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                         HAYATI VE HİZMETLERİYLE NECMETTİN NURSAÇAN 

 

Hasan YAVUZER

 

           

Özet 

1942 yılında Hacılar/Kayseri’de doğmuş olan Necmettin Nursaçan ömrünü din hizmetlerine 

adamış ender kişilerden biridir. 50 yılı aşkın bir süredir din hizmetlerinde bulunan Nursaçan fahri vaiz, 

imam hatip, Kuran kursu müdürü,  merkez vaizi, il müftüsü ve Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı 

olmak üzere din hizmetinin her kademesinde görev almıştır. Farklı görevler yapmış olmasına rağmen 

Nursaçan vaaz ve irşat hizmetleri ile tanınmış, son devrin en önemli hatiplerinden biri olarak kabul 

edilmiştir. Başarılı bir de müftülük dönemi geçiren Nursaçan bu dönemde sadece din hizmetleri ile 

yetinmemiş, sosyal ve kültürel etkinlikler dâhil her türlü aktivitenin içerisinde de yer almıştır. Yerel ve 

ulusal televizyon programları ile de daha geniş kitlelere ulaşma imkânı bulmuştur. Nursaçan, hayatı ve 

hizmetleri ile aydın bir din adamının toplumda yapabileceği etkileri ortaya koyarak örnek bir din 

adamı portresi sunmuştur. 

         Anahtar kelimeler: Necmettin Nursaçan, vaiz, müftü, din hizmeti, irşat, Kayseri 

                        The Life And Services of  Necmettın Nursacan  

Absract 

  Nursacan is one of the few men that has dedicated his life to religious services was born in 

1942 in Hacilar/ Kayseri. Nursacan that has been  in  the religious services over 50 years, has taken 

charge in  every stages of religious services  such as deputy  preacher, imam, the manager of Kuran  

courses, preacher of the central, mufti of the province, and Vice President of Religious Affairs. Even 

though he has worked in different stages of work he is known for his preaching and guidance services, 

and is considered as one of the most important preachers. Having a successful period as a mufti, he not 

only has been contented with only religious services but also he has taken part in various activities 

especially social and cultural activities. With local and national television programs has found the 

opportunity to reach a wider audience. Nursacan, an intellectual religious man has put a portrait for the 

community with his life and services of a religious man.  

 Key Words: Necmettin Nursacan, preacher, mufti, religious services, guidance, Kayseri 

 

Giriş 

1942 yılında Hacılar/Kayseri’de doğmuş ve ömrünü din hizmetlerine adamış olan Necmettin 

Nursaçan’ın hayatı ve hizmetleri ele alınacaktır. Nursaçan fahri vaiz, imam hatip, merkez vaizi, Kuran 

kursu müdürü, il müftüsü ve Diyanet İşleri Başkan yardımcısı olmak üzere din hizmetlerinin her 

kademesinde görev almıştır. 

Nursaçan önce Kayseri sonra da Türkiye genelinde vaaz-irşat hizmetlerindeki başarısı ile öne 

çıkan ve bu alanda duayen kabul edilen önemli bir hatiptir. Bu çalışmayı yapmaktan amacımız 

Cumhuriyet döneminin en etkin vaiz ve hatiplerinden biri olan Necmettin Nursaçan’ı yakından 

tanımak ve kamuoyuna tanıtmaktır. Bunu yaparken aydın bir din adamının toplumda yapabileceği 

etkileri ortaya koyarak mevcut görevlilere ve gelecek nesillere örnek bir din adamı portresi sunmaktır.  

Bu çalışma Necmettin Nursaçan ile ilgili resmi belgeler, Diyanet İşleri Başkanlığındaki özlük 

dosyası, kendisi ile yapılan mülakatlar, onu yakından tanıyan ve kaynakça kısmında kaynak kişiler 

olarak gösterilen şahıslardan alınan bilgiler ve hakkında yapılan çalışmalardan yararlanarak 
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tamamlanmıştır. Bununla birlikte tarafımızdan hazırlanan Necmettin Nursaçan (Hayatı-Hatıraları ve 

Hizmetleri) isimli kitap çalışmada temel kaynak olarak değerlendirilmiştir
1
.  

1- Hayatı     

A) Doğum yeri ve yılı 

 7 kız 2 erkek olmak üzere toplam dokuz çocuklu bir ailenin ikinci çocuğu olarak 1942 yılında 

Hacılar / Kayseri’de dünyaya geldi. Baba adı Mahmut, anne adı Hikmet’tir.  

B) Eğitimi  

a) İlkokul ve özel eğitim 

 1947 yılında doğum yeri olan Hacılar’da ilkokula başladı. 1952’de Hacılar İlkokulunu pekiyi 

derece ile bitirdi. İlkokulu bitirince Pazarören Öğretmen Okulu imtihanına girdi ve onu kazandı. Fakat 

ailesi tarafından bu okula gönderilmedi. Bu süreçte Kayserinin önde gelen hocalarından Kur’an-ı 

Kerim ve Arapça eğitimi aldı.  

b) İlkokuldan sonraki özel eğitim 

İlkokuldan sonra 1952-1957 yıllarında herhangi bir okula gitmedi. Bu süre içerisinde 

Kayserinin tanınmış hocalarından 5 yıl Kur’an-ı Kerim ve Arapça dersleri aldı. Böylelikle ilkokuldan 

sonra 5 sene boyunca Kur’an-ı Kerim, Arapça ve dini bilgiler eğitimi alarak küçük yaşta dini bilgilere 

vakıf oldu.  

c) İmam Hatip Okulu 

1957-1958 eğitim-öğretim yılında Kayseri İmam Hatip Okuluna girdi. 302 numara ile kayıt 

olduğu İmam Hatip Okulundan 1963-1964 yılında pekiyi derece ile mezun oldu. 

d) Yüksek İslam Enstitüsü 

İmam Hatip Okulundan mezun olduğu 1964 yılında sınavlara girerek İstanbul Yüksek İslam 

Enstitüsünü kazandı ve oraya kaydoldu. Birinci sınıfı istanbul’da okudu ve sınıfını geçti. İkinci sınıfın 

birinci dönemine devam ederken 1965 yılında Kayseri Yüksek İslam Enstitüsü açıldı. Memleketi olan 

Kayseride Yüksek İslam Enstitüsü açılması üzerine İstanbul Yüksek İslam Enstitüsündeki eğitimine 

kendi isteği ile bir yıl ara verdi. 1966’da Kayseri Yüksek İslam Enstitüsünün ikinci sınıfına yatay geçiş 

yaptı.  

1968-1969 yılında Kayseri Yüksek İslâm Enstitüsü  ilk mezununu verdi. Necmettin 

Nursaçan’da okulun  ilk mezunlarından oldu. Başarılı bir öğrenci olan Nursaçan Kayseri Yüksek İslam 

Enstitüsünden okul ikincisi olarak mezun oldu.  

e) Bağdat Üniversitesi Edebiyat Fakültesi   

Yüksek İslam Enstitüsünü bitirdikten sonra aynı yıl Milli Eğitim Bakanlığının açmış olduğu 

bir imtihana girdi. Bu sınavda başarılı oldu ve sınavı kazandı. Bu sınavın sonucu olarak 1969’da 

Bağdat’a gitti. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından burslu olarak gönderildiği Bağdat’ta bir tedrisat yılı 

kaldı. Bağdat Üniversitesi Edebiyat Fakültesinde ihtisas yaptı
2
.  

C) Eserleri 

- “Saadet Geceleri” adlı bir eseri daha İmam-Hatip Okulunda öğrenci iken çıktı.  

- “Emali Tercümesi ve İzahı” adlı çalışma  mahalli bir gazetede yayımlandı. 

- “Izhar ve Kafiye Tercümeleri” ile Yusuf el-Kardavi’nin “Alimün ve Tagiyeh” adlı kitabını 

tercüme çalışmaları oldu ancak yayınlanmadı. 

                                                 
1 Hasan Yavuzer, Necmettin Nursaçan (Hayatı-Hatıraları ve Hizmetleri), Türkiye Diyanet Vakfı Yayın, Matbaacılık ve 

Ticaret İşletmesi, Ankara 2012.  
2 Mustafa Öcal, Tanıkların Dilinden Cumhuriyet Dönemi Din Eğitimi ve Dini Hayat, Ensar Neşriyat, İstanbul 2008, C.1, 

s.436.     
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1.Din Şurasında sunduğu “İrşad Görevini Üstleneceklerde Aranan Nitelikler” isimli bir tebliği 

1. Din Şurası Tebliğ ve Müzakereleri adlı eserde yayımlandı. 
3
 

Muhtelif zamanlarda farklı gazete, dergi ve mecmualarda çok sayıda yazısı yayımlandı. 

Yıllardır Kayseri Hunat camisinde yapmış olduğu vaazlardan pek çoğu  kasetler ve CD’ler 

halinde çoğaltılarak dinleyicilerin ve taliplilerin hizmetine sunuldu. Ülkemizin çok değişik yerlerinden 

ve yurtdışından gelen taleplere cevap verilerek oralara ulaştırılmaya çalışıldı.   

Diyanet İşleri Başkanlığı Sesli ve Görüntülü Yayınları arasında “Mukaddes yolculuk  Hac”, 

“Namaz ve Hikmetleri” ile “İslâm’da Aile” konulu vaazları çıktı
4
.   

Ailem Yuvam Huzurum
5
 ve Asrı Saadetten Tablolar

6
 isimli kitapları yayımlandı.  

2)  Üstlendiği Görevler Ve Hizmetleri 

Nursaçan hem din eğitimi almış, hem de hayatı boyunca hep din hizmetlerinde çalışmıştır. Din 

hizmetlerinin her alanında ve her kademesinde görev yaparak, bir başka tabir ile çıraklıktan başlayıp 

en yüksek mevkilere gelen ender kişilerden bir tanesi olmuştur.  

Daha İmam Hatip Okulunun ortaokul ikinci sınıfında okurken (1958) müftülüğe müracaat 

ederek görev talep etti. Yapılan sınavda başarılı bulunarak Kayseri İl Müftülüğünün izni ile ihtiyaç 

duyulan yerlerde vaaz etmeye başladı. İmam Hatip Okulunun Lise kısmında okurken Diyanet İşleri 

Başkanlığının açmış olduğu vaizlik imtihanında başarılı olarak 05.01.1962’de vaizlik belgesi aldı. 

Bundan sonra Kayseri Müftülüğünün yapmış olduğu programlarda kendisine de yer verilerek 

müftülüğün gösterdiği camilerde fahri olarak vaaz etmeye başladı.  

Yumuşak üslubu, akıcı ve tesirli konuşmaları ile genç yaşta ve kısa zamanda Kayseri halkının 

teveccühünü kazandı. İmam Hatip Okulunda öğrencilik dönemi boyunca değişik camilerde vaazlarına 

devam etti.  

İmam Hatip Okulunu bitirdikten sonra 28.08.1964 yılında Kayseri Merkez Yanıkoğlu Camiine 

İmam Hatip olarak atandı ancak bu göreve fazla devam edemedi. Aynı yıl İstanbul Yüksek İslam 

Enstitüsüne kayıt yaptırdığı için bu görevinden ayrılmak zorunda kaldı ve 01.11.1964’te istifa etti. 

1966 yılında Kayseri merkez vaizi olarak atandı. Kayseri Yüksek İslam Enstitüsünde okurken 

Kayseri Merkez vaizliği görevine devam etti. Kayseri Yüksek İslam Enstitüsünde okurken Türkiye 

Yüksek İslam Enstitüleri Talebe Federasyonu ikinci başkanlığı yaptı. 

Yüksek İslam Enstitüsünden mezun olduktan sonra ihtisas için Bağdat’a giderken Kayseri 

merkez vaizliği görevinden izinli olarak gitti. Bağdat’tan dönüşte Kayseri Müftülüğü emrindeki 

vaizlik görevine tekrar başladı. Askere gidene kadar Kayseri’de vaiz olarak çalıştı. 1970’de askere gitti 

1972’de askerlik dönüşü yine aynı görevine başladı ve devam etti.  

Vaizlik görevi esnasında 1976 yılında Avustralya’ya gönderilerek iki ay Avustralya’da görev 

yaptı. Daha sonraki süreçte de yurtiçi ve yurtdışında muhtelif yerlerde görevlendirilmesi oldu.  

1984 yılında Diyanet İşleri Başkanlığının uyguladığı rotasyonda Kayseri’den ayrılmamak için 

kendi isteği ile görev değişikliği yaptı ve Kayseri Kur’an Kursları Müdürlüğüne atandı. Kur’an Kursu 

Müdürlüğü döneminde de Merkez Vaizliğinde istihdam edilen ve vaazlarına devam eden Nursaçan 27 

Nisan 1988 de tekrar Merkez Vaizi olarak atandı.  

Kayseri Merkez Vaizi olarak görev yaparken 17 Ekim 1988’de vekaleten Kayseri Müftülüğü 

görevine getirildi ve uzun bir süre vekaleten Kayseri Müftülüğü yaptı. 15 Mayıs 1990’da bu göreve 

asaleten atandı. 

 Kayseri Müftülüğü görevine devam ederken 2003 yılında 61 yaş kanunu gereğince emekliye 

ayrıldı. Ancak bu kanunun Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edilmesinden sonra Kayseri 

                                                 
3 1.Din Şurası Tebliğ ve Müzakereleri (1-5 Kasım 1993), Diyanet İşleri Başkanlığı Yay., Ankara 1995, C.1, s.179-190. 
4 Yavuzer, Necmettin Nursaçan (Hayatı-Hatıraları ve Hizmetleri), s.31-32. 
5 Necmettin Nursaçan;  Ailem Yuvam Huzurum, Timaş Yay., İstanbul 2007. 
6 Necmettin Nursaçan;  Asr-ı Saadetten Tablolar, Timaş Yay., İstanbul 2009. 
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Müftülüğü görevine tekrar döndü. Necmettin Nursaçan, Din İşleri Yüksek Kurulu seçimlerinin 

tamamında seçici üye olarak bulundu.  

2005 yılı Ekim ayında Diyanet İşleri Başkan yardımcısı olarak atandı. 09 Kasım 2005 

tarihinde de Diyanet İşleri Başkan Yardımcılığı görevine başladı. Meslek hayatının son zamanlarını 

yıllardır hizmet ettiği kurumun en üst noktasında devam ettirdi. Yaş haddinden emekli olana kadar bu 

göreve devam etti. 2007 Mart ayında yaş haddinden emekli oldu
7
.   

A) Vaiz Olarak Necmettin Nursaçan 

Yukarıda da görüldüğü üzere Necmettin Nursaçan memuriyet hayatında farklı görevlerde 

bulunmuştur. Ancak hangi görevde bulunursa bulunsun hiçbir zaman vaaz-irşat işinden geri 

kalmamıştır. İmam Hatip Okulunda öğrenci iken de kürsülerde vaaz etmiş, Kayseri Müftüsü iken de 

bu görevi hiçbir zaman ihmal etmemiştir. Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı olarak görev yaptığı 

dönemde de her fırsatta vaaz ve nasihatine devam etmiş, emekli olduktan sonra da her vesile ile 

vaazlarına yine devam etmektedir.   

Hem bu verilerden hem de kendi beyanlarından Nursaçan hocanın bu işi isteyerek ve severek 

yaptığını anlıyoruz. Başarının en önemli şartlarından bir tanesi ise yapılan işin istenilerek ve sevilerek 

yapılmasıdır.  

Nursaçan son dönemde yaşamış ve halen yaşamakta olan önemli hatiplerimizden bir tanesidir. 

Yıllarca müftülük ve Diyanet İşleri Başkan Yardımcılığı yapmış olmasına rağmen onun en önemli 

özelliği vaizliği ve hitabetidir. Daha genç yaşta Kayseri halkının dikkatini çekmiş, camilerde özel 

cemaati oluşmuştur. O günün şartlarında O’nun vaazları takip edilmeye başlanmıştır. Nursaçan hangi 

camide vaaz ediyor, o camiye gidelim diyen çok sayıda bayan ve erkek cemaat olmuştur. Takdir 

edileceği üzere Necmettin Nursaçan’ın bu insanları etkilemesi ve böyle bir şeye sevk etmesi 

kendiliğinden olmadığı gibi kolay da olmamıştır. 

Nursaçan bu başarısını şöyle özetlemektedir. “Cenabı Allah irşatta uygulanmasını istediği 

metodu Kur’an-ı Kerimde haber vermiştir. ‘İnsanların en güzel metotlarla ve ikna edici delillerle irşat 

edilmesi”
8
 emredilmiştir. Hz. Peygamber hayatı boyunca bu metodu uygulamış ve başarılı olmuştur. 

Ben de bu metodu uygulayarak başarılı olmanın yollarını aradım ve sonunda başarılı oldum”
9
. 

Necmettin Nursaçan’ın vaazlarının Kayseri’de gördüğü ilgi ve alakayı ve Onun vaizliği ile 

ilgili bir durum tespiti yapmak için kadın erkek, genç ihtiyar, okumuş okumamış pek çok kişi ile 

görüştüm. Kayserili olan Cumhurbaşkanı Sayın Abdullah Gül ile Çankaya Köşkünde mülakat 

yaptım
10

. Konuyla ilgili yaptığım tüm söyleşilerde Necmettin Nursaçan’ın çok genç yaşlarında ve 

vaizliğinin ilk dönemlerinde farklı bir üslup ile vaaz ettiği, ele aldığı konular ve konuları işleyiş tarzı 

ile dikkat çektiği noktasında birleşildiğini gördüm. Ayet ve hadis ağırlıklı, iyi hazırlanılmış bir şekilde 

kürsüye çıkıldığı, bağırıp çağırmadan, kimseyi hedef alıp kırmadan, tenkit değil tebliğ ağırlıklı bir 

metot takip ettiği noktasında genel bir kanı olduğuna şahit oldum. Hz. Peygamberin hayatı, 

sahabelerden örnekler, diğer peygamberler ile ilgili ibret verici kıssalar ile konuyu zenginleştirdiği ve 

ilgiyi artırdığı bilgisine ulaştım. İslam tarihi ve Milli tarihimiz başta olmak üzere Türk-İslam 

büyüklerinden hatıra, kıssa, şiir ve çarpıcı örnekler ile herkesin dikkatini çektiğini öğrendim. Buna 

tatlı dil, güler yüz ve sempatik tavırları da ekleyince Necmettin Nursaçan’ın çok erken dönemde 

meşhur bir vaiz olduğu konusunda genel bir konsensus olduğuna şahit oldum. Bu durum o dönemde 

Kayseri’de meşhur olan ve sahur vaazları olarak da bilinen seher vaazlarında dahi onun vaaz ettiği 

camilerin kadın erkek, genç ihtiyar pek çok kişi tarafından doldurulduğunu öğrendim
11

.  

Böyle bir dönemde ihtisas yapmak için Bağdat’a giden Nursaçan ile ilgili şu söz her halde 

Diyanet camiası ve bu görevde çalışacak herkes için kayda geçecek gurur tablolarından birisi olsa 

                                                 
7 Yavuzer, Necmettin Nursaçan, s. 28-31. 
8 Nahl Suresi, 125. 
9  Yavuzer, Necmettin Nursaçan, s.95. 
10  Yavuzer, Necmettin Nursaçan, s.243-247. 
11  Yavuzer, Necmettin Nursaçan, s.243-427. 
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gerek. “Necmettin Nursaçan, Bağdat’a gittiği zaman asker yolu beklenir gibi Kayseri de onun yolu 

beklerdi”
12

. 

Hoca Bağdat’tan Arapçasını geliştirmiş, kendisini daha da yenilemiş bir vaziyette Kayseri’ye 

dönünce Kayseri’de gördüğü ilgi ve alaka çok daha farklı bir noktaya geldi. Durumu fark eden 

Diyanet o yılarda daha pek örneği olmayan ve çok yaygın olmayan bir uygulama ile Nursaçan’ı 

Avustralya’ya görevlendirdi. Kendi ifadesi ile Melbourn’de yaptığı bir konuşmadan sonra uzun saçlı, 

pala bıyıklı bir kişi kürsüye yürüyüp mikrofonu eline alarak hıçkırıklar içinde şu konuşmayı yapmıştır. 

“Hocam bu gün bana insanlığımı öğrettin, Müslümanlığımı öğrettin. Bu zamana kadar nerede 

idin….diye konuşan bu kişi tüm salonu da hıçkırıklara boğmuştur”
13

.  

Bu örnek Nursaçan’ın hizmet süresince yapmış olduğu vaazlara gelen tepkilerden sadece bir 

tanesidir. Hayatı ve hizmeti boyunca pek çok yerde konuşmalar yapmış, her birinde ayrı duygusal 

anlar yaşatmıştır. 

Necmettin Nursaçan ile mülakat yaparak hayatını ve hizmetlerini bizzat kendisinden 

öğrenmeye çalıştım. Hem kendisi ile yaptığım hem de başkaları ile yaptığım mülakatları da içeren 

Necmettin Nursaçan (Hayatı-Hatraları ve Hizmetleri) isimli yazdığım kitap
14

 tamamlanarak okuyucu 

ile buluşmuş durumdadır. Bu çalışmayı yaparken Necmettin Nursaçan hoca ile sık sık beraber olduk, 

saatlerce ve günlerce beraber çalıştık. Kendisinden vaazlarında uyguladığı metotları sordum. 

Vaazlarının dikkat çekmesinin sebeplerini araştırdım. 1958 yılından beri vaaz ettiği halde vaaz ve 

televizyon konuşmalarının neden hâlâ pür dikkat dinlendiğini öğrenmeye çalıştım. Aldığım cevaplar 

şöyle oldu. 

“Ben Allah Resulünün tebliğ metodunu esas almaya özen gösterdim. O hangi metotlara 

başvurdu ve uyguladı ise ben de onları uygulamaya çalıştım. Onun metodunda tenkit değil tebliğ 

vardı. Kırmak değil yapmak, nefret ettirmek değil sevmek ve sevdirmek vardı. Ben vaazlarımda 

bunları esas alarak vaaz etmeye çalıştım.  Konu seçiminde ve hazırlık safhasında bu prensipleri esas 

almaya, yaptığım hazırlıkları da bu bilinç ile sunmaya özen gösterdim. İlgi ve dikkat çekmek, meşhur 

olmak için değil, hizmet etmek ve faydalı olmak için uğraştım. Kişinin niyeti düzgün olunca Cenabı 

Allah işini de rast getiriyor, sözlerini de tesirli ediyor. Meşhur olmak gibi bir niyetim olmadığı halde 

sözlerim de etkili oldu, ben de meşhur oldum. Tüm bunlar Cenabı Allah’ın bir lütfü ihsandır. İyi 

niyetimizin bir sonucudur.  Geldiğim noktada hem dinime hem de Diyanet’e hizmet ettiğime 

inanıyorum. Hizmetlerim sadece Kayseri ile de sınırlı kalmadı. Çeşitli vesileler ile yurdun pek çok 

yerinde de vaaz ve konferanslar verdim. Radyo ve televizyon konuşmaları yaptım. Başta ramazan, 

bayram, kandil, Kutlu Doğum Haftaları, Camiler ve Din Görevlileri Haftaları olmak üzere özel gün ve 

gecelerde önemli görevler aldım. Çanakkale savaşının yıl dönümlerinde düzenlenen devlet törenleri de 

dahil olmak üzere pek çok önemli organizelerde görevlerim oldu. Buralarda da konuşmalar ve dualar 

yaptım. Halkımızın olduğu kadar sivil ve asker devlet erkânından da takdir dolu sözler işittim. Hac 

mevsiminde müteaddit defa Arafat’da tüm hacılara hitaben konuşma ve dualar yaptım. Başkanlığın 

yurtiçi ve yurtdışındaki irşat ekiplerinde görevlendirildim. Her bir görevi severek ve isteyerek yaptım. 

Bu da başarıyı getirdi”
15

.  

Necmettin Nursaçan konu seçimi ve sunumu ile ilgili olarak “konularımı hep günlük hayatın 

içinden aldım. Toplumun derdini kendime dert ettim. Onun derdinin çözümünü kendime gaye edindim. 

Bu yüzden ele aldığım konular çok ilgi çekti. Böyle olunca da kadın erkek, genç ihtiyar pek çok kişi 

vaazlarımı takip etmeye başladı” demektedir. 

Nursaçan “Vaazlarımda ayet ve hadislere özel bir önem verdim. Cenabı Allah’ın o konuda ne 

buyurduğunu, bizden ne istediğini söyledim. Hz. Peygamberin konuyla ilgili söz ve uygulamalarını 

cemaate anlattım. İslam tarihi boyunca bu konuda söylenen söz ve yaşanılan gelişmeleri dile getirdim. 

Cemaati sıkmamak için konuyla ilgili, hikâye ve kıssalar anlattım. Mevlana’dan, Mehmet Akif 

Ersoy’dan ve diğer Türk-İslam büyüklerinden ve şairlerinden şiirler ile konuyu zenginleştirdim. Hepsi 

bir araya gelince cemaat sıkılmadan, merakla ve can kulağı ile dinledi. Camide dinlenenler evde, 

                                                 
12  Yavuzer, Necmettin Nursaçan, s.291. 
13  Yavuzer, Necmettin Nursaçan, s.135 
14 Yavuzer, Necmettin Nursaçan, 2012. 
15 Yavuzer, Necmettin Nursaçan, s.215. 
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işyerinde ve çeşitli ortamlarda dile getirildi. Kayseri’de günlerce-haftalarca bu vaazların 

konuşulduğu şeklinde çok duyumlar aldım. Tüm bunlar Kayseri’nin manevi hayatına çok olumlu 

katkılar sağladı. Bu gün Kayseri manevi değerlerine bağlı bir şehir olarak bilinmektedir. Sanayide, 

ticarette her geçen gün yeni bir ivme kazanmaktadır. Eğitim konusunda önemli gelişmeler yaşanmış 4 

üniversitesi bulunan 4 şehirden birisi olmuştur. En az bunlar kadar önemli bir başka gelişme Kayseri 

bir hayırsever şehir olmuş, hayırda yarışan şehir haline gelmiştir. Bu noktalara gelinmesinde şüphesiz 

ki çok değişik faktörler rol oynamaktadır. Ancak şunu da söylemekte hiçbir beis görmüyorum. Yıllarca 

Kayseri halkına verdiğimiz mesajlar meyvelerini vermeye başlamış ve gelinen süreçte Kayseri bu 

noktalara ulaşmıştır”. 

Nursaçan bu görevi yapan ve yapacak olan meslektaşlarına da şunları söylemektedir. “Ben 

Allah Resulünün tebliğ metodunu uyguladığım zaman hem etkili oldum hem de güzel hizmetlere 

vesile oldum. Ülkede gelişen şartlar ve yaşanan olayların etkisi ile zaman zaman bu metottan 

uzaklaştığım süreçler de oldu. O dönemlerde şikâyet edildim, tahkikatlar geçirdim ve ağır ceza 

mahkemelerinde yargılandım. Bunun sebebini avukatıma sordum. Ben aynı Necmettin Nursaçan’ım 

niye bu hallere düştüm dedim. Avukatım: “Hocam sen konuşurken heyecanlanıyorsun. 

Heyecanlanınca da bir şey var zannediliyor. O yüzden takibe alınıp bu durumlar ile karşılaşıyorsun. 

Hocam sen heyecanlanma, heyecanlandır” dedi. Bu sözleri hiç unutmuyorum. Ben de genç 

arkadaşlarıma heyecanlanmadan heyecanlandırmalarını tavsiye ediyorum.  

Daha önce belirttiğim gibi bu çalışmayı yaparken Necmettin Nursaçan ile mülakat yaptım. 

Kendisine çeşitli sorular sordum. Onlardan bazılarını ve aldığım cevapları sizlerle paylaşmak 

istiyorum.  

Nursaçan Hocaya vaizlikte etkili bir sima oldunuz, bunun sebebi nedir, özel bir sebebi 

var mıdır, bu durumu nasıl izah edersiniz? diye sordum. 

- “Evet vardır. Hiçbir şey kendiliğinden olmuyor. Çalışmayı ve mücadeleyi gerektiriyor. İşini 

sevip yaptığı işi içten gelerek yapmayı icap ettiriyor” dedi. Şunları ekledi. “Bu duygular ile ben: 

A) Devamlı irşat hizmetinde bulunurdum.  

B) Halkın derdini kendime dert edinirdim. 

C) Güzel konuşayım diye bir gayretim olmazdı. Dert insanı söyletirmiş, yanmayan 

yakamaz, duymayan duyuramazmış. Ben halkın acısını, tatlısını paylaşırdım. Cenazelerine de 

düğünlerine de katılırdım. Bu beni toplum ile bütünleştirirdi ve kaynaştırırdı. Daha sonra da başarıyı 

getirdi” cevabını aldım. 

Vaazlarınıza özel hazırlık durumunuz hakkında neler söylemek istersiniz?  

- Bir arının çiçeklerde dolaştığı gibi kitaplar arasında dolaşmak gereklidir. Şairin dediği gibi;   

     ‘Gör zahidi kim sahibi irşat olayım der.  

      Dün mektebe vardı, bugün üstat olayım der.’ 

 Okumadan âlim, yazmadan kâtip olunmaz. Ayeti Kerimeler ve hadisi şerifleri iyi kavramak 

lazım. Ben hafız değilim ama birçok kişi beni hafız zanneder. Sebebi ayetler üzerinde kelime kelime 

çalışırken bir de bakmışım ki ayetleri ezberlemişim. Hadisler de öyle, bu gün yüzlerce  hadis 

ezberimdedir. Konuşmalarımı günlük hayattan örnekler ve Mevlana, Yunus Emre, Mehmet Akif Ersoy 

ve benzeri kişilerin şiirleri ile zenginleştirirdim. Bunlar da beni etkili kıldı. Vaazlarım dikkat çekti ve 

dinlenilir oldu. Bu görevi ifa eden ve edecek olan tüm meslek arkadaşlarıma tavsiyem bu özelliklere 

dikkat etmeleridir. 

 Timurtaş Uçar Hoca’dan Necmettin Nursaçan’a bir tavsiye olduğunu öğrendim 

ve onu sordum. 

Nursaçan Hoca bir dönemin etkin vaizlerinden Timurtaş Hoca ve Onun kendisine bir 

tavsiyesini şöyle dile getirmektedir.   

“Timurtaş Uçar Hoca bir döneme etki eden ve heyecanlı vaazları ile geniş kitlelerin takdirini 

kazanan bir vaizdi. Vaazları çok ilgi görüyor, her bir konuşması kasetlere alınarak her yerde 
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satılıyordu. Arabalarda, evlerde onun vaazları dinlenmekteydi. Timurtaş Uçar Hoca’nın en büyük 

özelliklerinden bir tanesi gördüğü yanlışların üzerine gidiyor ve çok sert eleştiriler yapıyordu. Bu 

aksaklıkları gidermeyen yetkilileri de hedef alıyor, bu tür konuşmalar ise pek çok kişinin hoşuna 

gidiyordu. Böyle konuşmayan hocalar da hep tenkit ediliyordu. Timurtaş hocanın yapmış olduğu 

konuşmalar bazılarının hoşuna gidip takdir edilirken konuşmalarından dolayı zaman zaman şikâyet 

edilip tahkikatlar geçirdiği de oluyordu.  

Benim meslek arkadaşım olan ve yakinen görüştüğüm Timurtaş Uçar Hoca bir gün Kayseri’ye 

geldi. Bana “Hocam ben senin üslubunu biliyorum, sen de benim üslubumu biliyorsun. Ben sert 

konuştum, konuşmalarımda aşırı gittim. Devlet benim vaizlik görevimi elimden aldı. Hutbe okunmayan 

bir mescide beni imam etti. Vaaz yapmak şöyle dursun hutbe dahi okuyamıyorum. Üslubumun üslup 

olmadığını anladım ama iş işten geçti. Sen üslubuna sahip ol, sen benim durumuma düşme ve 

hizmetini elinden aldırma” 
16

 dedi. 

b) Müftülük Döneminde Necmettin Nursaçan 

17 yıl Kayseri İl Müftülüğü yapan Nursaçan Müftülük döneminde de irşat hizmetlerine devam 

etti. Cami kürsülerinden yaptığı vaazlar bu dönemde televizyon ekranlarına da taşındı. Yerel 

televizyonların yayın hayatına başladığı ilk günlerden itibaren Kayseri’de yayın yapan Başak ve Elif 

TV başta olmak üzere tüm yerel televizyonlarda programlar yapmaya başladı. Böylece hizmetlerini 

cami dışına da taşıyarak daha geniş kitlelere ulaştırmaya çalıştı. TRT radyo ve televizyonunda yaptığı 

konuşmalar ile de ülke genelinde daha geniş kesimlere hizmet götürme imkânı buldu. 

Kendi tabiri ile müftülük döneminde yaptığı vaazlar idareci olarak işlerini de kolaylaştırdı. Bu 

dönemde resmi kurumlar, sivil toplum örgütleri, sanayici ve iş adamları ile çok güzel diyaloglar 

geliştirdi. Dini, milli, sosyal, kültürel ve ekonomik her türlü etkinlikte yer aldı. Her türlü temel atma 

ve işyeri açılışlarına katılarak konuşma ve dualar yaptı. Şehit cenazelerine katılarak müftülüğü 

dönemindeki tüm şehit cenaze namazlarını kendisi kıldırdı. Cenaze merasimlerinde yaptığı konuşma 

ve dualar ile başta şehit yakınları olmak üzere tüm cemaati teskin etti. Sosyal ve kültürel etkinlikler ve 

televizyon konuşmaları ile hizmetlerini cami dışına taşıyarak daha geniş kesimlere hizmet götürmeye 

gayret etti. Tüm bunların sonunda Müftülüğe ve din adamına itibar kazandırdı. Onun önderliğinde 

Selçuklu dönemi eseri olan başta Hunat Camii olmak üzere il merkezinde bulunan tarihi Han, Lale, 

Gülük, Hatıroğlu, Hacıkılıç, Yanıkoğlu ve Battal Gazi camileri restore edilerek hem ömürleri uzatıldı 

hem de daha temiz bir ortamda ibadet edilir hale getirildi. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından diğer 

illere örnek gösterilen şehir merkezindeki 10 katlı müftülük sitesi onun zamanında yapıldı. Pek çok 

cami ve Kur’an kursu binası onun zamanında tamamlanarak hizmete açıldı.  

Müftülüğü döneminde Kayseri’de pek çok hayır işine vesile oldu. Kayseri genelindeki hayır 

işlerinde ve hayırda yarışta bir çığır açtı. Yüksek İslam Enstitüsü olarak açılması süreci başta olmak 

üzere Erciyes Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, İmam Hatip Lisesi ve Kur’an kursları başta olmak üzere 

eğitim kurumları ve burada okuyan öğrencilere sahip çıktı. Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. 

Fahrettin Keleştemur’un söylediklerine göre Erciyes Üniversitesinde okuyan fakir öğrencilere ve yurt 

bulamayan kişilere burs ve yurt temininde yardımcı oldu. Yurtdışından gelen öğrencilere sahip çıkarak 

çok önemli bir fonksiyon üstendi.
17

 Yardım ve hizmetleri Kayseri ile sınırlı kalmadı. Ülke genelinde 

pek çok yere yapılacak yardım ve hayır işlerinde de Kayserinin öncülük yapmasını sağladı. Van ve 

Düzce’de meydana gelen depremlerde aktif görev aldı, buralara Kayseri’den yapılan önemli 

yardımların öncüsü oldu. Kayseri’deki hayır hizmetlerini ülke dışına da taşıyarak Avrupa, Avustralya, 

Japonya, Filistin, Balkan ülkeleri ve Türk Cumhuriyetlerindeki hayır hizmetlerine de katkıda bulundu. 

Bir kaç örnek verecek olursak Almanya’da Berlin Şehitlik Camii’nin halılarının döşenmesi, Bosna 

Hersek’de Murad’ı Sani (İkinci Murat ) Camii’nin restorasyonu, Kudüs’deki Mescidi Aksa Camii’nin 

halılarının döşenmesi, Filistin’in El Halil Şehrinde Hz. İbrahim Camii’nin halılılarının döşenmesi, 

Paris yakınlarında Türk İşçilerinin yoğun olduğu bir bölgedeki eğitim merkezinin demirbaşlarının 

temini ve tefrişi, Türkmenistan’ın başkenti Almaatı’da yaptırılan Aşkabat Camii’nin Mihrabı, 

Avustralya’nın başkenti Sydney’de yaptırılan caminin mihrabı, Bosna Hersek Gorajde kentinde 

                                                 
16 Yavuzer, Necmettin Nursaçan  s. 99-100. 
17 Yavuzer, Necmettin Nursaçan,  s.257. 
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Kayseri Camiinin yapılması Onun zamanında Kayseri’den yurtdışına yapılan yardımlardan sadece 

bazılarıdır
18

.  

Bunlardan ayrı olarak İlahiyat Fakültesinde okumak için Dağıstan’dan Kayseri’ye gelen 100 

civarındaki öğrencinin öğrenim süreleri boyunca iaşe, ibate ve diğer tüm ihtiyaçlarını karşıladı. 

Yaklaşık 50 ülkeden sayıları 490 öğrenciye ulaşan Germirli Anadolu İmam Hatip Lisesindeki yabancı 

uyruklu öğrencilere sahip çıktı. Onların Kayseri’ye gelmesi, Kayseri’de okuması ve ihtiyaçlarının 

karşılanmasında öncülük yaptı. Hizmetleri sadece Kayseri ile sınırlı olmadı. Prof. Dr. Abdulkadir 

Yuvalı ve Prof. Dr. Kemal Atik’in verdiği bilgilere göre Kayseri’den gönderdiği yardımlar ile 

Azerbaycan ve Kazakistan’da da çok önemli hizmetlere imza attı
19

. 

c) Diyanet İşleri Başkan Yardımcılığı ve Emeklilik Dönemi 

Kayseri İl Müftülüğü yaptığı dönemde 2005 yılında Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı olarak 

atandı. Bu görevde iken de irşat hizmetleri ile öne çıkan Nursaçan, Başkanlığın kendisine verdiği 

görev ve yetki ile yurtiçi ve yurtdışında önemli irşat faaliyetlerinde bulundu. Her hafta bir il’e giderek 

idari görevlere ilave olarak hem camilerde irşat faaliyetleri yaptı, hem de mahalli televizyonlarda 

programlar gerçekleştirdi. Başkan yardımcılığı döneminde gerek kürsülerde gerekse yerel ve ulusal 

televizyon kanallarında yaptığı program ve konuşmalar ile Diyanet İşleri Başkanlığının halk nezdinde 

yeni bir imaj kazanmasına sebep oldu. 2007 yılında yaş haddinden emekli oldu.  

Hocanın emeklisi olmaz diyen Nursaçan emeklililik döneminde de başta irşat hizmetleri olmak 

üzere sosyal ve kültürel etkinliklerine devam etmektedir
20

. Emekli olduktan sonra Kayseri’de “İlim 

Çevre ve Yardımlaşma Derneğini” kurarak sosyal ve kültürel faaliyetlere başladı. Bu dernek 

marifetiyle 2010 yılında çok büyük bir külliye olarak planlanan Kayseri Diyanet Eğitim Merkezinin 

yapımını üstlenerek bu konuya ağırlık verdi. Kayserinin ileri gelenleri ve hayır sahipleri ile görüşerek 

yapılacak hizmete desteklerini sağladı. Gelinen noktada müştemilat içerisinde bulunan cami başta 

olmak üzere diğer binalardan pek çoğu hayırseverler tarafından yaptırıldı ve hizmete sunuldu. Kalan 

kısmın inşaat çalışmaları yoğun bir şekilde devam etmektedir. 2011 yılında yapılan genel kurulda 

derneğin adı “İlme Hizmet Derneği” olarak değiştirildi ve halen bu isim ile sosyal, kültürel ve hayır 

hizmetlerine devam etmektedir.  

Emekli olduktan sonra resmi prosüdürden de uzak olduğu için daha rahat bir çalışma imkanı 

buldu. Kayseri’de bulunan Elif TV-TV Kayseri başta olmak üzere ulusal yayın yapan Kanal 7, Kanal 

A ve Beyaz TV’de de programlar yaptı. Zaman zaman TRT1 de programlara katıldı. Kanal A 

dışındaki diğer TV programlarına halen devam etmektedir. 2011 yılı Miraç kandilinde İstanbul Eyüp 

Sultan, Berat kandilinde de Sultan Ahmet Camiinde yaptığı ve kanal 7’de yayımlanan programları 

reyting birincisi olmuştur.
21

 Emekli olduktan sonra Ramazan aylarında Beyaz TV ve Kanal 7 

televizyonunda yaptığı iftar ve sahur programları ile yurtiçi ve yurtdışında çok takip edilen bir kişi 

olarak dikkat çekmektedir. 2014 ramazan ayında Kanal 7 televizyonundaki Cuma sohbetleri ve iftar 

programı en çok izlenen programlardan biri oldu.  

 İlerlemiş yaşına rağmen Diyanet İşleri Başkanlığı ve müftülüklerin düzenlemiş olduğu pek 

çok etkinlikte görev almaktadır. Yurtiçi ve yurtdışından gelen pek çok talebe olumlu cevap vererek 

hâlâ yurtiçi ve yurtdışında konferanslar vermekte, vaazlar yapmaktadır. Hocanın emeklisi olmaz diyen 

Nursaçan ilerlemiş yaşına rağmen etkin bir şekilde irşat faaliyetleri gerçekleştirmektedir.  

6) Genel Değerlendirme ve Sonuç 

1958 yılında Kayseri camilerinde vaaz etmeye başlayan Necmettin Nursaçan ömrünün yarım 

asırdan fazla bölümünü din hizmetlerinde geçirmiştir. Fahri vaiz olarak irşat hizmetlerine başlamış, 

imam hatip, Kayseri merkez vaizi, Kuran kursları müdürü, Kayseri il müftüsü ve Diyanet İşleri 

Başkan Yardımcısı olarak din hizmetlerinin ve Diyanet teşkilatının her kademesinde görev yapmıştır. 

Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı olarak görev yaptığı dönemde yaş haddinden emekli olan Nursaçan 

emekli olduktan sonra da vaaz-irşat ve din hizmetlerine devam etmiş, halen de devam etmektedir.  

                                                 
18 Hasan Yavuzer, İ. Necmettin Nursaçan, I.Hacılar Sempozyumu (11-13 Mayıs 2007), s. 682,685-686, Hasan Yavuzer, 

Necmettin Nursaçan, s. 165-167. 
19 Hasan Yavuzer, Necmettin Nursaçan,  s. 282-285, 371-376. 
20 Hasan Yavuzer, I. Hacılar Sempozyumu, s. 682-683. 
21 Yavuzer, Necmettin Nursaçan,  s.199. 
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Kayseri’de başlayan çeşitli gazete ve dergilerdeki yazıları radyo ve televizyon konuşmaları ile 

devam etti. Yıllar önce zaman zaman da olsa TRT radyo ve televizyonlarında yaptığı konuşmalar 

takdir ile takip edildi. Yerel televizyonların açılması ile Kayseri’de yayın yapan mahalli 

televizyonların vazgeçilmez konuşmacıları arasında yer aldı. Kayseri’de Başak TV ile başlayan 

televizyon programcılığı Elif TV ve TV Kayseri televizyonları ile devam etti. Elif TV ve TV 

Kayseri’de halen haftalık dini programları devam etmektedir. Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı olarak 

görev yaptığı dönemde gitmiş olduğu şehirdeki televizyon kanallarında da programlara çıkarak yöre 

insanına önemli mesajlar vermeye çalıştı. 

Bundan ayrı olarak TRT radyo ve televizyonu başta olmak üzere farklı TV kanallarında çeşitli 

programlara katıldı. Kanal A, Beyaz TV ve Kanal 7 gibi ulusal televizyonlarda  uzun süre dini 

programlar yaptı. Zamanla da televizyonların vaz geçilmez program yapımcıları arasında yer aldı. 

Günümüzde hem Kanal 7, hem de Beyaz TV’de canlı televizyon programları yapmaktadır. Bu 

programlar haftanın değişik günlerinde tekrar yayımlanmaktadır. Ramazan ayı dolayısıyla farklı 

televizyonlarda da programlara katılmaktadır. 

Etkin hitabeti ve uyguladığı vaaz metodu ile Kayseri halkının teveccühünü kazanan Nursaçan 

23 yıllık vaizlik ve 17 yıllık müftülük döneminde yaptığı vaazlar ve dualar ile ün yapmıştır. Diyanet 

İşleri Başkanlığı tarafından da takdir edilen Nursaçan hem vaiz hem de müftü olarak görev yaptığı 

yılarda yurtiçi ve yurtdışında pek çok irşat hizmetinde görevlendirilmiştir. Diyanet İşleri Başkan 

Yardımcısı olarak görev yaptığı dönemde ise ülke genelini dolaşarak gittiği yerlerde hem camilerde 

vaaz irşat görevinde bulunmuş hem de mahalli televizyonlarda konuşmalar yapmıştır.  

Almanya, Fransa, Belçika, Hollanda, İsveç, İsviçre, ABD, Bosna Hersek, Batı Trakya, 

Kazakistan, Türkmenistan, Suriye, Irak, Ürdün, Filistin, Suudi Arabistan, İran, Avusturya ve 

Avustralya’ya gitmiş, oralarda da vaaz ve konferanslar vermiştir
22

. Çeşitli vesileler ile yurtdışında da 

pek çok program gerçekleştiren Nursaçan ülkemizden binlerce kilometre uzaklarda yaşayan 

gurbetçiler tarafından da ilgi ve coşkuyla dinlenen bir hoca olarak dikkat çekmiştir.  

Vaizlik mesleğinde bir duayen olarak kabul edilen Necmettin Nursaçan pek çok meslek 

arkadaşı ve Diyanet İşleri Başkanı tarafından “Türkiye Vaizi”
23

 ve “Sultanül Vaizin”
24

 gibi ünvanlar ile 

taltif edilmiştir.  

Örnekler ile konuyu açmak gerekirse Kayseri merkez vaizi olarak görev yaptığı dönemde 

Diyanet İşleri Başkanlığı doğu ve güneydoğu illerine Nursaçan hocanın’da içinde yer aldığı irşat 

ekipleri göndermiştir. Hakkâri’de gerçekleşen bir programda konuşma sırası kendisine gelen 

Necmettin Nursaçan Kayseri merkez vaizi diye kendisini tanıtınca, heyette bulunanlardan dönemin 

Ankara Müftüsü Hasan Şakir Sancaktar ve Malatya Müftüsü Nurettin Öner “Hayır sen Kayseri vaizi 

değil Türkiye vaizisin”. Orada bulunanlara da “hayır hayır bu hocanız Kayseri vaizi değil “Türkiye 

Vaizidir” diye mukabele etmiştir
25

.  

Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı iken gittiği hac görevinde kendisinin organizesinde ve 

sunuculuğunda düzenlenen bir programda Diyanet İşleri eski Başkanlarını kürsüye davet ederken her 

biri hakkında takdire şayan sözler ile onları kürsüye davet etmiştir.  Kürsüye çıkan başkanlardan her 

birisi de benzer sözlerle Nursaçan hocaya iltifatlarını dile getirmişlerdir. Diyanet İşleri Eski 

Başkanlarından Dr. Lütfü Doğan ise Necmettin Nursaçan için “Sultanül Vaizin”
26

sözleriyle onu taltif 

etmiştir.  

Diyanet İşleri eski Başkanı Prof.Dr. Ali Bardakoğlu Necmettin Nursaçan ve hizmetleri ile 

ilgili takdir dolu sözler söyledikten sonra “kendisinin haberi yok ama biz gitttiğimiz yerlerde hep 

Necmettin Nursaçan’ı örnek müftü olarak gösterirdik”
27

 demektedir.  

Kayserili olan Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ise Necmettin Nursaçan için “Bizim yetişme 

çağımızda Necmettin Hoca Kayseri gençliğinin hafızasında etkileyici, heyecanlı, coşkulu vaazları ile 

                                                 
22  Yavuzer, Necmettin Nursaçan, s.131-132. 
23  Yavuzer, Necmettin Nursaçan, s.130. 
24 Yavuzer, Necmettin Nursaçan, s. 149-150, 377. 
25  Yavuzer, Necmettin Nursaçan, s.130. 
26  Yavuzer, Necmettin Nursaçan, s.149-150, 377. 
27  Yavuzer, Necmettin Nursaçan, s.250. 
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hepimizde, herkeste çok büyük iz bırakmıştır. Bugün de kendisi makarrı ulemanın bir temsilcisidir. 

Necmettin Hoca bütün Kayseri halkı üzerinde yönlendirici olmuştur. Herkes tarafından sevilip 

sayılmış ve kucaklanmıştır. Kayseri’den çıkan böyle bir kişi bugün televizyonlar vasıtasıyla bütün 

Türkiye sathında çok takdir ve saygı uyandıran bir hoca efendi olmuştur. Necmettin Nursaçan büyük 

bir irşat ehlidir. Birçok insanın doğru yolu bulmasında kitle eğitimi vermiş bir kişidir. Ben kendim de 

küçüklükten beri kendisini dinlemiş ve kendisinden etkilenmişimdir. Nursaçan Hoca sadece geçmişe ve 

bugüne değil yeni hoca efendilere de örnek bir şahsiyettir”
28

 demektedir. 

Fatma Okkesim isimli ev hanımı bayan “Biz Necmettin Nursaçan hocayı çok seviyoruz. O 

hakikaten Kayseri’ye nur saçtı. Hepimiz O’nun vaaz ve sohbetleri ile büyüdük. Kayserinin taşında 

toprağında, yediden yetmişe her yaştan insanda O’nun emeği ve hakkkı vardır” demektedir. Kayseri 

Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki
29

, Erciyes Üniversitesi Rektörü Fahrettin 

Keleştemur
30

, Kayseri il Müftüsü Ali Maraşlıgil
31

 ve daha pek çok kişi
32

 de Necmettin Nursaçan ve 

hizmetleri ile ilgili takdire şayan sözler dile getirmişlerdir. 

    Hiç şüphesiz ki bu teveccühler boşa olmamıştır. Bu teveccühler bir azim, gayret ve 

başarının sonucudur. Nursaçan Bey’e başarının sırlarını sorduğumda aldığım cevap şöyle olmuştır. 

 - Her şeyden önce işimi sevdim. Kendimi tamamen işime verdim. İzin kullanmazdım. 

Sadece il dışına giderken kanun emri olduğu için izin alırdım. Esasen il dışına gitmenin amacı da 

çoğunlukla hizmet amaçlı olurdu.  

 Yazında-güzünde, bayramında seyranında, acısında tatlısında halk ile beraber olup, her 

zaman kendimi yenilerdim. İyi niyet, azim ve gayret ile birleşince başarı kendiliğinden geliyor. Ama 

hiçbir şey de durduğu yerde kendiliğinden ve tesadüfen olmuyor. Gerçekten çok çalıştım, hem de 

mesai mefhumu tanımadan çalıştım. Vaazlarımda ve beşeri ilişkilerimde Kuranı Kerimde buyrulan 

“insanları en güzel metotlarla ve ikna edici deliller ile davet et. Kaba ve kırıcı olma” ayetini
33

 kendime 

düstur kabul ettim. 

 Sevgili peygamberimizi örnek aldım. Onun tatlı dili, güler yüzü, ikna edici ve yapıcı üslubu 

benim için bir referans, bir ilham kaynağı oldu. Bu da beni başarıya götürdü. 

Hem vaizlik hem de müftülük dönemimde ayet, hadis ve İslam tarihinden örnekler, Hz. 

Peygamber ve sahabe dönemine ait misaller ile cemaate olumlu mesajlar vermeye çalıştım. Yakın 

tarihimizden, milli ve manevi değerlerimizden örnekler ile konularımı süsledim. İyi niyet ve 

samimiyet başarıyı getirdi. Gelinen noktada vaazlarım daha geniş kesimlerden dinlenmeye başladı. 

Görülen ilgi ve kazanılan itibar sayesinde sözümüz geçmeye ve hatırımız sayılmaya başlandı. Bu 

durum ise Kayseri’de pek çok hayırlı hizmetlere de vesile oldu.  

Nazik, kibar, güven veren beşeri münasebetler hem resmi kurumlar,  hem de sivil toplum 

kuruluşları ile ilişkilerimizi olumlu etkiledi. Benzer uygulamalarım iş adamları ile de çok olumlu 

gelişmeler kaydetmemize vesile oldu. Bu gelişmeler yaptığımız ve yapacağımız işlerde halkın ve 

yetkililerin desteğini yanımızda ve arkamızda görmemize sebep oldu.  

 Emekli olduktan sonra da bir kenara çekilip boş durmuyorsunuz. Bir taraftan televizyon 

programları diğer taraftan vaaz-nasihat, bir diğer taraftan da sosyal ve kültürel etkinlikler ile 

hizmetlerinize ve faaliyetlerinize devam ediyorsunuz! Bu konuda neler söylemek istersiniz şeklindeki 

soruma aldığım cevabın Nursaçan hocayı daha iyi tanımaya ve anlamaya yeteceği kanaatindeyim.  

“İstanbul’da ikamet eden hayırsever hemşerimiz merhum Kadir Has Kayseri’de yaptırdığı bir 

hayır eserinin açılışında yaptığı konuşmada şöyle dedi.  “Sanmayın ki buraya yaptığımız hayırlarla 

öğünmeye geldim. Doğduğum topraklarla ödeşmeye geldim” dedi.  Onun gibi bizim ki de öyle. Biz 

görevde iken görev yapmak mecburiyetinde idik. Bu yüzden yaptığımız işlerin birçoğunu yapmak 

zorunda olduğumuz için yaptık.  

                                                 
28  Yavuzer, Necmettin Nursaçan, s.243-247. 
29  Yavuzer, Necmettin Nursaçan, s. 5-6. 
30 Yavuzer, Necmettin Nursaçan, s. 255-257. 
31 Yavuzer, Necmettin Nursaçan, s.253-255. 
32 Yavuzer, Necmettin Nursaçan , s.257-426. 
33 Nahl Suresi, 125. 
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Emekli olduktan sonra böyle bir mecburiyet durumu yoktur. Çalışıp çalışmamak tamamen 

kişinin kendi elindedir.  Fakat Allah’ın da milletimizin de bizde çok hakları vardır. Bu yüzden gönüllü 

olarak sosyal, kültürel ve din hizmetlerine ara vermeden devam etme kararı aldım. Yıllarca her konuda 

bana destek veren ve her hizmetimizde yanımızda yer alan Kayseri halkına karşı vefa borcumu 

ödemek istedim. Doğduğum, büyüdüğüm ve her türlü imkânı elde ettiğim topraklarım ve bu 

toprakların insanlarına karşı kendimi sorumlu kabul ettim. Bu sorumluluğumun gereğini yerine 

getirmek için çalışıyorum. Sağlığım da müsait olduğu için Cenabı Allah’a çok şükür çok etkin bir 

şekilde bu faaliyetlerime devam ediyorum. Çok önemli işler yaptığımız kanaatindeyim. Kayseri 

halkından, yetkililerden ve her gittiğim yerde tanıdığım veya tanımadığım pek çok kişiden  aldığım 

olumlu tepkiler de bunun en güzel göstergesi oluyor. Sağlığımız müsait oldukça koşmamızın ve 

çalışmamızın gerekliliğine inanıyorum. 

 Esasen halkımız her hazırlığı yapıyor, bizi davet ediyor, bize sunum kalıyor. Ebette bunun 

da zorlukları vardır. Ama insan isteyerek yapınca zorlar kolay oluyor. Ana kuş yem getirir de civcivler 

kapışır ya muhterem halkımız kulak kesilip dinliyor, bizden öncekiler bin bir fedakârlıkla 

kültürümüzü, medeniyetimizi kurmuşlardı. Bu gün vatanımıza, milletimize, milli ve manevi 

değerlerimize sahip çıkmak bize düşüyor. 

 Muhterem halkımız bugünün ulaşım ve iletişim imkânlarıyla bizden irşat hizmetleri 

bekliyor. Ben de günün ulaşım ve iletişim imkânlarıyla irşat hizmetimizi etkin bir şekilde sürdürmenin 

gerekliliğine inanıyorum”
34

demektedir. 

Daha önce de belirtildiği üzere son dönemin en önemli hatiplerinden biri olan Necmettin 

Nursaçan yapıcı, birleştirici ve kolaylaştırıcı bir metot kullanmış, Hz. Peygamberin tebliğ metodunu 

kendisine prensip olarak kabul etmiştir. Bağırıp çağırmadan, kırıp incitmeden ve kimseyi cehennem ile 

korkutmadan sevdirici, teşvik edici ve ikna edici bir uslup kullanmıştır. Tüm bu gayretler meyvesini 

vermiş, Nursaçan önce Kayseri’de sonra ülke genelinde daha sonra da yurtdışında sevilen ve ilgi ile 

takip edilen bir hoca efendi olmuştur.  

 Yapılan hizmetlerin Kayseri ve Kayserili üzerindeki yansımasına baktığımızda şunları 

görmekteyiz. Ülke genelinde Kayseri dindar bir şehir olarak kabul edilmektedir. Kayserili de manevi 

değerlere önem veren dindar insanlar olarak bilinmektedir. Her yerde olduğu gibi Kayseri’de de 

hayatın çeşitli alanlarında yaşanan pek çok olumsuzluklara rağmen halkın önemli bir kısmı dini ve 

milli değerlere bağlılık konusunda azami gayreti göstermektedir. Kayseri halkının bu hassasiyeti 

göstermesi konusunda şüphesiz ki çok çeşitli etmenler rol oynamaktadır. Gelenek ve göreneklere 

bağlılık, büyüklerden gördükleri güzel alışkanlıklar onları din ve dini konularda hassas olmaya 

itmiştir. Ancak 50 yılı aşkın bir süre cami kürsülerinden verdiği vaazlar ile Necmettin Nursaçan’ın da 

bu konuda önemli payı olduğu bilinmektedir. Nursaçan, etkileyici hitabeti, sempatik tavır ve 

davranışları ile dinleyenler üzerinde etkili olmuştur. Anlattığı örnekler ve verdiği misaller Kayseri’de 

yıllarca dilden dile dolaşmıştır. Kuran ve hadis konusundaki bilgisi, İslam tarihi konusundaki tecrübesi 

vaaz ve nasihatlerine yansımıştır. Kayseri’nin dindar bir şehir olmasında Necmettin Nursaçan’ın da 

önemli payı bulunmaktadır.   

Günümüzde özellikle eğitim, sağlık ve din konusu başta olmak üzere Kayseri’de hayır işlerinde 

bir yarış başlamış, tüm Kayserililer bu yarışa katılma çabasına girmişlerdir. Kayseri’nin ve 

Kayserililerin bu noktaya gelmesi şüphesiz ki kolay ve kendiliğinden olmamıştır. Bu işe gönül ve 

emek verenler olmuş, bu kişiler halkı bu konularda aydınlatmış,  yönlendirmiş ve teşvik etmiştir. 

Onlardan bir tanesi de Kayseri’nin yetiştirdiği Necmettin Nursaçan’dır. Hemen her türlü hayır işinde 

görev alan Nursaçan, gerek bu konuda kamuoyu oluşturulmasında görev alarak gerekse hayır sahipleri 

ile birebir görüşerek onları hayır işine teşvik etmiştir. Kendisi de bizzat hayır işlerinde aktif rol almış, 

hayır eserler bırakmıştır. Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesinde kendi adına bir Perinatoloji bölümü 

yaptırmak suretiyle sözlerini icraata dökerek diğer insanlara örnek olmuştur. Bu örnek davranış başta 

Diyanet yayınları olmak üzere, yazılı ve görsel yerel basında da önemli yer almıştır
35

. Başka hayır 

                                                 
34 Yavuzer, Necmettin Nursaçan, s.193-196. 
35 http://www.diyanet.gov.tr/turkish/DIYANET/2001aylik/aralik/haberler.htm, Kayseri Anadolu Haber Gazetesi 

(07.02.2001), Yeni Star Haber Gazetesi (07.02.2007) 
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işlerinde de bulunan Nursaçan böylece söz ve davranışları ile hayır işlerinde yaşanan toplumsal bir 

değişimin öncüsü olmuştur.  

Kayseri’nin bir diğer özelliği de huzur şehri olarak bilinmekte ve öyle kabul edilmektedir. 

Asayişin sağlanması ve huzurun temin edilmesinde emniyet güçlerinin payı hiçbir zaman inkâr 

edilemez bir gerçektir. Kamu görevlilerinin, yerel yönetimlerin, sivil toplum kuruluşlarının da bunda 

çok önemli katkıları bulunmaktadır. Bunlardan ayrı olarak 50 yılı aşkın bir sürede vaaz ve 

nasihatlerinde halkı hak, hukuk, adalet, kardeşlik, yardımlaşma, dayanışma, kul hakkı, yetim hakkı, 

devlet-millet hakkı, birlik, beraberlik, sevgi, saygı ve hoş görüye davet eden, televizyon konuşmaları 

ve yazıları ile de bunları perçinleştiren Nursaçan’ın da önemli katkıları bulunmaktadır.  

Ülke genelinde yaşanan sağ sol çatışmalarında, alevi sünni gerginliklerinde, laik anti laik diye 

halkın bölünmeye çalışıldığı dönemlerde o hep sağduyudan yana olmuştur. Doğu ve güneydoğuda 

yaşanan terör olayları ve bu olaylarda hayatını kaybeden şehit cenazelerinde hep o öne çıkmıştır. 

Başörtüsü konusunda yaşanan gerginlikler döneminde halkı sükûnete davet etmek ve öfkeleri 

yatıştırmak için gösterdiği gayretler neticesini vermiş, her türlü provokasyonlara rağmen Kayseri bir 

huzur şehri olarak kalmaya devam etmiştir. Kayseri’nin huzur kenti olmasında Necmettin Nursaçan 

önemli bir fonksiyon üstlenmiş ve bu fonksiyonu da başarı ile yürütmüştür.   

Kayserinin bir başka özelliği de sanayi ve ticareti ile de öne çıkmış bir kentimiz olmasıdır. 

Bunda yatırımcı ruhun ve cesaretin önemli payı bulunmaktadır. Nursaçan her vesile ile halkı ticaret ve 

yatırıma teşvik etmiştir. Her türlü ticari iş yerinin açılışına katılarak bereket duası yapmıştır. Her türlü 

temel atma ve yatırım işlerine iştirak ederek hayır duada bulunmuştur. Bunun için gece gündüz 

dememiş, imkânlar ölçüsünde sanayici ve ticaret erbabının yanında yer almayı kendisine bir şiar 

edinmiştir. Kayseri’de yapılan pek çok hayır işinde kendisine en büyük desteği de sanayici ve ticaret 

erbabı vermiştir. Onların katkı ve destekleri ile hayır işlerinde bir çığır açılmıştır. Kayseri’de sanayi ve 

ticaretin gelişmesine, hayır işinde bir çığırın açılmasına ve hayır işlerinin bir yarış haline gelmesinde 

Nursaçan’ın önemli katkısı olmuştur.  

Kayserinin dikkat çeken ve öne çıkan özelliklerinden bir tanesi de temiz ve düzenli bir kent 

olmasıdır. Bunda en büyük payın yerel ve genel yönetimler olduğunda en ufak bir şüphe ve tereddüt 

bulunmamaktadır. Bununla beraber sivil toplum kuruluşları başta olmak üzere her bir vatandaşa da 

önemli görevler düşmektedir. Bir din adamı olarak Nursaçan yıllarca Kayseri halkını temizlik 

konusunda uyarmış, temizliğin dinin yarısı olduğunu her vesile ile dile getirmiştir. Herkes kendi 

evinin önünü temizlerse tüm sokak, cadde ve mahallenin temiz olacağını söyleyerek bu konuda 

insanları yönlendirmiştir. Allah’ın ve Hz. Peygamberin temiz olduğunu, onların temizleri ve 

temizlenenleri sevdiğini dile getiren ayet ve hadisleri sık sık gündeme getirerek maddi ve manevi 

temizlikten bahsetmiştir. Çevreye, komşu malına, yetim hakkına ve devlet malına zarar vermeme 

konusundaki ikaz ve uyarıları ile de Kayseri’de önemli bir boşluğu doldurmuş, değişimin öncüleri 

arasında yer almıştır.   

Hizmetleri sadece Kayseri ile sınırlı kalmamış, başta komşu iller olmak üzere ülke geneline 

yayılmıştır. Etkin hitabeti, başarılı vaazları ve irşat hizmetleriyle tanınan Necmettin Nursaçan irşat ve 

din hizmetleri alanında Kayseri sınırlarını aşıp, ülkenin dört bir yanına, daha sonra da Avustralya, 

Avrupa, Balkan ülkeleri ve Türk Cumhuriyetleri’ne irşat ve din hizmetleri götürmüştür. Gerek cami 

kürsülerinden gerekse konferans salonlarından gerekse de TV ekranlarından yaptığı konuşma ve 

dualar yurtiçinde olduğu gibi yurtdışında yaşayan vatandaş ve soydaşlar tarafından da ilgi ile izlenen 

bir hoca olarak dikkat çekmiştir
36

.  

Aşağıda verilen kaynaklardan da anlaşıldığı üzere hocanın emek ve gayretleri boşa 

gitmemiştir. Necmettin Nursaçan meslek hayatında hizmetin karşılığını gören ve hizmetin takdir 

edildiğine şahit olan ender insanlardan bir tanesi olmuştur. Takdir edileceği üzere bizde genelde insan 

öldükten sonra kıymete binmektedir. Öldükten sonra onunla ilgili mersiyeler yazılıp, hatıralar 

anlatılmakta ve kitaplar bastırılmaktadır. İsimleri de kendisi öldükten sonra bir yerlere verilmektedir. 

Necmettin Nursaçan hayatta iken bunların tamamını yaşamış ve hepsine şahit olmuş ender kişilerden 

birisidir. Düzenlenen sempozyumlarda hakkında bildiriler sunulmuş
37

, yazılan pek çok kitapta kendisi 

                                                 
36 Yavuzer, Necmettin Nursaçan, s.344-345, 362-366, 398-401. 
37 Yavuzer,  “İ.  Necmettin Nursaçan”, 1. Hacılar Sempozyumu, s.671-688. 
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ile ilgili bölümler yer almış
38

, hakkında lisans tezi hazırlanmış
39

, doktora tezlerinde kendisinden ve 

hizmetlerinden bahsedilmiş
40

, yazılan makalelerde hizmetlerine yer verilmiş
41

, ansiklopedilerde
42

, 

gazete ve dergilerde çıkan yazılarda hayatı, hatıraları ve hizmetleri anlatılmıştır. Tarafımızdan yapılan 

bir çalışma ile de
43

 Nursaçan’ın başka hiçbir yerde bulunamayacak hatıraları ve hizmetleri gün yüzüne 

çıkarılmıştır. 

Özlüce söylemek gerekirse Necmettin Nursaçanlar kolay yetişmemektedir. Önce Kayseri halkı 

sonra da yurtiçi ve yurtdışında yaşayan vatandaş ve soydaşlar Necmettin Nursaçan’a sahip çıkmış, 

programlarını dikkatle takip ederek hizmetlerine destek olmuştur. Hem görevde olduğu dönemde hem 

de emekli olduktan sonra Diyanet İşleri Başkanlığı da kendisinden en iyi şekilde yararlanma yoluna 

gitmiş, halen de bu tutumunu devam ettirmektedir.  

Başta Diyanet personeli olmak üzere tüm kamuoyu Diyanet İşleri Başkanlığından Nursaçan’ın 

vaaz ve televizyon konuşmalarını yeniden değerlendirip, onları kitap haline getirmesini, başta bu işi 

yapan ve yapacak olan personel olmak üzere tüm teşkilata ulaştırmasını beklemektedir. Sadece 

teşkilata değil tüm kamuoyuna ve okuyuculara da bu eserlerin ulaşması için gerekenin yapılması 

önemli bir hizmet olarak kayıtlarda yerini alacaktır. Bu hizmetiyle Diyanet hem bu konudaki önemli 

bir boşluğu doldurmuş hem de en fazla ihtiyaç duyulan örnek bir din adamı portresini teşkilata ve 

kamuoyuna sunmuş olacaktır. Diğer taraftan başta akademisyenler olmak üzere araştırmacı ve 

yazarların Necmettin Nursaçan hakkında daha fazla çalışma yaparak Onun hayatı, hatıraları ve 

hizmetlerini daha detaylı bir şekilde ortaya koyması da bir başka önemli hizmet olarak 

değerlendirilecektir. Bu çalışmalar ile Necmettin Nursaçan’ı başarıya götüren yollar irdelenerek din 

hizmetlerinde sorumluluk alan ve alacak olan kişilere örnek olarak sunulmuş olacaktır. Benzer 

çalışmaların bir diğer katkısı ise günümüzde en çok ihtiyaç duyulan örnek bir din adamının sosyal, 

kültürel, dini ve milli konulardaki katkılarının daha iyi anlaşılmasına katkı sağlayacak olmasıdır. 
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