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ALİ HİMMET BERKÎ
1883'de Elbistan'da doğdu. Eski Temyiz reislerindendir. Kendi sahasıyla alâkalı
kıymetli eserlerin sahibidir. l976'da Ankara'da vefat etti.
Eski Temyiz Reislerinden Ali Himmet Berkî Hocayı sağlığında Ankara'daki evinde
ziyaret etmiştim. Aramızda yaşayan Osmanlı neslinin son temsilcilerinden birisiydi.
Ali Himmet Hoca "Elbistan'da evliyadan bir Himmet Baba vardır. Annem, 'Eğer
oğlum olursa ismini Himmet korum.', diye niyet edip, Cenab-ı Hakk'a yalvarmış.
Allah duasını ve niyetini kabul edince, benim adımı Ali Himmet koymuşlar." diye ismi
ve memleketiyle ilgili hatırasını anlatıyordu.
Hukuk ve tarih sahasında çok kıymetli eserler veren Ali Himmet Bey, uzun yıllar
Temyiz Reisliği yaptıktan sonra l950 yılında Temyiz Reisliğinden emekli olmuştu.
Medresetü'l-Kuzat'tan sınıf birincisi olarak mezun olduğunu ifade eden Ali Himmet
Berkî'ye, Bediüzzaman Said Nursî ile ilgili hatıralarını sorunca, Onu ilk defa İkinci
Meşrutiyetten önce İstanbul'da Fatih'te gördüğünü söyledi ve hatıralarını anlatmaya
başladı:
İlim Muhitlerinde Herkes Ondan Bahsederdi
"Ben o yıllarda Medresetü'l-Kuzat'ta talebe idim. Talebe arkadaşlar arasında ileri bir
derecemiz vardı. Bütün İstanbul'a Bediüzzaman'ın ismi ve şöhreti yayılmıştı. Bütün
ilim muhitlerinde herkes ondan bahsediyordu."
"Fatih'te bir handa misafireten kalıyormuş, herkesin her çeşit sualine cevap
veriyormuş, diye hakkında çok rivayetler duyuyorduk. Talebe arkadaşlarla gidelim
diye karar verdik. Bir grup arkadaşla bu meşhur zatı ziyarete gittik."
"O gün Fatih'te bir çayhanede olduğunu, sorulan suallere cevap verdiğini işittik.
Hemen oraya gittik. Çok kalabalık bir meclisi ve sırtında garip bir elbisesi vardı. Bir
hoca kisvesi yoktu. Şarkın mahallî kıyafetiyle oturuyordu."
"Biz yanına vardığımızda Bediüzzaman kendisine sorulan suallere cevap veriyordu.
Etrafındaki ilim sahipleri, derin bir sessizlik ve hayranlık içinde dinliyorlardı
kendisini. Herkes verdiği cevaptan memnun ve tatmin oluyordu."
"Felsefecilerden, sofistlerin iddia ve fikirlerine cevap veriyordu. Aklî, mantikî
delillerle onların görüşlerini çürütmüştü."
Lügatte ve Kelâmda Üzerine Kimse Yoktu
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"Benim ilk defa görmem ve görüşmem o zaman olmuştur. Benim Bediüzzaman
hakkında görüşlerim ise şudur:
"Her lügati bilirdi. Arapça lügatten herhangi bir kelime sorsanız, hemen
cevabını ve mânasını verirdi. Sonra kelâmda üzerine kimse yoktu. Bu iki ilimde,
bilgisine son yoktu. Arap edebiyatı, Fars edebiyatı, Doğu ve Batı edebiyatına vakıftı.
Yine hakkında yaygın fikir, bir din adamı olarak kimseden hediye, para vesaire
almıyordu. İsteseydi çok şeylere sahip olabilirdi. Dünyada dikili bir ağacı yoktu."
İlmine İtiraz Edemeyenler, Onu İftira ile Çürütmek İstiyorlar
"İslâmcı bir zattı. Ona atılmak istenen taşlar hep iftira taşıdır. Şöyle-böyle derler,
kat'iyyen doğru değildir. Eserleri meydandadır, onun ilmine, irfanına başka bir delil
aramaya ihtiyaç yoktur. Çünkü eserleri Nur Külliyatı meydanda ve ellerdedir.
Kat'iyyen Kürtçü falan değil, hep yalan ve iftira atıyorlar. Yıllardır adlî ve resmî
mercilerden geçen Nur Risaleleri çok incelendi. Her şeyi ile meydana kondu. İlmine
itiraz edemiyorlar, ancak iftira ile çürütmek istiyorlar."
(bk. Necmeddin ŞAHİNER, Son Şahitler-I)
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