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AKKINDA YAZILMIŞ bu kadar kitaba rağmen, Bediüzza-

man’ın hayatının yeterince bilindiği söylenebilir mi?
Bu soruya evet cevabı vermeye hazır olanlar da, hayır diye
cevap verecek olanlar da vardır. Cevabı ‘evet’ olanlar da, elinizdeki kitabı alıp sonuna kadar okuduğunda, bu soruya verilmesi gereken doğru cevabın ‘Hayır’ olduğu sonucuna ulaşacaktır.
Akrebin Kıskacında, Bediüzzaman’ın hayatı üzerine bir çalışma olmakla birlikte, onun hayatını bir kronolojik sıra içinde
baştan sona ele alan bir çalışma değil. Bilakis, Bediüzzaman’ın
Cumhuriyet döneminde haksız yere çıkarıldığı ilk mahkeme
olan Eskişehir Mahkemesinde yaptığı müdafaayı merkeze alıyor; ve bu müdafaanın arkaplanını çözümlemek için 1926’ya
kadar geriye giderek, on yıllık bir süreçte Bediüzzaman’ın yaşadıklarını ve yaptıklarını Türkiye toplumunun maruz kaldığı
siyasal ve sosyal gelişmelerle paralel bir şekilde irdeliyor. Bu
analizi adım adım takip ederken, ‘yeterince biliniyor’ olduğunu düşündüğümüz bu on yılın keşfedilmeye açık nice veçhe
barındırdığını bize gösteriyor.
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Akrebin Kıskacında

Bununla birlikte, Akrebin Kıskacında yazarı, Bediüzzaman’ın hayatından on yıllık bir dilimi anlatmak üzere yola çıkmış değil. Değerli dostum, kardeşim, arkadaşım Ahmet Özkılınç, hukukçu kimliği ve meslekî birikimiyle Bediüzzaman’ın
arkadaşlarıyla birlikte idamla yargılandığı Eskişehir Mahkemesinde yaptığı müdafaayı bütün zamanların mağdur ve
mazlumları için öfke ve teslimiyet çıkmazı dışında bir ‘üçüncü yol’u gösteren örnek bir savunma olarak inceden inceye inceleyip yorumlarken geriye dönük bu tarihsel araştırmayı gerçekleştiriyor.
İyi de yapıyor.
Böylece, sadece Bediüzzaman’ın hayatının 1926-1935 arasındaki on yılını değil, bu on yılda Türkiye’de yaşanan olayları, bu olaylar ile Risale-i Nur’ların telif süreçleri arasındaki
bağlantıyı anlıyoruz. En önemlisi, ordusu ve bürokrasisiyle
devlete hâkim olan, medyayı yönlendiren, dahası mahkemeleri de kıskacına alan bir zümreye karşı Bediüzzaman’ın sadece sözün ve hakikatin gücüne dayanarak ortaya koyduğu
mücahedenin destansı niteliğini daha bir berraklıkla kavrıyoruz.
Özkılınç’ın çalışması bu özellikleriyle, Bediüzzaman araştırmaları için bir dönüm noktası olacak nitelikte. Zira, bütün
bir hayatı hızlıca ele almak yerine bir döneme odaklanıyor. Bu
dönemi ise, o günün sosyal-siyasal olayları ve gelişmeleri ile
birlikte irdeliyor ve bu uğurda ciddi bir arşiv ve belge araştırması içeriyor. Yanısıra, irdelediği bu dönemden her zamanın insanı için ‘öfke ve teslimiyet çıkmazı dışında bir üçüncü
yol’un haritasına ulaşıyor. Türkiye’nin son yıllarında ipuçlarına adım adım ulaşıyor olduğu Ergenekon düğümü de dikkate
alındığında, bu yol daha bir anlam kazandığı gibi, Ergenekon
olgusu ciddi bir tarihsel derinlik kazanıyor.
Bu çalışmanın bir başka özelliği daha var. Biraraya gelen
olaylar, birbiriyle bağlantısı keşfedilen olgular, bir müdafaa
cümlesinden çıkarılan çok önemli bir tarihsel ipucu.. derken,
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kitap âdeta bir dedektif romanı okuyormuş gibi, heyecanla
kendisini okutturuyor.
Sevgili kardeşim Ahmet Özkılınç’ı yıllar alan ciddi bir
emek, araştırma ve analizin meyvesi olan ve Bediüzzaman
araştırmaları için yeni bir soluk getiren bu kitabı için tebrik
ediyorum.
Dilerim, bu çalışma onun için bir ilk olur ve Bediüzzaman’ın
hukuk mücadelesi ve manevî mücahedesinin daha başka safhalarına dair yeni çalışmalar da gerçekleştirir. Elbette, bu araştırmalardan devşirilecek nice yeni bilgi ve nice yeni hakikat
dersi ile birlikte…
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