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EDİTÖRDEN

Mehmet KAPLAN1

Keyfiyetli ve istifadeli çalışmalar ile yine karşınızdayız. Bu sayımızda bir farklılık 
yaparak belli bir kapak konusuna yoğunlaşmak yerine farklı konularda yazılmış ma-
kalelere yer verdik. Bundan sonraki süreçte de akademik formatta hazırlanan çeşitli 
konular üzerinde yazılmış makalelere yer vermeye devam edeceğiz. 

Dergimizin hakemli makaleler bölümünde beş hakemli makale, diğer çalışmalar 
bölümünde ise dört makale ve bir de Köprü dergisinin olmazsa olmazlarından olan 
Risale-i Nur Külliyatından derleme yer almaktadır.

İlk yazımız Mustafa Said İşeri tarafından kaleme alınan “Kur’an’ın Tevhid Hakikati 
ve Risale-i Nur’da Tevhid Risaleleri” başlıklı yazıdır. Kur’an’ın tevhid hakikatine kav-
ramsal ve İslam düşünce geleneği içindeki tartışmaları nazara vererek odaklanan yazı 
daha sonra Bediüzzaman Said Nursi’nin farklı tarihlerde telif ettiği tevhid merkezli 
risaleleri kısaca inceleyerek tevhide dair birbirinin tekrarı olmayan zengin bir içerik 
sundukları dikkatlere sunulmaktadır.

İbrahim Kaygusuz makalesinde “kök paradigmalar” üzerinden Risale-i Nur’un kit-
lesini tekrar nasıl inşa edeceğinin kritik bir imtihan olduğuna değinerek Nurculuk 
hareketinin geçirdiği kırılmalara dikkat çekmekte ve zor zamanlarda Bediüzzaman 
Said Nursi Olayı kitabının yazarı –yakın zamanda vefat eden– sosyolog Şerif Mardin’e 
atıfta bulunarak yazısını şekillendirmektedir.

“Cemaatler ve Sivil Toplum” başlıklı yazısı ile Levent Ertekin “cemaat”, “sivil top-
lum” vb. kavramları tanımlayarak Risale-i Nur hareketinin resmi, siyasi yapıdan uzak 
durduğunu ifade etmekte ve cemaatlerin sivil alanda kalması gerektiğini vurgulamak-
tadır. 

Abdulkadir Menek, Said Nursi’nin “meşrutiyet” ve “hürriyet”e dair görüşlerini in-
celerken, Mahmut Kaplan ise makalesinde Risale-i Nur’daki “ehl-i sünnet”, “tasavvuf” 
ve “tarikat” hakkındaki tespitlere yer vermektedir.

Diğer çalışmalar bölümünde ilk yazımız Atilla Yargıcı hocamızın. Hocamız “Irkçılı-
ğın Reçetesi: Tevhid Eksenli Bilim Eğitimi ve Din” isimli makalesinde Risale-i Nur’dan 
hareketle ırkçılık hastalığının reçetesini sunmakta ve kardeşlik vurgusunu ön plana 
çıkarmaktadır. Kardeşliğin ise sloganik İslam anlayışıyla değil  ancak inanç ve ahlak 

1  Editör, Sosyolog, Risale-i Nur Enstitüsü, mehmetkaplan@rne.com.tr
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eksenli kardeşlik projesini hayata geçirecek bir eğitim ile mümkün olabileceğini sa-
vunmaktadır. 

Taha Çağlaroğlu “İç Kanamanın Anlamı” isimli yazısında temas halinde olunan her 
şey –Allah unutulduğu takdirde– birlikte olunsa bile ayrılık acısının tasavvuruyla kal-
bi acıttığını, mülakat (görüşme/kavuşma) sırasında sevilenlerle bir aradayken başla-
yan “tasavvur-u zevaldeki elem” iç kanama olarak nitelendirilebilecek bir sıkıntının 
başlangıcını teşkil etmekte olduğunu dile getirmektedir.

Kaplan Üstüner hocamız bütün ibadetlerin ruhu olan ihlas meselesine odaklanır-
ken,  “Levent Bilgi Cemaat nedir? Ne değildir?” başlıklı yazısı ile cemaat kavramı üze-
rine yeniden düşünmeye davet etmektedir.

Derginin son kısmında Risale-i Nur’dan hazırladığımız seçme metinler yer almak-
ta olup bu sayıdaki makalelerin temas ettiği bölümler ön plana çıkmaktadır. Sizi yazı-
larla baş başa bırakırken bir sonraki sayımızda görüşmek üzere inşaallah.

Eylül 2017
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EDITORIAL

Mehmet KAPLAN1

With qualified and utility works we are in the presence of you again. In this issue, 
we give place to articles written in different topics instead of concentrating on a speci-
fic cover, by making an alteration. Henceforwards we will continue to include articles 
written on various topics prepared in academic format.

In the peer-reviewed article section of our magazine there are five peer-reviewed 
articles, four articles in the other works section and a compilation of the Risale-i Nur 
Collection, which is one of the essentials of the Köprü magazine.

Our initial article is entitled "The Tawheed Truth of the Qur'an and the Tawheed 
Risales in the Risale-i Nur" indited by Mustafa Said İşeri. The article, which focuses on 
the Qur'anic tawhid truth in conceptual and controversial traditions of Islamic thou-
ght, is followed by a brief review of the tawhid-centered treatises that Bediuzzaman 
Said Nursi wrote in different dates and is presented with careful attention to the rich-
ness of each other's rich, non-repetitive content.

Ibrahim Kaygusuz, in his article, draws attention to the breakages that Nurculuk 
movement got through, by pointing out that how to reconstruct the mass of the Risa-
le-i Nur over "root paradigms" is a critical test and he shapes his writing by referring 
to sociologist Şerif Mardin -died in the near future- who is the writer of the book The 
Case of Bediüzzaman Said Nursi which was written in difficult times.

Levent Ertekin, with his article entitled "Communities and Civil Society", by desc-
ribing the concepts "community", ‘civil society", etc. expresses that the Risale-i Nur 
movement is far from the official, political structure and he emphasizes that the com-
munities should remain in the civilian field.

As Abdulkadir Menek analyses Said Nursi's views on "constitutionalism" and "li-
berty", Mahmut Kaplan points out his determinations about "Ehl-i Sunnah", "sufism" 
and "sect" in Risale-i Nur.

In other studies section our initial article is of our preceptor Atilla Yargıcı. Our 
prelector presents the prescription of racism disease with the motive of Risale-i Nur 
in the title of "Racism's Prescription: Tevhid Axis Science Education and Religion" and 
brings brotherhood emphasis into the forefront. He argues for that The Brotherhood 

1  Editor in Chief, Sociologist, Risale-i Nur Institute, mehmetkaplan@rne.com.tr
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is possible not only with a slogan of Islamic understanding but also with a training 
which will realize a faithful and ethical-based brotherhood project.

Taha Çağlaroğlu in his article with the name "Meaning of Internal Bleeding" menti-
ons that even if he is together, everything in contact –if one is unmindful of  God- hurts 
his heart with the imagination of mental pain, is the beginning of a distress can be 
described as internal bleeding "imagination of mental illness" which is started when 
a person is with the loved ones during the interview (interview / reunion)

While our prelector Kaplan Üstüner is focusing on the issue of Ihlas, the spirit of 
all worship, Levent Bilgi with his "What is Community? What is not? " entitled article, 
invites to rethink about the concept of the community. 

In the last part of the magazine, there are selected texts prepared from Risale-i Nur 
and the sections come to the forefront which the articles in this issue contact. While 
leaving you with articles, we hope to be in the presence of you with subsequent issues.

September 2017
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KUR’AN’IN TEVHİD HAKİKATİ VE RİSALE-İ NUR’DAKİ TEVHİD RİSALELERİ

Mustafa Said İŞERİ1

Öz

Bu makalede öncelikli olarak tevhid hakikati kavramsal olarak incelenecek. Ardın-
dan ezeli kelamda tevhidin dört hakikat unsurundan ilki olması üzerinde durulacak. 
Daha sonra başta Resul-i Ekrem (asm) olmak üzere tüm peygamberlerin en birinci 
davalarının tevhid esasına dayandığı gerçeğine işaret edilecek. İslam düşüncesinde 
tevhide dair tartışmalara ve karşılaşılan aşırılıklara değinildikten sonra dua ve iba-
detlerde halis bir tevhid hakikatinin olması meselesine odaklanılacak. Ayrıca maka-
lede Bediüzzaman’ın tevhid-i zahiri ve tevhid-i hakiki ayrımı üzerinde de durulacak. 
Son olarak ise Risale-i Nur Külliyatı’nda yer alan tevhid risaleleri hakkında bazı bil-
gilere yer verilecek ve birbirinden çok farklı muhtevalara sahip bu risalelerin tevhid 
açısından önemi kısaca vurgulanacak.

Anahtar Kelimeler

Ta’til, teşbih, tevhid, tevhid risaleleri, tevhid-i hakiki.

THE TAWHID TRUTH OF THE QUR'AN AND THE TAWHID EPISTLES 
IN THE RISALE-I NUR

Abstract

In this article, first of all, the concept of tawhid will be conceptually examined. 
Then, the emphasis will be on the relation of the four elements of truth to the eter-
nal words. Later, it will be pointed out that the first cases of all the prophets, firstly 
Hz. Muhammed are based on the principle of tawhid. After discussing the tawhid in 
the thought of Islam and the excesses encountered, the focus will be on the fact that 
there is a tawhid truth in prayer and worship. In addition, Bediuzzaman's distincti-
on between tevhid-i zahiri tevhid-i hakiki  be emphasized. Finally, some information 
about the tahwid epistles in the Risale-i Nur Collection will be given, and the signifi-
cance of these consequens in term of tevhid, which are very different from each other, 

1 Editör, SETA, saidiseri@gmail.com
   Gönderim Tarihi: 24.09.2017, Kabul Tarihi: 27.09.2017
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will be briefly emphasized.

Key words

Comparison, deny Allah's attributes, divine unity, tawhid, tawhid epistles, tevhid-i 
hakiki

Giriş

Tevhid öyle bir hakikattir ki tüm vücud alemlerindeki birliği ifade eder. En başta 
vücub denilen Allah’ın uluhiyet ve rububiyetinin tekliğini ifade eder. Sonra imkan ve 
kainat olarak isimlendirilen, varlığı ile yokluğu bir vacibü’l vücudun irade ve kudre-
tine bağlı olan her şeyin tek bir yaratıcının eseri olmasının ünvanıdır. Allah’ın ezeli 
kelamı Kur’an da buna binaen baştan başa tevhidin esaslarını vazetmiştir. Zerreden 
yıldıza, ferşten Arşa, dünyadan ukbaya her şeyde hükmeden tevhid hakikatini bütün 
mertebeleriyle beyan eden Kur’an-ı Kerim de manevi bir tevhid okyanusudur. Bütün 
peygamberlerin birinci davası olan tevhid İslam’ın bütüncül dünya görüşünü teoriden 
pratiğe, inançtan hayata ve idealden gerçekliğe kuşatan bir hakikattir. 

İslamiyet’in doğuşuyla başlayan ve diğer medeniyetlerin içinde yayılmasıyla daha 
da şiddetlenen teolojik tartışmaların merkezinde tevhid meselesi yer almıştır. İslam 
alimleri teslis inancından Seneviye’ye, Müşebbihe ve Mücessime’den Hululiye’ye 
kadar pek çok batıl ilah tasavvurlarıyla mücahede etmek zorunda kalmışlardır. Bu 
süreç bir taraftan büyük bir sorun teşkil etse de diğer taraftan tevhid inancına dair 
bilinçlenmeyi sağlamış ve bu manada birçok eserin telif edilmesine vesile olmuştur. 
İslam düşünce geleneğinde İmam-ı Azam’ın Fıkhu’l Ekber’inden İmam-ı Maturidî’nin 
Kitabü’t-Tevhid’ine, İmam-ı Gazali’nin Risaletü’t-Tecridi fi Kelimeti’t-Tevhid’inden Mu-
hammed Abduh’un Risaletü’t-Tevhid’ine uzanan zengin bir literatür ortaya çıkmıştır. 
İnkar-ı uluhiyet cereyanlarının güç ve yaygınlık kazandığı bir asırda Bediüzzaman 
Said Nursi de Risale-i Nur Külliyatı adı verilen eserleri içinde birçok tevhide dair risa-
le telif etmiştir. 1921 yılında yazdığı Katre risalesinden 1949’da Afyon hapsinde telif 
ettiği El-Hüccetü’zzehra risalesine kadar tevhide dair pek çok eser kaleme almıştır. 

Bu makalede öncelikle tevhid hakikati kavramsal olarak incelenecektir. Ardından 
ezeli kelamda tevhidin dört hakikat unsurundan ilki olması üzerinde durulacaktır. 
Daha sonra ise başta Resul-i Ekrem (asm) olmak üzere tüm peygamberlerin en birinci 
davalarının tevhid esasına istinat ettiği gerçeğine işaret edilecektir. İslam düşünce-
sinde tevhide dair tartışmalar ve karşılaşılan aşırılıklara değinildikten sonra dua ve 
ibadetlerde halis bir tevhid hakikatinin olması meselesine odaklanılacaktır. Makalede 
Bediüzzaman’ın tevhid-i zahiri ve tevhid-i hakiki ayrımı üzerinde durulduktan sonra 
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ise Risale-i Nur Külliyatı’nda yer alan tevhid risaleleri hakkında bir kısım bilgilere yer 
verilecek ve birbirinden çok farklı muhtevalara sahip olan her bir risalenin tevhid 
açısından önemi kısaca vurgulanacaktır. 

Tevhid Kavramı

Sözlükte “tek ve bir olmak” anlamındaki vahd (vahdet, vühud) kökünden türeyen 
tevhid “bir şeyin bir ve tek olduğunu kabul etmek” demektir. Terim olarak ise Allah’ın 
zat, sıfat, fiil ve mabud oluşunda bir ve tek olduğunu zihin ve kalp yoluyla kabul etme 
anlamına gelmektedir.2 Tevhid Allah’tan başka hiçbir ilah ve mabud bulunmadığını, 
O’nun haricindeki tüm varlıkların ise ancak birer abd olduklarını ifade etmektedir. 
Ezeli, zaman ve mekandan münezzeh, müteal, vacibü’l vücud, eşi benzeri olmayan, 
vahid, ehad, samed, ferd, tek ve yekta yalnız O’dur. 

İnsan kesret ve vahdet ortasında bir berzah/köprü gibidir. Tevhid ise kesretten 
vahdete yollar açma ve vahdetin kesretteki birlik tecellilerini fark etme çabasıdır. 
Izutsu’nun ifadesiyle, “Kişilerin fena makamına ulaşmak için sarf ettikleri (…) gayret-
lere teknik anlamda tevhid adı verilir ve literal olarak ‘pek çok şeyi bir tek şey haline 
getirmek’ veya ‘birlemek, birleştirmek’ anlamını –yani zihnin derin bir meditasyon 
içerisinde mutlak bir konsantrasyonunu– ifade eder.”3

Izutsu kesret ve vahdetin hakikatin iki asli yüzü olduğunu söyler. Ne fenomensel 
varlıklardaki kesretin vahdete ne de vahdetin kesrete engel oluşturmadığını düşü-
nür. Hatta hakikatin saf yapısını “birlik”te tamamladıklarını dile getirir. Izutsu’ya göre, 
“Vahdet, gerçekliğin mutlak oluş (ıtlak) veya toplayıcı-birleştirici oluş (icmal) yönünü 
temsil ederken kesret de belirli-kayıtlı oluş (takyid) veya çeşitli-çok oluş (tafsil) yö-
nünü temsil etmektedir.”4

Tevhid sayısal birliği ifade etmekten çok daha geniş anlamlar ihtiva etmektedir.5 
Allah’ın birliğini ve her şey üzerindeki çeşit çeşit birlik mühürlerini ifade eden tevhid 
hakikati Kur’ani ve İslami olan her şeyin de asli ilkesidir. “Metafizik, tarihi, siyasi, ilmi, 
estetik ve mistik bir ilke olarak tevhid insan hayatının her alanına nüfuz etmiştir.”6

2 Mevlüt Özler, “Tevhid,” TDVİA, cilt 41, 2012, 18.
3 Toshihiko Izutsu, İslam Mistik Düşüncesi Üzerine Makaleler, çev., Ramazan Ertürk, (İstanbul: 
Ağaç Kitabevi Yayınları, 2010), 25.
4 a.g.e. 41.
5 Hatice Şenocak, “Fahreddin Razi’nin Tefsir-i Kebir’inde Allah’ın Birliği (Tevhid),” (İzmir: 
Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Temel 
İslami Bilimler Anabilim Dalı, 2007), VI.
6 Mevlüt Uyanık, İslam’a Giriş (Tevhid, Kainatın Dili), (Ankara: Diyanet Yayınları, 2006), 142.

7

Köprü • Sayı 138 • Eylül-Ekim-Kasım-Aralık 2017 • ISSN: 1300-7785 • ss 5-34



Tevhid İslam’ın bütüncül dünya görüşü içinde teoriden pratiğe, inançtan hayata, 
idealden gerçekliğe bir idrak köprüsüdür. Bu varlık anlayışının temelini kelime-i tev-
hid ve onunla tam bir bütünlük arz eden tenzih hakikatleri oluşturur.7 İslamiyet varlık 
bilim merkezli bir sistem kurmuştur. Bu sistemin en tepesinde de Allah kavramı bulu-
nur. Diğer her şey ise Allah ile olan ilişkisine göre konumlanır.8

İtikad dünyasının merkezini oluşturan, buradan genişleyerek tüm değerleri ve dü-
şünsel dünyayı şekillendiren kurucu etken ilaha/yaratıcıya dair fikirlerdir. İtikadın 
dereceleri ve dindarlık biçimleri de bu temele dayanır. Otoriter, özgürlükçü, çatışmacı 
ya da barışçıl dindarlık modellerinden her birinin temelinde farklı bir ilah tasavvuru 
yer alır.9 Güçlü bir itikadı netice vermesi gereken ilah tasavvuru10 vahiyden öğrenilen 
bir hakikat olduğu kadar aynı zamanda insanın inkişaf ettirebildiği, istidat ve kabili-
yetleri nispetinde de kurguladığı bir şeydir. İnsan kendi istek, özlem, sorun, amaç ve 
korkularını vs. farkında olmaksızın ilah tasavvuruna yansıtabilir.11 Eğer bu tasavvuru-
nun şekillendirdiği Allah-insan (mabud-abd, ilah-meluh) ilişkisi doğru ve hakikatine 
uygun biçimde kurulmazsa istikametli bir dini hayatın yaşanması da mümkün değil-
dir.12 Kur’an’ın ana hedefi –insanı sathi olarak bilgilendirmek değil– itikadi ve ahlaki 
dönüşümü sağlamaktır. Bu dönüşümün merkezinde ve temelinde ise tevhid hakikati 
yer almaktadır. Merkez ve temeldeki en kritik bir mesele ise geniş dairelerdeki en 
büyük meselelerden daha büyük ve ehemmiyetlidir.

Kur’an ve Tevhid

Kur’an baştan başa tevhidin esaslarını vazetmiştir. Kur’an’ın her tarafına nüfuz 
eden dört manevi unsur vardır: tevhid, haşir, nübüvvet, adalet. Başta tevhid olmak 
üzere bu hakikatler ezeli kelamın her tarafını; surelerini, ayetlerini, kelamlarını hat-
ta kelimelerini de kuşatmaktadır.13 Kur’an-ı Kerim tevhidin bütün mertebelerini –her 
türlü incelik ve gereklilikleri ile– hem beyan etmekte hem de ölçü ve dengesini hassa-
siyetle korumaktadır. Bu durum Kur’an’ın sıdk, hakkaniyet ve mucizeliğinin en belir-

7 Ahmet Davutoğlu, “İslam Düşünce Geleneğinin Temelleri, Oluşum Süreci ve Yeniden Yorum-
lanması,” Divan, yıl 1, sayı 1, (1996), 5.
8 Mehmet Evkuran, “İslam Düşünce Geleneğinde Tanrı Tasavvuru –Tevhid, Tenzih ve Teşbih 
Kavramları Ekseninde Bir Analiz–,” İslami İlimler Dergisi, yıl 2, sayı 1, (Bahar 2007), 48.
9 a.g.e. 50.
10 Bediüzzaman’ın Lemeat isimli eserinde belirttiği gibi düşüncenin kemale ermesi için yedi 
basamak vardır: tahayyül, tasavvur, taakkul, tasdik, iz’an, iltizam ve itikad. bkz. Bediüzzaman 
Said Nursi, Sözler, (İstanbul: Yeni Asya Neşriyat, 1996), 646.
11 Evkuran, “İslam Düşünce Geleneğinde Tanrı Tasavvuru,” 51.
12 a.g.e. 51.
13 bkz. Bediüzzaman Said Nursi, İşaratü’l İ’caz, (Yeni Asya Neşriyat, İstanbul: 1998), 18. 
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gin işaretlerinden biridir.14

Kur’an’ın Mekki ve Medeni surelerinin mevzu ve üslupları arasındaki farka dik-
kat çeken Bediüzzaman bunun en önemli sebeplerinden birinin birincil “muhatap” 
ve “muarız”ların farklılığından kaynaklandığını vurgulamıştır. Medeni surelerde 
–öncelikli muhatap Yahudi ve Hristiyanlar olduğu için– şeriat ve ahkamın sade bir 
üslup ile tafsil ve izahı yapılırken Mekki surelerde ise –öncelikli muhatap müşrik 
ve ümmiler olduğu için– başta tevhid olmak üzere bütün iman hakikatleri ulvi bir 
üslupla mücmel ve veciz bir şekilde zikredilmiştir. Mekki surelerdeki bu özel vurguyu 
Bediüzzaman Said Nursi şöyle izah etmiştir:

“Mekke’de birinci safta muhatap ve muarızları Kureyş müşrikleri ve ümmileri ol-
duğundan belagatçe kuvvetli bir üslub-u âlî ve îcazlı, mukni, kanaat verici bir icmal 
ve tespit için tekrar lazım geldiğinden ekseriyetle Mekki sureleri erkan-ı imaniyeyi 
ve tevhidin mertebelerini gayet kuvvetli ve yüksek ve i’cazlı bir îcaz ile ifade ve tek-
rar edip ifade ederek mebde ve meadı, Allah’ı ve ahireti, değil yalnız bir sahifede, bir 
ayette, bir cümlede, bir kelimede belki bazen bir harfte ve takdim, tehir, tarif, tenkir 
ve hazf, zikir gibi heyetlerde öyle kuvvetli ispat eder ki ilm-i belagatin dâhî imamları 
hayretle karşılamışlar.”15

Kainatın tamamında –zerreden yıldıza, ferşten arşa, dünyadan ukbaya– hükme-
den tevhid hakikatini bütün mertebeleriyle beyan eden “Kur’an-ı Azimüşşan (…) bir 
bahr-i tevhiddir.”16 Kur’an’ın tamamı gibi hülasatü’l hülasası olan (Kur’an’ın hülasası 
Fatiha, Fatiha’nın hülasası da besmele) besmele de başta tevhid olmak üzere bu dört 
manevi unsuru içermektedir:

 kelimesi Kur’an’ın çok yerlerinde mezkur veya mukadderdir. Bu mezkur ve ُقْل“

mukadder olan ُقْل kelimelerine esas olmak üzere ِبْسِم هللِا tan evvel ُقْل kelimesi mu-
kadderdir. Yani ‘Ya Muhammed! Bu cümleyi insanlara söyle ve talim et.’ Demek bes-

melede ilahi ve zımni bir emir var. Binaenaleyh şu mukadder olan ُقْل emri risalet ve 
nübüvvete işarettir. Çünkü resul olmasaydı tebliğ ve talime memur olmazdı. Kezalik 

hasrı ifade eden car ve mecrurun takdimi tevhide imadır. Ve keza اَلرَّْحِٰن nizam ve 

adalete, اَلرَِّحيِم de haşre delalet eder.”17

Besmele tevhid miftahıdır. Canlı-cansız her varlık yapılmasından aciz olduğu iş-
lerin kendisinden beklenmedik ve mucizevi bir şekilde sudurunun hal diliyle manen 

14 bkz. Nursi, Sözler, 404.
15 a.g.e. 419.
16 a.g.e. 637.
17 Nursi, İşaratü’l İ’caz, 18.
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bismillah dediği gibi insanoğlu da bilinçli bir şekilde besmele çekerek yaptığı her 
işinde tevhid hakikatini hayatına yansıtmış olur ve her fiilini bu sır ile nurlandırır, 
anlamlandırır. Besmele şuuruyla hareket eden ve iş yapan biri manen şöyle demekte-
dir: Allah’ım, ancak Senin iznin, rızan, namın, yardımın ve nezaretin ile işime başlama 
niyeti ve arzusundayım. Bismillah’ı kainattaki mevcut her hayrın başı kıldığın gibi be-
nim bu işimin de hayır ve bereket vesilesi kıl. Hayır rızan, iraden ve yaratmaya değer 
bulmandadır. Ben acizim, bir zerreyi bile ne yaratmaya ne de yerinden oynatmaya 
kudretim yoktur. Yapan, yaratan, terbiye eden, kemale eriştiren yalnız Sensin. Ben ise 
yalnız “istemek” ve “kesb etmek” duasıyla huzurundayım. Biliyorum ve farkındayım 
ki vermek istemeseydin nice istemeleri bana vermezdin. Besmelemi şefaatçi kılarak 
Senin teveccüh ve rızanı kazanmak için yalnız Senden istiyorum. Beni her türlü şirk ve 
küfür karanlıklarından muhafaza eyle, ey Rahmanü’r-Rahim olan Allah’ım…

Kur’an’ın en kısa surelerinden biri olan I�hlas suresi de tamamen tevhidden bah-
seder. “Tevhid delillerinin hülasa edildiği I�hlas suresine ‘tevhid’ suresi dendiği gibi 
‘el-esas’ da denilmiştir.”18 I�hlas suresinin dört ayetinin altı cümlesinde altı tevhid mer-

tebesi beyan edilir. “ُقْل ُهَو  هللاُ   de altı cümle var: üçü müsbet, üçü menfi. Altı‘ َأَحٌد 
mertebe-i tevhidi ispat etmekle beraber şirkin altı envaını reddeder.”19 

İhlas/tevhid suresinin ilk iki ayetinde üç Esma zikredilmiştir. Bu isimlerin her biri 
“müspet” tevhid mertebelerine işarettir. “Hüve” tabiri “tevhid-i şuhud,” “Allah-u Ehad” 
esması “tevhid-i uluhiyet” ve “Samed” ismi de “tevhid-i kayyumiyet ve tevhid-i rubu-
biyet” mertebeleridir. Tevhid-i şuhud manevi bir okyanusa dalmak gibi her şeydeki 
Allah’ın birlik mühürlerine şahidliktir. Bütün varlıkların ibadet eder gibi vazifelerin-
deki birlik ve bütünlüklerinin yanı sıra tüm kamil insanlar, cinler ve meleklerin ma-
rifet, muhabbet ve ibadetleri de tevhid-i uluhiyeti gösterir. Kainattaki yeniden yeniye 
muhteşem ve mükemmel bir şekilde vücuda gelme ve beka kazanma hakikatleri ise 
tevhid-i kayyumiyetin tecellisidir. Her şeyin intizamlı, düzenli, ölçülü, sistemli yaratı-
lışı da tevhid-i rububiyetin yansımalarıdır.

Tevhid suresinin son iki ayetinde ise “menfi” tevhid mertebeleri zikredilmiştir. 
“Lem yelid/veledi yoktur” ile “tevhid-i celal,” “lem yuled/validi yoktur” ile “tevhid-i 
sermedi” ve “lem yekullehu küfüven ehad/küfvü, eşi, benzeri yoktur” ile “tevhid-i 
cami” ders verilir. Ne Hz. İsa (as) ve Hz. Üzeyir’in (as) Allah’ın oğulları ne meleklerin 
Allah’ın kızları ve ne de ukul-u aşere (sudur nazariyesi) gibi şeriklerin olamayacakları 
tevhid-i celal ile reddedilmiştir. Tevhid-i sermedi Allah’tan başka hiçbir şeyin –ne ta-

18 Züleyha Güney, “Eş’ariyye ve Mu’tezile’nin Tevhid Anlayışının Mukayesesi,” (İstanbul: Yayın-
lanmamış Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İlahiyat Anabilim 
Dalı İslam Mezhepleri Tarihi Bilim Dalı, 2010), 3.
19 Nursi, Sözler, 335.
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biat ne sebepler ne madde ne de zamanın– ezeli ve sermedi olmadığını ders veren bir 
tevhid mertebesidir. Tevhid-i cami ise Allah’ın zatı, şuunatı, sıfatı, esması ve ef’aliyle 
eşi benzeri olmadığı hakikatini tefekkür ettiren bir tevhid mertebesidir.

İhlas suresinin ilk iki ayetinde müsbet manada Allah’ın zat, şuunat, sıfat ve fiille-
rindeki mutlak birliği vurgulanırken diğer iki ayetinde ise menfi yönden tevhidi ze-
deleyecek her türlü şirk ve küfür anlayışı reddedilmektedir. “Tevhid prensibinin nefy 
(negatif) yönü varlık hiyerarşisinde herhangi bir eşitlik ya da şirk unsuru ihtimalini 
kesin bir şekilde reddederken, isbat (pozitif) yönü bütün yaratılmışları varlık hiyerar-
şisindeki Mutlak Bir’e itaate ve teslimiyete davet etmektedir.”20 Fahreddin-i Razi’nin 
de sıklıkla vurguladığı üzere Kur’an’da Allah’a ortak koşan gruplar temelde dört kı-
sımdır: puta tapanlar, yıldızlara tapanlar, Mecusiler, Allah’ın oğulları ve kızları oldu-
ğunu iddia edenler.21 İhlas suresinde tüm bu şirk türleri beliğane ve veciz bir tarzda 
reddedilir ve varlıklara ait her türlü kusur ve eksik sıfatlardan Allah tenzih edilir.

“Kur’an, insanlara Allah’ı anlatırken müşahhastan mücerrede doğru bir yol takip 
etmiştir. İçine indiği toplum müşahhas, elle tutulur putlara/tanrılara taptığı için anla-
yabilecekleri şekilde onlara hitap etmiş ve tedricen mücerret Allah kavramına yüksel-
miştir.”22 Tevhid hakikatinde isbat-tenzih dengesi kritik bir öneme sahiptir. Buna bi-
naen marifetullah yolculuğunun tevhid ekseninde (sıratında) ilerlemesi için Allah’ın 
subuti ve selbi sıfatlarına yaklaşımdaki ölçü ve dengenin korunması büyük önem arz 
etmektedir. Bu hassas ölçü bozulduğunda uluhiyet-rububiyet dengesini muhafaza 
eden tevhidi bakış istikameti de kaybedilmektedir. Başta İhlas suresi olmak üzere 
Kur’an’ın bütününde bu ölçü ve denge korunmak suretiyle hakikatin ifadesine hassa-
siyetle riayet edildiği dikkat çekicidir.

“Kur’an’da Allah için birtakım cismani sıfatların nisbetlerinden hemen sonra 
çoğunlukla selbi bir sıfat zikredilmiştir. Zira Allah’ın selbi sıfatlarla tavsifi O’nun ne 
olmadığının ortaya konuluşu demektir. Allah’ın olmadığının söylenerek anlatılması 
ise uluhiyetin mücerred olarak anlaşılmasına doğru atılmış ileri bir adımdır. O halde 
tekrar önemle belirtmeliyiz ki selbi sıfatlar Allah’ı tavsif eden cismani ve insani sıfat-
larda herhangi bir benzetmeye, Allah’ı cisim gibi maddi bir varlık tasavvur etmeye 
mani olmakta, böylece Allah ile diğer varlıklar arasında herhangi bir benzerlik kurma 
ihtimali ortadan kaldırılmaktadır. Aslında bütün bu tavsiflerin bir tek hedefi vardır. O 

20 Davutoğlu, “İslam Düşünce Geleneğinin Temelleri, Oluşum Süreci ve Yeniden Yorumlanma-
sı,” 5.
21 Şenocak, “Fahreddin Razi’nin Tefsir-i Kebir’inde Allah’ın Birliği (Tevhid)” içinde: Razi, XIV, 
232.
22 Evkuran, “İslam Düşünce Geleneğinde Tanrı Tasavvuru,” 57.

11

Köprü • Sayı 138 • Eylül-Ekim-Kasım-Aralık 2017 • ISSN: 1300-7785 • ss 5-34



da zihinleri metafizik ve mücerred bir Allah anlayışına ulaştırmaktır.”23

Allah hakkında tevhid sırrını bozmadan istikametli yaklaşım ancak “aşkınlık” 
(tenzih) ve “içkinlik” (mecaz) dengesini koruyarak sağlanabilir. Aşkınlık Allah’ın her 
şeyden yüce ve müstağni oluşuna, içkinlik ise her şeyi yaratıp terbiye etmesindeki 
varlık ile yakın ilişkisine işaret eder. Bu iki vecihten birine odaklanmak ya da diğe-
rini inkar etmek Allah’ı eksik tanımayı netice verir.24 Özellikle içkinliğe odaklanarak 
Allah’ı yaratılmışlara benzetmek O’nu hakkıyla tanımayı engeller hatta inkarına yol 
açar. Bediüzzaman’ın bu noktada önerisi “malum” ve “maruf” bakışı yerine “mevcud-i 
meçhul” yaklaşımının benimsenmesidir. Zira insanın anlayışı, aklı sınırlı olduğundan 
mutlak bir hakikati kuşatması mümkün değildir. Teşbih/tecsim ile tenzih/ta’til aşırı-
lıklarına sürüklenmeden tevhid dengesini muhafaza etmek için Bediüzzaman şöyle 
bir usul önerisinde bulunmuştur:

“Cenab-ı Hakk’a malum ve maruf ünvanıyla bakacak olursan meçhul ve menkur 
olur. Çünkü bu malumiyet örfî bir ülfet, taklidî bir sema’dır. Hakikati i’lam edecek bir 
ifade de değildir. Maahaza o ünvan ile fehme gelen mana sıfat-ı mutlakayı beraberce 
alıp zihne ilka edemez. Ancak Zat-ı Akdes’i mülahaza için bir nevi ünvandır. Amma Ce-
nab-ı Hakk’a mevcud-i meçhul ünvanıyla bakılırsa marufiyet şuaları bir derece teba-
rüz eder. Ve kainatta tecelli eden sıfat-ı mutlaka-i muhita ile bu mevsufun o ünvandan 
tulû etmesi ağır gelmez.”25

Peygamber Efendimiz’in (asm) “Kur’an ayetlerinin efendisi” diye tanımladığı 
Ayetü’l Kürsi tek bir ayet olduğu halde tevhidin on külli mertebesini taşımaktadır. 
Kur’an’ın kırk yönden mucizelik yönlerinin anlatıldığı Yirmi Beşinci Söz’de, “Ayetü’l 
Kürsi’de on cümle ile on tabaka-i tevhidi ayrı ayrı renklerde ispat”26 edildiğine dikkat 
çekilmiştir. Ayetü’l Kürsi’de (1) Allah’tan başka ilah olmadığı, (2) Hayy ve Kayyum 
olduğu, (3) dalgınlık ve uyku gibi beşeri sıfatlardan münezzeh olduğu, (4) gökte ve 
yerde her şeyin O’na ait olduğu, (5) O’nun izni olmadan kimsenin şefaat edemediği, 
(6) kullarının yaptığı ve yapacağı her şeyi bildiği, (7) O’nun dilediğinin ötesinde hiç-
bir şeyin bilinemeyeceği, (8) hükümranlığının gökleri ve yeri kapladığı, (9) her şeyi 
muhafaza ettiği ve (10) Aliyy ve Azim olduğu gibi tevhid inancının esasları etkileyici 
bir üslup ile ifade edilmiştir.

Kur’an-ı Kerim’de tevhid hakikati anlatılırken anahtar kavramlar olarak “‘ehad” ve 

23 Güney, “Eş’ariyye ve Mu’tezile’nin Tevhid Anlayışının Mukayesesi,” 20, içinde: Metin Yurda-
gür, “Haberi Sıfatları Anlamada Metod,” Erciyes Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, sayı 1, 
(1983), 249-250.
24 Abdullah Kartal, İlahi İsimler Teorisi, (İstanbul: Hayykitap, 2009), 140.
25 Bediüzzaman Said Nursi, Mesnevi-i Nuriye, (İstanbul: Yeni Asya Neşriyat, 1998), 111.
26 Nursi, Sözler, 386.
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“vahid” kelimelerinin kullanıldığı görülür. “Ehad” Kur’an’da toplam yetmiş dört ayette 
(elli üç yerde müfred [tekil] ve yirmi bir yerde mürekkep [bileşik]) geçmektedir. An-
cak dikkate şayandır ki sadece İhlas suresinde Ehad Allah’ı nitelemektedir. “Vahid” 
kavramı ise otuz yerde geçmektedir ve bu ayetlerin yirmi ikisinde de Allah’ı nitelen-
dirmektedir.27

Bediüzzaman Kur’an’ın tevhid dersinde vahidiyet-ehadiyet dengesinin korundu-
ğuna dikkat çeker. Kesretin geniş sayfalarında vahidiyet tecellilerinde aklın boğulma-
ması için her bir şeyde ehadiyet mühürlerinin vurgulandığını belirtir: “Kur’an-ı Mu’ci-
zü’l Beyan hadsiz kesret-i mahlukatta tezahür eden vahidiyet içinde ukûlü boğmamak 
için daima o vahidiyet içinde ehadiyet cilvesini gösteriyor.”28 Meselenin daha iyi ve 
kolay anlaşılması için ise güneş temsilini vererek onun bütün vasıflarıyla güneş siste-
minin tamamını kuşatmasını vahidiyete, her parlak ve şeffaf şeyin derinlerine kadar 
işlemesini de ehadiyete misal gösterir. Ayrıca Bediüzzaman’a göre “celal ve haşmet” 
vahidiyetin, “cemal ve rahmet” ise ehadiyetin tecellisidir.29

“Vahidiyet, ehadiyette olduğu gibi saf ve basit varoluşsal birlik değil farklı şeylerin 
oluşturduğu sonsuzluğun kuşatıcı birliğidir. Bu anlamda vahidiyet iç açılımları olan 
bir birliktir… Ehadiyet kendi içinde mütalaa edildiğinde saf ve mutlak birliktir, orada 
kesretin bir tek gölgesi bile yoktur.”30

Kur’an hakîmdir ve akla hitap eder. Buna binaen Kur’an ana meseleleri olan tevhid, 
nübüvvet ve haşir hakikatlerini akli deliller ile ispat etmiştir. Zira özellikle tevhid ve 
nübüvvet hakikatlerinin ispatında nakli deliller ile yetinilseydi kısır döngü söz konu-
su olurdu. Bediüzzaman bu duruma şöyle işaret etmiştir:

 “Kur’an ve hadisten ibaret olan naklî delillerin sıhhati nübüvvetin sıhhat ve sıd-
kına bağlıdır. Eğer nübüvvet de delil-i naklî ile ispat edilirse muhal lazım gelir. Bunun 
için Kur’an-ı Kerim tevhid ile nübüvveti delail-i akliye ile ispat etmiştir. Amma haşir 
meselesinin hem akli hem nakli delillerle ispatı sahihtir.”31

Bediüzzaman Muhakemat isimli eserinin “Unsur-u Akide” başlıklı bölümünde tev-
hidi anlatırken Kur’an’ın delillerini “inayet” ve “ihtira” olarak ikiye ayırmıştır. İnayet 
delili Allah’ın kast ve hikmetini gösteren, tesadüf şüphelerini tamamen ortadan kaldı-
ran yaratılıştaki faydalara ve hikmetlere riayet edilmesidir. İhtira delili ise her varlığın 

27 Şenocak, “Fahreddin Razi’nin Tefsir-i Kebir’inde Allah’ın Birliği (Tevhid),” 1, içinde: Abdülba-
ki M. F., el-Mu’cemü’l-Müfehresli Elfazi’l-Kur’an’il-Kerim, (İstanbul: 1982), 15-16.
28 Nursi, Sözler, 15.
29 Bediüzzaman Said Nursi, Mektubat, (İstanbul: Yeni Asya Neşriyat, 2001), 229.
30 Izutsu, İslam Mistik Düşüncesi Üzerine Makaleler, 106.
31 Nursi, İşaratü’l İ’caz, 195.
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diğer varlıklarla da ilişkileri açısından sonsuz “imkan” içinde, yaratılış maksadına uy-
gun bir fıtrat ve istidat ile vücuda getirilmek suretiyle “hudus”udur.32

Taakkul, tefekkür, nazar, tedebbür, tefakkuh, tezekkür gibi akletmenin birçok ha-
liyle düşünme ve bilmeye teşvik eden Kur’an’da33 tevhidin en dikkat çekici bir şekilde 
ispat edildiği bölümlerden biri de Tur suresinin 29. ayetinden 43. ayetine kadar on 
beş tabakada küfrün ana yollarının sıralanmış olmasıdır. Küfür yollarının ne derece 

akıldan uzak olduğu Kur’an’da “ َاْم َاْم lafzı” ile sorgulatılarak (istifham-ı inkarî-i taac-
cübi) şüphe kaynağı olabilecek her türlü şeytani delik kapatılmış ve dalalet perdesi 
de yırtılmıştır. Bu ayetleri Yirmi Beşinci Söz isimli eserinde tefsir eden Bediüzzaman 
yirmi bir küfri cereyana işaret edildiğini tesbit etmiştir: “muhakemesiz âmi kafirler,” 
“akıllarına güvenen akılsız feylesoflar,” “tâği zalimler,” “yalancı, vicdansız münafıklar,” 
“felasife-i abesiyyun,” “firavunlaşmış maddiyyunlar,” “fikirsiz, sersem muattıla,” “hü-
kema-yı dalle,” “Berahime,” “Mu’tezile,” “kehanetfüruşlar,” “ispirtizmacılar,” “müşrik 
felasife,” “Sabiiyyun,” “mülhid ve dâllînler,” “tâği, bâğî dünyaperestler,” “Budeîler,” “mü-
nafıklar, dessas zındıklar,” “Mecusiler,” “esbabperestler,” “sanemperestler.” Bu sayılan 
küfür ve şirk yollarının deşifre edildiği ayet silsilesinde takip edilen usule ise Bediüz-
zaman şöyle dikkat çekmiştir:

“Her bir fıkrada bir taifenin hülasa-i fikr-i küfrilerini ya bir kısa tabirle iptal eder 
ya butlanı zahir olduğundan sükutla butlanını bedahete havale eder veya başka ayet-
lerde tafsilen reddedildiği için burada mücmelen işaret eder.”34

Resul-i Ekrem (asm) ve Tevhid

Tevhid, Resul-i Ekrem’siz (asm) mümkün değildir. Buna binaen kelime-i tevhidin 
(La ilahe illallah, Muhammedur Resullah) ikinci kanadını Resul-i Ekrem’in (asm) risa-
letini tasdik oluşturur. Çünkü “Peygamberi işiten ve davasını bilen adamlar onu tas-
dik etmezse Cenab-ı Hakkı tanımaz. Onun hakkında yalnız ‘La ilahe illallah’ kelamı 
sebeb-i necat olan tevhidi ifade edemez.”35

Resul-i Ekrem’in (asm) davası yalnız Kur’an’dır. Buna binaen Kur’an’ın en birinci 
hakikati olan tevhid aynı zamanda Resul-i Ekrem’in (asm) de davasının direği ma-
hiyetindedir. O (asm) “Alemlerin Rabbi kesret tabakatında vahdaniyetini ilan etmek 
istemesine mukabil tevhidin en azami bir derecede, bütün meratib-i tevhidi ilan 

32 Bediüzzaman Said Nursi, Muhakemat, (İstanbul: Yeni Asya Neşriyat, 1998), 124-131.
33 Nursi, Muhakemat, 43; Naim Şahin, “Kur’an-ı Kerim’de Akıl ve Aklın Değeri Meselesi,” Selçuk 
Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, sayı 8, 1999, 221, 233.
34 Nursi, Sözler, 349.
35 Nursi, Mektubat, 322.
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eden[dir.]”36 Ayrıca “kesrete ve dünyaya müptela” olan insanoğlunun yüzünü “kes-
retten vahdete” ve “faniden bakiye” çevirme vazifesini Kur’an vasıtasıyla en güzel ve 
mükemmel bir tarzda gerçekleştiren de yine O’dur (asm).37 Resul-i Ekrem (asm) yir-
mi üç yıllık risaletinde yalnız dini ve itikadi anlamda insanları tevhide davet ederek 
hidayetlerine vesile olmakla kalmamış aynı zamanda içtimai ve siyasi tevhidi (birliği) 
de başarmıştır.38

Resul-i Ekrem’in (asm) tevhid davasına bütün peygamberlerin nübüvvetleri de 
kuvvet vermektedir zira tevhid hakikati bütün peygamberlerin davalarının birinci 
esasıdır. Peygamberler tevhid hakikatini hem göze (mucize) hem de kulağa (delil) gös-
tererek ispat etmişlerdir. Kur’an’da Hz. İbrahim (as) ve Hz. Musa’nın (as) tevhide dair 
delil getirirken önce yaratılış sonra da hidayeti istidlal etmeleri dikkat çekmektedir. 
Hz. İbrahim (as), “Beni halk ve hidayet eden Allah’tır” (Şuara 16/78) derken Hz. Musa 
(as) da benzer şekilde, “Rabbimiz her şeye hilkatini veren, sonra hidayet edendir” 
(Taha 20/50) ifadesini kullanmıştır. Aynı hakikat Peygamber Efendimiz’e (asm), 
“Rabbinin o yüce adını tesbih et ki O halk edip düzenine koyandır. Takdir ve hidayet 
edendir” (A’la 87/1-3) denilmek suretiyle emir ve beyan edilmiştir. Fahreddin Razi 
yaratıcının varlığına bedenin ve ruhun durumlarıyla istidlal etmenin çok kıymetli bir 
yol olduğunu belirterek bedenin durumunun halk etme, ruhun durumunun ise hida-
yet olduğunu vurgulamıştır.39 Halk etme yokluktan kurtarılarak varlık sahasında baki 
olmanın, hidayet verme ise varoluşun hikmet ve hakikatine ermekle kemal kazanarak 
yaratıcıya yöneliş ve muhatabiyetin ifadesidir. Bu iki nimeti verebilen ise ancak beden 
ve ruhun, şehadet ve gaybın, dünya ve ahiretin yegane sahibi olabilir, başkası olamaz.

Herhangi bir ilmin bir uzmanı konuştuğunda herkes –hatta başka bir ilimde uz-
man bile olsa– onun sözlerine aksine bir delil olmadıkça kulak verir ve itimat eder. 
Tevhid ilminin uzmanları da en başta peygamberlerdir. Bütün peygamberlerin müt-
tefik oldukları en birinci davaları tevhid hakikatidir. Onların gördükleri tevhidin aza-
metli mertebesi kainat tefekkürüne dayanan, esma-i İlahiyenin hakikatini bildiren, 
uluhiyet ve rububiyet dengesini koruyan çok yüksek bir mertebedir. Bediüzzaman’ın 
vurguladığı gibi, “Bu hadsiz meşahir-i insaniye yüz binler mu’cizelerle ve hadsiz hüc-
cetlerle doğruluklarını ve hakkaniyetlerini gösterip tevhid ve vücub-i vücud ve vah-
det-i Halık gibi müsbet meselelerde ittifakları ve icmaları öyle bir hüccettir ki hiçbir 
şüpheyi bırakmaz.”40

36 Nursi, Sözler, 530.
37 bkz. Nursi, Sözler, 530.
38 bkz. Evkuran, “İslam Düşünce Geleneğinde Tanrı Tasavvuru,” 60.
39 Şenocak, “Fahreddin Razi’nin Tefsir-i Kebir’inde Allah’ın Birliği (Tevhid),” 51-52, içinde: Razi, 
XXI, s. 77, XV, s. 100-101.
40 Bediüzzaman Said Nursi, Şualar, (İstanbul: Yeni Asya Neşriyat, 1997), 533.
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İman ve Tevhid

Bediüzzaman iman yolunu hava ve ışıkta, küfür yolunu ise buz üstünde yürümeğe 
benzetmek suretiyle birincisinin kolay ve selametli oluşuna, ikincisinin ise sıkıntı ve 
tehlikelerine dikkat çekmiştir. Yine Bediüzzaman’a göre bir insanın kendi etrafında 
dönerek güneşten istifade etmesi tevhidin kolaylığına dair diğer bir misaldir. Küfrün 
zorluğunu ise aynı insanın aydınlanmak için güneşi kendi etrafında döndürmek is-
temesi temsil etmektedir.41 Bediüzzaman, “Esbab-ı maddiye yalnız terkip eder, top-
lar. Kendilerinde bulunmayanı hiçten, yoktan yapamadıkları bütün ehl-i akıl yanında 
musaddaktır. Öyleyse küçük bir zihayatın cismini aktar-ı alemden toplamaya mecbur 
olurlar. İşte vahdette ve tevhidde ne kadar kolaylık ve şirkte ve dalalette ne kadar 
müşkilat var olduğunu anla”42 diyerek mikroskobik bir canlının dahi sebeplere ha-
vale edilmesinin ne derece akıldan uzak bir şeyi kabul etmek hükmünde olduğunu 
belirtmiştir. Yaratılıştaki “kolaylık” hakikatini tevhidin en bariz bir delili olarak sunan 
Bediüzzaman bunu eserlerinde sıklıkla vurgulamıştır:

“Her nevide bilmüşahede görünen suhulet-i fevkalade elbette vahdetten, tevhid-
den gelen bir yüsr ve suhulet eseridir.”43 “Bu istikametli ve hikmetli ve her şeyden en 
kısa ve kolay yolda sevk edilen bu kainatta elbette şirk ve küfrün hakikatleri olamaz. 
Ve iman ve tevhidin hakikatleri bu kainata güneş gibi lazım ve vaciptir.”44

İman tevhidi gerektirir. İmanın güzelliği ve olgunluğu da tevhid ile açığa çıkar. 
Aydınlığın göz kamaştırıcı güzelliğinin kaynağını arayan biri gözünü şeffaf şeylerden 
kaldırıp gökteki güneşe çevirmelidir. Tevhid de maneviyat aleminin hakikat güneşi 
gibidir. Ancak tevhid bakışı hükmettikçe imani güzellikler görülebilir. Lahici’nin Gül-
şen-i Raz Şerhi’nde Mutlak Gerçekliği anlamaya çalışan aklı güneşe bakmaya çalışan 
göze benzetmesi bu açıdan manidardır.45 

“Tevhid ve vahdette cemal-i İlahî ve kemal-i Rabbanî tezahür eder. Eğer vahdet 
olmazsa o hazine-i ezeliye gizli kalır. Evet hadsiz cemal ve kemalat-ı İlahiye ve niha-
yetsiz mehasin ve hüsn-i Rabbanî ve hesapsız ihsanat ve baha-i Rahmanî ve gayetsiz 
kemal-i cemal-i Samedanî ancak vahdet ayinesinde ve vahdet vasıtasıyla, şecere-i hil-
katin nihayatındaki cüz’iyatın simalarında temerküz eden cilve-i esmada görünür.”46

41 bkz. Nursi, Mesnevi-i Nuriye, 68.
42 Bediüzzaman Said Nursi, Lem’alar, (İstanbul: Yeni Asya Neşriyat, 2012), 252.
43 Nursi, Sözler, 274.
44 Nursi, Şualar, 532.
45 Izutsu, İslam Mistik Düşüncesi Üzerine Makaleler, 21; Muhammed Lahici, Şerh-i Gülşen-i Raz, 
(Tahran: H. 1337), 94-97.
46 Nursi, Şualar, 13.
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Tevhid inanç ve itikadın denge halidir. Her şeyde olduğu gibi inancın da ifrat ve 
tefritleri söz konusudur. İnancın denge hali, vasat çizgisi olan tevhid korunamadığın-
da ta’til ve teşbih gibi aşırılıklar ortaya çıkar. Bediüzzaman’ın ifadesiyle, “İtikadda da 
ta’til ifrattır, teşbih tefrittir, tevhid vasattır.”47

İslamiyet’in doğuşuyla başlayan ve diğer medeniyetlerin içinde yayılmasıyla daha 
da şiddetlenen teolojik tartışmalarda tevhid meselesi merkezi konumda olmuştur. Ke-
lamcılar, Hristiyanlığın teslis inancından iyilik ve kötülük ilkelerini birbiriyle çatışan 
iki bağımsız ilah olarak gören Seneviye’ye, Allah’a insani nitelikler atfeden Müşebbihe 
ve Mücessime’den (Antropomorfizm) Allah’ın insan bedenine hulül edeceğine inanan 
Hululiye’ye kadar pek çok batıl ilah tasavvurlarıyla hesaplaşmak zorunda kalmış-
lardır. Bu durum bir taraftan büyük bir sorun teşkil etse de diğer taraftan Kur’an’ın 
vurguladığı en temel ilke olan tevhid inancına dair bilinçlenmeyi sağlamış ve kelam 
alimlerinin Allah’ın varlığı ve sıfatlarıyla ilgili görüşlerini tevhid ilkesi ekseninde te-
mellendirmelerine kapı açmıştır.48

İnsanoğlu fıtratı gereği mutlak ve aşkın bir ilaha inanmak ve perestiş etmek ister. 
Diğer taraftan ise ilahını ve yaratıcısını yakın(lığ)ında hissetmek de ister. Bu istekler 
tenzih ve teşbih arasında gidip gelen ve gerçek hakikatini ancak tevhidde bulan bir 
inanç yelpazesini ortaya çıkarmıştır. Bu yönüyle Kur’an indiğinde insanlık aleminde 
büyük bir inkılap gerçekleştirmiştir. Kur’an’ın ilk muhatapları olan Sahabeler tevhid 
hakikatini ve özellikle de Kur’an’daki mecazi ifadeleri sorunsuz anlamıştır. Fakat daha 
sonra Müslüman olan Acem (Arap olmayan) kavimlerden bazı kimseler eski Antro-
pomorfik inançlarının nazarıyla Kur’an’ı yorumlamak istemişlerdir. Arap dilinin in-
celiklerine vakıf olamamaları ve Kur’an’ın üslubuna yabancılıkları ayetlerdeki mecazi 
ifadeleri hakikat olarak görmelerine, nihayetinde de teşbih ve tecsim dalaletine düş-
melerine ve birçok kimsenin de bu fikirleri benimsemeleri sonucu istikameti kaybet-
melerine sebep olmuşlardır.49

Kur’an Allah’ı tanıtırken İbrahimi geleneğe uygun biçimde mecazlara başvura-
rak kainat, hayat ve insan ile yakından ilgilenen yaratıcı bir güç şeklinde izahlar da 
getirmiştir.50 Buna binaen “Kur’an’da istiva, vech, yed, yemin, kabza, ayn, sak, cenb, 
kurb, ityan, meci, rahmet, gadab, istihya, nefs gibi haberi sıfatlar zikredilmiştir.”51 Bu 
Kur’ani ifadeleri mecaz olarak değil de teşbih olarak algılayanlar Allah’a antropolojik 
ve cismani özellikler isnad etmişlerdir. İtikadda tefrit manasını taşıyan Müşebbihe ve 

47 Nursi, İşaratü’l İ’caz, 30.
48 bkz. Evkuran, “İslam Düşünce Geleneğinde Tanrı Tasavvuru,” 52.
49 Evkuran, “İslam Düşünce Geleneğinde Tanrı Tasavvuru,” 53.
50 a.g.e. 56.
51 Güney, “Eş’ariyye ve Mu’tezile’nin Tevhid Anlayışının Mukayesesi,” 20.
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Mücessime denilen batıl cereyanlar bu anlayıştan ortaya çıkmıştır. Buna itiraz eden 
Mu’tezile uleması ise itikadda ifrata giderek Allah’ı antropomorfik yaklaşımlara sahip 
Müşebbihe ve Mücessime’nin fikirlerinden tenzih etmek isterken ilahi sıfatları inkar 
etmek manasında ta’til olarak adlandırılan diğer bir uç noktaya savrulmuştur. Ehl-i 
Sünnet kelamcıları ise Mu’tezile ile Müşebbihe/Mücessime arasında orta bir yol takip 
etmişlerdir. Böylece tenzih ve teşbih arasındaki istikamet çizgisini belirleyip tevhid 
ekseninden sapmalara engel olmuşlardır.52 Zira tevhid çelişkiyi reddeder ve hakikatin 
birliğine sevk eder. Çelişkili durumlarda mutlaka gözden kaçmış ve dikkate alındığın-
da mevcut sıkıntılı durumun ortadan kalkacağı gerçeği söz konusudur. Buna binaen 
akıl ve naklin mutabakatını esas tutmak tevhidin gereğidir.53

“Ta’til olarak adlandırılan (…) yaklaşımın varlık telakkisinin özelliklerini Şehristani 
dört ana grupta toplamaktadır: Bu ekol (a) işi (yaratılışı) Yaratıcı’dan, (b) Yaratıcı’yı 
dünyadan, (c) Yaratıcı’yı ezeli sıfat ve isimlerden, (d) Kur’an’ın ve Hadis’in düz metin-
lerini ait oldukları manadan ayırmakta ve soyutlamaktadır. Bu tür bir algılama pasif 
ve soyut bir tanrı kavramına yönelerek Kur’ani sistemdeki Allah’ın mutlak ve belirle-
yici hakimiyeti fikrinden uzaklaşmaktadır. Bu algılama biçiminin İslam tarihinin ma-
teryalistleri olarak adlandırılan Dehriyyun tarafından da benimsenmiş olması soyut/
pasif tanrı idrakinin kendi kendine düzen veren tabiat anlayışı ile olan yakın alakasını 
göstermesi bakımından önemlidir. Dolayısıyla teşbih ve Hululiye Batı felsefi-teolojik 
gelenek içindeki tekabülleri açısından Hristiyani form kazanmış ontolojik yakınlaş-
ma anlayışının karşılığı, ta’til Newton’cu mekanik düzen anlayışının şekillendirdiği 
ontolojik düzlem yakınlaşmasının/aynileşmesinin eklektik bir benzeri olarak kabul 
edilebilir.”54

Allah her şeye her şeyden daha yakın olması (akrebiyet) ile birlikte hiçbir şey ona 
yakın değildir (budiyet). Zira O zaman ve mekanın her türlü kayıtlarından yücedir. 
Onun rububiyetiyle yakınlığı cemali sıfatlarından, uluhiyetiyle yüceliği de celali ev-
safından kaynaklanmıştır. Celal-cemal, uluhiyet-rububiyet, uzaklık-yakınlık (budiyet, 
akrebiyet) sırrı telif edilemediğinde akrebiyet sırrını çözemeyen Mu’tezile’nin, budi-
yet hakikatini kavrayamayan ise Müşebbihe ve Mücessime’nin hatasına düşmektedir.

“Allah’ın celalinden söz etmek O’nu alemden ayrı ve alemle ilişkisiz tavsif etmek 
demektir. Cemalden söz etmek ise O’nu alemle ilişkili yapan isimlerden söz etmek 

52 bkz. Evkuran, “İslam Düşünce Geleneğinde Tanrı Tasavvuru,” 54.
53 İsmail Raci Faruki, Tevhid: Düşünce ve Hayata Yansımaları, çev., Ejder Okumuş, (İstanbul: 
Mahya Yayınları, 2017), 68. 
54 Davutoğlu, “İslam Düşünce Geleneğinin Temelleri, Oluşum Süreci ve Yeniden Yorumlanma-
sı,” 14.
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demektir. Bu yönüyle alemin varlığı cemal isimlerinin bir neticesidir.”55

Tevhid ise ta’tile sapmayacak bir tenzih ile teşbih ve tecsime sapmayacak bir me-
caz anlayışının bütüncül yorumuna dayanır. Ehl-i Sünnet kelamı bu manada kritik bu 
dengeyi kuran ve muhafaza eden bir tevhid yorumu geliştirmiştir. “Eş’ari kelamı ilahi 
sıfatların kabulü ile Mu’tezile’den, muhalefet doktrini ile de Mücessime ve Müşebbi-
he’den ayrılmış ve bu ifratlara karşı bir merkezi çekim alanı oluşmasına gayret etmiş-
tir. Bu sebeptendir ki ilahi sıfatları (ı) sıfat-ı vucudiyye ve (ıı)sıfat-ı selbiyye olarak 
ikiye ayırmış ve böylece sıfat-ı vucudiyye yoluyla ta’til, sıfat-ı selbiyye yoluyla ve bila-
keyf/bilateşbih prensipleriyle teşbih ifratını engelleme cihetine yönelmiştir.”56

Dua, İbadet ve Tevhid

Kainattaki her şey ile ilgili ve her şeye muhtaç olduğunu bilen insanoğlunu kesret-
te boğulmak ve her şeye dilencilik etmek perişaniyetinden ancak tevhid hakikati kur-
tarır. Zira tevhid sırrı ile Allah’tan başka hiçbir sebebe tesir vermek manasında müra-
caat edilmeye ihtiyaç olmaz, zillet ve minnet esaretine düşülmez, endişe edilecek ya 
da korkulacak hiçbir şey kalmaz. Malikü’l Mülk, Kadir-i Mutlak ve Rabbü’l Alemin her 
şeyin sahibidir, emriyle her şey halledilir, her şeyin anahtarı ve kontrolü O’nun elin-
dedir. Buna binaen böyle bir Zat-ı Akdes’i bilmek, tanımak, sevmek ve kulluğa yakışır 
bir şekilde muhatap olmayı insan fıtri ve vicdani olarak arzu eder. Ubudiyet böyle 
süreklilik arz eden bir muhatabiyettir; bu muhatabiyetin en güzel, en nezih ve en ulvi 
hali ise ibadetler ve özellikle de namaz ibadetidir. “Abd ile Mabud arasında en yüksek 
ve en latif olan nisbet ancak ibadettir. Evet kemalat-ı beşeriyenin en yükseği şu nisbet 
ve münasebettir.”57

“Kelime-i tevhid (…) namazı iktiza ediyor.”58 Tevhid kulluğun (ubudiyet) bütün 
tonlarını iktiza ettiği gibi en önemli bir ibadet olan namazı da gerektirir. Zira namaz 
“bütün ibadatın envaını şamil bir fihriste-i nuraniye” ve “bütün esnaf-ı mahlukatın 
elvan-ı ibadetlerine işaret eden bir harita-i kudsiye”dir.59 Kamil bir namaz ise tam bir 
şuur, safi bir ihlas ve tüm istidat nişanlarıyla süslenerek Rabbü’l-Alemin’in huzurun-
da emre amade bir vaziyette el pençe divan durmaktır. 

Bediüzzaman “ibadetin ruhu ihlastır” der ve ihlası da “yapılan ibadetin yalnız em-

55 Abdullah Kartal, İlahi İsimler Teorisi, 155.
56 Davutoğlu, “İslam Düşünce Geleneğinin Temelleri, Oluşum Süreci ve Yeniden Yorumlanma-
sı,” 18.
57 Nursi, İşaratü’l İ’caz, 142.
58 Nursi, Mesnevi-i Nuriye, 189.
59 Nursi, Sözler, 45.
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redildiği için yapılması” olarak tarif eder. Bir kısım fayda ve hikmetlerin yalnız mü-
reccih olabileceğini ancak illet hükmüne geçemeyeceğini belirtir.60 İhlaslı ibadet ve 
muhatabiyeti ise ancak tevhid hakikati kazandırır. Buna binaen tevhid hakikatinin 
ihlasın kaynağı olduğu söylenebilir.  Allah rızasının hakkıyla gözetilmesi için O’nu çok 
iyi tanımak, gerçekten sevmek ve hiç hatırdan çıkarmamak gerekir. İhlas suresinde 
ihlas kelimesinin hiç telaffuz edilmemesi ve bütünüyle tevhid mertebelerinin ders ve-
rilmesinde de buna işaretler vardır. İhlas “en safi bir ubudiyet”tir.61 Gizli şirklerden 
arındıkça ve tevhid mertebelerinde terakki ettikçe ihlas hasletinin tasaffi derecesi zi-
yadeleşerek hakiki kemalini (ihlas-ı etemm) bulur. 

Dua ve ibadetlerin ruhunu tevhid hakikatinden beslenen ihlas sırrı teşkil eder. 
Özellikle sebeplerin sukut ettiği ve aslında hiçbir tesirlerinin olmadığının anlaşıldığı 
anlarda yapılan dualardaki makbuliyet de bu sırra dayanır. Bu gibi anlar Hz. Yusuf’un 
(as) kıssasında ibret nazarımıza takdim edilen tarzda Müsebbibü’l Esbab olan Allah’ın 
hakiki iltica makamı olduğunun anlaşıldığı, nur-u tevhid içinde sırr-ı ehadiyetin in-
kişaf ettiği, mahlukatın yardımlarının tek başına beş para etmediğinin anlaşıldığı ve 
her şeyin tevhid sırrı fark edildikten sonra dostluk yüzünü gösterip birer hizmetkara 
dönüştüğü imtihan süreçleridir.62

Namazın (ve ibadetlerin) çekirdeği mahiyetindeki şükür ve hamdlerde de tevhid 
sırrı vardır. Bediüzzaman “Şükür Risalesi” isimli eserinde bu hakikati şöyle izah et-
miştir:

“Hem şükür içinde safi bir iman var, halis bir tevhid bulunur. Çünkü bir elmayı 
yiyen ve ‘elhamdülillah’ diyen adam o şükürle ilan eder ki: ‘O elma doğrudan doğruya 
dest-i kudretin yadigarı ve doğrudan doğruya hazine-i rahmetin hediyesidir’ deme-
siyle ve itikad etmesiyle her şeyi –cüz’i olsun, külli olsun– O’nun dest-i kudretine tes-
lim ediyor. Ve her şeyde rahmetin cilvesini bilir. Hakiki bir imanı ve halis bir tevhidi 
şükürle beyan ediyor.”63

Tevhid-i Zahiri ve Tevhid-i Hakiki

İmam-ı Gazali (ra) kelime-i tevhidin sırf sözden ibaret kalmaması gerektiğini vur-
gulamıştır. Bir kaleye benzettiği kelime-i tevhidi sadece dil ve sesten ibaret zannet-
menin kişiyi Allah’ın rızasını kaybettirecek kötülüklerden uzaklaştırmayacağını şöyle 
getirmiştir: 

60 bkz. Nursi, İşaratü’l İ’caz, 142.
61 bkz. Nursi, Lem’alar, 221.
62 bkz. Nursi, Lem’alar, 11-13.
63 Nursi, Mektubat, 350.
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“La ilahe illallahın manası gitmiş, sadece birtakım harfler ve lakırdılar kalmış ise 
bu, kelime-i tevhid kalesinin manadan yoksun bir şekilde yalnızca dille anılmasıdır. 
Nasıl ki ateşi anmak dili yakmıyor, suyu anmak boğmuyor, ekmeği anmak doyurmu-
yor, kılıcı anmak kesmiyorsa aynı şekilde kelime-i tevhid kalesini sadece dille anmak 
da kişiyi kötülüklerden (Allah’ın rızası dahilinde olmayan hallerden) alıkoymaz.”64

İmam-ı Gazali (ra) kelime-i tevhidin hem münafık, mümin, aşık ve mükaşife göre 
hem de avam, havas ve havass-ı havas açısından farklılık arz ettiğini belirtmiştir. Keli-
me-i tevhidi sırf dille söylemekten sır duygusuna nüfuz ettirmeye varıncaya kadar bir-
çok mertebesinin olduğunu Tevhid ve Ledün Risaleleri’nde kısaca şöyle izah etmiştir.

“La ilahe illallah lafzını sadece dilinle söylüyor ve bu sözün kalbinde hiçbir seme-
resi olmuyorsa sen münafıksın. Eğer kelime-i tevhidin manası kalbinde ise mümin, 
ruhunda ise aşık, sırrında (kalpteki vedia-yı ilahi ve latife) ise mükaşifsin. Birinci nevi 
iman avama, ikincisi havassa, üçüncüsü havass-ı havassa aittir. Bu itibarla ilki mana-
dan yoksun, mücerret bir haber-i sadıkın, ikincisi kalbin inşirahının ve basiretinin, 
üçüncüsü de mükaşefe ve müşahedenin meyvesidir.”65

Bediüzzaman’ın yaklaşımına göre genel manada iki çeşit tevhid vardır: “tevhid-i 
âmi ve zahiri,” “tevhid-i hakiki.” Birincisi “Cenab-ı Hak birdir; şeriki, naziri yoktur. Bu 
kainat onundur” demek suretiyle tahkiki manada kainat şahitliğine dayanmayan bir 
anlayıştır. Bu sebeple zahiri mertebeyi aşamayan ve küfri cereyanlara karşı mukave-
metsiz bir tevhid anlayışıdır. İkincisi ise her varlık üzerinde tevhid ayetlerini gösteren 
ve okutan, her daim Allah’ın huzurunda bulunuşun hakikatini yaşatarak gafletten kur-
taran ve hiçbir varlık alanını şirk ve küfür karanlığına terk ettirmeyen bir tevhid mer-
tebesidir. Yirmi İkinci Söz’de bu hakiki/tahkiki tevhid mertebesi şöyle tarif edilmiştir:

“İkincisi tevhid-i hakikidir ki her şey üstünde sikke-i kudretini ve hatem-i rubu-
biyetini ve nakş-ı kalemini görmekle doğrudan doğruya her şeyden O’nun nuruna 
karşı bir pencere açıp O’nun birliğine ve her şey O’nun dest-i kudretinden çıktığına 
ve uluhiyetinde ve rububiyetinde ve mülkünde hiçbir veçhile hiçbir şeriki ve muini 
olmadığına şuhuda yakın bir yakînle tasdik edip iman getirmektir ve bir nevi huzur-i 
daimi elde etmektir.”66

Bediüzzaman’ın yukarıdaki paragrafta işaret ettiği üzere hakiki tevhidde sırasıyla 
dikkatle bakmak ve gözlemlemek, duygulara pencereler açmak, aklen tasdik etmek, 
kalben iman getirmek ve ruhen huzuru kazanmak mertebeleri vardır. Öncelikle kesret 

64 İmam-ı Gazali, Tevhid ve Ledün Risaleleri, çev., Serkan Özburun ve Yusuf Özkan Özburun, 
(İstanbul: Furkan, 1995), 15.
65 a.g.e. 18.
66 Nursi, Sözler, 264.
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dünyasının zahiri dağınıklığı içindeki her şeye tevhid nazarıyla bakmayı öğrenmeliyiz. 
Bunun için ise her şeyin Allah’ın kudretinin damgası, saltanatının simgesi ve sanatının 
nakşı oluşunu fark etmeliyiz. Ardından her varlıktan Allah’ın marifetine pencereler 
açılmaya başlayacaktır. Güzellikten güzelleştiren bir Cemil’i, sanatlı yaratılıştan sanat-
kar bir Sani’i, hayattan ezeli hayat sahibi bir Hayy’ı tanıma yolculuğuna çıkarız. Bu 
yolculuk her bir Esma-i Hüsna’nın her bir mertebesinde gerçekleşen ulvi yükselişler-
dir. Daha sonra O’nun her şeyin maliki, rabbi ve ilahı olduğunu fark etmekle ne maliki-
yetinde ne rububiyetinde ne de uluhiyetinde hiçbir yardımcı ve ortağı bulunmadığını 
keşfederiz. Her varlık ile muhatabiyetimizdeki bu şahitliğimiz ise bizi yakîn ve tasdike 
ulaştırır. Böylece varlıklar ve sebepler hakikat ve hakikatin de hakikati olan Esma-i 
Hüsna’nın tecellilerini örten karanlık birer perde olmaktan çıkar; zerreden yıldıza her 
şey Allah’ı hatırlatır, tanıtır, sevdirir ve “huzur-i daimi” manasındaki bir şuur ile tahki-
ki iman hakikatinin kazanılmasına vesile olur.

Tevhid Risaleleri

İslam düşünce geleneğinde “akaid” ile “kelam” birbirinden ayrılmıştır. Zira aka-
id ilminde iman esasları herhangi bir tartışmaya girilmeden anlatılırken kelamda ise 
muhatap olunan itirazlar tartışılarak akli ve nakli delillerle çürütülmüştür. Akaid il-
mine dinin aslî hükümlerinden bahsettiği için “usulü’d-din,” en önemli konusunu Al-
lah’ın birliği ve sıfatları teşkil ettiği için “ilmü’t-tevhid ve’s-sıfat” isimleri de verilmiş-
tir.67 Bu alanda yazılan eserler genellikle “akîde,” “risaletü’t-tevhid,” “fıkhü’l-ekber,” 
“kitabü’l-iman” gibi başlıklarla kaydedilmiştir. İmam-ı Azam’ın Fıkhu’l Ekber’inden 
İmam-ı Maturidî’nin Kitabü’t-Tevhid’ine, İmam-ı Gazali’nin Risaletü’t-Tecridi fi Kelime-
ti’t-Tevhid’inden Muhammed Abduh’un Risaletü’t-Tevhid’ine kadar zengin bir literatür 
mevcuttur.68

Bu geleneğin bir devamı olarak Bediüzzaman Said Nursi de 20. asırda birçok tev-
hid risalesi telif etmiştir. Onun yaşadığı dönemde Avrupa’da olduğu gibi, Osmanlı 
devletinin son zamanları ile Türkiye Cumhuriyeti’nde eğitim, bilim, sanat gibi alanlar 
pozitivist bir anlayışla şekillendirilmiştir. Yaratıcıyı inkar yaklaşımlarının “bilimsel-
lik” adı altında yeni bir kılıf bulmak suretiyle modern bir “din” olarak ortaya çıkışı 
“Kur’an anlayışında büyük gedikler açmış, bu da özellikle aydınlarımızda manevi bir 
buhran ve arayışların nedeni olmuştur.”69 Önceki çağlarda Kur’an’a, İslamiyet’e karşı 
taarruzlar cehaletten kaynaklandığı halde yeni çağda bilim ve felsefe kanalıyla gel-

67 bkz. Mustafa Sinanoğlu, “Tevhid İlmi,” TDVİA, cilt 41, 27.
68 bkz. Ahmet Saim Kılavuz, “Akaid,” TDVİA, cilt 2, 214.
69 Hakan Yalman, “Risale-i Nur ve Pozitivizm,” Köprü, sayı 49, (Kış 1995).
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mektedir. “Bediüzzaman Risale-i Nurları bu zeminde gelişen fikirlerle mücadele et-
mek için yaz[mıştır].”70

Risale-i Nur’un telifinin öncesinde Bediüzzaman’ın yaklaşık otuz yıllık bir gayret 
ve arayışı söz konusudur. Mehmet Akif’in “Doğrudan doğruya Kur’an’dan alıp ilha-
mı, Asrın idrakine söyletmeliyiz İslam’ı”71 diye ifade ettiği son asrın anlayışına hitap 
eden beliğ bir Kur’an tefsiri arayışı Bediüzzaman’ın hayatında özellikle 1898 yılında 
Van’da alevlenerek 1928 yılında Barla sürgününe kadar sürmüştür. Bu süreç içinde 
Kızıl İ’caz, Muhakemat, İşaratü’l İ’caz, Sünuhat, Mesnevi-i Nuriye gibi kilometre taşı 
mahiyetinde eserler de kaleme alan Bediüzzaman asıl gayesine 1928-1949 yılları ara-
sında peyderpey telif ettiği Risale-i Nur ile ulaşmıştır. Onun Risale-i Nur’u yirmi yılı 
aşkın bir sürede telif etmesinde Kur’an ayetlerini tefekkür mesleğinde kendini sürekli 
yenileyebilmesi ve iç süreçlerini tamamlayıp tam anlamıyla hazmettikten sonra keş-
fettiği hakikati nazar-ı dikkate sunması gerçeği vardır:

Yirmi üç sene evvel Eski Said Yeni Said’e inkılab ettiği zaman tefekkür mesleğinde 

gittiği için تـََفكُُّرَساَعٍةَخيـٌْرِمْن ِعَباَدِةَسَنٍة sırrını aradım. Her bir, iki senede o sır ya Arabı� 
ya Türkçe bir risaleyi netice verip suret değişiyordu. Arabı� Katre risalesinden ta Aye-
tü’l Kübra risalesine kadar o hakikat devam edip suretler değiştir[di.]”72

Bediüzzaman Kur’an’ın dört esası olan tevhid, haşir, nübüvvet ve adalete dair yüzü 
aşkın risale telif etmiştir. Risale-i Nur Külliyatı adı verilen eserleri içinde en dikkat 
çekici olanları tevhide dair risaleleridir. 1921-23 yılları arasında Arapça olarak telif 
ettiği Mesnevi-i Nuriye’deki Katre risalesinden 1949’da Afyon hapsinde telif ettiği –ki 
son risalesidir–73 El-Hüccetü’zzehra risalesine kadar tevhide dair pek çok eser kale-
me almıştır. Şüphesiz Risale-i Nur yalnız tevhid risaleleriyle sınırlı değildir. Kur’an’ın 
diğer üç esası olan haşir, nübüvvet ve adalet/ibadet hakikatlerine dair risaleler de 
telif edilmiştir. Fakat Kur’an hakikatleri bir bütündür, bu sebeple diğer hakikatlerin 
tevhid ile güçlü bağları vardır. Buna binaen mesela Bediüzzaman haşir meselesini tef-
sir ederken tevhid hakikatini merkeze almıştır. Barla Lahikası’nda yer alan bir mektu-
bunda haşre dair olan Onuncu Söz’de takip ettiği usulü şöyle izah etmiştir:

“Her bir hakikat üç şeyi birden isbat ediyor; hem Vacibü’l Vücud’un vücudunu hem 
esma ve sıfatını, sonra haşri onlara bina edip isbat ediyor. En muannid münkirden ta 

70 Selim Sönmez, “Yeni Bir İlim Manifestosu Olarak Köprü,” Köprü, sayı 100, (Güz 2007).
71 Mehmet Akif Ersoy, Safahat, haz., M. Ertuğrul Düzdağ, (Ankara: Kültür Bakanlığı, 1990), 
349.
72 Bediüzzaman Said Nursi, Kastamonu Lahikası, (İstanbul: Yeni Asya Neşriyat, 1998), 176.
73 Afyon hapsinden ve 15. Şua’dan sonra herhangi bir risale telif etmemiş olsa da Bediüzza-
man’ın kaleme aldığı birçok mektubu vardır. Bu mektuplar İkinci Emirdağ Lahikası’nda bir 
araya getirilmiş ve Yirmi Yedinci Mektup’un içine dâhil edilmiştir.
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en halis bir mü’mine kadar herkes her ‘hakikat’ten hissesini alabilir.”74

Bu ciheti nazar-ı dikkate sunduktan sonra “tevhid risalesi”75 derken ana konusu 
tevhid olan eserleri kastettiğimi belirtmiş olayım. Bu anlamda Risale-i Nur’un dört 
ana kitabına dahil olan on beş tevhid risalesi vardır denilebilir. Bunların beşi Sözler, 
ikisi Mektubat, beşi Lem’alar ve üçü de Şualar kitabında yer almaktadır. Katre, Lem’a-
lar ve Nokta risaleleri Mesnevi-i Nuriye’de olduğundan ve Mesnevi-i Nuriye de Otuz 
Üçüncü Lem’a olarak Risale-i Nur’a sonradan dahil edildiği için –ilk telif edilen tevhid 
risaleleri olarak en başta zikretmeme rağmen– Lem’alar’ın içinde sayıyorum. Aşağıda 
Risale-i Nur’daki tevhid risalelerine ait kısa bilgiler ve bir kısım değerlendirmeler yer 
alacaktır. Daha detaylı olarak incelemek isteyenler Fihrist risalelerini inceleyebilirler. 
Gerçek manada faydalanmak ve imanlarını inkişaf ettirmek cehdini taşıyanları ise her 
bir risalenin kendisi gayet geniş olan tedris halkasına davet etmektedir.

Katre

Katre risalesi Arabi Mesnevi-i Nuriye içinde yer almaktadır. 1921-1922 yılları 
arasında Bediüzzaman İstanbul’da Darü’l Hikmetü’l İslamiye’de iken Arapça olarak 
kaleme alınmıştır. Bir “mukaddeme,” bir “hatime,” dört “bab” ve bir “zeyil”den mey-
dana gelmiştir. Mukaddeme bölümünde Bediüzzaman ilim hayatının özünü ve bir 
manada dünya görüşünü ifade eden dört kelime ve dört cümleden bahsetmektedir. 
Birinci Bab’da ise kainatın elli beş dil ile tevhidi ilan ettiği izah edilmiştir. İkinci Bab 
Sübhanallah, Üçüncü Bab Elhamdülillah ve Dördüncü Bab da Allahuekber mübarek 
kelimelerinin hakikatlerini beyan etmiştir. Hatime bölümünde ise “nokta” ve “nükte” 
alt başlıklarında tevhide dair birçok hakikatler veciz bir şekilde beyan edilmiştir. Zeyil 
bölümünde ise namaz adabı, sünnet-i seniyyenin önemi, nefsin kördüğümleri, iman 
ve küfür yollarının karşılaştırılması, Kur’an’ın camiiyeti, dünyanın üç yüzü gibi kısa 
fakat önemli hakikatler “remiz”ler halinde kaydedilmiştir.

Lem’alar

Bu risale de Katre risalesi gibi İstanbul’da 1921-1922 yılları arasında Arapça ola-
rak telif edilmiştir ve Arabi Mesnevi-i Nuriye adlı eserin içinde yer almaktadır. “Tevhid 
Güneşinden Lem’alar” olarak çevrilen risale Yirmi İkinci Söz’ün Arapça olarak yazıl-

74 Bediüzzaman Said Nursi, Barla Lahikası, (İstanbul: Yeni Asya Neşriyat, 1998).
75 Risale-i Nur Külliyatı’nda böyle bir tabir Kastamonu Lahikası’ndaki bir mektupta, “İkinci Şua 
olan tevhid risalesi” şeklinde tek bir defa geçmektedir. [bkz. Nursi, Kastamonu Lahikası, 78.]
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mış ilk halidir.76 On iki “lem’a” alt başlığında kainatın tevhid bakışıyla nasıl tefekkür 
edilebileceğinin çarpıcı misalleri yer almaktadır. 

Nokta

Nokta risalesi de Katre ve Lem’alar ile aynı dönemde İstanbul’da telif edilen ve 
Arabi Mesnevi-i Nuriye içinde yer alan bir risaledir. “Marifet-i İlahiye Nurundan Bir 
Nokta”77 başlığını taşıyan risale tevhidin şu dört “külli bürhan”ını konu edinmektedir: 
Muhammed-i Arabi (asm), kainat, Kur’an ve vicdan. Özellikle “Akıl ta’til-i eşgal etse de 
nazarını ihmal etse, vicdan Sani’i unutamaz” denilerek vicdanın “enfüsi bürhan” ve 
“fıtrat-ı zişuur” oluşu vurgulanmaktadır.78

On Altıncı Söz

Bu risale Bediüzzaman Barla’da iken (1927-1934) telif edilmiştir. On Altıncı Söz 
tevhide dair ihtişamlı manaları olan ayetlerin anlaşılması ve hakikatlerinin bağdaş-
tırılması konusunda geniş bir perspektif kazandırmaktadır. Bu ise tevhide dair dört 
temel soru çerçevesinde dört “şua” üzerine tasnif edilmek suretiyle gerçekleşti-
rilmektedir. Birinci şuada ehadiyet, vahidiyet ve ferdaniyetiyle tek olan Allah’ın ta-
sarruflarında ne ortak ne yardımcı ne de mühlete muhtaç olmayışı aklı ikna edecek 
temsiller yardımıyla izah edilmektedir. Mekandan münezzeh olduğu halde her yerde 
hazır olması, yüceliğiyle birlikte her şeye çok yakın olması ve tek olduğu halde her işin 
kontrolünün yalnız O’nda olması hakikatleri izah edilmektedir. İkinci şuada yaratılış 
(vücud-i eşya) hakikatine odaklanılmaktadır. Cenab-ı Hak hem tek bir emirle ve ani-
den hem de büyük bir kudret ve ince bir hikmetle zamana yayarak nasıl yaratmakta 
olduğu tevhid ekseninde yorumlanarak tefsir edilmektedir. Üçüncü şua ise Allah’ın 
hem çok yakın (akrebiyet) hem yetmiş bin perde arkasında olması hakikatini açıkla-
maktadır. Dördüncü şua’da ise “Allahuekber” kelamının namaz ve hac gibi İslamiyet’in 
rükünlerinin bir nevi çekirdeği olması hakikati anlatılmaktadır. Bu Söz’ün “Küçük bir 
Zeyl”i de vardır. Bu zeyilde Allah’ın kanuniyet şekilde yaratmasının bir zorunluluk ol-
madığı “şüzuzat” kavramı çerçevesinde misaller verilerek kısaca izah edilmektedir. 

76 Bediüzzaman Said Nursi, Mesnevi-i Nuriye, çev., Abdülkadir Badıllı, (İstanbul: İttihad Yayıncı-
lık, 2010), 21.
77 Nursi, Mesnevi-i Nuriye, (İttihad Yayıncılık), 691.
78 bkz. Nursi, Mesnevi-i Nuriye, 215.
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Yirmi İkinci Söz

Yirmi İkinci Söz de Bediüzzaman’ın Barla hayatında telif ettiği bir risaledir. Fa-
kat bu risalenin çekirdeği mahiyetindeki bir telifat Arabi Mesnevi-i Nuriye’de yer alan 
(Tevhid Güneşinden) Lem’alar isimli eserdir.79 Yirmi İkinci Söz iki makamdan oluş-
muştur: Birinci makamda uzun bir temsili hikaye ve on iki “bürhan” ile tevhid me-
selesi her yaştan ve her ilim tabakasından insanın anlayabileceği bir üslupla anlatıl-
mıştır. İkinci makamda ise birinci makamdaki temsillerin hakikatteki karşılıkları on 
iki “lem’a” ile izah edilmiştir. Yirmi İkinci Söz’de tevhidin iki kısım olduğu belirtilerek 
“tevhid-i hakiki” bakışı farklı kainat tefekkürleriyle çok detaylı bir şekilde beyan edil-
miştir. Bediüzzaman bu risalesine dair bir mektubunda ehemmiyetini belirtmek mak-
sadıyla şu ifadelere yer vermiştir: “İki, üç gün evvel Yirmi İkinci Söz tashih edilirken 
dinledim. Gördüm ki içinde hem külli zikir, hem geniş fikir, hem kesretli tehlil, hem 
kuvvetli iman dersi, hem gafletsiz huzur, hem kudsi hikmet, hem yüksek bir ibadet-i 
tefekküriye gibi nurlar var.”80

Otuzuncu Söz (Ene ve Zerre Risalesi)

Bu Söz de Barla’da telif edilen tevhid risalelerinden biridir. Bu risale Bediüzza-
man’ın ifadesiyle “hastalıklı bir zamanda beş, altı saatte telif edil[en]”81 bir eserdir. İki 
“maksad”dan meydana gelmiştir: Birinci maksad enenin “mahiyet” ve “netice”sinden, 
ikinci maksad da zerrenin “hareket” ve “vazife”lerinden bahsetmektedir. Tevhid açı-
sından önemi ise ene ve zerrenin iki büyük şirkin kaynağını, kökenini teşkil etmesi-
dir. Enenin mahiyeti bilinmediği takdirde küçük bir kainat olan insanın (alem-i asgar) 
enfüsi aleminde gizli şirk tohumları neşvünemaya başlamaktadır. Zerrenin vazifesi 
anlaşılmadığında ise büyük bir insan (insan-ı ekber) olan kainatın afaki boyutunda 
dehşetli şirk karadeliklerini manen netice veren bir süreç yaşanmaktadır. Otuzun-
cu Söz enfüsi ve afaki alemin kimyasını bozan iki dehşetli şirki imha eden ve her iki 
alemin derinliklerinde tevhid nurunu gösteren muhteşem ve eşsiz bir tevhid risalesi 
mahiyetindedir.

Otuz İkinci Söz

Otuz İkinci Söz de Barla’da telif edilmiştir. Üç “mevkıf” üzerine düzenlenmiştir. 
Birinci mevkıfta hücreden yıldızlara kadar şirke delil teşkil ya da alan açan hiçbir 

79 bkz. Nursi, Mesnevi-i Nuriye, 12; Nursi, Mesnevi-i Nuriye, (İttihad Yayıncılık), 21.
80 Nursi, Kastamonu Lahikası, 194.
81 Nursi, Mektubat, 343.
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durumun olmadığı kapsamlı bir temsil ile anlatılmaktadır. Tabiatperest, esbapperest 
gibi her türlü şirk ve küfür cereyanlarının mümessili farz edilen bir şahsın varlıklar 
üzerinde (en küçük daireden en büyüğüne sırasıyla zerre, alyuvar, hücre, beden, insan 
alemi, canlılar, yerküre, güneş ve yıldızlar) rububiyet ve malikiyet iddiasının ne derece 
çürük ve asılsız olduğu hakikate ayna olacak şekilde beyan edilmektedir. İkinci mevkıf 
ise üç “maksat”tan oluşmuştur: Birinci maksatta her şeyin Allah’ın kudretiyle yapıldı-
ğı ve başka ellerin karışmadığı; ikinci maksatta Ehad ve Samed olan Allah’ın sonsuz 
işleri beklemeden, şaşırmadan, zorlanmadan her şeyiyle kontrol ettiği; üçüncü mak-
satta ise Kur’an’daki “Ahsenü’l-halıkın” ve “Erhamü’r-rahimin” gibi ifadelerin tevhid 
hakikatiyle çelişmediği, Allah’ın kemalatının zıtları gerektirmediği ve bizzat kemal sı-
fatlara sahip olduğu hakikatleri izah edilmektedir. Üçüncü mevkıf da iki “mebhas”tan 
oluşmuştur: Birinci mebhasta güzel bir çiçek ile bir insanda iç içe yedi tabakada yir-
miye yakın esma-i İlahiyenin tecellileri beyan edilirken ikinci mebhasta ise insanoğ-
lunun gerçek hürriyet, saadet ve medeniyetinin tevhid hakikatinden beslendiği akli ve 
mantıki delilleriyle izah edilmiştir. Ayrıca “mühim bir sual” başlığıyla dikkat çekilen 
son bir kısımda insanın eşini, dostunu, peygamberleri, evliyaları, hayatını, gençliğini, 
baharı ve dünyayı nasıl –şirke düşmeden, tevhid vasatını koruyarak– Allah adına se-
vebileceği konusu tafsilli bir şekilde anlatılmaktadır. 

Otuz Üçüncü Söz (Pencereler Risalesi)

Otuz Üçüncü Söz de Barla hayatında telif edilen risalelerden biridir. Kainata açılan 
ve tevhid hakikatini muhteşem bir tarzda ispat eden “otuz üç pencere”den oluşmakta-
dır. Katre risalesindeki kainatın elli beş lisanın farklı bir üslup ve yaklaşımla yeniden 
ele alınarak otuz üç pencerenin esasını teşkil ettiği anlaşılan bir tevhid risalesidir. Bu 
pencerelerde canlıların ihtiyaçlarının bilmedikleri ve ellerinin yetişmediği yerlerden 
karşılanması, her şeyin özel bir kalıp ve mahiyette yaratılması, istidat ve ihtiyaç diliyle 
yapılan sayısız duanın sürekli kabul edilmesi, basit maddelerden sanatlı ve hızlı bir 
şekilde yaratılışın gerçekleşmesi, denizlerden dağlara her şeyin süslenmesi, yaratılış-
taki süratin ölçüyü bozmaması, çokluğun değersizliğe yol açmaması, kolaylığın sanatlı 
yaratılışa engel olmayışı, uzaklığın ayrıştırmaması, ucuzluğun kıymetsizleştirmemesi, 
mükemmel bir eserin mutlaka mükemmel fiilleri ve yetenekleri gerektirmesi, gök-
yüzü ve yeryüzündeki hiçbir şeyin hiçbir halinin tesadüflerle izah edilemeyişi, hayat 
ve ölümün mucizevi yaratılışı, bahardaki muhteşem diriliş, vahiyler, ilhamlar, ibadet-
ler, imkan ve hudus hakikatleri, insanın ruhu ve mahiyetindeki ehadiyet tecellileri, 
Resul-i Ekrem (asm) ve Kur’an’ın parlak şehadetleri gibi çok zengin bir muhtevada 
tevhid delillerinden bahsedilmiştir. Bediüzzaman bu risalenin sonunda tecrübelerine 
de dayanarak bu eseri için şu değerlendirmede bulunmuştur:
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“Şu otuz üç pencereli olan Otuz Üçüncü Mektup imanı olmayanı inşaallah imana 
getirir. İmanı zayıf olanın imanını kuvvetleştirir. İmanı kavi ve taklidi olanın imanını 
tahkiki yapar. İmanı tahkiki olanın imanını genişlendirir. İmanı geniş olana bütün ke-
malat-ı hakikiyenin medarı ve esası olan marifetullahta terakkiyat verir, daha nurani, 
daha parlak manzaraları açar.”82

Yirminci Mektub

Bu risale de Barla hayatında telif edilmiştir. Hadislerde rivayet edilmiş on bir keli-
meden oluşan uzun bir tevhid cümlesinin izahı yapılmıştır. Yirminci Mektub iki “ma-
kam”dan meydana gelmiştir. Her iki makamda da bu tevhid cümlesinin on bir kelimesi 
çerçevesinde on bir hakikat (uluhiyet, vahdet, şirksizlik, malikiyet, hamd, hayat, mevt, 
ezeliyet, hayr, kudret, rücu) konu edinilmiştir. Birinci makamda her bir kelimedeki 
müjde, müjde içindeki şifa ve şifa içindeki manevi lezzet tarif edilmiştir. İkinci ma-
kamda ise her bir kelimenin İsm-i Azam hakikatine mazhariyeti ve tevhid hakikati-
ni ispat etmesinin nükteleri tafsilli bir şekilde beyan edilmiştir. Ayrıca bir “zeyl” ile 
onuncu kelimede anlatılan tevhidin vücub derecesinde kolaylığı meselesi üç temsil 
yardımıyla izah edilmiştir.

Yirmi Dördüncü Mektub

Bu risale de Barla hayatında telif edilmiştir. Yirmi Dördüncü Mektup Rahim, Hakîm 
ve Vedud isimlerinin sahibi olan Allah’ın şefkati, hikmeti ve muhabbetinin nasıl ölüm, 
ayrılık, sıkıntı, musibet gibi durumlara izin verdiğinin esrarengiz sırlarını açığa ka-
vuşturan bir risaledir. İki “makam” ve iki “zeyil”den oluşmuştur. Birinci makamında 
bu hakikatin “dai” ve “muktazi”leri beş “remiz” ile, ikinci makamda ise “gaye” ve “fay-
da”ları beş “işaret” ile beyan edilmektedir. Özellikle ikinci remizde izah edilen şefkat-i 
mukaddese, muhabbet-i münezzehe, şevk-i mukaddes, sürur-u mukaddes, lezzet-i 
mukaddese, memnuniyet-i mukaddese ve iftihar-ı mukaddese gibi tabirlerle Bediüz-
zaman’ın işaret ettiği “şuunat” meselesi tevhidin en derin ve sırlı alanlarından biri-
dir. Bu hakikati izah eden ikinci makamın beş işareti Bediüzzaman’a göre “şuunat-ı 
rububiyetin hakikatini tutamaz, ihata edemez, mikyas olamaz fakat baktırabilir” ve 
“şuunat-ı rububiyeti rasat etmek için birer sönük, küçük dürbün” mahiyetindedir.83 
Yirmi Dördüncü Mektup tevhide dair tabiri ve izahında aciz kalınan ince ve derin ha-
kikatleri konu edinen çok kıymetli bir eserdir.

82 Nursi, Sözler, 631.
83 Nursi, Mektubat, 281.

28

Kur’an’ın Tevhid Hakikati ve Risale-i Nur’daki Tevhid Risaleleri / Mustafa Said İŞERİ



Yirmi Üçüncü Lem’a (Tabiat Risalesi)

Bu risale de Barla hayatında telif edilmiştir. Bununla birlikte Tabiat risalesinin aslı 
çok daha önce Bediüzzaman 1922 yılının sonu ve 1923 yılının ilk aylarında Ankara’da 
iken Arapça olarak telif edilmiştir. Dessas bir tarzda çalışan yeni bir dinsizlik akımının 
(zındıka cereyanı) tesirini kırmak için bu eserini Yeni Gün Matbaası’nda bastırdığı 
halde Arapça bilenlerin az olması, bu konuya önem verenlerin nadir olması ve telifin 
de güçlü hüccetlerine rağmen mücmel kalması Bediüzzaman’ın arzu ettiği tesiri en-
gellemiştir. Barla hayatında bu telifini daha da genişleterek kaleme almasıyla ortaya 
çıkan Tabiat risalesinde küfre giden üç yol, her birine ait üç “muhal” çerçevesinde 
detaylı bir şekilde ele alınarak akli ve mantiki delillerle çürütülmektedir. Bu üç yol 
sebeplerin meydana getirmesi (evcedetü’l-esbab), kendi kendine oluş (teşekkele bi-
nefsihi) ve tabiatın gerektirmesidir (iktizathu’t-tabiat). Risalenin “hatime”sinde ise üç 
sorunun cevabı yer almaktadır: Birincisinde namaz ve ibadetlerin emrediliş hikmeti 
ve terk edenlerin ise dehşetli bir ceza ile tehdit edilmelerinin sebepleri izah edilmek-
tedir. İkinci sualin cevabında şirk yolunun imkansızlık derecesinde akıl dışı oluşu ile 
birlikte vahdet ve tevhid yolundaki kolaylık ve makuliyetin sebepleri anlatılmaktadır. 
Üçüncüsü ise Allah’ın iki tarzda yaratması, “ihtira” ve “ibda” ile yoktan var etmesi ve 
“inşa” ve “sanat” ile de her şeyi zerrelerden bina etmesi hakikatleri beyan edilmekte-
dir. 

Otuzuncu Lem’a (Esma-i Sitte Risalesi)

Bu risale Bediüzzaman Eskişehir hapishanesinde (1935-1936) iken telif edilmiş-
tir. Otuzuncu Lem’a’da İsm-i Azam’ın nurlarını taşıyan altı esmanın hakikati “nükte” 
başlıkları altında ele alınmıştır. Bediüzzaman İsm-i Azam’ın herkes için farklı olduğu-
nu belirtmiş ve misal olarak ise İmam-ı Azam’ın Hakem ve Adl, Abdülkadir-i Geyla-
ni’nin Hayy, İmam-ı Rabbani’nin de Kayyum isimlerini İsm-i Azam olarak gördükle-
rinden bahsetmiştir. Hz. Ali’nin (ra) ise Ferd, Hayy, Kayyum, Hakem, Adl ve Kuddüs 
isimlerini İsm-i Azam’ın nurları olarak görmesi sebebiyle Bediüzzaman’ın hayatında 
bu altı ismin ehemmiyeti artmıştır. Otuzuncu Lem’a İsm-i Azam’ın hakikatini taşı-
makta olan altı Esma-i Hüsna perspektifinden nasıl bir kainat mütalaası ve tefekkürü 
yapılabileceğini gösteren ve bu asrın insanın arayışına tam anlamıyla hitap edebilen 
orijinal bir tarzdır. Klasik Esma-i Hüsna öğretisinin ötesine geçen bu risalenin birinci 
nüktesinde Kuddüs isminin tecellileri kısa ve veciz olarak fakat kainat genişliğinde 
bir bakış açısıyla izah edilmiştir. Şaban ayının sonlarında telif edildiği belirtilen bu 
nüktenin Otuzuncu Söz’deki zerre risalesinin “zeylinin zeyli” olduğu ifade edilmiştir. 
Adl ismini ele alan ikinci nükte de birincisi gibi uzun tutulmamıştır. Ramazan ayında 
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telif edildiği belirtilen üçüncü nükte Hakem ismini beş “nokta” çerçevesinde detaylı 
bir şekilde ele alarak izah etmiştir. Şevval ayında telif edilen Ferd ismi ise dördüncü 
nükte olmuştur ve bu bölüm yedi “işaret” ile tafsilli olarak meseleyi beyan etmiştir. 
Otuzuncu Lem’a esma-i hüsnadan bahsetmesi sebebiyle bütünüyle bir tevhid risalesi 
olmakla birlikte Ferd ismi ehadiyet ve vahidiyet hakikatlerine odaklanması cihetiyle 
tevhidin daha özel olarak konu edildiği bir nüktedir. Beşinci nükte Şevval ayında telif 
edilmiş olup Hayy isminin tecellilerini ve hayatın hakikatini beş “remiz” ile detaylı 
bir şekilde izah etmiştir. Bu risalenin son nüktesi olan altıncısı ise Zilkade ayında telif 
edilmiş olup Kayyum isminin tecellilerinden beş “şua” çerçevesinde bahsetmektedir. 
Bu son nüktenin başında Otuzuncu Söz’ün (yani ikinci makamı olan zerre risalesinin) 
zeyli olduğu notu da eklenmiştir.

İkinci Şua

İkinci Şua da Otuzuncu Lem’a gibi Eskişehir hapishanesinde telif edilmiştir. Nur 
talebeleri tahliye olduktan sonra Bediüzzaman hapishanede yalnız kaldığı bir esna-
da “hapishanenin son meyvesi” manasında kaleme alınan bir risaledir. Bediüzzaman 
İkinci Şua’yı “‘Allahu Ehad’ İsm-i Azamına dair Yedinci Nükte-i Azam ve altı İsm-i Aza-
mın altı nüktesinin yedincisi” olarak tarif etmek suretiyle Otuzuncu Lem’a ile bağ-
lamıştır. Bu risale üç “makam”dan meydana gelmiştir. Birinci makam tevhidin külli 
meyvelerini konu edinmiştir. Birinci meyvesi tevhidin Allah’ın zat-ı akdesine, ikincisi 
kainata ve üçüncüsü de zişuura bilhassa insana bakan hakikatlerini beyan etmektedir. 
İkinci makamda ise tevhidin üç külli muktazisinden bahsedilmektedir. Bediüzzaman’a 
göre bu üç muktazi üç bin muktazi kuvvetindedir. Bu makamda hakimiyet, kibriya, 
azamet, celal, kemal, ıtlak, ihata, nihayetsizlik, vahdet ve ehadiyet gibi hakikatlerin 
perspektifinden tevhidin izah ve isbatı yapılmıştır. Üçüncü makam ise tevhidin üç 
“alamet” ve “hüccet”ini ele alınmıştır. Bu risalenin “hatime”sinde ise insanın haşrinin 
üç aşaması olan ruhların cesetleri gelmesi, cesetlerin dirilmesi ve cesetlerin inşası ile 
dördüncü bir mesele olarak kıyametin nasıl gerçekleşeceği hakikati aklı tatmin eden 
misaller verilmek suretiyle ispat edilmektedir. İkinci Şua tevhid hakikatini ifade eden 
Arapça bir münacat ile nihayete ermektedir.

Yedinci Şua (Ayetü’l Kübra Risalesi)

Yedinci Şua Bediüzzaman’ın Kastamonu hayatında (1936-1943) telif edilmiştir. 
Kur’an’ın tevhidi tüm azametiyle ifade eden Ayetü’l Kübra ayetini tefsir ettiği için bu 
risale de aynı ismi almıştır. “Kainattan Halıkını soran bir seyyahın müşahedatıdır” 
diye başlayan Yedinci Şua otuz üç mertebeden oluşmakta ve her mertebede kainatın 
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en haşmetli ve külliyetli sayfalarından birinin tevhid şahitliğine tercümanlık edilmek-
tedir. İlk on bir mertebe “alem-i şehadet ve cismani ve maddi cihetinde” gerçekle-
şen seyahatler iken on ikinci mertebeden on dokuzuncu mertebeye kadar ise “alem-i 
gayp ve alem-i berzah” yolculukları sürdürülmüştür.84 İlk on bir mertebede sırasıyla 
şu alemlerde seyahatler yapılmıştır: (1) semavat (yıldızlar, güneşler ve aylar), (2) at-
mosfer (hava, rüzgar, bulut, şimşek, gök gürültüsü), (3) yerküre ve bahar sayfası, (4) 
denizler, nehirler, pınarlar, çaylar, (5) dağlar ve sahralar, (6) bitkiler ve ağaçlar, (7) 
hayvanlar ve kuşlar, (8) peygamberler (enbiya), (9) asfiya ve sıddıkin müçtehitler ve 
muhakkikler, (10) mürşidler ve evliyalar, (11) melekler. Daha sonra gayp alemlerinde 
devam eden seyahatler ise şunlardır: (12) müstakim ve münevver akıllar, (13) selim 
ve nurani kalpler, (14) vahiyler, (15) ilhamlar, (16) Muhammed-i Arabi (asm), (17) 
Kur’an-ı Mu’cizü’l Beyan, (18) kainatın hudus ve imkanı ile teavün. On dokuzuncu 
mertebede “güneşi güneşten sormak gerektir” denilerek “gaibane” arayıştan “hazıra-
ne” ve “muhatabane” makamına çıkılmıştır. Bu makamın ilk durağında ise “faaliyet-i 
müstevliye,” “tezahür-i rububiyet,” “tebarüz-i uluhiyet” ve “tekellüm-i ilahi” hakikatle-
rinin sayfaları okunmuştur. Bu bölümden sonra “berahin-i tevhidiyeye dairdir” ihta-
rıyla “ikinci bab” başlamıştır. Bu bölüm ise üç menzile bölünmüştür: Birinci menzilde 
uluhiyet, rububiyet, kemalat ve hakimiyet; ikinci menzilde kibriya ve azamet, ıtlak ve 
ihata, zati kudret, ehadiyet ve vahidiyet, intizam-ı ekmel; üçüncü menzilde ise fetta-
hiyet, rahmaniyet, müdebbiriyet ve idare, rahimiyet ve rezzakıyet hakikatlerinin tev-
hide delaletleri beyan edilmiştir. Bu üç menzildeki on dört hakikat ile birlikte Yedinci 
Şua’da otuz üç mertebelik azametli ve haşmetli bir tevhid halkası teşkil edilmiştir.

On Beşinci Şua (El-Hüccetü’z-zehra Risalesi)

On Beşinci Şua 1949 yılında Afyon hapsinde telif edilmiştir. Bu eser Risale-i Nur 
Külliyatı’nın en son risalesidir. İki “makam”dan meydana gelmiştir. Birinci makam 
ise üç kısımdır: Birinci kısımda Yirminci Mektup’ta izah edilen on bir kelimeden olu-
şan tevhid kelamı yeni bir üslupla hülasa edilmiştir. İkinci kısımda Fatiha-i Şerife’nin 
iman hakikatleri cihetiyle bir tefsiri yapılmıştır. Üçüncü kısımda ise Resul-i Ekrem’in 
(asm) risaleti on beş “şehadet” ile tasdik edilmek suretiyle tevhid davasının hüccetleri 
sırasına dahil edilmiştir. İkinci makamda ise ilahi sıfatlardaki tevhid hakikatinin izahı 
için ilim, irade ve kudret sıfatlarının hakikatleri “on bir delil” ve “dokuz basamak” 
olarak tafsilli bir şekilde beyan edilmiştir. Bediüzzaman bu risalenin girişinde ken-
di nazarındaki ehemmiyetini ve tefekkür dünyasındaki yerini belirtmek amacıyla şu 
notu düşmüştür:

84 bkz. Nursi, Şualar, 113.
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“Bu ders zahiren küçük, hakikaten pek büyük ve çok kuvvetli ve çok geniş bir ri-
saledir. Hem benim tefekküri hayatımın hem Nur’un tahkiki hayat-ı maneviyesinin 
ilmelyakin, aynelyakin ittihadından çıkan bir meyve-i imaniye ve firdevsi bir semere-i 
Kur’aniyedir.”85

Sonuç

Kur’an baştan başa tevhidin esaslarını vazetmiştir. Zerreden yıldıza, ferşten Arşa, 
dünyadan ukbaya her şeyde hükmeden tevhid hakikatini bütün mertebeleriyle be-
yan eden Kur’an-ı Kerim de manevi bir tevhid okyanusudur.  Kur’an tevhidin bütün 
mertebelerini –her türlü incelik ve gereklilikleri ile– hem beyan etmiş hem de ölçü 
ve dengesini hassasiyetle korumuştur. Tevhid hakikati ezeli kelamın her tarafını; su-
relerini, ayetlerini, kelamlarını hatta kelimelerini de kuşatmıştır. Bu durum Kur’an’ın 
sıdk, hakkaniyet ve mucizeliğinin en belirgin işaretlerinden biridir.

Tevhid İslam’ın bütüncül dünya görüşü içinde teoriden pratiğe, inançtan hayata, 
idealden gerçekliğe bir idrak köprüsüdür. Tevhid en başta itikad dünyasının merke-
zinde yer alıp buradan genişleyerek tüm değerleri ve düşünsel dünyayı şekillendiren 
kurucu etkendir. Tevhid metafizik, tarihi, siyasi, ilmi, estetik ve mistik bir ilke olarak 
hayatın her alanına nüfuz etmiştir.

Kur’an bir cihetle hikmet kitabı olduğundan akla hitap eder. Taakkul, tefekkür, na-
zar, tedebbür, tefakkuh, tezekkür gibi akletmenin birçok haliyle düşünme ve bilmeye 
teşvik eden Kur’an tevhidi de akli ve mantiki olarak ispat etmiştir. Zira özellikle tevhid 
ve nübüvvet hakikatlerinin ispatında nakli deliller ile yetinilseydi bu kısır döngüye 
yol açardı.

Tevhid hakikati Resul-i Ekrem’in (asm) nübüvvetini tasdik etmeden ve onun sün-
net-i seniyyesini rehber edinmeden mümkün değildir. Resul-i Ekrem (asm) yirmi üç 
yıllık nübüvvetinde yalnız dini ve itikadi anlamda insanları tevhide davet ederek hida-
yetlerine vesile olmakla yetinmemiş aynı zamanda içtimai ve siyasi tevhidi de başar-
mıştır. Resul-i Ekrem’in (asm) tevhid davasına bütün peygamberlerin nübüvvetleri de 
kuvvet vermektedir zira tevhid hakikati bütün peygamberlerin davalarının da birin-
ci esasıdır. Bütün peygamberler tevhid hakikatini hem göze (mucize) hem de kulağa 
(delil) göstererek ispat etmişlerdir.

İman tevhidi gerektirir. İmanın güzelliği ve olgunluğu da tevhid ile açığa çıkar. 
Tevhid inanç ve itikadın denge noktasıdır. Her şeyde olduğu gibi inancın da ifrat ve 
tefritleri söz konusudur. İnancın denge hali olan tevhid korunamadığında ta’til ve teş-

85 Nursi, Şualar, 516.
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bih gibi aşırılıklar ortaya çıkmaktadır. Tevhid ise ta’tile sapmayacak bir tenzih ile teş-
bih ve tecsime sapmayacak bir mecaz anlayışının bütüncül yorumuna dayanır. Ehl-i 
Sünnet kelamı bu manada kritik dengeyi kuran ve muhafaza eden bir tevhid yorumu 
geliştirmiştir.

Tevhid dua ve ibadetlerin de özüdür. Zira ibadetin ruhu olan ihlas ancak tevhid 
hakikatiyle elde edilebilir. Gizli şirklerden arındıkça ve tevhid mertebelerinde terakki 
ettikçe ihlas hasletinin tasaffi derecesi ziyadeleşerek hakiki kemal ve ahlaki olgunluk 
kazanılır. Tevhid ve ihlas ise Allah ile muhatabiyeti, bu muhatabiyetin en yüksek dere-
cesi olan namazı ve namazın çekirdeği olan şükür ve hamdi gerektirmektedir.

Kelime-i tevhidin sırf sözden ibaret kalmaması gerekir belki bu tılsımlı mübarek 
kelimenin sır duygusuna nüfuz ettirmeye varıncaya kadar birçok mertebesi söz ko-
nusudur. Buna binaen genel manada iki çeşit tevhid vardır: tevhid-i zahiri ve tevhid-i 
hakiki. Zahiri tevhidde gizli şirklere düşme tehlikesi varken hakiki tevhid ise dikkat-
le bakmak ve gözlemlemek, duygulara pencereler açmak, aklen tasdik etmek, kalben 
iman getirmek ve ruhen huzuru kazanmak gibi tahkikin birçok mertebelerini barın-
dırmaktadır. Kainatın ve varlıkların unutulması değil tefekkür edilmesi gereken bir 
kitap ve mektup gibi görüldüğü tevhid-i hakiki mertebesinde her şey Allah’ı hatırlatır, 
tanıttır, sevdirir ve huzur-i daimi manasındaki bir şuur kazandırır.

Bediüzzaman Said Nursi hayatı boyunca birçok tevhid risalesi telif etmiştir. 
Zira yaşadığı dönemde Avrupa’da olduğu gibi Osmanlı devletinin son zamanları 
ile Türkiye Cumhuriyeti’nde eğitim, bilim, sanat gibi alanlar pozitivist bir anlayışla 
şekillendirilmiştir. Yaratıcıyı inkar yaklaşımları bilimsellik adı altında yeni bir kılıf 
bularak modern bir “din” olarak ortaya çıkmış, bu da özellikle aydınlarda manevi bir 
buhran ve arayışların nedeni olmuştur. Bediüzzaman’ın özellikle tevhid dair telif et-
tiği risaleleri bu asrın dehşetli dinsizlik cereyanlarına karşı en tesirli Kur’ani direniş 
gayretidir.

Bediüzzaman Kur’an’ın dört esası olan tevhid, haşir, nübüvvet ve adalete dair yüzü 
aşkın risale telif etmiştir. Risale-i Nur Külliyatı adı verilen eserleri içinde en dikkat 
çekici olanları tevhide dair risaleleridir. 1921-23 yılları arasında yazdığı Katre risale-
sinden 1949’da Afyon hapsinde telif ettiği El-Hüccetü’zzehra risalesine kadar bu çer-
çevede pek çok eser kaleme almıştır. Bediüzzaman’ın tevhid risaleleri İmam-ı Azam’ın 
Fıkhu’l Ekber’inden İmam-ı Maturidî’nin Kitabü’t-Tevhid’ine, İmam-ı Gazali’nin Risale-
tü’t-Tecridi fi Kelimeti’t-Tevhid’inden Muhammed Abduh’un Risaletü’t-Tevhid’ine uza-
nan İslam düşünce geleneğinin zengin literatürünün devamı mahiyetindedir.
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NUR HAREKETİNİN YENİ TARİHSEL KAVŞAĞI VE RİSALELERİN 
KÖK PARADİGMALAR ÜZERİNDEN KİTLESİNİ SÜREKLİ İNŞASI

İbrahim KAYGUSUZ1

Öz

Risale-i Nur hareketi,  tarihsel sürecinde, kendi varoluşsal akışını etkileyen bir dizi 
toplumsal olayla karşı karşıya gelmiştir. Hareketin kurucu aktörü olan Said Nursi’nin 
1960 tarihinde vefat etmesi ile 12 Eylül 1980 İhtilali bu olaylardan iki tanesidir. 15 
Temmuz 2016 tarihi, Nur hareketinin yeni bir tarihsel kavşağı olarak karşımıza çık-
maktadır.

Sosyolog Şerif Mardin,  Bediüzzaman Said Nursi Olayı adlı çalışmasında Victor Tur-
ner’a ait “kök paradigma” kavramı üzerinden Nur hareketinin “kendini yeniden üret-
me” sürecini anlamaya çalışmaktadır. 15 Temmuz hadisesi ile birlikte tarihinde üçün-
cü bir faz’a geçen Nur hareketinin, risale metinlerindeki “kök paradigmalar” üzerinden 
kendini yeniden nasıl ve hangi istikamette inşa edeceği birinci kritik imtihan olarak 
karşımızda dururken; bu yeni tarihsel kavşakta Müslüman entellektüellerin, dindar 
kitlelerin ve siyasal iktidarların Nur hareketi ile küresel güçlere yaslanmış olan sap-
kın FETÖ hareketi arasında ahlaki olmayan bir ilişki kurup kurmayacakları ikinci 
önemli imtihan olarak karşımızda durmaktadır.

Anahtar Kelimeler

15 Temmuz, kök paradigma, lehçe, Nur hareketi

RISALE-I NUR MOVEMENT AT A NEW HISTORICAL CROSSROAD AND THE PERPETUAL 
CONSTRUCTION OF ITS COMMUNITY BY ROOT PARADIGMS IN RISALE-I NUR

Abstract

Risale-i Nur Movement confronted a certain number of turning points in its  
history which also influenced the fundamentals in its development. The passing of  
its founder and the 1980 coup d’état are two examples. 15 July 2016 is also a new  

1 Sosyolog (Doktora), Süleyman Demirel Üniversitesi, ibrahimkaygusuz@gmail.com
   Gönderim Tarihi: 02.08.2017, Kabul Tarihi: 15.09.2017
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crossroad for Risale-i Nur Movement. Sociologist Şerif Mardin tries to understand  
the “self-reproduction” process of Risale-i Nur Movement in his work The Case  
of Bediüzzaman Said Nursi by using the concept of “root paradigm” which is coined by 
Victor Turner. The way of self-reconstruction of Risale-i Nur Movement by using its 
root paradigms is the first crucial examination of the movement. At this new historical  
crossroad, whether the Muslim intellectuals, religious communities and political powers 
will claim a connection between the Risale-i Nur Movement and FETO organization  
is the second important examination.

Keywords

July 15, language, Nur Movement, root paradigm.

Giriş

Bu makalenin ilk iki başlığı teorik bir analize ayrıldı. Bu teorik analizde din, kültür, 
lehçe ve kök paradigma kavramları Şerif Mardin’in Said Nursi çalışması üzerinden 
anlaşılmaya çalışıldı. Sonraki başlıklar bu teorik tartışmanın zemini üzerinde ilerledi. 
Hedef, Şerif Mardin’in Said Nursi okumaları için kullandığı kök paradigmalar kavra-
mından hareketle Risale-i Nur hareketinin bugününü anlamaktır.

Nur hareketinin bugününü anlamak Risale-i Nur metinlerinin kök paradigmaları-
nı bilmeyi gerektirir. Çünkü bu kök paradigmalar, Nur hareketinin hem ontolojik va-
roluş zemini hem de sürekliliğini sağlayıcı temel dinamiklerdir. 

Bu makalenin birinci argümanı, 15 Temmuz hadisesinin Nur hareketini tarihinde-
ki üçüncü faz’a taşıdığı yönündedir. Birinci faz, Said Nursi’nin yaşadığı dönemi kap-
samaktadır. İkinci faz, kurucu aktörün 1960 yılındaki vefatı ile başlayan ve bugüne 
kadar devam eden evresini kapsamaktadır. Üçüncü faz ise, içinden geçtiğimiz şu dö-
nemin başlangıç noktasını teşkil ettiği yeni tarihsel kavşak ve sonrasını içermektedir. 
Bu yeni tarihsel kavşağın kilometre taşı 15 Temmuz hadisesidir. Bu üç faz kendi içinde 
farklı alt devrelere ayrılsa bile temeldeki üç zamansal kategoriyi değiştirmemektedir. 
Nur talebelerinin bu üçüncü tarihsel kavşaktaki iradeleri, geleceklerini şekillendire-
cektir.

İkinci argüman, Risale-i Nur’daki kök paradigmaların, hem Nur kitlesini sürekli 
inşa ettiği hem de küresel çağın çıkmazları için doğru anlam çerçeveleri ürettiği yö-
nündedir. Risale-i Nur’un kök paradigmaları üzerinden yükselen dinamik ve doğur-
gan gücü üçüncü faz’a geçen Nur hareketini sahih bir zemininde yeniden inşa edecek, 
daha güçlü kılacak ve kirli bulaşıklarından arındıracaktır.
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Makalenin son kısmını teşkil eden üçüncü argüman ise, 15 Temmuz süreci ile bir-
likte bir “sapkın tipoloji” ile imtihan edilen Türkiye Müslümanlarından, entelektüel 
camiadan ve İslamcı kanattan bazı kimselerin bu sapkın tipolojiler ile Said Nursi ve 
Risale-i Nur hareketi arasında şer’i olmayan bir ilişki kurduğundan ötürü imtihanı 
kaybettiği yönündedir. Geçen yılın arşiv taramaları ile netleştirilebilecek olan bu 
argümanın bütün detayları büyük bir yekûn teşkil edeceğinden ayrı bir makalenin 
konusu olmalıdır.

Din, Kültür ve Lehçe

Bir dini veya dinî grubu anlamada dil ve kültür önemlidir. Dinin geniş dünyası içe-
risinde ortaya çıkan farklı dini grup, cemaat veya mezhepler, kültürlerine özgü yeni 
diller ortaya çıkarabilirler ve bir takım kavramlara yeni anlamlar yükleyebilirler. Dinî 
bir grubun sosyolojisini anlamada dilsel çözümlemeler (Erkan 2014, 167) ve dile ait 
kültürel bağlamlar yol gösterici rehberlerdir. Din, kültür ve dilin bu iç içeliği insan 
hayatının sosyal pratiklerine yansır. Sosyolog Şerif Mardin Bediüzzaman Said Nursi 
Olayı ve Modern Türkiye’de Din ve Toplumsal Değişim adlı çalışmasında bu çoklu sosyal 
durumu “lehçe” kavram üzerinden anlatmaya çalışır. (Mardin 1994, 12)

Her dinî grup kendi dünya görüşünü dile işler, içeriksel ve anlamsal müdahale-
lerde bulunarak yeniden inşa eder. Buradaki dil sadece bir iletişim aracı değil, aynı 
zamanda bir göstergeler dizgesi olarak özel bir dünya görüşü taşır. Dile yeni anlamlar 
katılır kimi kavramlar grubun doktrinlerine uygun şekilde sembolleştirilir ve yücelti-
lir. Böylece grubun sınırları içselleştirilmiş bu yeni anlamlar ve kavramlarla yeniden 
çizilir. Böylelikle dil bir dinî grubun veya cemaatin inşasında önemli bir rol oynar. Zira 
cemaatin aslî unsuru olan “biz” bilinci ortak bir hakikate içkin bir dilin (Erkan 2014, 
174-175) kullanımıyla ancak mümkün olabilecektir. 

Dil ve kültüre ait bu sembolleştirme, yüceltme ve yeniden inşa süreci grubta içkin 
bir psikolojiyi ve dinamizmi barındırır. Bu çoğu zaman dışarıdan üstünkörü bir oku-
ma ile çözülmesi mümkün olmayan bir durumdur. Din, kültür ve lehçe ilişkisini Said 
Nursi ve oluşturduğu ekol özelinde yorumlayan Şerif Mardin, çalışmasında kullandığı 
yöntemi ve seçtiği kavramları şu şekilde dile getirir:

“Bediüzzaman’ın hayatına ve öğrencileri üzerindeki etkisine en çok ışık tuttu-
ğunu kabul ettiğim kavramların seçiminde, kültür, kültür çevresinde de toplum-
sal ilişkilerden kaynaklanan lehçe, söylem ve toplumsal pratik kavramlarını kul-
landım. Lehçe derken, toplumsal ilişkilerin belirli bir alanında kullanılan özel dili 
kastediyorum. “Söylem” ise bu lehçenin, daha belirgin pratik kaygıların aracılığıyla 
şekillendirilişidir. İslam dini üzerinde yazanlar, İslamiyet’in yalnız bir dini inançtan 
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ibaret kalmadığını, toplumlardaki hayatı şekillendirdiğini, siyasî yükümlülükler için 
temel sağladığını, kısacası gündelik hayatla toplumsal ve siyasal örgütlenmenin en 
küçük boşluklarına bile nüfuz ettiğini belirtmişlerdir. Bu yazarların açıklamadıkları 
ise böyle bir toplumun kendini hangi süreç içinde yeniden ürettiğidir. Benim ileri 
sürdüğüm husus, bu toplumları meydana getiren üyelerce yaygın biçimde kullanılan 
İslamî bir lehçenin, aynı toplumların kendilerini yeniden üretmeleri süreciyle 
bağlantılı olduğudur” (Mardin 1994, 11-12)

Mardin’in dile getirdiği “bir toplumun kendini yeniden üretme sürecini” dinî bir 
grup olarak Risale-i Nur hareketinin bugünü üzerinden anlamaya çalışmak önemli-
dir. Mardin’in aynı çalışmasında lehçe kavramı ile ilişkilendirdiği diğer bir kavram ise 
“kök paradigma” dır.

Bu makalede önce kök paradigmanın kavramsal çerçevesi üzerinde kısaca durduk-
tan sonra bu kavramın anlam dünyasından hareketle Risale-i Nur cemaatinin kendini 
yeniden üretme serüvenini Said Nursi’nin telif ettiği Risale-i Nur metinleri, metinle-
rin mobilize ettiği büyük kitle ve kitlenin bugünkü durağına ait pratikler üzerinden 
okumaya çalışacağım. 

Kök Paradigmalar

Şerif Mardin, lehçe kavramını İngiliz Antropolog Victor Turner’den aldığı “kök pa-
radigma” ile ilişkilendirerek açıklar. Turner’e göre kök paradigma, “bireyler için kül-
türel ‘haritalar’ olarak işlev gören anlam kümeleridir.” Ona göre kök paradigmalar, ki-
şilere, kendi kültürleri çerçevesinde bir yol bulma imkânı sağlarlar. (Mardin 1994, 12)

Turner’in konu ile ilgili tanımlaması şu şekildedir: “Süreçlerin açık adet ve kural-
larla koşullandırılmadığı, belirlenmediği ya da yönlendirilmediği durumlar için ileri 
süreceğim hipotez şudur: Bu durumda belli başlı aktörler, sosyo-kültürel süreçteki 
ana akımın ve bu sürecin eğitim ve kalıplaşmış durumlarda tekrarlanan hareket mo-
delleri gibi insanların topluma katıcı araçlarının ötesinde şekillenen sübjektif para-
digmalar tarafından yönlendirilir. Bu tür paradigmalar, taşıyıcılarının davranış biçi-
mini, zamanlamasını etkilemektedir.” (Mardin 1994, 12)

Victor Turner’e ait kök paradigma kavramını farklı yörüngeye ait bir kültür ve top-
lumsal pratikler kümesi (özelde Said Nursi ve hareketi) üzerinden yeni bir bağlama 
oturtmak elbette Mardin’in önemli bir başarısıdır. Mardin, Said Nursi çözümlemeleri 
için başvurduğu “söylem” yöntemi için de Michel Foucault’dan ayrıldığı ve benzeştiği 
yönleri ilgili çalışmasında dile getirmektedir. 

Mardin’e göre Said Nursi Osmanlı İslam toplumunda yaygın olan kavramları can-
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landırıp etkili hale getirmektedir. Toplum bu kavramlar üzerinden dine yeniden yö-
nelmektedir. Bu yönelmelerin kaynağı “kök-paradigma”lardır. Mardin’e göre “gazi” 
kavramı bu kök paradigmaya bir örnektir. Gaziliğin İslam toplumlarındaki sembolik 
ve kutsal karşılığı önemlidir. İslam toplumlarının sosyal pratiğini etkileyen bu örnek 
kavram Risale-i Nur hareketinde de yönlendirici rol oynar. Mardin bu yönlendiri-
ci durumu örnekler üzerinden anlatmaktadır. Bu anlamda “helal-haram,” “namus,” 
“kanaat,” “rızk,” “hak” ve “adalet” gibi bir çok kök paradigma toplumsal pratikte dine 
yönlendirici rol oynar.

Sosyolog Şerif Mardin, lehçe, kültür ve din ilişkisi üzerinden Said Nursi olayı ile 
ilgili yaptığı bu sosyolojik analizlerini 15 Temmuz tarihsel kavşağından sonra “Nur 
cemaati pratiğinde” yeniden yapmalıydı. Çünkü bu bağlamda yapılan ve yetkin olma-
yan “yarım hoca” analizleri sosyal bilimlerin özgün seviyesine yakışmayan sonuçlar 
doğurabilmektedir.

Risale-i Nur Hareketinde Yeni Bir Tarihsel Kavşak

İslam tarihinde ihya, tecdid ve ıslah gayelerini gerçekleştirmek isteyen şahıslar ve 
çevreler öncelikle Müslümanların önündeki sorunları tespit etmek, sonra bu sorunları 
çözmek için gayret göstermişlerdir. Mehmet Ali Büyükkara’ya göre bazı faaliyetler 
şahsî olmaktan çıkmış ve İslam dünyasının düşünce ve siyasetinde hayli etkili 
olan organize hareketlere dönüşmüştür. Büyükkara’ya göre bu organize yapıların 
izlemiş oldukları usul ve yöntemler benzer özellikler göstermemektedir. Bir kısmı 
Müslümanlığın geleneksel mirasına tutunmuş ve yenilenmeye mesafeli durmuştur. 
Diğer bir kısmı geleneksel mirası ciddi şekilde sorgulamış, hatta reddetmiş ve 
modern bir reformculuğa girmiştir. Bazı hareketler ise bu iki tarz arasını bağdaştırıcı 
bir çizgi geliştirmiştir. Geleneğe takılıp kalmanın ağırlaştırıcı sonuçlarıyla yüzleşmek 
veya reformculuğun riskini üstlenmek yerine, pragmatik bir şekilde kısa ve orta vade-
li sosyo-politik ıslahatlar için çalışmak bazı hareketler için daha faydalı ve makul bir 
yöntem olarak görülmüştür.” (Büyükkara 2017, 21-22)

İslam dünyasındaki bu dini hareketlerin tamamı büyük kurucu aktörler sayesinde 
ortaya çıkmıştır. Bu hareketlerin hepsi kurucu aktörden sonra varlığını devam 
ettirme gayesinde olmuşlar ve bu gayeye matuf gayret göstermişlerdir. Sonuçta 
bazı gelenekler bugüne kadar ayakta durabilmiş bazıları ise varlıklarını idame 
ettirememişlerdir. Bir dini hareketi gelenek haline getirerek yarınlara taşıyan temel 
dinamikler ise hiç şüphesiz geleneğin kurucu aktörü ve onun ürettiği temel metinler 
olmuştur.

Örneğin Anadolu coğrafyasında sekiz yüzyıl boyunca büyük izler bırakmış olan 
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Mevlâna Celâledîn-î Rumî ile onun izinde gidenlerin kurumsallaştırdığı Mevleviliğin 
dünü ve bugünü ile ilgili yapılacak sosyolojik bir okuma, kurucu aktör ve onun üret-
tiği temel metinler ile devamındaki geleneğin sürdürülebilirliğini anlama noktasında 
karşılaştırmalar ve çıkarımlar yapmamıza yardımcı olacaktır.

Sekiz yüzyıl önce Mevlâna ve onun insanlığa miras bıraktığı Mesnevi'si vardı ama 
kurumsal Mevlevilik yoktu. Sekiz yüz yıl sonra bugün yine Mevlâna ve Mesnevi'i var 
ama onun müteakipçileri tarafından kurumsallaştırılan Mevleviliğin izleri görülme-
mektedir.

Çünkü kurumsal Mevlevilik tarihî seyir içinde devlet gücü ile ayakta durmuştur. 
Bugün böyle bir durum söz konusu olmadığı için Mevlevilik Müslüman coğrafyada 
belirgin bir sosyolojik tabana karşılık gelmemektedir. Mevlâna ise bilakis (özünden 
büyük çapta koparılmış olsa bile) küresel bir sermaye olmaya devam etmektedir.

Görüntü mü gerçek mi, sermaye mi talep mi tartışmalarından öte kurucu bir güç 
olan Mevlâna’nın temel metinlerindeki “kök paradigma”lar yani Mesnevi-i Şerif ve Di-
van-ı Kebir’deki kucaklayıcı Kur’an’î ve nebevî dil onu güçlü bir şekilde var etmeye 
devam etmektedir.

Kurucu aktörden sonra Hüsameddin Çelebi, oğlu Sultan Veled, torunu Ulu Arif Çe-
lebi, Pir Adil Çelebi veya Şeyh Galip gibi güçlü birçok kişi bu geleneğe büyük katkılar 
yaptığı halde Mevlâna’nın kıyaslanamaz üstünlüğü ötekilerini gölgede bırakmış ve ta-
rihe mal olmuştur. 

Konumuz olan Nur hareketinin ortalama yüz yıllık tarihi seyrine baktığımızda, 
Said Nursi, Risale-i Nur ve Nur hareketi üçgeninde tarihin nasıl bir seyir izleyeceği 
önem arz etmektedir. Hiç şüphesiz üçgenin A ve B köşeleri ile ilgili kader ağlarını ördü 
ve tarihsel konumlarına yerleştirdi. Problem C köşesi ve bugünün Nur hareketi ile ilgi-
lidir. Nur hareketinin kadere fetva verdirerek tarihe tekerrür mü verdirecekleri yoksa 
üçgenin C Köşesine yerleşerek ilahi döngüye layık mı olacakları, endişeli bir imtihan 
olarak karşımızda durmaktadır.

Büyük kurucu aktörün dar-ı ahirete intikal ettiği 1960 tarihi, Nur hareketinin ilk 
büyük kırılma anıdır. Bu kırılma sonrasında Nur hareketi hemen hiçbir negatif du-
rum yaşamadan bugüne kadar var olmaya devam etmiştir. Bu sürecin ilk on bir yı-
lında Said Nursi’nin en yakın talebesi Zübeyir Gündüzalp’in dirayetinin büyük etkisi 
olmuştur. Sonraki süreçte 12 Eylül ihtilali hariç büyük bir badire yaşanmamıştır. Bu 
tarihî seyirdeki istikrarda Said Nursi’nin hayatta olan talebelerinin azımsanmayacak 
katkısı olmuştur. Fakat Risale-i Nur eserlerinin donmaya müsaade etmeyen doğurgan 
ve dinamik karakteri hareketi sürekli aslî zemininde yürütmeye devam etmiştir. Ana 
omurga Risale-i Nur metinleri sayesinde her duruma senkronize olmayı bilmiş ve ne-
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bevî çizginin aslına halel gelmemiştir.

Fakat bugün Nur hareketi kendini bir başka tarihi kavşağın içinde bulmuştur. 15 
Temmuz 2016 günü bu tarihi kavşağın başlangıç noktasıdır. Bu tarihi kavşak Nur ha-
reketinin tarihindeki üçüncü fazdır. Said Nursi’nin hayatta olup kuvvetli imanı, sami-
mi duruşu ve yüksek performansı ile Kur’an’a hizmet ettiği ilk devre birinci fazdır. Be-
diüzzaman’ın dar-ı ahirete intikal ettiği 1960 tarihinden bu güne kadarki süreç ikinci 
faz, 15 Temmuz 2016 ve sonrası ise üçüncü faz olarak karşımıza çıkmaktadır.

Bu yeni fazda Nur hareketi dünyada özellikle de Anadolu coğrafyasında tarihin 
yeni şartları ile karşı karşıya kalmıştır. Bu fazda patolojik bir kişiliğin ve küresel güç-
lere yaslanmış bir fitne hareketinin Said Nursi ile ilişkilendirilmesi gibi ahlaksız bir 
durum ortaya çıkmıştır. Bu faz her Müslüman, entellektüel veya İslamcının, Sosyolog 
Ergün Yıldırım Hoca gibi “Fethullah Gülen ne kadar Müslüman ise o kadar Nurcudur” 
diyemediği çelişkili bir tarihî kavşaktır.

Tam bu kavşakta Nur hareketinin tercihleri hayatî önem kazanmaktadır. Endişe-
li soruların bazıları şunlardır: Cemiyetleştirilen bir cemaat mi yoksa Risale-i Nur’un 
sahih zemininde yol alan bir cemaat mi; kurumsallaşan ve devlet gücüne yaslanan 
bir hareket mi yoksa bireyi önceleyen cihad-ı manevi mi; Hz. Muaviye’nin tercihi mi 
yoksa Hz. Ali’nin mesleği mi; adalet-i mahza mı yoksa adalet-i izafiye mi; vasat bir üm-
met dili mi yoksa iktidar ve güç söylemi mi; yerel ve küresel güçlerle ittifak mı yoksa 
Kur’an’ın cadde-i kübrasıyla kanaat mi; manevi hilafet mi yoksa maddi saltanat mı; 
Risale-i Nur’un inşa edici rahmanî dili mi yoksa bireysel akılların heva ve hevesi mi?

Mutlak gücü hedefleyen her siyasallaşma, terörize olmuş bir zihinsel tutumun 
yansıması olan her radikalizm veya nefsin fir’avunluğunun dışa vurumu olan her mil-
liyetçi ve ırkçı söylem, FETÖ’leşmeye mahkumdur. Hâlbuki Risale-i Nur’un dili, vahyin 
dili olup gizli ajandası yoktur. Bu dil güneş gibi parlak, su gibi şeffaf ve elif gibi doğru-
dur. Dolayısıyla Nur hareketinin bu yeni tarihî kavşağında Nur talebelerinin iradeleri 
imtihanlarının sonuçlarını şekillendirecektir.

Risale Metinlerinin Kök Paradigmalar Üzerinden Kitlesini Sürekli İnşa Etmesi

Risale-i Nur hareketinin temel zemini Kur’an ve sünnettir.  Nur hareketinin refe-
rans kaynağı olan Risale-i Nur metinlerinde odak nokta imandır. Nur metinlerinde 
esma, nübüvvet, haşir ve adalet gibi temel konular modern zamanların ruhuna uygun 
bir dille nazarlara sunulmuştur. Fizik evrendeki ilişki biçimlerinden insanlığın top-
lumsal dünyasına kadar birçok konuyu ele alan risaleler, Müslüman ümmetin imanını 
inşa eden dinamik ve doğurgan metinler olarak karşımıza çıkmaktadır.
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Said Nursi’nin hayatının büyük bir bölümü hapis, sürgün ve zindanda geçtiği için 
hukuk, adalet ve insan hakları gibi temel sosyo-politik konularda zengin bir literatür 
ortaya çıkmıştır. Risale-i Nur külliyatında büyük bir yekûn teşkil eden lahika ve mü-
dafaa metinleri bu spesifik alana odaklanmıştır. Bu alana ait konular itikadî bağlamda 
imanla ilişkilendirilerek çözümlenmiştir. Bu çözümler İslam dünyasında tecdid, ihya 
ve ıslah noktasında önemli roller üstlenmiştir. 

Risalelerde ümmetin imanını inşa ederek süreklileştiren bu iki paradigmal eksen-
le iç içe bir üçüncü eksen alan daha bariz bir görünürlüğü haizdir. Nur hareketinin 
dışa yansımayan ve Şerif Mardin’in “toplumları yeniden üreten” olarak vurguladığı bu 
alan, cemaatin temel omurgasını ayakta tutarak süreklileştiren risalelerin kök para-
digmalar alanıdır.

Risale-i Nur’un kavram haritasına bakıldığında Said Nursi, cemaatin iç dinamiğine 
dönük olan bu kök paradigmalar (Mardin’e göre lehçe) alanına sürekli ve bilinçli bir 
vurgu yapmıştır. Sözler, Mektubat, Şualar, Lem’alar, İşarat’ül-İ’caz ve Mesnevi-i Nuri-
ye gibi temel imanî eserlerin dışındaki tüm metinlerde talebelerin eylem biçimlerine 
dönük olan bu kök paradigmalar geniş yer bulmuştur. Barla, Kastamonu ve Emirdağ 
Lahikaları bu vurgunun zirve yaptığı üç temel eserdir. Bu eserlerde farklı zamanlarda, 
farklı kareler içinde ve yaşanan olaylar özelinde cemaat, iman ve Kur’an’la ilişkilendi-
rilmiş bu kök paradigmalar (hizmet rehberleri) üzerinden ayakta tutulur, süreklileş-
tirilir ve yarınlara taşınır.

Biraz daha somutlaştırılırsa; Said Nursi’nin hayatında çeşitli dönemlere ait lahika-
lar (mektuplar) bulunmaktadır. Bu lahikalar mahiyet olarak birbirinden farklıdır. Bar-
la lahikaları, Risale-i Nur’un ilk telifi ve istinsahı (yazılması ve çoğaltılması) zamanın-
da Said Nursi’nin etrafındaki ilk halka talebelerin kalbî ve ruhi hissiyatlarını yansıtan 
o günlerin aynası hükmündedir. Kastamonu lahikaları, risalelerin mahiyetini, (Nursi 
2012a, 33) talebelerin ilişkilerini ve eylemsel kalıplarını (hatt-ı hareket) tayin eden 
daha geniş bir daireyi içermektedir. Emirdağ lahikaları, Isparta ve Eskişehir mektup-
larını da içine alan, muhatap kitle ile birlikte muhtevanın da daha geniş tutulduğu son 
dönem mektuplarıdır. Said Nursi’nin Eskişehir, Denizli ve Afyon hapishane dönemle-
rine ait birçok mektup ve müdafaaları ise Tarihçe-i Hayat ve Şualar gibi eserlerde neş-
redilmiştir. Bu mektuplarda, yaşam hakkı, sivil toplum ve adalet gibi siyaset, hukuk ve 
sosyoloji bilimlerinin alanına giren yaşanmış birçok örnek mevcuttur.

Bu noktada lahikalar özelinde Sosyolog Şerif Mardin’in “grubu sürekli olarak ye-
niden üreten”  olarak ifade ettiği iç dinamizme dönük kök paradigmalardan örnekler 
vermek gerekmektedir. Bu kök paradigmalar özelde İslam ümmetine dönük tecdid, 
ihya ve ıslah rolünden çok ümmetle iç içe bir grubun (Nur hareketi) imanını, heye-
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canını ve ümmete dair endişelerini canlı tutmaya dönüktür. Bu ümmet içi grubun 
hayattar olması ümmetin dinamizmini de tetikleyici rol oynayacaktır. Said Nursi’nin 
hedefinde bu niyetin olduğu açıkça görülmektedir. 

Bu niyetin zıddı her dini grupta olduğu gibi Nur hareketinde de arzu edilmeyen 
sonuçları doğuracaktır. Örneğin, FETÖ’de bu kök paradigmaların, grup ırkçılığını te-
tikleyici bir işlev görmesi, kirli ilişkiler zincirini ve korkunç bir terörizmi beraberinde 
getirmiştir. Bu yaşanmış vakıa, bütün dini gruplar için ders çıkarılacak bir örnek ola-
rak tarihe geçmiştir.

Mardin’in örnek verdiği görünür ve bilinir kök paradigmalarla (helal-haram, na-
mus, kanaat, rızk, hak, adalet)  bizim vurgulamaya çalıştığımız grup içi pratiğe dönük 
kök paradigmalar arasında işlevsel farklılıklar vardır. Risale-i Nur hareketinin kitle-
sini sürekli inşa ederek varoluş dinamizmini sağlayan bu paradigmalardan bazıları 
şunlardır: İhlas, fedakârlık, şahs-ı manevî, iştirak-i amal-i uhreviye, sadakat, metanet, 
vefa, şevk, ümit, tevazu, mahviyet, hizmet, dost, kardeş, talebe, gül fabrikası, nur fab-
rikası, medrese-i Nuriye, takva, azimet, acz, fakr, şefkat, tefekkür vb. Bu kök paradig-
maların bazılarının Risale-i Nur’da onlarca bazılarının ise yüzlerce karşılığı ve örnek 
olay üzerinden açılımı vardır. 

 Bu içe dönük kök paradigmaların Risale-i Nur’da binlerce defa vurgulanmasının 
çok önemli sebepleri olmalı. Her şeyden önce Batı’da Aydınlanma ile birlikte başlayan 
yeni tarihsel şartlar (Yıldırım 2015, 15) Müslüman toplumlara yeni durumlar dayat-
mıştı. Aydınlanma Çağı fikirleri ve sanayi medeniyetinin uzantısı ile şekillenen (Göle 
2014, 170) Batı modernizmi, rasyonalist ve pozitivist değerlere göre şekillenmişti. 
Batı modernitesi, Batı dışı medeniyetlere bu yeni değerleri empoze ederek, dinsel ve 
geleneksel inançların ortaya çıkardığı cemaat ilişkilerini dönüştürmeyi hedeflemişti.

Son iki yüzyıllık İslam tarihinde Modernleştirmenin çıkmazlarına sıkıştırılmış 
ümmetin durumu, binlerce Müslüman ulemayı harekete geçirmişti. Yaşadığı günden 
bugüne ümmeti ihya ve inşa noktasında derin izler bırakan Said Nursi, bunlardan bir 
tanesidir. Nursi’nin hedefi, iman, Kur’an ve sünnet gibi temel parametreleri ümmetin 
fikir ve mana dünyasına taşımaktı. Bu kutsî vazife için duru (vahid-i sahih) bir kitleye 
ihtiyacı vardı. İşte bu kök paradigmaların ana gayesi bu taşıyıcı duru kitleyi mobilize 
etmekti. Hedef, rasyonalist ve pozitivist değerlerle donatılmış dünün Batı modernite-
si ile bugünün küresel gücünün yok etmeye çalıştığı Müslüman ümmeti “Nur toplu-
muna” (Yıldırım 2015, 198) dönüştürmekti. Bu toplumu oluşturmaya matuf olan bu 
kök paradigmaların hiç birisinde tasannu ve tekellüfün izlerine rastlanmamaktadır. 
Bunlar sahih bir duruşun ortaya çıkardığı yeni bir dil, lehçe yani kök paradigmalardır. 
FETÖ’nün içinden cımbızla çalarak meş’um emellerine alet ettiği ve kirlettiği bu dilin 
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(kavramlar, kök paradigmalar) Said Nursi’deki karşılığı çok berraktır.

Bir dizi kitap çalışması hacminde bir yoğunlaşmayı/analizi hak eden bu kök pa-
radigmalardan bazılarını sadece iki küçük metin üzerinden içerik analizi yöntemi ile 
örneklendirmeye çalışalım. Birinci örnek, Said Nursi’nin Şualar adlı eserinde yer alan 
bir sual ve cevab metnidir:

“Sual: Risale-i Nur’un iman ve tevhid için büyük tahşidatları ve küllî teçhizatları 
gittikçe çoğalıyor. Ve en muannid bir dinsizi susturmak için yüzde birisi kâfi iken, ne-
den bu derece hararetle daha yeni tahşidat yapıyor?”

“Cevap: Risale-i Nur, yalnız bir cüz’î tahribatı ve bir küçük haneyi tamir etmi-
yor. Belki küllî bir tahribatı ve İslamiyet’i içine alan ve dağlar büyüklüğünde taşları 
bulunan bir muhît kal’ayı tamir ediyor. Ve yalnız hususî bir kalbi ve has bir vicdanı 
ıslaha çalışmıyor. Belki, bin seneden beri tedarik ve terâküm edilen müfsid aletlerle 
dehşetli rahnelenen kalb-i umumîyi ve efkâr-ı âmmeyi ve umumun ve bâhusus avâm-ı 
mü’minînin istinadgâhları olan İslamî esasların ve cereyanların ve şeairlerin kırılma-
sıyla bozulmaya yüz tutan vicdan-ı umumîyi, Kur’an’ın i’cazıyla ve geniş yaralarını 
Kur’an’ın ve imanın ilaçlarıyla tedavi etmeye çalışıyor. Elbette böyle küllî ve dehşetli 
tahribata ve rahnelere ve yaralara, hakkalyakîn derecesinde, dağlar kuvvetinde hüc-
cetler, cihazlar ve bin tiryak hâsiyetinde mücerreb ilaçlar ve hadsiz edviyeler bulun-
mak gerektir ki, bu zamanda Kur’an-ı Mucizü’l-Beyânın i’câz-ı manevîsinden çıkan 
Risale-i Nur o vazifeyi görmekle beraber, imanın hadsiz mertebelerinde terakkiyat ve 
inkişafata medardır.” (Nursi 2012c, 240) 

Sualin içinden üç kök paradigma dikkatimizi çeker: “tahşidat, teçhizat, muannid.” 
Biraz uzunca olan cevabın içinden çıkardığımız on üç tane kök paradigmayı uzatma-
mak adına kısa cümlelerle açıklamaya çalışacağız. Cevap metninde tespit edebildi-
ğimiz kök paradigmalar şunlardır: cüz’î tahribat, küçük hane, tamir, muhit kal’a, bin 
senelik terâküm, müfsid aletler, dehşetli rahne, efkâr-ı amme, şeair, vicdan-ı umumi, 
hakkalyakîn, edviye, Kur’anın i’câz-ı manevîsi.

Sualin içinde yer alan “tahşidat” kavramı ile modernleştirici batının materyalist, 
pozitivist fikrî saldırıları karşısında Risale-i Nur metinlerinin İslam imanına ve tevhi-
de dönük presleme tutumuna ve odaklı vurgularına dikkat çekilmektedir. “Techizat” 
kavramı ile Risale-i Nur metinlerindeki çözüm üretici içeriğe ve söylemsel başarıya 
işaret edilmektedir. “Muannid” ise, İslam’a karşı savaş konumuna geçen ve dönemin 
fikrî sapmalarını temsil eden prototipleri tanımlayıcı bir kök paradigmadır.

Cevap kısmını teşkil eden ikinci paragraftaki kök paradigmalara birer cümle ile ta-
nım getirilmeye çalışılırsa; “Cüz’i tahribat”, yaşanan döneme ait fikri çöküşün spesifik 
olmadığını vurgulayan bir metafor; “küçük hane”, bu fikri çöküşün etkilediği coğrafi 
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alanın lokal olmadığını anlatan ikinci bir metafor; “tamir” ise Risale-i Nur metinleri-
nin bu spesifik olmayan fikri çöküşe ve lokalize olmayan geniş kapsamlı yıkıma karşı 
çözüm üreten pozisyonuna dikkat çeken bir kök paradigmadır.

“Muhît kal’a”, Risale-i Nur’un İslam dünyası ile ilgili perspektifine, holistik ve kuşa-
tıcı bakışına işaret ederken “bin senelik terâküm”, her türlü inkâr, bidat ve dalalet dü-
şüncelerinin getirisi olan tarihsel fikri kırılmaya ve bin iki yüz yıllık birikimin negatif 
sonuçlarına işaret etmektedir. 

“Müfsid âletlerlerle dehşetli rahnelenen kalb-i umumî ve efkâr-ı âmme.” Üç pa-
radigmayı birden içeren bu terkiple Bediüzzaman, her türlü sapkın inanışlardan ve 
felsefenin sapkın tarafından çıkarak imanın özüne sızan küfür tohumlarına ve bu 
tohumların ümmetin fikrî kamuoyunda açtığı derin yaraya işaret etmektedir. “Şea-
ir,” ümmet bilinci tahkim eden selam, namaz ve sarık gibi sembollerin işlevselliğinin 
yok edilmesine ve bu duruma dönük bir teyakkuza işaret eden bir kök paradigmadır. 
“Vicdan-ı umumî,” bu kırılmanın ümmetin pratiğinde ortaya çıkardığı itikadî ve dav-
ranışsal bozulmaya işaret ederken, “hakkalyakîn” kavramı, bu kırılmayı tamir eden 
imandaki düzeylerin zirvesini adres gösteriyor. Burada zirvede durarak fonksiyonel 
bir pozisyon alan Risale-i Nur metinlerine söylemsel düzeyde bir işaret vardır. “Ed-
viyeler” kavramı ile risalelerin bu düzeye taşıyıcı parametrelerine işaret ederken 
“Kur’an’ın i’câz-ı manevîsi” terkibi, bu parametrelerin Kur’an ile olan doğrusal ilişki-
sine işaret eden bir kök paradigmadır.

Kastamonu Lahikası adlı eserde yer alan ikinci metnin bu bağlamda içerik analizini 
yapmaya çalışalım. Metnin tarafımızdan kısaltılmış iki paragrafı aşağıdaki şekildedir:

“Risale-i Nur talebelerinin hasları olan sahip ve varisleri ve haslarının hasları olan 
erkân ve esasları olan kardeşlerime bugünlerde vuku bulan bir hadise münasebe-
tiyle beyan ediyorum ki, Risaletü’n-Nur hakaik-i İslâmiyeye dair ihtiyaçlara kâfi ge-
liyor, başka eserlere ihtiyaç bırakmıyor. Kat’î ve çok tecrübelerle anlaşılmış ki, imanı 
kurtarmak ve kuvvetlendirmek ve tahkikî yapmanın en kısa ve en kolay yolu Risale-
tü’n-Nur’dadır. Evet, on beş sene yerine on beş haftada Risaletü’n-Nur o yolu kesti-
rir, iman-ı hakikîye isal eder. … Yirmi seneye yakındır ki Kur’an ve Kur’an’dan gelen 
Resailü’n-Nur bana kafi geliyorlardı… Elbette siz, yirmi derece daha ziyade muhtaç 
olmamak lazım gelir. Hem madem ben sizlere kanaat ettim ve ediyorum, başkalara 
bakmıyorum, meşgul olmuyorum; siz dahi Risaletü’n-Nur’a kanaat etmeniz lazımdır, 
belki bu zamanda elzemdir.”

“Hem şimdilik bazı ulemanın yeni eserlerinde meslek ve meşrep ayrı ve bid’atla-
ra müsait gittiği için, Risaletü’n-Nur zındıkaya karşı hakaik-i imaniyeyi muhafazaya 
çalışması gibi, bid’ata karşı da huruf ve hatt-ı Kur’anı muhafaza etmek bir vazifesi 
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iken, has talebelerden birisi bilfiil huruf ve hatt-ı Kur’aniye’yi ders verdiği halde, sırrı 
bilinmez bir hevesle, huruf ve hatt-ı Kur’aniyeye, ilm-i din perdesinde tesirli bir su-
rette darbe vuran bazı hocaların darbede istimal ettikleri eserleri almışlar… Ey kar-
deşlerim; Mesleğimiz, tecavüz değil tedafüdür. Hem tahrip değil, tamirdir. Hem hâkim 
değiliz, mahkûmuz. Bize tecavüz eden hadsizdirler. Mesleklerinde, elbette çok mühim 
ve bizim de malımız hakikatler var. O hakikatlerin intişarına bize ihtiyaçları yoktur. 
Binler o şeyleri okur, neşreder adamları var. Biz onların yardımlarına koşmamızla, 
omuzumuzdaki çok ehemmiyetli vazife zedelenir ve muhafazası lazım olan ve birer 
taifeye mahsus bir kısım esaslar ve âli hakikatler kaybolmasına vesile olur.” (Nursi 
2012b, 98-99)

Bu metinde Nur hareketinin müntesip kitlesini mobilize etmeye dönük çok fazla 
kök paradigma dikkat çekmektedir. Bunlardan yaklaşık yirmi tanesini anlam bütün-
lüğü içinde tanımlamaya çalışacağız.

Tarih, teorik derinliği başarı ile pratize eden çok az örnek kaydetmiştir. Said Nursi 
bu durumun somut bir örneği olarak tarihteki yerini almıştır. Bu metnin girişinde, 
teorik derinliği yüksek olan imanî analizleri hem pratize eden hem de ümmete ta-
şıyan bir cemaat kitlesini onore etmeye dönük kategorik bir sınıflandırma mevcut-
tur. “Risale-i Nur talebelerinin hasları olan sahip ve varisleri ve haslarının hasları 
olan erkân ve esasları olan kardeşlerime” cümlesinde ilk bakışta beş tane grup içi 
kategorik sınıflandırma dikkat çekmektedir. Bunlar “Risale-i Nur talebeleri, haslar, 
sahipler, varisler, erkânlar ve kardeşler.” Bu sınıflandırma (vasıflandırma) ile kitle-
nin ana omurgasını oluşturan iman ve Kur’an hizmetinin fedakârlar zümresi taltif 
edilmektedir. Bu sınıfsal kategorilerin anlamsal karşılıkları risalelerde birçok yerde 
izaha kavuşturulmuştur. Risale-i Nur’un kültürüne, lehçesine ve grup diline aşina 
olanlar için bu kök paradigmalar bilgi yönü ile sıradan ama motivasyon yönü ile 
bunun çok ötesinde bir anlama karşılık gelmektedir. 

Metinde “imanı kurtarmak, tahkiki yapmak” şeklinde yer bulan iki terkip, risale-
lerde yüzlerce defa yerini bulmuştur. Çağın “iman buhranı” hesaba katıldığında ri-
salelerin bu yöndeki tahkim ve ısrarı kolayca anlaşılmaktadır. Devamındaki “on beş 
haftalık kısaltılmış model” ise bu ihtiyacın kısa zamanda giderilmesine dönük risale-
lerin fonksiyonel özelliğine dikkat çekilmiştir. Bu ikinci paragrafın anlam bütünlüğü 
içinde “grubun sürekliliğini üretici” diğer iki kök paradigma ise “kifayet ve kanaat” tır. 
Burada, müellifin ilmi düzeydeki yetkinliği belli olduğu halde yazılan risalelere kifa-
yet etmesinin, müntesiplerin metinlerdeki bilgi yoğunluğunun farkındalığını netice 
vermesi gerektiği hatırlatılmıştır. Böylece sürekli bir zihinsel ve davranışsal teyakkuz 
hali teşvik edilmektedir.
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İkinci paragrafta yerini bulan ve Nur kitlesinin kültürel kodlarını taşıyan 
lehçelerden bazıları şunlardır: “Meslek, meşrep, bid’a, zındıka, hatt-ı Kur’an, tedafü, 
tamir, hâkimiyet/mahkûmiyet, vazife, esaslar”

Bütün bu kök paradigmalardan süzülen özet anlam şu olmalı: Yakın tarihin 
“bid’alar”a müsaadekâr bir kesim ulemanın sapmalarına karşı Nurcular Kur’an’ın 
doğru mesleğini muhafazaya memurdurlar. Bunun birinci adımı Kemalist baskının 
yok etmeye çalıştığı “Kur’an hurufunu” muhafaza etmektir. Nur talebeleri Kur’an hat-
tını yok etmeye dönük bu fetvacı/darbeci ulema takımına karşı teyakkuzda olmalı, 
onların eserlerine set çekmeli, iddialarını çürütmeli ve mahkûm etmelidir. Bunun için 
muhatapların hem teorik iddiaları çürütülmeli hem pratikteki yayılma yolları kapa-
tılmalıdır.

Nur hareketinin bu pratik uygulamalarında yol gösterici kilometre taşları ise de-
vamındaki kök paradigmalara yedirilmiştir. Burada siyasallaşmaların, taşkınlıkların, 
terörize hallerin önü kesilmiş ve omuzlardaki “Kur’anî vazife”ye dikkat çekilmiştir. Bu 
“meslek”in temelinde korunması veya “tamir” edilmesi gereken velayet, takva, azimet 
ve sünnet-i seniyye gibi “esaslar” vardır. Bu hizmetleri yapanların “meşrebi” muha-
taplarına karşı pozisyon alışlarındaki zorunlu “şefkattir.” “Hâkimiyet/mahkûmiyet” 
metaforu ise bu tür yol alışlarda güç ve iktidar içerici söylemleri netice veren siyasal-
laşmalara sapmamayı hatırlatmaktadır.

Türkiye’de İslamcı Cephenin Sapkın Bir Karakter ile İmtihanı

Türkiye’de Müslüman grupların birbirleri ile ve devlet ile olan ilişkileri 15 Tem-
muz darbe girişimi ile birlikte yeni bir konsepte geçti. Devlet, Müslüman cemaatlere 
karşı daha müteyakkız bir duruma geçerken bir kısım Müslüman entellektüalitenin 
ve İslamcı bireylerin Nur hareketi ile ilgili negatif söylemleri zerafet düzeyinden per-
vasız çizgiye doğru kaydı. Son on beş yıldır zaten güç ve iktidar ile imtihan edilen bu 
Müslüman entelijansiya ve İslamcı kalem ehli, bu sefer ihtilal yapmaya kalkışan “sap-
kın ve sahte” bir karakter ile imtihan edilir oldular.

Bu negatif söylem sahipleri giderek geleneksel Kemalist refleks ve Kur’an’cı/me-
alci koro ile aynı dili paylaşır duruma düştüler. Dinî cemaatleri “şeytanlaştırma” gay-
retleri üzerinden Nur hareketi hedef tahtasına konulur oldu. Yüzyıllık bir tecrübesi ve 
tarihi hafızası olan Nur hareketinin irfanî geleneği, küresel güçlerle işbirliği yapmış 
bir şarlatan üzerinden saldırıların hedefi haline getirilmiş oldu. Cemaat mensuplarını 
“lekeli” görmek artık klasik Kemalist sınırlarına çekilmelidir. Bilhassa ferasetleri açık 
geleneksel İslamcı çizgiye bu noktada önemli görevler düşmektedir.
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Küresel güçlerin ortağı konumundaki Gülen örgütünü Risale-i Nur cemaatine ek-
lemleme gayreti ahlakî ve Kur’anî değildir. Nur hareketinin tarihsel geleneği bilinme-
den ve FETÖ örgütünün Nur cemaati ile geçmişteki ilişki düzeyi anlaşılmadan zihinsel 
ezberlerle sonuç ve hüküm cümleleri kurmak arzuya fikir sureti giydirmektir.

Dışarıdan bir gözlemle dini grupları bütün yönleri ile çözmenin mümkün olama-
yacağı bilinmelidir. Hele bu dini grup Nur hareketi gibi dâhilî birçok alt grubu bünye-
sinde barındıran ve Türkiye’de milyonlarca insanın bir şekilde temasa geçtiği büyük 
bir cemaat ise çözümleme çok daha çetrefil hale gelmektedir. 

Doğrudan müntesip olmayan bir bireyin Nur hareketinin gruba içkin hiyerarşileri-
ni ve denklemlerini çözmesi mümkün değildir. Şerif Mardin gibi zirve bir sosyoloğun 
bile bu konuda birçok denklemi tartışma dışı bıraktığı çalışmasını bilenlerin malu-
mudur.  Çünkü gruba içkin dâhilî birçok denklem doğrudan araştırmacının değer ve 
kabul alanına girmemektedir. Bu dâhilî ilişkiler ağı, zihinsel kodları farklı olan “dışa-
rıdan” bir sosyal bilimciye çok yabancı duracaktır. Nur hareketine karşı ön yargılı bir 
İslamcı için de durum bundan farklı olmayacaktır. Hâlbuki 15 Temmuz sonrasında 
yerleşik kabuller üzerinden Said Nursi ve Nurculukla ilgili bir dizi üstünkörü yorum 
örneği karşımıza çıkmıştır.

Risale-i Nur hareketinin sıfır merkezine kadar inerek sondaj yapmanın ve oradan 
sonuçlar çıkarmanın asgarî ve ahlakî önkoşulu dediğimiz gibi doğrudan içindeliktir. 
İçeriden bir okuma dahi temel metinler ile birey arasına giren bir dizi yetkin olma-
yan araçlar zincirini bir tarafa bırakmayı zorunlu kılacaktır. Araçlar zincirini bertaraf 
eden ve doğrudan Risale-i Nur metinleri üzerinden yapılacak olan yetkin ve samimi 
“okumalar” durumun anlaşılmasına dair önemli ipuçları verebilecektir. Hâlbuki 15 
Temmuz sonrasında piyasada dolaşan merdiven altı birçok “sosyal analiz” bırakın ah-
lakî olmayı, rasyonellik ve nesnellik bağlamında dahi tartışmaya ziyadesiyle açıktır.

Bir dinî grup hakkında söz etmek veya metin yazmak en azından o grubun tarihsel 
sürecini bir parça bilmeyi zorunlu kılar. Bu sürecin içine kurucu aktör, ikincil düzey 
kişilikler, bu kişiliklere ait tarihsel ilişkiler, grubun tarihsel kırılma dönemleri ve bu-
günkü evreye geliş aşamaları gibi temel parametreler girer. Bu tarihsel parametreleri 
bilmeden Risale-i Nur hareketi ile patolojik kişilikler ve muğlak örgütler arasında iliş-
ki kurmak Said Nursi’nin arı ve duru olan mirasına büyük bir hürmetsizlik olacaktır.

Sonuç

Bir dinî grubu tanımak o grubu var eden dil, kültür ve lehçe gibi temel dinamikleri 
bilmeyi gerektirir. Her dinî grubun yol haritası konumunda olan bazı kök paradig-
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maları mevcuttur. Türkiye’de ve dünyada gelenekselleşen bütün dinî hareketlerde ve 
cemaatlerde bu tür paradigmalar mevcuttur. Bu paradigmalar, grubun kurucu aktörü-
nün metinleri ve pratik davranışları üzerine inşa edilir. 

Yüzyıllık tarihi bir geçmişi olan Risale-i Nur hareketinin de yol haritası hükmünde 
birçok kök paradigması mevcuttur. Nur hareketindeki bu kök paradigmaların kayna-
ğı, hareketin kurucu aktörü olan Said Nursi’nin pratik hayatı ve yazdığı Kur’an tefsiri 
olan Risale-i Nur’lardır.

15 Temmuz 2016 günü, hem Anadolu coğrafyasındaki Müslüman cephe için hem 
de Nur hareketi için yeni bir tarihsel kavşağı temsil etmektedir. Nur hareketinde üçün-
cü bir faz olarak karşımıza çıkan bu tarihî süreçte iki durum karşımıza çıkmaktadır. 

Birincisi, Müslüman bazı entelektüellerin, ihtilal yapmaya kalkışan sapkın bir ka-
rakter ile imtihan edilmesidir. Bu durumda Nur hareketi ile FETÖ arasında anormal 
bir ilişki kurularak hem sosyal bilimlerin namusuna halel getirilmiş hem de ahlakın 
sınırları zorlanmıştır. 

İkinci durum, Nur talebelerinin bu tarihsel kavşaktaki iradeleridir. Nur talebeleri 
ya kurumsallaşarak, siyasallaşarak devlet gücüne dayalı bir söylemi tercih edecekler 
ya da cadde-i kübra-i Kur’aniye olan sahabe mesleğinin kanaat ve rıza çizgisini tercih 
edecekler. Bu tercih, onlar için büyük bir imtihan olup dünya ve ahiretteki konumlarını 
tayin edecektir. Nur risalelerinde yer alan ve Nur hareketinin sürekliliğini inşa eden 
bütün kök paradigmalar, Nur talebelerine sahabe mesleği olan ikinci tercihi adres 
göstermektedir.
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CEMAATLER VE SİVİL TOPLUM

ABBAS LEVENT ERTEKİN1

Öz

Cemaat ve sivil toplum kavramları Türkiye’nin son yarım yüzyılında literatürüne 
giren kavramlar olarak karşımıza çıkmaktadır. Çok partili demokratik hayata geçişle 
ulus devletin dayatması laiklik, sekülerizm ve resmî din kuşatması altındaki zincirler 
gevşemiş, ülke sivil din kavramını hürriyet ortamında yaşamaya başlamıştır.

Osmanlı mirası üzerinde yükselen Cumhuriyetin ajandasında din yoktur. Siyasi 
otorite dizginleri ele aldığı İkinci Meclisten itibaren cemaat türü yapılarla mesafeli 
durur. Dindarların devletle, siyasetle ilgili düşüncelerini ötekileştirir. Cemaat ve tari-
katların varlıklarını kendi varlığını tehdit eden siyasî muhalefetin odağı görür. Bunun 
bugün bile tartışılan “Şeyh Said”, ”Dersim”, ”Menemen” ve ”İzmir Suikastı” gibi hala 
üzerlerinde sis perdesi aralanmamış uluslararası işbirliği üzerinde durulan argüman-
lar ve olaylarla “Şeriat!”, “İrtica!”, “Teokratik devlet!” etiketleriyle cemaat ve tarikatlar 
üzerinde baskı kurulur ve algı operasyonları yapılır.

1924 sonrası yaşananlara karşı çok az kitle hariç tutulmak kaydıyla cemaat ve tari-
katlar devletçi ve merkeziyetçi yapılarını korurlar. Devleti kutsayan mantaliteye göre, 
“devlet yurt dışı uzantıları yardımıyla ele geçirilmiştir. Öyleyse bu ele geçirilen yapı 
temizlenmeli aslî yapısına yeniden kavuşturulmalıdır.” Cemaatlerin bu siyasal İslam 
temelini oluşturan mantalitesinin istisnası Risale-i Nur hareketidir. Birçok cemaat 
araç ile amacın birbirinin yerine ikamesiyle ticaret, finansla tanışmış; kurumsal yapı-
dan uzakta şekillenen cemaat giderek siyasetin kontrolüne resmî yapısıyla girmiştir. 
Bediüzzaman Said Nursi orijinli Risale-i Nur hareketi resmî siyasî yapıdan uzak dur-
mayı tercih ederken, tek parti döneminde de çok ağır bedeller ödemesine rağmen si-
vil itaatsizlik hakkını kullanmıştır. Risale-i Nur ana çizgisinde hareket tarzı, siyasal İs-
lam’a mesafeli durmuş ve imanın bireyin hayatına yansıması üzerine kurgulanmıştır. 

Anahtar Kelimeler

Gönüllülük, modernizm, postmodernizm, sekülerizm, sivil itaatsizlik, sivil toplum, 
sosyoloji, ticaret
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COMMUNITY AND CIVIL SOCIETY

Abstract 

The concepts of “community” and “civil society” integrated to literature of Turkey  
in the past fifty years. By the help of the transition to multi-party democratic  
system, the religious life which is imposed by the state in a secular  
manner has started to turn into a more civil one. People started to experience  
their religion in a more tranquil way owing to acquisitions in freedom.  
The legacy of Ottoman State, Turkish Republic, did not include religion to her agenda.  
Once the political control was taken over, the Second Assembly of the Republic  
had been ill-disposed towards religious communities. The Republic alienated the 
thoughts of religious people about the state and politics. As a matter of fact, these  
communities were seen as opponents and as a threat to regime. We still witness  
the negative effects of anti-religious propaganda of the state when we look at the 
cases of “Sheikh Said”, “Dersim”, “Menemen” and “Izmir Assassination Attempt”.  
Although the real actors and causes of these events have not revealed, religious  
people or communities somehow have seen as interlinked with these events. 
By this mentality, the state exercises power over religious community  
by using sloganized words such as “Reactionism” and “Theocratic State”. 
After 1924, religious communities kept their statist structure except of few exceptions.  
Their main approach could be characterized as follows: “The state is taken over by 
external forces and controlled by the channels of these powers. The solution yields 
in removing these links and turning the state into its original position”. The exception  
of this approach which facilitates the idea of political Islam is the Risale-i Nur  
Movement. This idea caused a substitution of means and ends. Over time, when these  
communities get an opportunity in commercial and financial sectors, they were easily  
controlled by the political power of their time. The Risale-i Nur movement has managed  
keep its distance with such political powers and used the method of civil disobedience  
when faced negative practices of state against Muslims as in one-party era. The  
mainstream Risale-i Nur movement criticized the inclusion of politics in religious  
matters and promoted the idea of letting people to live their religious life and  
practicing it in their social life.

Key Words

Civil disobedience, civil society, commerce, modernism, postmodernism, secula-
rism, sociology, volunteerism.
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Kavramlar

Öncelikle kavramlar üzerinde mutabakata varmak gerekiyor. Kavramlar 
üzerindeki mutabakat sonraki aşamada iletişimin temelini oluşturacaktır. Bu 
aşamada öncelikle “cemaat” ve “sivil toplum” kavramlarını ayrı ayrı değerlendirmek 
gerekiyor. Ülke olarak son iki yüzyılımızda bu kaosu ve karmaşayı hemen toplumun 
tüm katmanlarında yaşadık. Hâlbuki kavramlar üzerinde fikir birliği sağlanabilmiş 
olsaydı bugün problemlere yaklaşımlarımızda, çözüm yollarında da çok kolay uzlaşı 
kültürümüz gelişecekti.

Başta da ifade ettiğimiz gibi iki önemli kavramımız var. İlki “cemaat”, diğeri ise 
“sivil toplum.”

Bu iki kavrama Batı medeniyeti ile kadim İslam medeniyetinin iki farklı bakış açı-
larıyla yorum getirdiklerini görebiliriz. Farklı pencereden bakıldığında beslendikleri 
kaynaklar itibarıyla iki farklı kavram üretmeleri doğal bir sonuç olarak karşımıza çık-
maktadır.

Batı medeniyetinin cemaat kavramına yüklediği anlam kodu “dünyevi dayanışma” 
orijinli olurken İslam medeniyeti kavrama “uhrevî dayanışma” boyutu eklemektedir. 
Bu yönüyle İslam medeniyeti kavramın etimolojik ve semantik analizine din temelli 
bir ilişkiler ağı yüklemektedir. Cemaatin din dilindeki kullanımı, Müslümanların din 
kardeşliği esasına dayalı olarak gerçekleştirdikleri ve katılmak zorunda oldukları bir-
lik ve beraberlik anlamını taşımaktadır.

Cemaat Kavramı

Batı literatürüne cemaat kavramı sosyolojiyle birlikte girdiği görülür. Sosyoloji li-
teratüründe cemaatin tanımı ise; “üyelerinin ortaklaşa paylaştıkları bir şeye, genellik-
le de ortak bir kimlik duygusuna dayanan ve özel olarak oluşturulmuş bir toplumsal 
ilişkiler bütünüdür.”2

Batı literatürüne sadık kalarak hazırlanan etnoloji sözlüğünde cemaat tanımı “Dü-
şüncede, duyguda, uğraşıda ortaklık gösteren belli bir coğrafi bölgede yaşayan, ara-
larında akrabalık bağları bulunan insanların oluşturdukları grup” olarak tarif edilir.3

Bir başka tanımda ise; “1. Sınırları belli bir toprak parçası üzerinde yaşayan ve bir 
uygarlığı paylaşan bireylerin oluşturduğu değişik boyutlarda insan kümeleri. 2. üye-
leri birbirine duygusal bağlarla bağlı, toplumsal ilişkilerin yüz yüze olduğu, yüksek 

2 bkz., Gordon Marshall, Sosyoloji Sözlüğü, (Ankara: Bilim ve Sanat, 1999).
3 bkz., Örnek, S.V., Etnoloji Sözlüğü, (Ankara: 1971).
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ölçüde bütünleşmiş herhangi bir toplumsal küme. 3. Toplum teriminin karşıtı, ileri öl-
çüde bütünleşmiş birincil ilişkilerin egemen bulunduğu etkinin geleneksel ve türdeş 
olduğu kapalı yerel kümeleri”4 ifade edilmektedir. 

Bir başka sosyolojik tanımda cemaat biraz daha kadim İslam medeniyetinin bakış 
açısına yakın bir tarif getirilerek; “Küçük veya büyük herhangi bir grubun azaları her 
nerede şu veya bu münferit menfaati değil, fakat müşterek hayatın ana şartlarını pay-
laşacak şekilde bir arada yaşarlarsa biz bu gruba cemaat diyoruz.”5

Hukuki bir kavram olarak cemaat sadece gayrimüslimler için kullanılabilir; 
Rum-Ortodoks Cemaati, Ermeni Cemaati, Yahudi Cemaati gibi. Hem ülke sınırları hem 
milletlerarası hukukta da cemaat olarak yeri var bunların. Müslümanlar için cemaatin 
ve tarikatın hukukî hiçbir karşılığı yok, dar manada siyasî karşılığı da yoktur. Ama 
kültürel olarak, fiili olarak Türkiye’nin gerçeğidir. Siyasi, hukuki ve kültürel bir kav-
ram olarak kullanılan cemaatin, Türkiye’de Müslüman muhafazakar grupları işaret 
etmeye yarayan bir kavram olduğunu biliyoruz. 

İslam medeniyetinin ortaya koyduğu cemaat kavramı İslam toplumlarının 
muhayyilesinde hayatın merkezinde bir role sahiptir. Adeta cemaat kavramı 
mükellefiyetle başlayan bir sürecin tabii ayrılmaz bir parçası gibidir. Zira dinî hayatı 
bir şekilde yaşamak arzusunda olan her Müslüman, her şeyden önce bir imamın 
arkasında saf tutarak doğrudan bir cemaatin tabii parçası olmaktadır. Kavramsal 
anlamıyla cemaat, İslamî toplumsal yapıdaki derinlikli anlam üretimlerinden 
bağımsız olarak doğrudan bir topluluğun ifadesidir. Bu yönüyle cemaat, toplumsal 
ortaklıkları ifade etmek üzere kullanılan ümmet ve millet kavramlarını da içine alan 
bir kapsayıcılık ihtiva eder.

İslam kültüründe etimolojik olarak cemaat, toplamda bir araya getirmek 
anlamındaki cem mastarından türetilen Arapça bir isim olup gündelik dilde genellikle 
insan topluluğu anlamında kullanılmaktadır. 

Sosyolojik bakımdan tek bir cemaat tipinden değil, birçok cemaat tiplerinden 
bahsedilebilir. Köy zanaat cemaati, dinî cemaat, ideoloji cemaati, okul cemaati... vb. 
Şüphesiz bu tasnif uzatılabilir. Değişik kriterlerden hareket edilmek suretiyle farklı 
cemaat tipleştirmeleri yapılabilir.

Cemaat bir ortak iradeyi temsil ederken, üyeleri cemaatin içinde fert özelliklerin-
den uzak bir yapıdadır. Burada bireyselliğin yerini cemaatin menfaatleri alır. İnanç 
ve din temelli kurgulanan cemaat örf ve adetlerden beslenirken, ortak bir mülkiyet 

4 Özer Ozankaya, Toplumbilime Giriş, (Ankara: 1984), 36.
5 R.M. Maciver ve H.G. Page, Cemiyet, çev., A. Kurtkan, cilt 1, (İstanbul: 1971) 14.
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anlayışı beraberinde tabiî bir dayanışmayı da getirmektedir.

Bu genel kavramsal tanımlardan sonra cemaat, modern sosyolojinin en temel ko-
nuları arasında yer alır. Batı cemaat kavramıyla toplumsal değişimi anlamaya çalış-
mış. Adeta bu yönüyle cemaat kavramı toplumsal değişimin fonksiyonel bir anahtarı 
rolünü üstlenmiştir. İslam coğrafyasında anlamı farklı ve toplumsal hayatın dinamiği 
olan cemaat kavramını Batı penceresinden ve Batı’nın kalıplarıyla değerlendirmek 
bizi yanlış noktalara götüreceğini de unutmamak gerekir. 

Cemaatten cemiyete dönüşen Batı’da toplumsal vasıflar, gerçekte modernliğin dö-
nüştürücü etkisini göstermektedir. Cemaat kavramı toplumsal ilişkilerde birincil ve 
duygusal ilişkilerin dünyasına aitken cemiyete dönüşmesiyle parçalanmış, bireysel-
leşmiş ilişkilerin dünyasına dönüşmüştür. Bunda da şüphesiz ki sanayileşmenin hızı, 
katı laiklik uygulamaları, ulus devleti anlayışlarının payı oldukça fazladır. 

Cemiyet kavramı sosyolojik tipleştirmede cemaatin antitezi olarak karşımıza çı-
kar. Cemaatteki ortak irade cemiyette yerini “fert iradesi”ne bırakır. Cemiyetin her 
bir üyesi birey olma vasfına sahiptir. Cemaatin menfaati fertlerin menfaatlerinin 
önüne geçemez. Özel mülkiyet üzerine kurgulanan cemiyet sözleşmeli dayanışma ile 
harekete geçer. Durkheim’a göre cemaat modern öncesi durumu anlatmaktadır.

Cemaat kavramının Batı’da geldiği değişim ve dönüşüm süreci kilisenin etki ve 
yetki sınırlarını kaybettiği aydınlanma süreci olarak adlandırılan Rönesans Dönemi 
ile başlar. Cemaat kavramı kilisenin çekim merkezinden uzaklaşırken Batı’daki sekü-
lerizm kendini cemaatten cemiyete doğru bir değişimin içinde bulur. Bu değişimle 
toplumun ortak iradesi yerini ferdin iradesine, cemaatin toplumsal menfaatleri yerini 
kişisel menfaatlere terk eder. İnanç ve din temelli kurgulanan toplum yapısı örf ve 
adetlerden beslenmenin yerine pozitivizm, akılcı, materyalist anlayışa bırakır. Ortak 
bir mülkiyet özel mülkiyet anlayışına dönüşür. Tabiî cemaat giderek cemiyete yerini 
bırakırken menfaat üzerine yeni bir yapı kurulur.

Oysa Batı’nın cazibe merkezinden çok farklı yörüngedeki İslam medeniyetinde 
cemaatler İslamî gelenekte modern/seküler atıf zinciri içinde kullanılmaz. Cemaat 
kavramı bugün İslam dünyasında ve ülkemizde dinî yapılanmaları ifade etmek için 
kullanılmaya devam etmektedir. Cemaat kavramı ortak bir epistemolojiye, aidiyet ve 
referansa vurgu yapan dinî bir dayanışma ağı içinde ele alınır. Aslında soyut bir yapı-
lanmaya da ülkemizdeki Cemaat yapılanması imkan verir. Cemaatin ferdî olmak, ona 
mensubiyet duygusu duymak, kişiye ortak geçmiş ve gelecek düşüncesini bünyesinde 
barındıran güçlü bir aidiyet duygusu kazandırır.

Son yirmi yıl değerlendirildiğinde ise dünyayı saran ve ülkemizi de içine alan 
modernleşme süreci, Jakoben laiklik stratejilerinin uygulanması cemaat üzerinden 
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kurgulanan aidiyetleri de tartışılır kılmış, hatta bir cemaate mensup olmak yer yer 
saklanması gereken çok özel bir tercihe dönüşmüştür. Postmodern gelişmeler, sosyal 
hayatın seküleştirilmesine yönelik aşırı gayretler dini aidiyet vurgularını itibardan 
düşürücü telkinlerle ilerlemiştir. 

Bugün gelinen noktada cemaat kavramı, varlığını sekülerizmin bütün ağır 
hasarlarına rağmen sürdürmeye devam etmiş, kazandığı yeni anlamlarla modern 
dünyada bile güçlü bir değerler toplamı olduğunu göstermiştir.

Cemaat kavramı Batı’nın dinî kavram olarak içini boşaltıp kendi medeniyet anla-
yışının sığ kavramlarıyla doldurmuş olsa da yine de yeni kolektif ilişkileri tanımlama 
konusunda fonksiyonunu korumaya devam etmektedir. Bugün geldiğimiz noktada 
artık Batı’nın deforme etmeye çalıştığı cemaat kavramıyla sadece dinî geleneksel bü-
tünleşme biçimlerine değil, aynı zamanda ortak değerler başlığı altındaki dayanışma 
ağlarına da vurgu yapılmaktadır.

Cemaat kavramının “din”in geniş hareket alanından “cemiyet” ve “sivil toplum” 
gibi dar kavramların kapsamına alınmasında şüphesiz ki, önce bireyin inanç sitemin-
de maneviyat kaybının payı ilk sırayı almaktadır. İkinci olarak cemaat kavramının 
katı laik sistemin sosyal hayatın içinde bireyi toplumdan ötekileştiren baskısı… Batı 
medeniyetinin ferdi öne çıkartması ve onu “ego” yüklemeleri ile şişirmeleri…

Bu yönüyle Batı medeniyeti âdeta İslam medeniyetinin mayası özünü teşkil eden 
cemaat kavramının içini boşaltıp yerine “cemiyet” ve “sivil toplum” kavramlarını ika-
me ederek geniş hayatın bütününü kuşatan ve dokunan cemaat kavramını da sistema-
tik olarak kendi yörüngesine dahil etmeyi başardığı kısmen söylenebilir.

Sivil Toplum Kavramı

18. yüzyılda Batı Avrupa’da toplum halinde yaşamanın nasıl mümkün olduğunu 
anlamaya dönük analitik bir araç olarak ortaya çıkan “sivil toplum” kavramı, değişik 
aşamalardan geçerek bugünkü anlamına ulaşmıştır.6

Cemaat kavramında olduğu gibi sivil toplum kavramında aynı anlam yüklemesini 
görmemekteyiz. Gerçekte sivil toplumun ne olduğu yönünde literatürde bir konsen-
süs bulunmamaktadır.

Kavram halk dilinde genellikle askeri olanın karşıtı olarak algılanmaktadır ki, 
bu kavramın yanlış anlaşılmasından kaynaklanmaktadır. Nitekim Şerif Mardin, sivil 
toplumun karşıtının askeri toplum olmadığını, sivil toplum kavramının medeni yani 

6 Ersin Kalaycıoğlu ve Ali Yaşar Sarıbay, Türkiye’de Politik Değişim ve Modernleşme, (İstanbul: 
Alfa Aktüel, 2007) 89-90.
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şehirli olana denk geldiğini ve bunun karşıtının da gayr-ı medenilik olduğunu ifade 
etmektedir. Şerif Mardin’in deyimiyle sivil toplum “şehir adabı”dır.7

Taha Akyol’a göre, sivil toplum bir gelişme bir meşruiyet sorunu, ortak değerler 
üzerine bir uzlaşma ortamıdır. Sivil toplum bireycidir, özgür ve kurumlaşmış toplum-
dur.8

Bir başka tanımlama ise, sivil toplum, gönüllü, kendi kendini meydana getiren, 
kendi destekleri ile ayakta kalan, devletten özerk, özel alan ile devlet arasında aracılık 
yapma özelliğine sahip örgütlü sosyal bir yapılanmadır.9  

Farklı, oldukça geniş kavramlardan hareketle ortaya çıkabilecek ortak tanıma 
göre; bir şekilde devletle ilişkili olan fakat iktidarı ele geçirme amacı taşımayan sivil 
toplum, devletten bağımsız bir toplumsal alan olup, vatandaşların, aile veya devlet ta-
rafından temsil edilmeyen ortak çıkarlarının alanıdır. Sivil toplum, hem devletin (dar 
anlamda politik toplum) dışında hem de geniş anlamda politik toplumun da dışında 
kalan grup ve sınıfları kapsamaktadır diyebiliriz.10 

Sivil toplum kavramı, Batı toplumlarındaki yapılanmasında orta sınıfa kentsel 
yaşamda sağlanan birtakım sivil özgürlükler temelinde ortaya çıkan, merkezi otori-
teden bağımsız ve özerk kurumların şahsında gelişme imkanı bulan toplumsal alanı 
ifade eder.11 

Sivil toplumu, en basit şekilde ihtiyaçların giderildiği toplum olarak gören sosyolog 
Küçükömer’e göre, Sanayi Devrimi sonrası ortaya çıkan burjuvazi sınıfını tanımlamak 
için kullanılan sivil toplum, feodal düzene alternatif yeni bir düzen öngören kapitalizm 
ile birlikte gelişmiştir.12 

Bir başka ifade ile sivil toplum, “Toplumsal sorunlara etkili ve uzun dönemli çözüm 
bulma sürecine aktif olarak katılan ve bu temelde de siyasi aktörleri bu çözümleri 
yaşama geçirecek politikalar üretmeye yönlendirmek için çalışan farklı gönüllü örgüt-

7 Şerif Mardin, Türkiye’de Toplum ve Siyaset, der., Mümtaz’er Türköne ve Tuncay Önder, 
(İstanbul: İletişim Yayınları, 2008) 9.
8 Ayşenur Akpınar Gönenç, Sivil Toplum Düşünsel Temelleri ve Türkiye Perspektifi, (Elektronik 
kitap: www.altkitap.com, 2001) 42.
9 Ersin Kalaycıoğlu ve Ali Yaşar Sarıbay, Türkiye’de Politik Değişim ve Modernleşme, (İstanbul: 
Alfa Aktüel, 2007) 543-560.
10 Ayşenur Akpınar Gönenç, Sivil Toplum Düşünsel Temelleri ve Türkiye Perspektifi, (Elektronik 
kitap: www.altkitap.com, 2001) 42.
11 Gülgün Erdoğan Tosun, İzmir’de Sivil Toplum, (İstanbul: Alfa Yayınları, 2006) 10.
12 Mehmet Zeki Duman, “İdris Küçükömer’in Sivil Toplum Anlayışı”, Celal Bayar Üniversitesi 
Sosyal Bilimler Dergisi, 2004, cilt 2, 48.
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lerin devlet denetimi dışında kurduğu ortak alan”dır.13  

Tanım dikkatlice incelendiğinde bize farklı bakış açıları vermekte. Her şeyden 
önce; sivil toplum, toplumun problemlerinin çözümünde etkili bir aktör olarak gö-
rülmekte, ikinci önemli nokta ise; sivil toplumun problemlerinin çözümünde, devlet 
ile işbirliği yapabilecek aktör olarak ifade edilmektedir. Üçüncüsü de; sivil toplum bir 
yandan bireylerin aktif bir şekilde siyasal katılımını sağladığı düşünülürken, diğer 
yandan da, farklı inanç ve düşüncedeki toplumsal kesimlerin demokratik kültür için-
de birbirlerini hoş görmelerine olanak sağladığı kabul edilmektedir.

Sivil toplum, haklarını bilen, başkalarının haklarını tanıyan ve hak ve özgürlükleri 
hem kendisi hem de başkası için savunabilen, bunu da gönüllü olarak gerçekleştiren 
insanların çoğunlukta olduğu toplumdur.

Sivil toplum bu yönüyle tam bir özgürlükler alanıdır. Bu özgürlüklerin içinde belki 
de en çok ihlal edilen ve dolayısıyla sivil toplum tarafından en çok konu edilen farklı 
olabilme ve farklı kalabilme özgürlüğüdür. Bir diğer konu da örgütlenme özgürlüğü-
dür. Sağlıklı bir sivil toplumun varlığı ve var olanların da gelişmesi için örgütlenme 
özgürlüğü önündeki bütün engellerin kaldırılması gerekmektedir. Bu yönüyle sivil 
toplum, çeşitli çıkar çevrelerinin özgürce örgütlenebildikleri, haklarını özgürce ara-
yabildikleri açık toplum demektir, çoğulcu demokrasi demektir.

Batı perspektifinden bakıldığında bazen kilisenin merkeziyetçi baskılarına karşı 
kendini aydınlanma hareketi olarak var eden, bazen reformasyonda temsil edilen, ba-
zen de laiklik olarak kendini konumlandıran sivil toplum, bugün işlevselliğini farklı 
boyutlarda sürdürmektedir.

Sivil toplum kavramı sosyolojinin babası olarak gösterilen Max Weber’in de Doğu 
ile Batı toplumlarının, kültürlerinin, düşüncelerinin karşılaştırmasında çok sıklık-
la müracaat ettiği bir kavram olarak karşımıza çıkmaktadır. Buradan anlaşılıyor ki 
sivil toplum kavramı esasında sadece sivil toplumu ifade etmek için kurulmuyor. Bir 
ötekini inşa etmek için kuruluyor. Yani Doğu despotizmi dediği bir toplumsal yaşam 
şeklini, bir siyaset tarzını karakterize etmek üzere ortaya atılıyor. Sonuç itibariyle 
çoğunlukla Batılı oryantalist bir literatürün oluşumunda bu kavram oldukça fonksi-
yonel bir kavram olarak karşımıza çıkıyor. Esasında oryantalist literatür, Doğu top-
lumlarının niçin geri kalmış olduklarına ilişkin bir açıklama yapmak üzere gelişiyor. 

Aslında bütün oryantalist literatürün toplamından ortaya çıkan sonuç; Batı top-
lumlarının nasıl bu kadar üstün hale gelmiş olduklarıdır. Hegel, Marx, Comte, Durkhe-
im ve Weber gibi birçok insanı bu durumu açıklama çabası içerisinde görmek müm-

13 Fuat Keyman, “Avrupa’da ve Türkiye’de Sivil Toplum,” 10 Kasım 2012 tarihinde erişildi. 
www.siviltoplumakademisi.org.tr.
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kündür.14  

Bu tarihsel akımlar ve aktörler özellikle yüzyılın başında kurdukları sivil toplum 
oluşumlarıyla tarihsel süreçteki rollerini ulus ötesi faaliyetlerle devam ettirmekte. 
Kimi gönüllü yardım teşekkülü, kimi çevreci, kimi ekonomiye yön veren global ölçekte 
sivil toplum örgütleri olarak Batı üstünlüğü, kapitalizm kaldıraçlarıyla dünyaya nizam 
vermeye devam ediyorlar.

Öte yandan birer sivil toplum görünümünde olup örtülü bir şekilde bazı devletler, 
şirketler ya da baskı grupları tarafından finanse edilen ve bu yapıların nüfuzlarını 
geliştirmede birer enstrüman olan kuruluşlar da vardır.

Özellikle komünist bloğun çökmesi ve hemen ardından yaşanan küreselleşmeyle 
birlikte hükümet dışı kuruluşların sayı, etki ve önemleri öyle arttı ki, bu başlı başına 
bir “business” haline geldi, sektörleşti. Günümüzde o kadar çok sayıda ve iyi imkan-
larla profesyonel kadrolar istihdam ediyorlar ki bu tür kuruluşların bütçelerinin yük-
lü bir bölümü işletme masraflarına ayrılıyor.

Sivil toplum maskesi altında ülkelerin iç işlerine karışmakta, kalkınan gelişme yo-
lundaki ülkelere çevre bahanesiyle parmak sallamaktalardır.

Peki, bizim mahallede sivil toplum algısı hangi durumdadır ona bakalım.

İslam medeniyetine bakıldığında Batı’dan farklı bir yaklaşım görürüz. Temelinde 
sivil bir dini anlayış toplumu kapsar. Batı’nın tersine katı, merkeziyetçi, otoriter bir 
anlayışla İslam medeniyeti dünya sahnesine çıkmamıştır.

İslam medeniyetinde Batı’nın elitlerinin, burjuvanın ve kilisenin ağır baskısı ve da-
yatmasıyla nefes almaya çalışan geniş kitleleri rahatlatmaya yönelik anlayışa karşılık 
sivil toplum insanların doğru ile yanlış arasında tercih noktalarını hep açık tutmuş. 
Bu yönüyle Müslümanların yaşadıkları toplumlarda toplumu kuşatan ağır bir siyasi 
baskıdan uzak durmuştur. Tek tip dayatma yerine siyasal erke savaş açmadığı sürece 
çok renkli bir toplumsal hayata izin vermiştir. En çarpıcı örneği İstanbul’un fethi son-
rası yaşananlardır.

Batı medeniyetinin dayatmacı tek tip toplum anlayışının İslam’ın “toplumsal fark-
lılaşmaya” “toplumsal katılıma” da açık olduğunu tarihte uygulamalarıyla göstermiş-
tir. İslam medeniyetinin genlerindeki bu yapı, bireylerin kendi görüşlerini devlete 
karşı savunacak ve hatta devlete kabul ettirecek bir anlayışı hem kendi epistemolo-
jisinde içermektedir, hem de ilk dönem uygulamalarında buna ilişkin örnekler görü-
lebilmektedir. Bu yönüyle kadim medeniyette Batı’nın temel vurgusu olan kitle, sınıf 

14 Yasin Aktay, “Doğu-Batı Ekseninde Sivil Toplum” (içinde: Sivil Toplum Kavramı Tartışmala-
rı), haz., Murat Şentürk ve Aynur Erdoğan, (İstanbul: Kaknüs Yayınları, 2008) 59-60.
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veya zümreyi göremeyiz. Aksine tek tek insanlar vardır. İslam’ın toplumun merkezine 
yerleştirdiği “insan” vurgusu demokrasideki “birey” vurgusunun çok ötesindeki ma-
naları içermektedir.  

Batı medeniyetinin aksine “eşrefi mahlûkat” ve “İnsanı yaşat ki devlet yaşasın” 
gibi temel vurgudan hareketle demokratik anlayıştaki birey, sosyal grup, sivil hayat, 
özel yaşam, serbest teşebbüs, siyasal katılım, seçim, hak, hukuk ve sınırlı devlet gibi 
kavramların İslam’ın insan, cemaat, mahrem yaşam alanı, serbest, hakkaniyet ve 
hukuk gibi kavramlarıyla önemli ölçüde örtüşebildiğini, bu kavramların bugün sivil 
toplumun öngördüğü toplum profili ile önemli bir uyum içinde bulunduğunu rahat-
lıkla ifade edebiliriz.15

Ancak Batı gözüne taktığı “önyargı” gözlüğüyle bir temel ön kabulü kendi toplum-
ları için kabul etmesine karşılık, iş İslam medeniyetine geldiğinde hemen Ortaçağ has-
talıkları depreşiyor. Her ne kadar Norman Barry, örgütlü dinin sivil toplumla bağdaşa-
bileceğini16  ifade etse de Ernest Gellner, İslam toplumlarını, içerisinde sivil toplumun 
gelişemeyeceği toplumsal alanlar olarak kabul etmektedir. Biraz daha ileri giderek, 
sekülerizmi, sivil toplumun bir önkoşulu olarak değerlendirmekte ve İslam’ın “sekü-
lerizme direnen” bir yapısı olduğundan bahsetmektedir.17

Medeniyet tarihinden İslam’ın sivil toplumla ilişkisine Medine şehri uygulamala-
rıyla atıfta bulunan Aktay’a göre Medine “bir sivil yurttaşlık bilinci ve kültürü inşa 
etme projesidir. Bu projede Medine şehrini oluşturan farklı insan yapılarının kendi 
aralarındaki ilişkiler, devletle, hukukla, toplumun bütünüyle, çevre ile hatta yara-
tıcılarıyla ilişkilerini detaylandırıp “Medine Anayasası” yada “Medine Sözleşme-
si” kodladıkları medenileşme sürecidir. Burada “Medine” kelimesinin kendisi sivil 
boyutlar taşımaktadır.18 

Türkiye’de Tarihi Süreçte Sivil Toplumun Gelişimi

Cumhuriyet dönemindeki siyasi kurumlara, iktisadi yapıya ve toplumsal siyasal 
kültüre bakarak Türkiye’de sivil toplumun demokratik bir sistem açısından ne tür 
sorunlar ile karşı karşıya olduğunu görmek mümkündür. Ancak, sivil toplumun Tür-

15 Ömer Çaha, “İslam ve Sivil Toplum” (içinde: İslam, Sivil Toplum, Piyasa Ekonomisi), ed., Ömer 
Demir, (Ankara: Liberte Yayınları, 1999) 117-119.
16 Norman Barry, “İslam ve Sivil Toplum” (içinde: İslam, Sivil Toplum, Piyasa Ekonomisi), ed., 
Ömer Demir, (Ankara: Liberte Yayınları, 1999) 2.
17 Erol Erkan, “Müslüman Toplumlarda Sivil Toplumun İmkanı”, Dinbilimleri Akademik Araş-
tırma Dergisi, 2012, cilt 12, Sayı 2, 197.
18 Yasin Aktay, “Sivil Toplum ve Sıkıntıları: Oryantalizm, Şiddet, Vesaire…” (içinde: Sivil Top-
lum: Farklı Bakışlar), haz., Lütfi Sunar (İstanbul: Kaknüs Yayınları, 2005) 12-23.
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kiye’de yaşadığı süreci anlayabilmek ve Batı dünyasından farkını öğrenebilmek için 
önce Cumhuriyet Türkiye’sinin tarihsel mirasını oluşturan Osmanlı’daki siyasal ku-
rumlara ve iktisadi yapıya bakmak gerekmektedir.

Osmanlı Döneminde Sivil Toplum

Osmanlı devleti, Batı dünyasının tarihsel bir deneyim içinde yaşadığı toplumsal, 
ekonomik ve siyasal süreçleri yaşamadı. Ne kurumsal bir temele dayanan aristokrat 
bir sınıfı, ne siyasal otoriteye karşı her zaman için özerkliğini koruyan şehirleri, ne 
de güçlü bir esnaf-tüccar sınıfı oldu. Batı Avrupa’da, devlet ile kilise, ulus kurucular 
ile yöneticiler, üretim araçlarına sahip olanlar ile bundan yoksun olanlar, Avrupa’nın 
modern siyasal yapısının bükülgenliğine önemli ölçüde katkıda bulunan çeşitli siyasal 
kimliklerin ortaya çıkmasına yardımcı oldular.19

Osmanlı’da böyle bir esneklik olmadığı gibi, devlet böyle bir oluşumun önünde 
engel idi: “Batı’da feodal beyler ve krallıklar çoğunlukla esnaftan çok tüccarları des-
tekledikleri halde, Osmanlı devletinde durum tersine idi. Devlet, loncaları, tüccarların 
tekelci davranışlarına karşı koruduğu gibi, daha da önemlisi, şehirlere tüzel kişilik ve 
bağımsız hükümet tanımayarak tüccar kapitalist oligarşilerin kurulmasını önledi.”20

Cumhuriyet Döneminde Sivil Toplum 

Türkiye, sahip olduğu devlet anlayışı ve toplumsal kültür bakımından sivil toplum 
geleneği güçlü tarihsel bir geçmişe sahiptir. Ancak Osmanlı devlet geleneğinin mirası 
pozisyondaki Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin özellikle kuruluş yılları dikkate alındı-
ğında sivil topluma sıcak bakan bir politik yaklaşım içinde olduğu söylenemez. Devlet, 
siyasal ve kültürel açıdan toplumun özerk bir birim haline gelmesine izin vermediği 
gibi ekonomik açıdan da devletten bağımsız bir gücün ortaya çıkmasına izin vermek 
istememektedir. Bunun sonucu olarak, siyasal ve kültürel alanda faaliyet gösterecek 
örgütlü özerk birimler zayıf kalmış, sermaye çevreleri de devletten bağımsız özerk bi-
rimler haline gelememiştir. Türkiye’de, sivil toplumun ciddi eksikliklere sahip olduğu 
bilinmektedir. 

Cumhuriyet tarihi boyunca devlet ile sivil toplumu birbirine yabancılaştıran bü-
rokrat-aydın seçkinciliği, tek parti döneminin temel reflekslerinden biri olmuştur. 
Buna göre, bir tarafta doğruyu, iyiyi ve güzeli bilen bürokrat ve aydınlar vardır, diğer 

19 Şerif Mardin, Türkiye’de Toplum ve Siyaset, der., Mümtaz’er Türköne ve Tuncay Önder, 
(İstanbul: İletişim Yayınları, 2003) 37.
20 Şerif Mardin, Din ve İdeoloji (İstanbul: İletişim Yayınları, 2002) 109.
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tarafta ise bu doğru ve güzele ihtiyacı olan yönetilmeye ve yol gösterilmeye muhtaç 
pasif halk yığınları…21

Cumhuriyet döneminde buyurgan elit aydının sivil toplum kaygısı yoktur. Daha 
doğrusu Osmanlı mirası üzerinde yükselen genç Cumhuriyetin ajandasında din yok-
tur. Siyasi otorite dizginleri ele aldığı ikinci meclisten itibaren cemaat ve tarikat türü 
yapılarla arasına mesafe koyar. Dindarların devletle, siyasetle ilgili düşüncelerini öte-
kileştirir. Cemaat ve tarikatların varlıklarını kendi varlığını tehdit eden siyasi muhale-
fetin odağı olarak görür. Bunun bugün bile tartışılan “Şeyh Said”, ”Dersim”, ”Menemen” 
ve ”İzmir Suikastı” gibi hala üzerlerinde sis perdesi aralanmamış uluslararası işbirliği 
üzerinde durulan argümanlar ve olaylarla “Şeriat!”, ”İrtica!” ve ”Teokratik devlet!” eti-
ketleriyle cemaat ve tarikatlar üzerinde baskı kurulur ve algı operasyonları yapılır.

Tek partinin hüküm sürdüğü o yıllar tek tip millet oluşturmanın gayretleri arasın-
da sivil toplumun sesini duymak imkansızdır. Osmanlı geleneksel yapısında var olan 
toplumun dini orijinli cemaatten beslenen sivil yapısı Tekke, zaviye ve türbelerin ka-
patılmasıyla sivil toplumu besleyen hayat damarı yok edilmek istenilmiştir. İstiklal 
Mahkemeleri eliyle oluşturulmak istenen “korku imparatorluğu”nda sivil toplum ne-
fes alamaz hale gelmiştir. Çok partili hayata kadar süren bu durum kısmi bir rahatla-
ma görse de asıl sivil toplum, özellikle 1980 sonrası ekonomik ve siyasal gelişmelerin 
sonucu olarak, belli bir aşama kaydetmiştir.

Sivil Topluma Ulaşmanın Şartları

Sivil toplumu “devlet iktidarının baskısı ve denetimi altında olmayan gönüllü 
örgütlerin yer aldığı alan”22, “devletten ayırt edilmiş toplum”23 ve “devlet otoritesi 
karşısında özerk hale gelen toplumsal grupların”24 örgütlenebildikleri alan şeklinde 
tanımlamak mümkündür. Sivil topluma ulaşma siyasal, kültürel ve ekonomik bazı 
koşullara bağlıdır. Buna göre, siyasal yönden, devlet vatandaşın siyaset yapma, 
siyasete katılma ve parti kurma faaliyetlerine karışmayacaktır. Kültürel yönden, dev-
letin resmi ideolojisi ve resmi din anlayışı olmayacak ve devlet dil, din ve ırk ayırımı 
yapmayacaktır. Ekonomik yönden de devlet, mülkiyet edinme hakkına ve piyasa me-

21 İlter Turan, “Türkiye’de Demokrasi Kültürü”, Yeni Türkiye Dergisi, 1999, vol 29, 142-151.
22 Fuat Keyman, “Avrupa’da ve Türkiye’de Sivil Toplum” (içinde: Dünden Bugüne Türkiye’nin
Toplumsal Yapısı), ed., Mehmet Zencirkıran, (Ankara: Nova Basın Yayın Dağıtım, 2006) 312.
23 Chandran Kukathas, “İslam ve Sivil Toplum” (içinde: İslam, Sivil Toplum, Piyasa Ekonomisi), 
ed., Ömer Demir, (Ankara: Liberte Yayınları, 1999) 25.
24 Fuat Keyman ve Ali Yaşar Sarıbay, “Küreselleşme, Siyaset ve Toplumsal Yaşam” (içinde: 
Küreselleşme, Sivil Toplum ve İslam), der., Fuat Keyman ve Ali Yaşar Sarıbay, (Ankara: Vadi 
Yayınları, 1998) 12.
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kanizmasının işleyişine karışmayacaktır.25

Sivil toplum geleneği güçlü toplumlar sosyal-toplumsal problemleri önceliğe alır-
lar. Bunun içinde hemen hemen akla gelen her konuyla ilgili sivil toplum yapılanma-
ları ortaya çıkartırlar. Faaliyet alanlarıyla ilgili olarak bir taraftan toplumsal bilinci 
ve gönüllülüğü geliştirmeye, diğer taraftan devleti etkilemeye çalışır. Ancak, bir sivil 
toplum yapılanması yalnızca devleti etkilemeye yöneldikçe sivil toplum olma vasfı za-
yıflar, gitgide bir menfaat grubuna dönüşür.

Sivil Toplum için Toplumsal Şartlar

Sivil toplumun varlığı sadece devlet ile olan ilişkisine bağlı değildir. Sivil toplum 
için bazı toplumsal şartlar da gereklidir. Hiç bir hâkim ideolojinin veya tek gerçekliğin 
yol göstericiliğine ihtiyaç duyulmaması şeklinde oluşmuş bir siyasal kültürün gerek-
liliğine ihtiyaç vardır. Toplumsal yaşamdaki, dinsel, etnik, kültürel, ideolojik, siyasi, 
ekonomik ve cinsiyet düzeyindeki farklılıklar tek tipleştirme yönünde zorlanmama-
lıdır.26 Tek tipleştirme yönündeki eğilim ve niyetler, farklılık temelinde güvence altı-
na alınabilecek temel hak ve özgürlüklerin ve çoğulculuğun engellenmesi sonucunu 
yaratacaktır. Ancak tek tipleştirme yönünde sivil toplumun zorlanmaması için sivil 
toplum unsurları arasında dengeleyici bir kuvvetin olması lazımdır. Montesquieu’nün 
ifadesi ile “kuvvet kuvveti durdurursa ancak özgürlük olur.”27  

Sivil Toplum Devlet İlişkileri

Sivil toplum ile devlet arasındaki ilişkinin sağlıklı bir şekilde gerçekleşebilmesi 
için, hem devletin hem de sivil toplumun bir takım özellikler içermesi gerekmekte-
dir. Her şeyden önce devletin hukuk ilkeleri içinde faaliyet göstermesi gerekmektedir. 
Hukuk devleti sayesinde devletin sosyal, ekonomik ve siyasal alanda faaliyet gösteren 
Sivil Toplum Kuruluşları arasındaki rekabete müdahale etme riski önlenmiş olur. Aksi 
takdirde, devletin sivil toplum alanına kayırıcı müdahalesi, sivil toplumda var olan 
doğal dengeyi bozar. 

Farklı bir ifadeyle “sivil toplum ile devlet birbirini tamamlayan iki farklı alan olarak 
kabul edilebilir”.28 Bir bakıma sivil toplumu devletin siyasi iktidar ve onun kurumları, 

25 Fatih Duman, “Sivil Toplum” (içinde: Siyaset), ed., Mümtazer Türköne, (İstanbul: Opus, 
2010) 348-377.
26 Osman Arslan, Sivil Toplum ve Türkiye Gerçeği, (İstanbul: Bayrak Yayıncılık, 2001) 33-34.
27 Murat Sarıca, Siyasi Düşünce Tarihi, (İstanbul: Gerçek Yayınevi, 1987) s.79.      
28 Ömer Çaha, “İslam ve Sivil Toplum” (içinde: İslam, Sivil Toplum, Piyasa Ekonomisi), ed., Ömer 
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organları aracılığıyla kontrol ettiği yani devlete ait resmi alanın dışında kalan alan 
olarak anlayabiliriz. Ayrıca resmi alan (politik toplum) ile sivil alanı (sivil toplum) 
birbirine karşıt veya birbirinin alternatifi olarak değil iki ayrı alan olarak da mütalaa 
edilebilir.

Devletin sivil topluma karşı “hukuk devleti” ilkesi içinde hareket etmesi, sivil top-
lumun gelişmesi için yeterli değildir. Sivil toplum aynı zamanda devlete karşı özerk 
bir kimliğe sahip olmalıdır. Sivil toplum unsurları, kuruluş ilkelerine göre, özgür bir 
şekilde hareket edebilmelidir. Özgür bir sosyal ortam özgür bir ekonomi politiğini ge-
rektirir. Bireylerin iktisadi faaliyetlere özgürce katılabildiği, ekonomik anlamda kendi 
kendine yetebildiği bir zeminde örgütlü toplumdan söz edilebilir. Söz konusu zeminin 
oluşması, bireyin emeği üzerinde özgürce tasarrufta bulunmasının olanağını yaratan, 
özel mülkiyet esasına dayanan, piyasa ekonomisinin varlığını gerektirir.29 Bundan do-
layı, devlet yardımlarına bağımlı, devlet ödenekleri ve yardımları ile faaliyet gösteren 
sivil toplum unsurları bu tanımın dışında kalmaktadır.

Öncelikle “sivil” kavramının yanlış veya eksik kullanımını ele alalım. Bizde genel-
likle sivil denilince, “askeri olmayan” veya “doğrudan devlete bağlı olmayan” anlaşı-
lıyor ki, bu özellikler gerekli olmakla birlikte asla yeterli değildir. Örneğin ticaret ve 
sanayi odaları, barolar, sendikalar, TÜSİAD, MÜSİAD gibi dernekler de dahil diğer tüm 
meslek kuruluşları da, bazılarının ileri sürdüğü gibi birer STK olarak görülemezler. 
Bunlar belli grupların çıkarlarını gözetmek ve kendi aralarındaki dayanışmayı güç-
lendirmek için kurulmuş, devletten bağımsız ama sürekli olarak onunla ilişkide olma 
durumundaki örgütlenmelerdir; birer “baskı grubu”durlar.

STK’ların siyaseti etkilemeye çalışması meşrudur. Bunun için yayın faaliyeti yürü-
tebilir, araştırmalar yapabilir/yaptırabilir, destek ve protesto gösterileri düzenleyebi-
lir, lobi faaliyetleri gerçekleştirebilirler. Ancak, alanlarında ne kadar başarılı ve etkili 
olursa olsunlar, STK’lar siyasette siyasî partilerinki kadar geniş ve derin bir meşruiye-
te sahip olamazlar. Bu yüzden, siyasî partilerin yerlerini alma, fonksiyonlarını üstlen-
me talebinde ve iddiasında bulunamazlar.

Cemaat-Sivil Toplum ve Devlet İlişkileri

Cemaat-sivil toplum ve devlet ilişkileri aslında her dönemin önemli problemleri 
arasındadır. Bu Batı dünyasında böyle olduğu gibi İslam ülkelerinde de farklı bir bo-
yutta değildir. Batı özellikle kilisenin yani bir anlamda dini cemaatin toprak sahiple-
ri üzerindeki ağır baskısını ancak Aydınlanma sürecinde üzerinden atarken, bu defa 

Demir, (Ankara: Liberte Yayınları, 1999) 115.
29 Mustafa Erdoğan, Liberal Toplum, Liberal Siyaset, (Ankara: Siyasal Kitabevi, 1998) 210.
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cemaat baskısı yerini kapitalizmin, burjuvanın baskısına terk ediyordu. Bugün bile 
büyük kartellerin, holdinglerin, ulus ötesi şirketlerin himayesindeki çıkar gurupları 
olarak besleme sivil toplum örgütlerinin devlet mekanizması üzerindeki baskılarını 
görmemek mümkün değil. Halbuki gerçek anlamda oluşması gereken sivil toplum ya-
pılanmasında diğerkamlık, karşılık beklemeden hemcinsiyle yardımlaşmak, yaşadığı 
coğrafyayı paylaştığı diğer canlılarla mutlu, huzurlu bir hayat geçirme üzerine kur-
gulanması gerekirken, menfaati olmadığı ülkelere insanlara yardım elini uzatmayan, 
kendi şirketinin lehine bir yasal uygulama ise çoğunluğun zarar görmesi karşısında 
beslediği STK ile kılını kıpırdatmayan bir cemaat-sivil toplum ilişkisi yaşanmaktadır.

İslam toplumunda ise durum daha farklı bir seyir izlemekte. Özellikle Osmanlı 
dönemine baktığımızda kurucu unsur olan Abdallar, Alperenler, Ahiler ve Yârenler 
tam bir sivil toplum örneği sergilerler. Hiç kimseden –buna devlette dahil– bir şey 
talep etmez. Toplumun maddi ve manevi yetişmesinde en büyük unsurdur. Yetimi 
gözeten, İşsize aş veren, dışarıda kalana barınacak sıcak bir ortam oluşturan, dev-
leti yönetenin haksızlığı karşısında toplumun haklarını savunan, en güçlü idareci ve 
yöneticinin karşısında eyvallah etmeyen, boyun eğmeyen, söyleyeceği doğruları eğip 
bükmeden söyleyen bir yapı vardır.

Bu yapı Osmanlının kuruluşuyla şekil değiştirir. Ahi ocakları, Yaren ocakları, Lon-
ca, Gedik teşkilatları gibi ilk bakışta esnaf ve sanatkarı koruyan gözeten bir yapı ola-
rak kurulsa da Batı’nın tersine vakıf müesseseleriyle tam bir kurumsallaşmış STK ör-
neğini gösterir. Vakıflar eliyle sadece insan değil ağaçlar, hayvanlar da bu merhamet 
dokunuşundan nasibini alır. Vakıf ihtiyaç sahibinin ne etnik, ne dini kökenine bak-
madan yardımlarını yapar. Günümüze kadar gelebilen vakıf müessesesi tam bir sivil 
toplum yapılanmasıdır.

Bu arada Osmanlının yükselme devrinde Otman Baba ile Fatih arasında yaşanan 
ilişki cemaat-sivil ve toplum-devlet ilişkisine güzel bir örnek. Otman Baba bir abdal 
derviştir. Çevresinde ise çok sayıda müridi vardır. Dünya malına tamah etmeyen Ot-
man Baba baskı altında ezilen çaresiz garip ve miskinlerin evini yurdunu bırakıp şu-
rada burada gezen işsiz güçsüz çaresizlerin yardımına koşar. Dünya malı için zülüm 
yapanlara karşıdır. Adaletin yerine gelmesi için mücadele eder. Otman Babanın arka-
sında uç beylerindeki savaşçı gruplar, Yörük Türkmen halkı vardır. Ona manevi bir 
makam vermişlerdir. Kendisine hediye vermek isteyenlerin hediyelerini almadığı gibi 
şiddetle karşı çıkardı. Fatihin kendisine vermek istediği yardımları reddeder, kendisi-
ne bir zaviye kurma talebini de geri çevirir. “Beyler verir, fakat ezer” cümlesi oldukça 
manidardır.

Ülkemizde özellikle 15 Temmuz süreci sonrası cemaat, sivil toplum ve devlet iliş-
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kileri sorgulanmaya başlandı. Dinî grupların sivil toplum içindeki yeri ve bu grupların 
STK sayılıp sayılamayacağı tartışılıyor. İslam geleneğine bakıldığında dinî oluşumlar 
sivil toplumda önemli bir yer işgal eder. Bu bağlamda cemaatler sivil toplumun ayrıl-
maz bir parçasıdır. Ancak, hukuk açısından cemaatler birer STK teşkil etmezler. STK 
olmak için resmen kayıtlı olmak; üyeleri, gelirleri, faaliyetleri, harcamaları bakımın-
dan şeffaf olmak; giriş ve çıkışın serbest olacağı şekilde yapılanması gerekir. Üyelerini 
bilmediğimiz, faaliyetlerini gözlemleyemediğimiz oluşumlara STK diyemeyiz. 

Meselenin bir başka can alıcı noktası ise hukukta karşılığı olmayan cemaat tanı-
mının gerçek hayatın yaşam alanlarında kendini bütün ağırlığıyla hissettirmesidir. 
Her şey aslında ülkemizde “ulus devlet” kavramıyla ayrışır. Osmanlı mirası üzerinde 
yükselen genç Cumhuriyetin ajandasında din yoktur. Siyasi otorite dizginleri ele al-
dığı ikinci meclisten itibaren cemaat ve tarikat türü yapılarla arasına mesafe koyar. 
Dindarların devletle, siyasetle ilgili düşüncelerini ötekileştirir. Cemaat ve tarikatların 
varlıklarını kendi varlığını tehdit eden siyasi muhalefetin odağı olarak görür. Bunun 
bugün bile tartışılan “Şeyh Said”, ”Dersim”, ”Menemen”, ”İzmir Suikastı” gibi hala üzer-
lerinde sis perdesi aralanmamış uluslararası işbirliği üzerinde durulan argümanlar ve 
olaylarla “Şeriat!”, ”İrtica!”, ”Teokratik devlet!” etiketleriyle cemaat ve tarikatlar üze-
rinde baskı kurulur ve algı operasyonları yapılır.

1924 sonrası yaşananlara karşı bugün bile çok az kitle hariç tutulmak kaydıyla 
cemaat ve tarikatlar devletçi ve merkeziyetçi yapılarını korurlar. Devleti kutsayan bu 
mantaliteye göre, “devlet yurt dışı uzantıları yardımıyla ele geçirilmiştir. Öyleyse bu 
ele geçirilen yapı temizlenmeli aslî yapısına yeniden kavuşturulmalıdır.”  Cemaatlerin 
bu siyasal İslam temelini oluşturan mantalitesinin istisnası Risale-i Nur hareketidir. 
Birçok cemaat araç ile amacın birbirinin yerine ikamesiyle ticaret ve finansla tanış-
mış; kurumsal yapıdan uzakta şekillenen cemaat giderek siyasetin kontrolüne resmi 
yapısıyla girmiştir. 

Bediüzzaman Said Nursi orijinli Risale-i Nur hareketi resmi siyasî yapıdan uzak 
durmayı tercih ederken, tek parti döneminde de ağır tahriklere asayişinin muhafazası 
hususunda çok ağır bedeller ödemesine rağmen sivil itaatsizlik hakkını kullanmıştır. 
Risale-i Nur hareketi ana çizgisinde hareket tarzı siyasal İslam’a hep mesafeli durmuş. 
İmanın bireyin hayatına yansıması üzerine kurgulanmıştır.

Bugün hala ciddi tartışmalar oluşturan cemaatlerin sivil toplum yapılanması için-
de olmaları tezine karşı Risale-i Nur hareketi hep bu resmi ideoloji ile toplum mühen-
disliği yapılanmasının bir ayağını oluşturan resmi kayıtlı STK’larla mesafeyi korumuş. 
Cemaatlerin siyasallaşması ve kapitalizmin çarkları içine (okullaşma ticarileşme, şir-
ketleşme) çekilmek istenmesine karşı geri durmuş. Kendisine sunulan tüm makam, 
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mevki ve imkanları elinin tersiyle itmesini bilmiştir. Bizzat Bediüzzaman’ın kendisine 
birinci meclis zabıtlarında da görüleceği üzere Ankara’daki çalışmaları sırasında, 
yeni rejimin önde gelenlerinin bambaşka bir yolda olduğunu ve siyasi faaliyetlerle 
onları yollarından vazgeçirmenin mümkün olmadığını anlayan Bediüzzaman, 
Van’a dönmeye karar verdi. Bu fikrini bazı dostlarına açtığında Mustafa Kemal ve 
arkadaşları ona yeni bir teklif getirdiler: Ankara’da kalmaya karar verdiği takdirde 
kendisine, Libya’ya dönen Şeyh Sünusi yerine, üç yüz lira maaş ile Büyük Millet Mecli-
si Hükümeti’nin en yüksek dini makamı olan Şark Vilayetleri Umumi Vaizliği’ne getiri-
lecek ve mebusluk verilecekti. Ancak Said Nursi, bütün bunları reddetti.30 Ankara’daki 
siyasi havadan oldukça rahatsız olmuştu. Onun dünyasında ki değerler farklıydı. Ma-
kam, şöhret, mal, mülk ve paraya, hülasa; dünyaya zerre kadar ehemmiyet vermemek-
teydi. Ankara’yı kendi hileli ve entrikalı siyaseti içinde bıraktı ve 1923 yılının Mayıs 
ayı başlarında Van’a gitti. Bütün değer yargıları dünyevi olan ve yeni rejimi de yalnızca 
dünyevi temeller üzerine kurmaya çalışanlar, Said Nursi’nin bu tavrına bir anlam ve-
remediler. 

Bütün hayatı boyunca siyasi oluşumlardan uzak durduğu gibi talebelerine uzak 
durmalarını tavsiye eden Bediüzzaman sivil toplumun olmazsa olmazı olan bağımsız 
duruşunu ölene kadar devam ettirmiş. Mahkemelerde kendisine atfedilen dernek-
leşme, cemaatleşme ithamlarına Risale-i Nur hareketinin cemaat, dernek, siyasi bir 
oluşumdan uzak olduğunu ifade etmiştir. Nitekim Osman Yüksel Serdengeçti onun 
için kaleme aldığı yazısında “Said Nur ve Talebeleri. Bunların derneği yoktur, lokali 
yoktur, yeri yoktur, yurdu yoktur, partisi, patırtısı, nutku, alayişi, nümayişi yoktur. Bu, 
bilinmezlerin, ermişlerin, kendini büyük bir davaya vermişlerin şuurlu, imanlı, inanç-
lı kalabalığıdır.” diyerek Risale-i Nur hareketinin bir STK hareketi olmadığını ifade 
eder.31 

Demokratik toplumlarda sivil toplum örgütlerinin, aleni bir şekilde, siyasi topluma 
eklemleşmeden kamuoyu oluşturup iktidar üzerinde baskı kurması demokrasiler için 
arzulanan bir husustur. Karar alma süreçlerine katılmanın bilinen en etkili yoludur. 
Bir nevi sivil toplum örgütü saydığımız bir dini cemaatin kamuoyu oluşturarak iktida-
rı etkilemeye çalışması demokrasi dışı sayılamaz. Burada asıl tehdit oluşturan kısım 
“bir dini cemaatin iktidarla örtük veya açık iktidar (milletvekilliği, bürokratik mevki-
ler) pazarlığında nüfuzunu koz olarak kullanması onu sivil toplum örgütü olmaktan 
çıkarır, siyasi örgüte dönüştürür. Din, o cemaatçe siyasallaştırılmış olur. Türkiye dinin 
siyasallaşmasının acı tecrübelerini yaşadı. Dinle iktidarı amaçlamanın dine hizmetten 

30 Bediüzzaman Said Nursi, Tarihçe-i Hayat, neşr., Said Özdemir (İstanbul: Elif Ofset, 1978) 
141.
31 a.g.e s.618.
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daha çok onun iktidara alet edilmesine ve dolayısıyla kitleler nezdinde lekelenmesine 
neden oldu. Dinin siyasallaşması önce iktidarı ele geçirip kitlelere iktidar zoruyla dini 
kabul ettirme anlamı taşır. Siyasal İslamcılık ideoloji merkezli siyaset yapma biçimi-
nin sönmesine paralel olarak geçerliğini kaybetti.”32

Sonuç

Cemaat olgusu tüm toplumların birlikte yaşamak, yaşarken de hak ve hukuklara 
riayet ederek hem dünya hem de ahiret dayanışması içinde hareket istek ve arzuları-
nın toplumsal hayatta yansımalarıdır. Dünya üzerinde insanlar var oldukça ve var olan 
insanlık toplu olarak yaşama iradelerini beyan edeceklerse sosyolojik bir gerçekliktir 
cemaat yapılanması. Cemaatlerin yapılanmalarında önemli olan şeffaflık, toplumsal 
menfaat, denetlenebilirlik gibi kavramlar önemlidir.

Ülkemizde cemaatler Batı’dan farklı olarak dini orijinli faaliyet alanlarında kendi-
lerini gösterirler ve hedefleri istisnalar hariç tutulmak kaydıyla yönünü öbür aleme 
çevirmiştir. Menfaat, çıkar sağlamak yerine Allah’ın rızası esas alınmıştır. 

Kapitalizmin devletleri kültürleri 19. yüzyılın başından itibaren hızlı değişime tabi 
tutması, kültürel emperyalizmin desteği, katı laiklik kıskacı ve Batı’nın bitmek bilme-
yen hırsları karşısında direnen İslam medeniyeti sekülerizm ve postmodernlik gibi 
kaldıraçların da yardımıyla İslam aleminde giderek renk tonu, özü Batı medeniyetine 
benzemeye çalışan cemaat yapılarına farklı, kadim İslam medeniyetiyle kan uyuşmaz-
lığı olan bir sivil toplum anlayışı enjekte etmeye çalışmıştır.

Bu konuda Cumhuriyeti kuran buyurgan aydın elitle yolları dinden giderek uzak-
laşan cumhuriyetin kurucuları ulus devleti kavşağında birleşmiştir. Birleşen bu yollar 
cemaat yapılarının içinde tam bir sivil toplum örneğini sergileyen kadim medeniyetin 
çocuklarının kadim kültürden beslenen sivil toplumun hayat damarlarını 30 Kasım 
1925 tarihinde çıkartılan tekke, zaviye ve türbelerin kapatılmasını sağlayan 677 sa-
yılı kanunla kesilir. Cemil Meriç’in ifadesiyle “Hira Dağı’ndan beslenen cemaat ve sivil 
toplumun yönü Olympos Dağı’na çevrilmişti.”

İslami cemaatlerin ve onların denetimindeki vakıf ya da derneklerin birer sivil 
toplum olup olmadığı sorusuna dönebiliriz. Buna verilecek cevap bir iki istisna 
tutulursa çok açık ve net olarak “Hayır değiller” demek olacaktır.

Bu soruya bu kadar net cevabın ardından ortadaki uygulamalara bakarak şu de-
nebilir: Türkiye’de de İslami kuruluşlar, sosyal devletin boşluğunu çok iyi değerlen-
dirip eğitim, sağlık gibi alanlara giriyor; yoksul öğrencilere burs, pansiyon, dershane 
imkanı sunuyor, mahrumiyet bölgelerinde insanları karşılıksız tedavi ediyor, onlara 

32 Ruşen Çakır, “Cemaatlerin dönüşümü”, Vatan, 13 Aralık 2008.
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yiyecek, yakacak vs. dağıtıyorlar.

Ama tüm bu yardımların sadece “Allah rızası” için dağıtıldığını söylemek öyle 
kolay olmasa gerek. Ortada sergilenen görüntüye dikkatlice baktığımızda bunlar aynı 
zamanda, cemaatlerin varlıklarını daha da güçlenerek sürdürmeleri için gerekli olan 
faaliyetlerdir.

Burada hemen ifade etmek gerekir ki son derece ulvi amaçlar için çalışıyor görü-
nüp insanların iyi niyetlerini, merhamet duygularını sömüren kişi ve kuruluşlar da 
mevcut. Bunu son 15 Temmuz olaylarında bir kez daha gördük.

Burada cemaat, sivil toplum ve devlet ilişkilerinde anahtar kelime herhalde men-
faat, yoğun siyasi heves ve istek olsa gerek. Cemaatler ve onların uzantısı olan STK’lar 
yoğun siyasi heves ve isteklere sahipseler, başka bir deyişle siyasal iktidara sahip veya 
ortak olmak istiyorlarsa, yapmaları gereken şey bellidir: Siyasi parti kurmak veya 
mevcut partilerde açıkça yer almak ve yarışmacı demokratik süreçlere diğer siyasi 
aktörlerle birlikte katılmak. Bunu yapmayıp bürokrasi içinde teşkil edilen otonom 
yapılanmalarla siyaset yapmaya kalkışmak, sadece demokrasiye zarar vermekle kal-
mayacak, hiç murat edilmese bile, gönüllülüğe dayanan cemaat ve STK yapılarının 
yozlaşmasına yol açacaktır.

Cemaatlerin demokratik yapılanma içine mutlaka çekilmesi gelecekteki sivil top-
lumu inşa etmenin de bir ön koşulu gibi görünüyor. Ancak hukuken cemaatlerinde bir 
statüye oturması gerekiyor. Jakoben Fransız laiklik anlayışının buna izin vermediği 
de bir vakıa. Öncelikli olarak hukuki zemin oluşturulmalı. Cemaatlerin fiili durumları 
hukuk çerçevesine oturtulması gerekli. Bunun için mevcut tekke ve zaviyelerin kapa-
tılması kanununda günümüz fiili durum dikkate alınarak yapılandırılmalı. Unutma-
mak gerekir ki yasalar o ülkede yaşayan insanlar içindir. Toplum mühendisliğine bilgi 
çağında ihtiyaç da gerek de yoktur.

Öte taraftan cemaat-sivil toplum-devlet ilişkilerinde iki önemli kırılma noktası 
var. Birincisi menfaat, ikincisi siyaset… Bu iki kırılma noktası ilişkileri sağlıklı zemi-
ne oturtmakta önemli kavramlar. Cemaatlerin önce “tebliğ” görevlerinin asli görev 
olduğunun bir an bile olsun şuurundan uzaklaşmaması gerekiyor. Elbette ki bu 
zamanda ilahi kelimetullah maddeden terakki etmesi gerekiyor. Güçlü ekonomisi 
olan İslam mazlumun yanında olduğu gibi adaletin de tesisinde önemli fonksiyon üst-
lenecektir. Ama bu cemaatin kurumsal olarak ticaret yapmasını (okullar, hastaneler, 
oteller, seyahat şirketleri, holdingler vb.) değil bireysel olarak ticaretin içinde olmayı 
gerektirir.

İkinci kırılma noktası ise siyasi erkle cemaatin bürokrasi, milletvekilliği, bakanlık 
pazarlığına girmeden bireysel olarak cemaat kontenjanını kullanmadan o konuda 
siyasete kabiliyeti olanların yapabilecekleri bir yapı olarak girmesini temin etmektir.
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SAİD NURSİ’YE GÖRE MEŞRUTİYET VE CUMHURİYET

Abdulkadir MENEK1

Öz

Son dönemlerde yetişmiş ve adından en çok söz ettiren büyük bir İslam âlimi olan 
Said Nursi, Osmanlı Devleti’nin son yıllarından itibaren tartışma konusu olmuş önem-
li meselelere ilişkin olarak görüşlerini beyan etmiş ve bu konuda yapılan tartışmalara 
katılmıştır. 1907 yılının sonlarında doğudaki medreseleri ihya ve yenilerinin kurul-
ması gayesiyle İstanbul’a gelen Said Nursi, kendini bu günlerde İstanbul’da büyük 
bir hararet ve heyecanla yaşanan meşrutiyet ve İslamiyet konulu tartışmaların tam 
ortasında bulmuş ve uygun bulduğu her zeminde bu konu ile ilgili görüş ve düşün-
celerini ifade etmeye çalışmıştır. Bu görüşler, o günlerin karmaşa ve keşmekeşinde, 
büyük bir ilgi ile takip edilmiş ve bu meselenin zihinlerde hak ettiği anlamı ile yer-
leşmesinde çok büyük katkılarda bulunmuştur. Aslında bugün bile bazı zeminlerde 
meşrutiyet-cumhuriyet-demokrasi ile İslamiyet arasındaki münasebet konusunda 
bazı tartışmaların yaşandığı söylenebilir. Bu makale, bu konu ile ilgili olarak yaşanan 
bu önemli tartışmalara bir katkı sağlamak amacıyla yazılmıştır. 

Anahtar Kelimeler

Cumhuriyet, demokrasi, devlet, meşrutiyet, laiklik, seçim, siyaset

ACCORDING TO SAID NURSI CONSTITUTION AND THE REPUBLIC

Abstract

Said Nursi, as a great Islamic scholar who has grown up in recent times and made 
an indelible impression about his name, declared his views on important issues that 
had been discussed since the last years of the Ottoman Empire and participated in the 
discussions on those subjects. Said Nursi, who came to Istanbul with the intention of 
establishing a Medresetüz-Zehra in the east in the late 1907, found himself in the mi-
dst of the debates about Islam and the constitutionalism that are hot topics on these 
days and, at every appropriate time, tried to express his own ideas. These views have 

1 Öğretim Görevlisi, Gaziantep Üniversitesi, menek@gantep.edu.tr
Gönderim Tarihi: 06.02.2017, Kabul Tarihi: 18.09.2017
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been followed with great interest in the chaos of those days, and contributed greatly 
to the explanation of these subjects. In fact, even today, it can be said that there has 
been some debates about the relationship between constitutionalism, republic, de-
mocracy and Islam in some grounds. This article has been written to contribute the 
debates about these subjects.

Key Words

Constitutionalism, democracy, election, politics, republic, secularism, state.

Giriş

Bu çalışmada Said Nursi’nin meşrutiyet, cumhuriyet ve laiklik ile ilgili görüşlerine 
değinmeye çalışacağız. Esas konuya geçmeden önce, İslam ve devlet ilişkilerine kısaca 
değinmekte fayda görüyoruz.

Son günlerde yaşanan hadiseler ve özellikle Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) tara-
fından gerçekleştirilmek istenen ve başarısızlıkla neticelenen 15 Temmuz darbe ve iş-
gal girişimi ile birlikte cemaatlerin, tarikatların ve İslamî hizmet kuruluşlarının devlet 
ile ilişkileri ve bu konudaki görüşleri çok büyük bir önem kazandı. 

Aslında bu tartışma, İslam tarihi boyunca hep var olmuştur. İslam’ın öngördüğü 
devlet yapısı ve sistemi nasıl olmalıdır sorusuna hep ikna edici cevaplar aranmıştır. 
İslam’a hizmet iddiasında olan grup ve cemaatlerin devlet ve yönetim ile ilişkileri ve 
konu hakkındaki görüşleri, özellikle yöneticiler tarafından ilgi ve merak ile takip edil-
miştir. Bu çok ayrı bir tartışma ve araştırma konusu olmakla birlikte, bu konuya tam 
bir cevap vermek kolay değildir. 

İslam’ın yönetim anlayışı ile ilgili olarak, Hz. Muhammed (asm) ile başlayan ve 
dört halife ile sınırlanabilecek kısa bir dönem, bu sorunun cevabı olarak öngörülebilir. 
Fakat Dört Halife Döneminde ve özellikle Hz. Osman (ra) ve Hz. Ali (ra) dönemlerinde 
yaşanan ve çok üzücü gelişmelere sahne olan olayları da göz önüne aldığımız zaman, 
tartışmanın çok geniş bir zemine ve boyutlara yayıldığını kolayca görebiliriz. 

Hilafetin Emeviler’e geçmesi ile devam eden süreç, büyük bir savrulmayı da bera-
berinde getirmiştir. İslamî bazı hassasiyetlerin önemli ölçüde ihmal edildiği ve hatta 
Arap Milliyetçiliğinin ön plana çıkarılması gibi bazı hususlar ile birlikte bazı hassa-
siyetlerin geri planlara itildiği görülmektedir.  Hilafet hakiki manasından farklı bazı 
uygulama ve yorumlara vasıta kılınmış ve özü İslam’da olmayan, babadan oğula geçen 
bir saltanat yönetimine dönüştürülmüş, liyakat esası önemli ölçüde göz ardı edilerek 
akraba ve yakınların kayırıldığı bazı icraatlar da müşahede edilmiştir.
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Abbasiler ve Osmanlılar için de aynı hususları ifade etmek gerekir. Osmanlı Devle-
ti, altı yüzyılı aşan yönetimi boyunca İslam’a çok büyük hizmetlerde bulunmuş, İsla-
miyet’i bütün dünyaya taşıma konusunda “İ’la-yı Kelimetullah” olarak ifadesini bulan 
çok büyük gayretler göstermiş olmakla birlikte, yönetim anlayışı itibarıyla, babadan 
oğula geçen bir uygulama ve zaman zaman -özellikle son yüzyıllarında- liyakatin çok 
geri planlara itilerek İslam’ın özünde olmayan uygulamalarla hareket eden bir düşün-
cenin ön plana çıkmasından dolayı, birçok eleştiriye konu edilmiştir.

Bu konuda bir örnek olması açısından Said Nursi’nin Osmanlılar’da çok sefer 
uygulanan evlat ve kardeş katli ile ilgili görüşlerine kısaca yer vermekte fayda vardır: 
“Çok yerlerde kat'î delillerle ispat etmişiz ki, hâkimiyetin en esaslı hassası istiklaldir, 
infiraddır. Hatta hâkimiyetin zayıf bir gölgesi, aciz insanlarda dahi, istiklaliyetini mu-
hafaza etmek için, gayrın müdahalesini şiddetle reddeder ve kendi vazifesine başka-
sının karışmasına müsaade etmez. Çok padişahlar, bu redd-i müdahale haysiyetiyle 
masum evlâtlarını ve sevdiği kardeşlerini merhametsizce kesmişler. Demek, hakikî 
hâkimiyetin en esaslı hassası ve infikâk kabul etmez bir lazımı ve daimî bir muktezası 
istiklaldir, infiraddır, gayrın müdahalesini reddir.”2

Aslında İslam ve devlet ilişkileri meşrutiyet/cumhuriyet üzerinden birçok panel, 
kongre vb. ortamlarda enine boyuna tartışılması gereken konulardır. Çünkü bugün 
yaşanan birçok hadisenin tam manası ile anlaşılması için, bu konuların en iyi bir şekil-
de vuzuha kavuşması gerektiği kanaatindeyiz. Ayrıca Bediüzzaman’ın tavrının anla-
şılması için Osmanlı'da neden meşrutiyete geçildiği ve meclisin 1878’de kapatılması 
üzerine tekrar meşrutiyet isteğinin ortaya çıkışı konuları da iyi analiz edilmeyi bek-
lemektedir.

Said Nursi ve Meşrutiyet

Doğu Anadolu’da yaptığı gezi ve incelemelerin sonucu, bu bölgenin esas proble-
minin “cehalet, zaruret ve ihtilaf” olduğunu tespit edip, çıkış yolunun ancak “sanat, 
marifet ve ittifak’’ silahlarıyla bulunabileceğini ve bunun da ancak maarif ile gerçekle-
şebileceğini tespit eden Said Nursi, bu düşüncelerini gerçekleştirmek amacı ile 1907 
yılının aralık ayında İstanbul’a geldi. Sultan Abdülhamid ile görüşmenin yollarını ara-
yıp medreseleri ihya ve yenilerinin kurulması için gayret gösterdiği sırada, kendisini 
İstanbul’un ilim ve siyaset meclislerinin en hararetli konusu olan “meşrutiyet” 
tartışmalarının içinde buldu. 

Şark’ta yaptığı geziler sırasında problemleri yerinde yaşayarak gören, bilhassa 

2 Bediüzzaman Said Nursi, Lem’alar, (İstanbul: Söz Basım Yayın, 2012), 586.
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eğitim konusundaki eksiklik ve yanlış uygulamalardan, işin içinde olan bir insan olarak 
büyük ıstırap duyan Said Nursi, bunlara bir çözüm bulmak maksadıyla İstanbul’a 
gittiği zaman, hayal ettiğinin tam tersi bir durum ile karşılaşır ve bir bakıma hayal 
kırıklığına uğrar.  Bu halet-i ruhiyesini daha sonraları şu şekilde ifade eder: “Evvel (İs-
tanbul’a gelmeden evvel) Şark’ta fenalığın sebebi, Şark’ın uzvu hastalanmış zannedi-
yordum. Vaktâ ki, hasta olan İstanbul’u gördüm, nabzını tuttum, teşrih ettim. Anladım 
ki, kalbindeki hastalıktır, her tarafa sirayet eder. Tedavisine çalıştım; bir divanelikle 
taltif edildim.”3

O sıralar ilim ve din çevrelerinde meşrutiyet konusunda bir kafa karışıklığı ve te-
reddüt söz konusu idi. Said Nursi meşrutiyet konusunda âlimlerin çoğunluğundan 
farklı olarak çok net ve açık bir tavır takınır ve istibdata şiddetle karşı çıkarak bu 
konudaki düşüncesini ortaya koyar: “Meşru, hakikî meşrutiyetin müsemmasına ahdü 
peyman ettiğimden, istibdat ne şekilde olursa olsun, meşrutiyet libası giysin ve ismini 
taksın, rast gelsem sille vuracağım.”4

23 Temmuz 1908 tarihinde Meşrutiyet ilan edildikten üç gün sonra, 26 Temmuz 
1908 tarihinde Sultanahmet Meydanı’nda yapılan büyük mitinge katılarak, “Hürriye-
te Hitap” başlıklı bir konuşma yaptı. Daha sonraki günlerde bu konuşmayı Selanik 
Hürriyet Meydanı’nda yapılan bir mitingde de tekrarladı.  Bu konuşma daha sonraları 
birçok gazetede yayınlandı. Said Nursi, bir program niteliğindeki bu konuşmasında; 
“Meşrutiyet ve hürriyet kavramlarının İslamiyete aykırı olmadığını, doğru bir şekilde 
anlaşılıp tatbik edildiğinde bu millet-i mazlumenin eski zamana nispeten bin derece 
terakki etmesine vesile olacağını, onun için sefahatlerle ve dinde laubaliliklerle öldür-
meyip muhafazaya çalışılması gerektiğini”5 ifade ederek duygularını şu şekilde dile 
getirmiştir:

“Ey hürriyet-i şer'î! Öyle müthiş ve fakat güzel ve müjdeli bir sada ile çağırıyor-
sun, benim gibi bir şarklıyı tabakat-ı gaflet altında yatmışken uyandırıyorsun. Sen 
olmasaydın, ben ve umum millet, zindan-ı esarette kalacaktık. Seni ömr-ü ebedî ile 
tebşir ediyorum (müjdeliyorum).”6 Kafa karışıklığını önlemek için Sadaret vasıtasıy-
la Şark’taki elli-altmış aşirete meşrutiyetin mahiyetini anlatan telgraflar göndererek, 
bunların hepsinden müsbet olarak cevaplar aldı. 

Said Nursi, bu arada patlak veren 31 Mart Olaylarını yatıştırmak için büyük gayret 
göstermiştir. Divan-ı Harbi Örfi adlı eserinde bu konuda yaptığı çalışmaları anlatmak-
tadır. Olayların önünü kesmek ve büyümesini engellemek için canını bile tehlikeye 

3 Bediüzzaman Said Nursi, İlk Dönem Eserleri/Divan-ı Harb-i Örfî, (İstanbul: Söz Basım Yayın, 
2012), 430.
4 a.g.e. 398.
5 a.g.e. 421.
6 a.g.e. 421.
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atan Bediüzzaman, olaylarla hiçbir ilgisi olmadığı halde “isyana karıştığı ve teşvik et-
tiği” iddiasıyla Sıkıyönetim Mahkemesi’ne sevk edildi.  

Mahkeme kararı ile idam edilen çok sayıda kişinin darağaçlarında sallandığının 
pencerelerden görüldüğü bir salonda, Hurşid Paşa’nın başkanı olduğu mahkemede 
bir savunma yaptı.  Bu savunmasında kısaca “şark vilayetlerine Sadaret vasıtasıyla 
elli-altmış telgraf göndererek onlara meşrutiyeti anlattığını; Ayasofya, Fatih, Bayezıd 
ve Süleymaniye’deki talebe toplantılarına katılarak onları bilgilendirdiğini ve teskin 
ettiğini; bütün kahvehaneleri gezerek çoğunluğu hemşerisi olan yirmi bine yakın ha-
malı meşrutiyet konusunda ikaz ederek olaylara katılmalarını engellediğini; Ayasofya 
Camii’nde mebuslara hitap ederek, Meşrutiyetin meşruiyet unvanıyla telkin ve telakki 
edilmesi gerektiğini; gazetelerde yazılar yazarak ikazlarda bulunduğunu; Ferah Tiyat-
rosu’nda bir toplantı esnasında çıkabilecek bir fitneyi yaptığı konuşma ile son anda 
önlediğini; İttihad-ı Muhammedî (asm) namıyla kurulan cemiyetin siyasete ve yanlış 
düşüncelere alet edilmesini engellemek için çalışmalar yaptığını;  nutuklarla isyan 
etmeye hazırlanan sekiz taburu itaate getirdiğini”7 ve bütün bunlara rağmen suçlu 
olarak bu mahkemeye çıkarıldığını ifade eder. 

Mahkeme bu savunma üzerine, Said Nursi için beraat kararı verir. Mahkemenin 
beraat kararı vermesinden sonra, mahkeme heyetine teşekkür bile etmeyerek, dışa-
rıda kendisini bekleyen büyük bir kalabalık ile birlikte “Zalimler için yaşasın cehen-
nem” nidaları ile Sultanahmet Meydanı’na kadar yürümüştür.8

1910 yılında İstanbul’dan Van’a dönen ve oradan da Şark’taki köy ve aşiretleri ge-
zerek onları aydınlatmaya çalışan Said Nursi, bu seyahatinde özellikle meşrutiyetin 
yanlış anlaşılmaması için büyük gayret gösterir. Sorulan sorulara cevaplar verir.  Bu 
sorulardan bir tanesi şu şekildedir: “Şimdiki meşrutiyet, istibdat nerede? Onların ha-
rekâtı nerede? Hilafet, saltanat nerede? Nasıl tatbik ediyorsun? Yekdiğerine musâfaha 
ve temas ettiriyorsun, aralarında karnlar ve asırlar var?”  Said Nursi bu soruya verdiği 
cevapta, hakikatlerin değişik şartlar ve farklı zamanlarda değişik isimler kazanmala-
rının mümkün olduğunu belirtip, meşrutiyette kuvvetin kanunda olduğunu ve Dört 
Halife Dönemi ile esaslı bir paralellik arz ettiğini vurgulayarak “Ruh-u meşrutiyet, şe-
riattandır; hayatı da ondandır”9 şeklinde düşüncelerini ifade ediyor.10

7 a.g.e. 388.
8 Bediüzzaman’ın divan-ı harpteki bu kahramanca müdafaası, o zaman iki defa tab edilip 
neşredilmiştir. O dehşetli mahkemeden idamını beklerken beraat etmiş ve mahkemeye 
teşekkür etmeyerek, yolda Bayezid’den ta Sultanahmed’e kadar, arkasında kalabalık bir 
halk kitlesi mevcut olduğu halde, “Zalimler için yaşasın Cehennem! Zalimler için yaşasın 
Cehennem!” nidalarıyla ilerlemiştir. (Bediüzzaman Said Nursi, Tarihçe-i Hayat, [İstanbul: Söz 
Basım Yayın, 2012], 81.)
9 Bediüzzaman Said Nursi, İlk Dönem Eserleri/Münazarat, (İstanbul: Söz Basım Yayın, 2012), 
453.
10 Bu konuda geniş bilgi için bkz. Abdulkadir Menek, Bediüzzaman Said Nursi-İstanbul Hayatı, 

77

Köprü • Sayı 138 • Eylül-Ekim-Kasım-Aralık 2017 • ISSN: 1300-7785 • ss 73-87



Said Nursi ve Cumhuriyet

Milletin varını yoğunu ortaya koyarak gösterdiği büyük bir gayretin sonucu ola-
rak 23 Nisan 1920’de Büyük Millet Meclisi açılmıştır. BMM’nin açılışında da Kurtuluş 
Savaşı’nın ve o savaşı zaferle sonuçlandıran milletin inançlarına uygun olarak, “dini 
bir havanın hâkim olduğu” bilinmektedir. BMM’nin açılışının Cuma gününe denk 
getirilerek, Hacı Bayram Camii’nde kılınan Cuma namazından sonra, Sakal-ı Şerif 
ve Sancak-ı Şerif taşınmıştır. Daha sonra mevlitler okunarak, kurbanlar kesilerek 
ve BMM’nin açılışının dualarla yapılması, dinî havanın hâkimiyetini açık bir şekilde 
göstermektedir. 

Cumhuriyet ilan edilmeden önce, ısrarlı davetler üzerine Ankara’ya gelen ve resmi 
hoş geldin töreni ile karşılanan Bediüzzaman, 19 Ocak 1923 tarihinde Meclis’te dağıt-
tığı ve Mustafa Kemal Paşa ile tartışmasına sebep olan beyannamede, cumhuriyetin 
mana ve önemi üzerinde durmuş ve bu konudaki görüşlerini net bir şekilde ortaya 
koymuştur. Yeni bir devletin kuruluş aşamasında “Şu inkılab-ı azimin temel taşları 
sağlam gerek.”11 Diyen Said Nursi, beyannamenin sonunda şu görüşlere yer vermek-
tedir: 

“Zaman cemaat zamanıdır. Cemaatin ruhu olan şahs-ı manevi daha metindir. Ve-
tenfiz-i ahkâm-ı şer'iyeye daha ziyade muktedirdir. Halife-i şahsi, ancak ona istinad ile 
vezâifi deruhte edebilir. Cemaatin ruhu olan şahs-ı manevi eğer müstakim olsa, ziyade 
parlak ve kâmil olur. Eğer fena olsa, pek çok fena olur. Ferdin iyiliği de, fenalığı da 
mahduttur. Cemaatin ise gayr-ı mahduttur. Harice karşı kazandığınız iyiliği, dâhildeki 
fenalıkla bozmayınız. Bilirsiniz ki, ebedi düşmanlarınız ve zıtlarınız ve hasımlarınız 
İslam’ın şeairini tahrip ediyorlar. Öyleyse, zaruri vazifeniz, şeairi ihya ve muhafaza 
etmektir. Yoksa şuursuz olarak şuurlu düşmana yardımdır. Şeairde tehâvün, zaaf-ı 
milliyeti gösterir. Zaaf ise, düşmanı tevkif etmez, teşci eder.”12

Osmanlı Devleti yönetimi sırasında genellikle halkın hassasiyetleri göz önüne 
alınmış ve şefkatle davranılmış olsa bile, zaman zaman diktatörlüğe kayan mutlakıyet 
uygulamalarının olduğu bilinmektedir. Meşrutiyet’e ve Meşrutiyet’ten Cumhuriyet’e 
geçilmiş olması elbette Türkiye için bir kazançtır. Fakat zaman zaman cumhuriyetin 
manasına ve ruhuna taban tabana zıt uygulamalara imza atılmış ve diktatörlük anla-
mında bir istibdat rejimi hüküm sürmüştür. Esasen cumhuriyetin kendisi böyle bir 
uygulamayı ve halkın zararına olan istismarları kesinlikle hak etmemektedir. Cumhu-
riyeti, istibdata alet edenlerin, “Cumhur”u yani halkı ve kamuoyunu da rencide ettik-

(İstanbul: Sebat Yayıncılık, Ocak 2017, 3. Baskı)
11 Bediüzzaman Said Nursi, Mesnevi-i Nuriye, (İstanbul: Söz Basım Yayın, 2012), 133.
12 a.g.e. 134.
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leri asla göz ardı edilmemelidir. 

Kurtuluş Savaşında ve Büyük Millet Meclisi’nde hâkim olan “dini atmosfer” Cum-
huriyetin kuruluşunda da kendini bariz bir şekilde göstermektedir. Cumhuriyetin ku-
ruluşundan itibaren geçen beş yıllık devrede, Türkiye laik bir devlet değildir. Devletin 
dini, “Din-i İslam’dır” hükmünün Anayasa’da bulunduğu bu dönemi ve bu tarihi ger-
çeği görmezden gelmenin veya saptırmanın mümkün olmadığı açıktır. O halde cum-
huriyetimiz kendisini o güne getiren şartlara da uygun olarak “dindar ve İslamî bir 
cumhuriyet” idi. İşte bu Cumhuriyet, Said Nursi’nin hürriyet, meşrutiyet ve cumhuri-
yet tahlilleri ile yapmış olduğu tanımlara da uygun görünmektedir. 

1935 yılında yüz yirmi Nur talebesi ile birlikte Isparta’dan Eskişehir’e nakledilen 
ve hakkında dava açılan Bediüzzaman, cumhuriyet hakkında görüşü sorulunca şu ce-
vabı verir: 

“‘Yaşlı mahkeme reisinden başka daha siz dünyaya gelmeden ben dindar bir cum-
huriyetçi olduğumu elinizdeki tarihçe-i hayatım ispat eder. Hülâsası şudur ki: O za-
man, şimdiki gibi, hâli bir türbe kubbesinde inzivada idim. Bana çorba geliyordu. Ben 
de tanelerini karıncalara veriyordum. Ekmeğimi onun suyu ile yerdim. Benden sordu-
lar, ben dedim: Bu karınca ve arı milletleri cumhuriyetçidirler. Cumhuriyetperverlik-
lerine hürmeten, taneleri karıncalara veriyorum.’ Sonra dediler: ‘Sen Selef-i Salihîne 
muhalefet ediyorsun.’ Cevaben diyordum: ‘Hulefâ-i Râşidîn; hem halife, hem reisicum-
hur idiler. Sıddîk-ı Ekber (ra) Aşere-i Mübeşşereye ve Sahabe-i Kirama elbette reisi-
cumhur hükmünde idi. Fakat manasız isim ve resim değil, belki hakikat-i adaleti ve 
hürriyet-i şer'iyeyi taşıyan mana-yı dindar cumhuriyetin reisleri idiler.’”13

Said Nursi’nin cumhuriyetle ilgili bu değerlendirmelerine dikkatle bakıldığında, 
cumhuriyetin kuruluş amacına nasıl hizmet edebileceği ve hangi özelliklere sahip 
olması gerektiği kolaylıkla fark edilebilir. Her şeyden önce o kendisini “dindar bir 
cumhuriyetçi” olarak tanıtmaktadır. Cumhuriyete taraftar olmanın Selef-i Salihine 
muhalefet anlamı taşımadığına işaret eden Said Nursi, bu konuda tereddüt gösteren 
bazı dindar insanların da bu tereddütlerine yer olmadığını gayet açık bir şekilde ifade 
etmektedir.  

Said Nursi, meşrutiyetle aynı kategoride gördüğü cumhuriyetin özelliklerini sa-
yarken, “adalet, meşveret ve kanunda inhisar-ı kuvveti” vazgeçilmez özellikler olarak 
kabul etmektedir.  Bunun yanında, “Cumhuriyetin fikir ve vicdan hürriyetini en geniş 
manasıyla tatbik ettiğini ve demokrasi kanunlarını içinde barındırdığını” ifade etmek-
tedir.14 Bu açıklamalardan sonra, Said Nursi’nin “dindar cumhuriyet” anlayışının ana 

13 Bediüzzaman Said Nursi, Şualar, (İstanbul: Söz Basım Yayın, 2012), 371.
14 Bediüzzaman Said Nursi, Emirdağ Lahikası, (İstanbul: Söz Basım Yayın, 2012), 519.

79

Köprü • Sayı 138 • Eylül-Ekim-Kasım-Aralık 2017 • ISSN: 1300-7785 • ss 73-87



prensipleri de net bir şekilde ortaya çıkmış olmaktadır. Bu umdeler, cumhuriyetin di-
nin hükümleri ile paralellik içinde olduğunu da göstermektedir.

Cumhuriyetin sahip olması gereken ve olmazsa olmazlarından olan bu ana pren-
siplerine kısaca bakacak olursak, adaletin bu önemli prensiplerin başında geldiği gö-
rülmektedir.  “Bir kişinin hatasıyla başkası sorumlu tutulmaz” anlamındaki ayet-i keri-
me, gerçek adaleti en güzel bir şekilde ifade etmektedir. Buna göre, toplum için ferdin 
feda edilmesi, bir cani için bir geminin yakılması veya batırılması mümkün değildir. 
Hatta doksan dokuz caninin yanında bir masum dahi olsa, yine o masuma zulmedilip, 
onun yaşama hakkı elinden alınamaz. Cumhuriyetle idare edildiği iddia edilen bir ül-
kede, birkaç cani yüzünden bir köy yakılamaz. Eğer bu ana umdeler ihlal ediliyorsa, 
cumhuriyetin adalet prensibi işlemiyor demektir. Cumhuriyet dönemi boyunca, bu 
önemli prensibin defalarca ihlal edildiğinin sayısız örnekleri bulunmaktadır. 

İkinci önemli prensip olarak cumhuriyet, meşveret esasına dayanmalıdır. 
Kur’an’da iki ayet meşvereti teşvik etmektedir.15 Meşveret, kendi zeminlerine göre ön-
yargısız olarak yapılmalıdır. Önemli olan meşveret prensibini eksiksiz bir şekilde işler 
kılmaktır. Dindar bir cumhuriyet idaresi diyebileceğimiz Hulefâ-i Râşidîn Döneminde, 
tıpkı Hz. Muhammed (asm) zamanında olduğu gibi meşverete gerekli ehemmiyet ve-
rilmiştir. Ancak Emeviler’den başlamak üzere daha sonraki dönemlerden itibaren bu 
meşveret tam olarak yaşatılmadığı ve tek adam idarelerine geçildiği için, kendi başına 
buyruk idareciler çıkmıştır ve zulümler de eksik olmamıştır. Kur’an’a uygun olan cum-
huriyetin bu meşveret prensibinin, diktatörlük uygulamalarını kesinlikle engelleyici 
bir özellik taşımaktadır.

 Bu sistemde fertler değil, kurullar, heyetler ve ehil meclisler yönetimde söz sahibi 
olur. Kişilerin ağızlarından çıkan asla kanun olarak kabul edilemez. Kanunlar, doğru 
yöntemlerle seçilmiş ve ehil üyelerden oluşan danışma organlarında alınan kararlarla 
ortaya çıkar. İdarecilerin görevi ise, o kanunları doğru ve eksiksiz bir şekilde uygula-
maktır.  Bu sebeple İslamiyet’in ve cumhuriyetin ruhuna ve manasına uygun olarak 
yapılan meşveret, keyfi idarenin de önünde en büyük bir engel olarak duracaktır. 

Burada şu önemli hususu açık bir şekilde ifade etmekte yarar vardır: Cumhuriye-
tin önemli bir prensibi olan meşveretin, yani danışmanın toplumun bütün kesimle-
rinde ve kurullarında yerleştirilmesi gerekir. Meşveretin toplumsal altyapısı oluştu-
rulup, en üst merciye çıkıncaya kadar bütün tabakalarda uygulanabilirliğini sağlamak 
gerekir. En küçük toplumsal kurum olan aileden başlayarak bu prensibin bir hayat 
tarzı haline getirilmesinin önemi, asla gözden uzak tutulmamalıdır. Bu şekilde ortak 
olarak alınan kararların uygulanabilirliğinin daha fazla olduğu ve toplum fertleri 

15 Kur’an-ı Kerim, Şûrâ Suresi 42/38, ve Âl-i İmrân Suresi, 3/173.
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arasındaki dayanışmayı arttıracağı da bilinmektedir. Hz. Muhammed'in (asm) meş-
veret edenin pişman olmayacağını bildirmesi bu açıdan önem arz etmekte ve evrensel 
bir özellik taşımaktadır. 

Cumhuriyetin üçüncü prensibi de kuvvetin kanunda olmasıdır. Buna göre böyle 
bir sistemde kuvvetli olanlar haklı değil, haklı olanlar kuvvetlidir. Çünkü kanunlar 
haksızdan yana değil, haklı ve doğru olandan yana olacak şekilde hazırlanmaktadır. 
Bu sebeple burada haklı olanın üstünlüğünü ve rahatlığını görmek mümkündür. Bu 
prensip, adalet ve meşveret prensiplerini tamamlayıcı bir mahiyet taşımaktadır.

“Kuvvet kanunda olmalı. Yoksa istibdat tevzi olunmuş olur”16 diyen Bediüzzaman, 
yönetimin kanunlara istinat etmemesi halinde, o ülkede en küçüğünden en büyüğüne 
kadar bütün birimlerde keyfilik ve istibdadın hüküm ferma olacağını belirtmektedir. 
Kuvvetin kanunda olmaması halinde, bazı yetkileri elinde bulunduran kişilerin bunla-
rı kendi şahsi çıkarları ve görüşleri doğrultusunda kullanarak, istibdatlarına alet ede-
cekleri ve böylece baskı ve zulmün, salgın bir hastalık halinde yayılması kaçınılmaz 
olacaktır. 

Cumhuriyetin dördüncü ve beşinci prensipleri de fikir ve vicdan hürriyeti ile 
demokratik kanunları içinde barındırmasıdır. Bunun için cumhuriyet idareleri de-
mokrasiyi benimsemek, demokratik bir yapıya işlerlik kazandırmak zorundadır. De-
mokratik olmayan bir cumhuriyet tasavvur dahi edilmemelidir. Demokrasi ise, insan 
haysiyetine uygun ve gerekli olan bütün hak ve hürriyetlerin kabul edilmesini gerek-
tirmektedir. Demokrasi, Allah’a kul olunan ve Allah’tan başka kimseye kul olunmayan 
bir sistem olarak kabul edilmeli ve bu şekilde uygulama sahasına konulmalıdır. 

Bunun için zorla fikirlere ve vicdanlara kelepçe vurmak ve bunları baskı altına ala-
rak engellemek, cumhuriyetin prensipleriyle bağdaşmaz. İslam'da bu esasları benim-
semiştir. Bir fıtrat dini olan İslamiyet, insanlara baskı ve zulüm yapmayı kabul etmez. 
Allah insanların inanmaya zorlanmamasını istemektedir.17 Onlara bir irade hürriyeti 
vermiştir. Dileyen iman eder, dileyen etmez. İsteyen mümin olur, isteyen kafir.18 Bunun 
dışında farklı inançtan olan insanların da İslam’ın ruhuna uygun olan cumhuriyet sis-
teminde yaşama hakları vardır.  Hangi inançtan olursa olsun, farklı düşünen insanla-
rın; hayatları da namusları da, dinleri de vergilerini vermeleri şartıyla koruma altına 
alınmıştır.

Hakkında hiçbir delil bulunmadığı halde yirmi beş yıl boyunca hapis ve sürgün-

16 Bediüzzaman Said Nursi, İlk Dönem Eserleri/Divan-ı Harb-i Örfî, (İstanbul: Söz Basım Yayın, 
2012), 415.
17 Kur’an-ı Kerim, Bakara Suresi 2/256.
18 Kur’an-ı Kerim, Kehf Suresi 18/29.
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lerle hayatını geçirmek zorunda kalan Said Nursi, 1944 yılında sevk edildiği Denizli 
Mahkemesi’nde, devlete hâkim olan, antidemokratik zihniyet ile insan hak ve hürri-
yetlerini ihlal eden keyfi yönetimi şu şekilde anlatmaktaydı:

“İstibdad-ı mutlaka ‘cumhuriyet’ namı vermekle, irtidad-ı mutlakı rejim altına 
almakla, sefahet-i mutlaka ‘medeniyet’ ismi vermekle, cebr-i keyfî-i küfrîye ‘kanun’ 
ismini takmakla hem sizi iğfal, hem hükümeti işgal, hem bizi perişan ederek, hâkimi-
yet-i İslamiyeye ve millete ve vatana ecnebi hesabına darbeler vuruyorlar.”

Gerçekten de Cumhuriyet yönetiminin çok uzun bir döneminde, Bediüzzaman’ın 
bu cümle ile ifade ettiği, cumhuriyet ve demokrasi ile hiçbir alakası olmayan bir yö-
netim anlayışı ve uygulamaları yaşanmış ve zaman zaman da en müstebit idareleri 
bile geçen zulüm ve haksızlıklara imza atılmıştır. Cumhurun büyük bir ekseriyetinin 
Müslüman ve dindar olduğu bir ülkede, dinî hayat, şahsî uygulamalar ve yaşantılar 
düzeyinde bile büyük ölçüde yasaklanmış her türlü fikir ve vicdan hürriyeti tam bir 
istibdat kaydı altına alınmıştır.

Din ve vicdan hürriyeti, en geniş ve en kâmil manada uygulanması gerekirken, ev-
lerin içine hapsedilmeye çalışılmış, hatta zaman zaman evlerin içine bile müdahale 
edilmiştir. Milli Eğitim Müfredatı, din ve maneviyattan tamamen arındırılmış, resmi 
yollarla din dışı bir hayat ve yaşantı teşvik edilmiş, hatta devlet görevlilerine âdeta 
dayatılmıştır.

Tesettürden koparılmak için daha önce benzerleri görülmeyen içkili toplantılara 
ve balolara kadınların katılmaları teşvik edilmiş, ikbal mertebelerinden bir bir geç-
menin yolu da mecburi olarak buralardan geçirilmiş ve bütün bunlar da millete “asrî 
bir hayat, medenî bir hayat” yaftası altında benimsetilmeye çalışılmıştır. 

Milletin inanç, sosyal hayat ve ihtiyaçlarına göre çıkarılması gereken kanunlar; ta-
mamen tek adam ideolojisinin bütün toplumda egemen olması için tasarlanmış ve 
bu kanunlar çıkarılırken, benimsetilmek istenen hayat ve inanç tarzı esas alınarak 
şekillendirilmiştir. Meclislerine seçilecek milletvekilleri de, tek parti ideolojisine uy-
gun olarak, tek adamlar tarafından belirlenmiş ve göstermelik ve hiçbir demokratik 
hüviyeti olmayan seçimlerle millete tasdik ettirilmiştir.  

Meşrutiyet, Saltanat Dönemi'nde Padişahın hükümranlığına halkın oyu ile seçilen 
meclisin ortak olduğu bir rejimin adıdır. Tek adam yönetiminden ve Bediüzzaman’ın 
ifadesi ile “rey-i vahid”den milletin seçtiği mebusların halk adına yönetime ortak ol-
maları süreci başlamış ve bu önemli gelişmeye de şeriat namına sahip çıkmıştır. Daha 
sonra “meşruti monarşi” idarelerinin gelişmesi, Saltanatın kaldırılması, Cumhurbaş-
kanının da meclis veya halk tarafından seçildiği Cumhuriyet ve bir adım ötesi olan 
demokrasi kavramlarının ortaya atılması, elbette aynı mananın gelişerek devam et-
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mesinden başka bir anlam taşımamaktadır. 

“Tebeddül-ü esma ile hakaik tebeddül etmez” ifadesi bunu gayet güzel bir şekilde 
izah etmektedir. Evet, isimlerin değişmesi ile hakikat değişmez. Bu konuyu İngiliz dü-
şünür George Bernard Shaw’ın şu sözü ile kapatalım: “İngiltere’de demokrasi o kadar 
gelişmiştir ki, bir adım ötesi İslamiyet’tir.”

Said Nursi ve Laiklik

1937 yılında Cumhuriyet Halk Partisi’nin altı ilkesi ile birlikte “Atatürk İlkeleri” 
adı altında Anayasa’ya konulan ve o günden beri din ile ilgili bütün tartışmaların en 
baş konusu haline getirilen laiklik konusu, demokratik hayatın işleyişi bakımından ne 
yazık ki, tam anlamıyla ve üzerinde uzlaşma sağlanacak tarzda bir tanıma kavuşturul-
muş değildir.  

Gelişmiş demokratik ülkelerdeki laiklik uygulaması ile Türkiye’deki laiklik uygu-
laması farklı olmuş, ülkemizde bu konu din ve dindarların üzerinde hep bir korku ve 
tehdit malzemesi olarak kullanılmıştır. Özellikle çok partili siyasi hayata geçildikten 
sonra, vatandaşlara sağlanan hak ve hürriyetler, belirli bir kesim tarafından laikliğe 
aykırı olarak nitelendirilmiş, hatta yapılan askerî darbelerin ve müdahalelerin en bi-
rinci sebebi olarak ta bu ilkenin ihlal edilmesi gösterilmiştir. 

1935 yılında Isparta’dan Eskişehir Mahkemesi'ne sevk edilen ve 120 talebesi ile 
birlikte burada yargılanan Bediüzzaman Said Nursi’ye, mahkemede bu konu ile ilgili 
görüşü sorulmuş, o da verdiği cevapta bu konudaki görüşlerini şu şekilde ifade etmiş-
tir:

“Hükümetin laik cumhuriyeti, dini dünyadan ayırmak demek olduğunu biliyoruz. 
Yoksa hiçbir hatıra gelmeyen dini reddetmek ve bütün bütün dinsiz olmak demek ol-
duğunu, gayet ahmak bir dinsiz kabul eder. Evet, dünyada hiçbir millet dinsiz olarak 
yaşamadığı gibi, Türk milleti misillü bütün asırlarda mümtaz olarak, bütün aktar-ı 
cihanda ve nerede Türk varsa Müslümandır.

Sair anasır-ı İslamiyenin, küçük de olsa yine bir kısmı, İslâmiyet haricindedir. Böy-
le pek ciddi ve hakiki dindar ve bin sene kadar hak dininin kahraman ordusu olarak 
zemin yüzünde, mefâhir-i milliyesini milyonlar menâbi-i diniye ile çakan ve kılınçla-
rının uçlarıyla yazan bu mübarek milleti, ‘dini reddeder veya dinsiz olur’ diye itham 
eden yalancı dinsizler ve milliyetsizler, öyle bir cinayet işliyorlar ki, Cehennemin es-
fel-i sâfilîn tabakasında ceza görmeye müstehak olurlar. Hâlbuki Risale-i Nur, hayat-ı 
içtimaiyenin kanunlarını da ihata eden dinin geniş dairesinden bahsetmez. Belki asıl 
mevzuu ve hedefi, dinin en has ve en yüksek kısmı olan imanın erkân-ı azimesinden 
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bahseder.”19

Laiklik bahane edilerek kendisine yapılan baskı ve haksızlıklara şiddetle karşı çı-
kan Said Nursi: “Eğer laik cumhuriyet soruyorsanız, ben biliyorum ki, laik manası, 
bitaraf kalmak, yani hürriyet-i vicdan düsturuyla, dinsizlere ve sefahetçilere ilişme-
diği gibi, dindarlara ve takvacılara da ilişmez bir hükümet telakki ederim”20 demiştir. 
Yine başka bir ifade ile “Nasıl ki hükümet-i Cumhuriye ‘dini dünyadan tefrik edip bi-
tarafane kalmak’ prensibini kabul etmiş; dinsizlere, dinsizlikleri için ilişmediği gibi, 
dindarlara da, dindarlıkları için ilişmemesi o prensibin icabatındandır”21 diyerek bu 
konudaki düşüncelerini ve beklentilerini net bir şekilde ortaya koymuştur.

Fakat ne yazık ki laiklik Türkiye’de hep farklı uygulanmış, dindarların üzerine ade-
ta “Demokles’in kılıcı” gibi hep sallandırılmıştır. Bir araya gelen, sohbet eden, kitap 
okuyan, namaz kılan insanlar hakkında “Laikliğe aykırı hareket etmekten” davalar 
açılmış ve bu konuda en büyük zulme Bediüzzaman Said Nursi ve talebeleri hedef 
olmuştur. 

Ülkede uzun yıllar gündemde tutulan ve çözülmemesi için çok büyük gayretler 
gösterilen “başörtüsü konusu” bile laiklik teraneleri ile yasaklanmış, insanların 
okuması ve devlet kurumlarında çalışması “laiklik” bahane edilerek engellenmiş 
ve çok büyük hak ve hukuk ihlalleri meydana getirilmiştir. Halkının çok büyük 
çoğunluğu Müslüman olan bir ülkede dinin apaçık bir emri olan ve inanç, ibadet ve 
kıyafet özgürlüğünün çok doğal bir gereği olan bir giysiye bile laiklik bahane edilerek 
gösterilen tahammülsüzlük gerçekten çok ibret vericidir. Son yıllarda Ak Parti 
hükümetlerinin çok önemli bir icraatı olarak, başörtüsü problemi ortadan kaldırılmış, 
yalnız okuyan başörtülü kız öğrencilerin okumasının önü açılmakla yetinilmemiş, 
devlet dairelerinde de dileyen kadınların başörtülü olarak çalışmaları yasak olmaktan 
çıkarılmış, ülkemiz çok büyük bir utançtan kurtarılmıştır.

Said Nursi ve Adnan Menderes

Bediüzzaman, meşruti idarenin her zaman yanında olmuş ve halkın tercihleri-
nin ön planda olduğu yönetim anlayışlarını desteklemiştir. Hatta Hulefa-i Raşidinin 
yönetim tarzını “dindar cumhuriyet” ve onları da “dindar cumhuriyetin reisleri” 
olarak vasıflandırmıştır. 27 yıl süren tek parti yönetiminin istibdadı karşısına 
“müsbet iman hizmeti” metodu ile mukabele eden Bediüzzaman, Demokrat Parti’yi 
de alenen desteklemiştir. 

19 Bediüzzaman Said Nursi, Tarihçe-i Hayat, (İstanbul: Söz Basım Yayın, 2012), 288.
20 Bediüzzaman Said Nursi, Şualar, (İstanbul: Söz Basım Yayın, 2012), 371.
21 Bediüzzaman Said Nursi, Tarihçe-i Hayat, (İstanbul: Söz Basım Yayın, 2012), 299.
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Bediüzzaman, özellikle Ezan-ı Muhammediye’nin (asm) aslına döndürülmesinden 
sonra Demokrat Parti’nin icraatları ile ilgili olarak destek beyan eden mektupları ka-
leme almış ve bazı konularda da ilgilileri ikaz ederek vazifesini yapmıştır. Konu ile ilgi-
li olarak araştırma yapanların ortak kanaati, 1950 yılı ile birlikte “Üçüncü Said” olarak 
ifade edilen yeni bir hizmet tarzı ile Eski Said ve Yeni Said’i birleştiren bir anlayışla 
iman ve Kur’an hizmetine devam etmiştir. Bir mektupta Adnan Menderes hakkında 
“İslam Kahramanı” tabirini kullanmış ve terk ettiği siyasete onun hatırı için muvakka-
ten baktığını ifade etmiştir.

1950 yılının 14 Mayıs’ında yapılan seçimden sonra da 1954 ve 1957 yıllarında 
yapılan seçimleri de Demokrat Parti büyük bir çoğunlukla kazanmıştır.  Halk, demok-
rasi nimetinin farkına varmış, nimetlerinden istifade etmiş, vatandaş olmanın zevkini 
yaşamış, hak arama yollarını öğrenmiş, askerlik ve vergi dışında da devletin bazı iş-
levlerinin olduğunu fiilen görmüş ve bütün bu nedenlerden dolayı Demokrat Parti’yi 
bağrına basmıştır. 

Bu dönemde büyük bir kalkınma hamlesi başlamıştır. Barajlar ve yollar yapılmaya 
başlanmış, “Tepeden bakan bir devlet anlayışı” yavaş yavaş değiştirilerek, müşfik ve 
milletin hizmetinde olan bir yönetim anlayışı yerleştirilmeye çalışılmıştır. Hükümetin 
ilk icraatı olarak Ezan-ı Muhammediye (asm) asıl haliyle minarelerden yükselmeye 
başlamış, radyolardan Kur’an tilaveti ile devlet-millet kaynaşması için önemli adımlar 
atılmıştır. 

Tek parti döneminde resmi dairelerde horlanan vatandaşlar devletin asıl sahipleri 
olduklarının farkına varmış, kendilerinden biri olarak telakki ettikleri Adnan Mende-
res ve arkadaşlarını büyük bir muhabbetle desteklemeye devam etmişlerdir. Fakat bu 
durum bürokratik elitin hiç hoşuna gitmemiştir. Yıllarca horlanan, aşağılanan ve “kuy-
ruk” diye küçümsenen halkın ve köylülerin hak arayışları ve sosyal hayata aktif olarak 
katılma gayretleri, bu zihniyet tarafından hep kaygıyla karşılanmış ve bu durum sahip 
oldukları makam ve sosyal statüleri için ciddi bir tehdit olarak algılamışlardır.

Türkiye’nin bu ilk demokrasi dönemi ne yazık ki ancak on yıl kadar sürebilmiştir. 
Kendini devletin asıl sahibi olarak gören ve halkı küçümseyen bu anlayış, 1960 yılı-
nın 27 Mayıs’ında milletin hizmet için kendilerine verdiği yetki ve silahları millete ve 
onun seçtiği temsilcilere karşı kullanmış ve halkın seçtiği idarecileri alaşağı ederek 
yeni ve karanlık bir dönemi başlatmışlardır.

85

Köprü • Sayı 138 • Eylül-Ekim-Kasım-Aralık 2017 • ISSN: 1300-7785 • ss 73-87



Sonuç

Said Nursi, Türkiye’de çok önemli tartışmaların ve değişimlerin yaşandığı dönem-
lerde hizmet eden bir büyük mücadele ve dava adamı olarak daima ‘’müsbet hareket’’ 
metodunu seçmiş ve bütün hayatı boyunca bu metodu önemli bir prensip ve hizmet 
tarzı olarak benimsemiştir. Bununla birlikte Said Nursi bu dönemlerde yaşanan Meş-
rutiyet, Cumhuriyet ve Laiklik konularına duyarsız davranmamış ve İslam’ı da yakın-
dan ilgilendiren bu önemli konularda gerekli olan bütün zeminlerde en uygun bir 
şekilde görüş ve düşüncelerini ifade etmekten çekinmemiştir. Bu şekilde müminler 
arasında bu gibi önemli konu ve kavramların yanlış anlaşılmasının önüne geçerek, 
çok büyük ve tarihî bir misyon ifa etmiştir. 
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RİSALE-İ NUR PENCERESİNDEN EHL-İ SÜNNETE BİR BAKIŞ

Mahmut KAPLAN1

Öz

Hayatını Müslümanların imanını kurtarmaya adayan Bediüzzaman Said Nursi, yeri 
geldikçe ihlas ve uhuvvetin önemini vurgulamaktan geri kalmamıştır. Müslümanların, 
fenden ve ilimden gelen sapkınlığa karşı imanlarını korumak ve kurtarmak için bü-
yük bir külliyat kaleme almış, İslam toplumunun sosyal hayat içinde birlik olmalarını 
sağlamak için de var gücüyle mücadele etmiştir. İlk dönem eserlerinde, gazetelerde 
neşrettiği makalelerde Müslümanların birbirlerine karşı muhabbet duymaları gere-
ğinden bahsetmiştir. İslam toplumunun, zındıka ve ehl-i küfrün hücumlarına karşı 
birlik içinde kalarak mücadele edebileceklerini ifade etmiş, yazdığı Uhuvvet ve İhlas 
Risaleleri ile talebelerine gönderdiği mektuplarda Ehl-i Sünnet ve’l-Cemaat çizgisin-
deki Müslümanlar arasında muhabbet ve uhuvvetin teminine çalışmıştır. 

Bediüzzaman, sünnet-i seniyyenin önemini vurgulayarak insanların sünnete uy-
malarını ısrarla dile getirmiştir. Umuma ait isimlerin dernek ve cemiyet adı olarak 
kullanılmasının sakıncalarına dikkat çekmiş, umumun malı olan İslam, Kur’an ve itti-
had-ı Muhammedî gibi “alem/sembol” olmuş kelimelerin fırka ve zümrelerce kullan-
malarının sakıncalarını dile getirmiştir. İslam’a hizmet amacında olan cemiyet ve ta-
rikatların birbirlerine karşı adavet etmemelerini, aksine muhabbet etmelerini tavsiye 
etmiştir. Tarikatların tarih içinde ifa ettiği güzel hizmetleri nazara sunarak Nur tale-
belerine yardım etmelerini arzu etmiştir. O,  İslam ümmeti içindeki farklı meşreplerin 
birbirlerine müsamaha ile bakmalarını, adavetten uzak durmalarını tavsiye etmiştir. 

Bediüzzaman, hayatı boyunca iki temel amacı yerine getirmek için çaba göster-
miştir: (1) İttihad-ı İslam ve (2) özellikle doğuda kurulacak, dinî ve fennî ilimleri bir-
likte okutacak Medresetü’z-Zehra adında bir üniversite.

Anahtar Kelimeler

Bediüzzaman, Ehl-i Sünnet, Medresetü’z-Zehra, sünnet-i seniyye, tarikat.

1 Prof. Dr., Celal Bayar Üniversitesi Emekli Öğretim Üyesi, mahmutkaplan53@hotmail.com
Gönderim Tarihi: 26.02.2017, Kabul Tarihi: 20.09.2017
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A VIEW OF AHL-I SUNNAH FROM RISALE-I NUR WİNDOW

Abstract

Bediuzzaman Said Nursi, who devoted his life to saving the faith of Muslims, em-
phasize the importance of sincerity and brotherhood as the place comes. He wrote 
a large collection to protect and save the Muslims faith against heresy from science 
and learning, to ensure that the Islamic community is united in social life he struggled 
with all the power. In his early works, the articles he published in the newspapers 
mentioned that Muslims should have a conversation with one another. He expressed 
that Islamic society can struggle by remaining united against the offenses of the infi-
dels, in the letters he wrote sincerity and brotherhood with in the letters he sent to 
his students, he worked to provide conversation and support among the Muslims of 
the Ahl-i al-Sunnah and Jamaat line. Bediuzzaman emphasized the importance of the 
Highway of the Practices of the Prophet and insisted on people to adhere to sunnah. 
Drawing attention to the drawbacks of using names of ummah as associations and 
community names and he expressed the drawbacks of symbol words which are Islam, 
Qur'an and Ittihad-i Muhammadî, which are the property of the common people, have 
been used as factions and clans. He advised that the societies and sects who wants to 
serve Islam should not be hostile to each other, but should behave well. He emphasi-
zed the importance of the sects in history and wanted them to help Risale-i Nur stu-
dents. He recommended that the different creations within the Islamic ummah should 
look at each other with tolerance and avoid hostility. Bediüzzaman has endeavored 
to fulfill two basic purposes throughout his life: Ittihad-i Islam and a university in 
Medresetu'z-Zehra that will be established in the east and will study religious and 
philosophical sciences together.

Key Words

Ahlus Sunnah, Bediuzzaman, Medresetu’z-Zehra, sect, sunnet-i seniyye.

Giriş 

İslam âleminin son büyük devletinin Batılı güçler tarafından tarih sahnesinden 
silinmek istendiği bir zaman diliminde dünyaya gelen Bediüzzaman, Osmanlı ve dola-
yısıyla İslam âleminin yaşadığı ve maruz kaldığı tehlikeleri görmenin ıstırabını ilikle-
rine kadar yaşamıştır. O, yokuş aşağı durdurulamaz bir hızla yuvarlanan İslam toplu-
munu selamet sahiline çıkarmak için var gücü ile uğraşmış, telif ettiği eserlerle Kur’an 
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ve sünnet yolunda insanları irşat etmeye çalışmıştır. 

Bediüzzaman, telif ettiği her risalede; işlediği her konuda sözü mutlaka Kur’an ve 
sünnet-i seniyyeye ittibaya getirerek insanların maddi ve manevi kurtuluşlarının, sa-
adetlerinin bu iki esasa bağlı olduğunu önemle vurgulamıştır. Hz. Peygamber’i (asm) 
kaleminin ve muhayyilesinin en güzel ifadeleri ile medh ve sena ederek nazarları 
onun Allah katındaki kıymetine çevirmiş; risaletinin insanlara müjdelediği “dareyn 
saadeti”ni her fırsatta hatırlatmıştır.  Hz. Peygamber’i (asm) anlatırken onun hem in-
san hem de yüzü suyu hürmetine evrenin yaratıldığı “Seyyid-i Enbiya” olduğuna dik-
kat çekmiştir. Onun bir insan fakat Sidretü’l-Münteha’da Hz. Cebrail’i geride bırakan 
bir nebi, bir habibullah olarak Allah katında ne derece makbul olduğunu bütün güzel-
liği ile dile getirmiştir.

Müslümanların ancak sahih bir iman ve bunun neticesi olan “salih amel”le dareyn 
saadetine kavuşabileceğine inanan Bediüzzaman, bu uğurda mahkeme mahkeme, 
zindan zindan dolaştırılmış, insanlarla görüşmesi engellenerek unutulup gitmesi için 
doğduğu topraklardan Anadolu’nun ücra köşelerinde zorunlu ikamete tabi tutulmuş-
tur. Kendini ümmetin selamet ve saadetine adayan bu mücahit ruh, durumundan şika-
yetçi olmak şöyle dursun, bahtiyarlık duyduğunu ifade etmiştir: “Umum âlem-i İslam’ı 
alakadar eden bir hakikatin hatırı için, değil yalnız dünya hayatını, belki lüzum olsa 
uhrevî hayatımı ve saadetimi dahi ehl-i imanın Risale-i Nur ile saadetleri için feda 
etmeyi nefsim de kabul ediyor.”2

Kendisini, bid’aları durdurmaya, Müslümanları doğru İslamiyet’e çağırmaya ada-
yan Said Nursi, “İslam şeairi”ni koruma uğruna her eziyete katlanmış, eserleriyle sün-
net-i seniyyeyi ihya etmek için çırpınmış ve çevresinde âdeta “Asr-ı Saadet”i yaşatmış-
tır. Sünnet-i seniyyeye muhalefet etmemek için, “On sekiz sene müddetinde sünnet-i 
seniyyeyi muhafaza için başına şapka koymadığından, on sekiz senedir haps-i mün-
ferid hükmünde ihtilattan men ve yalnız bir odada hayatını geçirmeye mecbur”3 edil-
miş; dinî değerleri reddeden ve ortadan kaldırmaya çalışan bir baskı rejimi Bediüzza-
man’ı kendine ram edememiş, aksine zamanla Bediüzzaman galip, ona zulmedenler 
mağlup olmuşlardır.4 Hal-i hazır bu sözümüzün ispatıdır. Bugün kitaplarının Diyanet 
İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı tarafından bastırılması, mücadelesinin ba-
şarılı olduğunun ifadesidir.

Bediüzzaman, bid’aların sosyal hayatı istila ettiği bir zamanda ifa ettiği vazifesinin 
şümûlünü şöyle açıklamıştır: “Ve hususi vazifemiz de, Kur’an’ın imanî hakikatlarını 

2 Bediüzzaman Said Nursi, Şualar, (İstanbul: Söz Basım Yayın, 2012), 425.
3 Bediüzzaman Said Nursi, Kastamonu Lahikası, (İstanbul: Söz Basım Yayın, 2012), 235.
4 Bediüzzaman Said Nursi, Tarihçe-i Hayat, (İstanbul: Söz Basım Yayın, 2012) 853.
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tahkiki bir surette ehl-i imana bildirip, onları ve kendimizi idam-ı ebediden ve 
daimi haps-i münferiddden kurtarmaktır.”5 “Risale-i Nur’un vazifesi, imanı kuv-
vetlendirip kurtarmaktır. Dost ve düşman tefrik etmeyerek hizmet-i imaniyeyi 
hiçbir tarafgirlik girmeyerek yapmaya mükellefiz.”6 Kimi zaman yüksek sesle hi-
tap etmesinin gerekçelerini şöyle açıklar: “Ben çok bağırıyorum. Zira, asr-ı salis-i 
aşrın (yani 13. yüzyıl) minaresinin başında durmuşum, sureten medeni ve dinde 
lakayt ve fikren mazinin en derin derelerinde olanları camiye davet ediyorum.”7 
Başka bir eserinde bu konuda gençlere vurgu yapar: “Gençleri ve Müslümanları 
imana davet ediyorum.”8

Bediüzzaman’nın Ehl-i Sünnet Tanımı

Risale-i Nur külliyatını okuyanlar, Bediüzzaman’ın teknik ve ilmî terimlerin 
teferruatından çok muhtevaları üzerinde durduğunu göreceklerdir. O, “kale, kile” 
ile uğraşmamış, meselenin özüne inerek problemleri çözümlemeyi tercih etmiştir. 
Bu sebeple risalelerde üzerinde durulan mevzu ile ilgili teknik ayrıntılara elden 
geldiğince temas etmeme eğilimi göstermiştir. Kendisini, Ehl-i Sünnet çizgisini 
ihyaya adayan Bediüzzaman, bu kavramı eserlerinin muhtelif yerlerinde yine 
“teknik kuruluk”a düşmeden ifade etmiştir. Özetle şöyle der: Hz. Muhammed 
(asm) getirdiği nur, tebliğ ettiği din ile kâinatın mahiyetini, değerini ve kemalatı, 
kâinat içindeki varlıkların vazifelerini ve amellerinin sonuçlarını en başta insan 
olarak Allah’a karşı sorumluluklarını ifade ederek ortaya koymuştur. Onun getir-
diği mesaj ile “varlık” bir mana kazanmıştır.9

İnsanlık, küfür ve şirk karanlıkları içinde yolunu şaşırmış bocalarken Hz. Pey-
gamber’in (asm) getirdiği nur ile aydınlanmış, korkularından kurtularak saade-
te ulaşmıştır. Bu mutluluk yolunda insanoğluna yol gösteren, Hz. Peygamber’in 
(asm) her biri bir yıldız gibi parlayan sünnetleri olmuştur. İnsan eğer bu sünnet-
lerden saparsa tekrar karanlığa gömülecek, yolunu şaşırıp dünya ve ahiret mutlu-
luğunu yitirecek, şeytana oyuncak olacaktır. 

Hz. Muhammed’in (asm) sünnetleri gökten yere dallanıp budaklanarak inmiş 
ipler gibidir. Bu iplere yapışan kurtulur. Sünnet-i seniyyeyi, akıl feneri ile hor gö-

5 Bediüzzaman Said Nursi, Şualar, (İstanbul: Söz Basım Yayın, 2012), 411.
6 a.g.e. 502.
7 Bediüzzaman Said Nursi, Tarihçe-i Hayat, (İstanbul: Söz Basım Yayın, 2012), 111.
8 Bediüzzaman Said Nursi, Şualar, (İstanbul: Söz Basım Yayın, 2012), 617-618.
9 a.g.e. 775.
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rüp aykırı gidenler göğe merdivenle tırmanmaya çalışan Firavun’a benzer.10 Hidayet 
ehli için tek seçenek sünnet-i seniyye yoludur. Bu yolda yürüyen her türlü sıkıntıdan 
şüphe ve korkudan emin olur; insî ve cinnî şeytanların şerrinden korunur. Bediüzza-
man’a göre sünnet-i seniyye, Hak yolcusu için bir sığınak, bir kaledir. Bu sebeple, Hz. 
Muhammed’in (asm) sünnetine uyanlar “Ehl-i Sünnet ve’l-Cemaat” ile tesmiye edilir. 
Ve bu yolda yürüyenler Müslümanların kısm-ı azamını teşkil ederler.11

Bediüzzaman, Hz. Peygamber’in nuranî mesleğini anlatırken aslında “Ehl-i Sünnet” 
yolunu da tarif eder: “Habib-i Rabb-il Alemin olan Resul-i Ekrem’in (asm) meslek-i 
kudsîsi, hem sübûtî, hem tamir, hem hareket, hem hududda istikamet, hem akıbeti 
düşünmek, hem ubudiyet, hem nefs-i emarenin fir’avniyetini, serbestliğini kırmak 
gibi esasat-ı mühimme bulunduğundandır ki…”12 Bu cümlelerde “Ehl-i Sünnet”in şu 
vasıfları belirgin olarak ortaya çıkmaktadır: Sübûtî, yani gerçek, olumluluk, hatala-
rı tamir etme, ceza ve şer’î uygulamalarda istikamet, doğruluk ile insan yaratılışına 
uygunluk, akıbeti, yani ahireti ceza ve mükafatı göz önüne almak ve en önemlisi de 
bütün kötülüklerin kaynağı olan tekebbür ve nefsin, haddi aşan Fir’avunluk arzusunu 
kırmak… 

İnsan eğer, kâinatın hiddetinden, Allah’ın yarattığı mahlukların nefretinden, var-
lıkların öfkesinden kurtulmak istiyorsa, yapacağı çok basittir: Kur’an’ın dairesine gir-
mek ve Hz. Muhammed’in (asm) sünnetlerini hayatına yön verici pusula olarak alıp 
hayatında uygulamaktır.13 

Bediüzzaman’a göre, insanın dünya ve ahiret mutluluğu her hal ve şartta iki temel 
kaynağa bağlıdır: Kur’an ve sünnet. Bediüzzaman’ın bu iki esası sürekli birlikte zik-
retmesinin sebebi bugün daha iyi anlaşılmaktadır. Zira eskiden beri süregelen bir da-
mar, sünnet-i seniyyeyi ve dolayısıyla Hz.Muhammed’i (asm) âdeta Müslümanların 
hayatından çıkarmaya, “Kur’an Müslümanlığı” gibi parlak isim ve unvanlarla insanları 
iğfal etmeye çalışmakta, sünnetin kaynağı olan hadis-i şeriflerle ilgili şüphe ve vesve-
seler yaymaktadır. Bu açıdan bakınca Bediüzzaman’ın şu sözlerinin değeri daha iyi 
ortaya çıkmaktadır:  “İşte ey şeytanın desiselerine mübtelâ olan biçare insan! Hayat-ı 
diniye, hayat-ı şahsiye ve hayat-ı içtimaiyenin selametini dilersen ve sıhhat-ı fikir ve 
istikamet-i nazar ve selamet-i kalb istersen; muhkemat-ı Kur’aniyenin mizanlariyle ve 
sünnet-i seniyyenin terazileriyle a’mâl ve hatıratını tart ve Kur’an’ı ve sünnet-i seniy-
yeyi daima rehber yap.”14 

10 Bediüzzaman Said Nursi, Mesnevi-i Nuriye, (İstanbul: Söz Basım Yayın, 2012), 104.
11 Bediüzzaman Said Nursi, Lem’alar, (İstanbul: Söz Basım Yayın, 2012), 144.
12 a.g.e. 148.
13 a.g.e. 154.
14 a.g.e. 161-162.
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Ehl-i Sünnet ve’l-Cemaat Mensuplarının Birbirleri ile İlişkileri

Hz. Peygamber’in (asm) dar-ı bekaya irtihalinden sonra Hz. Osman (ra) dönemin-
den başlayarak Müslümanlar arasında çeşitli ihtilaflar baş göstermiş; türlü anlayışlar 
belirmeye başlamıştır. İslam tarihinde cereyan eden ve insanı derinden üzen bu ihti-
laflara “ehl-i sünnet” uleması, fitneyi yatıştırıcı bir tavır sergileyerek elden geldiğin-
ce müminlerin manevi yaralarına merhem olmaya çalışmışlardır. Sahabeler arasında 
yaşananların “içtihat farklılığı” olduğunu vurgulamışlardır. O olaylara karışan saha-
beler aleyhinde konuşmanın, Hz. Muhammed’in (asm) hadis-i şeriflerinde belirttik-
leri üzere, her biri yıldızlara benzeyen bu sahabeler hakkında su-i zanlara düşmenin 
doğuracağı manevi sorumlulukları dile getirmişlerdir. Konumuz bu değil şüphesiz. 
Fakat tebei de olsa Ehl-i Sünnet ve’l-Cemaat toplulukları arasında da mizaç ve meşrep 
farklılıklarından doğan bazı rahatsız edici haller bulunduğu da unutulmamalıdır. Be-
diüzzaman, ehl-i hak olan Ehl-i Sünnet ve’l-Cemaat mensuplarına birçok risalesinde 
tashih edici, uyarıcı, yol gösterici nasihatlerde bulunarak ihtilafları ittifaka, ayrılıkları 
uhuvvete çevirmeye çalışmıştır.  Çünkü insanların tek bir yolda gitmesi, herkesin aynı 
meşrepte olması bir bakıma fıtrata aykırıdır. Bediüzzaman bunu şu çarpıcı cümle ile 
ifade eder: “Mesalik ve edillede ihtilaf, maksat ve neticede ittihattır.”15 Önemli olan 
aynı amaca yönelmektir.

Aslında insanlara tek bir yol dayatmak psikolojik ve sosyolojik olarak da mümkün 
değildir. Bu konuda yapılan denemeler insanlığa çok pahalıya mal olmuştur. İnsanları 
tek istikamete mecbur etmek ikiyüzlülüğü ve taklidi doğurur; samimiyeti, ihlası orta-
dan kaldırır. Zorunlu istikamet “neme lazım” hastalığının bir sebebi olarak insanlığa 
musallat olur.16

Hal böyle iken Ehl-i Sünnet mensupları arasında neden ihtilaflar yaşanmaktadır, 
diye sorulabilecek bir soruya şu cevabı verir: “Bazen insanın gururu ve nefisperestliği, 
şuursuz olarak ehl-i imana karşı haksız olarak adavet eder, kendini haklı zanneder. 
Halbuki, bu husumet ve adavetle, ehl-i imana karşı muhabbete vesile olan iman, İs-
lamiyet ve cinsiyet gibi kuvvetli esbabı istihfaf etmektir, kıymetlerini tenzil etmek-
tir.”17 Başka bir eserinde ihtilafın kendi mesleğine duyulan muhabbet saikasıyla başka 
yol ve yöntemleri yok saymaktan ileri geldiğini vurgulamıştır. Vesilelerin, delillerin 
gaye/amaç yerine geçmesi ihtilafları doğurmuştur.18 Böyle bir düşüncenin olsa olsa 

15 Bediüzzaman Said Nursi, Eski Said Dönemi Eserleri, (İstanbul: Yeni Asya Neşriyat, Kasım 
2010), 39.
16 Bediüzzaman Said Nursi, İlk Dönem Eserleri/Hutbe-i Şamiye, (İstanbul: Söz Basım Yayın, 
2012), 577.
17 a.g.e. 555.
18 Bediüzzaman Said Nursi, İlk Dönem Eserleri/Tuluat, (İstanbul: Söz Basım Yayın, 2012), 353.
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cerbezeden kaynaklanabileceğini veciz bir cümle ile şöyle ifade eder: “Sebeb-i ihtilaf, 
hâkim-i zalim olan cerbezedir. Fikr-i tenkit ve bedbinliğe istinat eden cerbeze, daima 
zalimdir.”19

Bediüzzaman, farklı mizaçlarda yaratılan insanların farklı yollarla hakkı bulmala-
rının doğru ve bir bakıma zarurî olduğunu şu sual ve cevap ile ortaya koyar:

“Eğer denilse: “Tasvirden anlaşılır ki, taaddüd-i mesâlik ve ihtilaf-ı turuk matlup-
tur.”

 Cevap: Evet matluptur, hem zaruridir. Eğer, hodgâmlıktan neş’et eden inhisar zih-
niyetiyle, başkaların reddine kalkışırsa, el-buğdu fi’llah suiistimal ederse, o vakit ihti-
laf zarardır. Yoksa el-hubbu fi’llah düsturunu esas tutsa, tekamülde teavün kanununu 
bilse, şeriatın vüs’atini, tabipliğini düşünse, ihtilaf imtizaca sebep olur.”20

Gerçek bu merkezde olduğuna göre Ehl-i Sünnete düşen kendi mesleğinin mu-
habbeti ile yaşamak, başka yol ve yöntemleri red etmemek, küçümsememektir: “Her-
kes kendi mesleğine ‘hüve hakkun’ demeli, ‘huve’l-hak’ dememeli.”21 İslamiyet tevhid 
dinidir; bu dinin mensuplarına yakışan ittihad yani esasta birleşmektir, vesilelerde 
değil.22 Allah’a giden yollar sayısızdır. Kur’an ve sünnetten sapmadıktan sonra bu yol-
larda gidenlerin her biri ile “amaçta ittifak” edilebilir.

İslam’ın üzerine çöken bela ve musibetlere karşı Bediüzzaman adeta feryat ederek 
ehl-i Hakkı birliğe, uhuvvete, kardeşliğe çağırır. Zaruri gördüğü ittihadın nasıl olacağı-
nı ve ne zeminde gerçekleşeceğini şöyle ifade eder: “Ey ehl-i İslam! İşte küre-i zemin 
gibi ağır ve alem-i İslamiyet’e çökmüş olan mesaip ve devahiye karşı nokta-i istina-
dınız, muhabbet ile ittihadı, marifet ile imtizaç-ı efkârı, uhuvvet ile teavünü emreden 
nokta-i İslamiyettir.”23 “İttihat cehil ile olmaz. İttihat, imtizac-ı efkârdır; imtizac-ı efkâr 
marifetin şuaıyla olur.”24

İhtilafları bertaraf edecek hususlar uygulanamayacak türden değildir: Allah’ı, Ki-
tab’ı, Peygamber’i bir; inandıkları dinî temel inançları, yani zaruriyat-ı diniyeleri bir 
olan isanların teferruat sayılabilecek konularda ayrılığa düşmemeleri, dolayısıyla uz-
laşmaları zor değildir. “Füruat”a ait meseleler “vahdet”i sarsmaz, daha doğrusu sarsma-

19 a.g.e. 353.
20 Bediüzzaman Said Nursi, İlk Dönem Eserleri/Rumuz, (İstanbul: Söz Basım Yayın, 2012), 275.
21 a.g.e. 275.
22 Bediüzzaman Said Nursi, Mektubat, (İstanbul: Söz Basım Yayın, 2012), 381.
23 Bediüzzaman Said Nursi, İlk Dönem Eserleri/Sünuhat, (İstanbul: Söz Basım Yayın, 2012), 
344.
24 Bediüzzaman Said Nursi, İlk Dönem Eserleri/Rumuz, (İstanbul: Söz Basım Yayın, 2012), 280.

95

Köprü • Sayı 138 • Eylül-Ekim-Kasım-Aralık 2017 • ISSN: 1300-7785 • ss 89-104



malı.25 İhtilafların psikolojik sebeplerinden biri kıskançlıktır. Uhrevî meselelerde kıs-
kançlık olamaz, bu yola gidenlerin riya batağına saplanmaları ihtimali bulunmaktadır. 

Ümmetin gittiği ana yolda gitmek kişiyi hakka ulaştırır. Bediüzzaman’ın ifadesiyle, 
“Sevad-ı a’zama ittiba edilmeli. Ekseriyete ve sevad-ı a’zama dayandığı zaman, lakayt 
Emevilik, en nihayet Ehl-i Sünnet cemaatine girdi. Adetçe ekalliyette kalan salabetli 
Alevilik, en nihayet az bir kısmı Rafiziliğe dayandı.”26 Hak bulunmuşken, elde edilmiş-
ken “ehak/en hak” için ihtilaf çıkarılmamalı, der: “Hakta ittifak, ehakta ihtilaf oldu-
ğundan, bazen hak, ehaktan ehaktır; hasen, ahsenden ahsendir.”27

 “İman” ve “tevhid” muhabbetin gerçek sebebidir. Bediüzzaman bu iki kavramı 
Uhud Dağı'na, adaveti ise çakıl taşlarına teşbih eder. Mü’mine adavet beslemenin 
“kalpsizlik” olduğunu ifade etmesi çok dikkat çekicidir. İmanın gereği mü’mine mu-
habbettir. İslamiyet ise kardeşliği gerektirir.28 Mü'mine yakışan, hüsn-i zan ve muhab-
bettir: “Hüsnü zanla, muhabbet ve vahdetle memuruz.”29 

İslamiyet, kaynağını fenden ve felsefeden alan zorlu tehlikelerle karşı karşıya iken 
dahilde çakıl taşlarından değersiz meselelerle ihtilaf çıkarmak ve birbirine adavet 
beslemek doğru değildir: “Harici ve büyük bir düşmanın hücumu zamanında, dahili 
küçük düşmanlıkları bırakmak elzemdir… Bunun için daire-i İslamiye’de eskiden beri 
tarafgirane birbirine mukabil, muarız vaziyetini alan ehl-i İslam o dahili düşmanlıkları 
muvakkaten unutmak maslahat-ı İslamiye muktezasıdır.”30 

Müslümanlar ihtilaf etiklerinden zayıflamakta, bundan yararlanan ehl-i küfür ve 
müstevliler az bir kuvvetle çoğunluğu esaretleri altına almaktadır: “Hem mucib-i ta-
accüb, hem medar-ı teessüftür ki; ehl-i hak ve hakikat ittifaktaki fevkalade kuvveti 
ihtilaf ile zayi ettikleri halde; ehl-i nifak ve ehl-i dalalet, meşreplerine zıt olduğu halde; 
ittifak ediyorlar. Yüzde on iken, doksan ehl-i hakikati mağlub ediyorlar.”31 Müslüman-
ları birbirlerine bağlayan uhuvvettir. İman bütün müminleri bir babanın şefkat kanadı 
altında yaşayan kardeşler gibi kardeş sayar.32

25 Bediüzzaman Said Nursi, İlk Dönem Eserleri/Tuluat, (İstanbul: Söz Basım Yayın, 2012), 359.
26 Bediüzzaman Said Nursi, İlk Dönem Eserleri/Hakikat Çekirdekleri, (İstanbul: Söz Basım 
Yayın, 2012), 592.
27 a.g.e. 593.
28 Bediüzzaman Said Nursi, İlk Dönem Eserleri/Münazarat, (İstanbul: Söz Basım Yayın, 2012), 
501.
29 Bediüzzaman Said Nursi, İlk Dönem Eserleri/Sünuhat, (İstanbul: Söz Basım Yayın, 2012), 
324.
30 Bediüzzaman Said Nursi, Emirdağ Lahikası, (İstanbul: Söz Basım Yayın, 2012), 272.
31 Bediüzzaman Said Nursi, Kastamonu Lahikası, (İstanbul: Söz Basım Yayın, 2012), 199.
32 Bediüzzaman Said Nursi, Mesnevi-i Nuriye, (İstanbul: Söz Basım Yayın, 2012), 118.
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Bediüzzaman, ihtilaf ve adavete karşı çözümü yine Kur’an ve sünnete uymada 
görür: “Ey ehl-i iman! Bu müdhiş düşmanlarınıza karşı zırhınız: Kur’an tezgahında 
yapılan takvadır. Ve siperiniz, Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam’ın sünnet-i seniy-
yesidir.”33

Bediüzzaman’ın yıllar önce söylediği şu çarpıcı cümlenin ne kadar isabetli, ne denli 
gerçekçi olduğunu zaman ispat etmiştir: “Risale-i Nur’un bir kısım eczaları, alem-i İs-
lam’ın bizimle hakiki uhuvvetine vesile”dir.34

Sünnet-i Seniyye Bağlamında Nur Talebelerinin Vazifesi

Hayatını Kur’an hakikatleri ve sünnet-i seniyyeyi ihya etmeye adayan Bediüzza-
man’ın talebelerinden beklediği, sünnet-i seniyye yolunda sebat ve sadakatle ilerle-
meleridir. Mirkatü’s-Sünnet ve İhlas Risaleleri bu konudaki tahşidatının önemli göster-
geleridir. İşlediği hemen her konunun sonucunu Kur’an ve sünnete ittiba etme esasına 
bağlayan Bediüzzaman, talebelerinden de buna uymalarını ister. Çünkü ona göre Nur 
talebeleri, İslam ümmetini selamet sahiline çıkarmakla vazifeli geminin tayflarıdır. 
O, “Sünnete muhalif hareket etmemek ve siyasete karışmamak için yirmi üç sene iş-
kenceli esareti, hapsi, ihanetleri” göze almıştır.35 Bütün hayatında titizlikle ittiba ettiği 
sünnet-i seniyyeyi yaşama yolunda şeytanın insanın karşısına çıkarabileceği engelle-
ri isabetle tespit ederek müminleri ikaz etmeyi vazife bilmiş, “Şeytanın desiselerine 
müptela olan biçare insana, hayat-ı diniye, hayat-ı şahsiye ve hayat-ı içtimaiye selame-
ti ve sıhhat-i fikir ve istikamet-i nazar ve selamet-i kalb için muhakemat-ı Kur’aniye 
mizanlarıyla ve sünnet-i seniyye terazileriyle a’mâl ve hatıratını tart ve Kur’an’ı ve 
sünnet-i seniyyeyi daima rehber yap”36 diyerek tavsiyelerde bulunmuştur.

Nur risalelerinin, dolayısıyla talebelerinin vazifelerini de, “Risalet-in Nur, gerçi 
umuma teşmil suretiyle değil; fakat her halde hakikat-i İslamiyenin içinde cereyan 
edip gelen esas velayet ve esas takva ve esas azimet ve esasat-ı sünnet-i seniyye gibi 
ince fakat ehemmiyetli esasları muhafaza etmek bir vazife-i asliyesidir. Sevk-i zaru-
retle, hadisatın fetvalarıyla onlar terk edilmez.” sözleriyle sünnetlerin önemini ifade 
etmiş, talebelerinin bu hususta ihmalkarlık yapmamalarını önemle vurgulamıştır.37

Kur’an ve sünnete ittibada titizlik gösteren Nur talebelerinin imanda kemal dere-

33 Bediüzzaman Said Nursi, Lem’alar, (İstanbul: Söz Basım Yayın, 2012), 134.
34 Bediüzzaman Said Nursi, Emirdağ Lahikası, (İstanbul: Söz Basım Yayın, 2012), 442.
35 Bediüzzaman Said Nursi, Şualar, (İstanbul: Söz Basım Yayın, 2012), 538.
36 Bediüzzaman Said Nursi, İlk Dönem Eserleri/Nurun İlk Kapısı, (İstanbul: Söz Basım Yayın, 
2012), 130.
37 Bediüzzaman Said Nursi, Kastamonu Lahikası, (İstanbul: Söz Basım Yayın, 2012), 99.
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cesini bularak tarikat mürşitlerinin, velilerinin dikkatini çekeceğini, bu zatların onları 
elde etmek için çalışacaklarını fakat asıl hizmetlerinin Risale-i Nur dairesinde olması 
lazım geldiğini de hatırlatmayı ihmal etmemiştir.38 

Ehl-i Sünnet Dairesindeki Tarikatlarla İlişkiler

İslam dünyasında ve Osmanlı Devleti’nde pek çok müsbet hizmetleri olan tarikat 
ve tekkelerin önemini göz ardı etmeyen Bediüzzaman, bazı Ehl-i Sünnet ulemasının 
tarikatlara yönelttiği eleştirileri cevaplamış bu “güzide” müesseselerin hizmetlerine 
ve müntesiplerinin sarsılmaz imanlarına dikkat çekerek özetle savunmuştur: 

Her kurumda insanlardan kaynaklanan suiistimaller olabilir, bunlara bakıp o mü-
esseseyi karalamak ya da kapatmak doğru değildir. Tarikat bir hazine, bir ab-ı hayat 
pınarıdır, onu ortadan kaldırmak, hatadır. Eşyada kusursuz ve her ciheti hayırlı şeyler, 
meşrepler, meslekler az bulunur. İster istemez bazı kusurlar ve olumsuzluklar olabilir. 
Ehil olmayanlar içine girdiği için tarikatlarda bu tür olumsuz durumlar ortaya çıkma-
sı kaçınılmazdır. Ancak bazı kötü örneklere bakıp bu müesseseyi toptan yok etmeye 
çalışmak büyük bir yanlıştır. Allah, ahirette amelleri muvazene ederken hangi taraf 
ağır gelirse ona göre muamele eder. Tarikatın bu bağlamda asırlar boyunca gördü-
ğü hizmet göz önüne alınırsa hasenatı, iyilikleri ağır gelir. En büyük sevabı da bid’a-
ların hücum ettiği bir zamanda imanlarını muhafaza etmesidir. Tarikat mensubu, 
intisabından aldığı güçle sarsılmaz bir iman elde eder. Zındıkanın hücumlarına karşı 
imanını korur. Onun bu salabeti değme alimlerde yoktur.39

Bediüzzaman’ın, vartalarını, tehlikelerini de hatırlatarak, tarikatları savunması, 
içinden geçilen süreç dikkate alınırsa son derece önemlidir. Bediüzzaman bir âlim 
olarak üzerine düşeni yapmış, ikaz vazifesini yerine getirmiştir. Ancak menfî düşü-
nenlerin görüşleri uygulamaya konmuş, tekkeler ve zaviyeler kapatılarak insanların 
bu irfan yuvalarından beslenmelerinin önüne geçilmiştir. Umulanın aksine bir durum 
ortaya çıkmış,  halkın bu ihtiyacını istismar eden sahte mürşitler ortaya çıkmış, insan-
lar iğfal edilmiştir. 

Bediüzzaman, tarikat mensuplarının zikir ve ayinlerine ibadet gözüyle bakmala-
rının doğru olmadığını ancak zikir ve ayinlerin şeriata aykırı bir muhteva içermediği 
sürece mahzuru bulunmadığını beyan etmiştir:

“Sual: Tarikatlerdeki muhtelif zikir ayinlerine ne dersin?

Cevap: Ef’âl ve harekata ibadet nazarıyla bakılmamak şartıyla, hem vakar-ı zikre 

38 a.g.e. 106.
39 Bediüzzaman Said Nursi, Mektubat, (İstanbul: Söz Basım Yayın, 2012), 630.
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münafi olmamak, hem şer’an menhî hareket bulunmamak şartıyla zararsızdır.”40

Bediüzzaman, tarikatların haseneleri cümlesinden iki önemli örnek gösterir: “İşte 
Nakşibendiler, zikir hususunda ittihaz ettikleri zikr-i hafî sayesinde kalbin fethiyle, 
ene ve enaniyet mikrobunu öldürmeye ve şeytanın emirberi olan nefs-i emmarenin 
başını kırmaya muvaffak olmuşlar. Kezalik, Kadirîler de, zikr-i cehrî sayesinde tabiat 
tağutlarını tarumar etmişlerdir.”41

Nur Talebeleri ve Tarikat 

Bediüzzaman, ehl-i tarikatı, tarikattan elde ettikleri kemalatla Risale-i Nur hizme-
tine destek olmaya çağırır. Bu çağrıda meşreplerini terk etmeleri istenmez. Sadece 
destek olmaları beklenir: “Şimdi en mühim tekkeler ehli, ehl-i tarikattır. Bütün kuv-
vetleriyle Nur risalelerini nurlandırmaları ve sahip çıkmaları lazım ve elzemdir. Şim-
diye kadar ben yalnız iman hakikatini düşünüp ‘Tarikat zamanı değil, bid’alar mani 
oluyor’ dedim. Fakat şimdi sünnet-i Peygamberi dairesinde, bütün on iki büyük tari-
katın hulasası olan ve tariklerin en büyük dairesi bulunan Risale-i Nur dairesi içine, 
her tarikat ehli, kendi tarikat dairesi gibi görüp girmek lazım ve elzem olduğunu bu 
zaman gösterdi.

Hem ehl-i tarikatın en günahkarları dahi çabuk dinsizliğe girmiyor kalbi mağlup 
olamıyor. Onun için onlar tam sarsılmaz, hakiki Nurcu olabilirler. Yalnız mümkün ol-
duğu kadar bid’atlara ve takvayı kıran büyük günahlara girmemek gerekir.”42

Said Nursi, tarikat mensuplarına yaptığı çağrıyı genişleterek buna ilim ehlini de 
dahil etmiştir: “Risale-i Nur dairesinin yakınında bulunan ehl-i ilim ve ehl-i tarikat ve 
sofi meşreb zatlar, onun cereyanına girmek ve ilim ve tarikattan gelen eski sermaye-
leriyle ona kuvvet vermek ve genişlemesine çalışmak ve şakirdlerini teşvik etmek, ve 
bir buz parçası olan enaniyetini, tam bir havuzu kazanmak için, o dairedeki ab-ı hayat 
havuzuna atıp eritmek gerektir.”43

Bediüzzaman’ın Âlim ve Hocaların İtirazlarına Bakışı

Bediüzzaman’ın uhuvvet ve ittihada verdiği önemin bir göstergesi de kendisine 
yöneltilen tenkitlere karşı gösterdiği anlayış, hoşgörü ve müsbet tavırdır. O, bazı ufak 

40 Bediüzzaman Said Nursi, Eski Said Dönemi Eserleri/Hakikat Çekirdekleri, (İstanbul: Yeni 
Asya Neşriyat, Kasım 2010) 629.
41 Bediüzzaman Said Nursi, Mesnevi-i Nuriye, (İstanbul: Söz Basım Yayın, 2012), 136.
42 Bediüzzaman Said Nursi, Emirdağ Lahikası, (İstanbul: Söz Basım Yayın, 2012), 423.
43 Bediüzzaman Said Nursi, Kastamonu Lahikası, (İstanbul: Söz Basım Yayın, 2012), 154.
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tefek hususları büyüterek kendisini şiddetle tenkit edenler için talebelerine sağduyu 
tavsiyesinde bulunarak bu zatlara karşı menfi bir hareket içinde bulunmamaları uya-
rısında bulunmuştur. Bu konuda görüşlerini aynen sunuyorum: 

“İstanbul’da malum itiraz hadisesi ima ediyor ki, ileride, meşrebini çok beğenen 
bazı zatlar ve hodgam bazı sofi meşrebler ve nefs-i emmaresini tam öldürmeyen ve 
hubb-u cah vartasından kurtulmayan bazı ehl-i irşad ve ehl-i hak, Risale-i Nur’a ve 
şakirdlerine karşı kendi meşreblerini ve mesleklerinin revacını ve etbalarının hüsn-ü 
teveccühlerini muhafaza niyetiyle itiraz edecekler; belki dehşetli mukabele etmek 
ihtimali var. Böyle hadiselerin vukuunda bizlere, itidal-i dem ve sarsılmamak ve ada-
vete girmemek ve o muarız taifenin de rüesalarını çürütmemek gerektir.”44 “O vaiz 
ve alim zata benim tarafımdan selam söyleyiniz. Benim şahsıma olan tenkidini, iti-
razını, başım üstüne kabul ediyorum. Sizler de, o zatı ve onun gibileri münakaşa ve 
münazaraya sevk etmeyiniz. Hatta tecavüz edilse de beddua ile mukabele etmeyiniz. 
Kim olursa olsun; madem imanı var, o noktada kardeşimizdir. Bize düşmanlık etse 
de, mesleğimizce mukabele edemeyiz. Çünkü daha müdhiş düşman ve yılanlar var.”45

Bediüzzaman, sadece kendisini eleştirenleri değil bir takım zaruretleri baha-
ne göstererek bazı bid’aları işleyen hocalara karşı da dikkatli olunmasını, onlara 
sataşılmamasını tavsiye emiştir.  O, dahilde güç kullanılmasını kesinlikle doğru 
bulmamıştır. Bu tavrını siyasi meselelerde de göstermiş, isyanlara taraf olmamıştır: 
“Zamanın ilcaatıyla zaruretler ortalıkta zannederek bazı hocaların bid’alara taraftar-
lığından dolayı onlara hücum etmeyiniz. Bilmeyerek “Zaruret var” zannıyla hareket 
eden o biçarelere vurmayınız. Onun için kuvvetimizi dahilde sarf etmiyoruz.”46 

İhtilaflar karşısındaki temel tavrını şu cümlelerde ifade etmiştir: “Hem ihlas ve 
hakperestlik ise, Müslümanların nereden ve kimden olursa olsun istifadelerine taraf-
tar olmaktır.”47 “Ey ehl-i hak! Ey hakperest ehl-i şeriat ve ehl-i hakikat ve ehl-i tarikat! 
Bu müdhiş maraz-ı ihtilafa karşı birbirinizin kusurunu görmeyerek, yekdiğerinizin 
ayıbına karşı gözünüzü yumunuz.”48 “Dünyada en sevdiğim şey muhabbet ve en darıl-
dığım şey de husumet ve adavettir.”49

44 a.g.e. 242.
45 a.g.e. 304.
46 Bediüzzaman Said Nursi, Emirdağ Lahikası, (İstanbul: Söz Basım Yayın, 2012), 633.
47 Bediüzzaman Said Nursi, Lem’alar, (İstanbul: Söz Basım Yayın, 2012), 257.
48 a.g.e. 262.
49 Bediüzzaman Said Nursi, İlk Dönem Eserleri/Münazarat, (İstanbul: Söz Basım Yayın, 2012), 
502.
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Hizmet Ekolleri ile İlişkiler

Bediüzzaman gençlik çağlarından itibaren çok hareketli bir hayat sürmüştür. Ye-
tiştiği coğrafyanın ilim ve irfan bakımından kalkınması için İstanbul’a gelmiş, “Med-
resetü’z-Zehra” adını verdiği üniversitenin açılması için çalışmış, ilgililer nezdinde 
türlü girişimlerde bulunmuş, bu uğurda akıl hastanesini ve hapsi bile göze almıştır. 
Osmanlı Devleti’nin son dönemlerinde kurulan bazı cemiyetlere de “hamiyet-i diniye-
sinin icabı” olarak üye olmuş, bir yazısıyla İttihad-ı Muhammedî’ye binlerce taraftar 
kazandırmıştır. Meseleye yaklaşımını şu sözlerinden anlıyoruz: “İşittim, İttihad-ı Mu-
hammedî (asm) namıyla bir cemiyet teşekkül etmiş. Nihayet derecede korktum ki, bu 
ism-i mübareğin altında bazılarının bir yanlış hareketi meydana gelsin.

Sonra işittim, bu ism-i mübareği bazı mübarek zevat (Süheyl Paşa ve Şeyh Sadık 
gibi zatlar) daha basit ve sırf ibadete ve sünnet-i seniyyeye tebaiyete nakletmişler.”50 
Üzerinde önemle durulan husus, bütün Müslümanlara ait olan “ittihad-ı Muhammedî” 
isminin bir cemiyete tahsis edilmesinin doğuracağı sakıncalardır. Muhammed (asm) 
bütün Müslümanlarındır. Bir cemiyete tahsis edilirse ihtilafa sebep olabilir. Bediüzza-
man’ın bu endişesi cemiyetin sadece belirtilen hususlara yönelmesi ile giderilmiştir.  

İttihad-ı Muhammedî (asm) konusundaki hassasiyeti çok önemlidir. Bediüzzaman 
bu sözden ne anladığını ve ne beklediğini şu cümlelerle ifade eder: “Biz bu İttihad-ı 
Muhammedî ile isteriz ki, umum millet de asker gibi müttehit vücut olsun ve o mu-
habbet ve uhuvveti kuvveden fiile çıkarsınlar.”51 “Şimdiye kadar ihtilaf-ı efkârımızdan 
istibdat istifade etti. Kezalik, ihtilaf-ı İslamdan Avrupa istifade ederek istibdad-ı ma-
nevileri altında ezdi. Şimdi, evvela biz müttefik olalım; ta ki dest-i vifakı bizdeki gayr-ı 
Müslimlere de uzatabilelim.”52

Bediüzzaman’ın amacı şu cümleden açıkça anlaşılmaktadır: “İttihad-ı Muhammedî 
hedef ve maksadımızdır. Ve o noktaya çalışacağız. Şimdiki resmi İttihad-ı Muhamme-
dî ki, onun bir katresidir, o ittihad-ı Muhammedîye bir mukaddimedir.”53 Bu ittihadın 
tüzüğü sünnet-i seniyyedir: “Ve nizamnamesi sünen-i Ahmediyedir. Ve kanunnamesi 
evâmir ve nevâhi-yi şer’iyedir.”54

Bediüzzaman, dine hizmet amacıyla kurulan cemiyetlerin neyi hedeflemesi gerek-
tiğini de dile getirmiştir. O, her ortaya çıkan cereyana kapılmamış, araştırmış, hedef 

50 Bediüzzaman Said Nursi, İlk Dönem Eserleri/ Divan-ı Harb-i Örfi, (İstanbul: Söz Basım Yayın, 
2012), 390.
51 Bediüzzaman Said Nursi, Eski Said Dönemi Eserleri/Makalat, (İstanbul: Yeni Asya Neşriyat, 
Kasım 2010), 79.
52 a.g.e. 83.
53 a.g.e. 83.
54 a.g.e. 84.
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ve maksadını öğrendikten sonra tavrını belirlemiştir. Dinî hizmet amacıyla faaliyet 
gösterecek cemiyetlerin, “İki şartla umumunu takdis ve onlarla ittihat ederiz. Birinci 
şart, meşruta-i meşruayı muhafaza etmektir. İkinci şart, muhabbet üzerinde hareket 
etmek ve başka cemiyet-i İslamiyeye leke sürmekle kendine kıymet vermeye çalış-
mamak.”55 Bediüzzaman’ın ileri sürdüğü bu iki şart hayatı boyunca takip ettiği önemli 
prensipleridir: Meşruta-i meşruayı (buna hürriyet ve demokrasi de demek mümkün-
dür) muhafaza ve muhabbet, başkalarını lekelemeye çalışmamak…

Bediüzzaman, ilimde de meşrutiyeti/demokrasiyi ister. Çünkü ilmî istibdat, İslam 
dünyasında gelişmelerin önünü tıkamış, ilimde asırlarca sürecek bir tıkanma meyda-
na gelmiştir. Onun bu konudaki düşünceleri üzerinde önemle durulmayı gerektirir. 
Yıllar önce dile getirdiği düşüncelerinin doğruluğunu bugün aşikâr bir biçimde gö-
rüyoruz: “Meşrutiyet-i ilmiye hakkıyla teessüs etse, ehl-i taharri-yi hakikatin imda-
dıyla, fünun-ı sadıkanın muavenetiyle, insafın yardımıyla, şu fırak-ı dalle Ehl-i Sünnet 
ve’l-Cemaate dâhil olacakları kaviyyen me’muldur.”56 Eğer ilmi istibdat olmasa fırak-ı 
dallenin Ehl-i Sünnete katılacağı görüşünü ileri sürmesi de çok dikkat çekicidir.

Bediüzzaman, Ehl-i Sünnet dairesindeki ekol/mekteb ve hareketlerle, yaygın eği-
tim kurumlarıyla işbirliğini türlü vesilelerle dile getirmiş, irtibat imkânlarını aramış 
bu amaçla eserlerini İslam dünyasının önemli şehirlerindeki âlim ve üniversitelere 
göndermiştir. Bunlardan biri Ezher Üniversitesi’dir. Bediüzzaman, kurmayı arzuladığı 
Medresetü’z-Zehra’yı Anadolu’nun her şehrinde kurulan Nur medreseleri ile bir ma-
nada kuvveden fiile çıkarmış ve bunu, “Ezher’in bir mahdumu” olarak takdim etmiştir. 
Bediüzzaman davranışıyla bu önemli üniversitenin hocalarının dikkatini eserlerine 
ve hizmet tarzına çevirmeyi amaçlamıştır, diyebiliriz: “Nur risalelerinin Medrese-
tü’z-Zehrası, Câmiü’l-Ezher’in şefkatine çok muhtaç bir mahdumudur.”57

Bediüzzaman hem Eski Said dönemindeki eserlerinde hem de daha sonra tale-
belerine ve ilgili makamlara gönderdiği mektuplarında her fırsatta sünnet-i seniyye 
vurgusu yapmış, Müslümanların uhuvveti için çaba göstermiştir. Talebelerine sünnete 
uymayı ısrarla tavsiye etmiş, söylediklerini hayatında bizzat uygulayarak örnek ol-
muştur. Bu konuda bir askerlik örneği verir: “Herkes kendi aleminde bir kumandan 
olduğundan alem-i asgarında cihad-ı ekber ile mükelleftir. Ve ahlak-ı Ahmediye ile 
tahalluk ve sünnet-i Nebeviyeyi ihya ile mükelleftir.”58 Hayatı boyunca Kur’an haki-

55 a.g.e. 94.
56 Bediüzzaman Said Nursi, İlk Dönem Eserleri/Münazarat, (İstanbul: Söz Basım Yayın, 2012), 
449.
57 Bediüzzaman Said Nursi, Emirdağ Lahikası, (İstanbul: Söz Basım Yayın, 2012), 238.
58 Bediüzzaman Said Nursi, Eski Said Dönemi Eserleri/Makalat, (İstanbul: Yeni Asya Neşriyat, 
Kasım 2010), 56.
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katlerini neşretmiş ve iki önemli hedefini ısrarla dile getirmiştir: Doğuda açılacak 
Medresetü’z-Zehra ve bu üniversitenin hizmet edeceği ittihad-ı İslam: “Bu zamanın 
en büyük farz ibadeti ittihad-ı İslam'dır.”59

Sonuç

Eserlerinden anladığımız ve tespit edebildiğimiz kadarıyla Bediüzzaman, gerek 
Eski Said gerekse Yeni Said döneminde yazdığı risale ve mektuplarında hassasiyetle 
Kur’an ve sünnete ittibanın ehemmiyeti üzerinde durmuş, talebelerini ve Müslüman-
ları Hz. Peygamber’in (asm) yoluna uymaya sürekli teşvik etmiştir. Tespitlerimizi şu 
şekilde ifade edebiliriz:

Tarikatlar önemli müesseselerdir. Bediüzzaman, tarikatlara karşı olanların olum-
suz görüşlerini çürütmüş, ehl-i tarikin Risale-i Nur’a destek olmalarını arzu etmiştir. 
Ehl-i Sünnet arasındaki ihtilaflar şer güçlerin işine yaramakta, Batılılar ve zındıka ih-
tilaftan yararlanarak az bir kuvvetle pek çok Müslümana hükmedip onları ezmektedir. 
Müslümanlar arasındaki ihtilaf, anlaşmazlık ve adavetler şahsi garaz ve enaniyetten 
kaynaklanmaktadır. İhtilaf ve adavetlere çare İslam kardeşliği ve tevhiddir.

Müslümana layık olan haset, kıskançlık değil, Müslümanların istifadesini esas al-
mak ve kimden yararlanırlarsa yararlansınlar taraftar olmaktır. Uhuvvet ve İhlas Risa-
leleri İslam kardeşliğini yerleştirmek için son derece önemli eserlerdir. İslam’a hizmet 
iddiasında bulunanlar kendi mesleklerinin muhabbeti ile hareket etmeli. Herkes 
kendi mesleğini doğru kabul edebilir. Başkalarının tarzını, yöntemini red etmek ya 
da yok saymak doğru değildir. İnsanlar ancak hür olduklarında mutlu olabilirler. 
Her türlü istibdat zararlıdır.  Bediüzzaman’a göre dahilde güç kullanmak asla tasvip 
edilemez. 

Sünnet-i seniyye dairesinde hareket edenler vesilede/araçta değil maksatta/amaç-
ta ittifak etmelidir.  Nur Talebeleri kendi aralarında sıkı tesanüt ve kardeşlik duygula-
rı içinde bulunmalıdır. Bediüzzaman, şahsına yapılan itirazları olgunlukla karşılamış, 
yanlış anlaşılacak hususların bizzat yapılacak görüşmelerle tashihine önem vermiştir. 
Ülkemizde yıllardır süren terörün kaynağını ta ilk gençlik yıllarında tespit etmiş, it-
tihad-ı İslama vesile olacak bir üniversitenin açılması konusunda büyük gayret gös-
termiş ve en büyük hedefinin bu üniversite ile ittihad-ı İslam olduğunu vurgulamıştır.

59 a.g.e. 67.
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IRKÇILIĞIN REÇETESİ: TEVHİD EKSENLİ BİLİM EĞİTİMİ VE DİN

Atilla YARGICI1

Giriş: Irkçılığın Sebepleri ve Sonuçları

19 ve 20. yüzyıllar ırkçı anlayışların yayıldığı ve kabul gördüğü yüzyıllardır. Özellikle 
Avrupa ülkelerinde beyaz ırkın üstünlüğü düşüncesi, beyaz adamın diğer kıta ve me-
deniyetlere emperyalist, sömürgeci bir anlayışla yayıldığı bir dönemde, “geri kalmış” 
ülkeleri sömürüp, insanlarını köle gibi kullanmanın en temel dayanağını oluştur-
muştur. Tabiri caiz ise minareyi çalan kılıfını hazırlamıştır. İnsanlığın ortak çabasının 
ürünü olan ve büyük ölçüde İslam dininin bilime bakış açışının ve Müslüman ülkelerdeki 
bilimsel tekamülün çok önemli katkısı olan bilimsel gelişmeleri, beyaz adam kendine 
mal edince, bu üstünlüğü  “öteki”ni, yani başka ırktan ve dinden olanları sömürgeleş-
tirmeye veya tarih sahnesinden silme gayretine gerekçe yapmıştır. Sözde bilimsel bazı 
teoriler de bu sömürgeciliği, ayrımcılığı, çatışmaları körüklemiştir. Belki de böyle bir 
maksat için uydurulmuştur bu teoriler.  Teorinin Darwinizm olduğunda şüphe yok.

Darwin’in Evrim Teorisi’nin en temel iki mekanizması “mutasyon” ve “doğal se-
çilim”dir. Buna göre bütün canlılar, geçmişte yaşamış tek bir ortak atanın tesadüfi 
değişim süreci geçirmiş nesilleridir. Evrim teorisine göre, canlılığın devamlılığı ve 
türlerdeki çeşitlilik; doğal seçilim ve mutasyonlarla sağlanır. Doğal seçilim; canlının 
doğadaki şartlara uyumunu ve hayatta kalmasını sağlayan, en uygun genetik karakter-
lerin ayıklanmasıdır. Darwin’in teorisine göre doğal seçilim, canlıların varlığını ve çe-
şitliliğini açıklayan yegane teoridir. Doğal seleksiyon(seçilim) denen bu mekanizmayı, 
düşüncesiz ve tamamen tesadüfi, doğal güçler yönetir. Kontrol yoktur. Hiçbir amacı 
yoktur. Bu yüzden, canlılardaki değişim ve gelişim, anlık yararlara göre gerçekleşir. 
Doğal seçilim sayesinde canlılar, kendiliğinden ve çevresel faktörlerin etkisiyle, avan-
tajlı değişimler geçirirler. Böylece, çevreye uyum sağlayan, “başarılı fertler ayakta ka-
lır,” “çevreye uyum sağlayamayanlar ise elenir.” Değişimi sağlayan ana mekanizma ise, 
“mutasyonlar”dır.

Bir bakıma Darwin, bu mekanizmaya ilahi bir anlam yüklemiştir. Darwin’in düşün-
celerinde asla bir yaratıcıya yer yoktur. Bu sebeple Evrim Teorisi, Allah’ı reddetmek 
zorundadır. Darwin, doğal seçilimden kusurları ayıklayan ve sürekli mükemmelliği 
sağlayan bir mekanizma olarak bahseder. Bugünkü Darwinciler ise, daha fazlasına 
inanırlar.

1 Doç. Dr., Harran Üniversitesi, atiyar1963@yahoo.com
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Tüm canlıların tesadüflerin ürünü olduğunu, insanın da maymun benzeri canlılar-
dan evrimleştiğini iddia eden Darwin’in evrim teorisi, sömürgeci anlayışa büyük des-
tek vermiştir. Çünkü bu teoriyle birlikte, sömürülen yerlilerin “bir tür hayvan” oldukları 
düşüncesine “bilimsel bir dayanak” göstermek mümkün hale gelmiş oluyordu. Teorinin 
bilimsel bir dayanağının olması önemli değildi. Önemli olan emperyalist düşünceye 
hizmet etmesiydi.  Bu teori  üzerine düşen görevi fazlasıyla yaptı. 

Darwin, insanların yarı-maymun atalardan evrimleşerek bugünkü durumlarına 
geldiklerini ileri sürüyordu. Türlerin Kökeni isimli kitabının alt başlıklarından birisi 
“The Preservation of Favored Races in the Struggle for Life” idi. Yani, “hayat mücadele-
sinde kayrılmış ırkların korunması.” Onun teorisine göre ekonomik ve teknolojik ola-
rak kuvvetli olan ırklar, kayrılmış ırklardır. Bu ırklar diğer aşağı ırkları yok edecektir. 
Ya da onları köle olarak kullanmayı hak etmektedir.

Amerikalı biyolog Edwin G. Conklin, diğer ırkçı Darwinistler gibi temelsiz fikirle-
rini şöyle dile getirir:

Herhangi bir modern ırkın Neandertal ya da Heidelberg tipleri ile karşılaştırıl-
ması şunu gösterir: Zenci ırklar, beyaz ve sarı ırklardan çok orijinal ırka (maymunsu 
atalara) benzemektedir. Her faktör, beyaz ırkın üstünlüğüne inananları, ırkın saflığını 
korumak, diğerlerinden ayrımını pekiştirmek ve sürdürmek için çaba harcamaya 
yöneltmelidir.2

Oxford Ünversitesi’nden Paleontoloji ve Jeoloji profesörü William Sollas da 1911 
yılında yayınlanan Ancient Hunters (Eski Avcılar) adlı kitabında ırkçı görüşlerini şu 
şekilde açıklamıştı:

Adalet güçlünün elindedir ve her ırka gücü oranında paylaştırılmıştır. Bir toprağı 
işgal için öncelik anlamı taşımamasına rağmen, orada hak talep etmeyi sağlayacak 
olan güç kullanımıdır. Bu nedenle, mümkün olan her yolu deneyerek güç artırımına 
gitmek, her ırkın olduğu kadar insan soyunun da kendine karşı bir görevidir. İster 
bilim, ister eğitim, ister savunma örgütlenmesi alanlarında olsun, organik dünyanın 
güçlü fakat lütufkar hükümdarı olan doğal seleksiyonun, bunu hızla ve sonuna kadar 
gerçekleştirmemesi bir ceza, doğrudan doğruya bu görevin yerine getirilmemesi 
olacaktır. 

Örneğin Darwin, İnsanın Türeyişi adlı kitabında zenciler ve Aborijinler gibi bazı 
ırkların sözde aşağı ırklar olduklarını ve hayatta kalma mücadelesi içinde, gelecekte 
elenerek ortadan kalkacaklarını iddia etmiştir:

2 bkz. Edwin Grant Conklin, The Direction of Human Evolution, (New York : Charles Scribner’s 
Sons, 1921) 34.
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Belki de yüzyıllar kadar sürmeyecek yakın bir gelecekte, medeni insan ırkları, vah-
şi ırkları tamamen yeryüzünden silecekler ve onların yerine geçecekler. Öte yandan 
insansı maymunlar da kuşkusuz elimine edilecekler. Böylece insan ile en yakın akra-
baları arasındaki boşluk daha da genişleyecek. Bu sayede ortada şu anki Avrupalı ırk-
lardan bile daha medeni olan ırklar ve şu anki zencilerden, Avustralya yerlilerinden ve 
gorillerden bile daha geride olan babun türü maymunlar kalacaktır.3

İşte sömürgeci anlayışın kendisine bulduğu “kutsal bilimsel” dayanak Darwin ve 
taraftarları tarafından ortaya atılan bu temelsiz düşüncelerdir. Ama dinin dışlandı-
ğı, bilimin kutsandığı bir süreçte, bilimsel olarak lanse edilen bir düşüncenin bilimi 
kutsayanlar tarafından ne kadar büyük bir istekle kabul edildiği de tarihi bir realite. 
Dünya Savaşları, kutsanan sosyal Darwinizmin vahşi ürünü. Avrupayı fethedip ili-
min yayılmasına sebep olan Müslüman Türkleri “aşağı ırk ve barbarlıkla itham eden” 
Darwin’in ortaya attığı  bu teori,  sebep olduğu büyük savaşlarla gerçek barbarların 
kimler olduğunun ortaya çıkmasına sebep olmuştur. 

Nursi’ye Göre Irkçlığın Reçetesi ve Panzeheri

Said Nursi, eserlerinde ırkçılık konusunu tahlil edip bu hastalığa çözümler üre-
tirken, ırkçılığın tarihsel arka planına ve bunun sonuçlarına temas etmiştir. On İkinci 
Söz’deki “hikmet-i felsefe ile hikmet-i Kur’an’iye”nin insanın sosyal hayatına verdiği 
terbiyeleri mukayese ederken kullandığı ifadeler, bu sosyal Darwinizm’in ortaya attı-
ğı dayanaksız ama etkili teorinin kısa analizini oluşturmaktadır. Ona göre, felsefe’nin 
(ki bu dinsiz, inancı dışlayan, bilimi kutsallaştıran felsefedir) sosyal hayatta dayanak 
noktası “kuvvet”tir. Hedefi menfaattir. Hayat prensibi mücadeledir. Toplulukların ba-
ğını “unsuriyet, menfi milliyet” olarak kabul eder. Semereleri, meyveleri ise, “nefsani 
hevesleri tatmin insanlığın ihtiyaçlarını artırmaktır.” Buna göre, kuvveti esas almak 
tecavüz etmeyi; menfaat, boğuşmayı; cidal çarpışmayı; ırkçılık, başkasını yutmakla 
beslenmek olduğundan tecavüzü netice verir. Bu yüzden, insanlığın mutluluğu yok 
edilmiştir.4

Bediüzzaman, bir taraftan Avrupa emperyalizmin kendisine bulduğu dinsiz 
Darwinist temeli analiz ederken, diğer taraftan bu ırkçılık anlayışının “Dessas Avru-
pa zalimleri” tarafından Müslümanların içinde menfi bir şekilde uyandırıldığına, bu-
nun amacının da “parçalayıp yutmak” olduğuna dikkat çekmektedir.5 Hatta ırkçılığı, 
“Frenk illeti” olarak da tarif etmektedir. Bir soruya verdiği cevapta şöyle demektedir:

3 bkz. Charles Darwin, The Descent of Man, (New York: A L. Burt Co., 1874, 2. Baskı) 178.
4 bkz. Bediüzzaman Said Nursi, Sözler, (İstanbul: Söz Basım Yayın, 2012), 547.
5 bkz. Bediüzzaman Said Nursi, Mektubat, (İstanbul: Söz Basım Yayın, 2012), 451.
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“Eğer derseniz ‘Sana Said-i Kürdi derler. Belki sende unsuriyetperverlik fikri var, o 
işimize gelmiyor’ ben de derim:

‘Hey efendiler! Eski Said ve Yeni Said’in yazdıkları meydanda. Şahit gösteriyorum 

ki, ben  َاَْ اِلْساَلِميَُّة َجبَِّت اْلَعَصِبيََّة اْلَاِهِليَّة  ferman-ı kat’ı�siyle, eski zamandan beri menfi 
milliyet ve unsuriyetperverliğe, Avrupa’nın bir nevi frenk illeti olduğundan, bir zehr-i 
katil nazarıyla bakmışım. Ve Avrupa, o frenk illetini I�slam içine atmış, ta tefrika versin, 
parçalasın, yutmasına hazır olsun diye düşünür. O frenk illetine karşı eskiden beri 
tedaviye çalıştığımı, talebelerim ve bana temas edenler biliyorlar.”6

Görüldüğü gibi Nursi ırkçılık anlayışını bir Frenk illeti ve öldürücü bir zehir ola-
rak nitelendirmekte, bu hastalığı tedavi etmeye çalıştığını bildirmektedir. On İkinci 
Söz’deki tahlil, ırkçılık hastalığının sebebinin teşhis edilmesi ve tedavisinin gösteril-
mesidir. Çünkü önce hastalığın teşhis edilmesi gerekir. Sonra bu hastalığın insanlığın 
sosyal bedeninde nasıl bir tahribat yaptığını da tespit etmiştir.

 Onun şu ifadeleri hastalığın dehşetli  neticelerini gözler önüne sermektedir:

“Evet, menfi milliyetin tarihçe pek çok zararları görülmüş. Ezcümle, Emeviler, bir 
parça fikr-i milliyeti siyasetlerine karıştırdıkları için, hem alem-i İslam’ı küstürdüler, 
hem kendileri de çok felaketler çektiler. 

Hem Avrupa milletleri şu asırda unsuriyet fikrini çok ileri sürdükleri için, Fran-
sız ve Almanın çok şeâmetli ebedi adavetlerinden başka, Harb-i Umumideki hâdisât-ı 
müthişe dahi, menfi milliyetin nev-i beşere ne kadar zararlı olduğunu gösterdi. 

Hem bizde, iptida-yı Hürriyette, Babil Kalesi’nin harabiyeti zamanında ‘tebelbül-ü 
akvam’ tabir edilen teşâub-u akvam ve o teşâub sebebiyle dağılmaları gibi, menfi mil-
liyet fikriyle, başta Rum ve Ermeni olarak pek çok kulüpler namında sebeb-i tefrika-i 
kulub, muhtelif mülteciler cemiyetleri teşekkül etti. Ve onlardan şimdiye kadar ec-
nebilerin boğazına gidenlerin ve perişan olanların halleri, menfi milliyetin zararını 
gösterdi.”7

Bu teşhislerden anlaşılmaktadır ki, ırkçılığın temelinde bir teori olmaktan öteye 
gidemeyen ve inançsızlığı esas alan pozitivizm ve onun önemli bir destekçisi olan 
Darwinizm vardır. Bu bilimsellik adı altında sunulan safsataya göre, eğer insan ve 
bütün canlılar tesadüfen dünyaya gelmişse, insan da maymundan türemişse, hay-
vanların ve insanların güçlenip mücadele etmesi, karşıdakini mağlup ederek hak ve 
adaletin kuvvetlinin elinde olması kaçınılmaz bir sonuç olacaktır. Böyle bir anlayışın 
temelinde inançsızlık olunca, Rabbimize karşı sorumluluk duygusu ortadan kalkmak-

6 a.g.e. 99.
7 a.g.e. 452.
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ta, bu da ister istemez başka insanlara karşı sorumsuzca davranmaya, güçsüz olanla-
rı ezmeye, onları ortadan kaldırmaya, onları köleleştirmeye yol açmaktadır. İşte tam 
da Avrupa’nın ırkçılığı benimseyen devletlerinin yaptığı ve yapmakta olduğu şey de 
budur. Başkasının emeğini, zenginliklerini, kültürünü yutmakla beslenen böyle bir 
canavar, yavrusunu ceylana benzeterek yiyen aslana, ya da yavrusunu fareye benze-
terek yiyen vahşi bir kediye benzemektedir. Ama canavar hayvanlar bir canlıya zarar 
verirken, insan ırkçılık vasıtasıyla öyle bir canavara dönüşmektedir ki, milyonlarca in-
sanı öldürmekten çekinmemektedir. Sadece kendine menfaat sağlamak,  gayr-i zaruri 
ihtiyaçlarını ihtiyaç olarak görüp onları tatmin etmek için haklı haksız demeden daha 
fazla kazanmaya, daha fazla sömürmeye çalışmaktadır. 

Türkiye Cumhuriyeti Devleti, kuruluşundan itibaren Osmanlı’nın bütün ırkları 
kucaklayıcı İslam’ın engin hoşgörüsü temeline dayanan Osmanlılık üst kimliğini red-
detmiş, onun yerine  “Türk vatandaşlığı” ilkesini 1924 Anayasasına koymuştur. Ve bu-
nunla birlikte “Ne mutlu Türküm diyene” sloganı böyle bir ayrımcı anlayışın kışkırtıcı 
bir görüntüsü olarak ortaya çıkmıştır. Kürtlerin ve Arapların yaşadığı dağlarda “Ne 
mutlu Türküm diyene” yazısını okuyan Türk olmayan her vatandaş yıllar boyunca 
bundan rahatsızlık duymuştur. Son zamanlarda bunların büyük ölçüde kaldırıldığına 
şahit oluyoruz. Okullarda bir zamanlar tek parti döneminin ırkçı düşüncesinin yadiga-
rı olarak okutulan andımızın “Türküm. Doğruyum” diyebaşlaması köken olarak Türk 
olmayanlarda ciddi tepkiler ve rahatsızlıklar oluşturmaktaydı. Cumhuriyetin ilk yılla-
rında “Türk’ten başka ırk yok, bilimden ve kemalizmden başka din yoktur” düşüncesi, 
kökenini diğer ırkçı anlayışlar gibi pozitivist Darwinist anlayışlardan almıştır. İslam 
dünyasının paramparça olması bu ırkçı düşüncelerin etkisiyle gerçekleşmiştir. Hatta 
aynı ırka sahip olan Araplar bile tek bir büyük devlet olarak bırakılmamış, onlarca 
parçaya bölünmüştür. “Parçala-Yönet” politikası tatbikat sahasına konulmuştur.  Bu 
anlayışlar, bir taraftan komşu ülkeleri birbirine düşman haline getirirken, diğer ta-
raftan bizim gibi ülkelerde çok talihsiz olayların yaşanmasına sebep olmuştur. Kürt 
olana Türksün demek, Kürtleri Türk yapmaz ve yapmamıştır. Bu yaratılıştan gelen 
hakka karşı takınılan olumsuz tavırlar, devlete karşı olumsuz düşüncelerin ve fiillerin 
filizlenmesine sebep olmuştur. Irkçılık birleştirici değil, ayrıştırıcı ve çatışmaları, kav-
gaları körükleyici bir fonksiyon üstlenmiştir. Özellikle ihtilal dönemlerinde dindarlar-
la birlikte Kürt kardeşlerimize karşı da kasıtlı olarak yapılan kötü muameleler, Kürt 
ırkçılığı fikrini doğurmuştur. Sanki bir görünmez el, uyguladığı baskı ve zulümlerle 
Kürt vatandaşlarımızın gençlerinin dağlara çıkmasını teşvik etmiş gibidir. 

Terörün beslenmesinde bu ayrıştırıcı davranışların etkisini görmemek mümkün 
değildir. Şimdi devletimiz bu yanlışları ortadan kaldırma, bu yaraları sarma peşinde-
dir. 
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O halde, sorunun temelinde inançsızlık, bilimin kutsallaştırılması ve pozitivist 
Darwinist anlayışlar olduğuna göre, çözüm de tekrar inancın sağlamlaştırılması, 
bilimin inançsızlık cenderesinden kurtulmasıyla, Darwinist anlayışların zihinlerden, 
kitaplardan ve politikalardan kaldırılmasıyla gerçekleşecektir. Bunun için Said Nursi, 
bilimlere tehvid açısından yaklaşan bir yorumu kendi coğrafyamızda yaygınlaştırma 
çabası içinde olmuştur. Bilim ve dinin birlikte okutulması için teklif ettiği Medrese-
tü’z-Zehra projesinin de, kaleme aldığı Risale-i Nur eserlerinin de gayeleri aynıdır. 

Sonuç

Varlıkların tesadüfen oluşmadığına, insanın bir Yaratıcısının olduğuna inanan ne-
siller, ırkların bir üstünlük aracı olmadığını, tam aksine Kur’an’da ifade edildiği gibi 
bir tanışma ve yardımlaşma vesilesi olduğunu anlayacaktır. Bu inanç insana sorum-
luluk duygusunu verecek güçtedir. Allah’a karşı sorumlu olduğunu, ahirette yaptığı 
davranışların hesabını vereceğini bilen ve öyle itikad eden kimselerin, ırk ayırımcı-
lığı yapması, başka ırktan olanları ötekileştirmesi ve horlaması, onlara zulmetmesi 
mümkün değildir. Bir ırk ne kadar ekonomik ve teknolojik açıdan güçlü olursa olsun, 
bunu ayırım yapmadan insanlığın yararına kullanma düşüncesine ancak kalbi iman 
ve güzel ahlak ile dolu bir kimse sahip olabilir. Bu yüzden inanan bir insan bir taraf-
tan inananların kardeş olduğu ilahi prensibini kabul ederken, diğer taraftan mümin 
olmayanları da insanlık kardeşliği içerisinde telakki eder. Kendisine haksızlık yapma-
yan kimselere haksızlık yapmamayı, şahsına yapılan haksızlıkları affetmeyi bir şiar 
haline getirir. İslam’ın insana sağladığı bu inançla bağlantılı güzel ahlak toplumun 
fertlerinde hâkim olduğu zaman, ırkçılıktan doğan ayrımcılık ve haksızlıklar ortadan 
kalkar, iman kardeşliği ortaya çıkar. Böylece toplum her an patlamaya hazır bir bom-
ba olmaktan kurtulur, huzurlu ve mutlu, yaşanası bir toplum olur. Bu bağlamda  Said 
Nursi’nin kaynağını Kur’an ve sünnetten alan Uhuvvet Risalesi’nin toplumsal barışın 
ve kardeşliğin ana dinamiklerinin yerleştirilmesi açısından büyük bir seferberlikle bu 
ülkede bulunan herkese ulaştırılması gerekir.8 

O halde toplumun ırkçılık, menfi milliyetçilik gibi ötekileştirici travmalardan kur-
tulması sloganik İslam anlayışıyla değil,  ancak inanç ve ahlak eksenli kardeşlik proje-
sini hayata geçirecek bir  eğitim ile mümkün olur. 

8 Kardeşlik ile ilgili bkz: Nursi, Mektubat, 373.
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İHLAS

Kaplan ÜSTÜNER1

Giriş

Tasavvufun kâl değil hâl ilmi olduğu söylenir. Bu söylemle, tasavvufun konuşarak 
ve yazarak değil yaşanarak anlaşılabileceği kastedilir. Bununla birlikte tasavvufun 
dile getirilen ve yazıya dökülen bir yönü olduğu da anlatılır.

Konumuz tasavvuf değil. Dilimizde kullandığımız bazı kelimeler vardır. Herkes ta-
rafından dillendirilir ama anlamı fazla bilinmez. Belki de bilinir ama tam olarak anla-
tılamaz. Bu kelimelerden biri, “ihlas”tır.

İhlas “arınmak, saflaşmak, kurtulmak” anlamındaki hulûs/halâs kökünden türe-
miş bir kelimedir. Arapçada kelimenin kök anlamıyla daima bir ilgisinin olduğu bilinir. 
Bu sebeple, kelimenin kök anlamını her zaman hatırda tutmak gerekir.

İhlasın kelime anlamı; bir şeyi, içine karışmış ve değerini düşürmüş olan başka 
şeylerden temizleyip arındırmak, saflaştırmaktır.

İhlasın terim manası ise bütün davranış ve sözlerde yalnız Allah’ın rızasını gözet-
mek demektir.

İhlasta saf, temiz, halis ve samimi olma durumu söz konusudur.

Uhrevi ve dünyevi işlerde ihlas aranır.

İhlas, kul ile Allah arasında bir sırdır. Bu sebeple anlaşılmasında zorluklar yaşanır.

Kur’an-ı Kerim’de ihlas, peygamberlerin başlıca niteliklerinden sayılmıştır. 

İhlaslı olmayı öğütleyen Hz. Peygamber (asm); “Ya Rab! Beni sana karşı ihlaslı bir 
kul yap.” Şeklinde dua etmiştir.

Bu yazıda ihlasın bazı kavramlarla ilişkisine kısaca değinilecektir.

İhlas-Rıza

İhlas bütün amellerin sadece Allah’ın rızası için yapılmasıdır. Her zaman, yer ve 
durumda yalnızca Hakk’ın rızasının gözetilmesidir. Onun rızasına kavuşmaktır. Bun-
dan dolayı davranış ve sözlerde iyi düşünmek gerekir. Amaç Hakk’ın rızasını mı ka-

1 Prof. Dr., Harran Üniversitesi, kaplanustuner@yahoo.com
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zanmak, yoksa başkalarının rızasını mı? Bu sorunun cevabını bilmek kolay değildir. 
En doğru cevabı kişinin kendi vicdanı verecektir. 

İhlas-Riya

İhlas, riyanın zıttıdır. İhlas ibadet ve iyilikleri, riyadan ve çıkar kaygılarından arın-
dırıp sadece Allah rızası için yapmaktır. İhlas gösteriş arzusundan kalbi temizlemektir.

İhlas-Birlik

İhlas inanan insanlarla birlik olmayı gerektirir. İnançlı kişi en büyük dayanak nok-
tası olarak Allah’ı görür, ona tevekkül eder ve ona teslim olur. İhtiyaç duyduğunda 
ondan yardım ister. Bu durum sosyal bir varlık olan insanın toplumsal ilişkilerini de 
olumlu şekilde etkiler. Çünkü yaratılanı Yaratan’ından ötürü kardeş bilir ve sever. Bir-
lik ve beraberlik bağını daima güçlendirmeye çalışır.

İhlas-Sevap

İhlas, amel ve ibadetlerin karşılığında sevap istememektir. “Herkes benim sözümü 
dinlesin. Bu sayede ben daha çok sevap kazanayım” düşüncesi sevapta hırs göstermek 
ve sayı çokluğuna önem vermek anlamına gelir. Bilindiği gibi hırs, zarara sebep olur. 
Sevap hırsı da bu kurala dâhildir. Çünkü benliğe ve gurura yol açıp ihlası kaçırabilir. 
Allah’ın rızası ise sayı çokluğu ile değil ihlas ile kazanılır. Bu sebeple sevabın yahut 
sayının çokluğu değil Hakk’ın rızası gözetilmelidir. 

İhlas-Teveccüh

İhlas, insanların ilgi, teveccüh, takdir, alkış gibi nefsin hoşuna gidecek söz ve dav-
ranışlarından kaçınmaktır. İnsanların teveccühü istenmez, ondan uzak durulur. Te-
veccühün kişiyi riya ve şöhrete yöneltebileceği için ihlasa zararı olabilir. İhlaslı insan, 
başkaları beni beğensin, bana ilgi göstersin diye çaba göstermez. Şöhret arzusuyla 
başkalarından saygı ve sevgi bekleyen kişi ihlası kaybeder, riyaya girer.

İhlas-İstiğna

İhlas manevi hizmetlerin karşılığında maddi ücret istememektir. Allah için çalışan 
ihlaslı kişilere varlıklı insanlar yardım edebilir. Fakat başkalarının bu yardımı istenil-
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mez. Kalben de olsa beklenti içine girilmez. Belki ummadığı bir halde verilir. Verilse 
de hoşlanılmaz ancak İlahi bir ihsan olarak düşünülebilir. İnsanlardan maddi karşılık 
beklenince ihlas kaçar. Çünkü Allah rızası için yapılan işlerde maddi menfaat arzu-
lanınca nefis, devreye girer. O menfaati başkasına kaptırmamak için, diğer insanla-
ra hatta kardeşine karşı rekabet hissi uyanır ve ihlas zedelenir. Dini değerleri dünya 
menfaatlerine tercih etme ve insanların minneti altına girme tehlikeleriyle karşı kar-
şıya kalınabilir. 

İhlas-Başkalarını Tercih

İhlas, başkalarını kendi nefsine makamda, parada, şöhrette vs. tercih etmektir. 
Sahabenin Kur’an’ın övgüsüne mazhar olan “îsâr hasleti”ni kendine rehber etmektir. 
Sayılan nimetlerin başka muhtaçlara yahut layık olanlara verilmesini isteyebilmektir. 

İhlas-İstek

İhlas, isteklerin gerçekleşmesinde çok önemli bir etkendir. İstekler, önce gönülden 
dilenir. Sonra, isteği elde etmeye yönelik irade ortaya konur. Azmedilir. Kararlı olunur. 
Ciddiyet gösterilir. Gayret edilir. Emek harcanır. Çabalanır. Çalışılır. Ve sonunda isteğe 
kavuşulur. Çünkü “ihlas ile kim ne isterse Allah verir.” İhlas ile istemek, kâinattaki İlahi 
kanunlara uymak demektir. İhlas ile istemekte, Allah’ın kendisine yardım edeceğine 
dair inanç ve güven vardır. İlahi hikmete uygunsa, kendisinden razı olunanın istekleri 
yerine getirilir.

Sonuç

Erenlerden biri, dünyada en değerli şeyin ihlas olduğunu fakat kendisinin, gönlün-
den riyayı söküp atmak için bütün gücüyle çalıştığı halde riyanın, kalbinde başka bir 
renkle yeniden yeşerdiğini söylemiştir.

Bu söz, ihlasın anlaşılmasının ve ihlaslı yaşamın zorluğuna işaret eder. 

Her zaman, her yerde ve her durumda ihlaslı kalmak kolay değildir!

Son söz; yüce bir haslet olan ihlası kazanan ve kazandıktan sonra koruyan kullar-
dan eylemesi için Allah’a yalvarmaktır.
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İç Kanamanın Anlamı

Taha ÇAĞLAROĞLU1

Öz

Sevip bağlandığı her şeyi –Allah unutulduğu takdirde– bir gün bırakıp gideceğini 
bilen ve gören insan, onlarla birlikte olduğu zamanda da ayrılık korkusuyla ve firak 
ateşiyle yanmaktadır; çünkü kalbi kanamaktadır. Bir gün mutlaka, ayrılık gelecektir. 
Bu ayrılığın mutlaka gelecek olması, Allah’ı unutan/Allah’tan kaçan insanı, aslında her 
an rahatsız etmekte, manen boğmaktadır. 

Mülakat yani görüşme/kavuşma sırasında sevilenlerle bir aradayken başlayan “ta-
savvur-u zevaldeki elem” iç kanama diyebileceğimiz olayın başlangıcını teşkil etmek-
tedir. Ayrılıktaki parçalanma ise acının zirvesidir. İç kanamaların en tehlikelisi olan bu 
manevi kanama ve ayrılıktaki parçalanma; bütün hayal kırıklıklarıyla sanat, edebiyat, 
müzik ve felsefede de kendisini kuvvetle hissettirmektedir. 

Varlığın neticesi, bir adım sonra yok olmamaktır. İnsan, sonsuzluğa muhtaçtır; de-
mek ki sonsuzluk vardır. Yok olan bir şeye muhtaç olunamaz.

Anahtar Kelimeler

Ayrılık, firak, kanama, kavuşma, manevi sarhoşluk, mutluluk, parçalanma.

Ayrılık, Mutsuzluk, Manevi Sarhoşluk

Sevgi ve mutluluk, edebiyat ve felsefe alanlarında en çok meşgul olunan konular-
dandır. Hayat, bir anlamda bir ayrılıklar sinemasıdır. Her sinema biter ve ayrılıkla so-
nuçlanır. Her şey yarım kalıyor dünyada. Sevgiler de, dostlarımız da, edebiyat ve sanat 
da, bütün güzellikler de.

“Keşke onu bu kadar sevmeseydim!” veya “Keşke birbirimizi bu denli sevmesey-
dik. Şimdi ayrılmak çok zor!” dememek için ne yapmalı? Nasıl sevmeli, nasıl yaşama-
lı? Her insan biricik ve ‘yalnız’ olduğuna göre kendi özelinde derdin içinde dermanı, 
ayrılık içinde kavuşmayı bulmakla yükümlüdür. Derdimiz olmadan dermanı, ayrılık 
olmadan kavuşmayı bulamayız.

Ebedperest kalp ve beka aşkına meftun olan ruh, ancak geçici bir firak içinde da-

1 Edebiyat Öğretmeni, MEB, tahacaglaroglu@gmail.com
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imi bir visali2 bulamazsa neyle mutlu olabilir ki? Buradaki “içinde” kelimesi, anahtar 
kelime olarak düşünülmelidir. 

Hiçbir kötülüğün, acının ve mutsuzluğun olmadığı bir dünya tasarlamak, dünyanın 
fıtratına aykırı düşmektedir. İnsan, buraya cennetten gelmiş, durumu “iyi” olursa tek-
rar cennete gidecektir; fakat dünyada tam anlamıyla cennet yaşanamaz. Bu dünyayı 
cennet ve cehennem gibi görmek de doğru değildir. Mü’minin bu dünyası, ahirete nis-
peten cehennem; kafirin bu dünyası, ahirete nispeten cennettir. 

Mutluluk; savaşların, ölümlerin, yoksullukların, hastalıkların, şeytanların olmadığı 
bir dünyada mıdır? Böyle bir dünya hayatı var mıdır, olabilir mi? Yoksa kötülük denilen 
olay ve oluşumların doğru yorumlandığı/değerlendirildiği bir yerde midir mutluluk?

Günümüz dünyasında en çok konuşulan, insanlığı en çok ilgilendiren meseleler-
den biri, mutluluktur, sevgiyi bulmaktır; ayrılıklara çare aramaktır. Bunların temelin-
de de aşk-ı beka hakikati, insanın ebede uzanan istekleri yatmaktadır. 

Sevmek, en fıtri hallerden, en temel ihtiyaçlardan biridir. İnsan, sevdiklerine eli-
ni uzatır, onlarla birlikte olmak ister. Kalbini bağlar. “O dikenli çiçekler ve meyveler 
ise, lezâiz-i nâmeşrûadır ve lehviyât-ı muharremedir ki, mülakat esnasında, tasav-
vur-u zevâldeki elem kalbi kanatıyor; müfârakatında parçalıyor, cezayı dahi çektiri-
yor.” Sevilene kavuşmada kanama, sevilenden ayrılıkta parçalanma meydana gelmek-
tedir.3 Dünya, her an, ayağımızın altından kaydırılmaktadır. Sevdiklerimizle birlikte, 
sevdiklerimizden –onlarla birlikte olsak bile- ayrılarak, hal-i hazırdan uzaklaşmakta-
yız. “Her bir dertten alâ yaman ayrılık” der bir şarkı. 

Çocuğunu, eşini, anne ve babasını, dostlarını, arkadaşlarını, sevdiği kişileri ve 
sevip bağlandığı her şeyi –Allah unutulduğu takdirde– bir gün bırakıp gideceğini bi-
len, öğrenen insan, onlarla birlikte olduğu zamanda da, ayrılık korkusuyla, firak ate-
şiyle yanmaktadır; çünkü kalbi kanamaktadır. Bir gün mutlaka, ayrılık gelecektir. Bu 
ayrılığın mutlaka gelecek olması, Allah’ı unutan/Allah’tan kaçan insanı, aslında her an 
rahatsız etmekte, manen boğmaktadır. Maddi anlamda her şeyi olan, mutlu bir yuva 
kurduğunu zanneden insanı esasında her şey üzmekte, her şey ona düşman olmak-
tadır; çünkü her şey, kendisini terk edecektir. İşte bu duygu ve düşünce, onun içini 
kanatmaktadır. Mülakat yani kavuşma sırasında, sevilenlerle bir aradayken başlayan 
“tasavvur-u zevaldeki elem”, iç kanama diyebileceğimiz olayın başlangıcını teşkil et-
mektedir. Ayrılıktaki parçalanma ise acının zirvesidir. İç kanamanın en tehlikelisi olan 
bu manevi kanama ve ayrılıktaki parçalanma; sanat, edebiyat, müzik ve felsefede de 
kendisini kuvvetle hissettirmektedir.

2 bkz. Bediüzzaman Said Nursi, Lem’alar, (İstanbul: Söz Basım Yayın, 2012), 402.
3 bkz. Bediüzzaman Said Nursi, Sözler, (İstanbul: Söz Basım Yayın, 2012), 438
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Unamuno’nun Yaşamın Trajik Duygusu’nda “Yok olmaktansa ebediyen cehennem-
de yanmaya razıyım.”4 ifadesiyle Bediüzzaman’ın “Bir zaman, küçüklüğümde, haya-
limden sordum: ‘Sana bir milyon sene ömür ve dünya saltanatı verilmesini, fakat son-
ra ademe ve hiçliğe düşmesini mi istersin? Yoksa, baki fakat adi ve meşakkatli bir 
vücudu mu istersin?’ dedim. Baktım, ikincisini arzulayıp birincisinden ‘Ah!’ çekti. ‘Ce-
hennem de olsa beka isterim.’ dedi.”5 ifadeleri ile birlikte okunduğunda insanın son-
suzluğa yönelik hasreti daha iyi anlaşılabilir. 

Söz gelimi; bir insanı ameliyat ediyorlar. Kolunu, bacağını kesiyorlar fakat adam, 
canı yandığı halde “Beni öldürün, yeter!” demiyor; yine de her nasıl olursa olsun ya-
şamayı tercih ediyor. Sonsuz hayatta cehennem gibi bir hayat da olsa veya benzeri, 
cehennem gibi şartlar altında bile olsa insan hayata oranla yokluk olan ölümü –eğer 
vicdanı sönmedi ise– istemiyor. Bu noktada tevehhümün aldatmaması ve nefsin karış-
maması şartı, söz konusudur.

Yıllarca ateist eğitim almış Azerbaycan kökenli Dr. Rauf Bey’in6 anlattıkları, küfr-ü 
mutlakın insanı nasıl bir dehşetli hale düşürdüğünün çok belirgin kanıtlarıdır. Komü-
nist dönemde aldıkları eğitim, onları şöyle bir hale getirmiştir ki her şeyin yok olaca-
ğına inandıklarından içleri yanmakta, ölüm korkusu ve her şeyden ebediyen ayrılma 
fikrinden dolayı eğlence ve zevke dalmakta, bazen daha çok yaşamak için bir gün uyu-
yup bir gün uyumama yolunu tercih etmektedirler.

“Küfr-ü mutlakta cehennemden ziyade dünyada da daha büyük bir cehennem 
var.”7 diyen Bediüzzaman, onların cehennemden on defa daha fazla dehşetli Cehen-
nem azabı çektiklerine işaret ederek o cehennem azabını küfr-ü mutlakla kalbinde 
duyduklarını vurgulamaktadır. Çünkü her bir insan akrabasının saadetiyle mutlu, 
azabıyla muazzeb olduğu gibi; Allah’ı inkar edenlerin itikatlarınca bütün o saadetleri 
mahvolmakta, yerine azaplar gelmektedir. İşte bu zamanda, bu manevi cehennemi 
insanların kalbinden söküp atan tek çare, Kur’an’dır. Doğudaki ve batıdaki insan da, 
dünyanın dört bir yanındaki insanlar da bu gerçek mutluluğu, firak içindeki visali ara-
maktadır. Öznesiz ve amaçsız bir hayatın olması mümkün değil çünkü.

Firaklardan gelen feryatlar da hep beka demekte, uyanık vicdan, ebed ebed diye 
haykırmaktadır. İnsana Allah’ı tanıtan üç külli muarriften (Kur’an, Hz. Muhammed 
(asm), kâinat) sonra anılması gereken vicdan da, bir rehberdir. Vicdan, sonsuz saade-
te bakması yönüyle, gaybi hakikatlerde özel bir görev üstlenmiştir. 

4 Turan Koç, “Kötülük Sorunu ve Edebiyat,” Hece, Mart, 2016, Sayı 231.
5 Bediüzzaman Said Nursi, Şualar, (İstanbul: Söz Basım Yayın, 2012), 294.
6 bkz. Azerbeycan Doktor Rauf Risale-i Nurlarla Tanışması-1, 1 Ekim 2011, https://www.
youtube.com/watch?v=cZ0jqX6hwcw  
7 Bediüzzaman Said Nursi, Emirdağ Lahikası, (İstanbul: Söz Basım Yayın, 2012), 635.
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“Elestü birabbiküm” emri, “geçmişte bir kere gerçekleşmiş ve bitmiş bir emir” de-
ğildir. Çünkü “Ezel, mazi silsilesinin ucu değildir.” Ezel; geçmişi, hali ve geleceği “içine 
alır.” O halde mezkur emir, her an tecelli etmektedir. Meseleye böyle bakılınca, “o emri 
şu anda fark etmemiz”le ilgilenmek gerekir. Fıtraten rabbini arayan insan sonsuza ta-
liptir. Akıl, arama meşguliyetinden uzaklaşsa da vicdan Allah’ı unutamaz.

İnsan vücudunda maddi iç kanama, hayatı tehdit eden problemlere yol açabilecek, 
tehlikeli bir durumdur. İç kanama, göğüs, kafa, göz, beyin ve muhtelif organlarda 
meydana gelebilir. Acil müdahale gerektiren iç kanamalar olabilir. Özellikle 
kafatasındaki kanamalar, zihinsel sorunlara, bilinç kaybına yol açabilir. İç kanamayı 
teşhis etmek zordur; çünkü kanama, dışarıdan belli değildir. 

Risale-i Nur’da Yirmi Üçüncü Söz’de geçen “kanatma” ve “parçalama” kelimeleri, 
bunların manevi iç kanama ve manevi parçalanma yansımalarını bize düşündürmüş-
tür.

“Gerçek aşkta vuslat yoktur”8 diyen Hüseyin Su haklı. İnsan sever; sevgi veya aşk 
halindeyken ayrılık korkusu/endişesi içten içe onu kanatmaya başlar; bunun yanı 
sıra hakiki vuslat yoktur çünkü insan daima mükemmelin peşine düşer fakat onu 
yakalayamaz. Bu ateş de insanın içini yakar. Beşeri aşk anlamındaki kadın-erkek 
muhabbetinde de, hayatın diğer alanlarındaki sevgilerde de bu ateş, bu vuslatsızlık 
söz konusudur. Aslında bütün sevgiler, asıl vatan olan cennete çağırmakta, bize gerçek 
kavuşmayı ihsas etmektedir. Kâinat kitabının, ömür kitabının sayfaları çevrilirken 
bütüne bakabilen kişi, vuslatın nerede olduğunu görebilir. 

İnsan, sever; fakat sevme duygusunu hakiki anlamda bu dünyada tatmin edemez. 
Hak’tan gelen aşk, gelip yerleşeceği menziller arar da insan, hakkıyla buna layık 
olamaz. “Der-be-der kû-be-kû devîd besî/ Lâyık-ı hîşten nedîd kesî” (Aşk kapı kapı, 
mahalle mahalle çok seyretti, kendine layık bir kimse görmedi.) “(…) aşk, Hak Teala 
Hazretlerinden zuhura gelip nice mertebe ve menzilleri derbeder, adım adım dolaştı. 
Ancak kendi kudretine tamamıyla mazhar olmaya layık bir şey görmedi.”9

Kur’an’da “Allah kimi doğru yola iletmek isterse onun kalbini İslam’a açar; kimi de 
saptırmak isterse, göğe çıkıyormuş gibi kalbine darlık ve sıkıntı verir. Allah inanma-
yanları işte böyle cezalandırır”10 buyrulmuştur. Kalbe gelen “darlık ve sıkıntı” insanın 
sevgi duygusunu da hatıra getirmektedir. Sevgiyi Allah’tan kaçarak, Allah’ı unutarak 
arayan kimse, elbette kalbinde darlık ve sıkıntı yaşayacak, mutlu görünse de mutlu 

8 Hüseyin Su, Keklik Vurmak, (İstanbul: Şule Yayınları, 2015), 272.
9 Sultan Veled, Aşknâme/Hasan Halid el-Mevlevî, haz., Emine Öztürk, (İstanbul: Sufi Kitap, 
2015) 35.
10 Kur’an-ı Kerim, En’âm Suresi, 6/125.
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olamayacaktır. En büyük azap olan cehennem azabından önce kafirlere bu dünyada 
da mutsuzluk verilecektir; haddizatında dünyadaki bu mutsuzluk dahi bir fırsattır, 
uyarıdır. Dünyadaki sıkıntılar, hakikati bulmaları için bir nimettir, kurtuluşa çağrıdır. 
“En büyük azaptan önce, onlara mutlaka en yakın azaptan tattıracağız; olur ki (imana) 
dönerler.”11 En büyük azap olan cehennem azabından öncekine yakın azap “esaret, 
hastalık, açlık, ölüm vb.” olabileceği gibi külli anlamda “kalpteki darlık ve sıkıntı” ola-
rak da düşünülebilir.

Kâinat, her şeyi ile Allah’ın varlığını/birliğini ilan ettiği halde, ısrarla bu en yük-
sek hakikati görmeyen bir nevi “sarhoş gibi” olur ve akla ilk gelen manada “sarhoş” 
olanın ağzından nasıl hezeyanlar dökülüyorsa, Allah’ı tanımayanın/bilmeyenin ağzın-
dan –mesela, yağmurun  indirilişi, baharın, kışın, insanın yaratılışı ile ilgili olarak– 
hurafeler, hezeyanlar dökülür. “...Demek alemin şuhuduyla, bu iman lazım gelir. İlla ki, 
dalaletten sarhoş olmuş ola…”12 

Maddeten sarhoş adamın özelliklerinden bazıları şöylece sıralanabilir: Kimseden 
çekinmez, sersemler, sebepsiz ağlar, hiçbir şeyden korkmaz, algısı yavaşlar, kendini 
kontrol edemez, utanma hissini yitirir, her an ve her yerde uyuyabilir, ayakta duramaz, 
duyu ve konuşma bozuklukları yaşar. Sarhoş adam, dostunu düşmanını karıştırır. Bü-
tün bunları ve bunlara benzer özellikleri “dalaletten sarhoş” kavramıyla yan yana 
getirdiğimizde Allah’ı unutan/Allah’a kafa tutan/Allah’tan kaçan insanın şu dünyada 
düştüğü zavallı (fakat merhamete layık olmayan zavallı) durumun vahameti kolayca 
kavranabilir. Bakara Suresi’ndeki (18. Ayet) “Sağırdırlar, dilsizdirler, kördürler” ifade-
lerini bu bağlamda düşünmek gerekir.

İnsanın, “manen sersem olması”nın önemli bir sebebi de hırstır. Hırsın da sebebi, 
israftır.13 İsrafın bir anlamı da, Allah’ın, insana ihsan ettiği maddi manevi cihazların ve 
hissiyatın sırf dünya için veya öncelikle/ağırlıkla dünya için kullanılmasıdır. “Elmas 
alınabilecek sermaye ile cam almak” yani ahiretin ve dolayısıyla da dünyanın saade-
tine vesile olabilecek maddi manevi cihazları ve hissiyatı, sırf dünya için kullanmak 
veya “dünyayı tercih ederek kullanmak” ve bu suretle “dünyayı da kazanamamak” el-
bette zulümdür, israftır.14 İşte bu şekilde cihazatını ve hissiyatını israf edenler; hırslı 
olurlar. 

İnsanı en çok tahrik eden, meraktır. İnsanın merak duygusunu yanlış kullanımının, 
sarhoşane bir zevk vererek insanı manen boğulmaya götürmesi de tehlikedir. Nasıl ki 

11 Kur’an-ı Kerim, Secde Suresi, 32/21.
12 Nursi, Sözler, 95.
13 bkz. Nursi, Lem’alar, 247.
14 bkz. Bediüzzaman Said Nursi, Mektubat, (İstanbul: Söz Basım Yayın, 2012), 61.
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sarhoşluk, hakiki vazifelerden gelen elemleri ve ihtiyaçları sarhoşlukla geçici bir süre 
unutturduğundan menhus ve kısa bir zevk verir; öyle de fani hadiseleri merakla takip 
etmek, bir nevi sarhoşluktur. Hakiki vazifelerden gelen ihtiyaçları ve yapmamaktan 
gelen elemleri muvakkaten unutturduğu için, ürkünç bir zevk verir veya tehlikeli bir 
ümitsizliğe düşürür.

İnsan, hususan mü’min, yapması gereken asli işleri ihmal ettiğinde, Cenab-ı 
Hak, rahmetinin bir nevi tecellisiyle kulunun kalbine “elemler” bırakıyor; ta ki kul 
hatasından vazgeçsin. 

İnsan, merak duygusunu yanlış kullanarak bir nevi sarhoş gibi olursa, kalbine bı-
rakılan ve hatadan vazgeçmesi için büyük bir fırsat olan elemi de duyamamakta, yani 
israf etmektedir.

Arabada kırmızı ışık yanması arabadaki problemden haber veriyor fakat araba-
yı kullanan bu kırmızı ışığı görmezlikten gelmeyi tercih ederse veya çok gürültülü 
bir hal içinde olduğundan –mesela, müzik dinlediğinden– kırmızı ışığı görmezse zor 
durumlara doğru gidiyor demektir.  

Sadece sorunlu, geçimsiz, problemli ailelerde yaşanabileceği sanılan mutsuzluklar, 
mutlu zannedilen ailelerde de özellikle firak/gelmesi muhakkak olan ayrılık dolayı-
sıyla yaşanmaktadır. Yıllarca birbirini çok sevmiş, mutlu olmuş(!) aile bireyleri, eğer 
Allah’ı unutarak, ahireti hesaba katmayarak yaşamışlarsa ayrılıktaki parçalanma deh-
şetli olacaktır.  Bediüzzaman, bu hakikate “…o mes’ut zannedilen aile hayatı…”15 ifade-
siyle dikkat çeker. Allah’tan kopan insanların içini yakan ateşin sebebi, zahire takılma-
larıdır. “Onlar, dünya hayatının görünen yüzünü bilirler. Ahiretten ise, onlar tamamen 
gafildirler.”16 Allah’ı ve ahireti unutan insan, hakikate bakmadığından diken üstünde 
yaşar; mayın tarlasında yürür. Dikeni ve mayını unutmak için de eğlence sektörünün 
denizine dalar, çılgınlar gibi eğlenir; akıllılar gibi eğlenmez. Deli Dumrul psikolojisi ve 
söylemiyle de ölümü susturmak mümkün değildir. 

Sözler’de, Otuz İkinci Söz’de “Şirk ve dalaletin ve fısk ve sefahatin yolu, insanı niha-
yet derecede sukut ettiriyor” yargısından sonra cümleler arasına serpiştirilen  “hadsiz 
elemler, gayet derecede aciz ve zayıf, nihayet derecede muhtaç, fakir, hadsiz musibet-
lere maruz, bütün sevdiği ve alaka peydâ ettiği bütün eşyadan mütemâdiyen firak ele-
mini çeke çeke, semeresiz boşu boşuna, cehenneme gitmeden cehennem azabı, elîm 
elemi ve dehşetli manevi azap, iptal-i his, gaflet sarhoşluğu, elim bir korku dehşeti, 
daima iz’âc, kendi elemiyle beraber insanların elemi, gayet müz’ic ve karanlıklı birer 
musibet, dehşetli vaziyet, sû-i ihtiyarından neş’et eden küfür sarhoşluğu ile ve dalalet 

15 Bediüzzaman Said Nursi, Asa-yı Musa, (İstanbul: Söz Basım Yayın, 2012), 62.
16 Kur’an-ı Kerim, Rûm Suresi, 30/7.
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divaneliği, adem ile idam tasavvur, manasız, karma karışık tasavvur, bütün ahbablar-
dan firak, dehşetli bir azab-ı elim, hem mevcudatı, hem Cenab-ı Hakkın esmasını, hem 
mektubatını inkar ve tezyif ve tahkir, daima hadsiz firaklardan ve ümitsiz dönmemek 
üzere zevallerden azab, ruhuna elem çektirmek”17 gibi ifadeler, konumuzun anahtar 
kelimeleri olarak düşünülebilir.

İnsanın Allah’tan koparak girdiği iç kanama krizi, önlem alınmazsa “manevi inti-
har”a yol açabilir. Allah’ı unutmak, insanın aklını kendisine düşman ilan etmesidir. Ak-
lını düşman haline getiren, kalemini de, kâinat kardeşlerini de düşman haline getirir. 
İnsanın, kendi kurduğu manevi sarhoşluk yapımevinde ahireti unutmaya çalışması 
mümkün olmadığı gibi çözüm de değildir. Bir Düğün Gecesi’ndeki “İntihar etmeye-
ceksek içelim bari!”18 cümlesi, maddi ve manevi sarhoşluğu çok güzel özetlemektedir. 
Oyunlarla Yaşayanlar’da Coşkun’a söyletilen “Fakat gerçek bir cehenneme gitmek isti-
yorum. Yaşadığım anlamsız cehennemden kurtulmak için her türlü cehenneme gide-
rim.”19 ifadesi, manevi cehennem bağlamında düşünüldüğünde, bu durumu çok güzel 
açıklamaktadır. 

Ayrılıktaki parçalanmayı örnekleyen sayısız edebi metinden biri, Fransız yazar, 
Guy de Maupassant’ın Mezar adlı öyküsüdür. Bu öyküdeki avukat Courbataille, sev-
diği kadının bir hastalıktan dolayı genç yaşta ölümü karşısında çok sarsılmış ve onu 
bir kez daha görebilmek için mezarını açmaya karar vermiştir. Genç kadının cesedini 
mezardan çıkarırken mezarlık bekçisi tarafından yakalanan Courbataille, mahkeme-
de sevgisinin serüvenini şöyle anlatır: “Ölünce duyduğum o şiddetli ümitsizlik öylesi-
ne sersemleştirdi ki, artık düşünemiyordum. … O zaman aklıma şu sabit fikir takıldı: 
Onu bir daha göremeyeceğim. Bütün bir gün bunu düşününce cinnet geçiriyor insan! 
Düşününüz! Dünya yüzünde ona benzer bir ikincisi olmayan bir varlık, taptığınız bir 
varlık var. … Ve bu varlık birden kayboluyor! Sadece sizin bakımınızdan kaybolmuyor, 
ebediyen yok oluyor. Öldü. Bu kelimeyi anlıyor musunuz? Hiç, hiç, hiçbir zaman, hiç-
bir yerde bu varlık olmayacak artık. ... Yirmi yıl var oldu, daha fazla değil ve ebediyen, 
ebediyen, ebediyen yok oldu!”20 Sevgilisini bir daha göremeyeceğine inandığı ve onu 
son bir kez daha görmek için mezarı açtığını söyleyen Courbataille, paramparça bir 
kalp taşımanın dehşeti içindedir.

Her şeyin zevale gittiğini gören, ölümleri görüp duran, bir daha dünya güzellikle-
rine kavuşamayacağını anlayan imansız kimse, Allah’a düşman oluyor. Yeryüzünde-

17 Nursi, Sözler, 863.
18 Adalet Ağaoğlu, Bir Düğün Gecesi, (İstanbul: Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, 2006).
19 Oğuz Atay, Oyunlarla Yaşayanlar, (İstanbul: İletişim Yayınları, 2015, 23. Baskı), 85.
20 Guy de Maupassant, Dünya Edebiyatından Seçmeler/Mezar, (Ankara: Kültür Bakanlığı 
Yayınları,1977).
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ki cemallere karşı olan sevgisi, düşmanlığa dönüşüyor. Hayreti alaya, küçümsemeye, 
hürmeti tahkire meylediyor. Bilmediği ve öğrenmek istemediği şeye düşman oluyor. 
Allah’a inanmadığını söylese de; inandığını, fakat yaratıcının adaletsiz olduğunu söy-
lese de içinde Allah’a karşı gizli bir düşmanlık, kin ve nefret besliyor. Yeryüzündeki, 
gökyüzündeki güzellikleri görüyor; bunlardan ebediyen ayrılmak, kafirin ruhunda 
müthiş bir düşmanlık ve çaresizlik fırtınası oluşturuyor. Kafir, mutlu görünse de; mut-
lu olduğunu zannetse de mutsuzdur. Gerçekten düşündüğü zamanlarda müthiş bir 
açmazın içindedir. İçine düştüğü bataklıktan çıkamıyor. Düşünmemek, ince ve derin 
düşünmemek için heveslere dalıyor, kendisini geçici şeylerle eğlendirmeye çalışıyor. 
Hâlbuki ilişkisel olan mutluluk, kâinata zarar vermemekle mümkündür; günahlar, 
ruhu ve çevreyi kirletmektedir.

Kâinattaki firak, yalnızlık ve mutsuzluk olgularına materyalist çözümler ara-
yanlar, pek çoktur. Irvin Yalom’un21 Sartre’ın kahramanı Orestes için geliştirdiği din 
dışı etkinliklere/amaçlara göz attığımızda özgecilik, bir nedene adanma, kendini 
gerçekleştirme (evrimci anlayışa istinaden iyi değerlerin insan organizmasına 
yerleştirildiğinin varsayılması) gibi unsurlara rastlamaktayız.22 Güya din-dışı kişisel 
anlam, bu arayışlarda bulunacaktır. Peki, özgecilik (fedakarlık, diğerkamlık), aslında 
dinin/tevhid dininin içinde değil mi? Ateistler, özgecilik duygularını kimden aldılar? 
Veya bir nedene adanarak bir işi düzgün yapma, güzel üretme, sa’y dinde yok mu? 
Aslında meselenin künhüne baktığımızda özgeciliğin de, bir nedene adanmanın da al-
tında “manevi sarhoşluk” yöneliminin yattığını söyleyebiliriz. Meşgaleyle Allah, ölüm 
ve ahiret unutulacakmış! Heyhat! Yalom’un “hedonistik çözüm” diye adlandırdığı 
“buluş”un da, insanı kalıcı ve derin mutluluğa götürmesi imkansızdır. Dünyadaki her 
türlü zevk geçicidir. Albert Camus, insana “cesaret, gururlu asilik, kardeş dayanışma-
sı, sevgi, din-dışı azizlik” gibi kişisel bir anlam sistemi üretmektedir.23 Firaklarla dolu 
ötesiz sevgilerin, insanı hakikaten mutlu etmesi, kurtarması mümkün müdür? 

Ateistlere soruyoruz: Madem her şey yok olacak; o zaman her şey niye var? Varlı-
ğın neticesi, bir adım sonra yok olmak mıdır? İnsan, sonsuzluğa muhtaçsa; yok olan 
bir şeye nasıl muhtaç olunabilir ki?

Firak ve Duygu Derinliğinde Bediüzzaman Örneği 

Bediüzzaman, duygu ve özlemleriyle, ayrılık ve kavuşmalarıyla, hissiyatının yo-

21 bkz. Irvin Yalom, Varoluşçu Psikiyatri, çev., Z. İyidoğan Babayiğit, (İstanbul: Kabalcı 
Yayınları, 2011, 4. Baskı).
22 Erol Göka, Hayatın Anlamı Var mı?, (İstanbul: Timaş Yayınları, 2014, 2. Baskı).
23 bkz. Göka, Hayatın Anlamı Var mı?.
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ğunluğuyla bambaşka bir insandır. Bediüzzaman’ın duygu yoğunluğunu, vefasını ve 
içtenliğini onun tüm hayatında, insan ve kâinat ilişkilerinde bariz bir şekilde görürüz. 
Ayrılıklardan kaynaklanan feryatların, aşk-ı bekadan gelen ağlamaların tercümanları 
olduğunun bilincindedir. Fakat bir mü’minin yaşadığı firak acısı, kafirlerin yaşadığı 
firak acısından elbette mahiyet olarak da farklıdır. Elem bu bağlamda salih ameldir/
güzel eylemdir; iyi yaşanırsa. Tevbeye yönelik elem de salih ameldir. Allah’ı unutan 
insanın firak elemi ise güzel eylem değildir; şer amel hükmündedir.

Edebiyatçıların, şairlerin zeval ve firaktan ağlamalarına, bazı sanatçıların “Eğer fi-
rak olmasa idi, ölüm ruhlarımızı almak için yol bulup gelemezdi” demelerine karşılık, 
Bediüzzaman, kâinattaki firak ve ademin zahiri olduğunu, gerçekte visalin varlığını 
söylemiştir.

Bediüzzaman’ın duygu derinliğini ve ayrılık duygularını yansıtması açısından 
İhtiyarlar Risalesi24 başlı başına incelenmesi gereken bir metindir. İhtiyarlar Risalesi, 
firak ve iftirakten, “manevi ve çok derin ve devasız görünen yara”dan, gurbette 
“me’yûsâne bir hüzün ve nedametkârâne bir teessüf ve istimdatkârâne bir hasret”ten, 
“gayet rikkatli bir manevi teessürat”tan, “ıssız, sessiz, yalnız, ağaçların hışırtılarından 
ve hemhemelerinden gelen hazin bir sada, bir ses”ten, “dehşet ve vahşet ve karanlık 
ve meyusiyet içinde çırpındığı hengâmda”n, “Volga Nehri’nin hazin şırıltıları ve yağ-
murun rikkatli şıpıltıları ve rüzgarın firkatli esmesi”nden bahseder Bediüzzaman. 
“Benim kalbim en derinden sızladı. O kadar rikkatime dokundu ki, binler gözüm ol-
saydı beraber ağlayacaktı”, “Hem ruhum, hem kalbim, gözüme yardım edip ağladılar” 
der. 

Yine İhtiyarlar Risalesi’nde yeğeni Abdurrahman ile ilgili kısım, Bediüzzaman’ın 
acısını yansıtması açısından çok manidardır. Bediüzzaman, Abdurrahman’ı bir türlü 
unutamaz, haberleşip dertleşemez de. Bir gün Abdurrahman’dan mektup alır. Dünya 
zevklerinden nefret ettiğini ve en büyük maksadının Bediüzzaman’a hizmet etmek 
istediğini yazar. Bu mektup, Bediüzzaman’ı çok ağlattırır. Bir iki ay sonra Abdurrah-
man’ın vefat haberini alır Bediüzzaman. “Bu haber o derece beni sarstı ki, beş senedir 
daha o tesir altındayım. O vakit bulunduğum işkenceli esaret ve yalnızlık ve gurbet 
ve ihtiyarlık ve hastalığım, on derece onların fevkinde bana bir firkat, bir rikkat, bir 
hüzün verdi.”25 der.

Talebesi Hafız Ali için “Ve Nur’un şehid kahramanı merhum Hafız Ali benim bede-
lime hastahaneye gitti ve benim yerimde berzah alemine seyahat eyledi, bizi meyusâ-
ne ağlattırdı” ifadelerini kullanır. Yine kendisinin yerine şehid olan Hasan Feyzi’nin 

24 Nursi, Lem’alar, 354.
25 a.g.e. 384.

125

Köprü • Sayı 138 • Eylül-Ekim-Kasım-Aralık 2017 • ISSN: 1300-7785 • ss 117-134



vefatından dolayı çok üzülmüştür ve bu vefatı “Ben, bütün ömrümde, bu derece, bir 
vefattan bu kadar müteessir olup ağlamamıştım.”26 sözüyle anmıştır. 

Bediüzzaman’ın Van’dan ayrıldıktan 28 sene sonra Emirdağ’ında kendisini ziya-
rete gelen Molla Hamid’le görüşmesi de duygu yoğunluğunun şahikasını yansıtan bir 
tablodur. Kendisi ağır hasta vaziyettedir ve kimse ile görüşemez durumdadır. Van’dan 
gelen birisinin kendisini görmek istediği söylendiğinde o kimseyi kabul eder. Zehir-
den dolayı gözlerinde problem de vardır. Molla Hamid’in kendisine yaklaşmasını ister. 
“Dur bakalım, seni tanıyabilecek miyim? Benim Van’da bir Molla Hamid’im vardı. Sen 
o olmayasın?” Diyerek onu kucaklar. Memleketinin kokusunu ondan hissetmek ister. 
Bu duygu dolu anlar, Bediüzzaman’ın vefasını, içtenliğini, hissiyat yoğunluğunu bel-
geler.

Bediüzzaman’ın, kâinattaki tüm varlıklarla iletişim içine girmeye çalıştığını gör-
mekteyiz. “… Mevt ve adem, dehşetli bir surette bu güzel dünyayı ve bu güzel mah-
lûkatı hırpaladığını, parça parça edip güzelliklerini bozduğunu”, “fevkalade bir şuur 
ve teessürle” gördüğünü söyleyen Bediüzzaman, çok yoğun duygular yaşamaktadır. 
Bütün bu yoğun duygulanımlardan ötürü yoğun arayış yaşamış ve çareyi imanda, 
Kur’an’da, Resulullah’ta (asm) bulmuştur. Duygu yoğunluklarını ve arayışlarını ifade 
ettiği yerlerden sonra “Birden, rahmet-i İlahiye öyle bir surette inkişaf etti ki, o rik-
katli hüzün ve firâkı, kuvvetli bir rica ve parlak bir teselli nuruna çevirdi”, “Birden, 
Kur’an-ı Mu’cizü’l-Beyan imdada yetişti”, “Birden, iman-ı billah imdada yetişti” gibi 
cümleler kullanır.

Bahar çiçeklerinin çabuk mahvolmalarına çok yazığı gelen, hatta o nâzeninlere acı-
yan Bediüzzaman, o çiçeklerin alem-i manada çekirdekler olduğu bilinciyle rahatlar. 
O çiçeklerin zahiri vücutlarının mahvolmadığını, saklandığını anlar; yazıklar yerinde 
“Maşaallah, bârekallah” der.

Kâinatın zeval ve ölümünü ilan eden ifadeler, onun kalp gözünü ağlatır; kalp gözü 
ağlayıcı katreleri döker. Kalp gözü ağladığı gibi, döktüğü her bir damlası da, o kadar 
hazindir, ağlattırmaktadır. 

Bediüzzaman’ın mekanlara, ağaçlara, eşyalara karşı vefası da derin boyuttadır. Se-
kiz senelik ikametgahı olan Barla’ya dönüşünde çınar ağacı ile kucaklaşması, bunun 
güzel bir örneğidir. Yıllar sonra Barla’ya gelip de çınar ağacına yaklaşan Bediüzzaman, 
kendini tutamaz. Mübarek gözlerinden yaşlar boşanır. Haşmetli çınar ağacı da adeta 
kendisini selamlamaktadır. Bediüzzaman, o mübarek çınar ağacına sarılır, yanındaki 
talebelerine ve ahaliye kendisini yalnız bırakmalarını söyler. Zaten göz yaşlarını tuta-
mamaktadır. Sonra, Nur dershanesi olan odasına girer ve iki saat kadar kalır. Hazin 

26 Nursi, Emirdağ Lahikası, 241
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ağlayışı dışarıdan işitilmektedir. 

Demek ki ayrılık ve kavuşmalarda bu gibi hallerde, mü’minin  nasıl davrandığı, 
yaklaşımı ve tutumu önemlidir. İki insan düşünelim. İkisi de çok şiddetli su içmek 
ihtiyacı içinde ve her ikisi de su nimetine ulaşabilmek imkanına bir şekilde sahip... Bu 
iki insandan birisi, çok şiddetli su içmek ihtiyacını suyu içmek suretiyle değerlendiri-
yor ve bu şekilde suyun değerini keşfediyor. Bunun neticesi olarak da suyu göndere-
ne muhabbet ve hürmetini arz ediyor. Diğeri ise suya şiddetle ihtiyaç duyduğu ve su 
nimetine ulaşabilme imkanı olduğu halde su içmiyor ve mesela böbreği iflas ediyor.

Bediüzzaman, yaşadığı acılı firak hallerini, çok yüksek hakikatlerin açılmasına ve-
sile olacak şekilde değerlendirerek kendisine açılan hakikatleri eserlerini okuyanlar 
ile paylaşmıştır. Demek ki ayrılık, musibet, hastalık, ölüm acısı gibi halleri her bir in-
san ‘fıtri olarak’ yaşıyor fakat yaşanan bu hal üzerine nasıl davranıldığı hususunda 
insanlar farklılaşıyor.

Söz gelimi: Alim olsun gafil olsun, her insan hasta olmaktadır. Fakat alim, insan o 
hastalığı mürşid olarak görüp değerlendirmekte; gafil ise israf ederek manen zarar 
etmektedir.  İkinci Şua’da,  “ruhum çok derin feryat ediyordu, kalbim bütün kuvvetiyle 
bağırıyordu” diyen Bediüzzaman için bu durum “Rububiyet-i hususiye”nin açılmasına 
vesile olmaktadır. 

Mektubat’ta27 nazar-ı gaflet ile dünyanın hareketlerine baktım, “başım döndü/
gözüm karardı” diyor fakat o hal; Esma-i Hüsna’nın inkişafına vesile oluyor. 26. 
Lem’a’dan28 ilgili “Rica”yı okuyunca görünüyor ki, çok ehemmiyetli nurlar/sırlar; o 
halin yaşanması ile açılıyor. Dördüncü Şua, uzun bir “Hasbunallahu ve ni’mel-vekîl” 
beyanıdır; “Allah bize yeter; O, ne güzel vekildir.”29 ayetine tutunarak kurtuluşu adım 
adım keşfetmektir.

Hz. İbrahim için fırın/ateş hazırlandığında ateş hazırlayanlar Allah tarafından kü-
çük düşürüldü de “Sonra İbrahim ‘Ben Rabbime gidiyorum. O, bana yol gösterecek’ 
dedi.”30 Rabbine gidenler için bütün ateşler (külli nâr) akim kalır, insan tüm firak ateş-
lerinden dünyada da ahirette de biiznillah kurtulur. Allah, mü’minlerin kalbine “sekî-
net (huzur ve itminân)” indirir.31

Bütün bu örneklerden firak acısının mü’minlerde de yaşandığı fakat Kur’an’dan 
gelen teselli nuruyla bu ateşin teskin olduğu anlaşılmaktadır. Mü’minlerdeki firak acı-

27 bkz. Nursi, Mektubat, 584.
28 bkz. Nursi, Lem’alar, 412.
29 Kur’an-ı Kerim, Âl-i İmrân Suresi, 3/173.
30 Kur’an-ı Kerim, Sâffât Suresi, 37/99.
31 bkz. Kur’an-ı Kerim, Fetih Suresi, 48/4.
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sı, yokluk ve hiçlikten değildir, mahbubane hüzün, yani ayrılıktan kaynaklanan hüzün 
(yokluktan değil) anlamındadır. Başka güzel bir yerde görüşmek, elbette güzeldir.

Kafirlerin dünyası ademle, hiçlikle, yoklukla çevrilidir. Gençlik Rehberi’nde şiddet-
li elemlerin yağdırılmasından, kalbi yakmasından, ruhun yanmasından, Meyve Risa-
lesi’nde Üçüncü Mesele’de elim endişelerin “yağdırılması”ndan söz edilmektedir.32 
Hâlbuki “O, göklerde ve yerde ne varsa hepsini, kendi katından (bir lütfu olmak 
üzere) size boyun eğdirmiştir.”33 Her şeyin, kendisine hizmet ettirildiği insanın, kendi 
iradesini kötüye kullanarak elem ve endişeye sürüklenmesi, dehşet vericidir. Allah’ın 
reddedildiği yer, tanrılarla dolar.

İnsanın bu dünyada çektiği elemlerin bilhassa manevi  elemlerin, mühim manevi 
sebebi veya manevi sebeplerinden birisi, günahlardır. “Başınıza gelen herhangi bir 
musibet kendi ellerinizle kazandıklarınız yüzündendir. Bununla beraber Allah yine 
de çoğunu affeder.”34

İnsanın bu dünyada çektiği/tattığı elemlerin mühim mesajı da, günahlardan vaz-
geçmektir. “İnsanların kendi işledikleri (kötülükler) sebebiyle karada ve denizde 
bozulma ortaya çıkmıştır. Dönmeleri için Allah, yaptıklarının bazı (kötü) sonuçlarını 
(dünyada) onlara tattıracaktır.”35 Hadiselerin, bilhassa musibetlerin manevi sebeple-
rine ve neticelerine bakmak, manen uyanmaya vesile olur.

Sözler’de,36 zelzele bahsinde Altıncı Sual’deki “Bu hadisenin manevi esbabını ve 
neticelerini görmüyorlar; ta ki, intibaha gelsinler” cümlesindeki  “... Ta ki intibaha gel-
sinler” ifadesine hususi dikkat gerekir diye düşünüyoruz. Bu ifadeyi, Secde Suresinin 
21. ayetinin son kısmı ile ilgili olarak düşünmeliyiz. En’âm Suresi’nde de önceki üm-
metlerin uğratıldığı “darlık ve hastalıklar”dan fakat bazı kalplerin “iyice” katılaştığın-
dan söz edilmektedir.37

Yine Hadîd Suresi’ndeki mü’minlerin münafıklara söylediği  “Evet, fakat siz kendi-
nizi yaktınız”38 cümlesi, insanın kendi kendisine nasıl zulmettiğine, azabı hak ettiğine, 
karşısına çıkarılan hak ve hakikat çağrılarına kulak asmadığına işaret etmektedir. Za-
lim ve katil, zulmü ve katliyle nasıl önce kendine kıymışsa küfür ve şirke düşen insan 
da kendisine suikast tasarlamıştır.

32 bkz. Nursi, Şualar, 266.
33 Kur’an-ı Kerim, Câsiye Suresi, 45/13.
34 Kur’an-ı Kerim, Şûrâ Suresi, 42/30.
35 Kur’an-ı Kerim, Rûm Suresi, 30/41.
36 bkz. Nursi, Sözler, 243.
37 bkz. Kur’an-ı Kerim, En’âm Suresi, 6/42-44.
38 Kur’an-ı Kerim, Hadîd Suresi, 57/14.
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Kalbinin en derin köşelerinde ve ruhunun ta esasında dalalet darbesini yiyen ve 
o dalaletle bütün emelleri kesilip biten ve bütün elemleri ondan kaynaklanan çaresiz 
bir insan, bu durumdayken gerçek saadete ulaşamaz. Sonrasız, devamsız, yalancı bir 
cennette cismi bulunan, sonsuz ayrılıklar içinde kıvranan ve kalbi, ruhu cehennemde 
azap çeken, kendisini zevkten zevke, meşgaleden meşgaleye, eğlenceden eğlenceye 
atarak avutmaya çalışan insana mesut denemez. 

Nevzat Tarhan, “Modern Zamanın Hastalığı: Kaliforniya Sendromu”39 olarak ortaya 
çıkan hastalığın dört ögesine  (hedonizm, bencillik, yalnızlık, mutsuzluk) vurgu yapı-
yor; fakat mutsuzluk netice olarak karşımıza çıkıyor. Hedonizm, bencillik ve yalnızlık 
belirtileridir.

Dünyanın en büyük 6. ekonomik gücüne sahip olan Kaliforniya’da ortaya çıkan bu 
hastalığa yakalananlar “başkası açlıktan ölse bana ne” felsefesine dayanmakta, mut-
suzluğu önlemek/unutmak için daha çok eğlence ve cinsellik yoluna başvurmakta-
dır. Başta Hollywood, Long Beach (Kaliforniya) ve dünyanın büyük metropollerinde 
yaygınlaşan bu belirgi (birbirleriyle ilişkisiz görünen, fakat bütünleştirildiğinde tek 
bir olgu olarak tezahür eden bulgular) sürekli eğlencenin oluşturduğu boşluğu izale 
için daha çok eğlence ve tüketim ilkesine dayanmaktadır. Manevi sarhoşluğun bir 
başka boyutunun okunduğu bu durum “Zevk vermeyen her şey kötüdür, diğerkam-
lık kötüdür. Hayat, sahte dostlarla daha eğlenceli.” felsefesini içerir. Güya “Madem 
gerçek dostlardan ayrılmak zordur; hiç olmazsa sahte dostlarla geçici eğlenelim de 
ayrılık acısını yaşamayalım!” Zihniyetiyle mutlu olacaklardır.

Yaratılışı evrensel bir dil olarak niteleyen Thomas Paine, bu dili “her insanın oku-
yabileceği hakiki bir dil”40 olarak zikretmektedir. Bu evrensel dil, Allah hesabına okun-
duğunda doğru okunmuş olur ve sevmek ancak bu şekilde öteye açılan bir kapıya dö-
nüşebilir. 

Bir Ayrıntı

İç kanama ve mutsuzluk sorununun çözümü için estetik ve medeni değerlerde 
buluşulabilir mi? Estetik ve medeni değerlere bir tanım getirilip bunlar çevresinde 
toplanılabilir mi?

Estetiğin ruhani/içsel tezahürleri nelerdir? Acaba estetik ve medeni değerlerde 
buluşmak mümkün müdür? 

39 bkz. Nevzat Tarhan, “Modern Zamanın Hastalığı: Kaliforniya Sendromu,” T24, 12 Kasım 
2014, (http://t24.com.tr/haber/modern-zamanin-hastaligi-kalifornia-sendromu,276843).
40 Thomas Paine, Akıl Çağı, (İstanbul: Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, 2005, 4. Baskı) 28.
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Mevlana’nın bir hikayesinde adına engûr, inep, istafil, üzüm dedikleri aynı şeyi is-
teyen dört kişiden söz edilir; sonuçta hepsi de aynı şeyi istemektedir. Dünyanın her 
neresinde olursa olsun, insan fıtratı aslında aynı şeyi aramakta ve istemektedir. Fakat 
en azından bazı estetik ve medeni değerlerde buluşma mümkün olabilir mi?

Batı’da, yabancıda, yabancılaşmış edebiyat ve medeniyette teşhir, suret, suretpe-
restlik, sanemperestlik vardır; fakat tümünde değil.

Estetik objeye yüklenen değere estetik değer diyoruz. Obje, nesne veya olay olarak 
bizzat veya sonuçları itibarıyla güzellik, hoşlanma ve estetik haz oluşturmaktadır. Es-
tetik değerler, Şualar’da “iman, hakikat, nur, çiçek, ruh, suret, şefkat, adalet, merhamet 
ve hikmet” başlıkları altında sınıflandırılabilir. Bu estetik değerlerin en azından bazı-
larında mutabakat mümkün olamaz mı? 

Kanaatimizce medeni ve estetik değerlerin irade-ibadetullah, zihin-marifetullah, 
his-muhabbetullah, latife-muhabbetullah bağlamında tanımlaması manevi sarhoşluk 
suikastına çözüm getirebilir.

Vahdetten kesrete gidildikçe yara alan irade, zihin, his ve latife; medeniyetsizliğin 
ima ve çağrışımlarıyla da estetiğin ölüm hikayesini yazar, yazmıştır da. Çünkü zahire 
takılan medeni ve estetik değerler, hakiki mutluluğa götürmemektedir. “Onlar, dünya 
hayatının zahirini (görünen kısmını) bilirler. Ve onlar, ahiretten gafil olanlardır.”41

Ekonomi, ben, sömürme, cinsellik, eğlence, maddi ve manevi sarhoşluk kavram-
larını medeni ve estetik değer kabul etmiş insan, ne Doğu’da ne Batı’da, ne Kuzey’de 
ne Güney’de, ne zenginlikte ne fakirlikte, ne dünyada ne ahirette…. Hiçbir yerde mut-
luluğa, aradığı kalp ferahlığına ulaşamaz. Bir tanımda Batı medeniyeti, ekosantrik 
(ekonomi merkezli, maddeci karakterli), egosantrik (ben merkezli), etnosantrik (ırk 
merkezli), tabir caizse emposantrik (sömürme merkezli) ve seksosantrik (seks mer-
kezli) özellikleriyle anılmaktadır.42 “Nereden” sorusundan ziyade “Nereye” sorusuna 
cevap arayan pozitif psikoloji, öğrendikleri ve aklı kendisine düşman olan insana içsiz, 
maneviyatsız ve “anlamsız” bir çözüm önerebilir mi?

Bediüzzaman Said Nursi, 1921’de kaleme aldığı Lemaat adlı eserinde “romanvari 
nazar”dan söz eder.  Romanvari nazar ifadesini sadece Lemaat’ta kullanan Bediüzza-
man, uhrevi Nur’un sinemada, hakiki tesellinin tiyatroda olmadığını vurgular43 Bura-
da entelektüel sarhoşluk entelektüel dalalet, ölüm dikkatiyle örtüşmeyen medeni ve 
estetik dikkat eleştirilmektedir. 

41 Kur’an-ı Kerim, Rûm Suresi, 30/7.
42 Süleyman Hayri Bolay, Hece, 2012, Sayı 186/187/188, Medeniyet Özel Sayısı, 135.
43 Bediüzzaman Said Nursi, Sözler, (İstanbul: Söz Basım Yayın, 2012), 999.
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Romanvari nazar, esas itibariyle materyalist, tabiatperest, Allah’ı tanımayan, ahi-
rete inanmayan, ahireti düşünmeyen, nefsin isteklerine boyun eğmeyi özgürlük adde-
den bir zihniyeti temsil etmekte ve manevi sarhoşluk kavramına tekabül etmektedir. 
Ehl-i dalaletin vekili “ahireti düşünmemek, Allah’ı tanımamak, dünya sevgisi, hürriyet 
(her türlü nefsani hürriyet), kendine güvenmek” ilkelerini esas tutarak mutluluğu 
arar.44 

Özelikle 17. Lem’a’nın Beşinci Notası, romanvari nazarla ilgili metnin bir açılımı-
dır. Bu notada Bediüzzaman, Avrupa’yı ikiye ayırır. Bunlardan birisinin hakiki İsevi-
likten aldığı feyizle insanlığın sosyal hayatına yararlı sanatları, adalet ve hakkaniyete 
hizmet eden fenleri/bilimleri izleyen Avrupa olduğunu söyler. İkinci Avrupa felsefe-i 
tabiiyyenin karanlığıyla medeniyetin kötülük ve günahlarını iyilik, güzellik sanarak 
insanlığı sefahate ve dalalete yönelten ikinci Avrupa’dır. 

Sadakatsiz/Unfaitful filminin bir sahnesinde behimî duygular için söylenen “Şu an 
için mutlu olun/Sadece şu an sizin hayatınız”45 şiirinin çağırdığı hayat anlayışı, insanı 
mutlu etmez. 

Allah’ı unutma anlayışının uzantısı olan romanvari nazar, insanı sahipsiz ve kim-
sesiz telakki eder. Kâinat zalimlerin gürültüleri, mazlumların ağlayışları ile kaplanmış 
umumî bir matem yeridir. İnsan, dünyaya fırlatılmış, çaresiz bir varlık durumundadır; 
insaniyet yönüyle başkasının elemiyle üzüldüğünden, sonsuz bir eleme düşmektedir. 
Halbuki vicdanın bu derece üzüntüye dayanamadığından o yolda giden kimsenin, iki 
şeyden birisine mecbur olacağını söyleyen Bediüzzaman, asıl çözümlemeyi işte bura-
da yapar. Der ki: “Ya insaniyetten tecerrüt edip ve nihayetsiz vahşeti iltizam ederek 
öyle bir kalbi taşıyacak ki, kendi selametiyle beraber umumun helaketi onu müteessir 
etmesin; veyahut kalb ve aklın muktezasını iptal etsin.” 

Sefahat ve dalaletle bozulan, hakiki İsevi dininden uzaklaşan, Deccal gibi bir tek 
gözü taşıyan kör dehası ile insan ruhuna bu cehennemi haleti hediye eden ikinci Av-
rupa, bu zihniyetin ilaçsız bir illet olduğunu anlamıştır. 

“O halde (Habibim) sen yüzünü bir muvahhid olarak dine yönelt. Allah’ın insanları 
yaratmasında esas aldığı o fıtrata uygun hareket et...”46 ayetinde geçen “fıtrat”, “Her 
doğan çocuk fıtrat üzere doğar”47 hadisindeki “fıtrat” ifadesiyle düşünülmeli, medeni 
ve estetik değerlerin keşfi ve hayata geçirilmesi konusunda adım atılmalıdır.

44 a.g.e. 998.
45 Mustafa Ulusoy, Yakınlık, (İstanbul: Karakalem Yayınları, 2006), 73.
46 Kur’an-ı Kerim, Rûm Suresi, 30/30.
47 Buhari, Tefsir (Rûm Suresi), 2,   http://www.sonpeygamber.info/her-insan-fitrat-uzere-
dogar  
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Beşir Ayvazoğlu, Müslüman sanatçının, kahramanını iki yüksek değer arasında se-
çim yapma zorunluluğunda hiçbir zaman bırakmadığını vurgular.48 Mutluluğun bir 
anahtarı da bu noktadadır çünkü. 

Hayat, ahiret dikkate alınmadan yaşanmaya çalışılırsa manevi sarhoşluğa kaçış 
kaçınılmaz gözükmektedir. Bu kaçış; edebiyatta, felsefede, sinemada ve müzikte, çö-
zülemeyen bir kötülük olarak kendisini göstermektedir. Manevi sarhoşluk, akıllıca gö-
rünen en ahmakça yoldur; güya Allah’tan gizli bir kaçıştır. Fakat Allah’tan kaçış değil, 
ancak Allah’a kaçış, insanı kurtarabilir. Hem insan, nereye ve nasıl kaçabilir ki başka? 
Nuri Pakdil “Tükenecek insan soyu. Çünkü çok geçtik sınırı”49 diyor, Umut’ta. Allah’ı 
unutarak aklını düşman haline getiren, kalemini de, sanatını da, kâinat kardeşlerini 
de düşman haline getirir.

Güray Süngü, kanaatimce ene-zerre bağlamında bir arayışın, sonsuzluğa duyu-
lan özlemin, özellikle de ontolojik sorgulamanın romanı olan Kış Bahçesi’nde Derya 
adlı bir genç kızın, kendisini ebedileştirmek adına, üç roman yayımlamış Aziz Çalış-
kan’ın hayatına girmesini, eserin omurgası olarak inşa etmiştir.50 Duygularını kağıda 
dökemeyen sonsuza kalmak, iz bırakmak için Aziz’in hayatına girmek isteyen Der-
ya’nın “… unutularak kaybolacak olmak düşüncesi beni mahvediyor.”51 sözü, konu-
muza ışık tutmaktadır. İnsan, sevdikleriyle ilişkisi açısından unutmak ve unutulmak 
istemiyor.

Kış Bahçesi romanı, bilinç tüketmek,52 caddelerin bazı insanları yutup öğütmesi, 
sonra da başka bir yerlerde kusması,53 “futbol zindanı,”54 “nihilizm çılgınlığı,”55 in-
sanın kendi kendini fırlattığı “manasızlık evreni,”56 insanların içinin “kupkuru, çorak, 
bozkır” gibi olması,57 gibi vurgularla günümüz insanının ruhunda dolaşmakta; sevgi 
ve ayrılık kavramlarının görüntülerine işaret etmektedir.

 “Nereye gidelim? Kendimize, ne bileyim, kendi hayatımıza, evimize, sahile,”58 
“…insanın mimari estetik araması için ruhunun şiirle, romanla, müzikle yontulmuş 

48 Beşir Ayvazoğlu, Aşk Estetiği, (Birlik Yayınları, 1982), 122.
49 Nuri Pakdil, Umut, (Ankara: Edebiyat Dergisi Yayınları, 1997), 64.
50 Güray Süngü, Kış Bahçesi, (İstanbul: Okur Kitaplığı, 2011, 1. Baskı).
51 a.g.e. 234.
52 a.g.e. 53.
53 a.g.e. 57.
54 a.g.e. 103.
55 a.g.e. 96.
56 a.g.e. 112.
57 a.g.e. 114.
58 a.g.e. 70.
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olması gerekir”59 gibi söylemleriyle medeni ve estetik değerleri aramaktadır. Varo-
luş denilen muhteşem tablonun sırrını çözerek mutlu olmak, sonsuzu unutmamakla 
mümkündür. Zamanın akıp gittiği; hastalık, ihtiyarlık, musibet ve ölümlerle çevrilmiş 
dünyada şuur parıldadıkça mutluluk da keşfedilip artacaktır. 

Şöyle bir örnek üzerinde düşünelim. Biri Müslüman, biri Hristiyan, biri Budist ve 
diğeri Ateist olmak üzere dört kişi, aynı müzik parçasından, enstrümantal bir eserden 
hoşlanabiliyor. Bu insanları bir araya getiren estetik değerler, bir buluşma alanı oluş-
turmuştur.

Sonuç

Sevilenlerle bir aradayken başlayan “tasavvur-u zevaldeki elem” iç kanama 
diyebileceğimiz olayın başlangıcını teşkil etmektedir; ayrılıktaki parçalanma ise 
acının zirvesidir.

İnsanın Allah’tan koparak girdiği iç kanama krizi, önlem alınmazsa manevi intihara yol 
açabilir. Allah’ı unutmak, insanın aklını kendisine düşman ilan etmesidir. Aklını düşman 
haline getiren, kalemini de, kâinat kardeşlerini de düşman haline getirir. İnsanın, ken-
di kurduğu manevi sarhoşluk yapımevinde ahireti unutmaya çalışması mümkün ol-
madığı gibi çözüm de değildir.

Sevmekteki ayrılığın acısına bulunacak deva, insanı mutlu edebilir; bu deva da an-
cak sonsuzla ilişki kurabilecek bir yaşama söylemiyle mümkündür. Hastalık “bedenin 
hissedilmesi” ise, ayrılık “sonsuzluğun hissedilmesi”dir. Dert olmadan deva buluna-
mazsa, ayrılık olmadan devam bulunamaz. Dostoyevski  “Tanrı olmasaydı her şey mu-
bah olurdu” diyor. Biz de Allah olmasaydı her şey anlamsız olurdu diyoruz. İç kana-
manın da anlamı var, firaktaki parçalanmanın da. Zorluğun yanında kolaylık, zorlukla 
beraber bir kolaylık varsa insan dünyaya atılmış, fırlatılmış değildir. 

Sözümüzün sonunda Almancanın ve lirik şiirin usta kalemi Rilke’nin, tek romanı 
Malte Laurids Brigge’nin Notları’nın sonlarındaki sevgi ve ayrılık cümlelerini hatırla-
yalım:

“… Sonsuza dek çekip gitmek. Kimseyi sevilmek durumuna, o korkunç duruma dü-
şürmemek için o zamanlar, asla sevmemeye ne çok karar verdiğini, ancak pek sonra 
anlayacaktır. Bunu yıllar sonra hatırlar ve öbür kararlar gibi bunun da imkansızlığını 
görmüştür. Çünkü tekrar tekrar sevmiştir yalnızlığında…”60

59 a.g.e. 108.
60 Rainer Maria Rilke, Malte Laurids Brigge’nin Notları, çev., Behçet Necatigil, (İstanbul: Adam 
Yayıncılık, 1966, 1. Baskı), 194.

133

Köprü • Sayı 138 • Eylül-Ekim-Kasım-Aralık 2017 • ISSN: 1300-7785 • ss 117-134



Kaynakça
1. Ağaoğlu, Adalet. Bir Düğün Gecesi. İstanbul: Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, 2006.

2. Atay, Oğuz. Oyunlarla Yaşayanlar. İstanbul: İletişim Yayınları, 2015, 23. Baskı.

3. Ayvazoğlu, Beşir. Aşk Estetiği. Birlik Yayınları, 1982.

4. Azerbeycan Doktor Rauf Risale-i Nurlarla Tanışması-1. 1 Ekim 2011. https://www.
youtube.com/watch?v=cZ0jqX6hwcw.

5. Bolay, Süleyman Hayri. Hece, 2012, Sayı 186/187/188, Medeniyet Özel Sayısı.

6. Buhari, Tefsir (Rûm Suresi), 2. http://www.sonpeygamber.info/her-insan-fitrat-uze-
re-dogar

7. Göka, Erol. Hayatın Anlamı Var mı?. İstanbul: Timaş Yayınları, 2014, 2. Baskı.

8. Koç, Turan. “Kötülük Sorunu ve Edebiyat.” Hece, Mart, 2016, Sayı 231.

9. Maupassant, Guy de. Dünya Edebiyatından Seçmeler/Mezar. Ankara: Kültür Bakanlığı 
Yayınları, 1977.

10. Nursi, Bediüzzaman Said. Asa-yı Musa. İstanbul: Söz Basım Yayın, 2012.

11. ____. Emirdağ Lahikası. İstanbul: Söz Basım Yayın, 2012.

12. ____. İlk Dönem Eserleri/Lemaat. İstanbul: Söz Basım Yayın, 2012.

13. ____. Lem’alar. İstanbul: Söz Basım Yayın, 2012.

14. ____. Mektubat. İstanbul: Söz Basım Yayın, 2012.

15. ____. Sözler, İstanbul: Söz Basım Yayın, 2012.

16. ____. Şualar, İstanbul: Söz Basım Yayın, 2012.

17. Paine, Thomas. Akıl Çağı. İstanbul: Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, 2005, 4. Baskı.

18. Pakdil, Nuri. Umut. Ankara: Edebiyat Dergisi Yayınları, 1997.

19. Rilke, Rainer Maria. Malte Laurids Brigge’nin Notları, Çev., Behçet Necatigil. İstanbul: 
Adam Yayıncılık, 1966, 1. Basım.

20. Su, Hüseyin. Keklik Vurmak. İstanbul: Şule Yayınları, 2015.

21. Süngü, Güray. Kış Bahçesi. İstanbul: Okur Kitaplığı, 2011, 1. Baskı.

22. Tarhan, Nevzat. “Modern Zamanın Hastalığı: Kaliforniya Sendromu.” T24, 12 Ka-
sım 2014. http://t24.com.tr/haber/modern-zamanin-hastaligi-kalifornia-sendro-
mu,276843.

23. Ulusoy, Mustafa. Yakınlık. İstanbul: Karakalem Yayınları, 2006.

24. Veled, Sultan. Aşknâme/Hasan Halid el-Mevlevî, Haz., Emine Öztürk. İstanbul: Sufi Ki-
tap, 2015.

25. Yalom, Irvin. Varoluşçu Psikiyatri. Çev., Babayiğit, Z. İyidoğan. İstanbul: Kabalcı Yayın-
ları, 2011, 4. Baskı.

134

İç Kanamanın Anlamı / Taha ÇAĞLAROĞLU



CEMAAT NEDİR, NE DEĞİLDİR?

Levent BİLGİ1

Cemaat olmak veya cemaat olarak hareket etmekle ilgili çok güzel ayetler bulun-
makta; “Ey inananlar, Allah’tan O’na yaraşır biçimde korkun ve ancak Müslümanlar 
olun. Ve topluca Allah’ın ipine (Kur’an’a) sarılın, ayrılmayın”2 ve “Allah, kendi yolunda, 
duvarları birbirine kenetlenmiş bir bina gibi saf bağlayarak çarpışanları sever.”3 gibi. 
Ve birçok hadiste bulunmakta; “Cemaat rahmettir, tefrika ise azaptır,”4 “Allah’ın eli ce-
maatle beraberdir”5 ve “Bereket cemaatle beraberdir”6 gibi.

Bu ayetleri ve hadisleri çoğaltabiliriz. Ve biraz Kur’an ve hadis ile hakkıyla ilgile-
nen kimsenin cemaate, cemaat olmaya karşı çıkması mümkün değil. Problem cemaat 
olmanın iyiliği veya kötülüğü değil. Cemaatin ne olup, ne olmadığıdır.

Cemaat veya cemaat olmak, cemaat halinde hareket etmek, cemaate karşı çıkmak 
veya çıkmamak. Bir buz parçası nev’indeki enaniyeti eritip havuza atmak. Kardeşine 
karşı rekabetkarane davranmamak; gıpta damarını kırmamak; hased etmemek. Bu 
gibi birçok kelime ve terkiplerin neleri ifade ettiğini anlamak için üzerlerinde çok dü-
şünmeliyiz. 

Bu bağlamda İhlas Risaleleri’nin, Risale-i Nur eserleri içinde anlaşılması en zor 
parçalarından olduğunu söyleyebilirim. Onun içindir ki kavgalar, ayrışmalar, gürültü-
ler, cemaat içi haksızlıklar kendimizi bildik bileli bir türlü bitmiyor ve devam edip gi-
diyor. İhlas Risaleleri’nden alıntılar yapmak, o hakikatleri sloganlaştırarak anlaşılmaz 
kılmak çok kolay. Zor olan o prensiplerin özüne vakıf olabilmek. Pratiğe dökebilmek. 
Yazımızda İhlas Risaleleri’ni nakilcilik yapmadan anlamaya çalışacağız.

Giriş

Hakikati hepimiz seviyoruz, hakikati yakalamak, hissetmek ve yaşamak istiyoruz.

1 Yrd. Doç. Dr., Harran Üniversitesi, leventbilgi@gmail.com
2 Kur’an-ı Kerim, Âl-i İmrân Suresi, 3/102-103.
3 Kur’an-ı Kerim, Saff, 61/4.
4 Ebû Abdullah Ahmed b. Muhammed b. Hanbel eş-Şeybanî, el-Müsned, nşr. Şuayb el-Arnaut 
vd. (Beyrut: 1998; IV), 278.
5 Tirmizî, Fiten, 7, Hadis No: 2166.
6 İbn Mâce, At’ime, 17.
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Sevdiğimiz ve keşfettiğimiz hakikatleri diğer insanlarla da konuşmak, paylaşmak 
bize fıtri olarak sevdirilmiş. Aynı hakikatleri düşünen, dert edinen, paylaşan insanla-
rın beraber olması, bir cemaat olma duygusu ve arzusu da fıtri olarak verilmiş. 

Kahveden hoşlanan insanlar, devam ettikleri kahvede bir cemaat olmuşlar. Risale-i 
Nur eserlerini okuyanlar da Risale-i Nur çevresinde cemaat olmuşlar.

Bir mahallede, bir köyde üç tane kahve vardır. Ve herkes her kahveye gitmez. Me-
sela gençlerin devam ettiği kahveler ayrıdır. Oraya yaşlılar uğramaz. Yaşlılarınkine de 
gençler gitmezler.

Herkes bulduğu hakikatin peşinde gider ve bu hakikati önemseyen, dert edinen 
insanlarla paylaşmaktan, beraber olmaktan zevk alır. İhlas Suresi’ne baktığımızda ise 
oradaki hakikatin ihlasa değil, tevhide vurgu yaptığını görürüz. Sanırım ihlas en başta 
tevhid hakikatinin içinde gizli. Sanki ihlas tevhiddir ve tevhiddedir. Tevhid ise ihlasla 
mezc olmuş bir hakikattir.

Kendi Mesleğine Muhabbet

İhlas Risaleleri’nin önemli hakikatlerinden biri herkesin kendi mesleğinin muhab-
betiyle hareket etmesidir.  Benim mesleğim en güzeldir diyebileceğiz ve o meslekte 
gidenlerle birlikte olacağız; ancak tek hak benim mesleğim diyemeyeceğiz. Hiç kimse 
kendi tercihinin ve yönteminin mutlak ve tek hak olduğunu iddia edemez. Ama kendi 
savunduğu fikrin, hizmet tarzının hak olduğunu, haklardan biri olduğunu savunabilir. 
Herkes kendi mesleğinin muhabbetiyle yaşaması, başka mesleklerin noksanları, yan-
lışları ile meşgul olmaması haktır, doğrudur. Bu anlamda, cemaat, aynı mesleği, aynı 
düşünceyi takip edenlerin aynı hedefe doğru yürürken yardımlaşmalarıdır denilebilir.

Bu noktada “Cemaate karşı çıkmayalım, cemaati bozmayalım, ne olursa olsun bir 
cemaat halinde devam edelim” anlayışını da tekrar düşünmeliyiz. Eğer biz bir cemaat 
içindeysek ve o cemaatin tarzına, yöntemine, düşüncelerine, uygulamalarına katılmı-
yor ve tasvip etmiyorsak o zaman zaten biz bu cemaatin içinde değiliz demektir. Aklen 
ve kalben içinde olmadığımız bir cemaatte olduğumuzu söylemek, bedenen orada ol-
mak sadece kendimize ve cemaate zarar verir. 

Bediüzzaman’ın dediği gibi; “Cemaatte vahid-i sahih olmazsa, cem ve zam, kesir 
darbı gibi küçültür.”7

7 “Haşiye: Hesapta malûmdur ki, darb ve cem ziyadeleştirir. Dört kere dört, on altı olur. Fakat 
kesirlerde, darb ve cem, bilâkis küçültür. Sülüsü sülüsle darb etmek, tüsu’ olur, yani dokuzda 
bir olur. Aynen onun gibi, insanlarda sıhhat ve istikamet ile vahdet olmazsa, ziyadeleşmekle 
küçülür, bozuk olur, kıymetsiz olur.” Bediüzzaman Said Nursi, Mektubat, (İstanbul: Söz Basım 
Yayın, 2012), 672.
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Yani, “insanlarda sıhhat ve istikamet ile vahdet olmazsa, ziyadeleşmekle küçülür, 
bozuk olur, kıymetsiz olur.” Siz artık aklen, ruhen birçok şeyine katılmadığınız cemaa-
tin içinde olmakla hem kendi duruşunuzu, hem de bulunduğunuz cemaati bozarsınız. 
Sıhhat ve istikamet ile vahdet olmazsa, cemaate katılanların sayısı büyüdükçe hizmet 
küçülür, kıymeti azalır.

Bu cemaatteki katılmadığımız noktalar asli meseleler değilse bir yere kadar tolere 
edilebilirler. Ama problem asli konulardaysa, “ne olursa olsun cemaatten ayrılmaya-
lım” anlayışı bir müddet sonra hem bize hem cemaate zarar vermeye başlar, gıybetler, 
tenkitler çoğalır, cemaat içinde insanlar birbirleriyle uğraşmaktan atıl duruma düşer-
ler ve cemaat kendi dahili kavgalarından hizmet edemez hale gelir.

Kalplerimiz, akıllarımız, ruhlarımız aynı düşünmüyorsa zaten artık ayrılmışsınız, 
aynı cemaat olmayı fiilen bitirmişsiniz demektir. Artık aynı meslekte değilsinizdir.

Bence bu ayrışma iki taraftan birinin, özellikle de ayrılan grubun hain, alçak, kötü 
olduğu anlamına da gelmez. İki iyi insanın veya insanların birlikteliğinden her zaman 
iyi bir beraberlik de olmayabilir.  

Peki, bu bir tefrika, fitne midir? Yani, katılmadığın ve hakikatli olduğuna inanmadı-
ğın bir görüşe karşı çıkmak tefrika çıkarmak mıdır? Sanırım bunun cevabını şu şekil-
de verebiliriz: Kendin için hakikat demediğin bir şeyi, tefrika çıkarmamak adına, haki-
katmiş gibi kabul etmek ya da kabul ediyormuş gibi görünmek sahte görünüşlülüktür. 
Kaçınılan tefrika, fitne tohumunu kendi içinde barındırıyor demektir.

Bu aynı düşüncede, aynı saflarda olmadığım insanlara düşman olacağım anlamına 
da gelmez. Burada farklı düşündüğümüz insanlara, “senin hakikatın sana, benim haki-
katim bana” diyebilmeliyiz. Bu hal bir gurur, hizip çıkarmak demek değildir. İnanma-
dığına inanmış gibi görünmek asıl sahtekarlıktır.

Kendi mesleğimizin muhabbetiyle cemaat olmalı, yakın mesleği besleyen insan-
larla beraber olmalıyız. Yoksa eylemleri, düşünceleri farklı insanlarla cemaat olama-
yız. İçin için yarışırız, kıskançlıklar, gıybetler içinde hizmet dediğimiz şey bile hezimet 
olur. Samimi, ihlaslı da olamayız.

Müsbet İhtilaf

Said Nursi, Hakikat Çekirdekleri’nde Arapça bir ibarede şöyle der: “Tesanüd 
içindeki bir cemiyet, ataleti harekete tebdil eden bir vasıta olur. Tehasud içindeki bir 
cemaat ise, hareketi atâlete çevirmeye vasıtadır.”8

8 Nursi, Mektubat, 672.
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Demek ki, her beraberlik, mutlaka cemaatin devamına ve dolayısıyla beklenilen 
hizmetin terakkisine vesile olmayabilir. Çok defa şahit olunduğu gibi, hakikat anlayışı 
farklı olduğu halde sırf cemaat bölünmesin kaygılarıyla birlikteliklerini devam eden-
ler, ipin inceldiği yerde kopuyorlar. Ve de ilginçtir, prensip olarak siyasetle hiç alaka-
sı olmaması gereken iman hizmeti mensupları, nedense her seçim öncesi dönemde, 
kavgalı bir şekilde bölünme hadisesi yaşıyorlar.

Aynı yerde, aynı isim altında, aynı salonda bulunmak mutlaka aynı hizmet safın-
da bulunmak anlamına gelmeyebiliyor. “Cemaat, aynı düsturları paylaşanların be-
raberliğidir.” Hepimiz Müslümanız, kıblemiz bir, kitabımız bir, peygamberimiz bir 
demek; aynı meslekte hizmet edeceğiz, aynı salonda bulunacağız, hep aynı cemaatte 
olacağız anlamına gelmez. Mutlaka kavga edeceğiz anlamına da gelmez. Herkes kendi 
mesleğinin muhabbetiyle hareket edecek anlamına gelir.

Bütün bunlar aramızda hiç düşünce farklılıkları olmayacak anlamına da gelmez. 
Bediüzzaman, Yirmi İkinci Mektub’ta şöyle der:

“…müsbet ihtilaf. Yani, her biri kendi mesleğinin tamir ve revacına sa’y eder. Baş-
kasının tahrip ve iptaline değil, belki tekmil ve ıslahına çalışır.”9

Herkesin kendi mesleğinin rağbet görmesine çalışması doğrudur, güzeldir. Fakat 
kendisi için belli bir meslek belirlemiş bir kişi, bir başka meslekte olanların yanına 
gelirse, o kişi kaçınılmaz olarak kendi mesleğinin revaç bulmasına, rağbet görmesine 
çalışacaktır. Bu gayet fıtri bir tavırdır.

Madem farklı meslek gruplarından bir araya gelen insanlarda rekabet ve hased 
başlar. Öyleyse yapılacak şey, fizikî birliktelik olmamalı. Çünkü tehasud içindeki bir 
cemaat yani birbirine hased edenlerden oluşan bir cemaat ya da birliktelik, hareketi 
atalete çevirmeye vesile olur. Öyle bir ortamda herkes kendi içinden diğerini tenkis 
etmeye başlar, yani fren yapmaya başlar ve sonunda araba durur. Said Nursi’nin atalet 
dediği de budur. Yürüyen hizmetimizi durdurmak istemiyorsak, aynı mesleği ve hiz-
met anlayışını paylaşan kişilerle birlikte olmalıyız.

Ayrı meslekte giden kişilerin birlikte hizmet etme çabalarında, hâkim cereyan kim 
ise o, diğer hizmeti kendine mal ediyor. Hakikat değil, hâkim olan cereyan kazanıyor. 
Hepimizin Müslüman veya dindar veyahut Risale okuyor olmamız her konuda, tüm 
vasıtalarda da beraber olacağız anlamına gelmez.

Bediüzzaman Hutbe-i Şamiye’de şöyle konuşur: “Ey dinî cerideler! Maksadımız, 
dinî cemaatlar maksatta ittihad etmelidirler. Mesalikte ve meşreplerde ittihad müm-
kün olmadığı gibi, caiz de değildir. Zira taklit yolunu açar ve ‘Neme lâzım, başkası dü-

9 Nursi, Mektubat, 380.
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şünsün’ sözünü de söylettirir.”10

Burada elbette iman, Allah, Kur’an diyen herkesle, her cemaatle, tüm müminlerle 
bir maksat birlikteliğimiz olmalı. Ancak mesleklerde ve meşreplerde ittihad mümkün 
olmadığı gibi, caiz de değildir. “Maksat”taki ihtilaf ile “meşrep”teki ihtilafı karıştırma-
mak lazım. Meşrepteki ihtilaf fıtridir, aynı hakikati başka bir üslup ile takdim etmektir. 
İnsanların meşrebi, usulü, üslubu farklı farklı olabilir.  Meşrep, üslup farklılığıdır. Aynı 
hakikati birisi şöyle ifade eder, diğeri bir faklı şekilde ifade eder. Hiç kimse diğer bir 
kimsenin aynı olamaz. Ehadiyet bunu iktiza eder.

Mesela, iman hakikatlerinin anlaşılması mesleğinde ittifak etmiş iki kişi, bu mak-
sada ulaşmak için verdikleri örneklerde ve bu örnekleri yorumlama şeklinde, örf veya 
meslekleri gereği, usulde değil ama ayrıntılarda, bazı farklılıklar gösterebilirler. Böyle 
bir durumda, meşrepte bir farklılık olmasına rağmen, maksatta ittifak olduğu sürece, 
bu meşrep farklılığının hem önemi yoktur ve hem de fıtri bir hal olduğu için yadırgan-
mamalıdır.

Uhuvvet ve İhlas Risaleleri’nde meşrepteki ihtilafa karşı takınılacak tavırlar, halka 
halka genişletilerek bir analize tabi tutuluyor.

Mesela, meşrepleri farklı olmakla beraber aynı maksatta ittifak etmiş kişiler ara-
sında olması gereken tesanüdü sağlamak için yapılmış bir tahlili, meslekleri farklı ki-
şiler arasında olması gereken tesanütten bahsediyormuş gibi algılayarak bu risaleleri 
okursak, pratik hayatta hangi düsturu nerede kullanacağımızı bilemeyiz, karıştırırız.

”Allah” diyen herkes, “bir yaratıcı olması lazım” diyen herkes iman kardeşimizdir. 
Fakat bu kısma giren herkesle aynı salonda birlikte hizmet etmemiz gerekir sonucu-
na ulaşırsak, işte orada tehlike çanları çalmaya başlar! Çoğalırken küçülürüz. Tekrar 
edelim: “Cemaatte vahid-i sahih,” meslekte, meşrepte aranır. Hizmet tarzında aranır. 
Hizmet tarzı ayrıdır, birlikte Allah demek veya birlikte namaz kılmak, maksatta ittifak 
etmek apayrıdır.

Tabi bu başka meslek ve meşrepte olanlarla irtibatlarımız olmayacak anlamında 
değildir. Eğer müsaade ederlerse, “tekmil ve ıslahına çalışılır.” Eğer bizden gelecek 
hakikati, hakikate olan ihtiyacından dolayı talep ediyor ise, evet, gidelim ve kendimi-
zin hakikat bildiklerini paylaşalım; onların eksikliklerini giderelim (tekmil); daha da 
güzel iman hakikatlerine muhatap olsunlar (ıslah), beraber kitap okuyalım. 

Ama risalelerden, bizden gelecek hakikatleri kendi mesleklerinin revacı için araç 
olarak kullanıyor, kendi cemaat anlayışına alet etmeye çalışıyorsa uzak durmak en 

10 Bediüzzaman Said Nursi, İlk Dönem Eserleri/Hutbe-i Şamiye, (İstanbul: Söz Basım Yayın, 
2012), 577.
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iyisidir. Bu durumda, “Cemaatte vahid-i sahih olmazsa, cem ve zam, kesir darbı gibi 
küçültür,” denilen durum ortaya çıkar. Sen bir şey söylüyorsun ama o diğeri, başka bir 
şeyi hedefliyor ve kullanıyor ise, “vahid-i sahih” yok demektir. Böyle bir durum, iman 
hizmetinin küçülmesine neden olur.

Bediüzzaman Muhakemat’ta; “… gayrın tenkîsiyle kendi kemalini göstermek ve 
gayrı tekzip veya tadlil etmekle kendi sıdk ve istikametini ilân etmek,”11 ihtilafın kay-
nağıdır, demektedir.

Bu gayrın(diğerinin) tenkisi, yani yanlışını ve eksikliğini hiç göstermeyeceğiz, yan-
lışlar olsa bile görmemezlikten geleceğiz anlamında olmasa gerek. Kur’an’ın en temel 
esası “lâ” ile başlar; “illallah/illa Allah” demeden önce “lâ ilahe” der. Esbab dairesinde, 
önce yanlış olan tespit edilir ve reddedilir. Bu yanlışın yanlışlığından faydalanılarak 
doğru olan aranır.

Bu konuda iki noktaya dikkat etmek lazım:

1- Başkalarının yanlışlarını söyleyerek kendinin doğru olduğunu iddia etmek yan-
lıştır. Sen kendi doğrun, hakkın ile geleceksin. Kendi doğrun ile kendinin hakka tabi 
olan bir kişi olduğunu ortaya koyacaksın.

2- “Bir yanlışı hiç mi gündeme getirmeyeceğiz?” İşte yarası olanların sığınağı bu 
nokta. “Yanlışı gündeme getirmeyiniz,” diyorlar. Neden? Çünkü savunacak tarafları 
yok; tutunacak dalları yok. Yanlışın bahsedilmesinden rahatsız oluyorlar. Cevapları 
yok da ondan. Halbuki yanlış ortadan kaldırılmadan doğru tesis edilemez.

Böyle bir tavır, hep yanlışlarla uğraşacağız anlamına gelmez. Hep pisliklerle uğraş-
mak gibi olur. Ama yanlışın yanlış olduğu tespit edilmeden de, doğrunun doğruluğun-
dan emin olamayız.

Bediüzzaman cemaat içindeki ve cemaatlar arasındaki tek hak benim anlayışını da 
eleştirmiştir: “Sebeb-i ihtilaf-i muzır, ‘Bu haktır’ düsturu yerine ‘Yalnız hak budur’; ve 
‘En güzeli budur’ hükmü yerine, ‘Güzeli budur’ hükmü ikame edilmiştir.”12 

Doğruyu ve yanlışı belirledikten sonra, bana göre, benim anlayışıma göre, şu doğ-
rudur, şu yanlıştır. Ama bir başkasının ihtiyacına göre bir başka şey doğru olabilir. 
Onun için bizim “Bu haktır” demeye hakkımız var. “Yalnız hak budur” ya da “Yalnız 
benim mesleğim haktır” demeye hakkımız yok. 

Mesela ben Risale-i Nur çalışmaktan, anlamaktan, müzakere etmekten hoşlanıyo-
rum. Başkaları düz okumaktan hoşlanıyor ve feyz alıyorlar. İlle biri hak öteki batıl de-

11 Bediüzzaman Said Nursi, Muhakemat, (İstanbul: Söz Basım Yayın, 2012), 60.
12 Bediüzzaman Said Nursi, İlk Dönem Eserleri/Tulûât, (İstanbul: Söz Basım Yayın, 2012), 353.
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menin, birbirimizi aşağılamanın, küçük görmenin bir anlamı yok. Müzakere isteyen-
ler bir müzakere cemaati oluşturup müzakere eder, düz okumak isteyenler de kendi 
tarzlarında birilerini bulup öyle okurlar. İkisi de haktır, meşrep farklılığıdır. İki tarafta 
birbirini kendisine benzemek için zorlamadan birbirlerine saygı duymalıdırlar.

Ama herkes şimdi böyle yapmalıdır, yapmazsa sapıktır demek imani bir tavır de-
ğildir. Farklı alanda ihtiyacı olduğunu düşündükleri kişilerin ihtiyaçlarına cevap ver-
mek için bazı kişiler bir başka meslekte gidiyor olabilirler. Ben o meslekte gitmemeye 
karar verebilirim. Onları suçlamak için değil ama benim mesleğimin onların mesleği 
ile aynı olmadığını söyleyebilirim ve kendi mesleğimin muhabbeti ile yaşarım, hizme-
time devam ederim.

Hem iman mesleğinde olmak ve hem de, mesela, hayat ve şeriat mesleğinde hiz-
met edenlerle birlikte hizmet etmek, ihtilafı ortadan kaldırmak değildir. Bilakis, ce-
maat olmak için gerekli olan meslekte “vahid-i sahih” bulunmadığı için, yani meslek 
ittifakı sağlanmadığından dolayı, küçülmek ve hizmetin etkisini azaltmak ya da hiz-
meti frenlemektir.

İman hizmeti ile hayat ve şeriat hizmetlerinin hepsi dini hizmetler olmasına 
rağmen, iman hizmetinde bulunmak ile hayat veya şeriat hizmetinde bulunmak mes-
lek itibariyle farklılık arz eder. Said Nursi, şimdi “İmanı kurtarma zamanıdır,” diyerek 
mesleğinin istikametini belirlemiş ve ona göre Risale-i Nur’ları telif etmiştir.

Sonuç

Said Nursi’nin özetlediği gibi, “Elhasıl: Herkes kendi mesleğine ‘hüve hakkun’ de-
meli, ‘Hüve’l-hak’ dememeli. Veyahut ‘Hüve’l-ahsen’ demeli, ‘Hüve’l-hasen’ dememe-
li.”13 

Yani, “Benim mesleğim haktır” diyebileceğiz ama, “Yalnız benim mesleğim haktır” 
dememeliyiz. “Benim mesleğim daha güzeldir” diyebiliriz ama, “Güzel yalnız benim 
mesleğimdir” dememeliyiz.

“Ey talib-i hakikat! Madem hakta ittifak, ehakta ihtilaftır. Bazen hak, ehaktan ehak-
tır. Hem de olur hasen, ahsenden ahsen.”14 

Bediüzzaman burada kendin için, en hak gördüğün hakikatta ittifak etmeye çalış 
diyor. Hakikatin en güzelini bulup “Herkes, benim bulduğum en hakta ittifak etmeli” 
dersen, ihtilafa sebep olursun demektedir. Senin için en hak olan, herkes için en hak 

13 Bediüzzaman Said Nursi, İlk Dönem Eserleri/Rumuz, (İstanbul: Söz Basım Yayın, 2012), 275.
14 Bediüzzaman Said Nursi, Sözler, (İstanbul: Söz Basım Yayın, 2012), 975.
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olmak zorunda değildir. Herkesin kendine göre ihtiyacı, talebi ve ihtiyacını karşılama 
usulü var; herkesi tek bir noktada birleştirmek, hilkatteki çeşitliliğe –tenevvü– aykı-
rıdır. 

Yani, mesleğinin muhabbetiyle hareket et. Cemaat ol, “Yalnız benim cemaatim gü-
zeldir.” manasına gelen cemaatçi olma! Ümmete mensup ol; ümmetçilik yapma! Müs-
lüman ol; Müslümancılık yapma!
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RİSALE-İ NUR'DAN

Bediüzzaman Said NURSİ

Tevhid İki Kısımdır

Tevhid iki kısımdır. Meselâ, nasıl ki bir çarşıya ve bir şehre büyük bir zâtın 
mütenevvi malları gelse, iki çeşitle onun malı olduğu bilinir:

Biri, icmâlî, âmiyânedir ki, “Bu kadar azîm mal, ondan başka kimsenin haddi değil 
ki sahip olabilsin.” Fakat böyle âmî bir adamın nezaretinde çok hırsızlık olabilir. Par-
çalarına çok adamlar sahip çıkabilir.

İkinci çeşit odur ki, her denk üzerinde yazıyı okur, herbir top üstünde turrayı tanır, 
herbir ilân üstünde mührünü bilir bir surette “Her şey o zâtındır” der. İşte, şu halde 
herbir şey o zâtı mânen gösterir.

Aynen öyle de, tevhid dahi iki çeşittir.

Biri tevhid-i âmî ve zahirîdir ki, “Cenâb-ı Hak birdir; şeriki, naziri yoktur. Bu kâinat 
onundur.”

İkincisi tevhid-i hakikîdir ki, herşey üstünde sikke-i kudretini ve hâtem-i rububi-
yetini ve nakş-ı kalemini görmekle, doğrudan doğruya herşeyden Onun nuruna karşı 
bir pencere açıp, Onun birliğine ve herşey Onun dest-i kudretinden çıktığına ve ulû-
hiyetinde ve rububiyetinde ve mülkünde hiçbir vechile hiçbir şeriki ve muini olmadı-
ğına, şuhuda yakın bir yakinle tasdik edip iman getirmektir ve bir nevi huzur-u daimî 
elde etmektir. Biz dahi, şu Sözde, o halis ve âli tevhid-i hakikîyi gösterecek şuaları 
zikredeceğiz.

Birinci nükte içinde bir ihtar: Ey esbab-perest gafil! Esbab bir perdedir; çünkü iz-
zet ve azamet öyle ister. Fakat iş gören, kudret-i Samedâniyedir; çünkü tevhid ve celâl 
öyle ister ve istiklâli iktiza eder. Sultan-ı Ezelînin memurları, saltanat-ı Rububiyetin 
icraatçıları değillerdir. Belki o saltanatın dellâllarıdırlar ve o Rububiyetin temâşâger 
nazırlarıdırlar. Ve o memurlar, o vasıtalar kudretin izzetini, Rububiyetin haşmetini iz-
har içindir, tâ umur-u hasise ile kudretin mübaşereti görünmesin. Acz-âlûd, fakr-pîşe 
olan insanî bir sultan gibi, acz ve ihtiyaç için memurları şerik-i saltanat ittihaz etmiş 
değildir.

Demek esbab vaz edilmiş, tâ aklın nazar-ı zahirîsine karşı kudretin izzeti mu-
hafaza edilsin. Zira, âyinenin iki vechi gibi, herşeyin bir mülk ciheti var ki, âyinenin 
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mülevven yüzüne benzer; muhtelif renklere ve hâlâta medar olabilir. Biri melekût’tur 
ki, âyinenin parlak yüzüne benzer. Mülk ve zahir vechinde, kudret-i Samedâniyenin iz-
zetine ve kemâline münâfi hâlât vardır. Esbab, o hâlâta hem merci, hem medar olmak 
için vaz edilmişler. Fakat melekûtiyet ve hakikat cânibinde herşey şeffaftır, güzeldir, 
kudretin bizzat mübaşeretine münasiptir, izzetine münâfi değildir. Onun için, esbab 
sırf zahirîdir; melekûtiyette ve hakikatte tesir-i hakikîleri yoktur.

Hem esbab-ı zahiriyenin diğer bir hikmeti şudur ki: Haksız şekvâları ve bâtıl iti-
razları Âdil-i Mutlaka tevcih etmemek için, o şekvâlara, o itirazlara hedef olacak es-
bab vaz edilmiştir. Çünkü kusur onlardan çıkıyor ve onların kabiliyetsizliğinden ileri 
geliyor.

Bu sırra bir misal-i lâtif suretinde bir temsil-i mânevî rivâyet ediliyor ki:

Hazret-i Azrail aleyhisselâm, Cenâb-ı Hakka demiş ki: “Kabz-ı ervah vazifesinde 
Senin ibâdın benden şekvâ edecekler, küsecekler.”

Cenâb-ı Hak, lisan-ı hikmetle ona demiş ki: “Seninle ibâdımın ortasında musibet-
ler, hastalıklar perdesini bırakacağım—tâ şekvâları onlara gidip senden küsmesinler.”

İşte, bak: Nasıl hastalıklar perdedir; ecelde tevehhüm olunan fenalıklara 
mercidirler. Ve kabz-ı ervahta hakikat olarak olan hikmet ve güzellik, Azrail aleyhis-
selâmın vazifesine mütealliktir. Öyle de, Hazret-i Azrail dahi bir perdedir. Kabz-ı er-
vahta zahiren merhametsiz görünen ve rahmetin kemâline münasip düşmeyen bazı 
hâlâta merci olmak için, o memuriyete bir nâzır ve kudret-i İlâhiyeye bir perdedir.

Evet, izzet ve azamet ister ki, esbab, perdedâr-ı dest-i kudret ola aklın nazarında. 
Tevhid ve celâl ister ki, esbab ellerini çeksinler tesir-i hakikîden.1

Zât-ı Vâhid-i Ehad’in Kudreti

Altı İsm-i Âzamın altı nüktelerinin Allahu Ehad’e dair yedinci nükte-i âzamıdır.

ِبْسِم هللِا الرَّْحِٰن الرَِّحيِم
َوِبِه َنْسَتِعنُي

-âyetinin bir muhteşem nüktesiyle, meşhur bir kasem-i Nea فَاْعَلْم اَنَُّه اَل ِإٰلَه ِاالَّ هللُا
bevı�nin işaretiyle ve ilhamıyla hissettiğim gayet güzel ve çok şirin ve nihayet derecede 
lâtif üç meyve-i tevhid ve üç muktazı�si ve üç hüccetine dair bir nüktedir. 

I�şte, Resul-i Ekrem aleyhissalâtü vesselâm yemin ettiği vakit, en çok istimal ve 

1 Bediüzzaman Said Nursi, Sözler, (İstanbul: Söz Basım Yayın, 2012), 390-392.
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tekrarla her zaman ferman ettiği şu َوالَِّذى نـَْفُس ُمَمٍَّد بَِيِدِه  kasemidir. Ve bu kasem 
gösteriyor ki, şecere-i kâinatın en geniş dairesi ve en müntehâsı ve nihâyâtı ve teferru-
atı dahi Zât-ı Vâhid-i Ehad’in kudretiyle ve iradesiyledir. Çünkü, mahlûkatın en münte--
hap ve en müstesnası olan Muhammed aleyhissalâtü vesselâmın nefsi kendi kendine 
malik olmazsa ve ef’âlinde serbest bulunmazsa ve harekâtı başka bir ihtiyara bağlı ise, 
elbette hiçbir şey, hiçbir şe’n, hiçbir hal, hiçbir keyfiyet, cüz’ı� olsun küllı� olsun, o muhı�t 
iktidarın, o şamil ihtiyarın daire-i tasarrufunun haricinde olamaz.2

Bütün Ruhlar Kâinat Hâlıkının Vücub-u Vücuduna ve Vahdetine ve Sıfât-ı Ku-
dsiyesine Şehadet Eder

Kemâlât-ı insaniyenin en mühimi ve en büyüğü, belki bilcümle kemâlât-ı insaniye-
nin menbaı ve esası, iman-ı billâhtan ve marifetullahtan neş’et eden muhabbetullah 
olduğunu bilen o dünya seyyahı, bütün kuvvetiyle ve letâifiyle, imanın kuvvetinde ve 
marifetin inkişafında daha ziyade terakki etmesini istemek fikriyle başını kaldırdı ve 
semâvâta baktı. Kendi aklına dedi ki:

“Madem kâinatta en kıymettar şey hayattır. Ve kâinatın mevcudâtı hayata musah-
hardır. Ve madem zîhayatın en kıymettarı zîruhtur. Ve zîruhun en kıymettarı zîşuur-
dur. Ve madem bu kıymettarlık için küre-i zemin, zîhayatı mütemadiyen çoğaltmak 
için, her asır, her sene dolar, boşalır. Elbette ve her halde, bu muhteşem ve müzey-
yen olan semâvâtın dahi kendisine münasip ahalisi ve sekenesi, zîhayat ve zîruh ve 
zîşuurlardan vardır ki, huzur-u Muhammedîde (asm) sahabelere görünen Hazret-i 
Cebrail’in (as) temessülü gibi, melâikeleri görmek ve onlarla konuşmak hadiseleri, 
tevatür suretinde eskiden beri nakil ve rivayet ediliyor. Öyle ise keşke ben semâvât 
ehliyle dahi görüşseydim, onlar ne fikirde olduklarını bilseydim. Çünkü, Hâlık-ı Kâinat 
hakkında en mühim söz onlarındır” diye düşünürken, birden semâvî şöyle bir sesi 
işitti:

“Madem bizimle görüşmek ve dersimizi dinlemek istersin. Bil ki, başta Hazret-i 
Muhammed aleyhissalâtü vesselâm ve Kur’ân-ı Mucizü’l-Beyan olarak bütün peygam-
berlere vasıtamızla gelen mesâil-i imaniyeye en evvel biz iman etmişiz. Hem insanlara 
temessül edip görünen ve bizlerden olan bütün ervâh-ı tayyibe, bilâ istisna ve bil’itti-
fak, bu kâinat Hâlıkının vücub-u vücuduna ve vahdetine ve sıfât-ı kudsiyesine şehadet 
edip birbirine muvafık ve mutabık olarak ihbar etmişler. Bu hadsiz ihbaratın tevafuku 
ve tetabuku, güneş gibi sana bir rehberdir” dediklerini bildi ve onun nur-u imanı par-
ladı, zeminden göklere çıktı.3

2 Bediüzzaman Said Nursi, Şualar, (İstanbul: Söz Basım Yayın, 2012), 24-25.
3 a.g.e. 165-166.
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Marifetullah ve Muhabbetullah

Kat’iyen bil ki, hilkatin en yüksek gayesi ve fıtratın en yüce neticesi, iman-ı bil-
lâhtır. Ve insaniyetin en âli mertebesi ve beşeriyetin en büyük makamı, iman-ı billâh 
içindeki marifetullahtır. Cin ve insin en parlak saadeti ve en tatlı nimeti, o marifetullah 
içindeki muhabbetullahtır. Ve ruh-u beşer için en hâlis sürur ve kalb-i insan için en 
sâfi sevinç, o muhabbetullah içindeki lezzet-i ruhaniyedir.

Evet, bütün hakikî saadet ve hâlis sürur ve şirin nimet ve sâfi lezzet, elbette mari-
fetullah ve muhabbetullahtadır. Onlar, onsuz olamaz. Cenâb-ı Hakkı tanıyan ve seven, 
nihayetsiz saadete, nimete, envâra, esrara, ya bilkuvve veya bilfiil mazhardır. Onu ha-
kikî tanımayan, sevmeyen, nihayetsiz şekavete, âlâma ve evhama mânen ve maddeten 
müptelâ olur.

Evet, şu perişan dünyada, âvâre nev-i beşer içinde, semeresiz bir hayatta, sahipsiz, 
hâmisiz bir surette, âciz, miskin bir insan, bütün dünyanın sultanı da olsa kaç para 
eder? İşte bu âvâre nev-i beşer içinde, bu perişan, fâni dünyada, insan sahibini ta-
nımazsa, malikini bulmazsa, ne kadar biçare sergerdan olduğunu herkes anlar. Eğer 
sahibini bulsa, malikini tanısa, o vakit rahmetine iltica eder, kudretine istinad eder. O 
vahşetgâh dünya, bir tenezzühgâha döner ve bir ticaretgâh olur.4

Hâlık-ı Vâhid’i Mi Yoksa Kâinatın Zerrat ve Mürekkebatı Adedince Sonsuz 
İlâhları Mı Kabul Etmek?

Arkadaş! Ulûhiyet, risalet, ahiret, kâinat arasında hakikatte telâzum vardır. Yani, 
bunlardan birisinin vücut ve sübutu, ötekisinin de vücut ve sübutunu istilzam eder. 
Birisine iman, ötekisine de imanı icab ettirir.

Evet, meselâ, her bir kelimesi bir kitabı ve her bir harfi bir satırı içerisinde tu-
tan bir kitabın, kâtipsiz vücudu mümkün değildir. Kâinat kitabı da Nakkaş-ı Ezelînin 
vücub-u vücuduna bağlıdır. Sarhoş olmayanlar, ancak Nakkaş-ı Ezelîye iman etmekle 
kitab-ı kâinata şahit olabilirler.

Ve keza, pek çok san’at harikalarına ve nakış ve ziynetlerin garaibine müştemil 
olan bir binanın bâni ve sânisiz vücudu mümkün olmadığı gibi, bu âlemin vücudu da 
Sâniin vücuduna tâbidir. Dalâlet sarhoşluğuyla sarhoş olmayanlar, onu bunsuz tasdik 
edemezler.

Ve keza, deniz ve nehirlerin yüzünde, şemsin aksini gösteren kabarcıklardaki gü-
neşin parıltısı, şemsin vücudunu inkâr etmekle mümkün olmadığı gibi, aklı bozuk ol-

4 Bediüzzaman Said Nursi, Mektubat, (İstanbul: Söz Basım Yayın, 2012), 318.
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mayanlar için, kemâl-i intizamla tahavvül ve teceddüd eden şu kâinatın şuhudu, Bâni 
ve Sâniin vücub-u vücudunun tasdikiyle olabilir. Çünkü, şu muhteşem kâinatı meşiet 
ve hikmetiyle tesis ve kaza ve kaderinin düsturlarıyla tafsil ve âdetinin kanunlarıyla 
tanzim ve inayet ve rahmetinin namuslarıyla tezyin ve esmâ ve sıfâtının cilveleriyle 
tenvir eden, ancak ve ancak Bâni ve Sânidir.

Evet, Hâlık-ı Vâhid kabul edilmediği takdirde, kâinatın zerrat ve mürekkebatı ade-
dince sonsuz ilâhların kabulüne mecburiyet hasıl olur. Ve aynı zamanda, herbir ilâhın 
şu kâinatı halk etmeye kàdir olması lâzımdır. Çünkü, zîhayatın her bir cüz’îsi, zevilha-
yatın küllüne, yani umumuna bir fihristedir. Cüz’îyi halk eden, küllîyi de halk etmeye 
kàdir olmalıdır.

Ve keza, ziyasız güneşin vücudu mümkün olmadığı gibi, ulûhiyet de tezahürsüz 
olamaz. Tezahürü ise, irsal-i rusül ile olur.

Ve keza, hadd-i kemâle bâliğ olan en yüksek bir cemâlin bilinmesi, görünmesi, gös-
terilmesi için resullerin tarifi lâzımdır.

Ve keza, kemâl-i cemâle bâliğ olan kemâl-i hüsn-ü san’at, resullerin delâletiyle olur.

Ve keza, rububiyet-i âmme, ubudiyet-i külliye ister. Bu da zülcenaheyn resullerin 
vahdet-i İlâhiyeyi halka ilân etmeleriyle mümkün olur.

Ve keza, bir hüsün sahibinin isteği olmasa ve bir ayine bulunmasa ve tarif edici 
bir şahıs tavassut etmezse, onun hüsnünün görünmesi, gösterilmesi mümkün değil-
dir. Bu da ancak resuller vasıtasıyla olur. Çünkü, resul, ubudiyetiyle Hâlıkın hüsnüne 
ayinedir; risaleti cihetiyle de halka izhar ve ilân eder.

Ve keza, bir zâtın cevahirle, zîkıymet eşya ile dolu hazinelerini açıp halka göstermek 
ve arz etmekle o zâtın kudretini, zenginliğini, saltanatını ilân etmek için, ancak o zâtın 
müsaadesiyle ve iradesiyle emir ve tayin edilmiş bir memur lâzımdır. İşte o memur 
resuldür.

Arkadaş! Bu sıfatları hâiz, bu vazifeleri en mükemmel görebilecek Hazret-i Mu-
hammed aleyhissalâtü vesselâmdan başka âlemde bir şahıs yoktur. En câmi, en kâmil, 
en fâzıl o zâttır. Tam tamına teşhir, tebliğ, tarif, tavsif, izhar, ilân eden, o zâttır. 

Aziz arkadaş! “İman-ı billâh” ile “âhiret imanı” arasındaki telâzuma geldik. Hazır 
ol, dinle:

Bir sultan, itaat edenlere mükâfat ve isyan edenlere de mücazat etmezse, saltanatı 
inhidama yüz çevirir. Ve keza, bir sultanın sağında lütuf ve merhamet ve solunda kahr 
ve terbiye lâzımdır. Mükâfat, merhametin iktizasıdır. Terbiye de mücâzâtı ister. Mükâ-
fat ve mücâzat menzilleri âhirettir.
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Ve keza, yüksek bir hikmet ve adalet sahibi olan bir sultan, saltanatının şanını 
kusurdan saklamak üzere, kendisine iltica edenleri taltif ve hâkimiyetinin haşmetini 
göstermek için milletinin hukukunu muhafaza eder. Bu cihetlerin mühim bir kısmı 
âhirette olur.

Ve keza, lebâleb dolu hazinelere mâlik ve sehavet-i mutlakaya sahip olan bir sultan 
için umumî ve daimî bir dâr-ı ziyafet lâzımdır. Ve ayrı ayrı ihtiyaç sahiplerinin devam 
ve bekàlarını ister. Bu da ancak âhirette olur.

Ve keza, bir cemâl sahibi, dâima hüsün ve cemâlini görmek ve göstermek ister. Bu 
ise âhiretin vücudunu ister. Çünkü daimî bir cemâl, zâil ve muvakkat bir müştaka râzı 
olmaz, onun da devamını ister. Bu da âhireti ister.

Ve keza, yardım isteyenlere yardım ve dua edenlere cevap vermek hususunda, pek 
rahîmâne bir şefkat sahibi olan bir sultan—ki ednâ bir mahlûkun ednâ bir isteğini 
derhal yapar, verir—elbette bütün mahlûkatın en büyük bir ihtiyacını kemâl-i suhu-
letle yapar. Böyle umumî ve en mühim bir ihtiyaç ancak âhirettir.

Ve keza, icraatından, faaliyetinden anlaşılan pek harika bir ihtişam içinde bir sal-
tanatı varken, milletinin içtimâları için yalnız dar bir misafirhane yapılmış; dâimî 
olarak milleti istiâb edemez, daima dolar boşalır. Ve bir imtihan meydanı var; her va-
kit değişir, tebeddül eder. Ve sultanın bazı âsâr-ı san’atına ve ihsanatına bazı nümu-
neler göstermek için meclisleri var; zaman zaman tahavvül eder. Bu vaziyet, bu dar 
menzil ve meydan ve meşherden sonra daimî bir menzil, sabit saraylar, açık hazineler 
bulunup ve sakinleri sabit ve daimî kalacaklarına bilbedâhe delâlet eder.

Ve keza, dikkat sahibi bir sultan ki, milletinin bütün a’mallerini, ef’allerini, hiz-
metlerini, hâcetlerini tamamıyla yazar ve yazdırır ve mülkünde cereyan eden herbir 
hâdise ve herbir vakıanın suretlerini, fotoğraflarını alıp tesbit ve hıfz ederse, elbette 
bu vaziyet, bir muhasebenin, bir muhakemenin, bir mükâfat ve mücâzâtın vukua gele-
ceğine kat’î bir surette delâlet eder.

Ve keza, mükâfat ve mücâzat hakkında tekrarla pek çok vaadleri ve tehditleri olur-
sa ve o vaad ü vaîd edilen şeyler kudretine ağır gelmezse ve o şeyler raiyeti için pek 
ehemmiyetli olursa, elbette söz verdiği şeylerde hilâf olmayacaktır. Çünkü hulfül-va-
ad, kudretin izzetine zıttır.

Ve keza, hadd-i tevatüre bâliğ olan muhbirlerin ittifak ve icmâlarına göre, o 
muhteşem ve azîm saltanatın medarı ve cevelangâhı ancak âhiret memleketidir. Bu 
küçük menziller, meydanlar o azamete daimî bir mekân olamaz. Çünkü, bu gibi zâil, 
mütebeddil şeyler, o müstakar saltanata makar olamaz.

Evet, o Sultan şu küçük menzilde ve meydanda çok şeyleri, içtimâları, iftirakları 
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gösteriyor. Fakat, bizzat maksat o şeyler değildir. Ancak âhiretin meydan-ı ekberinde 
vukua gelecek hallerin, emirlerin nümunelerini göstermektir. Çünkü, o mahşer-i azîm-
de yapılacak muameleler, bu küçücük nümunelere göre cereyan edecektir. Demek bu 
menzilde gösterilen fâni, zâil haller, o âlemde bâki ve daimî semereler verecektir. 

Evet, o Sultanın şu fâni menzillerde ve korkunç meydanlarda gösterdiği hikmet, 
inayet, adalet, rahmet ve şefkatin fevkinde bir derecenin tasavvuru imkân hâricidir. 
Elbette bu kadar yüksek ve geniş harika san’atlar, daimî mekânları, sabit meskenle-
ri ve zevalsiz sakinleri isterler ki, o büyük hikmet ve adaletin hakikatlerine mazhar 
olsunlar. Ve illâ, şu görünen hikmet, inayet ve merhametin inkârı lâzım gelir. Ve aynı 
zamanda, bu kadar hikmetinden ve inayetinden zuhur eden fiiller sahibinin—hâşâ!—
zâlim, gaddar, sefih olduğuna zehab edilir. Bu ise, inkılâb-ı hakâiki istilzam eder.

Ve keza, şu muvakkat menzillerin saltanat-ı daimeye makar olacak bir şekle gire-
ceğine pek çok deliller, burhanlar vardır. Maahaza, bu âlemi icad edip öteki âlemi icad 
etmemek ve bu kâinatı vücuda getirip öteki kâinatı getirmemek, bu dünyayı yaratıp 
öteki dünyayı yaratmamak imkânı yoktur. Çünkü rububiyetin saltanatı mükâfat ve 
mücâzatı ister.

Ve keza, Sâni-i Âlemin herşeyi içine almış ve herşeyi istilâ ve istiab etmiş bir rah-
met-i vâsiası vardır. Validelerin, hattâ bir cihette nebatatın evlâdına olan şefkatleri 
ve küçük, zayıf yavrularının suhulet-i rızıkları, o rahmet deryasından bir katredir. O 
bahr-i rahmetin azametiyle, şu fâni dünyada, bu kısa ömürde, şu kadar zahmet ve 
belâlarla karışık, zâil ve gayr-ı sabit olan şu nimetler ve ebedî bekayı isteyen insan-
lar arasında münasebet yoktur. Ve aynı zamanda, iade edilmemek üzere zeval, nimeti 
nikmete, şefkati zahmete, muhabbeti musibete ve lezzeti eleme ve rahmeti zıddına 
kalb eder… 

Ve keza, âlemde görünen tasarrufattan anlaşılıyor ki, Sâni-i Âlemin pek yüksek, 
celâlli, izzetli bir haysiyeti vardır ki, ubudiyetle Sânii tâzim etmeyenlerin veya istihfaf 
edenlerin te’diplerini, tehir ve imhal etse bile, ihmal etmez.

Ve keza, o Sultanın emirlerini, nehiylerini kıymetsiz görüp imanla imtisal etme-
yenler ve ibadetle kendilerini sevdirmeyenler ve şükranla hürmette bulunmayanlar 
için rububiyetin ebedî karargâhında elbette bir dâr-ı mükâfat ve mücâzat olacaktır.

Ve keza, bütün mahlûkatta görünen hüsn-ü san’atlar, intizamlar ve ihtimamlardan 
ve herşeyde takip edilmekte olan maslahat ve faidelerden anlaşılıyor ki, kâinat taht-ı 
tasarrufunda bulunan Sâni-i Zülcelâlde pek büyük bir hikmet-i âmme vardır ki, itaat 
ve iltica edenlerin büyük taltif ve in’amlara mazhar olacakları o hikmet-i âmmenin 
iktizasındandır.
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Ve keza, görünüyor ki, herşey lâyık mevkiine vaz ediliyor. Ve her hak, hak sahibine 
veriliyor. Ve her ihtiyaç sahibinin hâceti, istediği gibi yapılır. Ve her sual edenlerin 
matlupları—bilhassa istidat lisanıyla veya ihtiyac-ı fıtrî lisanıyla veya ıztırar ve za-
ruret lisanıyla olsun—cevaplandırılıyor. Böyle eserleri görünen bir adalete bir mah-
keme-i kübrâ lâzımdır ki, rububiyetin hâkimiyetiyle hukuk-u ibad muhafaza edilsin. 
Çünkü, fâni olan şu dünya menzili, o büyük adalet-i hakikiyeye mazhar olamaz. Öy-
leyse, o büyük Sultan-ı Âdil için bir Cennet-i bâkiye, bir cehennem-i dâime lâzımdır.

Ve keza, görünüyor ki, bu âlemin Sahibi, yaptığı şu kadar fiillerin delâletiyle, harika 
bir sehavete sahip olduğu gibi, nur ve ziya ile dolu güneşler ve meyve ve semereleriyle 
hâmile eşcar ve ağaçlar misillü pek çok hazineleri vardır. Binaenaleyh, bu ebedî seha-
vet, tükenmez servet ebedî bir ziyafetgâhı ister ve devam ile muhtaçların da devam-ı 
vücudunu iktiza eder. Zira, nihayet bir sehavet, harika bir kerem, daima halka ihsan 
ve in’am etmek iktiza eder. Bu ise, ihsan ve in’amlara minnettar ve muhtaç olanların 
devam-ı vücutlarını ister.

Ve keza, şu mu’cizeli ve hikmetli ef’âl-i kerîmânenin tezahüratından anlaşılıyor ki, 
Sâni-i Fâilin pek gizli kemâlâtı vardır. Ve daima o kemâlâtı, enzar-ı âleme arz ve teş-
hir etmek ister. Çünkü, daimî bir kemâl, daimî bir tezahürle takdir edicilerin devam-ı 
vücutlarını iktiza eder. Çünkü, adem-i mutlaka namzet olan insan, kemâlâta kıymet 
vermez ve istihsan ve takdire bedel istiskal ve tahkir eder.

Ve keza, bu güzel, müzeyyen, münevver masnûatın Sânii için mücerred mânevî 
bir cemâl vardır. Ve Onun, o mahfî hüsün ve cemâl için pek çok mehâsin ve letâifi var-
dır ki, kısa akıllarımızla idrak edemeyiz. Ezcümle, o cemâlin kesif ayinelerinden biri 
sath-ı arzdır. Bu sath-ı arz her asırda, her mevsimde, her vakitte daima tecellî etmekte 
olan o cilvelerin gölgelerini teşhir, tavsif, ilân ve izhar eder.

Ve keza, hakaik-i sabitedendir ki, yüksek bir cemâl sahibi, bizzat kendi gözüyle 
ve bilvasıta başkasının gözüyle, cemâlini ve cemâlinin inceliklerini görmek istiyor. 
Binaenaleyh, cemâl sermedî ve dâim olursa, behemehal onun inceliklerini gösteren 
ayinelerinin de ebedî ve dâimî olması zarurîdir. Çünkü, bâki bir hüsn fâni bir müştaka 
razı olamaz. Ve zâil ve fâni bir âşıkın, ebedî ve bâki olan mahbubuna muhabbeti ada-
vete kalb olur. Evet insan, eli veya fehmi yetişmediği güzel birşeyi, kendisini tesellî 
için takbih eder. Bu itibarla, bu âlem Sâni’i istilzam ettiği gibi, Sâni’ de âlem-i âhireti 
istilzam eder.

Ve keza, bu âlemin Sâni’inde pek rahîmâne bir şefkat vardır. Zîra görüyoruz ki, bu 
âlemde yardım isteyen bir musibetzedeye kemâl-i sür’atle yardım ediliyor. Dergâh-ı 
izzete iltica eden kurtuluyor. Sual eden sâillerin istekleri veriliyor. En âdi bir zîhaya-
tın sesi işitiliyor ve hâceti kabul ediliyor. İşte böyle bir şefkat sahibi, nev-i beşerin en 
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büyük, en lâzım, en zarurî, şedit bir hâceti hakkında, bütün insanlar namına yaptığı 
duada istediği Cenneti ve saadet-i ebediyeyi ve ba’sü ba’del mevti yapacaktır. Bilhas-
sa, o reis-i muhteremin şu umumî duasına, bütün zevilhayat, bütün mahlûkat “Âmin! 
Âmin!” diyorlar.

Bak, o zât öyle bir maksat, öyle bir gaye için saadet isteyip dua ediyor ki, insanı 
ve bütün mahlûkatı, esfel-i sâfilîn olan fenâ-yı mutlaka sukuttan, kıymetsizlikten, fa-
idesizlikten, abesiyetten, âlâ-yı illiyîn olan kıymete, bekàya, ulvî vazifeye, mektubat-ı 
Samedâniye olması derecesine çıkarıyor.

Bak, hem öyle yüksek bir fîzar-ı istimdatkârâneyle istiyor ve öyle tatlı bir niyaz-ı 
istirhamkârâneyle yalvarıyor ki, güya bütün mevcudata, semâvâta, arşa işittirip, vecde 
getirip, duasına “Âmin, Allahümme, âmin!” dedirtiyor.

Acaba bütün benî Âdemi arkasına alıp, şu arz üstünde durup, Arş-ı Âzama 
müteveccihen el kaldırıp, nev-i beşerin hülâsa-i ubudiyetini câmi hakikat-i ubudiyet-i 
Ahmediye (asm) içinde dua eden şu şeref-i nev-i insan ve ferîd-i kevn ü zaman olan 
Fahr-i Kâinat ne istiyor, dinleyelim. Bak, kendine ve ümmetine saadet-i ebediye istiyor, 
bekà istiyor, Cennet istiyor. Hem mevcudat ayinelerinde cemâllerini gösteren bütün 
esmâ-i kudsiye-i İlâhiyeyle beraber istiyor, o esmâdan şefaat talep ediyor, görüyorsun.

Eğer, âhiretin hesapsız esbab-ı mucibesi, delâil-i vücudu olmasaydı, yalnız şu zâtın 
tek duası, baharımızın icadı kadar Hâlık-ı Rahı�min kudretine hafif gelen şu Cennetin 
binasına sebebiyet verecekti. Demek, nasıl ki, o zâtın risaleti, şu dâr-ı imtihanın açıl-

masına sebebiyet verdi, َلْواَلَك َلْواَلَك َلَما َخَلْقُت ْاالَْفاَلَك sırrına mazhar oldu; onun gibi, 
ubudiyeti dahi, öteki dâr-ı saadetin açılmasına sebebiyet verdi.5 

Kalblerin Bozulması ve İmanın Zedelenmesinin Yegane Çaresi

Bu zamanda ehl-i İslâmın en mühim tehlikesi, fen ve felsefeden gelen bir dalâlet-
le kalblerin bozulması ve imanın zedelenmesidir. Bunun çare-i yegânesi nurdur, nur 
göstermektir ki, kalbler ıslah olsun, imanlar kurtulsun. Eğer siyaset topuzuyla hare-
ket edilse, galebe çalınsa, o kâfirler münafık derecesine iner. Münafık, kâfirden daha 
fenadır. Demek, topuz böyle bir zamanda kalbi ıslah etmez. O vakit küfür kalbe girer, 
saklanır, nifaka inkılâp eder. Hem nur, hem topuz-ikisini, bu zamanda benim gibi bir 
âciz yapamaz. Onun için, bütün kuvvetimle nura sarılmaya mecbur olduğumdan, siya-
set topuzu ne şekilde olursa olsun bakmamak lâzım geliyor.

Amma maddî cihadın muktezası ise, o vazife şimdilik bizde değildir. Evet, ehline 

5 Bediüzzaman Said Nursi, Mesnevi-i Nuriye, (İstanbul: Söz Basım Yayın, 2012), 53-61.
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göre kâfirin veya mürtedin tecavüzatına sed çekmek için topuz lâzımdır. Fakat iki eli-
miz var. Eğer yüz elimiz de olsa, ancak nura kâfi gelir. Topuzu tutacak elimiz yok.6

Tahkiki İman

Şimdiye kadar gizli münafıklar Risale-i Nur’a kanunla, adliye ile ve âsâyiş ve idare 
noktasından hükûmetin bazı erkânını iğfal edip tecavüz ediyorlardı. Biz, müsbet ha-
reket ettiğimiz için, mecburiyet olduğu zaman tedâfüî vaziyetinde idik. Şimdi planları 
akîm kaldı. Bilâkis tecavüzleri Risale-i Nur’un dairesini genişlettirdi. Bu defa yeni hu-
rufla Asa-yı Musa’yı tab etmek niyetimiz, ihtiyarımız olmadığı halde, tecavüz vaziyeti 
Risale-i Nur’a veriliyor gibidir. Bu hadisenin ehemmiyetli bir hikmeti şu olmak gerek-
tir:

Risale-i Nur, bu mübarek vatanın mânevî bir halâskârı olmak cihetiyle, şimdi iki 
dehşetli mânevî belâyı def etmek için matbuat âlemiyle tezahüre başlamak, ders ver-
mek zamanı geldi veya gelecek gibidir zannederim.

O dehşetli belâdan birisi: Hıristiyan dinini mağlûp eden ve anarşiliği yetiştiren şi-
malde çıkan dehşetli dinsizlik cereyanı, bu vatanı mânevî istilâsına karşı Risalei’n-Nur, 
sedd-i Zülkarneyn gibi bir sedd-i Kur’ânî vazifesini görebilir ve âlem-i İslâmın bu mü-
barek vatanın ahalisine karşı pek şiddetli itiraz ve ittihamlarını izale etmek için mat-
buat lisanıyla konuşmak lâzım gelmiş diye kalbime ihtar edildi. 

Ben dünyanın halini bilmiyorum. Fakat Avrupa’da istilâkârâne hükmeden ve ed-
yan-ı semaviyeye dayanmayan dehşetli cereyanın istilâsına karşı Risale-i Nur haki-
katleri bir kal’a olduğu gibi, âlem-i İslâmın ve Asya kıt’asının hal-i hazırdaki itiraz ve 
ittihamını izale ve eskideki muhabbet ve uhuvvetini iade etmeye vesile olan bir mu’ci-
ze-i Kur’âniye

Kurâna ait mucizedir. Bu memleketin vatanperver siyasîleri çabuk aklını başına 
alıp Risale-i Nur’u tab ederek resmî neşretmeleri lâzımdır ki, bu iki belâya karşı siper 
olsun.

Acaba bu yirmi sene zarfında iman-ı tahkikîyi pek kuvvetli bir surette bu vatan-
da neşreden Risale-i Nur olmasaydı, bu dehşetli asırda, acip inkılâp ve infilâklarda 
bu mübarek vatan, Kur’ân’ını, imanını dehşetli sadmelerden tam muhafaza edebilir 
miydi? Her neyse... Risale-i Nur’a, daha vatana, idareye zararı dokunmak bahanesiyle 
tecavüz edilmez; daha kimseyi o bahaneyle inandıramazlar. Fakat cepheyi değiştirip, 
din perdesi altında bazı safdil hocaları veya bid’a taraftarı veya enaniyetli sofi meş-
replileri bazı kurnazlıklarla Risale-i Nur’a karşı—iki sene evvel İstanbul’da ve Denizli 

6 Bediüzzaman Said Nursi, Lem’alar, (İstanbul: Söz Basım Yayın, 2012), 185.

154

Risale-i Nur'dan / Bediüzzaman Said NURSİ 



civarında olduğu gibi—istimal etmek ve Risale-i Nur’a ve şakirtlerine ayrı bir cephede 
tecavüz etmeye münafıklar çabalıyorlar. İnşaallah muvaffak olamazlar. Risale-i Nur 
şakirtleri, tam ihtiyatla beraber, bir taarruz olduğu vakitte münakaşa etmesinler, al-
dırmasınlar. Aldanan ehl-i ilim ve imansa, dost olsunlar, “Biz size ilişmiyoruz. Siz de 
bize ilişmeyiniz. Biz ehl-i imanla kardeşiz” deyip yatıştırsınlar.

Saniyen, mübareklerin pehlivanı hem Abdurrahman, hem Lütfi, hem Büyük Hafız 
Ali mânâlarını taşıyan büyük ruhlu Küçük Ali kardeşimiz bir sual soruyor. Halbuki o 
sualin cevabı Risale-i Nur’da yüz yerde var. “Risale-i Nur’un erkân-ı imaniye hakkında 
bu derece kesretli tahşidatı ne içindir? Bir âmî mü’minin imanı büyük bir velînin ima-
nı gibidir, diye eski hocalar bize ders vermişler?” diyor. 

Elcevap: Başta Ayetü’l Kübra merâtib-i imaniye bahislerinde; ve âhire yakın mü-
ceddid-i elf-i sâni İmam-ı Rabbânî beyanı ve hükmü ki, “Bütün tarikatlerin müntehası 
ve en büyük maksatları, hakaik-i imaniyenin inkişafıdır. Ve bir mesele-i imaniye-
nin kat’iyetle vuzuhu, bin kerametlerden ve keşfiyatlardan daha iyidir”; ve Ayetü’l-
Kübra’nın en âhirdeki ve Lâhikadan alınan o mektubun parçası ve tamamının beyanatı 
cevap olduğu gibi, Meyve Risalesi’nin tekrarat-ı Kur’âniye hakkında Onuncu Meselesi, 
tevhid ve iman rükünleri hakkında tekrarlı ve kesretli tahşidat-ı Kur’âniyenin hikmeti, 
aynen bitamamiha onun hakikî tefsîri olan Risale-i Nur’da cereyan etmesi de cevaptır.

Hem, iman-ı tahkikî ve taklidî ve icmâlî ve tafsilî ve imanın bütün tehacümata ve 
vesveseler ve şüphelere karşı dayanıp sarsılmamasını beyan eden Risale-i Nur parça-
larının izahatı, büyük ruhlu Küçük Ali’nin mektubuna öyle bir cevaptır ki, bize hiçbir 
ihtiyaç bırakmıyor.

İkinci Cihet: İman, yalnız icmâlî ve taklîdî bir tasdike münhasır değil; bir çekirdek-
ten, tâ büyük hurma ağacına kadar ve eldeki âyinede görünen misalî güneşten tâ de-
niz yüzündeki aksine, tâ güneşe kadar mertebeleri ve inkişafları olduğu gibi; imanın 
o derece kesretli hakikatleri var ki, bin bir esmâ-i İlâhiye ve sair erkân-ı imaniyenin 
kâinat hakikatleriyle alâkadar çok hakikatleri var ki, “Bütün ilimlerin ve mârifetlerin 
ve kemalât-ı insaniyenin en büyüğü imandır ve iman-ı tahkikîden gelen tafsilli ve bur-
hanlı mârifet-i kudsiyedir” diye ehl-i hakikat ittifak etmişler. 

Evet, iman-ı taklidî, çabuk şüphelere mağlûp olur. Ondan çok kuvvetli ve çok geniş 
olan iman-ı tahkikîde pek çok meratip var. O meratiplerden ilmelyakîn mertebesi, çok 
burhanlarının kuvvetleriyle binler şüphelere karşı dayanır. Halbuki taklidî iman bir 
şüpheye karşı bazan mağlûp olur.

Hem iman-ı tahkikînin bir mertebesi de aynelyakîn derecesidir ki, pek çok mer-
tebeleri var. Belki esmâ-i İlâhiye adedince tezahür dereceleri var. Bütün kâinatı bir 
Kur’ân gibi okuyabilecek derecesine gelir.
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Hem bir mertebesi de hakkalyakîndir. Onun da çok mertebeleri var. Böyle imanlı 
zatlara şübehat orduları hücum da etse bir halt edemez. Ve ulemâ-i ilm-i kelâmın bin-
ler cild kitapları, akla ve mantığa istinaden telif edilip, yalnız o mârifet-i imaniyenin 
burhanlı ve aklî bir yolunu göstermişler. Ve ehl-i hakikatin yüzer kitapları keşfe, zevke 
istinaden o mârifet-i imaniyeyi daha başka bir cihette izhar etmişler. Fakat, Kur’ân’ın 
mu’cizekâr cadde-i kübrâsı, gösterdiği hakaik-i imaniye ve mârifet-i kudsiye, o ulemâ 
ve evliyanın pek çok fevkinde bir kuvvet ve yüksekliktedir.

İşte, Risale-i Nur bu cami ve küllî ve yüksek mârifet caddesini tefsir edip, bin sene-
den beri Kur’ân aleyhine ve İslâmiyet ve insaniyet zararına ve adem âlemleri hesabına 
tahribatçı küllî cereyanlara karşı Kur’ân ve iman namına mukabele ediyor, müdafaa 
ediyor. Elbette hadsiz tahşidata ihtiyacı vardır ki, o hadsiz düşmanlara karşı dayanıp 
ehl-i imanın imanını muhafazasına Kur’ân nuruyla vesile olsun.

Hadîs-i şerifte vardır ki: “Bir adam seninle imana gelmesi, sana sahra dolusu kır-
mızı koyunlardan daha hayırlıdır.” “Bazan bir saat tefekkür, bir sene ibadetten daha 
hayırlı olur.” Hattâ Nakşîlerin hafî zikre verdiği büyük ehemmiyet, bu nevi tefekküre 
yetişmek içindir.7

Daimî Hizmetinde Bulunan Risale-İ Nur Şakirtleri Tarafından Edilen Bir 
Suale Cevaptır.

Sual: Bu kadar zaman hizmetinizde bulunuyoruz. Dünyaya, hayat-ı içtimaiyeye 
ve siyasete dair bir alâkanızı, merakınızı görmedik. Daima iman ve âhiret dersinden 
başka bir meşgalenizi görmüyoruz. Öyle anlamışız ki, bu on sekiz senedir vaziyeti-
niz böyle imiş. Nedendir ki, Isparta’da hiç birşey yokken memleketi heyecana getirip 
sizi mahkemeye verdiler? Ve yüz arkadaşınızı, dört ay mahkeme tahkikatı neticesinde 
dünyayla, siyasetle alâkaya dair hiçbir şey bulamadılar. Yalnız kendilerini ve mahke-
melerini ebedî mahcup edecek bir bahane buldular ve yüzden, yalnız beş on adama 
beş altı ay ceza verdiler.

Hem burada altı seneden ziyade karakolun nezareti ve nazarı altında oturduğun 
odanın pencereleriyle daima senin her vaziyetin karakolca görüldüğü halde, bundan 
iki üç ay evvele kadar her vakit gizli, âşikâre seni tarassut, kaç defa taharri etmeleri, 
dostları senden kaçırmak için tahkikatlarla sana en mühim ve karışık bir siyasetçi 
gibi bakmaları nedendir? Biz bundan hem müteessir, hem mütehayyiriz. Ancak iki üç 
aydır yanınıza serbest gelebiliyoruz. Evvel de korkarak, gizli gelebilirdik. Bu meseleyi 
bize izah et.

7 Bediüzzaman Said Nursi, Emirdağ Lahikası, (İstanbul: Söz Basım Yayın, 2012), 141-145.
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Elcevap: Ben de sizin gibi, belki sizden çok ziyade bu vaziyetten hem hayret, hem 
taaccüp ediyordum. Bu sualinizin izahlı cevabı, Yirmi Yedinci Lem’a olan mahkemeye 
karşı müdafaat lem’asıyla, On Altıncı Mektup risalesidir. Şimdilik kısaca bir iki esas 
beyan ediyorum. 

Birincisi: Âsâyişi temin ve idare memurları, inzibat polisleri ve komiserleri bize ve 
mesleğimize karşı değil tevehhümkârâne taarruz ve evhama düşmek, belki himayet-
kârâne teşvik ve teşci etmek, vazifelerinin muktezasıdır. Çünkü, onların vazifelerinin 
temel taşı hürmet, merhamet, helâl-haramı bilmekle itaat düsturuyla hayat-ı içtimai-
ye emniyet dairesinde cereyan edebilir.

Risale-i Nur, hayat-ı içtimaiyeye baktığı vakit, bu esasları temin ediyor. Neticesi de 
bilfiil görülmüş. Risale-i Nur’un en mühim merkezi Isparta ve Kastamonu olduğundan 
sair memlekete nispeten, zabıta memurları insafla dikkat etseler, Risale-i Nur’un on-
lara parlak yardımını görecekler.

Hem talebelerinde bu kadar kesret ve kuvvet ve hak ellerinde bulunduğu halde, 
âsâyişe hiçbir zararı dokunmadığını ve talebelerden bin adam, on adam kadar hayat-ı 
içtimaiyeye zarar vermediklerini, kalbi bozuk olmayan görür. Bu meselenin sırr-ı hik-
meti budur ki:

Âlem-i insaniyette ve İslâmiyette üç muazzam mesele olan, iman ve şeriat ve 
hayattır. İçlerinde en muazzamı iman hakikatleri olduğundan, bu hakaik-i imaniye-i 
Kur’âniye başka cereyanlara, başka kuvvetlere tâbi ve âlet edilmemek ve elmas gibi 
o Kur’ân’ın hakikatleri, dini dünyaya satan veya âlet eden adamların nazarında cam 
parçalarına indirmemek ve en kudsî ve en büyük vazife olan imanı kurtarmak hizme-
tini tam yerine getirmek için, Risale-i Nur’un has ve sadık talebeleri, gayet şiddet ve 
nefretle siyasetten kaçıyorlar.

Hattâ sizin bu kardeşiniz—siz de bilirsiniz—bu on sekiz senedir, o kadar muhtaç 
olduğum halde siyasete, hayat-ı içtimaiyeye temas etmemek için hükûmete karşı bir-
tek müracaatım olmadığını ve bu sekiz dokuz aydır, küre-i arzın bu herc ü mercinden 
birtek defa ne sual ve ne de merak etmek ve ne de anlamak ve ne de medâr-ı sohbet 
etmediğimi, hattâ şimdi sulh olmuş mu, harp bitmiş mi, İngiliz ve Alman’dan başka 
kimler harp ediyor, bilmediğimi biliyorsunuz.

Hem herkesi geveze ve sersem eden ve üç seneden beri odamdan işitilen radyoyu, 
iki defadan başka ne dinlediğimi ve ne de sorduğumu, benimle beraber olan sizler 
biliyorsunuz. Bu derece bu vaziyetlere karşı alâkasız ve lâkayt bir adamın tâkip ettiği 
mesleğe taarruz eden ve evhama düşüp tarassutla sıkıntı veren, ne derece insaftan 
uzak düştüğünü en insafsız da tasdik eder.
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İkinci esas: Ey kardeşlerim, sizler biliyorsunuz ki, bizim mesleğimizde benlik, ena-
niyet, şan ü şeref perdesi altında makam sahibi olmaktan, öldürücü zehir gibi ondan 
kaçıyoruz. Onu ihsas eden hâlâttan şiddetle ictinap ediyoruz. Elbette, burada, altı yedi 
sene gözünüzle ve yirmi seneden beri tahkikatınızla anlamışsınız ki, ben şahsıma kar-
şı hürmet ve makam vermek istemiyorum. Sizleri o noktada şiddetle tekdir etmişim. 
“Benim haddimden fazla mevki vermeyiniz” diye sizden darılıyorum. Yalnız, Kur’ân-ı 
Hakîmin bu zamanda bir mu’cize-i maneviyesi olan Risale-i Nur hesabına, ben de 
onun bir şakirdi olmak haysiyetiyle, ona tasdikkârâne teslimi ve irtibatı, şâkirâne 
kabul ediyorum. İşte bu derece enaniyetten ve benlikten, şan ü şeref namı altındaki 
riyakârlıktan kaçmayı düstur-u hareket ittihaz eden adamlara karşı ehl-i hükûmetin, 
ehl-i idare ve zabıtanın evhama düşmeleri ne kadar mânâsız ve lüzumsuz olduğunu 
divaneler de anlar.8

Ben İmanın Cereyanındayım

Şu nefiy zamanında görüyorum ki, hodfuruş ve siyaset bataklığına düşmüş bazı in-
sanlar, bana tarafgirâne, rakibâne bir nazarla bakıyorlar. Güya ben de onlar gibi dünya 
cereyanlarıyla alâkadarım!

Hey efendiler! Ben imanın cereyanındayım. Karşımda imansızlık cereyanı var. 
Başka cereyanlarla alâkam yok. O adamlardan ücret mukàbilinde iş görenler, belki 
kendilerini bir derece mazur görüyor. Fakat ücretsiz, hamiyet namına bana karşı ta-
rafgirâne, rakibâne vaziyet almak ve ilişmek ve eziyet etmek, gayet fena bir hatadır. 
Çünkü, sabıkan ispat edildiği gibi, siyaset-i dünya ile hiç alâkadar değilim. Yalnız, bü-
tün vaktimi ve hayatımı hakaik-i imaniye ve Kur’âniyeye hasr ve vakfetmişim. Madem 
böyledir; bana eziyet verip rakibâne ilişen adam düşünsün ki, o muamelesi zındıka ve 
imansızlık namına imana ilişmek hükmüne geçer.9 

8 Bediüzzaman Said Nursi, Kastamonu Lahikası, (İstanbul: Söz Basım Yayın, 2012), 181-183.
9 Nursi, Mektubat, 108.
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KÖPRÜ YAYIN VE YAZIM KURALLARI

Yayın Kuralları

1. Köprü Dergisi (Köprü), Risale-i Nur Enstitüsü tarafından yılda üç kez olmak 
üzere Ocak, Mayıs ve Eylül aylarında yayımlanan akademik ve bilimsel nitelikli ulusal 
hakemli bir dergidir.

2. Köprü’de telif makaleler, kitap değerlendirme yazıları, akademik içerikli kısa 
notlar ve çeviri makaleler yayına alınmaktadır. Makaleler 10.000 kelime, kitap de-
ğerlendirme yazıları ise 1.500 kelimeyi aşmamalıdır. Makaleler 4.000 kelimeden az 
olmamalıdır.

3. Dergiye hakem değerlendirmesi için gönderilen makaleler başka bir yerde 
yayımlanmış olmamalıdır. Yazılar, yayımlanmak üzere kabul edildiği takdirde, Köprü 
bütün yayın haklarına sahip olur. Yayımlanan yazılara telif hakkı ödenmez.

4. Daha önce akademik alanda ulusal ya da uluslararası nitelikli bilimsel toplan-
tı, kongre, konferans ya da sempozyumda sunulmuş olan bildiriler, başka bir dergi ya 
da yayında yayınlanmamış olması ve makale formatına ve içeriğine dönüştürülmesi 
koşulu ile kabul edilebilir ve hakem sürecine alınır.

5. Derginin yazı dili Türkçe’dir.

6. Yazılar, elektronik ortamda kaydedilmiş olarak teslim edilir. Yazılar, MS Word 
Programı kullanılarak Times New Roman karakterinde, 12 Punto ve 1,5 satır aralığın-
da ve Köprü tarafından belirlenen yazım kurallarına uygun olarak yazılmalı ve “kop-
rudergisi@rne.com.tr” e-posta adresine gönderilmelidir.

7. Köprü’ye sunulan tüm makaleler, hakemlere gönderilmeden önce yayın ku-
rulu tarafından incelenir.

8. Yayın kurulunun derginin yayın kuralları açısından uygun gördüğü yazılar, 
iki hakeme gönderilir. Yazar ve hakemlerin kimliği karşılıklı olarak gizli tutulur. Ha-
kem raporlarına göre yazarlara, çalışmalarının yayımlanıp yayımlanamayacağı ya da 
gerekli görülen düzeltmeler konusunda bilgi verilir. Bir makalenin yayımlanabilmesi 
için hakem raporlarının olumlu olması şartı aranır.

9. Yazıların hukuk ve yayın etiği açısından sorumluluğu yazarlarına aittir.
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10. Yazar(lar) ulusal ve uluslararası akademik bilgi paylaşımını desteklemek 
amacıyla yazılarının tam metin olarak ticari niteliği bulunmayan elektronik veri ta-
banlarında yer almalarını onaylarlar. 

11. Yayınlanması uygun bulunan yazıların yazarına veya yazarların her birine, 
derginin söz konusu sayısından birer adet gönderilir.

Yazım Kuralları

1. Dergiye ilk defa yazı gönderen yazarlar, yazısına başlıca yayınlarını içeren 
akademik özgeçmişlerini de eklemelidir.

2. Yazar adı ya da adları, başlık altında yer almalıdır. Yazarın adına iliştirilen 
dipnot ile ayrıca, yazarın akademik ünvanı ve çalıştığı kurumun adı, ve e-posta adresi 
de verilmelidir.

3. Makalelerde dipnotlar yazı sonunda verilmelidir. Dipnotlarda kullanılan re-
feransla ilgili bilgiler (yazar, eser, basım yeri, yılı vb.) referansın ilk geçtiği yerde kay-
nakçada gösterildiği şekilde tam olarak yazılmalıdır.

4. Dergi’ye gönderilen makaleler Türkçe ve İngilizce “başlık (title)”, “öz (abst-
ract)” içermelidir. Özler 250 kelimeyi geçmemelidir ve araştırmanın kapsamı, amacı, 
yöntemi, ulaşılan sonuçlar ve konudan kısaca söz edilmelidir. Makalelerde konuyu 
tanımlayan Türkçe ve yabancı dilde uygun “anahtar kelimeler(key words)” bulunma-
lıdır. Anahtar kelimeler yedi terimi geçmemelidir.

5. Makalede yer alan fotograf, şekil, harita gibi görseller “jpg”, “tiff” ya da “png” 
formatında olmalıdır. Tabloların ve şekillerin metin içindeki yerleri, bunların numa-
raları ve başlıkları yazılarak belirtilmelidir.

6. Makalelerde kullanılan kaynaklar, makale sonunda “kaynakça” listesi olarak 
aşağıdaki örneklerdeki formatta verilmiş olmalıdır. 

7. Atıf yapılırken “Chicago Manual of Style” yönteminin kullanılması önerilmek-
tedir.
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Chicago Manual of Style Atıf Yöntemi

Chicago, iki temel referans yöntemi kullanır. Bunlardan ilki olan yazar-tarih (aut-
hor-date) yönteminde kaynağın yazarı ve basım tarihi dipnotta değil, metinde paran-
tez içinde gösterilir. Bu yöntem kullanıldığında, kaynakça bölümünde yazar adından 
hemen sonra kaynağın basım tarihi yazılır; böylelikle metin içinde kullanılan kayna-
ğın hemen bulunması amaçlanır. Chicago’nun kullandığı diğer bir yöntem ise not-kay-
nakça veya insani bilimler (notes-bibliography or humanities) olarak adlandırılır. Bu 
yöntemde, bir kaynağa atıf yapmak gerektiğinde metin bütünlüğü bozulmadan numa-
ra ile dipnot verilmekte ve burada kullanılan kaynağın künye bilgileri yazılmaktadır. 
Sosyal bilimlerde, özellikle tarih, edebiyat gibi alanlarda not-kaynakça yöntemi tercih 
edilmektedir. Chicago referans sistemini kullandığınızda aşağıdaki örnekleri takip 
edebilirsiniz:

Tek yazarlı kitap
Metin içinde:
(Nursi 2016, 72)
Dipnotta:
Bediüzzaman Said Nursi, Sözler (Ankara: Türkiye Diyanet Vakfı, 2016), 72.
Kaynakçada:
Nursi, Bediüzzaman Said. Sözler. Ankara: Türkiye Diyanet Vakfı, 2016.

İki veya üç yazarlı kitap
Metin içinde:
(Pınar, Köse, ve Falay 2000, 58)
Dipnotta:
Abuzer Pınar, Ahmet Haşim Köse, ve Nihat Falay, Kriz ve Maliye Düşüncesinde De-

ğişim-İzzettin Önder’e Armağan (İstanbul: Sosyal Araştırmalar Vakfı Yayınevi, 2000), 
58.

Kaynakçada:
Pınar, Abuzer, Ahmet Haşim Köse, ve Nihat Falay. Kriz ve Maliye Düşüncesinde De-

ğişim-İzzettin Önder’e Armağan. İstanbul: Sosyal Araştırmalar Vakfı Yayınevi, 2000. 

Çeviri Kitap
Metin içinde:
(Nursi 2016, 150)
Dipnotta:
Bediüzzaman Said Nursi, Mesnevi-i Nuriye, çev., Abdülmecid Nursi (İstanbul: Diya-
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net İşleri Başkanlığı, 2016), 150.
Kaynakçada:
Nursi, Bediüzzaman Said. Mesnevi-i Nuriye. Çev., Abdülmecid Nursi. İstanbul: Di-

yanet İşleri Başkanlığı: 2016.

Dergi Makalesi
Metin içinde:
(Ölmez 2015, 61)
Dipnotta:
Adem Ölmez, “Ortadoğu Politikasında Dikkate Alınması Gereken Tarihi Mecburi-

yetler,” Köprü, Kış, 2015, 22-23.
Kaynakçada:
Ölmez, Adem. “ Ortadoğu Politikasında Dikkate Alınması Gereken Tarihi Mecburi-

yetler.” Köprü, Kış, 2015.

Gazete makalesi (yazarı belli ise)
Metin içinde:
(Yüksel 2014) ya da
Ali Yüksel çocuk gelinlerin sayısındaki artışın çok yüksek oranlara ulaştığını dile 

getiriyor (Cumhuriyet, 17 Ocak 2014).
Dipnotta:
Ali Yüksel, “Çocuk Gelinler,” Cumhuriyet, s.2., 17 Ocak 2014.
Önemli not: Chicago yönteminde günlük gazetelerden alınan yazılar kaynakça bö-

lümünde listelenmezler.

Gazete makalesi (yazarı belli değil ise)
Dipnotta:
“Pakistan: 50 Years of Upheaval, Corruption and Civil War,” New York Times, Au-

gust 15, 1997, sec. B7.

Bir veri tabanından alınmış online gazete makalesi
Metin içinde:
(Özmen 2010) ya da
Çetin Özmen, televizyon kullanıcılarının eğilimlerinin son dönemlerde oldukça 

değişken olduğunu vurguluyor (Hürriyet Web, 21 Ocak 2010).
Dipnotta:
Çetin Özmen, “Televizyon Alışkanlıklarımız IPTV ile Değişecek,” Hürriyet Web, 21 

Ocak 2010.
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Web sitesi
Metin içinde:
Orkun Kırıcı, Virginia Woolf’un kitaplarındaki varoluş problemlerinin ifade tarzla-

rına dikkat çekiyor (www.kafkaokur.com).
Dipnotta:
Orkun Kırıcı, “Virginia Woolf’a Dair,” 15 Mart 2010 tarihinde erişildi. www.kafka-

okur.com.
Kaynakçada:
Kırıcı, Orkun. “Virginia Woolf’a Dair.” 15 Mart 2010 tarihinde erişildi. www.kafka-

okur.com.
Önemli not: Sayfaya erişim tarihi veya sayfanın en son güncellendiği tarih yazıl-

malıdır.

Blog
Metin içinde:
(Kopan 2015)
Dipnotta:
Yekta Kopan, “Yazamamak,” filucusu.com (blog), 15 Haziran 2015, http://filucusu.

blogspot.com.tr/.
Kaynakçada:
Yekta Kopan. Filucusu.com (blog). http://filucusu.blogspot.com.tr/.

Sinema filmi (DVD)
Metin içinde:
(Amadeus 2002)
Dipnotta:
Amadeus, Yön. Milos Forman (1984); Burbank, CA: Warner Home Video, 2002), 

DVD.

Kaynakçada:
Amadeus. Yön. Milos Forman. 1984. Burbank, CA: Warner Home Video, 2002. DVD.

Makale Gönderim Adresi

Risale-i Nur Enstitüsü 
Vatan Caddesi, Emlak Bankası Konutları, H-1 Blok, K:2, D:5, Fatih/İstanbul 

E-posta: koprudergisi@rne.com.tr
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