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Öz

“İnsan ürkmesi hayvan ürkmesine benzemez” diye bir söz bilirim, insanoğlunun 
endişe ve korku imtihanını düşünürken “aklın başa bela olabileceği” iddiasını hatırla-
yarak. Akıl yoksa korku olmayacaktı belki. 

Akıl korku pompalar yüreğimize. Kaybettiklerimizi ve kaybedeceklerimizi hatır-
latıp durur. Her yiten günle hayatın tamamını da bir gün yitireceğimiz korkusunu ka-
famıza vurup durur. Her enkazla birlikte dünyanın da başımıza yıkılacağı uyarısını 
bağırıp durur.

Hayatı korkusuz yaşamanın yolu var mıdır? Veya bu “endişe” denilen olguyla nasıl 
sağlıklı yaşanır meselesine bir giriş yapmak gayesiyle bu makale kaleme alınmıştır.
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HUMANS WORRY

Abstract 

I know a saying that “human fright doesn't resemble animal fright”, remembering 
the claim that “the mind can be trouble”, while thinking about the test of anxiety and 
fear. Maybe there would be no fear if there was no mind.

Is there a way to live life without fear? This article is written in order to make an 
introduction to the issue of how to live healthy with the phenomenon called “worry”.
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Giriş

İnsan özel bir tasarımdır. Özel donanımlı ve özel zaafları olan bir ilahî eserdir. Ese-
ri yaratan öylesine nazik ve nazenin yaratmıştır ki, fabrika ayarlarını öylesine hassas 
yüklemiştir ki ayarlarıyla oynanmadığı zaman maksimum kazanım sunar, ayarları bo-
zulduğunda ise ölümcül virüslerle karşı karşıya gelmektedir.

Hayatta kalmak için bir koruma kalkanı olarak kendisine verilen “endişe” donanı-
mının da kullanma kılavuzuna uygun kullanılması gerekmektedir. Kılavuza uygunluk 
biçimine göre ilaç ya da maraz olarak etkisini göstermektedir. 

Esasen insana verilen “akıl” nimetinin işlemesinden beslenen endişe hali öngörü, 
tahmin ve yorumlama biçimleriyle analiz gücünü arttırmaktadır. Etrafında süregelen 
olumsuzluklardan etkilenen, acılar, ölümler ve facialardan kendine pay çıkaran insan 
bu kabiliyeti yüzünden derin sorunlar yaşamaktadır.

Doğu irfanının güçlü temsilcisi Şeyh Sadi insan-endişe ilişkisini “Yek katre-i hû-
nest, sâd hezârân endîşe” diye ifade eder. Günümüz Türkçesiyle bunun karşılığı şudur: 
İnsan üç beş damla kan ve bin bir endişe.2

Etrafında olup biten her şeyin büyüyüp güzelleştikten sonra kartlaşması, her gü-
zelin çirkinleşmesi, her tazenin bayatlaması, her yeninin sararıp solması insanın ru-
hunda derin tesirler bırakır. Her köşe başını bekleyen belalar, ayrılıklara hep ansızın 
baş gösteren ölümler eklendiğinde hayat dayanılmaz bir hal alır.

Böyle olunca endişe “tehlikeye karşı gösterilen tepki” olarak ortaya çıkar. Sigmund 
Freud böyle der ve ortaya çıkış aşamalarını şöyle sıralar: 

“Egonun savunması, nevrozlar, bastırma, zorlama ve çocukluktan itibaren gelişen 
fobiler, bunların şuuraltındaki etkileri.”3

Stres, panik atak ve fobilerin yaygın hastalıklar olarak baş gösterdiği ve antidep-
resan ilaçların ekmek su gibi tüketildiği çağımız insanları için endişe bir yaşam biçi-
midir adeta. Kanıksanmış endişelerimiz vardır, bir de çizmeyi aşan, baş edemediğimiz 
endişelerimiz vardır. Psikologlar bu konuda şu tespitte bulunurlar:

“Herkes ara sıra endişelenir. Bu, kendimizi tehdit altında gördüğümüz ya da bizi 
huzursuz hissettiren durumlara verdiğimiz normal bir reaksiyondur. Bu duygu yerine 
göre bizi korur veya motive eder. Ancak araştırmalar her on Amerikalıdan birinin, acı 
verici ve yıkıcı sonuçlar doğuran belirgin bir endişe sorunu yaşadığını göstermiştir. 

2 Naif Özkul, “İnsan ve Endişeler”, Altınoluk 243 (Mayıs 2006): 13.
3 Sigmund Freud, Endişe, trc., Leyla Özcengiz (İstanbul: Dergah Yayınları, 1992).
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Panik vakaları, aşırı seviyelerdeki endişe ve üzüntüler, obsesif-kompulsif davranışlar, 
travma sonrası stres ve fobi: Bunların hepsi endişe bozukluklarının belirtileridir.”4

Panik bozukluklarıyla hayat işkenceye dönüşür ve insanlar kontrol dışı davranış-
lar sergiler durur.

“Panik bozukluk, dakikalar hatta saatler süren yoğun bir endişe halidir. Bu durum 
aniden başlayıp kısa sürede tepe noktasına ulaşır. Bazen panik nöbetleri beklenirken, 
bazen de ortada hiçbir şey yokken kendini gösterir. Panik bozukluk belirtileri ara-
sında; nefes alma zorluğu, boğulma hissi, baş dönmesi, hızlı kalp atışı, bir felaketin 
gelmekte olduğu duygusu, ölüm korkusu (örneğin kalp krizinden) ve kontrolü kay-
betme korkusu gelmektedir. Çoğunlukla bu kişiler bir panik bozukluğu nöbeti daha 
geçirmekten korktukları için, buna neden olabilecek yer ve olaylardan uzak durmaya 
çalışırlar. Bu duruma yani güvenli yerlerde kalma eğilimine agorafobi (açık alan kor-
kusu) adı verilir.”5

Endişenin Giderildiği Adrese, Sahil-i Selamete Doğru

Endişenin maraz halini almasının elbette birçok sebebi vardır. Burada lokal vaka-
ları inceleyip tabipçilik oynama çabasında olmayacağız. Bu yazıda kastettiğimiz en-
dişenin tehlikeli hal almasıyla alakalı olarak insanın fıtratına derç edilen bu koruma 
kalkanının yanlış kullanımı sonucunda hayata kasteder bir hale dönüşmesi tehlikesi-
ne dikkat çekmektir.

Felsefenin alabildiğince insanı meşgul ettiği ve aklı maddeciliğe indirgeyen ide-
olojilerin çağımız düşünce dünyasını istila ettiği ortamda endişenin tehdide dönüş-
memesini bekleyemeyiz. Hayatı yaşanılır kılan endişeler değil endişeleri izale eden 
güven bilincidir. Bu güven bilincini kazandıran ise maneviyattır, moraldir. Bunun kay-
nağı da imandır ve hakiki imanı kazandıran marifetullah bilgisidir. 

Altı Cihetten Gelen Endişe

Çağımız İslam alimi Bediüzzaman Said Nursi de endişe konusuna eserlerinde ge-
niş yer verir. Endişenin insanî bir durum olduğunu kaydeder ve herkesin karşısına 
çıktığını vurgular. Altı cihetten gelen bilinmezlik endişenin trendini belirler.

4 Davranış Bilimleri Enstitüsü, “Kısaca Endişe”, 11 Mayıs 2019 tarihinde erişildi. https://www.dbe.com.tr/
Yetiskinveaile/tr/psikoloji-konulari/kisaca-endise
5 Davranış Bilimleri Enstitüsü, “Kısaca Endişe”, 11 Mayıs 2019 tarihinde erişildi. https://www.dbe.com.tr/
Yetiskinveaile/tr/psikoloji-konulari/kisaca-endise
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İnsanın altı cihetini Lem’alar adlı eserinde “Yirmi Altıncı Lem’anın Yedinci Ricası”6 
ile Sözler kitabının “On Yedinci Söz”7 adlı bölümlerinde izah eder.

1. Sağ Cihet: Sağ tarafımız mazi yani geçmiştir. Geçmişimizden gelen acılar, belalar 
ve cenazeler bizi korkutmaktadır. Her geçmiş vukuat geleceğimizi tehdit eden bir olgu 
olarak sayılabilir. Bu da bir “tehdit” olarak algılanabilir. Bu “Bir mezar-ı ekber” olarak 
da ifade edilebilir.

2. Sol Cihet: Sol tarafımız yani istikbal, yani gelecektir. Bize, tüm canlılara ve gele-
cek nesillere büyük ve karanlıklı bir kabir suretinde görünmektedir. Geçmiş ve gele-
cek arasında bulunan hazır günümüz ise bir tabut gibi, hareket-i mezbuhanede (can 
çekişir vaziyette) cismimizin cenazesini taşıyor vaziyetinde görünüyor.

3. Yukarı Cihet: Yukarımız yani ömür ağacımızın başıdır. O ağacın tek meyvesi ola-
rak cenazemiz şeklinde görünüyor. Ömür ağacının ne zaman ecel baltasıyla parçala-
nacağını bilemeyiz. Bu bilinmezlik tehdidin ne zaman vuku bulacağını kestirememe-
nin verdiği bir yüksek endişelilik haline sürükler ve kişiyi travmatik hallere düçar 
edebilmektedir.

4. Aşağı Cihet: Aşağımız yani ayaklarımızın altındaki kemiklerimizin toprağı ile ilk 
günkü toprağı birbirine karışmış bir surette ayaklar altında çiğnendiği düşüncesidir.

5. Arka Cihet: Arkamızda ise esassız fani olan dünyanın hiçlik ve yokluk zulümatın-
da yuvarlanıp gidiyor suretinde görünmesidir.

6. Ön Cihet: Ön tarafımızda ise kabir kapısı yolumuzun başında açık görünüp ağzını 
açmış bize bakıyor. Onun arkasında ebed tarafına giden cadde uzaktan uzağa görünü-
yor.

Hakikî bir imanla ve marifetullah şuuruyla analiz edildiğinde ise her bela ve mu-
sibet imtihan vesilesidir. Bizden önce gidenler de berzah yolculuğuna erken çıkıp bizi 
bekleyen aba ve ecdadımızdır. Biz de sıramız geldiğinde onlara kavuşacağız. Yokluk, 
hiçlik söz konusu değildir.

Kainat Matemhane, Mahlukların Her Biri Yetim...

Risale-i Nur’da iman ve dalalet nazarlarıyla hayata, kâinata ve istikbale nazarlar 
birçok kez mukayese edilir. İmanın ne büyük bir nimet olduğu ve daha dünyada iken 

6 Bediüzzaman Said Nursi, Lem’alar (İstanbul: Söz Basım Yayın, 2012), 364.
7 Bediüzzaman Said Nursi, Sözler (İstanbul: Söz Basım Yayın, 2012), 292.
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verdiği huzur ve emniyetle manevî bir cenneti hediye ettiği, küfür ve dalaletin ise tek 
cenneti bu dünya hayatı olmasına rağmen hayatı cehenneme çevirdiğini anlatılır. Çün-
kü insan şuur ve akıl sahibidir. Lezzet içerisinde endişe duyar. Her şeyin elinin altın-
dan kayacağı ya da yaşayacağı muhtemel olumsuzlukları düşünür ve acılar duyar.

Bu kaygılarını giderecek olan şey ise geleceğe hükmeden otoritenin vereceği bil-
gi ve güvencedir. Böyle olduğu içindir ki Allah’ın son elçisi Hz. Muhammed (asm) ve 
onun ilan ettiği nuranî tebliğ ruhlara deva olan en kuvvetli antidepresandır. Bu ila-
cı aldıktan sonra her taraf cehennem olsa ruhlar cenneti yaşayacaktır. Bediüzzaman  
Sözler adlı eserindeki Dördüncü ve Beşinci Reşha’larda bunu beliğane şöyle ifade eder:

“Dördüncü Reşha

Bak, öyle bir ziya-yı hakikat neşreder ki, eğer onun o nuranî daire-i hakikat-i ir-
şadından hariç bir surette kâinata baksan, elbette kâinatın şeklini bir matemhane-i 
umumî hükmünde ve mevcudatı birbirine ecnebî, belki düşman ve câmidâtı dehşetli 
cenazeler ve bütün zevilhayatı zevâl ve firakın sillesiyle ağlayan yetimler hükmünde 
görürsün.

Şimdi bak, onun neşrettiği nur ile, o matemhane-i umumî, şevk u cezbe içinde bir 
zikirhaneye inkılâp etti. O ecnebî, düşman mevcudat, birer dost ve kardeş şekline 
girdi. O câmidât-ı meyyite-i sâmite, birer mûnis memur, birer musahhar hizmetkâr  
vaziyetini aldı. Ve o ağlayıcı ve şekvâ edici, kimsesiz yetimler, birer tesbih içinde zâkir 
veya vazife paydosundan şâkir suretine girdi.

Beşinci Reşha

Hem o nur ile, kâinattaki harekât, tenevvüat, tebeddülât, tagayyürat, mânâsızlık-
tan ve abesiyetten ve tesadüf oyuncaklığından çıkıp, birer mektubat-ı Rabbâniye, bi-
rer sahife-i âyât-ı tekvîniye, birer merâyâ-yı esmâ-i İlâhiye ve âlem dahi bir kitab-ı 
hikmet-i Samedâniye mertebesine çıktılar.

Hem insanı bütün hayvânâtın mâdûnuna düşüren hadsiz zaaf ve aczi, fakr ve ih-
tiyâcâtı ve bütün hayvanlardan daha bedbaht eden, vasıta-ı nakl-i hüzün ve elem ve 
gam olan aklı o nurla nurlandığı vakit, insan bütün hayvanat, bütün mahlûkat üstüne 
çıkar. O nurlanmış acz, fakr, akıl ile, niyaz ile nazenin bir sultan ve fîzar ile nazdar bir 
halife-i zemin olur.

Demek o nur olmazsa kâinat da, insan da, hatta her şey dahi hiçe iner. Evet, elbette 
böyle bedî bir kâinatta böyle bir zat lâzımdır. Yoksa kâinat ve eflâk olmamalıdır.”8

8 Nursi, Sözler, 321.
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İman Varsa Endişe Yoktur

İmanın ve marifetullah bilincinin endişeleri izale ettiği hususu tecrübelerle kay-
da geçirilebilir. Hayatta olup biten her şeyin mutlak bir irade ile başladığı, kontrolün 
hiçbir zaman kaybolmadığı ve her hadisenin başından sonuna kadar kader ile hem 
tersim hem tahdid edildiği bilinci iman sahibi ferde en büyük güvence ve en kıymetli 
hayat sigortasıdır. 

Ezelî ve ebedî olan Zat, zatıyla birlikte her şeyi bakileştirmektedir. Hiçbir şey abes, 
tesadüfi değildir. Hele insan kaybolacak, amelleri kaydolunmayacak, bir haşir sabahı-
na uyandırılıp yaptıklarının karşılığını görmeyecek ve değerini bulmayacak bir mah-
luk değildir. Öyleyse olup biten her şey bir imtihandır, bir ikramdır, bir mektuptur.

Zaten iman sahibi ferde öğretilen ders de “havf ve reca” arasında yani korku ve 
ümit arasında dengeli bir hayat sürdürmektir. Allah’ın rızasını kazanmak olarak ifade 
edilen takva mertebesi bu çizgide kazanılabilmektedir.  

Ne “Ben oldum artık, tamamdır” denilebilecek kendini beğenmişlik hali ne de “Bat-
tım, gittim, benden bir halt olmaz” karamsarlığı. Doğrusu ümitle, aşkla, şevkle doğru 
bir hayatı yaşamak, yanlışlarda ısrar etmeden doğruya yönelmek ve her an kendisini 
bekleyen mayınların farkında olarak yoluna devam etmektir. 

Halley Kuyruklu Yıldızı

Bediüzzaman imanlı insan ile dalalet bataklığına bulaşan insanın korkuyla imtiha-
nını Halley Kuyruklu Yıldızı meselesine atıf yaparak da anlatır. 11 Mayıs 1910 gecesi 
vuku bulan uzay hadisesi insanoğlunun ürkme davranışını anlamak açısından ilginç 
bir örnektir. Halley Kuyruklu Yıldızı’nın dünyanın çok yakınından geçeceğini fark 
eden Amerikalılar evlerini terk ederek sığınaklara, dağlara kaçmıştır.

Kuyruklu yıldız yörüngesinde hareket ederek ve dünyanın 23 milyon kilometre 
ötesinden kimseye zarar vermeden geçer ama korku insanların yüreğinden, hususi 
dünyasından tamamen geçecek değildir. Çünkü tüm cenneti, bütün yatırımı yaşadığı 
mevcut dünya ve soluduğu hayatı olan imanla tanışmamış insanı bir Halley değil, bin-
lerce Halley tehdit etmektedir. 

Hayatı çekilmez kılan her ayrılık, her acı, her ölüm, her erişilmezlik mutsuzluğunu 
perçinleyen bir kuyruktur. Böyle olduğu içindir ki her mutluluk da birer kuyruklu ya-
landır. Bediüzzaman, Halley kuyruklu yıldız hadisesini şu tespitle yorumlar:
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“Tam münevverü’l-kalb bir âbidi, küre-i arz bomba olup patlasa, ihtimaldir ki, onu 
korkutmaz. Belki, harika bir kudret-i Samedâniyeyi lezzetli bir hayretle seyredecek. 
Fakat, meşhur bir münevverü’l-akıl denilen kalbsiz bir fâsık feylesof ise, gökte bir 
kuyruklu yıldızı görse, yerde titrer, “Acaba bu serseri yıldız arzımıza çarpmasın mı?” 
der, evhâma düşer. (Bir vakit böyle bir yıldızdan koca Amerika titredi. Çokları gece 
vakti hanelerini terk ettiler.)”9

Sandal Meselesi

Korku damarının işletilmesi hususunu da işleyen Bediüzzaman Kur’an hadimle-
rini hizmetten alıkoymak için bu oyunun “Ehl-i dünyanın hafiyeleri ve ehl-i dalaletin 
propagandacıları” tarafından bile bile devreye konulabildiğine işaret eder ve şöyle 
der: 

“İnsanda en mühim ve esaslı bir his, hiss-i havftır. Dessas zalimler, bu korku dama-
rından çok istifade etmektedirler; onunla korkakları gemlendiriyorlar. Ehl-i dünyanın 
hafiyeleri ve ehl-i dalâletin propagandacıları, avâmın ve bilhassa ulemanın bu dama-
rından çok istifade ediyorlar, korkutuyorlar, evhamlarını tahrik ediyorlar.

Meselâ, nasıl ki damda bir adamı tehlikeye atmak için, bir dessas adam, o ev-
hamlının nazarında zararlı görünen bir şeyi gösterip, vehmini tahrik edip, kova 
kova, tâ damın kenarına gelir, baş aşağı düşürür, boynu kırılır. Aynen onun gibi, çok  
ehemmiyetsiz evhamla çok ehemmiyetli şeyleri feda ettiriyorlar. Hatta bir sinek beni 
ısırmasın diyerek, yılanın ağzına girer.”10

Bu korkunun yersiz olduğunu ifade için de sandal meselesini Yirmi Dokuzuncu 
Mektub’un Altıncı Risale Olan Altıncı Kısım’ında anlatır. Hikâyeyi dinleyelim:

“Bir zaman –Allah rahmet etsin– mühim bir zat kayığa binmekten korkuyordu. 
Onunla beraber bir akşam vakti İstanbul’dan Köprüye geldik. Kayığa binmek lâzım 
geldi. Araba yok. Sultan Eyüb’e gitmeye mecburuz. Israr ettim.

Dedi: ‘Korkuyorum; belki batacağız.’

Ona dedim: ‘Bu Haliç’te tahminen kaç kayık var?’

Dedi: ‘Belki bin var.’

Dedim: ‘Senede kaç kayık gark olur?’

Dedi: ‘Bir iki tane. Bazı sene de hiç batmaz.’

9 Nursi, Sözler, 321.
10 Bediüzzaman Said Nursi, Mektubat (İstanbul: Söz Basım Yayın, 2012), 590-591.
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Dedim: ‘Sene kaç gündür?’

Dedi: ‘Üç yüz altmış gündür.’

Dedim: ‘Senin vehmine ilişen ve korkuna dokunan batmak ihtimali, üç yüz altmış 
bin ihtimalden bir tek ihtimaldir. Böyle bir ihtimalden korkan, insan değil, hayvan da 
olamaz.’

Hem ona dedim: ‘Acaba kaç sene yaşamayı tahmin ediyorsun?’

Dedi: ‘Ben ihtiyarım. Belki on sene daha yaşamam ihtimali vardır.’

Dedim: ‘Ecel gizli olduğundan, her bir günde ölmek ihtimali var. Öyle ise, üç bin 
altı yüz günde her gün vefatın muhtemel. İşte, kayık gibi üç yüz binden bir ihtimal 
değil, belki üç binden bir ihtimalle bugün ölümün muhtemeldir. Titre ve ağla, vasiyet 
et’ dedim.

Aklı başına geldi, titreyerek kayığa bindirdim. Kayık içinde ona dedim:

‘Cenâb-ı Hak havf damarını hıfz-ı hayat için vermiş, hayatı tahrip için değil. Ve ha-
yatı ağır ve müşkül ve elîm ve azap yapmak için vermemiştir. Havf iki, üç, dört ihtimal-
den bir olsa, hatta beş altı ihtimalden bir olsa, ihtiyatkârâne bir havf meşru olabilir. 
Fakat yirmi, otuz, kırk ihtimalden bir ihtimalle havf etmek evhamdır, hayatı azâba çe-
virir.’”11

Sonuç

Endişe insanoğluna bahşedilen akıl ve şuur donanımlarının işletilmesinin bir 
ürünüdür. Nitekim insanlar arasında korkuyu tamamen hayatında bulundurmayan 
kimselere akıllı muamelesi yapılmaz ve ruh sağlığı otoriteleri de böyleleri için acilen 
tedavi ya da kontrol tavsiyesinde bulunurlar. Korkunun tutsağı olmak kadar korkuyu 
hissetmeme hali de tehlikedir insanoğlu için. 

Doğrusu hayatı muhafaza için tehlikeleri bertaraf etmek için korkuyu hissetmek 
ve tehlikeleri bertaraf edecek iradeyi ortaya koymaktır. Peki bu nasıl mümkün olacak-
tır? İşte yazımızın araladığı konunun başlığı da aslında budur. Korkuyu ya da daha da 
geniş anlamı olan “endişe”yi sağlıklı yönetme konusu her insanın karşı karşıya kaldığı 
bir sorundur. Çözümü de yaratılışın kodlarında aramak en doğrusu olacaktır. 

Korkunun kaynağını bilmek en birinci doğru yol olmalıdır. Sonraki adımlar ise kor-
kuyu gönderen ile kurulacak temas ve diyaloglardır. Kaynaklar, elçiler, bilgi birikimle-
ri bu anlamda yeterli çapta zenginlik ihtiva etmektedir. 

11 Nursi, Mektubat, 591.
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