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“Ceza r , tasavvufu hayatında yaşayarak nsanlara gösterm şt r”
Ker m Eğ t m, Kültür ve Sağlık Vakfı tarafından Türk Kadınları Kültür Derneğ  ş b rl ğ yle bu yıl 14. kez düzenlenen
“Dost-İslam’a H zmet Ödülü” Türk ye’den Prof. Dr. Fuat Sezg n’e, yurt dışından se Em r Abdülkad r Ceza r  adına
dördüncü kuşak torunu Ömer Sa d A ntoun ’ye ver lecek.
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Ker m Eğ t m, Kültür ve Sağlık Vakfı tarafından Türk Kadınları Kültür Derneğ  ş b rl ğ yle bu yıl 14.’sü düzenlenen “Dost- İslam’a H zmet Ödülü”
Türk ye’den Prof. Dr. Fuat Sezg n’e, yurt dışından se Em r Abdülkad r Ceza r  adına dördüncü kuşak torunu Ömer Sa d A ntoun ’ye ver lecek.

Ödül tören  önces  basın mensuplarıyla b r araya gelen A ntoun , tasavvufun yazılan değ l, yaşanılan b r şey olduğuna şaret ederek,
“Dedem Em r Abdülkad r Ceza r  de tasavvufu hayatında yaşayarak nsanlara gösterm şt r.” ded .

A ntoun , dedes n n z nden g tmeye çalıştıklarını bel rterek, “B z dedemden sonra dördüncü jenerasyon olarak onun yaptığı şeyler  zlemek
zorundayız. Çünkü o b z m ç n mükemmel b r örnekt . Ben de b r tasavvuf ehl  olarak, suf  gelenekler n  devam ett rmeye, kend m  bu konuda
gel şt rmeye çalışıyorum.” fadeler n  kullandı.

İng ltere ve Mısır’da hayatını sürdüren A ntoun , şöyle devam ett :

“Ülkem Cezay r’de b ze değer göster l yor. Fakat zaman geçt kçe yavaş yavaş b r tur st olarak muamele görüyoruz. Tar he baktığımızda aslında
dedem Em r de hayatının yarısını Şam’da geç rd . Şam’da İbn-  Arab ’n n çalışmalarının devam ett r yordu. Aslında  lk geld ğ  nokta Türk ye d .
Bursa’da 3 yıl yaşadı. Daha sonra Şam’a g tt . Orada hocası Arab ’ye yakın olmak sted . Akab nde de Cezay r hükümet  dedem n b r kahraman ve
bağımsızlık s mges  olması neden yle naaşını Cezay r’e ger  get rd .”

Cezay r’de genç nes ller n Em r Abdülkad r Ceza r ’y  yakından tanımadıklarına da şaret eden A ntoun , “Cezay r’de kend s n n anıtları var.
Sonuçta o b r kahraman. Mesela Amer ka’da b r eyalette b r şehr n sm  El Kad r ve her yıl o şeh rde Em r Abdülkad r Ceza r  hakkında b r
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kütüphanes n n öneml  b r kısmı yanmış. Ben de yavaş yavaş onun kaybolan kütüphanes n  yen den toplamaya çalışıyorum. Savaş sırasında
yanında taşıdığı ve ona mot vasyon veren bell  k taplar var. Bunların b r kısmı yanmış, b r kısmı se or j nal olarak saklanmış. Şu anda ben bu
k tapların ç nden en öneml  k  eser  yen den yayına hazırladım. Bu k taplar onun kend  ceb nde sürekl  taşıdığı ve kend s n  koruduğunu
düşündüğü ş fa k taplarıdır.”

Toplantıya katılan Şef k Can Uluslararası Mevlana Eğ t m ve Kültür Vakfı Başkanı Nur Artıran da Ceza r ’n n Fransızlarla savaşmasına rağmen
bugün hala Fransa’da saygıyla anıldığının altını ç zd .

Artıran, vakıf bünyes nde Che kh Bentounes le beraber çalışmalar yürüttükler ne vurgu yaparak, sözler n  şöyle sürdürdü:

“Bentounes, Em r hazretler n n naaşının Şam’dan Cezay r’e gönder lmes nde madd  ve manev  görevl  tek k ş d r. Kend s  Cezay r asıllıdır ama
Fransa’da büyümüştür. Batıyı ve doğuyu y  b len b r d r. İslam yet’  çok y  anlamıştır. Çağa uygun, İslam’ı en güzel şekl yle yaşayan, yaşatan ve
özell kle İslamofob ye karşı savaş veren b r şahs yett r. B z hep onunla çalışırız. İnşallah bu ay sonunda Fransa’ya g deceğ z. Aslında Cannes F lm
Fest val  de sadece fest val değ l. O kırmızı halıdan ş md  suf ler geçecek. Bentounes Efend ’n n ‘B rl kte Yaşama’ projes  var. Çok güzel b r
organ zasyon olacak ve aralık ayı sonunda Cannes’de gerçekleşecek.”
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İSTANBUL (AA) - Kerim Eğitim, Kültür ve Sağlık Vakfı tarafından Türk Kadınları Kültür Derneği iş birliğiyle bu yıl 14.'sü
düzenlenen "Dost- İslam'a Hizmet Ödülü" Türkiye'den Prof. Dr. Fuat Sezgin'e, yurt dışından ise Emir Abdülkadir
Cezairi adına dördüncü kuşak torunu Ömer Said Aintouni'ye verilecek.

Ödül töreni öncesi basın mensuplarıyla bir araya gelen Aintouni, tasavvufun yazılan değil, yaşanılan bir şey olduğuna
işaret ederek, "Dedem Emir Abdülkadir Cezairi de tasavvufu hayatında yaşayarak insanlara göstermiştir." dedi.

Aintouni, dedesinin izinden gitmeye çalıştıklarını belirterek, "Biz dedemden sonra dördüncü jenerasyon olarak onun
yaptığı şeyleri izlemek zorundayız. Çünkü o bizim için mükemmel bir örnekti. Ben de bir tasavvuf ehli olarak, sufi
geleneklerini devam ettirmeye, kendimi bu konuda geliştirmeye çalışıyorum." ifadelerini kullandı.

İngiltere ve Mısır'da hayatını sürdüren Aintouni, şöyle devam etti:

"Ülkem Cezayir'de bize değer gösteriliyor. Fakat zaman geçtikçe yavaş yavaş bir turist olarak muamele görüyoruz.
Tarihe baktığımızda aslında dedem Emir de hayatının yarısını Şam'da geçirdi. Şam'da İbn-i Arabi'nin çalışmalarının

devam ettiriyordu. Aslında ilk geldiği nokta Türkiye idi. Bursa'da 3 yıl yaşadı. Daha sonra Şam'a gitti. Orada hocası Arabi'ye yakın olmak istedi. Akabinde de Cezayir
hükümeti dedemin bir kahraman ve bağımsızlık simgesi olması nedeniyle naaşını Cezayir'e geri getirdi."

Cezayir'de genç nesillerin Emir Abdülkadir Cezairi'yi yakından tanımadıklarına da işaret eden Aintouni, "Cezayir'de kendisinin anıtları var. Sonuçta o bir kahraman.
Mesela Amerika'da bir eyalette bir şehrin ismi El Kadir ve her yıl o şehirde Emir Abdülkadir Cezairi hakkında bir kompozisyon yarışması düzenleniyor. Tabii sadece
Amerika'da değil, birçok ülkede dedemin adını alan caddeler, üniversiteler ve kurumlar var." diye konuştu.

"Cezairi, Tasavvufu Hayatında Yaşayarak İnsanlara 
Göstermiştir"

Kerim Eğitim, Kültür ve Sağlık Vakfı tarafından Türk Kadınları Kültür Derneği iş birliğiyle bu yıl 14. kez

düzenlenen "Dost-İslam'a Hizmet Ödülü" Türkiye'den Prof. Dr. Fuat Sezgin'e, yurt dışından ise Emir
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Aintouni, dedesiyle ilgili son çalışmalarına da değinerek, şunları anlattı:

"Emir Abülkadir'in çok büyük bir kütüphanesi varmış ve sürekli gittiği yerlere de bu kütüphaneyi taşırmış. Fakat savaş sırasında bu kütüphanesinin önemli bir kısmı
yanmış. Ben de yavaş yavaş onun kaybolan kütüphanesini yeniden toplamaya çalışıyorum. Savaş sırasında yanında taşıdığı ve ona motivasyon veren belli kitaplar var.
Bunların bir kısmı yanmış, bir kısmı ise orijinal olarak saklanmış. Şu anda ben bu kitapların içinden en önemli iki eseri yeniden yayına hazırladım. Bu kitaplar onun kendi
cebinde sürekli taşıdığı ve kendisini koruduğunu düşündüğü şifa kitaplarıdır."

Toplantıya katılan Şefik Can Uluslararası Mevlana Eğitim ve Kültür Vakfı Başkanı Nur Artıran da Cezairi'nin Fransızlarla savaşmasına rağmen bugün hala Fransa'da
saygıyla anıldığının altını çizdi.

Artıran, vakıf bünyesinde Cheikh Bentounes ile beraber çalışmalar yürüttüklerine vurgu yaparak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bentounes, Emir hazretlerinin naaşının Şam'dan Cezayir'e gönderilmesinde maddi ve manevi görevli tek kişidir. Kendisi Cezayir asıllıdır ama Fransa'da büyümüştür.
Batıyı ve doğuyu iyi bilen biridir. İslamiyet'i çok iyi anlamıştır. Çağa uygun, İslam'ı en güzel şekliyle yaşayan, yaşatan ve özellikle İslamofobiye karşı savaş veren bir
şahsiyettir. Biz hep onunla çalışırız. İnşallah bu ay sonunda Fransa'ya gideceğiz. Aslında Cannes Film Festivali de sadece festival değil. O kırmızı halıdan şimdi sufiler
geçecek. Bentounes Efendi'nin 'Birlikte Yaşama' projesi var. Çok güzel bir organizasyon olacak ve aralık ayı sonunda Cannes'de gerçekleşecek."
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Türk Kadınları Kültür Derneğ� (TÜRKKAD) ve Ker�m
Eğ�t�m Kültür ve Sağlık Vakfı tarafından bu yıl

14'üncüsü ver�len "DOST İslam'a H�zmet Ödüller�" törenle sah�pler�n� buldu.

Hal�ç Kongre Merkez�'nde "Hz. Peygamber ve Fütüvvet" başlığıyla düzenlenen
tören�n açılışında konuşan   M�lletvek�l� Nab� Avcı, 14 yıl boyunca
böyle güzel b�r faal�yet�, �st�krarlı b�ç�mde sürdürmen�n her kuruluşa nas�p
olmayacağını d�le get�rd�.

AK Part� Esk�şeh�r

Törende bulunmaktan memnun�yet duyduğunu bel�rten Avcı, "Onun �ç�n bu 14 yıl
boyunca, �nşallah n�ce 14 yıllar boyunca, bu faal�yetler� tanz�m eden, gayret eden,
emekler�yle bu gecey� hazırlayan tüm kardeşler�me ayrı ayrı, bu z�yafetten h�ssedar
olan davetl�ler adına çok teşekkür ed�yorum." ded�.

Her yıl Mevl�d Kand�l�'ne denk gelen haftada yapılan törenle sah�pler�n� bulan ödüller,
bu yıl İslam meden�yet�ne kattığı kalıcı değerler ves�les�yle  'den İslam B�l�m
Tar�h� Araştırmacısı Prof. Dr. Fuat Sezg�n'e, yurtdışından �se Cezay�r halkının
Fransızlara karşı verd�ğ� mücadeleye önderl�k eden 19. yüzyılda yaşamış �l�m ve
devlet adamı Em�r Abdülkad�r Ceza�r�'ye ver�ld�.

Türk�ye

Tanıdığınız Herkesten  
Daha İy� İng�l�zce  
Konuşmak İster m�s�n�z?

Ücrets�z derslere başla

Daha fazla b�lg�

Reklam

Em�r Abdülkad�r Ceza�r� adına ödülü 4. kuşaktan torunu Ömer Sa�d A�ntoun�, Sultan
2. Abdülham�d'�n 4. kuşaktan torunu Orhan Osmanoğlu'ndan aldı. Sağlık problemler�
neden�yle törene katılamayan Prof. Dr. Fuat Sezg�n'�n ödülü �se Nab� Avcı tarafından
Yrd. Doç. Dr. D�lek Güldütuna'ya ver�ld�.
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"DOST İslam'a H zmet Ödüller "
sah pler n  buldu!
TÜRKKAD ve Ker�m Eğ�t�m Kültür ve Sağlık Vakfı tarafından bu yıl 14'üncüsü ver�len ödüller, törenle sah�pler�n� buldu
İslam meden�yet�ne h�zmetler� dolayısıyla Türk�ye'den İslam B�l�m Tar�h� Araştırmacısı Prof. Dr. Fuat Sezg�n, yurtdışından
�se 19. yüzyılda yaşayan �l�m ve devlet adamı Em�r Abdülkad�r Ceza�r� ödüle layık görüldü
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Türk Kızılayı Genel Başkanı, Kızılay ve  Dernekler Federasyonu Avrupa
Başkanı Dr. Kerem Kınık, Cezay�r Büyükelç�s� Lahssan Boufares, 
Ün�vers�tes� Rektörü Prof. Dr. Nevzat Tarhan ve davetl�ler�n katıldığı tören, La Edr�
Türk Tasavvuf Mus�k�s� Topluluğu'nun H�caz Duası �le sona erd�.

Kızılhaç
Üsküdar
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"Cezairi, tasavvufu hayatında yaşayarak insanlara 
göstermiştir" 

"Cezairi, tasavvufu hayatında yaşayarak insanlara göstermiştir" - Kerim Eğitim, Kültür ve Sağlık Vakfı 
tarafından Türk Kadınları Kültür Derneği iş birliğiyle bu yıl 14. 

kez düzenlenen "Dost-İslam'a Hizmet Ödülü" Türkiye'den Prof. Dr. Fuat Sezgin'e, yurt 

dışından ise Emir Abdülkadir Cezairi adına dördüncü kuşak torunu Ömer Said 

Aintouni'ye verilecek· Aintouni: · "Dedemden sonra dördüncü jenerasyon olarak 

onun yaptığı şeyleri izlemek zorundayız. Çünkü o bizim için mükemmel bir örnekti. 

Ben de bir tasavvuf ehli olarak, sufı geleneklerini devam ettirmeye, kendimi bu 

konuda geliştirmeye çalışıyorum" - "Dedem Emir Abdülkadir Cezairi de tasavvufu 

hayatında yaşayarak insanlara göstermiştir" 

İSTANBUL (AA)· Kerim Eğitim, Kültür ve Sağlık Vakfı tarafından Türk Kadınları Kültür 

Derneği iş birliğiyle bu yıl 14.'sü düzenlenen "Dost- İslam'a Hizmet Ödülü" 

Türkiye'den Prof. Dr. Fuat Sezgin'e, yurt dışından ise Emir Abdülkadir Cezairi adına 

dördüncü kuşak torunu Ömer Said Aintouni'ye verilecek. 

Ödül töreni öncesi basın mensuplarıyla bir araya gelen Aintouni, tasavvufun yazılan 

değil, yaşanılan bir şey olduğuna işaret ederek, "Dedem Emir Abdülkadir Cezairi de 

tasavvufu hayatında yaşayarak insanlara göstermiştir." dedi. 

Aintouni, dedesinin izinden gitmeye çalıştıklarını belirterek, "Biz dedemden sonra 

dördüncü jenerasyon olarak onun yaptığı şeyleri izlemek zorundayız. Çünkü o bizim 

için mükemmel bir örnekti. Ben de bir tasavvuf ehli olarak, sufı geleneklerini devam 

ettirmeye, kendimi bu konuda geliştirmeye çalışıyorum." ifadelerini kullandı. 

İngiltere ve Mısır'da hayatını sürdüren Aintouni, şöyle devam etti: 

"Ülkem Cezayir'de bize değer gösteriliyor. Fakat zaman geçtikçe yavaş yavaş bir 

turist olarak muamele görüyoruz. Tarihe baktığımızda aslında dedem Emir de 

hayatının yarısını Şam'da geçirdi. Şam'da İbn-i Arabi'nin çalışmalarının devam 

ettiriyordu. Aslında ilk geldiği nokta Türkiye idi. Bursa'da 3 yıl yaşadı. Daha sonra 

Şam'a gitti. Orada hocası Arabi 'ye yakın olmak istedi. Akabinde de Cezayir hükümeti 

dedemin bir kahraman ve bağımsızlık simgesi olması nedeniyle naaşını Cezayir'e 

geri getirdi." 

Cezayir'de genç nesillerin Emir Abdülkadir Cezairi'yi yakından tanımadıklarına da 

işaret eden Aintouni, "Cezayir'de kendisinin anıtları var. Sonuçta o bir kahraman. 

Mesela Amerika'da bir eyalette bir şehrin ismi El Kadir ve her yıl o şehirde Emir 

Abdülkadir Cezairi hakkında bir kompozisyon yarışması düzenleniyor. Tabii sadece  Amerika'da değil, birçok 

ülkede dedemin adını alan caddeler, üniversiteler ve 
kurumlar var." diye konuştu. 

Aintouni, dedesiyle ilgili son çalışmalarına da değinerek, şunları anlattı: 

"Emir Abülkadir 'in çok büyük bir kütüphanesi varmış ve sürekli gittiği yerlere de bu 

kütüphaneyi taşırmış. Fakat savaş sırasında bu kütüphanesinin önemli bir kısmı 

yanmış. Ben de yavaş yavaş onun kaybolan kütüphanesini yeniden toplamaya 

çalışıyorum. Savaş sırasında yanında taşıdığı ve ona motivasyon veren belli kitaplar 

var. Bunların bir kısmı yanmış, bir kısmı ise orijinal olarak saklanmış. Şu anda ben bu 

kitapların içinden en önemli iki eseri yeniden yayına hazırladım. Bu kitaplar onun 

kendi cebinde sürekli taşıdığı ve kendisini koruduğunu düşündüğü şifa kitaplarıdır." 

Toplantıya katılan Şefik Can Uluslararası Mevlana Eğitim ve Kültür Vakfı Başkanı Nur 

Artıran da Cezairi'nin Fransızlarla savaşmasına rağmen bugün hala Fransa'da 

saygıyla anıldığının altını çizdi. 

Artıran, vakıf bünyesinde Cheikh Bentounes ile beraber çalışmalar yürüttüklerine 

vurgu yaparak, sözlerini şöyle sürdürdü: 

"Bentounes, Emir hazretlerinin naaşının Şam'dan Cezayir 'e gönderilmesinde maddi 

ve manevi görevli tek kişidir. Kendisi Cezayir asıllıdır ama Fransa'da büyümüştür. 

Batıyı ve doğuyu iyi bilen biridir. İslamiyet'i çok iyi anlamıştır. Çağa uygun, İslam'ı en 

güzel şekliyle yaşayan, yaşatan ve özellikle İslamofobiye karşı savaş veren bir 

şahsiyettir. Biz hep onunla çalışırız. İnşallah bu ay sonunda Fransa'ya gideceğiz. 

Aslında Cannes Film Festivali de sadece festival değil. O kırmızı halıdan şimdi 

sufıler geçecek. Bentounes Efendi'nin 'Birlikte Yaşama' projesi var. Çok güzel bir 

organizasyon olacak ve aralık ayı sonunda Cannes'de gerçekleşecek ." 

"Cezairi, tasavvufu hayatında yaşayarak insanlara göstermiştir" 

Kerim Eğitim, Kültür ve Sağlık Vakfı tarafından Türk Kadınları Kültür Derneği iş birliğiyle bu yıl 14.'sü 

düzenlenen "Dost- İslam'a Hizmet Ödülü" yurt dışından Emir Abdülkadir Cezairi adına dördüncü kuşak torunu 

Ömer Said Aintouni'ye verildi. Ödül töreni öncesi Aintouni (fotoğrafta) basın mensuplarıyla bir araya geldi. 

http://www.star.com.tr/yerel-haberler/cezairi-tasavvufu-hayatinda-yasayarak-insanlara-gostermistir-177451/
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Cezairi, Tasavvufu Hayatında Yaşayarak İnsanlara 
Göstermiştir" 
Kerim Eğitim, Kültür ve Sağlık Vakfı tarafından Türk Kadınları Kültür Derneği iş 
birliğiyle bu yıl 14.'sü düzenlenen "Dost- islam'a Hizmet Ödülü" Türkiye'den 
Prof. Dr. Fuat Sezgin'e, yurt dışından ise Emir Abdülkadir Cezairi adına 
dördüncü kuşak torunu Ömer Said Aintouni'ye verilecek. 

3 Aralık 2017 Pazar 20:19 

Kerim Eğitim, Kültür ve Sağlık Vakfı tarafından Türk Kadınları Kültür Derneği iş birliğiyle bu yıl 14.'sü 

düzenlenen "Dost- islam'a Hizmet Ödülü" Türkiye'den Prof. Dr. Fuat Sezgin'e, yurt dışından ise Emir 

Abdülkadir Cezairi adına dördüncü kuşak torunu Ömer Said Aintouni'ye verilecek. 

Ödül töreni öncesi basın mensuplarıyla bir araya gelen Aintouni, tasavvufun yazılan değil, yaşanılan bir şey 

olduğuna işaret ederek, "Dedem Emir Abdülkadir Cezairi de tasavvufu hayatında yaşayarak insanlara 
yu,;,eııııı:;;uı. ueuı. 

Aintouni, dedesinin izinden gitmeye çalıştıklarını belirterek, "Biz dedemden sonra dördüncü jenerasyon 

olarak onun yaptığı şeyleri izlemek zorundayız. Çünkü o bizim için mükemmel bir örnekti. Ben de bir 

tasavvuf ehli olarak, sufi geleneklerini devam ettirmeye, kendimi bu konuda geliştirmeye çalışıyorum." 

ifadelerini kullandı. 

İngiltere ve Mısır'da hayatını sürdüren Aintouni, şöyle devam etti: 

"Ülkem Cezayir'de bize değer gösteriliyor. Fakat zaman geçtikçe yavaş yavaş bir turist olarak muamele 

görüyoruz. Tarihe baktığımızda aslında dedem Emir de hayatının yarısını Şam'da geçirdi. Şam'da ibn-i 

Arabi'nin çalışmalarının devam ettiriyordu. Aslında ilk geldiği nokta Türkiye idi. Bursa'da 3 yıl yaşadı. Daha 

sonra Şam'a gitti. Orada hocası Arabi'ye yakın olmak istedi. Akabinde de Cezayir hükümeti dedemin bir 

kahraman ve bağımsızlık simgesi olması nedeniyle naaşını Cezayir'e geri getirdi." 

Cezayir 'de genç nesillerin Emir Abdülkadir Cezairi'yi yakından tanımadıklarına da işaret eden Aintouni, 

"Cezayir'de kendisinin anıtları var. Sonuçta o bir kahraman. Mesela Amerika'da bir eyalette bir şehrin ismi El 

Kadir ve her yıl o şehirde Emir Abdülkadir Cezairi hakkında bir kompozisyon yarışması düzenleniyor. Tabii 

sadece Amerika'da değil , birçok ülkede dedemin adını alan caddeler, üniversiteler ve kurumlar var." diye 

konuştu. 

Aintouni, dedesiyle ilgili son çalışmalarına da değinerek, şunları anlattı: 

"Emir Abülkadir'in çok büyük bir kütüphanesi varmış ve sürekli gittiği yerlere de bu kütüphaneyi taşırmış. 

Fakat savaş sırasında bu kütüphanesinin önemli bir kısmı yanmış. Ben de yavaş yavaş onun kaybolan 

kütüphanesini yeniden toplamaya çalışıyorum. Savaş sırasında yanında taşıdığı ve ona motivasyon veren 

belli kitaplar var. Bunların bir kısmı yanmış, bir kısmı ise orijinal olarak saklanmış. Şu anda ben bu kitapların 

içinden en önemli iki eseri yeniden yayına hazırladım. Bu kitaplar onun kendi cebinde sürekli taşıdığı ve 

kendisini koruduğunu düşündüğü şifa kitaplarıdır." 

Toplantıya katılan Şefik Can Uluslararası Mevlana Eğitim ve Kültür Vakfı Başkanı Nur Artıran da Cezairi'nin 

Fransızlarla savaşmasına rağmen bugün hala Fransa'da saygıyla anıldığının altını çizdi. 

Artıran, vakıf bünyesinde Cheikh Bentounes ile beraber çalışmalar yürüttüklerine vurgu yaparak, sözlerini 

şöyle sürdürdü: 

"Bentounes, Emir hazretlerinin naaşının Şam'dan Cezayir'e gönderilmesinde maddi ve manevi görevli tek 

kişidir. Kendisi Cezayir asıllıdır ama Fransa'da büyümüştür. Batıyı ve doğuyu iyi bilen biridir. islamiyet'i çok iyi 

anlamıştır. Çağa uygun, islam'ı en güzel şekliyle yaşayan, yaşatan ve özellikle İslamofobiye karşı savaş veren 

bir şahsiyettir. Biz hep onunla çalışırız. inşallah bu ay sonunda Fransa'ya gideceğiz. Aslında Cannes Film 

Festivali de sadece festival değil. O kırmızı halıdan şimdi sufiler geçecek. Bentounes Efendi'nin 'Birlikte 

Yaşama' projesi var. Çok güzel bir organizasyon olacak ve aralık ayı sonunda Cannes'de gerçekleşecek."

https://www.haberler.com/cezairi-tasavvufu-hayatinda-yasayarak-insanlara-10308488-haberi/ 
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Cezayir onunla var oldu
Cezayir'in milli kahramanı Emir Abdulkadir El Cezairi'nin torunu Ömer Said
Autioni gazetemize özel verdiği röportajda dedesinin Cezayir'in gerçek
kurucusu ve aynı zamanda büyük bir alim olduğunu söyledi.

YENİ ŞAFAK PAZAR EKİ

Hatice Saka  03 Aralık 2017, 04:00  Son Güncelleme: 03 Aralık 2017, 14:40  Yeni Şafak

Omar Said Aitouni , Cezayir'in milli kahramanı Emir Abdülkadir Cezairi’nin torunu.

Teknoloji Hayat Ramazan Yazarlar Video Foto Galeri Bilgi Kartları

Sağlık Sinema Yeni Şafak Kitap Eki Yeni Şafak Pazar Eki Röportaj Se


YUKARI

 

https://www.halkbankkobigelisim.com.tr/Portal.html?id=1598&utm_source=yenisafak&utm_medium=display&utm_campaign=kobigelisim&utm_term=masthead
http://www.yenisafak.com/hayat
http://www.yenisafak.com/teknoloji
http://www.yenisafak.com/hayat
http://www.yenisafak.com/ramazan
http://www.yenisafak.com/yazarlar
http://www.yenisafak.com/video-galeri
http://www.yenisafak.com/foto-galeri
http://www.yenisafak.com/bilgi
http://www.yenisafak.com/kultur-sanat
http://www.yenisafak.com/saglik
http://www.yenisafak.com/sinema
http://www.yenisafak.com/kitap
http://www.yenisafak.com/yenisafakpazar
http://www.yenisafak.com/roportaj
http://www.yenisafak.com/seyahat
http://www.yenisafak.com/


11.12.2017 Cezay�r onunla var oldu

http://www.yen�safak.com/hayat/cezay�r-onunla-var-oldu-2884322 2/13

H z. Muhammed’ n doğumunun yıldönümünü ves les yle her yıl
ver lmekte olan “Dost İslâm’a H zmet Ödüller ” bu gece Hal ç Kongre

Merkez ’nde gerçekleşt r lecek olan törenle sah pler n  bulacak. “Hz.
Peygamber ve Fütüvvet” başlığı le düzenlenecek olan gecede, Türk ye’den
Prof. Dr. Fuat Sezg n’e ve yurtdışından Em r Abdülkad r El-Cezâ rî,’ye ödüller
takd m ed lecek. Cezay r' n m llî kahramanı olarak kabul ed len Emîr
Abdülkâd r El-Cezâ rî, Kuzey Afr ka'nın özgürlük mücadeles nde gösterm ş
olduğu üstün asker  başarılarından dolayı tüm dünyanın yakından tanıdığı b r
s m. Ceza r , aynı zamanda İslam tasavvufunun temel  olan Kad r ye,

Nakş bend ye, Mevlev ye ve Şazal ye g b  büyük tar katlar çers nde manev
m syonlar üstlenm ş d van sah b  büyük b r suf . Bu öneml  şahs yete
ver lecek olan anlamlı ödülü torunu Omar Sa d A toun  alacak. Yen  Şafak'a
konuşan Omer Sa d, dedes n n Cezay r ve tüm İslam alem  ç n anlamının
büyük olduğunun altını ç zd  ve ekled : “B r çok nsanın bugünlerde onu
âlîcenap b r kahraman ve y ğ t b r savaşçı olarak b lmes ne rağmen, hayatının
çoğunu kader n n ç zd ğ  yol üzer nde tasavvuf öğreterek ve etrafındak lere
sabrı, aşkı anlatarak geç rm şt r.”

9 1 1 1
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* Cezay r’ n m llî kahramanı kabul ed len Emîr Abdülkâd r El Ceza r 'y
torunu olarak s z nasıl tanımlarsınız?

Em r, Peygamber Efend m z' n soyundan gelen b r Şer f't r. B r al m ve d n
l der olan babasının z nden g tmek kader nde yazılmış ve ülkes n n
Fransızlar tarafından şgal ed l ş , onu hasbelkader asker  ve pol t k b r l der
yapmıştır. Fransızlarla olan mücadeles , şgalc lere karşı tutum ve
davranışları günümüzdek  dey şle nsan haklarına saygı olarak
n telend r lmekted r. Kend s  aynı zamanda Cezay r' n kurucusu olarak da
adlandırılab l r. Çünkü farklı kab leler  b r bayrak altında toplamıştır;
mücadeles yle b r ordu komutanı olarak ve hal yle b r evl ya olarak hayatını
sürdürmüştür.

* Onun İslam alem  ç n anlamı çok büyük. Cezay r'de onun adına ne g b
çalışmalar yapıldı?

Cezay r’de ülken n kurucusu olarak b l n r. Bağımsızlığın hemen ardından
yen  hükümet Şam’da hocası İbn Arab  hazretler n n yanında metfun olan
naaşını şu an st rahatgahının bulunduğu başkent Cezay r’e ade etm şt r

Omar Said Aitouni
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naaşını şu an st rahatgahının bulunduğu başkent Cezay r e ade etm şt r.
Cezay r'de onun adına kurulmuş çok sayıda vakıf var. Onunla lg l  öneml
çalışmalar yapıyorlar.

* B r Fransız tar hç s  onun hakkında “Zar f, yakışıklı ve cesaretl yd .
Sam m  ve hlaslı b r d ndardı.Em rl ğ  nefs n arzularını tatm n amacıyla
değ l, ümmet  kurtuluşa sevketmek ç n sted . Cezay r'dek  en büyük ve
en bar z düşmanımızdı" tanımını kullanmış. Onun hakkında
düşmanlarını b le böyle konuşturan özell kler n  anlatır mısınız?

Onu, Kuzey Afr ka'yı Romalılar'dan kurtaran "Nam d ya Kralı Jugurtha” olarak
göreb l r z. Prensler arasında b r evl ya ve evl yalar arasında b r prens olarak
da tanımlanab l r. Ancak b rçok nsanın bugünlerde onu âlîcenap b r
kahraman ve y ğ t b r savaşçı olarak b lmes ne rağmen, hayatının çoğunu
tasavvuf öğreterek ve etrafındak lere sabrı, aşkı anlatarak geç rm şt r.

O KADİRİ TARİKATINA MENSUPTU

Ünlü ressam Hocinae Ziani'nin Emir Abdulkadir El-Cezairi'yi resmettiği özel tablolardan biri.
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* Em r Abulkad r Hazretler  ; Kad r ye, Nakş bend ye, Mevlev ye ve
Şazal ye g b  büyük tar katlar çer s nde manev  m syonlar üstlenm ş
d van sah b  büyük b r suf  d . Onun bu mutasavvıf yönü le lg l  neler
söylers n z?

Em r Abdülkad r, Kad r yd . Çünkü babası en büyük mutasavvıflardan
Abdülkad r Geylan  Hazretler ne bağlı Kad r  Tar katının Şeyh  d . Fakat daha
sonra gençken babasıyla beraber g ğ  Orta Asya seyahatler  esnasında,
Şam’dayken Nakş bend  tar katına ve sonra başka tar katlere katıldı.

* Cezay r'de halen Kad r ye, Nakş bend ye, Mevlev ye ve Şazal ye g b
tar katlar suf  yet şt r yor mu? S z n tar katlarla lg l  görüşler n z neler?

B rçok tar kat bugün mevcut durumda ve Cezay r’de de elbe e durum böyle.
En çok b l nen se Alev yye Tar katı k  hal  hazırda Cezay r’de ve Fransa’da
oldukça akt f olduklarını söyleyeb l r m.
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PEYGAMBERİMİZİ TÜM DÜNYA SAVUNMADI

* Deden z, Cezay r' n Fransız şgal nden kurtulmasını sağlayan öneml  b r
l derd . Günümüz Müslümanlar'ının Batı dünyası karşısındak  bu acz yet
konusunda s z neler söylers n z?

Bu çok hassas b r konu. Ancak yanılıyor korkusu yaşamadan d yeb l r m k
Müslüman alem n n çoğu, tab  k  b rkaç st sna har ç İslam’ın temel ahlak
ka deler ne uygun yaşamıyor. B r h kaye buna b r örnek teşk l edeb l r. Charly
Hebdo’nun Peygamber Efend m z n kar katürüne karşı aşırı h ddetl  ve
ş ddetl  reaks yon esnasında Allah dostu b r Şeyh şöyle dem şt : “Eğer
Müslümanlar Peygamber m z n öğret s ne göre hareket ed yor olsalardı, tüm
dünya savunmak ç n ayağa kalkardı.” Em r, d n m z n b ze öğre ğ  hak katın
yolunda g derken bugün nasıl davranmamız gerekt ğ n n güzel b r örneğ d r.

* S z n tar kat ve tasavvuf üzer ne çalışmalarınız var mı? Em r
Abdulkad r' n torunları neler yapıyor?

Em r' n torunları dünyanın dört b r yanına dağıldı. Büyük annem n kardeş
Em r Sa d kısa b r süre önce Cezay r'de vefat e . Ben, Em r Abdulkad r' n
dördüncü kuşak torunuyum.Emekl  b r şadamıyım. Londra ve Kah re
arasında yaşamımı sürdürüyorum. “Al Foulk” s ml  hayırsever b r
organ zasyonun ç nde yer alıyorum. Burada İslam ve suf zm üzer ne yapılan
araştırmalar ve yayınlanacak k taplarla lg l  f nansal destek de sağlıyorum.
B r de Em r' n torunlarından Zohour Boutaleb' n Cezay r'de akt f olarak
çalışmalar yürüten b r vakfı var.

Bu fotoğraf 1838 yılında Emir Abdulkadir sefere çıkmadan önce çekilmiş.
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TÜRKİYE İLK TERCİHİ OLDU

* O,Muhy dd n İbn  Arab  Hazretler 'n n eserler ne şerhler yazdı.İbn
Arab 'n n eserler  etk s n  halen sürdürüyor. Deden z n yaşantısına İbn
Arab 'n n nasıl b r etk s  oldu?

Şeyhül Ekber İbn Arab  Hazretler , Em r’ n üzer nde müth ş tes rl  olmuştur.
Aslen sürgünü esnasında Şam’ı terc h etmes n n yegane sebeb  mezarına
yakın olmak ç nd r. Naaşı başkent Cezay r’e ade ed l nceye kadar O’nun
yanında metfun d . Em r hayatının çoğunu Ibn Arab ’n n K tab’ül Mevakıf adlı
eser n  açıklayarak geç rd . Bu eser Ibn Arab 'n n öğret s  ve düşünces  le
alakalı b r eserd r.

* Em r Abdulkad r Efend , üç yıl Bursa'da yaşadı. Türk ye le lg l
düşünceler n b l yor musunuz?
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düşünceler n  b l yor musunuz?

Her zaman Türk ye, onun lk terc h  oldu. Ev  b r depremde yıkılıncaya kadar
Bursa’da yaşadı. Şartlar gereğ  Türk ye'den ayrıldı. Lübnan’a ve n hayet nde
Şam’a g tmeye karar verd .

#Omar Said Aitouni #Cezayir #Emir Abdülkadir Cezairi
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SON HABERLER haber ara...

ANASAYFA GÜNDEM POLİTİKA DÜNYA GÜNCEL EKONOMİ YAŞAM SPOR ÇEVİRİ SAĞLIK KÜLTÜR EMLAK EĞİTİM FOTO VİDEO
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Cezayir'in kahramanı: Emir Abdulkadir El Cezairi
Cezayir'in milli kahramanı Emir Abdulkadir El Cezairi'nin torunu
Ömer Said Autionid, dedesi için verilecek ödülü almak için
İStanbu'da.

Hz. Muhammed'in doğumunun yıldönümü
vesilesiyle her yıl verilmekte olan “Dost
İslâm'a Hizmet Ödülleri” bugece Haliç
Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilecek
olan törenle sahiplerini bulacak. 

“Hz. Peygamber ve Fütüvvet” başlığı ile
düzenlenecek olan gecede, Türkiye'den
Prof. Dr. Fuat Sezgin'e ve yurtdışından
Emir Abdülkadir El-Cezâirî'ye ödül
veirlecek. 

Cezayir'in millî kahramanı olarak kabul
edilen Emîr Abdülkâdir El-Cezâirî, Kuzey

Afrika'nın özgürlük mücadelesinde göstermiş olduğu üstün askeri başarılarıyla tanınan bir
isim. Cezairi, aynı zamanda İslam tasavvufunun temeli olan Kadiriye, Nakşibendiye,
Mevleviye ve Şazaliye gibi büyük tarikatlar içersinde manevi misyonlar üstlenmiş divan
sahibi bir sufi olarak tanınıyor. 

Ödülü dedesi adına torunu Omar Said Aitouni alacak. Yeni Şafak'a konuşan Omer Said,
dedesinin Cezayir ve tüm İslam alemi için anlamının büyük olduğunun altını çizdi ve ekledi:

'Filistin'deki olaylar yatışmayacak'

Antalya ✈ İstanbul
20/12/2017 62 TRY
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“Bir çok insanın bugünlerde onu âlîcenap bir kahraman ve yiğit bir savaşçı olarak
bilmesine rağmen, hayatının çoğunu kaderinin çizdiği yol üzerinde tasavvuf öğreterek ve
etrafındakilere sabrı, aşkı anlatarak geçirmiştir.” 

İşte Said'in anlattıkları:

- Cezayir'in millî kahramanı kabul edilen Emîr Abdülkâdir El Cezairi'yi torunu olarak siz
nasıl tanımlarsınız?

Emir, Peygamber Efendimiz'in soyundan gelen bir Şerif'tir. Bir alim ve dini lider olan
babasının izinden gitmek kaderinde yazılmış ve ülkesinin Fransızlar tarafından işgal edilişi,
onu hasbelkader askeri ve politik bir lider yapmıştır. Fransızlarla olan mücadelesi,
işgalcilere karşı tutum ve davranışları günümüzdeki deyişle insan haklarına saygı olarak
nitelendirilmektedir. Kendisi aynı zamanda Cezayir'in kurucusu olarak da adlandırılabilir.
Çünkü farklı kabileleri bir bayrak altında toplamıştır; mücadelesiyle bir ordu komutanı
olarak ve haliyle bir evliya olarak hayatını sürdürmüştür.

- Onun İslam alemi için anlamı çok büyük. Cezayir'de onun adına ne gibi çalışmalar
yapıldı?

Cezayir'de ülkenin kurucusu olarak bilinir. Bağımsızlığın hemen ardından yeni hükümet
Şam'da hocası İbn Arabi hazretlerinin yanında metfun olan naaşını şu an istirahatgahının
bulunduğu başkent Cezayir'e iade etmiştir. Cezayir'de onun adına kurulmuş çok sayıda
vakıf var. Onunla ilgili önemli çalışmalar yapıyorlar.

- Bir Fransız tarihçisi onun hakkında “Zarif, yakışıklı ve cesaretliydi. Samimi ve ihlaslı bir
dindardı.Emirliği nefsin arzularını tatmin amacıyla değil, ümmeti kurtuluşa sevketmek
için istedi. Cezayir'deki en büyük ve en bariz düşmanımızdı" tanımını kullanmış. Onun
hakkında düşmanlarını bile böyle konuşturan özelliklerini anlatır mısınız?

Onu, Kuzey Afrika'yı Romalılar'dan kurtaran "Namidiya Kralı Jugurtha” olarak görebiliriz.
Prensler arasında bir evliya ve evliyalar arasında bir prens olarak da tanımlanabilir. Ancak
birçok insanın bugünlerde onu âlîcenap bir kahraman ve yiğit bir savaşçı olarak bilmesine
rağmen, hayatının çoğunu tasavvuf öğreterek ve etrafındakilere sabrı, aşkı anlatarak
geçirmiştir.

"O KADİRİ TARİKATINA MENSUPTU"

https://www.timeturk.com/aksa-muhafizlari-bahreynli-heyeti-mescid-i-aksa-ya-sokmadi/haber-800410
https://www.timeturk.com/netanyahu-dan-gerilimi-tirmandiracak-aciklama/haber-800559
https://www.timeturk.com/iran-dan-suudi-arabistan-a-vazgecerseniz-duzelir/haber-800512
https://www.timeturk.com/israil-ordusuna-ait-askeri-arac-filistinli-cocuga-carpti/haber-800402
https://www.timeturk.com/feto-den-uyelerine-haclilar-bizi-kurtaracak/haber-800467
https://www.timeturk.com/erdogan-dan-israil-ve-abd-de-kudus-tepkisi/haber-800325
https://www.timeturk.com/17-yil-sonra-ucuzlerin-hayali-gercek-oldu/haber-800624


11.12.2017 Cezay�r'�n kahramanı: Em�r Abdulkad�r El Ceza�r�

https://www.t�meturk.com/cezay�r-�n-kahraman�-em�r-abdulkad�r-el-ceza�r�/haber-793958 3/4

- Emir Abulkadir Hazretleri ; Kadiriye, Nakşibendiye, Mevleviye ve Şazaliye gibi büyük
tarikatlar içerisinde manevi misyonlar üstlenmiş divan sahibi büyük bir sufi idi. Onun bu
mutasavvıf yönü ile ilgili neler söylersiniz?

Emir Abdülkadir, Kadiriydi. Çünkü babası en büyük mutasavvı�ardan Abdülkadir Geylani
Hazretlerine bağlı Kadiri Tarikatının Şeyhi idi. Fakat daha sonra gençken babasıyla beraber
gittiği Orta Asya seyahatleri esnasında, Şam'dayken Nakşibendi tarikatına ve sonra başka
tarikatlere katıldı.

- Cezayir'de halen Kadiriye, Nakşibendiye, Mevleviye ve Şazaliye gibi tarikatlar sufi
yetiştiriyor mu? Sizin tarikatlarla ilgili görüşleriniz neler?

Birçok tarikat bugün mevcut durumda ve Cezayir'de de elbette durum böyle. En çok bilinen
ise Aleviyye Tarikatı ki hali hazırda Cezayir'de ve Fransa'da oldukça aktif olduklarını
söyleyebilirim.

"PEYGAMBERİMİZİ TÜM DÜNYA SAVUNMADI"

- Dedeniz, Cezayir'in Fransız işgalinden kurtulmasını sağlayan önemli bir liderdi.
Günümüz Müslümanlar'ının Batı dünyası karşısındaki bu acziyeti konusunda siz neler
söylersiniz?

Bu çok hassas bir konu. Ancak yanılıyor korkusu yaşamadan diyebilirim ki Müslüman
aleminin çoğu, tabii ki birkaç istisna hariç İslam'ın temel ahlaki kaidelerine uygun
yaşamıyor. Bir hikaye buna bir örnek teşkil edebilir. Charly Hebdo'nun Peygamber
Efendimizin karikatürüne karşı aşırı hiddetli ve şiddetli reaksiyon esnasında Allah dostu bir
Şeyh şöyle demişti: “Eğer Müslümanlar Peygamberimizin öğretisine göre hareket ediyor
olsalardı, tüm dünya savunmak için ayağa kalkardı.” Emir, dinimizin bize öğrettiği hakikatın
yolunda giderken bugün nasıl davranmamız gerektiğinin güzel bir örneğidir.

- Sizin tarikat ve tasavvuf üzerine çalışmalarınız var mı? Emir Abdulkadir'in torunları
neler yapıyor?

Emir'in torunları dünyanın dört bir yanına dağıldı. Büyük annemin kardeşi Emir Said kısa bir
süre önce Cezayir'de vefat etti. Ben, Emir Abdulkadir'in dördüncü kuşak torunuyum.Emekli
bir işadamıyım. Londra ve Kahire arasında yaşamımı sürdürüyorum. “Al Foulk” isimli
hayırsever bir organizasyonun içinde yer alıyorum. Burada İslam ve sufizm üzerine yapılan
araştırmalar ve yayınlanacak kitaplarla ilgili finansal destek de sağlıyorum. Bir de Emir'in
torunlarından Zohour Boutaleb'in Cezayir'de aktif olarak çalışmalar yürüten bir vakfı var.

"TÜRKİYE İLK TERCİHİ OLDU"

- O,Muhyiddin İbni Arabi Hazretleri'nin eserlerine şerhler yazdı.İbni Arabi'nin eserleri
etkisini halen sürdürüyor. Dedenizin yaşantısına İbni Arabi'nin nasıl bir etkisi oldu?

Şeyhül Ekber İbn Arabi Hazretleri, Emir'in üzerinde müthiş tesirli olmuştur. Aslen sürgünü
esnasında Şam'ı tercih etmesinin yegane sebebi mezarına yakın olmak içindir. Naaşı
başkent Cezayir'e iade edilinceye kadar O'nun yanında metfun idi. Emir hayatının çoğunu
Ibn Arabi'nin Kitab'ül Mevakıf adlı eserini açıklayarak geçirdi. Bu eser Ibn Arabi'nin öğretisi
ve düşüncesi ile alakalı bir eserdir.

- Emir Abdulkadir Efendi, üç yıl Bursa'da yaşadı. Türkiye ile ilgili düşüncelerini biliyor
musunuz?

Her zaman Türkiye, onun ilk tercihi oldu. Evi bir depremde yıkılıncaya kadar Bursa'da
yaşadı. Şartlar gereği Türkiye'den ayrıldı. Lübnan'a ve nihayetinde Şam'a gitmeye karar
verdi.
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Fütüvvet Peygamber

GAZETE YAZARI

03 Ara 2017, Pazar

Ç ok çet n geçen b r savaş olduğu nakled len Bed r savaşından dönerken,
“Esas ş md  daha zor b r savaşa g d yoruz, o da nefsân yet m zle savaş”

d yen kutlu önder Hz. Muhammed bu sözüyle b ze savaş sembol zm n n bâtınî
(ezoter k) ve zâh rî (egzoter k) k  yönü olduğunu hatırlatır.

Başka b r sözünde, “Ben kıyamete yakın Kılıç’la gönder ld m” derken kad m
k mya lm nde kılıç sembol zm n n 'Arınma' demek olduğundan hareketle
sank  ‘İnsanın ruhunu tem zlemek ç n gönder ld m’ der g b d r.

Sonra bu kutsal seyfullahı Al ’ye ver r. “Lâ fetâ llâ Al  lâ seyfe llâ Zülf kâr” der
ver rken. Yan , “Al  g b  y ğ t Zülf kar g b  kılıç yoktur”. Sonra İslam’ın bu kılıcı
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, g y ğ g ç y
zâl me karşı sallanan b r bayrak g b  Hüsey n’e geçer. Hamza’dan, Al ’den, Ebu
Zer’den, Hüsey n’den geçerek gelen bu kılıcın ruhu daha sonra Cüneydler,
Sülem ler, İbn Arab ler, Kübrâlar v. b. g b  büyük âr fler el yle İslam Fütüvvet
neşves  olarak s stemleşt r l r.  

B r gün b r genç (Fetâ) gel r Hz. Peygamber’ n huzuruna ve arkadaşlarının
yanında ona, “İslam ned r?” d ye sorar. Sonra “İman ned r?” d ye sorar ve son
olarak da “İhsan ned r?” d ye sorar ve g der. Adeta cevaplarla çok lg lenmez
g b d r. O g derken Hz. Peygamber arkadaşlarına, “O k md  b l yor musunuz?”
d ye sorar. “Aslında o, genç adam suret nde gelen Cebra l’d  ve bu soruları
kend s  öğrenmek ç n sormadı. S z cevaplarını benden duyasınız, benden
öğrenes n z d ye böyle yaptı” der. Z ra O Muall m’d r, Müzekkî’d r,
Müzekk r’d r ve Müşfî’d r. “Vesîle” O’dur. Mazhar-ı Tâm odur. Bu yüzden
M r’ât-ı Muhammed b z m Teoloj  lm m zde müh m b r merhaled r.

Onu b r 'postacı' konuma nd rerek anlamaya çalışanlar bu çabalarına devam
ets nler - nşallah b r gün anlarlar- sûf ler n yöntemler nden b r s  de
'Muhammed le Arınma' d yeb leceğ m z 'murâkaba-  muhammed yyet' ve
'devâm-ı salavât' le 'fenâ f ’r-resûl' tahakkuku uygulamalarıdır k  erbabına
malumdur. Moda tab rlerden b r s n  tatb k edersek bu çalışmaya,
'Muhammed-Terap ' de deneb l r. Bazı ezoter k akımların Logos-Terap
uygulamaları benzer çalışmalardır. Çünkü âlem n yapı taşları Logos’lardır
yan  Neb ’lerd r. B r Neb ’ye tab  olmadan velayet olmaz, h kmet olmaz,
b lgel k olmaz. Bu açıdan gerçek İslam felsefes  olan tasavvufun kaynağı
‘M şkât-ı Nübüvvet’t r ve nübüvvet  kabul etmeyen rasyonal st felsefeden bu
yönler yle ayrılırlar. Onlar felsefey  “Faal Akıl’la sal kurmaktır” d ye güzel
kelamlar ededursunlar bunun ne olduğunu ve nasıl olacağını zah etmezler.
Bu durumda felsefe onlarda sadece entel sohbet  havasında geçen mantıksal
b r nazar yed r, prat ğ  yoktur. Bu k mseler suf  metaf z kç ler n 'Hakîkat-ı
Muhammed yye' ve 'Nûr-ı Muhammedî' kavramlarına bu gözle b raz eğ lseler
belk  faydalanab l rler.

Hz. Peygamber’ m z n doğum günü artık tarz-ı kadîm üzre, yan  gelenekte


YUKARI
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olduğu g b  h cr  takv me göre, her sene Reb ülevvel ayının 12. Geces  Mevl d
Kand l  olarak kutlanacak. Güzel b r karar. Geçen sene bugünkü yazımda da
söylem ş olduğum g b  bu günün resm  tat l lan ed lmes n  se hala beklemeye
devam ed yoruz. Derd m z tat l yapmak değ l b l yorsunuz. Devletler n ve
toplumların sembol k referans noktaları çok öneml d r. İtalya’da,
Yunan stan’da, Rusya’da İsa nasıl her yerde görülür kılınmış se ben de her
alanda b r Neb ’ye bağlılığımı görülür kılmalıyım. Z ra s z bunu yapmazsanız,
âlemde boşluk yoktur görüşünce, b r ler n  onun yer ne nebîleşt r rs n z. Bu
sefer 'sahte nebîler' konusu gündeme gel r. Kıbrıs’ta dah  yıllardır resmî tat l
olduğunu unutmayın.

B z m b n yıllık tar h m zde Neb ’m z Hz. Muhammed olarak her alanda lan
ed lm şt r. Ordumuz b le Peygamber Ocağı, Asâkîr-  Mansûre-y
Muhammed yye olarak görülmüştür. Bu topraklarda yaşayan ve Muhammedî
olmayan k mseler dah  ondan evvel gelm ş arkadaşlarının bağlıları olarak
görülmüş ve ötek leşt r lmem şt r. Fakat onlar Hz. Muhammed’  kabul
etmed kler nden hâk m oldukları her yerde b zler  hep ötek leşt rm şlerd r ve
ötek leşt rmeye de devam etmekted rler. B r Sırb’ın b r Boşnak’a, b r
Arnavut’a bakışının, ha a ve ha a daha genel manasıyla b r Avrupa B rl ğ ’n n
Türk ye’ye bakışının der n nde yatan hep bu 'İsa Düşmanı' (Deccal) görülmek
yan  onlara göre ‘Tanrı-Düşmanı’ görülmek f kr-  fâs des  yatar.  

Fetâ, başkasını terc h etmey  düstur ed nend r… 

Bu yüzden her yerde baş üstünde taşınır… 

Arzular güçler yle onu sarssa b le o y ne başkasını yeğler. 

Çünkü Fetâ d rençl d r, tıpkı yalçın dağlar g b … derken
y ğ t İslam genc n  tar f eden Şeyh-  Ekber İbn Arab  bu sözler yle Anadolu
ahîler  (Âh yan-ı rûm), Anadolu bacıları (Bâc yân-ı rûm), Anadolu abdalları
(Abdalân-ı rûm) adlarıyla anılan ve bâtınî pehl vanlığı zâh rî pehl vanlıkla
taçlandıran gençler n f k r babası olmuştur.
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Başkasını kend s ne terc h etmek demek olan Mürüvvet’ , cömertçe vermek
demek olan Sehâvet’ , korkmamak demek olan Şecâ’at , hakkında
söylenenlere t bar etmemek demek olan Melâmet’  ve Fedâkârlık, Îsâr, İrfan,
Uhuvvet v.b. g b  daha pek çok ahlakî mez yet  kend nde toplayan tab r ca zse
bu İslam şövalyeler  atlarına b n p g ler..

Unutmayın k  d n adına zulüm yapan cân ler bu geleneğ n devamı değ ld rler
ve olamazlar da.

Her zaman mazlum, mağdur ve zayıfların yanında yer alan bu fetâlar, bu
c vanmerdler, bu alperenler, bu y ğ tler b r gün sahaya dönerler m  d ye
nt zardayız. O kutlu erler n yollarını gözlüyoruz.

Şunu y  b lmel y z k  bu bâtınî hasletlere sah p olma öğret lmed ğ  sürece
günümüz gençl ğ nden böyles  nümûneler beklemek beyhûde b r bekley ş
olacaktır. Şâ r n;

“Cânı cânâna kurban eyleyen gels n bu meydâna

Soyup benl ğ n uryân olan olan gels n bu meydâna”

sözüne uyarak b r gurup alperen meydâna gelm ş ve Fütüvvet geleneğ m z
Hz. Peygamber Efend m z' n doğum günü le özdeşleşt rerek çok manalı b r
anma günü tert p etm şler. Ker m Vakfı her sene gerçekleşt rd ğ  DOST
İslâm’a H zmet Ödüller  Takd m Geces ’n n bu senek  14. sünün adını Hz.
Peygamber ve Fütüvvet olarak koymuş. B r de Fütüvvet geleneğ m z üzer ne,
kıymetl  hocaların makaleler nden meydan gelen nef s b r albüm-k tap
hazırlamışlar. Muhtevasındak  doluluk b r tarafa görsel açıdan da har ka b r
estet kle hazırlanmış, evlâd yel k b r k tap olmuş. Yıllar sonra müzayedelerde
satılacağını ş md den söyleyeb l r m. Bütün emeğ  geçenler n eller ne,
gönüller ne, kılıçlarına, yan  kalemler ne sağlık d yorum.

Bu sene k  muhterem nsana ödül verecekler. B r nc s  son asrın gerçek
fetâlarından b r s  olan ve memleket  Cezay r’  emperyal st şgalc lere karşı
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y p y şg ş
savunmak ç n d ren ş hareket n  başlatan asrımızın büyük mücah d  Em r
Abdülkad r Cezay rî’ye (v. 1883) ver lecek. Kaas Kartalı İmam Şam l le de
arkadaş olan bu zat sadece düz b r savaşçı değ ld r. Bursa’da yaşarken yazdığı
Akıl Sah bler ne Uyarı ve Gaf llere Tenb h k tabının yanı sıra ş rler  de
muhteşemd r. İbn Arab  mekteb ne bağlı b r suf  mütefekk r ve devlet
adamıdır. Onun metaf z ğ  üzer ne yazdığı el-Mevâkıf b r k tabı sahaya
vukuf yet n  gözler önüne serer. 74 yaşında Şam’da vefat etmeden evvel, “Ben
Şeyh-  Ekber’ n yanına gömün” d ye vas yet etm şt r. Bütün eserler n n
Türkçe’ye kazandırılması elzemd r. İşgalc lerle savaşırken es r aldıkları
Fransız askerler ne b r müddet sonra yemek tem n edemez olurlar. Açlıktan
ölmek üzere olan es r askerler n serbest bırakılmasını emreden Em r’e daha
sonra bu hareket nden dolayı Şövalyel k beratı takd m ed l r. İşte fütüvvet ehl
budur. Düşmanı dah  ona ödül ver rken bağlı bulunduğu Osmanlı
pay tahtının ancak yıllar sonra torunlarının ona ödül vermey  düşünmeler  de
çok man dardır. Onun ödülünü 4. kuşaktan torunu tesl m alacak.

İk nc  olarak ödüle layık görülen k mse 100’e yaklaşan yaşıyla hala üretmeye
devam eden ve İslam B l m Tar h 'ne yaptığı katkılarla  h çb r zaman
unutulmayacak olan Prof. Dr. Fuat Sezg n Hoca. 1960 asker  darbes nde
ün vers teden uzaklaştırılan 147 akadem syen arasında bulunan hocanın b r
tahta bavulla terketmek zorunda kaldığı vatanında ş md  ödüllend r lmes n n
manası da büyüktür. 2008 yılında Kültür ve Tur zm Bakanlığı’na bağlı olarak
açılan İstanbul İslam B l m Ve Teknoloj  Müzes ’n n de f k r babasıdır.
Dönem n Kültür Bakanı le Hoca'nın yaşadığı Frankfurt’a günü b rl k g d p
kend s ne bu tekl f  götüren heyet çer s nde yer aldığım ç n kend me de
buradan b r pay çıkarayım müsaden zle. Hoca'yı knânın kolay olmadığını da
t raf edey m. Tab  k  bel rl  prens pler  olan b r l m adamı karşısında tav z

vermes  gerekecek olan bence bürokras d r. Ve de öyle olunca bugün kıymetl
b r müzeye sah p olmuş olduk.

Bu akşam saat 19:00’da Hal ç Kongre Merkez ’nde gerçekleşt r lecek bu ödül
tören  herkese açık. Fütüvvet ve Uhuvvet geleneğ m z n devamı n yâzıyla…
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NOT: Bugünkü yazımda fazlasıyla esk  tab rler kullandığımın farkındayım.
Sanat taslamak ç n değ l burada ele alınan konuların başka türlü fade
ed lememe mecbur yet nden kaynaklanan bu durum ç n Gelenek’ten
koparılmış okuyucularımdan b raz gayret sarfetmeler n  st rham edeceğ m.
Selamlar.. 
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İ sra l İst hbarat Bakanı Y srael Katz’ın sözler  meselem z  özetl yor aslında.

Channel 10’a demeç veren İsra ll  bakan şunu söylüyor:

“Bazı Arap ülkeler n n ABD tarafından korunmaya olan mecbur yet ,
karara verecekler  tepk n n de doğasını bel rl yor.”

Bu fade ne anlama gel yor?

Çok açık, öyle değ l m ?

Mısır, B rleş k Arap Em rl kler  ama en başta Suud  Arab stan’ın ABD
tarafından ‘korunma altına’ alınmasının, bu ülkeler  yönetenler n ABD’ye
mecbur hale gelmes n n, Kudüs’ün satışı g b  b r bedel n n de olduğu
anlamına gel yor.

Bakalım bu mecbur yet, daha başka hang  bedeller  ödetecek.

Önce sıkıştır, kırk satırla kırk katır arasında terc he zorla, sonra sted ğ n
adımı at.

Trump’ın Kudüs’ü İsra l’ n başkent  lan etmes  ç n bundan daha y  b r
zamanlama olab l r m yd ?

KRAL FAYSAL’IN 48 YIL ÖNCEKİ ROLÜNÜ BUGÜN ERDOĞAN OYNUYOR

Suud  Arab stan’da b r Kral Faysal vardı.

Kudüs’le lg l , Mesc d-  Aksa le lg l  ağlamaklı ses tonuyla yaptığı tar h
n tel ğ  olan b r konuşması nterne e dolaşıyor.


MAKALEYİ SESLİ DİNLEMEK 
İÇİN TIKLAYIN

26 4



11.12.2017 Mahmud Erol Kılıç : Fütüvvet Peygamber�

http://www.yen�safak.com/yazarlar/mahmuderolk�l�c/futuvvet-peygamber�-2041370 8/16

yeter nce yansıtmaz.

O yüzden zlemen z  özell kle tavs ye eder m.

Y ne de o konuşmadan b r bölümü buraya koyalım.

Şöyle d yor Kral Faysal:

“Kardeşler m ney  bekl yorsunuz? Uluslararası v cdan denen şey  m
bekl yorsunuz? Han  neredeym ş o? Mesc d-  Aksa s zler  çağırıyor,
Aksa’nın çığlıkları s zden gelmes  beklenen yardımlar ç nd r
kardeşler m. İç nde bulunduğumuz zorluklardan ve ç lelerden
kurtarmamız ç n s z  bekl yor. Pek , neden korkuyoruz? B z  durduran
ned r? Ölümden m  korkuyoruz? Allah yolunda ölmekten daha güzel ve
zzetl  b r ölüm var mıdır?”

B r bu konuşmaya bakın, b r bugünkü k m  Arap l derler n zavallı haller ne.

B r de yürekler  yangın yer ne dönen Arap halklarının terk ed lm şl ğ ne.

H ç kuşku yok k , Kral Faysal’ın o günkü Kudüs duyarlılığını, Mesc d-  Aksa
duruşunu İslâm Dünyası’nda bugün yönet c  olarak b r tek Cumhurbaşkanı
Erdoğan taşıyor.

Bunun ç n korkalım mı?

Acaba sonu ne olur d ye m  düşünel m?

Öyle yaparsak, Arap toplumlarının l derler nden duyduğu utançtan daha
başka ne kalır el m zde?

TARİHİN GARİP CİLVESİ
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Dün, Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bek r Bozdağ le konuştum.

Kudüs mevzu bah s olduğunda “Türk ye yalnız kalsa da görüşünü
değ şt rmeyecek” ded .

Çarşamba günü İstanbul’da İslâm İşb rl ğ  Örgütü l derler z rves  toplanacak.

Dönem başkanı Türk ye olduğu ç n bu z rve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın
çağrısıyla yapılıyor.

Tek gündem var, Kudüs.

Tar h n gar p c lveler nden b r  olsa gerek.

Çarşamba günü İstanbul’da toplanacak olan bu örgüt, 1969 yılında Mesc d-
Aksa’nın ateşe ver lmes  üzer ne Kral Faysal’ın yaptığı b r çağrı üzer ne ortaya
çıkmıştı.

İslâm ülkeler  l derler n n b r araya gelmes , b r duruş ortaya koyması,
dayanışma ç ne g rmes , Mesc d-  Aksa’ya daha büyük kötülükler n
yapılmasını engellem şt .

Ş md , Kral Faysal’ın 48 yıl önce yüklend ğ  m syonu Erdoğan üstlen yor, y ne
Kudüs gündeml  b r toplantı etrafında İslâm ülkeler  l derler n  buluşturuyor.

Tar h n gar p c lves  ded ğ m bu.

KINAMANIN ÖTESİNE GEÇER Mİ?

ABD yönet m n n Kudüs’ü İsra l’ n başkent  lan ederken ney  kolladığı
konusunda artık herkes n b r f kr  var.

Mısır, Suud  Arab stan ve B rleş k Arap Em rl kler  g b  ülkeler n hal  pür-
melal n n, bu karara yeş l ışık yakmalarının b r nc l faktör olduğunu
söyleyeb l r z.
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Sur ye’de, Irak’ta, L bya’da, Yemen’de ortaya çıkan tabloyu da bu pervasızlığa
kapı aralayan faktörler arasında saymamız gerek yor.

O halde, b r yerden başlayıp tekrar toparlanmak, tekrar ortak duygu kl m ne
yönelmek ç n İstanbul z rves  y  b r fırsat olab l r.

Mezhep farklılıklarını çatışmaya sürükleyen duygular, yer n  Kudüs
duyarlılığını hatırlamaya bırakab l r.

Bunun ç n, kınamanın ötes ne geçen b r duruş, İslâm ülkeler  arasındak
dayanışmayı tes s edeb lecek b r eylem planı, yol har tası lanı y  b r başlangıç
olab l r.

Bu yönüyle, İslâm İşb rl ğ  Örgütü’nün İstanbul toplantısı, büyük önem
taşıyor.

Geçen haa, Mecl s’te ender gördüğümüz b r şey oldu, 4 part  b rden Kudüs
b ld r s ne ortak mza a ı.

Y ne de, Türk ye’n n Kudüs duruşundan rahatsız olanlar ç n küçük b r
hatırlatma yapab l r m:

S z  memnun edecek b r terc h yapmamız hal nde ulaşacağımız menz l,
bugünkü Mısır’ı, B rleş k Arap Em rl kler ’n , Suud  Arab stan’ı yönetenler n
ç nde bulundukları ‘z llet hal nden’ farksız olmayacaktır.

Bundan k msen n şüphes  olmasın.  
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