Allah’a 

imana ihtiyacı vardır ve muhakkak surette onların imdadına 

yetişmek gerekir ki bu bizim imanî sorumluluğumuzdur.  

 Sıradan bir yolculuk, kuyrukta geçen kısa zaman gibi 

vakitler ya okuyarak ya tefekkür ederek ya da zikrederek 

değerlendirilmekle beraber başkalarına da bunların imanî 

uygulamaları olan davranışlarımızla tebliğimizi yaparız ama 

bütün bu muamelelerin ruhunun ihlâs olduğunu da kat’iyen 

kalbimizden çıkarmayız, hamdolsun.  

 

İstemeyen bir kardeş ile yapılması hoşunuza gitsin! 

 Köşk’te kalan Astsubay Habib kardeşimiz var idi ki 

henüz Risale-i Nur’u yeni tanıyordu ama çok samimi idi. Bu 

kardeşimizle alâkalı bir hatırayı nakletmemiz lâzım. 

 Bizim okulda okuyan hemşerim Doğan Atılgan’ı 

dershaneye dâvet etmiştim. Kendisi namazında bir arkadaşım 

idi. Namaz sonrası ders yapılacaktı. İçimden; hazır hemşerim 

de gelmişken şurada bir güzel ders yapayım ki namım, 

babamın kulağına kadar gitsin, diye nefsim fısıldadı. Fakat o 

an, İhlâs Risalesinde geçen “İstemeyen bir kardeş ile 

yapılması hoşunuza gitsin.”, ifadesi, kalbime geldi ve 

elimdeki kitabı Habib komutana uzattım ve ders yapmasını 

rica ettim, sağ olsun yaptı. Daha sonra arkadaşım Doğan’ı 

yolcu ederken “Mehmet, o sizin komutan var ya maşallah çok 

bilgili imiş. Çok güzel anlattı.”, deyince içinden Rabbime 

şükür, Üstadıma teşekkür ederek, “Aynen Doğan kardeşim, 

dediğin doğrudur.”, dedim ve dersimi almıştım. 

 

4. 1978 yılı 

Yetmişbir Evler’de Villa Dershanesi 

 6.07.1978 tarihinde Ankara çıkışı istikametindeki 

Yetmişbir Evler semtinde Villa isimli dershane açıldı. Buranın 
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kiralanmasında Şahin Güngör kefil olmuştu. Bu dershanede; 

Mehmet Çetin, Salim Özdemir, Darendeli Recep Ekici, 

Bolvadin’li Fethi Üzüm, Hüseyin Gürırmak, Hacı Çelik kaldı. 

Burası âdeta yazlık gibi bir evdi. Dört tarafı bahçeli, tek katlı 

idi. Bu dershanenin hizmette olduğu aylar Ramazan ayına 

tevafuk etmişti. O dönemde Yetmişbir Evler’de mescid de 

yoktu. Hemen komşuları teravih namazına dâvet ettik. Fethi 

Üzüm kardeşimizin kıraati çok güzeldi ve namazları o kıldırır 

ve ardından ders yapar çay ikrâm ederdik.     

Fethi kardeşimiz, zaman zaman Yeni Asya Bürosuna 

yardımcı olurdu. Çalışkan Amcanın evine gittiklerinde ikrâm 

edilen kahve geldiğinde Mehmet Çalışkan Amcanın “Üstadın 

kahvesini yapan annenizden gelen kahvedir bunlar. Afiyetle 

için” hitabını unutamadığını ifade eder. 

Bu sürede İstanbul’dan kardeşim Ahmet Çetin de 

misafir olup yapılan hizmetlerde yardımcı olmuştu. Bu vesile 

ile Villa Dershanesi açık kaldığı kısa sürede bir hayli hizmete 

vesile oldu, hamdolsun. 

 

Saray Dershanesi açıldı 

 1977-1978 öğretim yılında ayrı evde kalan Afyon’lu 

Ahmet İnce kardeşimiz Köşk’e geldi. Kısa bir zaman sonra 

açılan Saray Dershanesine nakledildi. Daha sonra da Yeni 

Asya Gazetesi’nin bürosunda yardımcı oldu. 
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Zannedilmesin ki burası Saray! Burası, Saray Dershanesinin 

olduğu köşeye yapılan şimdinin binası. (Foto: Kâmil Tuncay) 

Necmettin Aktepe, Konya Fen Fakültesini kazanmış, 

oraya gitmişti. 

 

           

 
Bize göre sağdan: Veysi Üney, Halit Yolcu, Kudret 

Kaçmaz, (ikinci sırada) Mehmet Acar (koltukta), Hikmet 

Bestan, bir kardeş, (üçüncü sırada) Mehmet Arda, Mehmet 

Yaşar Altıntop, Halil Hız ve bir kardeş.  
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Bize göre sağdan: Oturan Veysi Üney, ayaktakiler 

Mehmet Arda, Mehmet Elmas, Halit Yolcu 

 

Mehmet Elmas’ın muhteşem lezzetli yemekleri 

 Köşkte kaldığımız zamanlarda İzzettin Yıldırım 

Ağabeyin kaldığı dershaneden Mehmet Elmas 23.06.1977 

tarihinde geldi, Köşk’te bizimle beraber kaldı. Kendisi yemek 

yapma konusunda çok mahirdi. Sonradan edindiğimiz bilgiye 

göre 2021 baharında Covid-19 sebebiyle vefat etmiş, Allah 

rahmet eylesin, âmin. 

 İzzettin Yıldırım Ağabeylerin dershanesinden gelen 

ikinci kardeş ise Zonguldaklı Zübeyir Yazıcı kardeşimiz oldu, 

tahta bavuluyla. Cana yakın ve çok samimi, yakışıklı, 

kıyafetine dikkat eden bir kardeşimiz olan Zübeyir’i hepimiz 

çok sevmiştik. Mehmet Çalışkan Amca ile ilk 

karşılaşmalarında kendisine isminin Zübeyir olmasını söyler ki 

aramızda Zübeyir Kardeş diye anılırdı. 

Kudret Kaçmaz, maden mühendislikte okuyor ve 

Saray Dershanesinde kalıyordu. 

1977-1978 öğretim yılında Yakup Erdoğan ve Salim 

Özdemir, Eğitim Enstitüsü’nü kazandılar ve Köşk’te kalmaya 

başladılar. Kütahyalı Şenol ve Hüseyin kardeşler de gelmişti.  
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 07.01.1978 tarihinde memur kardeşlere dershane 

tutuldu ve Asb. Habib, Halit ve Hikmet orada kalmaya 

başladılar. 

 

Salim Özdemir’in tebessüm dolu hatıraları 

Salim Özdemir, çok özel bir kardeş idi. Gece 

bölümünde okuduğu için gündüz istirahat ederdi. Okuldan 

geldikten sonra sabaha kadar risale okur, ibadet ederdi.  

Bir teneffüste abdest alan Salim, ders zili çalınca hızla 

sınıfına doğru, elindeki misvakını kullanarak gider, kapıyı 

tıklar ve içeriye o vaziyette girer. Matematik öğretmeni ehli 

tarik bir hoca idi ve Salim’in hâlinin arkadaşları tarafından 

alaya alınmasına fırsat vermeden sırasına geçmesine işaretle 

derse devam eder.  

            
  Salim Özdemir (Beyaz gömlekli önünde çocuğu 

olan) 

 

Bir defasında okuldaki ülkücülerle tartışmaya giren 

Salim, onların taşkın hareketlerinden sakınmak için hızla 

mescide girer ve hemen namaza durur. Dışarıda bekleyenlere 

fırsat vermeden selâmın ardından tekbir alarak, namazı 

sürdürür. Bu eklemeli kılma bitmez ama dışarıdakilerin sabrı 

biter ve “Adam, teravih mi kılıyor, bitmeyecek anlaşılan.”, 

derler ve giderler, Salim de kurtulur. 
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Bize göre sağdan: Zübeyir Yazıcı, Halil Hız, İbrahim 

Kılıçaslan, Mehmet Arif Elbistan, Mehmet Acar, bir kardeş 

 

13. Kasım. 1977 Meşveret kararlarından 

  

     
 

 Yukarıdaki belgede de ifade edildiği gibi 

Bediüzzaman Hazretleri ile görüşenlerden hatıralarını alma 

hizmeti meşverette görüşülerek Mehmet Çetin’in bu hizmeti 

yapması karara bağlanır. 
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Üstad ile görüşenlerle yapılan röportajlar 

 Üstad Bediüzzaman ile görüşen ve Eskişehir ikâmet 

eden ağabeyler var idi. Bunlarla Mehmet Çetin, plânlı bir 

şekilde görüşür hatıralarını alır. Sadece Eskişehir’de değil 

Afyon’daki ağabeyler ile de görüşür ve bu hatıraları Necmettin 

Şahiner’e gönderir. Şahiner de onları Son Şahitler kitabına 

alarak yayınlar. 

 

 
  

Eskişehir’de görüşülenler: 

 Mehmet Çalışkan, Muhittin Yürüten, Ömer Biçer, 

Abdülvahid Tabakçı, İsmet Yücel, Mustafa Doruk, Gönenli 

Hafız, Yaşar Zeydan, Murat Günaydın, Ahmet Açıkgöz, 

Muhittin Keskin, Erhan Arbatlı, Ali Haydar Özsaltık, Mehmet 

Amca, Mehmet Ali 

 Muhittin Yürüten Ağabey, Saray Dershanesine gelerek 

hatıralarını anlatmıştı. Kitaba girecek şekilde ilk defa nizamî 

kayıt yapılıp, İstanbul’a, Şahiner’e göndermiştik.  

 Çalışkan Amca ile defalarca görüşme ve hatıralarını 

dinleme imkânımız olmuş ve hemen her birisini kaydederek 

topluca Şahiner Ağabeye gönderiyorduk.  

 Ömer Biçer ile sahibi olduğu İstanbul Oteli’nde 

görüştük. Kendisindeki evrak ve el yazması kitapları vermişti. 

Oteli, Nur Kitapevi Erhan Arbatlı’nın dükkânı sırasında idi.  
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 Hatıra kayıtlarından 

 

Üstad ile görüşenlerden hatıra kayıt hizmetleri 

Afyon’da görüşülenler: 

 Av. Ahmet Hikmet Gönen, Nurettin Can, H. Ali 

Akalay, Necati Müftüoğlu, Ahmet Hancıoğlu,   

 

           
Av. Ahmet Hikmet Gönen’den Hüseyin Yasul ile beraber 

hatıralarını kaydettik. 
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          Afyon röportajlarında yardımcı kardeşlerimizle  

Hüseyin Yasul, İbrahim Güncü, Mehmet Çetin, iki kardeş ve 

yazarımız Muzaffer Erol (1978) 

 

 İstanbul’da görüşülenler: 

 -Ali Demirel, Ahmet Özyazar,  

 Ayrıca Ayakkabıcı Hüsnü Ağabey diye bilinen ve 

gençliğinde Kütahya Sporda oynayan ve Kütahya Azot 

Fabrikası’nda çalışan ağabey de hatıralarını nakletmişti. Şöyle 

ki: 

 Eskişehir’in Ankara girişindeki hapishanenin karşında 

boş alanda top oynarlar. Kanlıpınar tarafından bir otomobil 

gelir, kenarda durur, arabadan cübbeli ve sarıklı birisi iner, 

etrafında ise birkaç kişi hürmetle onu dinlerler ve sonrasında 

arabalarına binip şehre girmeden geldikleri istikamete 

dönerler. 

 20 Şubat 1956 günü gece yarısı büyük bir sarsıntı ile 

uyanır. Gündüz top oynamakla çok yorulduğunu ve 

vardiyacıların kendisini uyandırmak için yatağı sarstıklarını 

zannederek uyanır ama yanında kimseyi de göremez fakat 

tavanda sallanan lambaya görünce deprem olduğunu anlar, 

kendini hemen dışarı atar. 

 Aklı bir şeylere takılı idi. Gündüzün top oynarken o 

gelen arabadan inen cübbeli, sarıklı kim idi, yanındakilere ne 

dedi, niye geri döndüler gibi soruları beyninde zonkluyordu. 
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Bereket versin ki onlardan birini tanıyordu. Ortalık 

sakinledikten sonra o tanıdığı kişiyi bulur ve sorar: 

 -O zat kim idi? Ne dedi ve niye döndünüz? 

  -O, Bediüzzaman Said Nursi idi, bu gece Eskişehir’i 

beğenmiyorum, geri dönelim, dedi ve dönüldü. 

 Cevabını alan Hüsnü Ağabeyin bu hatırasını teyid 

eden bir hatırayı daha haftaya nakledelim. 

 Yanında bir talebesiyle Bademlik Tepesine çıkan ve 

ağaçların sık olduğu yere yürüyen Üstad, talebesine burada 

beklemesini söyler ve ilerler. Talebesi, Üstadının yüksek sesle 

yaptığı hazin duasını uzaktan işitir. Bir müddet sonrasında 

dönen Üstad’ın “Buna da şükürler olsun, buna da şükürler 

olsun.”, tekrarını unutamaz. 

 Muhittin Yürüten Ağabey’in hatıralarında ve bizzat 

kendisinden dinlediğimiz şu hatıra ise bu konuda en kapsamlı 

olanıdır: 

   “Yarbay Reşat Bey, Konya’da arkadaşına, 

Bediüzzaman Hazretlerini ve eserlerini anlatıyor. Arkadaşı ise 

Üstadın büyüklüğünü ve eserlerin hakkaniyetini reddediyor. 

Reşat Bey de ‘Madem bana inanmıyorsun, gel, Lâdik köyüne 

gidip Ahmed Ağayı bulalım, ona Bediüzzaman’ı soralım’ 

diyor.” Reşat Bey arkadaşı ile birlikte mübarek bir zat olan 

Ahmed Ağa’nın yanına gidiyor ve kanaatlerini sunuyorlar. 

Ahmed Ağa şu şekilde karşılık veriyor: 

 

     
                     Ladikli Ahmed Ağa 
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“Ben size onu nasıl anlatayım ki? O bizim gibi 

herhangi bir tarikat silsilesine bağlı değildir. O ne Kutbü’l-

Aktab’a, ne de herhangi bir kutuba bağlıdır. O doğrudan 

doğruya Peygamberimizden (asm) feyiz alır, ona göre hareket 

eder. Bir hatıramla onun manevî makamını size anlatmaya 

çalışayım. Bir gün Hızır (as) gelerek, ‘Eskişehir’de zelzele 

olacak. Taş üstünde taş kalmayacak. Gel, Bediüzzaman’a 

gidelim ve dua etmesini isteyelim ki, bu zelzele hafiflesin’ 

dedi. Beraberce gidip, Bediüzzaman’a vaziyetini anlattık. 

‘Haberim var, haberim var’ dedi. Hızır (as), ‘Dağlara gidip 

dua edelim’ dedi. Bediüzzaman, ‘Ben hastayım, siz dağlara 

çıkıp dua edin, ben buradan dua edeceğim’ dedi. Eğer onun 

duası olmasaydı, Eskişehir’de gerçekte taş üstünde taş 

kalmazdı.’ 

Bu sözleri dinleyen Yarbay Reşat Bey’in arkadaşı ikna 

olup Bediüzzaman ve eserlerine taraftar bir vaziyete giriyor.”7 

 Hatıra röportajlarına zaman zaman Hikmet Bestan, 

Salim Özdemir gibi kardeşlerle giderdik.  

  

        
Bediüzzaman Hazretlerinin 1935’lerde kaldığı hapishanenin 

yıkılmadan öncesi resmi (1978) 

 

 

 
7 Necmettin Şahiner, Son Şahitler, c. 3, s. 203 (2008) 
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Pehlivanoğlu Dershanesi açıldı 

Saray’ın çaprazında Pehlivanoğlu Apartmanı’nda bir 

daire kiralanır ve üçüncü dershane olarak kullanılır. 

1977-78 öğretim yılında Amasyalı Mehmet Arif 

Elbistan da kazanır ve kısa süreli Köşk’te kalır ve sonra Saray 

ve Pehlivanoğlu dershanelerinde kalır.  

O dönemde Darendeli Recep Ekici kardeş de 

Elbistan’lı ile kalan kardeşlerdendir.  

Uşak Eğitim Enstitüsü’nden naklen gelen İbrahim 

Keskinkılıç kardeş, önce Saray sonra Köşk’te kalır ilk dönem. 

Saray Dershanesi’ne geldiğinde ilk dersi kendisine Kastamonu 

Lâhikası’ndaki Ahirzamandan Haber Veren Mühim Bir Hadis 

başlıklı mektubu okuduğumuzu söyler, sağ olsun. 

 

 
Pehlivanoğlu Dershanesi’nin mutfağında Halil Hız 

 

 Halil Hız, o dönemde Meslek Lisesi’nde okuyan bir 

kardeşimizdir, dershanemizin en gencidir. Bu sebeple 

hepimizin arasında ayrı ve müstesna yeri vardır. Unutulmaz 

hatıralarıyla samimi bir Nur Talebesidir. 
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Saray Dershanesi’nden bir hatıra (Mehmet Çetin-1978) 

 

Kırkıncı Hoca, Çalışkan Amcanın elini öpmek ister 

 Mehmet Arif Elbistan naklediyor: Pehlivanoğlu 

Apartmanı’ndaki derse gelen Mehmet Kırkıncı Hoca, dersin 

bitiminde hızla ayağa kalkar ve koşarcasına Mehmet Çalışkan 

Amcanın eline sarılır, öpmek ister ama öptürmez. Biraz 

mücadele sonunda çok zeki olan Kırkıncı Hoca ikna yolunu 

bulur ve derki: “Üstada verdiğin bir bardak su hizmetine 

mukabil yaptığım bütün nafile ibadetlerimiz sevabını vereyim, 

müsaade et de ona su veren elini öpeyim.” 

 

           
         Mehmet Kırkıncı 
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Halil Hız’ın hatıralarını nakledelim 

 

 
                                        Halil Hız 

 

Saray Dershanesindeki 1978 kışındaki derse gelen 

Kırkıncı Hocaya “Fethullah Gülen için Mesih deniliyor, ne 

dersiniz?” suali sorulur. O da: “Biz onun annesini de babasını 

da biliriz. Hz. İsa, babasız dünyaya gelmiştir.”, der. 

 

Köşk’te kılınan teravih namazlarına Çalışkan Amca da 

gelir 

 1978 yılında İbrahim Keskinkılıç’ın takdir 

duygularıyla naklettiği bir hatırayı buraya not edelim:  

 Köşk Dershanesinde teravih namazı kılınır. Evinin 

yakın olması sebebiyle Çalışkan Amca da devam eder. 

Keskinkılıç, Çalışkan Amcanın o çok yaşlı hâli ile gelip, 

merdivenlerden üst kata çıkıp teravih namazını kılmasını 

unutamaz, mesrur olur.  

 Üstadın “Siz kime hizmet ettiğinizi bilmiyorsunuz.”, 

“Onlar başka çıkış yolu bulamayacaklar dönüp Risale-i 

Nur’a gelecekler.”, şeklindeki teşvik edici ifadelerini de 

nakleden İbrahim, o günleri hasretle andığını, aradığını ifade 

eder. 
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Bir ses duyulur ve… 

 Köşk’teki çok kalabalık yapılan gece derslerinin 

birinde iken yüksek şekilde bir çarpma sesi duyulur. Sonra 

anlaşılır ki pencereye atılan taş, pencerenin önündeki ağacın 

gövdesine çarpar.   O yıllar anarşinin olduğu yıllar idi ve 

bulunduğumuz mahalle de merkezde olduğu için vukuatlardan 

uzak kalmak zordu. Duyulan ses hâliyle heyecanlandırdı ama 

sükûnetle pencereden baktık fakat bir şey göremedik. O 

hatırayı yaşayan biri olarak şunu itiraf etmemiz gerekir ki o 

ders esnasında hiç kimsede panik eseri görülmedi. Tedbiren 

bir iki arkadaş pencereden bakıldı ve dışarı çıkıldı. O taşın, 

kimin attığı konusunda da bilgi edinemedik.  

 

 
 

       (Kişilerin isimleri ilk sahifelerde verilmiştir) 
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5. 1979 yılı 

Ziraî Donatım’da çalışan Yakup Erdoğan, ailesini 

getirerek eve çıktı. Gündüz işte gece okulda idi ve mümkün 

olduğu kadar derslere gelir dershane ile irtibatlı idi. Kendisi 

Adalet Partisi Gençlik kollarında vazife almıştı.  

Eczacılıkta okuyan Gedizli Mehmet Yaşar Altıntop 

unutamadığımız kardeşlerimizdendir. 

 Aslen Afyonlu olup Kütahya’da imamlık yapan ve 

zaman zaman misafir gelen Abdurrahman İnce kardeşimiz de 

Köşk’te kalan kardeşlerdendir.   

 

                 
 

Necati Kurşunoğlu Eskişehir’e gelir 

Bilecik’ten Eskişehir’e gelişinin ilk zamanları çok 

sıkıntı çeken Necati Ağabey’e Akhisar’dan Şahin Yılmaz 

Hoca bir ton zeytin gönderir. Ali Rıza Başpınar’ın da 

yardımıyla bunlar satılır, ana parası gönderilir ve kalan kâr, 

Kurşunoğlu’nun o zamanki sıkıntılarının telafisine çok 

yardımcı olur. 

Emirdağlı İhsan Çalışkan Ağabeyin Yediler Parkı 

yakınındaki dairesi kiralanır.   

Zeynep Münteha Polat ablamızın beyi Necati 

Kurşunoğlu Ağabeyimiz Eskişehir Belediyesi Park ve 

Bahçeler Müdürü olarak Eskişehir’de bulunduğu yıllarda 
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Saray Dershanesinin koca salonu ve buraya açılan odalar, 

dairenin giriş holü ağzına kadar dolar. 

 Salonda iki koltuk vardı, birinde Necati Ağabey 

oturur, diğerinde ise ders yapan kardeş. Necati Ağabey, 

Mehmet Kırkıncı Hocanın yetiştirdiği nadide ağabeylerdendir 

ve muhteşem ders yapardı. Dersleri sıra derslerdi ekseriya.  

 O yıl, Saray Dershanesi çaprazındaki Pehlivanoğlu 

Apartmanı’nda bir dershane daha açıldı. Ali Rıza, Ahmet İnce, 

Salim Özdemir, Mehmet Arif Elbistan, İbrahim Keskinkılıç, 

Hüseyin, Mehmet Arda gibi kardeşler orada kalıyorlardı. 

 Yeni dershanenin açılışında Necati Kurşunoğlu 

Ağabeyin teşvik ve yardımı çok olmuştu. 

Necati Kurşunoğlu’nun çok özel hizmeti vardı. 

Dershanedeki bütün talebelerle tek tek ilgilenir ve onların 

günlük risale okumalarını beraber yapardı. Her birisinin risale 

okumasını bire bir okur ve okuturdu.  

Eskişehir milletvekili Dr. Yusuf Cemal Özkan Bey8, 

“Burası masonların merkezi, sen de takip altındasın, dikkatli 

ol.”, diye ikaz eder. 

Sungur Ağabey, Erzurum tarzının Eskişehir’de 

yerleşmesini istediğini söyler. 

 Aynı zamanda rahmetli Zeynep Münteha Polat 

ablamız da hanımlara ders yapar, onlarla ilgilenirdi. 

 

Belediye Başkanı Hicri Sezen’in hizmeti 

 Necati Kurşunoğlu Ağabeyin hatıralarına devam 

ediyoruz: 

 Eskişehir’in uzun yıllar belediye başkanlığını yapan 

Hicri Sezen’in (1923-1983), görevde olduğu1950’li yıllarda, 

“Bediüzzaman Hazretlerini Samsun’a mahkemeye sevk etmek 

istediler. Hemen Eskişehir Devlet Hastanesi’nden heyet raporu 

aldım, o rapor sayesinde mahkemeye celbi engellendi. Bunun 

 
8 1977-1980’de AP milletvekili idi. 12 Eylül darbesiyle vekilliği 

sona erenlerden. 
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üzerine Bediüzzaman Hazretleri bana “Bu hizmetin inşaallah 

senin kabrinde nur olur.”, diye dua etti.”, der. 

 1979 sonu ya da 1980 başında Eskişehir’den ayrılan 

Necati Kurşunoğlu, ardından hatıralarıyla yâd edilir. 

 

Büro, Mehmet Acar’a devredilir 

Yeni Asya Bürosu, Ali Rıza’nın mezuniyetine kadar 

devam etti. Süleyman Çakır Lisesi arkasındaki sokaktan, 

Kurtuluş Mahallesi’ndeki İmar Sokağa nakleder. Tayini 

Artvin’e çıktığında Mehmet Acar’a devreder.  

Pehlivanoğlu, Mevlüt Polat’a devredilir 

Pehlivanoğlu Apartmanı’nda dershane olarak 

kullanılan daire, ailesiyle Eskişehir’e gelen Mevlüt Polat 

ağabeye devredilir. 

 

          
Bize göre sağdan: Ömer Rıza Akgün, Bayram Yüksel, 

Sadık çalışkan 

 

Eskişehir’e gelen ağabeyler 

O devirlerde Mustafa Sungur, Bayram Yüksel, Hulusi 

Yahyagil, Mehmet Kırkıncı, Mehmet Emin Birinci, Mehmet 

Fırıncı, Mehmet Kutlular, Abdülvahit Mutkan, Ömer Tuncay, 

Muzaffer Arslan, Şerafettin Kartal, Fevzi Allahverdi, Ali Uçar, 

Ali Vapurlu, Vahdet Yılmaz, Alaaddin Başar, Mevlüt Polat, 
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Tireli Nihat Kurtça, Mustafa Kaplan ve ismini de 

hatırlayamadığımız ağabeyler çok sık gelirlerdi. 

Aslen Eskişehirli olan Ömer Tuncay Ağabeyin ve Ali 

Vapurlu Ağabeyin sık ziyaretleri hizmetlerimize müşevvik 

oluyordu. Kütahya’dan gelen ağabey ve kardeşleri ve o 

dönemde Kütahya’da kalan Afyon’lu Said Sulak kardeşimiz 

ile beraberindekilere dualar selamlar ediyoruz.  

Ömer Tuncay Ağabey, Çalışkan Amcanın evine 

ziyarete gelir. Beraberinde İzzettin Yıldırım da var. Çalışkan 

Amca, Ömer Tuncay’a hitaben: “İzzettin’i teftişe mi 

geldiniz?”, demesini unutamaz.  

 

                 

 
Bize göre sağdan: Necmettin Aktepe, Beyaz gömlek-

kravatlı kardeş, genç kardeş Aslan Sahabi, Şevket Sahabi, 

Ahmet İnce, Hikmet Bestan, bir kardeş, Ali Rıza Başpınar, 

Ömer Rıza Akgün, Bayram Yüksel, Sadık Çalışkan ve bir 

ağabey. 

 

Vefat eden kardeşler 

Vefat eden kardeşlerimiz: Salim Özdemir, Durmuş 

Kelez, Abdurrahman İnce, Musa Emek, Mehmet Elmas ve 

Yavuz kardeşlerimize Allah’tan rahmetler diliyor, 

mekânlarının Cennet olmasını dua ediyoruz.  
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Salim Özdemir, böbrek yetmezliği sebebiyle vefat etti. 

Ulusal çapta tanınan Danet Firması’nın ortaklarından idi.  

Durmuş Kelez, Türkçe-Edebiyat öğretmeni idi, yanık 

sesiyle okuduğu ezanları Köşk’ün hazin hatıraları arasındadır. 

Abdurrahman İnce, Ahmet İnce’nin amcaoğludur. 

Afyon Müftülüğünde çalışır idi. Ders ve dershaneye düşkün 

idi. 

Musa Emek, Isparta’nın eski vakıflarından Bekir 

Yalımlı’nın kayınbiraderidir. Kudret Kaçmaz’ın hatırasında 

Musa kardeşimizin kıraati ve sesi çok güzel imiş. Bir Cuma 

namazı sonrası geçirdiği trafik kazası ile vefat eder, Musa 

Emek. 

Urfalı Mehmet Elmas kardeşimiz, 2021 yılı baharında 

Covid-19 sebebiyle vefat etmiş.   

20.04.1980 tarihinde vefat eden Yavuz kardeşimize de 

rahmet diliyoruz. Ömrünün son altı ayı Risale sohbetlerine 

gelir. Öncesinden hazırladığı mektubunda hayatın kısa 

olduğunu bahseder.  

Mezuniyetimiz sonrası yıllarda vefat eden başta 

Mehmet Çalışkan, Sadık Çalışkan, Muhittin Yürüten, Ömer 

Biçer ve ismini hatırlayamadığımız, adını bilemediğimiz nice 

ağabeyleri de rahmet dualarımızla hürmetle anıyoruz. 

 

İsimlerini tam hatırlayamadıklarımıza da dualar 

 Batmanlı Veysi Üney, Darendeli Recep Ekici, 

Karabüklü Rıza Kelez’in isimlerini hatırlarken, isimlerini tam 

hatırlayamadıklarımız da şunlardır:  

 Asb. Kemalettin, Asb. Halit, Denizlili Orhan, Tarım 

bölümünde okuyan Zeki, Hüseyin, Ömer M. Kılıçoğlu. 

Muhtemeldir ki ismi geçenlerden başka isimlerini 

hatırlayamadıklarımız da vardır, onlardan özür dileriz. 

Kendileri hakkında hatırlatıcı bilgilerini bekleriz.   
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6. 1980 ve sonrası 

İbrahim Keskinkılıç nakleder 

1980 yılının bahar aylarında Köşk’te kaldığımız sırada 

gece yatsı namazı civarında Sungur Ağabey tek başına çıkar 

gelir ve ders yaparlar, yapılan dersten ne anladıklarını sorar. 

İbrahim Keskinkılıç’ın Çalışkan Amcadan işittiği bir 

hatıra: Bir gün “Üstad, hacca niçin gitmedi.”, diye düşünür. 

Rüyasında ise Üstadı Kâbe’nin örtüsüne elini sürdüğünü görür 

ve gündüz aklına gelen sualine cevap aldığını, ifadesini 

Çalışkan Amcadan bizzat dinler.  

Albayın oğlu Ahmet, bir arkadaşıyla Köşk’e gelirler. 

Ders sonrası yattıklarında yanındaki arkadaşıyla uyanırlar. 

Birbirine “Ayağımı niçin gıdıkladın?”, diye sorarlarken, fareyi 

görünce gülerler.  

 

Şevket Sahabi’nin hatıralarını topluca nakledelim 

Virane bir yapıdan Köşk gibi bir yapının doğmasına 

vesile olanlara dualar, selamlar. O günün gayreti sonraki 

yıllardaki hizmetlere temel ve zemin olmuştur. Bir çekirdeğin 

ağaç olmasında rol alanlara binler rahmet. 

Almadan verilir mi? Vermeden Hakk’a erilir mi? 

Dindar olan kindar olamaz! Eğer dindar olmak istiyorsanız 

içinizdeki menfi duygu ve düşüncelerin terbiye edilmesi 

gerekir. 

Eskişehir halkıyla da Nur cemaati ile karmaşık bir 

yapıya sahip idi. Gençlik yapılanması çok sıkıntılıydı. 

Bozulma ileri safhadaydı. 1968’lerde geçtiğim Eskişehir’de 

aynı vaziyeti tesbit etmiştim. 

Eskişehir, bir manada masonların merkezi 

konumundaydı. Kanlıpınar mevkiinde bu şehir masonların 

tesiri altındadır mealindeki Bediüzzaman’ın ifadesi çok 

önemlidir.  

Mehmet Çalışkan, Ömer Rıza Akgün, Şahin Güngör 

ve Pipocu Necdet Altınay ağabeyler, Hacı Laçin’in tevazuu, 

Doç. Dr. Şahin Akkaya ilk aklıma gelenlerdir. Necmettin 
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Aktepe ile Mehmet Çetin’in samimi arkadaşlıklarını 

unutamıyorum. Salim Özdemir’in mütebessim duruşu 

hatıralarımda. 

Dershanede kalan bazı hassas mizaç sahibi kardeşlerin 

bir kısmının meselâ ev temizliği konularındaki ihmalleri 

problem çıkmamalıdır.  

Cenaze taşınmasında ayakların birbirine basması, 

taşınana hürmeten hoşgörü ile karşılanır. Aynen onun gibi 

iman hizmetini omuzlayanların taşıdıkları manaya hürmeten 

aralarında vuku bulan sıkıntıları da hoş görü ile karşılaması 

gerekir. Çok zahmetli ve bir o kadar da rahmetli bir iş 

yapıyorlar. Başkaları sık sık affedilmeli ama kendimiz asla! 

Afyon’lu Said Sulak kardeşimizin şu ifadesini burada 

anmalıyız: Allah’ın bizi affetmesini istiyorsak, başkalarını 

affetmeliyiz.  

Prof. Mustafa Uçar ve şimdi öğretim üyesi olan oğlum 

da Eskişehir dershanelerinde kalmıştı. 

Şevket Sahabi’ye ait bir beyti buraya not alıyoruz: 

“Dur, ey nefsim beni dinle! 

Kanatma bağrımı yeter günahkâr ellerinle!” 

 

Hikmet Bestan’ın hatıraları 

 

        
        Dr. Yusuf Cemal Özkan 
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2000’li yıllarında olsa gerek rahmetli Hafız Asb. 

Mehmet Ağabey, Hikmet Bestan’a anlattığı güzel bir hatırayı 

da buraya almalıyız: 

Eskişehir’in eski Milletvekili Dr. Yusuf Cemal 

Özkan’ın hanımı Eczacı Hanım ile Zeynep Münteha Polat 

Ablamız tanışırlar. Cemal Bey Yediler’deki evini satılığa 

çıkarır. Bir kardeşimiz talip olur ücretini sorar, o da 110. 000 

lira der. O kardeş burayı alıp dershane yapacağız, deyince o 

zaman 90.000 liraya inerim der. Buranın satın alınıp dershane 

olarak kullanılması için yardım çalışmaları yapılırken bir 

kardeşin arsası varmış ama yirmi senedir uğraşıyor tapusunu 

çıkaramıyor. Kardeşlerin yardımıyla tapu çıkarılır, arsa satılıp 

para tamamlanır ve Yusuf Bey’in evi alınır. İçeriye girerler ki 

içeride eşyalar, mucizeli Kur’ân, risaleler, Yeni Asya 

Yayınları falan her şey var.   

 

Meğer Köşk Dershanesi çok eskilerden vasiyetliymiş 

Hatıra eserimizin sonunda, Köşk’te bulunan, bir çay 

içimi hatırası olan her kardeşimizi şükre sevk edeceğine 

inandığımız bir mühim hatırayı bu satırlarda paylaşarak 

tefrikamızı taçlandıralım inşaallah. 

Hikmet Bestan’ın bizzat yaşadığı hatıra şöyledir. 

Bir yaz günü kapı çalındı. Açtığımda yaşlı bir teyze 

duruyor, buyur edince o da: 

-Evladım ben bu evin sahibinin kızıyım. İçeriye 

girebilir miyim, dedi ve içeriye aldık. Yemek yiyorduk ve 

sofraya dâvet ettik. Sofrada makarna vardı, bir kaşık da ona 

verdik. Yedi çok hoşuna gitmiş olmalı ki 

-Ay oğlum, ne kadar güzel yapmışınız. Şunun bir 

tarifini bana anlatın, dedi. 

Mualla Ablamız esas konuya gelerek konuşmaya 

başladı ama gözleri duvarları süzüyor, hatıralarıyla odalarda 

dolaşıyor, yerinde duramıyordu âdeta ve başladı gözlerini 

kısarak eskilere dalarak fısıldarcasına duygularını dile getirdi: 
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- Bu ev benim annemden bana düştü. Annem, 

Cumhuriyetin ilk öğretmenlerindendir, hafız-ı Kur’ân’dır. 

Rahmetli annem bu evde çok Kur’ân talebesi yetiştirdi, çok 

hizmetleri oldu. Bizi de dindar yetiştirdi.” 

Mualla Ablamız “dindarım” deyince konu Risale-i 

Nur’a geldi. Annesinin de Risale-i Nur okuduğunu söyledi. 

Annesinin okuduğu o risaleleri isterseniz size vereyim dedi ve 

Ankara’daki adresini verdi. Sonraki zamanlarda Necati Bey 

caddesindeki o adrese gittiğimde ev kapalı idi, 

görüşememiştik.  

Benim beyim de dindardı. Siyasal Bilgiler fakültesinde 

o dönemde namazını kılan tek hoca idi. 

Mualla Ablamıza bahsettiğiniz Risaleleri nereden 

bulmuş, dediğimizde şöyle cevap verdi 

-Bir Hoca varmış, onun hanımıyla annem 

tanışırlarmış. Evine gittiğinde anneme risale vermiş. Ondan 

sonra annem risale okumaya başlamış. Daha sonra 

Eskişehir’de bir saatçi abi9 var, onun annesiyle arkadaş idiler. 

O da anneme bir iki tane kitap vermiş, hem okuması ve da 

başkasına okuması için de tembih etmiş. 

Annem o zaman duymuş ki Bediüzzaman Said Nursi 

Hazretleri Eskişehir’e gelecekmiş. Nereye geleceğini falan 

öğrenmiş ve içinden de “Keşke bize gelse” diye geçirmiş. 

Neyse kaldığı otelin (Yıldız Oteli) karşısına sabahtan gitmiş, 

akşama kadar beklemiş. Belki dışarı çıkar yahut bakar da o 

zaman görürüm, diye beklemiş. Neyse üzüntüyle eve gelir ve 

gece rüyasında Bediüzzaman Hazretlerini görür. Rüyasında: 

-Risaleleri oku, okut. Sen benim talebemsin, hizmet 

et! demiş. Bu rüya sonrasında “Çok şükür Üstadı rüyamda 

gördüm artık Nur Talebesiyim, diye sevinçle defalarca 

söylerdi. Bizleri yetiştirirken risale okumamızı söylerdi ki ben 

Küçük Sözler’i birkaç defa okumuştum. Yıllar sonrası 

hapishane ve mahkeme dönemlerinde çekindik, dualar yaptık 

 
9 Muhtemelen Saatçi Muhittin Yürüten olabilir. 
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ama okuyamadık, takip edemedik. Ancak annemin bize şu 

notu vardı, âdeta vasiyeti vardı:  

-Bu ev inşaallah Risale-i Nur’u okuyanlara nasip 

olsun. 

Annemin bu evde çok nuranî hizmet ve hatıraları 

vardır. Kısmete bakın ki kader annemin bu vasiyetini sizinle 

gerçekleştirdi. Rabbim sizlerden razı olsun, yâr ve yardımcınız 

olsun.  

Hikmet Bestan kardeşin bu hatırası ile anlaşılıyor ki 

Köşk Dershanesi çok eskiden vasiyetliymiş de aradan geçen 

yıllar sonrası bizlere nasip olmuş ve Risale-i Nur hizmeti ile 

müşerref olmuş. Bu Rabbimizin bir fazlıdır, hamdolsun. 
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Kaynaklar 

 

-Risale-i Nur Külliyatı, Yeni Asya Neşriyat, Hatıra Tanzimli 

-Necmettin Şahiner, Son Şahitleri Serisi 

-Ömer Özcan, Ağabeyler Anlatıyor Serisi 

-İhsan Atasoy, Nur Kahramanları Serisi 

-Muhtelif kişilerle yapılan görüşme ve kayıtlar. 
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