
5. Masa: Gençlik, Eğitim ve Gelişim 

Anahtar Kavramlar: “eğitim, marifet, sanat, ekol, okul, enstitü, gelişim, sınav, 

meslek, meslekî gelişim, istidat, tahakküm, homeschooling, pedagoji, lisan-ı maderzat” 

“Gençlik damarı akıldan ziyade hissiyatı dinler. His ve heves ise kördür, âkıbeti görmez. 

Bir dirhem hazır lezzeti, ileride bir batman lezzete tercih eder; bir dakika intikam lezzeti ile 

katleder, seksen bin saat hapis elemlerini çeker. Ve bir saat sefahet keyfiyle, bir namus 

meselesinde binler gün hem hapsin, hem düşmanının endişesinden sıkıntılarla ömrünün 

saadeti mahvolur. Bunlara kıyasen, bîçare gençlerin çok vartaları var ki, en tatlı hayatını, 

en acı ve acınacak bir hayata çeviriyorlar. Ve bilhassa şimalde koca bir devlet, gençlik 

hevesatını elde ederek bu asrı fırtınalarıyla sarsıyor. Çünkü âkıbeti görmeyen kör hissiyatla 

hareket eden gençlere, ehl-i namusun güzel kızlarını ve karılarını ibâhe eder. Belki 

hamamlarında erkek-kadın beraber çıplak olarak girmelerine izin vermeleri cihetinde bu 

fuhşiyatı teşvik eder. Hem, serseri ve fakir olanlara zenginlerin mallarını helâl eder ki, bütün 

beşer bu musibete karşı titriyor.  

İşte bu asırda İslâm ve Türk gençleri kahramanâne davranıp, iki cihetten hücum eden 

bu tehlikeye karşı Risale-i Nur’un Meyve ve Gençlik Rehberi gibi keskin kılıçlarıyla 

mukabele etmeleri elzemdir. Yoksa, o bîçare genç, hem dünya istikbalini ve mes’ut 

hayatını, hem âhiretteki saadetini ve hayat-ı bâkiyesini azaplara, elemlere çevirip mahveder 

ve su-i istimal ve sefahetle hastahanelere ve hissiyat taşkınlıklarıyla hapishanelere düşer. 

Eyvahlar, eseflerle ihtiyarlığında çok ağlayacak. Eğer terbiye-i Kur’âniye ve Nurun 

hakikatleriyle kendini muhafaza eylese, tam bir kahraman genç ve mükemmel bir insan ve 

mes’ut bir Müslüman ve sair zîhayatlara, hayvanlara bir nevi sultan olur.” (Gençlik Rehberi) 

“Elhasıl : Vilâyât-ı şarkiye ve ulemasının istikbalini temin etmek istiyoruz. İttihad ve 

Terakki mânâsındaki hissemizi isteriz. Üzerinizde hafif, yanımızda çok azîm birşey isteriz.  

Sual: Maksadını müphem bırakma, ne istersin?  

Cevap: Câmiü’l-Ezher’in kızkardeşi olan, Medresetü’z-Zehrâ namıyla dârülfünunu 

mutazammın pek âli bir medresenin Bitlis’te ve iki refikasıyla Bitlis’in iki cenahı olan Van 

ve Diyarbakır’da tesisini isteriz. Emin olunuz, biz Kürtler başkalara benzemiyoruz. Yakînen 

biliyoruz ki, içtimaî hayatımız Türklerin hayat ve saadetinden neş’et eder.  

Sual: Nasıl? Ne gibi? Niçin?  

Cevap: Ona bazı şerait ve varidat ve semerat vardır.  

Sual: Şeraiti nedir?  

Cevap: Sekizdir.  

Birincisi: Medrese nâm melûf ve menus ve cazibedar ve şevk-engiz itibarı olduğu halde 

büyük bir hakikati tazammun ettiğinden, rağabatı uyandıran o mübarek medrese ismiyle 

tesmiye. İkincisi: Fünun-u cedideyi, ulûm-u medaris ile mezc ve derc; ve lisân-ı Arabî 

vâcip, Kürdî câiz, Türkî lâzım kılmak.  



Sual: Şu mezcde ne hikmet var ki, o kadar taraftarsın, daima söylüyorsun?  

Cevap: Dört kıyas-ı fâsit Haşiye38 ile hâsıl olan safsatanın zulmünden muhakeme-i 

zihniyeyi halâs etmek, meleke-i feylesofanenin taklid-i tufeylâneye ettiği mugalâtayı izâle 

etmek...  

Sual: Ne gibi?  

Cevap: Vicdanın ziyası, ulûm-u dîniyedir. Aklın nuru, fünun-u medeniyedir. İkisinin 

imtizacıyla hakikat tecellî eder. O iki cenah ile talebenin himmeti pervaz eder. İftirak 

ettikleri vakit, birincisinde taassup, ikincisinde hile, şüphe tevellüd eder. Üçüncü şart: 

Zülcenaheyn ve Kürtlerin ve Türklerin mutemedi olan Ekrad ulemasının veya istinâs etmek 

için lisan-ı mahallîye âşina olanları müderris olarak intihap etmektir.  

Dördüncüsü: Ekradın istidatları ile istişare etmek, onların sabavet ve besatetlerini nazara 

almaktır. Zira çok libas var; bir kamete güzel, başkasına çirkin gelir. Çocukların talimi, ya 

cebirle, ya hevesatlarını okşamakla olur.  

Beşinci şart: Taksimü’l-a’mâl kaidesini bitamamihâ tatbik etmek-tâ şubeler birbirine 

medhal ve mahreç olmakla beraber, herbir şubeden mütehassıs çıkabilsin.  

Altıncı şart: Bir mahreç bulmak ve müdavimlerin tefeyyüzünü temin etmek; hem de 

mekâtib-i âliye-yi resmiyeye müsavi tutmak ve imtihanları, onların imtihanları gibi müntiç 

kılmak, akîm bırakmamaktır.  

Yedinci şart: Dâru’l-muallimîni muvakkaten şu dârülfünun dairesinde merkez kılmak, 

mezc etmektir. Tâ ki, intizam ve tefeyyüz ondan buna geçsin ve fazilet ve diyanet, bundan 

ona geçsin; tebâdül ile herbiri ötekine bir kanat verip zülcenaheyn olsun. Sekizinci şart: 

Kürdistan’da âdet-i müstemirre olan talim-i infiradiyi halka ve daireye tebdil etmek.” 

(Münazarat) 

“Çocuklara der: "Cennet var, haylazlığı bırak." Kur’ân dersiyle temkin verir.  

Gençlere der: "Cehennem var, sarhoşluğu bırak. Aklı başlarına getirir.  

Zâlime der: "Şiddetli azap var, tokat yiyeceksin." Adalete başını eğdirir.  

İhtiyarlara der: "Senin elinden çıkmış bütün saadetlerinden çok yüksek ve daimî bir 

uhrevî saadet ve taze, bâki bir gençlik seni bekliyorlar. Onları kazanmaya çalış." Ağlamasını 

gülmeye çevirir.  

Bunlara kıyasen, cüz’î ve küllî herbir taifede hüsn-ü tesirini gösterir, ışıklandırır. Nev-i 

beşerin hayat-ı içtimaiyesiyle alâkadar olan içtimaiyyun ve ahlâkiyyûnların kulakları 

çınlasın! İşte, iman-ı âhiretin binler faydalarından, işaret ettiğimiz beş altı nümunelerine 

sairleri kıyas edilse, kat’î anlaşılır ki, iki cihanın ve iki hayatın medar-ı saadeti yalnız 

imandır.” (Şualar) 

“Öyle de, bu medresesiz zamanımızda, bizim gibi yaralılara, Üstad-ı Muhterem 

vasıtasıyla risaleleri Türkçe olarak telif ettiriyor. Buna ne kadar şükredeyim, lâyüad ve 



lâyuhsa Cenab-ı Hakka şükürler olsun ve Üstad-ı Muhteremi de Kur’ân hizmetinde 

muvaffak edip iki cihanda aziz eylesin. Âmin. 

Ben hiçbir Arabiyat görmeden, medresede beş-on sene okumadığım halde, yalnız 

risaleleri yazıp ciddiyetle okudum. Kendimi yirmi sene medresede okumuş gibi tahayyül 

ediyorum. Sebebi ise, bu âcizin, bu fakirin, bu miskinin nezdine çok Arabiyat hocaları 

geliyor ve benim okuduğuma hayret ediyorlar. Evvelden mürşid-i kâmil terbiyesi görmüş 

insanlar geliyorlar, benden işittikleri kelimelere meftun oluyorlar. Çok hocalar, iki diz 

üzerine gelip, "Risale okuyuver" diyorlar. 

Eğer sesim erişseydi olanca kuvvetimle bağırarak, küre-i arzdaki gençlere diyecektim: 

"Risaleleri ciddî okumak ve yazmak, yirmi sene medresede okumaktan fâiktir ve daha 

menfaatlidir." Medresede okumaktaki maksat, evvelâ kendini kurtarıp, saniyen ümmet-i 

Muhammed’i (a.s.m.) kurtarmaya çalışmak değil mi? Risaletü’n-Nur ve Mektubatü’n-Nur, 

yirmi senelik medrese ilmini veriyor itikadındayım. 

Ve herbir risale, tek başıyla bir mürşid-i ekmeldir. Kalbi bozulmamış herhangi genç, bir 

risaleyi alıp dikkatle ve teslimiyetle okusa, daire-i inkıyâda geliyor, ıslah oluyor. Herhangi 

bir maddiyun bir risaleyi alıp okursa, iman etmezse de hiçbir bahane bulamıyor. Herhangi 

bir dinsiz okusa ve tamam mânâsıyla anlasa, imana geliyor. Herhangi bir filozof okusa, 

"Bundan daha yüksek akıl olamaz ve akıllar toplansa bunun fevkine çıkamaz, akıl buna yol 

bulamaz" diyor. Risale-i Nur, lisan-ı hal ile Avrupa meftunu bulunan tek gözlü deccâla "Ya 

iman et, yahut bütün dünyanın maskarası olacaksın" diyor. 

Şimdi, aziz ders kardeşlerim, bu fakir, bir tane mürşid-i ekmel ve kutup ararken, Cenab-

ı Hakkın ihsanıyla, keremiyle, lütfuyla, rahmetiyle, Üstad-ı Muhteremin sa’yi ile yüz on 

dokuz mürşid-i ekmel ve kâmil buldum. Risaletü’n-Nur ve Mektubatü’n-Nur, yüz on dokuz 

adediyle, herbirisi birer mürşid-i ekmeldir ve aktabdır. 

Ey maddî ve mânevî yaralı olan genç kardeşlerim ve ey mürşid-i ekmele muhtaç olan 

ehl-i tarîkat kardeşlerim: 

Şeyh Abdülkadir-i Geylânî ve Şah-ı Nakşibend, İmam-ı Rabbânî, İmam-ı Gazâlî, 

Muhyiddin-i Arabî, Mevlânâ Hâlid (radıyallahü anhüm, kaddesallahü esrârehüm) 

Hazretlerinin derece-i kemalâtları, merâtib-i imanları risalelerde ve Mektubat’ta vardır.” 

(Barla Lahikası) 

“Elif bâ okumayan çocuğa felsefe-i tabîiye dersi verilmez. Ve erkeğe tiyatrocu kan libâsı 

yakışmaz: Ve Avrupa’nın hissiyatı, İstanbul’da tatbik olunmaz. Akvâmın ihtilâfı, mekânların 

ve aktârın tehâlüfü, zamanların ve asırların ihtilâfı gibidir. Birisinin libası, ötekinin endamına 

gelmez. Demek Fransız Büyük İhtilâli, bize tamamen hareket düsturu olamaz. Yanlışlık, 

tatbik-i nazariyat ve muktezâ-yı hali düşünmemekten çıkar.” (Divan-ı Harbi Örfi) 


