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EDİTÖRDEN

Mehmet KAPLAN1

Köprü’nün 144. sayısında çağın ve insanların günümüz meselelerine imanî ve İs-
lamî bir bakışla çözümler sunan aynı zamanda geleceğe ışık tutan birbirinden değerli 
çalışmalar ile huzurunuzdayız. Dergimizde sekiz makale ve Risale-i Nur’dan “uhuv-
vet” hakkında seçme metinlerin yer aldığı toplam dokuz çalışma bulunmaktadır. 

İlk makalemiz Taha Çağlaroğlu tarafından kaleme alınan “Sanat ve Vicdan”dır. Ma-
kalede öncelikle vicdanın üç boyutuna dikkat çekilmekte ve bunların, Allah’ı araması, 
insanın sonsuzluk arayışındaki işlevi, vicdan sorgulaması ve azabı olduğu ifade edil-
mektedir. Daha sonra birçok sanatçının, ortaya koyduğu sanat eserleriyle bu arayış 
ve sorgulamayı tezahür ettirdikleri açıklanmakta ve örnekleri verilmektedir. Sanatın, 
vicdanın bir arayışı ve sorgulaması olarak karşımıza çıktığı mesajı verilmektedir. 

Bilal Sambur, “Bir Manevi Varoluş Dönemi: Kastamonu Lahikası” isimli makale-
siyle yer almaktadır. Said Nursi’nin tek parti döneminin baskılarına maruz kaldığı, 
hayatının mahkemelerde ve sürgünlerde geçtiği ifade edilmektedir. Bunun sebebinin 
ise onun fikirlerinin ölüme terk edilmesi olduğu nazara verilmektedir. Sürgüne gön-
derildiği illerde talebeleriyle yapmış olduğu mektuplaşmalar Risale-i Nur külliyatına 
dâhil edilmiştir. Makalede, Anadolu’da örgütlenen Risale-i Nur hareketinin zihniyeti-
ni, ilişkilerini ve gayretlerini anlatan önemli bir tarihî belge olan Kastamonu Lahikası 
incelenmiştir.

 İlhan Özgök ise “Michael J. Sandel ve Said Nursi’de Faydacılık Eleştirisi” isimli ma-
kalesiyle yer almaktadır. Toplum hayatında düzen ve gelişmenin sağlanabilmesi için 
en önemli şartlardan birinin adalet olduğu nazara verilmekte ve adaletin ne olduğu ve 
nasıl sağlanacağı üzerine tartışmalar insanlık tarihi kadar eski olduğu ve kutsal me-
tinlerde de önemli bir yer tuttuğu ifade edilmektedir. Çalışmada Batılı düşünürlerin 
faydacılık ve hazcılık gibi seküler, materyalist görüşlerine karşılık İslamî anlayış Said 
Nursi’nin değerlendirmeleri üzerinden aktarılmaktadır.

Mahmut Kaplan, “Nâbî’nin Azliyye’si Üzerine Düşünceler” isimli makalesinde, Kla-
sik Türk edebiyatında hikemî şiirin en önemli temsilcisi olarak kabul edilen Nâbînin, 
Azliyye diye ünlenen kasidesini şerh etmektedir. Kasidede Nâbî’nin kendi isteğiyle, 
Müsahip Mustafa Paşa’nın kethüdalığı görevinden ayrılıp emekli olduktan sonra ya-
şadığı hayal kırıklıklarını anlatmaktadır. Kaside üzerinden her dönemdeki insan iliş-
kilerine ışık tutacak psikolojik ve sosyolojik dersler çıkarılmaktadır.
1 Sosyolog, Risale-i Nur Enstitüsü, İstanbul (mehmetkaplan@rne.com.tr)
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Mehmet Abidin Kartal, “Doğruluğun Ekonomik Hayattaki Ölçüsü: Helal Kazanç, 
Helal Lokma” isimli makalesinde, günümüzde tüketimin özendirilmesi, yapay ihtiyaç-
lar oluşturulması, tükettikçe değer kazanıldığı ve mutlu olunacağı düşüncesinin yay-
gınlaştırılmasıyla günümüz toplumlarının tüketim toplumuna dönüştürüldüğü ifade 
ederek, bu durumun helal kazanç, helal lokma konusunda da farklı meseleleri berabe-
rinde getirdiği üzerinde durmaktadır. 

Nail Yılmaz, “Yirmi Dokuzuncu Söz Bağlamında Ruh Nedir veya Ne Değildir?” isim-
li makalesinde, ruh ve ruhaniyet ile ilgili genel bir çerçeve çizmekte ve ruhun tarifini 
yapmaktadır. Ruhun mahiyeti ve hakikati ile bir kısım özellikleri üzerinde durularak 
ruh bahsinin diğer iman hakikatleri, esasları ve akideleriyle irtibatlarının tespiti orta-
ya konmaktadır. Ruh ve ruhaniyet bahsinin ehl-i sünnet akidesine uygun anlaşıldığın-
da itikadî ve amelî hayatımıza neler kazandırdığı, yanlış ve eksik anlaşıldığı zaman ise 
istikametten ayrılarak ifrat ve tefrit savrulmaları üzerinde durulmaktadır.

Vehbi Kara “Cuma Hutbesinin Arapça Okunmasının Hikmetleri” makalesinde 
Cuma hutbesinin nazarî ve siyasî veya İslam’ın detay konularının okunduğu bir ma-
kam olmayıp ihtar ve ikaz yeri olduğu için tafsil ve izaha çok fazla ihtiyaç olmadığına 
dikkat çekilmektedir. Hutbenin en etkili yolunun, ayet ve hadislerin orijinal şekli ile 
yani Arapça zikredilmesi olduğu ifade edilmekte, hutbelerin Arapça okunduğu takdir-
de daha etkili olacağı üzerinde durulmaktadır.

Son olarak Nihat Derindere’nin “İttihad-ı İslam” isimli seminerinden oluşturulan 
notlar ile “Risale-i Nur’da Uhuvvet” muhtevalı hazırladığımız derleme yer almaktadır. 

Sizi yazılarla baş başa bırakırken bir sonraki sayımızda görüşmek üzere inşaallah.

Kasım 2019
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EDITORIAL

Mehmet KAPLAN1

We are in the presence of you with valuable articles which offer solutions to the 
current issues of humanity from a faithful and Islamic perspective, while shedding 
light on the future in the number 144 of Köprü/Bridge journal. There are eight articles 
and a total of nine works which contain selected passages from Risale-i Nur about 
“brotherhood” in our journal. 

Our initial article is “Art and Conscience” written by Taha Çağlaroğlu. The article 
draws attention to the three dimensions of conscience at first and it is stated that the-
se are the search for Allah, the function of human in search of eternity, the question 
of conscience and the punishment. Afterwards, it is explained that many artists have 
manifested this quest and inquiry with the works of art they put forward and the 
examples are given. It is given as a message that art appears as a quest and inquiry of 
conscience.

Bilal Sambur takes part with the article titled “A Period of Spiritual Existence: Kas-
tamonu Appendix”. It is stated that Said Nursi was exposed to the pressures of one 
party period and that his life was spent in the courts and in exiles. It is shown that 
the reason for this is that his ideas were left dead. His correspondence with his stu-
dents in the provinces he was sent to exile has been included in Risale-i Nur. In this 
article, Kastamonu Appendix, which is an important historical document describing 
the mentality, relations and efforts of Risale-i Nur Movement organized in Anatolia is 
analyzed.

İlhan Özgök takes part with the article titled “Michael J. Sandel and Said Nursi’s 
Critique of Utilitarianism”. It is shown that one of the most important conditions for 
achieving order and development in society is justice. It is stated that debates on what 
justice is and how to achieve it are as old as human history and hold an important pla-
ce in the sacred texts. In this article Islamic understanding is conveyed through Said 
Nursi’s evaluations in response to Western philosophers’ secular, materialist views 
such as utilitarianism and hedonism.

Mahmut Kaplan, in his article titled “Thoughts on Nâbî’s Azliyye” expounds Nâbî’s 
ode, known as Azliyye, which is accepted as the most important representative of Hi-
kemi poetry in Classical Turkish Literature. In the ode, Nâbî describes his frustrations 
after voluntarily resigning from his position as a chamberlain of Companion Mustafa 
1 Sociologist, Risale-i Nur Institute, Istanbul (mehmetkaplan@rne.com.tr)
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Pasha and being retired. Psychological and sociological lessons that shed light on hu-
man relations in each period are taken from the ode.

Mehmet Abidin Kartal, in his article titled “Measure of Accuracy in Economic Life: 
Halal Gain, Halal Food”, expresses that today’s societies are transformed into con-
sumption society by encouraging consumption, creating artificial needs, gaining value 
as they are consumed and spreading the idea that they will be happy. He emphasizes 
that this situation brings about different issues in terms of halal gain and halal food.

Nail Yılmaz, in his article titled “What Is or Is Not a Spirit in the Context of the 
Twenty-Ninth Word?”, forms a general framework for the spirit and spirituality and 
describes the spirit. The determination of the connection of the spirit with other trut-
hs of faith, principles and beliefs is revealed by focusing on the nature and truth of the 
spirit and some of its features. It is emphasized what it brings to our theological and 
practical life when the subject of spirit and spirituality is understood in accordance 
with the law of Ahl al-Sunnah, and how it leads to going off the road and throws into 
extravagance and understatement when it is misunderstood or incompletely unders-
tood. 

Vehbi Kara, in his article titled “The Wisdom of Preaching the Friday Sermon in 
Arabic” draws attention to the fact that the Friday sermon is not a place where the 
theoretical and political issues of Islam or the detailed subjects of Islam are preac-
hed, and that there is not much need for details and explanations since it is a place 
of warning. It is stated that the most effective way of the sermon is to be preached in 
the original form of verses and hadiths, in otherwords in Arabic. It is emphasized that 
sermons will be more effective if they are preached in Arabic.

Finally, there are the notes taken from Nihat Derindere’s seminar titled “Islamic 
Unity” and the text we prepared for “Brotherhood in Risale-i Nur” content.

While leaving you with articles, we hope to be in the presence of you with the 
subsequent issues.

November 2019
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SANAT VE VİCDAN

Taha ÇAĞLAROĞLU1

Öz

Kişinin iç yargılaması, sorgulaması olan vicdan, üç boyutuyla dikkat çekmektedir: 
Allah’ı araması, insanın sonsuzluk arayışındaki işlevi, vicdan sorgulaması ve azabı. 
Derinliğine nihayet olmayan vicdan, daima Allah’ı, sonsuzluğu, adaleti ve huzuru ara-
maya, varoluşu sorgulamaya açık bir yapıdadır. Birçok sanatçı, ortaya koyduğu sanat 
eserleriyle bu arayış ve sorgulamayı tezahür ettirmiştir.

Anahtar Kelimeler

Sanat, vicdan, Allah, sonsuzluk, vicdani sorgulama

ART AND CONSCIENCE

Abstract

Conscience, which is the person’s internal judgment and questioning, draws atten-
tion with its three dimensions: the search for Allah, the function of human in search of 
eternity, the question of conscience and the punishment. The conscience, which has 
never-ending depth, is always open to seeking Allah, eternity, justice and peace, and 
questioning existence. Many artists have manifested this quest and inquiry with the 
works of art they put forward.

Key Words

Art, conscience, Allah, eternity, conscientious questioning

1 Ankara (tahacaglaroglu@gmail.com)
Gönderim Tarihi: 31.08.2019, Kabul Tarihi: 15.10.2019
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Giriş

Vicdan, TDK Güncel Türkçe Sözlük’te “Kişiyi kendi davranışları hakkında bir yar-
gıda bulunmaya iten, kişinin kendi ahlak değerleri üzerine dolaysız ve kendiliğinden 
yargılama yapmasını sağlayan güç” şeklinde ifade edilmekte; ayrıca Aydın Boysan’ın 
“Tüm insanlar dünyaya, kafa ve yüreklerinde bir iç mahkeme ile gelirler. Bunun adına 
vicdan denir” tanımına yer verilmektedir. 

Denemeler’inde2 “İçimizde gizli bir kırbaç taşıyan o cellat” tanımını yapan Monta-
igne, vicdanın içimize korku saldığını fakat suçsuzsak bize rahatlık ve güven verdiğini 
(s. 112) vurgular. 

Dilimizde “elini vicdanına koymak, vicdan azabı çekmek (duymak), vicdan borcu” 
gibi kalıplaşmış ifadeler de kullanılmaktadır. Stefan Zweig, Romain Rolland’dan ‘Av-
rupa’nın vicdanı’ ve Prof. Dr. Nevzat Tarhan da Bediüzzaman’dan ‘Çağın vicdanı’ diye 
söz eder. Richard Sennett, Chicago Mimarlık ve Şehircilik Enstitüsü’nün katkılarıyla 
hazırladığı Kentin Tasarımı ve Toplumsal Yaşam konulu eserine ‘Gözün Vicdanı’3 adı-
nı vermiştir. 

Musa Bilgiz, “Kur’an Açısından Vicdan ve Değeri” adlı çalışmasında Kur’an’da vic-
danla ilgili şu kavramları belirtmiştir: “Fıtrat, nefs, kalb, sadr, akl, şuûr, takva, hidâyet, 
ilim, basiret, hikmet, furkan, adalet, rahmet/merhamet, şakile.”4

‘Vicdanın ziyası’nı ulûm-ı diniye olarak tespit eden Bediüzzaman, Bakara suresi-
nin Hz. Âdem’e (as) bütün isimlerinin öğretildiğini belirten otuz birinci ayetini tefsir 
ederken “Evet, beşer, zahir ve batın havas ve duygularıyla, bilhassa derinliğine nihayet 
olmayan vicdanıyla kâinatı ihata etmiş bir kabiliyettedir” demektedir.5 “Derinliğine 
nihayet olmayan vicdan” dikkat çekici bir tanımlamadır. 

Allah’ı unutan, ahireti düşünmeyen insanların mutlu olması, içlerindeki huzursuz-
luğu yok etmesi mümkün değildir. Bu insanlar için dünya; firak, yokluk ve zevallerle 
doludur. Kâinat, manevi bir cehennemdir. Her şey, bütün sevdikleri ve bağlandıkları, 
sonsuz bir yokluğa gidecektir. Mazi ve istikbal, tamamıyla adem, yokluk karanlığıdır. 
İnkâr ve tuğyan uçurumlarına yuvarlanmış bu insanlar, sadece kısacık bir zamanda, 
hâl-i hazırda, hüzünlü, elemli bir varlık/hayat bulabilir. O kısacık zaman da hemen 
sonra, birazdan elden çıkacaktır. Sevdiği her şey, onun için hadsiz belâ ve azaptır. Çün-
kü o sevgiden yetimâne bir şefkat, ümitsizce bir rikkat doğar. Bütün canlılara acır, 
hattâ güzel ve zevâle maruz bütün mahlûkata bir rikkat ve bir firkat hisseder. Her şey 

2 Montaigne, Denemeler, trc., Sabahattin Eyüboğlu (İstanbul: Cem Yayınevi, 1995), 110.
3 Richard Sennett, Gözün Vicdanı, trc., Süha Settabiboğlu ve Can Kurultay (İstanbul: Ayrıntı Yayınları, 
1999).
4 Musa Bilgiz, Kur’an Açısından Vicdan ve Değeri (İstanbul: Beyan Yayınları, 2007).
5 Bediüzzaman Said Nursi, İşârâtül İcâz (İstanbul: Söz Basım Yayın, 2012), 256.
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yok olup gitmekte fakat çare bulunamamaktadır. Elinden bir şey gelmez, mutlak bir 
ümitsizlik içinde elem çeker. 

Vicdanın bir başka veçhesi; insaflı ve adaletli olmak, hakkı kabul etmek, doğrudan 
yana olmak, zulmü hoş görmemek hissiyatı ve kötülüğe karşı koyma bilincidir. 

Her insan, bir ikram, bir yardım, bir ihsan karşısında vicdanen bir teşekkür hisse-
der. Herkes fıtrat üzere doğar. Herkes insanların Güneş’e, Ay’a söz geçiremeyeceğini 
bilir; akılsız, şuursuz toprağın ve suyun kâinatla iş birliği yaparak canlılara merha-
metle rızık veremeyeceğini vicdanen bilir. Herkes, insandaki mükemmel sistemin in-
san iradesiyle olamayacağını, her insanın yüzünün farklı olmasının tabiat tarafından 
ayarlanamayacağını vicdanen çok iyi bilir. Fakat… Böyle olmasına rağmen insanlar, 
heykellere, akılsız şuursuz varlıklara tapabilmekte, onları tanrılaştırabilmektedir. 

Bediüzzaman, vicdanı irade, zihin, his ve lâtife-i Rabbaniye ile ilişkilendirip bunla-
rın gayelerine işaret eder: “Vicdanın anâsır-ı erbaası ve ruhun dört havassı olan ’ira-
de, zihin, his, lâtife-i Rabbaniye’ her birinin bir gayetü’l-gàyâtı var: İradenin ibadetul-
lahtır. Zihnin, mârifetullahtır. Hissin, muhabbetullahtır. Lâtifenin, müşahedetullahtır. 
Takvâ denilen ibadet-i kâmile, dördünü tazammun eder. Şeriat, şunları hem tenmiye, 
hem tehzip, hem bu gayetü’l-gàyâta sevk eder.”6

“Aynalar” şiirinde ise “Çıkamam, aynalar, aynalar zindan / Bakamam, aynada, ay-
nada vicdan” diyen Necip Fazıl Kısakürek, ayna metaforuyla vicdan derinliklerine in-
mektedir.7

Sanat yanılsa da vicdan yanılmaz. Peki, vicdan tefessüh ederse? 

Vicdan, bir yönüyle, eylemlerimizden önce irademizi hangi yönde kullanacağımıza 
dair yol gösteren rehber. Diğer yönüyle de eylemlerimizin akabinde kendimizi sorgu-
lamaya vesile olan muhasebe makamı, hakem.

Vicdanın fıtrata yerleştirilen boyutu, yani aslı her insanda vardır. Bir de kişinin 
inancına, yaşantısına göre şekillenen bir boyutu var ki işte insan bu anlamda terak-
kide veya tedennidedir. Âlâ-yı illiyîne doğru yol alan bir insanın vicdani durumu ile 
kendisini esfel-i safilin uçurumlarına atan bir kimsenin vicdani durumu elbette aynı 
olmayacaktır. Her günahın içinde küfre gidecek bir yol olduğuna göre insanın ahlaki 
boyutunun içinde tecrübeden de söz edilebilir. Günahta ısrar veya günahtan nedamet 
de vicdan ile ilgilidir. 

Zarifoğlu’na göre “Raskolnikof müthiş bir iman ağrısı çekmektedir.” Suç ve 
ceza arasındaki bu zatın ‘iman ağrısı’ ne anlama gelmektedir? Ayrıca hangimiz 

6 Bediüzzaman Said Nursi, İlk Dönem Eserleri (İstanbul: Söz Basım Yayın, 2012), 600.
7 Necip Fazıl Kısakürek, Çile (İstanbul: Büyük Doğu Yayınları, İstanbul, 2014).

7

Köprü • Sayı: 144 • Eylül-Aralık 2019 • ISSN: 1300-7785 • ss. 5-42



Raskolnikov’un Sonya karşısında tüm insanlığın acıları adına eğilmesi sahnesini unu-
tabiliriz ki? 

Vicdan, aramak ve bulmakla ilişkili bir kavramdır. Arayandır, bulmaya çalışandır. 
“Vicdanım sızlıyor, vicdan azabı çekiyorum” diyen insan, elbette bir arayıştadır; “Vic-
danım rahatladı” , “Vicdan borcum vardı, ödedim” dediğinde ise huzur bulmuştur. Vic-
dan, daima istinad (dayanak) ve/veya istimdad (tehlikeli durumlarda yardım isteme, 
imdada çağırma) makamındadır.

“Sözlükte ‘bulmak, zenginleşmek, sevmek, üzülmek, öfkelenmek’ anlamlarındaki 
vecd kökünden masdar olan vicdân ve aynı kökten vücdân, cide gibi kelimeler ‘bolluk, 
rahatlık, zenginlik’, vecd ise ‘üzüntü’, ayrıca ‘sevgi’ mânasına gelir (Râgıb el-İsfahânî, 
el-Müfredât, “vcd” md.; Lisânü’l-ʿArab, “vcd” md.). Terim olarak vicdan insanın içinde 
bulunan ahlâkî otorite, ahlâkî değerler ve eylemler hakkında hüküm verme ve yargı-
lama yeteneğini ifade eder. (…) Kur’ân-ı Kerîm’de yine sıkça geçen kalp kelimesi bazı 
âyetlerde vicdan anlamına da gelmektedir. (…) Hadislerde vicdan kavramına daha çok 
kalp kelimesi etrafında temas edilir. Ahlâkî yeteneklerin merkezi sayılan kalp (Buhârî, 
“Îmân”, 39; İbn Mâce, “Fiten”, 14) temiz yaratılmakla birlikte günahlarla kirletilebilir 
(Müslim, “Îmân”, 231; Müsned, V, 386, 405). (…) Klasik İslâmî literatürde de vicdan 
kavramı karşılığında genellikle nefis ve kalp kelimeleri kullanılmıştır. Tasavvufa göre 
kalp dinî ve ahlâkî faziletlerin kaynağıdır. Bazı konularda aklın sınırlarını aşan dinî 
hakikatlerle ilâhî sırlar hakkında doğru bilgi edinmenin en güvenilir yolu kalbi günah 
kirinden, cehalet, taklit ve taassuptan arındırmaktır; bu da tasavvufta vicdanî arınma-
nın önemini gösterir. (…) İslâmî kaynaklarda insan tabiatında ahlâkî şuura sahip bir 
yeteneğin bulunduğu kaydedilmiş, farklı kelimelerle anılan bu gücün niteliği ve işlev-
leri üzerinde durulmuştur. Ancak söz konusu yeteneğe vicdan denilmesi ve kelimenin 
terim olarak İslâmî literatüre girmesi modern dönemde Batı’dan yapılan çevirilerin 
etkisiyle gerçekleşmiştir. (…) Modern İslâmî literatürde ahlâk ve din psikolojisiyle il-
gili çalışmalarda vicdan Allah tarafından kişinin içine yerleştirilen, iyiyi kötüden ayırt 
etmeyi sağlayan bir güç olarak düşünülmüştür (…)”8

Sanatçı, bazen toplumun vicdanı olur. Toplum adına, insanlık namına konuşabilir. 
Toplumu uyarmak, acıya dikkat çekmek, ruhu çürüten sorunları teşhis etmek için ko-
nuşur. Sait Faik’in “Haritada Bir Nokta”sında geçen ve bir haksızlık karşısında tepkisiz 
kalamayan kimsenin “Yazmasam deli olacaktım” cümlesi, bu açıdan manidardır. 

Emin Gürdamur “Öykü ve Vicdan” yazısında birçok edebî eserden (Dostoyevs-
ki’den Suç ve Ceza, Dino Buzzati’den Tanrı’yı Gören Köpek, Ahmet Hikmet Müftüoğ-
lu’ndan Turhan Nasıl Çıldırdı?, Fatma Karabıyık Barbarosoğlu’ndan Kapanmayan  

8 Osman Demir, “Vicdan”, TDV İslam Ansiklopedisi, c. 43 (Ankara: TDV Yay., 2013), 102.
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Yaralar Antolojisi, Rasim Özdenören’den Kuyu, Mustafa Kutlu’dan Hesap Günü) örnek 
verir. Fakat Gürdamur, çok mühim bir uyarıda bulunur ve “Vicdan, öykünün görünür 
organlarından biri olmamalıdır” diyerek mesaj kaygısının, edebî eseri zedeleyeceğini 
vurgular. Vicdanın görünmeden, eriyik hâlde sanat eserinde bulunması, eseri didak-
tizmden, buyurgan üsluptan kurtarır. Aksi hâlde eser, öğretici eser kategorisine dâhil 
olur ve estetik açıdan amacına ulaşmaz. Gürdamur, Tarkovski’nin işaret ettiği bir ha-
kikate, “insanın kendisine karşı vicdansızlık yapması”nın en büyük cürüm olduğu hu-
susuna değinir. Yazar, Buzzati’nin ‘metaforik’ öyküsüyle ilgili olarak “Ve vicdan bizim 
içimizde Tanrı’yı gören köpektir”9 yorumunu yapar.

Fıtrat tefessüh eder mi, vicdan taaffün eder mi; ederse ne olur? Vicdan bozulmuş-
sa, çürümüşse ne olur? Vicdanın tamamen bozulması ailevi ve sosyal hayata zehir 
olması, yılan gibi zehirlemekten lezzet alması mümkün müdür? Sanat eserlerinde 
bunların izlerine rastlıyor muyuz? Vicdanın sanatla ilişkisi kurulabilir mi? Vicdansız 
sanatçı var mıdır? Bu çalışmamızda bu gibi sorulara cevap arayacağız.

Vicdanla ilgili pek çok meseleyi üç ana başlık altında değerlendireceğiz:

-  Allah ve vicdan

-  Sonsuzluk ve vicdan

-  Vicdan sorgulaması ve azabı

I. Allah ve Vicdan

Allah’ın varlığını ispat eden delillerden biri de vicdandır. Vicdanın önemli bir yönü, 
bu olsa gerek. İnsan kendisindeki hadsiz aczinde ve nihayetsiz zaafında, hadsiz düş-
manlarına karşı bir istinad noktası aramakla, vicdan, dâimâ Vâcibü’l-Vücuda bakar. 
Allah’ı arayıp bulur. Hem, nihayetsiz fakirliğinde, nihayetsiz ihtiyaçları içinde, nihayet-
siz maksatlara karşı bir istimdad noktası aramaya mecbur olduğundan, vicdan, daima 
o noktadan bir Ganî-i Rahîmin dergâhına dayanır, dua ile el açar, Allah’a yönelir. 

“Demek, her vicdanda şu nokta-i istinad ve nokta-i istimdad cihetinde iki küçük 
pencere Kadîr-i Rahîmin bârigâh-ı rahmetine açılır; her vakit onunla bakabilir.”10

İnsanın Allah’ı aramasında temel ilkeler, insanın kendi âcizliğini, zayıflığını ve hadsiz 
düşmanlarına karşı dayanma (güvenme) noktası aramasıdır; nihayetsiz ihtiyaçlarını 
ve amaçlarını anlayıp medet (yardım isteme, tehlikeden dolayı imdada çağırma) nok-
tası aramasıdır. Necip Fazıl, sanatın vazifesinin ‘Allah’ı aramak’ olduğunu söylüyordu. 

9 Emin Gürdamur, “Öykü ve Vicdan”, Hece Öykü Dergisi 90 (Aralık 2018-Ocak 2019).
10 Bediüzzaman Said Nursi, Sözler (İstanbul: Söz Basım Yayın, 2012), 936.
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Kâinatta her şey, birbiriyle alakadardır. Bir şey, her şeysiz olmaz. Bir şeyi yara-
tamayan, hiçbir şeyi yaratamaz. En câmi mevcut olan insanda utanç duygusu, sağır 
tesadüfe, kör tabiata, şuursuz ve akılsız sebeplere nasıl bağlanabilir?

Vicdan, cezbesi ile Allah’ı tanır. Çekilim, çekeni gerektirir. Akla bir pencere olan 
vicdanda bir incizab (çekilme/çekilim) ve cezbe vardır. Cezbe elbette bir cazibi (çeki-
ciyi) gerektirir. İnsan şuurlu fıtratı olan vicdanındaki istinad ve istimdad edebileceği 
(dayanabileceği ve yardım isteyebileceği) bir noktaya ‘çekilim’ ile ilah olan bir zatın 
varlığına ve birliğine yönelmektedir. Vicdanın ve kâinatın kemaline uygun olarak var 
olan o iki nokta (istinad ve istimdad) hakiki olarak ‘çekici’ bir manaya insanı davet 
etmektedir. 

Nihayetsiz derecede âciz, sonsuzluğa uzanan arzu ve isteklere sahip olan insan, 
sığınmaya, yardım istemeye, medet beklemeye muhtaçtır. İnsan, faniden medet bekle-
me duygusuna kapılsa da, hiçbir faninin, hiçbir bâtıl mâbudun, hiçbir ölümlünün, akıl-
sız şuursuz kâinat parçalarının kendisine ebediyen kurtaramayacağını vicdanen bilir. 

İnsan, her şeyi hikmet ve intizam ile işleyen bir Allah’a inanmayıp kâinattaki işleyi-
şi kör tesadüflere bağlarsa, musibetler karşısındaki kudretinin yetersizliğini gördük-
çe ister istemez dehşet, telaş, tevahhuş ve korkudan oluşan cehennemî bir psikoloji 
içine düşecektir. Dünyada hastalıklar ve ölüm var. Sevdikleri, elinden bir bir alınıyor. 
Gençliği ve kuvveti gidiyor. Musibetler, kazalar, depremler vb. bitmiyor. Çevresindeki 
herkes ve her şey böyle. Kimden medet istesin, kime sığınsın?

Peki neden herkes, aklıyla Allah’ı göremiyor? Çünkü “kemal-i zuhurundan ve zıd-
dın ademinden”.

Şu kâinatın her bir zerresinde öyle parlak bir nizam var ki bu nizam sayesinde 
kâinat saf bir müzik gibi yürüyor, intizamla akıp gidiyor. Her an bir âlem geliyor, bir 
âlem gayba gönderiliyor. Bu nizamı koyanın varlığı, birliği, sonsuz iradesi ve ilmi, her 
şeye gücünün yettiği, güneş gibi tecelli ediyor. Bu şiddet-i zuhurdan dolayı herkes gö-
remiyor. Hâlbuki bir tek Allah kabul edilmezse, zerreden güneşlere kadar sayısız ilahı 
kabul etmekten başka yol yoktur. 

“Zıddın ademi” hakikatinin anlaşılması için insana ene verilmiştir.

Gök, zemin ve dağın yüklenmekten çekindiği ve korktuğu emanetin bir ferdi, bir 
veçhi ene’dir. Ene ilk insandan şimdiye kadar insanlığın etrafına dal budak salan 
nurânî bir Tûbâ ağacının ve müthiş bir zakkum şeceresinin çekirdeği. Ene, gizli hazine 
niteliği taşıyan esmâ-i İlâhiyenin de, kâinat tılsımının da anahtarıdır. Enenin mahiyeti 
bilinirse, o garip muamma, o acayip tılsım olan ene açılarak kâinat tılsımını ve hazine-
lerini/definelerini açar. Âlemin anahtarı insanın nefsine takılmıştır çünkü. Mutlak ve 
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muhît bir şeyin sınırı ve sonu olmadığı için onun mahiyetinin ne olduğu anlaşılmaz. 
Söz gelimi karanlıksız daimi bir ışık, bilinmez ve hissedilmez. Ne vakit hakiki veya 
vehmî bir karanlık ile bir hat çekilse, o vakit bilinir. İşte, Allah’ın ilim ve kudret, Hakîm 
ve Rahîm gibi sıfat ve isimleri sınırsız, şeriksiz olduğu için, onların ne oldukları bilin-
mez. Öyle ise, hakiki nihayet ve hadleri olmadığından, farazî ve vehmî bir sınır çizmek 
gerekiyor. Onu da enaniyet yapar. Kendisinde mevhum bir rubûbiyet, bir mâlikiyet, 
bir kudret, bir ilim tasavvur eder, bir sınır çizer, “Buraya kadar benim, ondan sonra 
O’nundur” diye bir taksim yapar. Kendindeki ölçücüklerle onların mahiyetini yavaş 
yavaş anlar. “Bu eve mâlik olduğum gibi, Hâlık da şu kâinatın mâlikidir” der, cüzî il-
miyle Yaratıcının ilmini anlar. “Ben şu evi nasıl yapıp düzenlediysem şu dünya evini de 
birisi yapıp düzenlemiş” der. Demek enenin anlamı kendinde değildir ve başkasının 
anlamını gösterir. Enaniyetin vücudu ise, haksız temellük ve yansıtıcılığını bilmemek-
ten ileri geldiğinden var rengini ve suretini almış bir yokluktur.11

Tanrı’ya inanmak için Tanrı’nın daha açık konuşması gerektiğini söyleyen Diderot, 
‘kafa feneri’nin o Yaratıcı’yı bulmaya yetmediğini itiraf eder: “Bilmeceleri çözememiş-
sem, kabahat benim mi? Beni içine attığınız karanlıklarda yol alabilmek için, fenerimi, 
şu biricik alevimi, şu titrek ışığı söndürmem gerektiğini nereden bilecektim? Bağış-
ladığınız şu küçük aklı susturmam gerektiğini nasıl anlayacaktım? Anlayamadım.”12

Bediüzzaman, Sözler’de, Onuncu Söz’de kafa fenerinden şöyle bahsediyor: “Misa-
lin şu yolcuya benzer ki, güneşin ziyasından gözünü kapar, kafası içindeki hayaline 
bakar. Vehmi, bir yıldız böceği gibi kafa fenerinin ışığıyla dehşetli yolunu tenvir etmek 
istiyor.” 

Yine Yirmi Üçüncü Söz’de bir ‘vâkıa-i hayaliye’de birbirine mukabil iki yüksek dağ 
vardır. Üstünde dehşetli bir köprü kurulmuştur. Köprünün altında pek derin bir dere 
vardır. Kendisi de o köprünün üstünde bulunmaktadır. Dünyayı da, her tarafı, karan-
lık, kesif bir zulümat istilâ etmiştir. Sağında “nihayetsiz bir zulümat içinde bir mezar-ı 
ekber” görür yani tahayyül eder. Sol tarafında ise “müthiş zulümat dalgaları içinde 
azîm fırtınalar, dağdağalar, dâhiyeler hazırlandığını görüyor gibi” olur. Köprünün al-
tında gayet derin bir uçurum görüyorum zanneder. Bu müthiş zulümâta karşı, “sönük 
bir cep feneri” vardır, onu kullanır. Yarım yamalak ışığıyla bakar; pek müthiş bir va-
ziyet kendisine görünür. Hattâ önündeki köprünün başında ve etrafında öyle müthiş 
ejderhalar, arslanlar, canavarlar görünür. 

“Keşke bu cep fenerim olmasaydı, bu dehşetleri görmeseydim!” der. O feneri hangi 
tarafa çevirdiyse, öyle dehşetler alır. Sonunda “Eyvah, şu fener başıma belâdır” der. 

11 Bkz. Nursi, Sözler, 724.
12 André Cresson, Diderot, Yaşamı, Felsefesi, Eserleri, Seçmeler, trc., Asım Bezirci (İstanbul: De Yayınevi, 
1984), 95.
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Kızıp o cep fenerini yere çarpıp kırar. Güya onun kırılması, dünyayı ışıklandıran büyük 
elektrik lâmbasının düğmesine dokunmuş gibi, birden o zulümat boşanır. Her taraf 
o lâmbanın nuruyla dolar, her şeyin hakikatini gösterir. Bakar ki, o gördüğü köprü, 
gayet muntazam yerde, ova içinde bir caddedir. Sağ tarafında gördüğü büyük mezar, 
baştanbaşa güzel, yeşil bahçelerle nuranî insanların taht-ı riyasetinde ibadet, hizmet, 
sohbet ve zikir meclisleri olduğunu fark eder. Sol tarafında, fırtınalı, dağdağalı zannet-
tiği uçurumlar, şahikalar ise, süslü, sevimli, cazibedar olan dağların arkalarında büyük 
bir ziyafetgâh, güzel bir seyrangâh, yüksek bir nüzhetgâh bulunduğunu hayal meyal 
görür. ‘Kafa feneri’ kırılmış, “dünyayı ışıklandıran büyük elektrik lâmbası” ile hakikat 
ayan beyan ortaya çıkmıştır. 

Asaf Hâlet Çelebi, Molla Câmî’nin İslam mutasavvıflarının hayatına dair kaleme 
aldığı Nefahâtü’l-Üns’ünden şunu aktarır: 

“Bağdadlı Cüneyd’den: ‘Marifet nedir?’ diye sordular.

— Hakk’ın bilgisi yanında kendi câhilliğini bilmekdir! diye cevab verdi. İzahını is-
tediler dedi ki:

— Bilen de, bilinen de O’dur. Hakk’a yakınlaşdıkça büyüklüğünün eserleri de daha 
ziyâde zuhûr eder. O zaman câhilliğini daha ziyâde anlarsın, yok olduğuna dair bilgin 
artar. Hayret hayret üstüne gelir. Kalbinden: ‘Ya Rabbi! Hayretimi artır!’ feryadı gelir. 
İkrar olunan bu şeyler marifet bilgisidir; marifet değildir. Marifet (connaissance) vic-
danla bilinen bir işdir, kimse onu anlatamaz. Ama ilim bunun başlangıcıdır. Şu hâlde 
ilimsiz marifet imkânsızdır ve marifetsiz ilim de esef edilecek bir şeydir.”13

Her şey zıddıyla bilindiğinden gecede karanlık, nuru gösterir. İnsan zayıflığı, âciz-
liği, fakirliği, ihtiyaçları, eksiklikleri ve kusurlarıyla her şeye gücü yeten Allah’ın zen-
ginliğini, gücünü ve rahmetini göstermektedir.

Hidayetin “vicdani bir lezzet ve ruhun cenneti” olduğu hakikatinden hareketle sa-
natın hidayet bağlamında vicdani lezzetle nasıl karşı karşıya geldiğini mütalaa edelim. 

Tevfik Fikret’in “Promete” şiiri rasyonalizm, bilimsellik, pozitivizm ilkelerini be-
nimsemiş bir neslin özlemidir. Promete, Yunan mitolojisinde insanlığın kurtarıcısı, 
umudu, aydınlanma ve felahın sembolüdür. İnsanlık uğruna, akıl gücüyle, ateşi insan-
lara vermek istemeyen Zeus’a karşı çıkarak ateşi çalıp getiren kahramandır. Promete, 
ateşle insanları aydınlattığı için bir kayada zincire vurulur. Bir kartal, her gün yeniden 
oluşan ciğerini yer. Fikret’in Promete şiirindeki ‘meçhul elektrikçi’, Aydınlanma Felse-
fesi’ne ve insan özgürlüğüne işaret eder. “Meçhul elektrikçisi, aktâr-ı fikretin / Yüklen 
getir –ne varsa– biraz meskenet-fiken” dizelerindeki ‘ne varsa’ ifadesi, Batı’nın her 

13 Asaf Hâlet Çelebi, Molla Câmî ( Ankara: Hece Yayınları, 2012).
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şeyine kapı açan bir davettir. Buradaki ‘meskenet-fiken’ (miskinliği gideren) ibaresin-
den ne kastedildiğini anlamak için “Düzme Allah’ı gibi şeytanı” diyen Fikret’in “Tarih-i 
Kadim’e Zeyl” şiirini de hatırlamak doğru olacaktır kanaatindeyim.14

Fikret’in “fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür” diye nitelenen zihniyet, edebiyat ve 
eğitim dünyasında genel anlamda “Allah’ı unutmak” şeklinde anlaşılmış, yorumlan-
mış, tatbik edilmiştir. Zaten Tevfik Fikret de Tarih-i Kadim’e Zeyl’de “Ben ne mâ’bud 
ne mu’bid bilirim / Kendimi hilkate âbid bilirim/ Gökte binlerce mesâcid görürüm 
/ Onda vicdanımı sâcid görürüm” diyerek tabiata taptığını belirtir. Şiirin devamında 
dininin yaşamak dini olduğunu, peygamberlere inanmayıp tabiata inandığını ve ahi-
rete inancının da olmadığını vurgular: “Düşünüp işlemek âyinimdir / Yaşamak dini 
benim dinimdir / Mü’minim: Varlığa imânım var / Her kanad bir melek eyler ikrâr / 
Enbiyâdan yaşarım müstağni / Bir örümcek götürür Hakk’a beni / Kitabım sahn-ı ta-
biat kitabı / Bendedir hayr u şerrin esbâbı / Varırım böyle der-i merkade dek / Ba’s-i 
ukbâya mahal görmem pek”. Anlaşılan Fikret de aramış ancak Hakk’ı bulamamıştır. 
Bu şiirde İslam imanının tüm esaslarını reddetmektedir. Bir örümcek, onu Hakk’a gö-
türmüyor, demek ki!

Dünyada bunca beşerî anlamda adaletsizlik, zulüm, vicdansızlık varken, insanda 
kontrol altında tutulması gereken gazab, şehvet ve akıl yetileri varken ‘yaşamak’ di-
ninin kurallarını kim koymuştur? Şair, varlığa imanının olduğunu söylüyor; fakat bir 
harfin kâtipsiz olamayacağını bildiği hâlde varlığın yaratanı hakkında niçin düşünmü-
yor? Peygamberlerden müstağni ise doğruyu, hakkı nasıl buluyor? Allah’a inanmayan-
ların içine o vicdan hakemini kim koydu peki? Ahiretteki dirilişe de mahal görmüyor 
şair. Oysa bir mücazat ve mükâfat yeri olmazsa dünyadaki her şey anlamsızlığa, abe-
siyete dönüşmez mi? 

Behçet Necatigil’in “Secdelerdeymiş Allah / Bulmak alnıma düştü” dizeleri, Al-
lah’ı aramak ve bulmak anlamında çok özlü bir ifadedir.15 Nurullah Çetin, Necatigil’in 
Allah’ı genellikle “ümit” kavramıyla birlikte düşündüğünü vurgular.16 Necatigil’in 
“Yakarış” şiirindeki “Allah’ım, görüyorsun, üşümüşüm / Uzatsan da sıcak kanatla-
rını / Altına giriversem” biçimindeki senli-benli edâdan söz eden İbrahim Demirci, 
bu konuda Cenap ve Âkif’in şiirleri ile irtibat kurar: “Cenap Şehabeddin’in “Münâ-
cât”ındaki: “Söyle ey Tanrı, dizlerin nerde?” mısraını hatırlatan, bu Tanrı’yı cisim-
leştirici tavır, tenzîh hassasiyetine aykırı görülebilir. Ancak bu noktada Mehmet 
Akif’in “Tevhid yahut Feryad” şiirindeki şu mısraları hatırlamak, durumu anlayışla  

14 Tevfik Fikret, Bütün Şiirleri, haz., İsmail Parlatır ve Nurullah Çetin, (Ankara: TDK Yayınları, 2004).
15 Behçet Necatigil, Bütün Eserleri 4, Şiirler 4, haz., Ali Tanyeri ve Hilmi Yavuz (İstanbul: Cem Yayınevi, 
1985), 37.
16 Nurullah Çetin, Behçet Necatigil, Hayatı, Sanatı ve Eserleri (Ankara: T.C. Kültür Bakanlığı Kültür Eserleri, 
1997), 135.
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karşılamamıza yardımcı olabilir: “Bâkîyi beşer her ne kadar etse de tenzih / Fâniyyeti 
îcâbı eder kendine teşbih / Itlâka nasıl yol bulabilsin ki tefekkür? / Eşbâhı görür eyler 
iken rûhu tasavvur!”17

Avusturyalı yönetmen Michael Haneke’in 2012 yapımı “Amour” (Aşk) filminde 
yaşlı adamın eşini, yaşlı kadını boğması olayı ve evdeki tanık makamında olan gü-
vercinin ortadan kaldırılma çabası, vicdan terbiyesi ve her an gözetleme hâlinde olan 
‘Yaratıcı’ hakkında insanı düşündürmektedir. 

Mustafa Merter, “varoluşçuların ‘var oluş kaygısı’ (basic existential anxiety) de-
dikleri ontolojik daral kaygısı ve korkusu”ndan söz eder.18 Öteki dünyayı inkâr eden 
insan, elbette kaygı ve korku içine düşecektir: Bu dünya, insanlar ve diğer canlılar, 
tüm cansızlar, nereye akıp gitmektedir? Sahipsiz kâinatın başımıza ne getireceği belli 
midir? İstesek de istemesek de ölüme doğru gitmekteyiz. Peki, sonra ne olacak? 

İnsan korkusuz ve sevgisiz yaşayamaz. İnsanları Allah’ı sever gibi sevmek, insan-
lardan Allah’tan korkar gibi hatta daha fazla korkmak, yaradılış ayarına darbe vur-
maktır. (Nisa suresi 77. ayette geçen) “... içlerinden bir kısmı; insanlardan, Allah’tan 
korkar gibi, hatta daha çok korkarlar...” ve (Bakara 165’te geçen) “İnsanlar arasında 
Allah’ı bırakıp da O’na ortak koşanlar vardır. Onları Allah’ı severcesine severler” ifade-
leri, insanın temel duyguları konusunda herkesi uyarıyor. İşte bu çizgiye dikkat etme-
yenler, elem çekiyor ve vicdanlarını asli vatanından uzaklaştırıyor. Bazıları bu elemi 
de hissedememektedir çünkü iptal-i his nevinden bir unutuşun içine dalmıştır. 

Heinrich Böll’ün, “Bekleme” adlı piyesinde Chrantox, hamalla konuşurken Kru-
men’den söz eder ve “Krumen beni Allah’ı severcesine severdi” der.19 Aslında her in-
san, kendini ve Allah’ı vicdanen bilir. Vücut organlarının kendi iradesiyle yerli yerine 
yerleştirilmediğini, kâinattaki nizamın tesadüfen olamayacağını, iradesiz ve akılsız 
varlıkların insan için bir ortam hazırlayamayacağını vicdanen bilir. Hiçbir şeyin Allah’ı 
sevme derecesinde sevilemeyeceğini, hiçbir şeyden Allah’tan korkma derecesinde bir 
güce sahip olamayacağını bilir. Bilir de gaflet, inat ve inkârla bu durumlara düşer. Vic-
danen görür de aklen göremeyebilir.

Ahmet Hamdi Tanpınar’ın Huzur romanında insanın ne olup olmadığı, Allah, va-
roluş, farklı karakterler üzerinden tartışılır.20 Huzur’da “Sanki yüzbinlerce ruh bir 
ârâf’ta” (s. 136) bekleşmektedir. Huzur, İkinci Dünya Savaşı’ndan bir gün öncesi  

17 İbrahim Demirci, “Behçet Necatigil’in Şiirlerinde Allah ve Din”, Selçuk Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi Der-
gisi 18 (Güz 2014): 193.
18 Mustafa Merter, Psikolojinin Üçüncü Boyutu Nefs Psikolojisi ve Rüyaların Dili (İstanbul: Kaknüs Yayınları, 
2014).
19 Heinrich Böll, “Bekleme”, trc., Zeyyat Selimoğlu, Tercüme Dergisi 85 (1966): 87.
20 Ahmet Hamdi Tanpınar, Huzur (İstanbul: Tercüman Yayınları, 1964).
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İstanbul’un huzursuzluğudur. Fakat birkaç yüzyılı kapsayan ve hatta en ontolojik so-
runları irdeleyen bir huzur arayışıdır. Ne oldu Huzur’da? Beşir Fuad’ı öldüren, Suad’ı 
da öldürdü. “Suad hakikaten azap çekiyor” (s. 273) idi. Peki, Suad’dan önce böyle bir 
azap var mıydı? “Hazin tarafı şu ki, bu cins azapları bütün dünya bir asır evvel yaşadı, 
bitirdi. Hegel, Nietzsche, Marx geldiler, geçtiler. Dostoyevski Suad’dan seksen sene ev-
vel bu azabı çekti.” (s. 273)

Huzur’u okurken küfrü tercih edenlerin, aslında Allah’ı inkâr etmediklerini; sıfat-
larında hata ettiklerini, yaratıcıya ait özellikleri maddeye verdiklerini, bir tek Allah’ı 
kabul etmeyenlerin sayısız tanrıyı kabul etmek zorunda kaldıklarını; esas itibarıyla 
şüphe içinde yaşadıklarını çok yerde duyumsuyoruz. Çelişkiler ve çelişkiler. 

Küfür ve dalâletin iki kısım olduğu muhakkaktır. Kolay olan, kolaya kaçan ilk kıs-
mı, amelîdir ve teferruata bağlıdır; iman hükümlerini nefyetmek ve inkâr etmektir. 
Hakkı kabul etmemektir, bir terktir, bir ademdir, bir kabul yokluğudur. İkinci kısım 
ise, amelî ve fer’î değildir; itikadî ve fikrî bir hükümdür. Yalnız îmânın nefyini değil, 
belki îmânın zıddına gidip bir yol açmaktır. Bu ise, bâtılı kabuldür, hakkın aksini ispat 
etmeye çalışmaktır. Bu kısım, imanın yalnız nefiy ve nakzı değil, belki imanın zıddıdır. 
Kabul etmemek değil ki, kolay olsun. Aksine yokluğu kabul etmektir (kabûl-ı adem). O 
yokluğun (ademin) kanıtlanmasıyla kabûl edilebilir. Yokluğun (ademin) ispatı elbette 
kolay değildir. İşte müşkülatlı olan bu küfür ve dalâlet yolunun hakkaniyeti asla ispat 
edilemez. (Birinci kısımda ise sadece bir terk vardı.) Dehşetli elemlerin ve boğucu 
karanlıkların olduğu ürkünç bir yoldur. Birçok insan bu kadar ‘elîm ve karanlıklı ve 
müşkülâtlı’ yola nasıl düştüklerini düşündüğümüzde “İçine düşmüş bulunuyorlar, çı-
kamıyorlar” hakikatiyle karşılaşıyoruz. Hem insanın nebati ve hayvani yetileri âkıbeti 
görmediklerinden ve düşünemediklerinden; ayrıca insanın lâtifelerine üstün geldik-
lerinden “o yoldan çıkmak istemediklerine”, hazır ve geçici bir lezzetle teselli bulduk-
larına, acayip bir aldanmacaya düştüklerine tanık oluyoruz. 

Şüphe içindedir. Ölümle manen yüzleştiğinde, dehşetli elemden kurtulmak için, 
semavi kitapların ahirete dair ihbarlarına kulak verip bir ihtimal hissiyle teselli bulur. 
Sonsuz hayatta mutlu olmak için yapılması gerekenler karşısına dikilince “Belki de 
ahiret yoktur. Yok için neden çalışayım?” diyerek kendisini kurtarır zanneder. İşte bu 
şüphe ortamında dünyadaki manevi cehennemden kurtulurlar.21

Huzur’da Suad “İçinizde Allah’a inanan var mı, bilmiyorum” (s. 266) sorusuyla bu 
mevzuyu derinleştirirken Mümtaz’ın “Sen inanmıyor musun?” sorusuna şöyle cevap 
verir: “Hayır, yavrucuğum, inanmıyorum. Bu saadetten mahrumum. İnansaydım me-
sele değişirdi. Bilseydim ki vardır, insanlarla hiçbir davam kalmazdı. Yalnız onunla 

21 Bkz. Bediüzzaman Said Nursi, Lem’alar (İstanbul: Söz Basım Yayın, 2012), 132.
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kavga ederdim. Her an her yerde yakalar, bana hesap vermeğe mecbur ederdim. Ve 
zannederdim ki bana hesap vermeğe mecbur olurdu. Gel, derdim gel, yarattığın mah-
lûklardan birisinin derisine bir an gir. (…) (s. 267) İhsan gülerek şöyle der Suad’a: “İyi 
ama, bütün bunları ancak inanan söyleyebilir. Sen pekâlâ inanıyorsun!... Hem hepi-
mizden fazla!” Bunun üzerine Suad: “Hayır, inanmıyorum. Yalnız hakikaten inananın 
kafasıyla düşünüyorum” der ve ekler: “Hiçbir zaman inanmayacağım da.” (s. 267)

Huzur’un birçok yerinde ‘tanrılar, tanrılaşmak, tanrı adam’ gibi İslam imanına ay-
kırı ifadeler gözümüze çarpar. Örnekler: “Fakat Mümtaz artık gündelik işleriyle için-
deki Tanrı düşüncesini karıştırmak istemiyordu” (s. 38), (…) Mümtaz (…) “İşlerimiz 
iyi gitmiyor diye, Tanrılara kızmayalım, demişti” (s. 38), “Hiçbir kabile tanrısız olmaz; 
biz tanrılarımızı yaratmak, yahut yeniden bulmak mecburiyetindeyiz” (s. 223), “İn-
san teker teker tanrı olmaz; fakat insanlık bir gün kendisine lâyık bir ahlak yaparsa 
tanrılaşabilir! Yani büyük vasıflar kazanır” (s. 262), “tanrı adam” (s. 263), “Ben insana 
tanrılık vasfını reddedenlerden değilim!” (s. 264)

Tanpınar, “İnsan ve Cemiyet” başlıklı yazısında da fikriyatını açıkça ortaya koyar: 
“İnsan düşüncesi, zaman ve mekânın yaratıcısıdır. Bütün tanrılar ondan doğar. Her 
şey onunla başlar ve galiba onunla biter.”22

Nevzat Tarhan’ın şu değerlendirmesine kulak verelim:

“Pagan kültürde insanlar, ihtiyaçlarına göre tanrı uydurup onlara tapardı. Korktu-
ğu zaman korku tanrısı, merhamete ihtiyacı olduğu zaman merhamet tanrısı şeklinde 
kutsallaştırdığı tanrıları vardı. O tanrılar, güven sağlayıcı etki yapıyordu. Günümüzün 
modern insanı da bilimin getirdiği yanlış anlaşılmaların sonucunda eski tanrıların, 
totemlerin yerine sebepleri koymuştur. Materyalist bilim adamları, sebepleri kutsal-
laştırarak onlara tapıyorlar.”23

Kâinat ve Allah münasebetinin doğru anlaşılmaması, materyalist bilim adamları, 
materyalist eğitim, materyalist sanat eğilimleri neticesinde esbabperestliğin yaygın-
laştığı görülmektedir. 

Huzur’daki karakterler arasında konuşulan sanat, felsefe, eğitim vb. meseleleri, 
pek çok ontolojik mevzu, genellikle rakı meclislerinde gündemdedir. İşin ilginç tara-
fı, klasik müziğimizin pek çok yerde çehresini göstermesidir. İslam mimarisine hay-
ranlık, Mümtaz ve Nuran’ın gezilerinde hep karşımıza çıkar. Türbeler, camiler gezilir, 
gezilir. Fakat ruha dâhil olunamaz, mesela vecd içinde namaz kıldıklarına şahit olma-
yız. Örnekler: “Eski saraydan başlayarak camileri, medreseleri semt semt gezdiler” 
(s. 169), “Kocamustafapaşa’ya vardıkları zaman, epeyce yorgundular. Evvelâ caminin 
önündeki kahveye oturup çay içtiler. Sonra türbeyi gezdiler” (s. 171). Bir başka yerde 

22 Ahmet Hamdi Tanpınar, Yaşadığım Gibi, haz., Birol Emil (İstanbul: Dergah Yayınları, 1996), 13.
23 Nevzat Tarhan, Akıldan Kalbe Yolculuk (İstanbul: Nesil Yayınları, 2012), 72.
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Nuran’ın, bilhassa camiyi ve onun akşam saatlerindeki loşluğunu sevdiği, mermer ve 
yaldız süslerin arasında kilim motifi ile işlenmiş saçaklara bayıldığı anlatılmaktadır. 
(s. 153)

İşin ilginç tarafı Sümbül Sinan, Merkez Efendi, Dede Efendi gibi mümin şahsiyetle-
rin sena edilmesi fakat onların eriştikleri iman huzuruna bir türlü ulaşılamamasıdır. 
“Bunların hepsi manevi vazifelerine inanmış, muayyen bir ruh nizamından geçmiş, 
nefislerini terbiye etmiş insanlardı. Onun için şahsiyetlerini ölümden ötede bile kabul 
ettirdiler. Sümbül Sinan öbürlerinden biraz daha başkadır.” (s. 171) Romandaki “me-
deniyet krizi” (s. 338) ülkemizin meselesidir yine.

Ne Mümtaz, ne İhsan, ne Nuran ve ne de Suad, o huzuru bulamamıştır. Suad ise en 
uç noktadadır ve bir müntehirdir. Sanki bütün meselelere sadece estetik yönden, en 
genel anlamıyla musiki ve resim zaviyesinden bakılmaktadır. “Nuran, avlularında ot 
bitmiş, damı çökük, fukara yatağı medreselere, harap Tabhane’ye, Hekimoğlu Alipaşa 
Camii’nin yüzük taşı biçimine hayran oldu.” (s. 170) Fakat huzura erişemedi. 

M. Orhan Okay Hoca, Mehmet Kaplan’ın Tanpınar’ın Şiir Dünyası’ndan İhsan Örü-
cü’nün “Tanpınar’ı Sultan Ahmed Camii’nin dışında, tanıdıklara görünmekten çekine-
rek, pencereden içeriyi seyreder ve ağlarken” gördüğünü aktarır.24

Huzur’un son bölümündeki şu sahneye dikkat edelim: “Öbür kapının önünde tek-
rar ihtiyarların abdest alışına ve bütün avluya baktı. Bu, Yahya Kemal’in dediği gibi, 
cami kurulduğu günden beri görülen bir ruh çerçevesiydi. İşte bunun devam etmesi 
lâzımdı. “Millî olan her şey güzel ve iyidir. Ve sonuna kadar devam etmesi lâzımdır.” (s. 
314) Burada ‘dinî olan’ değil, millî olan söz konusudur ve “ihtiyarların abdest alışına 
ve bütün avluya” bakış, Tanpınar’ın Sultan Ahmed Camii’ne bakışını ihsas etmektedir.

Mehmet Kaplan, “Bir Şairin Romanı: Huzur” adlı yazısında şu kanaatini belirtir: 
“Tıpkı Tanpınar’da olduğu gibi Mümtaz’da da, Tanrı’sını kaybetmiş, fakat ona daima 
hasret mistik bir ruh vardır.” (s. 373) “Roman, psikolojik ve metafizik planda, insa-
noğlunun ‘vahdet iştiyakı’ ile bu ‘kesret âlemi’nde yaşarken parçalanmasından doğan 
ızdırapları anlatıyor.” (s. 373)25

Abdurrahim Karadeniz, “Huzur’un Saz Parçaları” başlıklı yazısında Mümtaz’ın 
kendi kendine “İnsan denen bu saz parçası…” diye birkaç kez tekrarladığını belirterek 
Huzur’da ‘insan/toplum-müzik bağlantısı’nın dikkate değer vurgular taşıdığına işaret 
eder.26 Ardından da ilavesine der: “Ve hayat dediğimiz çok ayrı şey…” (s. 8) Tanpınar’a 
göre “Bütün sanatlar musikinin peşindedir.”27

24 M. Orhan Okay, “Huzur: ‘Yüzbinlerce Ruh Bir Araf’ta’”, Hece Dergisi 65/66/67 (2002).
25 Mehmet Kaplan, Türk Edebiyatı Üzerinde Araştırmalar 2 (İstanbul: Dergâh Yayınları, 1987).
26 Abdurrahim Karadeniz, İzsüren Yazı (Ankara: Hece Yayınları, 2000).
27 Ahmet Hamdi Tanpınar, Edebiyat Üzerine Makaleler (Ankara: MEB Devlet Kitapları, 1969).
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Berna Moran, “Bir Huzursuzluğun Romanı” başlıklı yazısında şöyle der: “Anladığım 
kadarıyla Huzur, Mümtaz’ın bir masal dünyasına benzeyen, güzelliklerle dolu cennet 
hayatı ile, ezilmiş insanlarla dolu, acılı gerçek dünya arasındaki huzursuzluğunu, yani 
bir küçük burjuva aydınının estetizmde bulduğu kişisel mutluluğu ile topluma olan 
sorumluluğu arasındaki bocalayışını dile getiriyor.”28

Huzur’da Mümtaz’a söyletilen “Şurası muhakkak ki, bir insanın hayatı bazen bir 
sanat eseri kadar güzel olabiliyor” (s. 113) cümlesine dikkat lazımdır. Burada Şeyh 
Galip ve Dede Efendi örnek olarak gösterilmektedir. 

Huzur’daki “Hakikatte büyük bir eşikteydi” (s. 100) cümlesi, bizi Tanpınar’ın o bü-
yük şiirine, edebiyatımızın en mühim şiirlerinden biri olan “Eşik” şiirine götürür. Bu 
şiirdeki “Bütün pınarlara koştum cevap yok” dizesi, derin bir vicdan ontolojisini ya-
şa(t)maktadır. Huzur’da karşımıza çıkan varoluş ve iman problemi Tanpınar’ın “Bur-
sa’da Zaman” şiirinde “Bir ilah uykusu olur elbette”, Yahya Kemal’in “Vuslat” şiirinde 
“Bir sır gibidir az çok ilah olduğumuzdan”, yine Yahya Kemal’in “Deniz Türküsü”ndeki 
“Duy tabiatta biraz sen de ilah olduğunu” dizelerinde karşımıza doğrudan doğruya 
çıkmaktadır. 

Tanpınar’ın “Ne İçindeyim Zamanın” adlı şiiri sanatçının belli bir zaman kavra-
mından değil, ‘yekpâre geniş bir an’ ve ‘parçalanmaz akış’tan bahsetmesi, dikkate de-
ğerdir. Nurullah Çetin, bu bakış açısını Bergson’un fikirlerine ve Dehriyyûn inancına 
yakın bularak şunları söyler: “Bergson’a göre süre (durée), bütün varlık ve olaylardan 
önce var olan bir şeydir ve varlığı başka bir sebebe bağlı değildir, yani kendikendine 
kaim bir varlıktır. Süre, sonsuz, sınırsız, bölümlenemez bir zaman bütünlüğüdür. Za-
man ise kesintili, bölümlenebilen ve varlığı, maddeye bağlı olan bir şeydir. Dolayısıyla 
hayatın, varlığın ve olayların kaynağı, belirleyeni süredir. İbn-i Râvendî’nin öncülük 
ettiği ve İslâm materyalistleri olarak bilinen Dehriyyûn da aşağı yukarı buna benzer 
bir görüşü savunurlar. Onlar da ‘dehr’ (süre)i kutsamışlardı ve tüm varlığı sınırsız za-
man olan dehr yaratmıştır, düşüncesine sahiplardi. Tanpınar’ın zamana yaklaşımıyla 
hem Bergson’un hem de Dehrîlerin yaklaşımları arasında bazı benzerlikler görmek 
mümkün.”29 Demek ki Tanpınar, ‘zaman’ı değil, ‘süre’yi asıl addetmektedir. 

TDV İslâm Ansiklopedisi’nin Dehriyye maddesinde şu ayrıntılar da göze çarpmak-
tadır: 

“İslâm’dan önce bazı Câhiliye Arapları arasında dehriyye anlamında materya-
list bir dünya görüşünün mevcut olduğu Kur’ân-ı Kerîm’de, ‘Dediler ki hayat ancak  
yaşadığımızdan ibarettir. Ölürüz ve yaşarız, bizi ancak zaman (dehr) helâk eder’ 

28 Berna Moran, Türk Romanına Eleştirel Bir Bakış 1 (İstanbul: İletişim Yayınları, 2015), 295.
29 Nurullah Çetin, Şiir Tahlilleri 1 (Ankara: Öncü Kitap, 2008).
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(el-Câsiye 45/24) meâlindeki âyetten anlaşılmaktadır. Âyette geçen ‘dehr’in ‘dehrî’ye 
dönüşmesi ise sonraki bir gelişmedir. Ancak dehrî olarak nitelendirilen felsefî düşün-
celerin ana hatları itibarıyla bu âyette belirtilen dünya görüşüne uygun düşmesi, deh-
rî ve dehriyye terimlerinin doğmasında etkili olmuştur. (…) Şehristânî de söz konusu 
inanç sahiplerinin varlık veren bir tabiat, yok eden bir dehr anlayışına sahip oldukla-
rını kaydetmektedir.”30

Huzur romanı 1 Eylül 1939’da Almanya’nın Polonya’yı işgaliyle başlayan İkin-
ci Dünya Savaşı’nın patlak vermesiyle biter. Bulunamayan ‘Huzur’ savaşla bitmiştir. 
1945’e kadar devam eden bu savaşın vaziyeti, Basil Liddell Hart’ın uzun soluklu ese-
rinin sonunda şöyle tavsif edilir: “Böylece ‘gereksiz savaş’ gereksiz yere uzatıldı ve 
daha milyonlarca hayat gereksiz bir şekilde feda edildi.” Yazar, İkinci Dünya Savaşı’nın 
gereksiz yere uzamasının “Merkezî Avrupa’yı komünist hâkimiyetine açmak suretiyle 
sadece Stalin’e yaradığı”nı belirtir.31

20. yüzyılın dünya savaşlarına, materyalist zihniyetin doğurduğu kaosa ve insa-
nın hakkı arayışına, Peyami Safa’nın Yalnızız romanında da Samim’in diliyle şöylece 
değinilir: “Ey bahtsız! Tarihinin hiçbir devrinde kendine bu kadar yabancı, bu kadar 
hayran ve düşman olmadın. Laboratuvarında aradığın, incelediğin, oyduğun, dibine 
indiğin, sırrını deştiğin her şey arasında yalnız ruhun yok. Onu beyin hücrelerinin 
bir üfürüğü sanmakla başlayan müthiş gafletin, otuz yıl içinde gördüğün iki muazzam 
dünya harbinin kan ve gözyaşı çağlayanlarında en büyük dersi arayan gözlerine bir 
körlük perdesi indirdi. (…) Her sezilen derinliğin ifşa ettiklerini düşünmekten bile 
seni alıkoyan tabiatçı metodlarını fırlat ve bitlenmiş elbiseler gibi at.”32

1950’de bir gazetede tefrika edilen Yalnızız’daki Simeranya, Samim’in ‘icad ettiği’ 
ütopik bir mekândır. İdeal bir beldedir, orada saadet hâkimdir. Edebiyatta ütopya da 
bir arayıştır. 16. yüzyıl yazarlarından Thomas More, 1516’da Ütopya adlı bir eser ka-
leme almış, burada kendince bir yeryüzü cenneti kurmuştur.33

1888’de Lizbon’da doğan, 1896-1905 arasında Güney Amerika’da yaşayan Fer-
nando Pessoa, 1930’da yazdığı bir yazıda “gençlerin çoğunun Tanrı inancını yitirdiği 
ve bunu vaktiyle atalarının Tanrı’ya inandığı gibi, yani niye olduğunu bilmeden yap-
tığı bir zamanda” doğduğunu söyler; Gençlerin çoğunun “Tanrı’nın yerine insanlı-
ğı” koyduğunu belirtir ve Tanrı’yı onlar gibi büsbütün terk etmediğini ama insanlık  

30 Hayrani Altıntaş, “Dehriyye”, TDV İslam Ansiklopedisi, c. 9 (Ankara: TDV Yay., 1994), 107.
31 Basil Liddell Hart, İkinci Dünya Savaşı Tarihi, trc., Kerim Bağrıaçık, haz., Ülke Evrim Uysal (İstanbul: 
Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, 2016), 98.
32 Peyami Safa, Yalnızız (İstanbul: Ötüken Neşriyat, 2000), 364.
33 Thomas More, Utopia, trc., Sabahattin Eyüboğlu, Vedat Günyol ve Mina Urgan (İstanbul: Türkiye İş Ban-
kası Kültür Yayınları, 2015).
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düşüncesini de kabullenmediğini vurgular ve düşük bir ihtimal de olsa “Tanrı var ola-
bilirdi, bu durumda ona tapmak da gerekebilirdi” diye düşünür.34 Yine aynı kitapta 
Pessoa, Tanrı’nın var olup olmadığını bile bilmeme, Tanrı’yla asla bütünleşmeme çağ-
rısı yapmakta, 3 Eylül 1931’deki yazısında ise bütün tanrıların, ölümden daha derin 
bir ölümle ölmüş olduğunu söylemektedir. Büyük bir çelişki değil mi bu? ‘Ölen tanrı’ 
diye bir hakikat olabilir mi? 

1881’de Viyana’da doğan Stefan Zweig, 22 Şubat 1942’de Brezilya’da, Rio de Ja-
neiro’nun Petropolis şehrindeki evinde eşi Loote ile birlikte intihar etti. Zweig, İkinci 
Dünya Savaşı’nın meydana getirdiği kaosa dayanamayarak eşiyle birlikte ilaç alarak 
canına kıydı. Geride de bir veda notu bırakmıştı. Yaklaşık bir hafta önce, 14 Şubat 
1942’de Rio Festivali’ni izlemeye giden karı koca, gazetelerden Nazilerin Süveyş Ka-
nalı’na doğru yöneldiklerini haber alınca iyiden iyiye umutsuzluğa kapılmışlardı. 
Zweig, veda notunda “Avrupa’nın kendi kendisini yok etme”sinden duyduğu endişe ve 
üzüntüden söz ediyordu. Bir anlamda toplumun (Avrupa’nın) vicdanı olmuştu fakat 
akıbet için seçtiği bu yol elbette yanlıştı. Huzur romanı İkinci Dünya Savaşı’nın baş-
lamasıyla bitmiş, İkinci Dünya Savaşı ise pek çok huzursuzluğu meyve vermişti. Zwe-
ig’in intiharı da bu vadideydi. Bu bağlamda sanatçı ve düşünürler arasında görülen in-
tihar vakıaları da hatırlamak gerekir. Fransız sosyolog Emile Durkheim (1858-1917) 
İntihar adlı incelemesinde “İntiharın kurbanlarının en çoğu en eğitilmiş, en varlıklı 
sınıflardan kimselerdir” tespitini yapmaktadır.35

Tarkovski’nin “Solaris” filminde geçen ve Bergman’a da atfedilen “İnsanlığı utanç 
duygusu kurtarabilir” sözü de vicdana ve Allah’a bakan bir sözdür. İnsan, kimden 
utanmalıdır/utanacaktır? Eğer, fıtratta utanma duygusu varsa bu duyguyu insan ya-
radılışına kim koymuştur? Ölümden ötesini inkâr eden insan, kimden ve ne ölçüde 
utanabilir ki? Ve niçin utanacaktır?

Sadık Yalsızuçanlar’ın “Tahakküm” adlı öyküsü, Çayeli Lisesi’ne tayin edilen bir fel-
sefe öğretmeninin serencamıdır.36 Varlıklı bir ailenin çocuğu olan Rengin Öğretmen, 
kolejde, sonra da fakültede okumuştur. Babası, yazlıklar inşa eden birisidir. Annesi, 
üniversitede psikoloji bölümünde öğretim üyesidir. Arkadaş ve fikir çevresi, Batı’ya, 
Batı müziği ve felsefesine, Nietzsche’ye, varoluşçuluğa yönelmiştir. “Bilimsel asalet 
düşkünü”, “asık suratlı felsefe satıcısı”, “ecnebi rüya terbiyecisi” ile çevrelenmiş bir 
tahakküm altındadır. Dersler başladığında sınıflarda “Antik Yunan filozoflarını sakız 
gibi çiğneyip” durmaktadır. İlahiyat mezunu müdür beyin evindeki sohbetten sonra 

34 Fernando Pessoa, Huzursuzluğun Kitabı, trc., Saadet Özen (İstanbul: Can Yayınları, 2013).
35 Emile Durkheim, İntihar (Toplumbilimsel İnceleme), trc., Özer Ozankaya (Ankara: Türk Tarih Kurumu 
Basımevi, 1986), 40.
36 Sadık Yalsızuçanlar, Şehirleri Süsleyen Yolcu (İstanbul: Profil Yayınları, 2015).
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kalbinin varlığını iyice anlar. Ruhuna yönelmeye başlar. Fındık amelesi kadınların 
“Seni anlamıyoruz”, “Gözlerini denizden almamışsın!” sözlerine muhatap olur. Bu-
radaki “anlamamak” aslında ecnebileşmenin, fıtrata yabancılaşmanın bir ifadesidir. 
Yine kadınların “ecnebisin” diye hitap etmeleri, bu, hakikate yabancılaşmanın göster-
gesidir. Rengin Öğretmen, fındık işçilerinin “ruhlarındaki inceliğe” tutulmuştur. Bir 
gün Rize’ye giderken otobüste yanında oturan gence “karanlık”tan söz edince gencin 
“Işığı bilmiyorsun” demesi, bize hem küfür ve imanı hem de Allah’ın varlığı hakkın-
daki “ademin zıddı” hakikatini çağrıştırmaktadır. “Karanlığı hiç bilmiyorsun” sözü de 
aynı meselelerle ilişkilidir. Paramparça varlığıyla tünelvari bir mağaraya sürüklen-
mektedir. Çöl derinleştikçe kendisinden önce geçenlerin “boğulmuş cenazelerine” 
rastlamaktadır. Karanlık artmakta, vahşet derinleşmektedir. Ayak izlerini izlemekte-
dir. Ayak izlerinin bittiği yerde bir zaman sesler işitmektedir. Sonra sesler de kesil-
mektedir. Rengin Öğretmen’in bu yolculuğunun arka planını Bediüzzaman’da şöylece 
bulmaktayız:

“Kendimi bir sahrâ-i azîmede görüyorum. Bütün zeminin yüzünü karanlıklı, sıkıcı 
ve boğucu bir bulut tabakası kaplamış. Ne nesîm var, ne ziyâ, ne âb-ı hayat –hiçbirisi 
bulunmuyor. Her tarafı canavarlar, muzır ve muvahhiş mahlûklarla dolu olduğunu te-
vehhüm ettim. Kalbime geldi ki, şu zeminin öteki tarafında ziyâ, nesîm, âb-ı hayat var. 
Oraya geçmek lâzım. Baktım ki, ihtiyârsız sevk olunuyorum. Zeminin içinde tünelvârî 
bir mağaraya sokuldum; gitgide zeminin içinde seyahat ettim. Bakıyorum ki, benden 
evvel o tahte’l-arz yolda çok kimseler gitmişler. Her tarafta boğulup kalmışlar. Onların 
ayak izlerini görüyordum. Bazılarının bir zaman seslerini işitiyordum. Sonra sesleri 
kesiliyordu. 

Ey hayali ile benim seyahat-i hayaliyeme iştirak eden arkadaş! O zemin, tabiattır ve 
felsefe-i tabiiyedir. Tünel ise ehl-i felsefenin efkârı ile hakikate yol açmak için açtıkları 
meslektir. Gördüğüm ayak izleri, Eflâtun ve Aristo gibi meşâhirlerindir. İşittiğim ses-
ler, İbn-i Sina ve Farâbî gibi dâhîlerindir. Evet, İbn-i Sina’nın bâzı sözlerini, kanunlarını 
bâzı yerlerde görüyordum; sonra bütün bütün kesiliyordu. Daha ileri gidememiş. De-
mek boğulmuş. Her ne ise, seni meraktan kurtarmak için hayalin altındaki hakikatin 
bir köşesini gösterdim. Şimdi seyahatime dönüyorum. Gitgide baktım ki, benim elime 
iki şey verildi: Biri, bir elektrik; o tahte’l-arz tabiatın zulümâtını dağıtır; diğeri, bir âlet 
ile dahi, azîm kayalar, dağ-misâl taşlar parçalanıp bana yol açılıyor. Kulağıma denildi 
ki, bu elektrik ile o âlet, Kur’ân’ın hazînesinden size verilmiştir. 

Her ne ise, çok zaman öylece gittim. Baktım ki, öteki tarafa çıktım. Gayet güzel bir 
bahar mevsiminde bulutsuz bir güneş, ruhefzâ bir nesîm, hayattar bir âb-ı leziz, her 
taraf şenlik içinde bir âlem gördüm. Elhamdülillâh dedim.”37

37 Nursi, Sözler, 739.
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Rengin Öğretmen’e daha sonra rüyanın ikinci yüzü de açılır. Karanlığı anladığı için 
ışığı anlamıştır. “Kenti anlatma, kasabayı anla!” söylemindeki bir aşka doğmaktadır. 
Bu maceranın arka planı da şöyledir: 

“Sonra baktım ki, ben kendi kendime mâlik değilim. Birisi beni tecrübe ediyor. Yine 
evvelki vaziyette, o sahrâ-i azîmede, boğucu bulut altında yine ben kendimi gördüm. 
Daha başka bir yolda, bir sâik beni sevk ediyordu. Bu defa tahte’z-zemin değil, belki 
seyir ve seyahatle yeryüzünü kat’edip öteki yüze geçmek için gidiyordum. O seyaha-
timde öyle acâib ve garâibi görüyordum ki, tarif edilmez. Deniz bana hiddet ediyor, 
fırtına beni tehdit eder, Her şey bana müşkülât peydâ eder. Fakat yine Kur’ân’dan bana 
verilen bir vâsıta-i seyahatimle geçiyordum, galebe çalıyordum. Gitgide, bakıyordum 
her tarafta seyyahların cenâzeleri bulunuyor; o seyahati bitirenler, binde ancak birdir. 

Her ne ise, o buluttan kurtulup, zeminin öteki yüzüne geçip güzel güneşle karşılaş-
tım. ruhefzâ nesîmi teneffüs ederek, Elhamdülillâh dedim. O cennet gibi o âlemi seyre 
başladım. 

Sonra baktım, biri var ki, beni orada bırakmıyor. Başka yolu bana gösterecek gibi, 
yine beni bir anda o müthiş sahrâya getirdi. Baktım ki, yukarıdan inmiş aynı asansör-
ler gibi, muhtelif tarzlarda bâzı tayyâre, bâzı otomobil, bâzı zembil gibi şeyler görünü-
yor. Kuvvet ve istidada göre onlara atılsa, yukarıya çekiliyor. Ben de birisine atladım. 
Baktım, bir dakika zarfında bulutun fevkıne beni çıkardı. Gayet güzel, müzeyyen, yeşil 
dağların üstüne çıktım. O bulut tabakası, dağın yarısına kadar gelmemişti. En latîf bir 
nesîm, en leziz bir âb, en şirin bir ziyâ her tarafta görünüyor. 

Baktım ki, o asansörler gibi nurânî menziller her tarafta var. Hattâ iki seyahatimde 
ve zeminin öteki yüzünde onları görmüştüm, anlamamıştım. Şimdi anlıyorum ki, şun-
lar Kur’ân-ı Hakîmin âyetlerinin cilveleridir.”38

Rengin Öğretmen’in, inançlarını sorgulaması ve vicdanının cezbesi, gitgide derin-
leşmektedir: “Fakülte anıları, zehir artığı kürsü derslerinin felsefe telkinleri, maria 
düşkünü verem sağnağı şair dostlarının kurduğu yabancı kaldırımlar, annesiyle baba-
sı arasında güdük bir ömrü hazırlayan pazarlama nikâh masası, Nietzsche’ye adadığı 
münzevi geceler, kalbini çiğ bir et gibi satılığa çıkaran kentsoylu gazeteler, tuzaklar 
vb.” 

Bütün meseleler, aslında gelip ‘felsefe tahakkümü’ne dayanıyor. Şualar’da “ecnebî 
muahedelerin icbarıyla bu vatanda ehemmiyetli sarsıntılar ve felsefenin tahakkümüy-
le bu dindar millette ehemmiyetli tahavvüller vücuda gelmesine”39 diye işaret edi-
len mesele, Rengin Öğretmen’in şahsında karşımıza çıkmaktadır. Rengin Öğretmen, 

38 Nursi, Sözler, 740.
39 Bediüzzaman Said Nursi, Şualar (İstanbul: Söz Basım Yayın, 2012), 350.

22

Sanat ve Vicdan / Taha ÇAĞLAROĞLU



kalbinin uzandığı umarsızlıklar arasında ‘ecnebi muahedelerin icbarını’ görmektedir. 
Vicdanı “Kasaba değişimlerinin arkasına gizlenmiş felsefe tahakkümleri mi?” diye 
sormakta, o da “Evet” demektedir. 

Rengin Öğretmen’in “ecnebi gaddarlar, Balkan ve İtalyan harpleri, dehşetli haset-
ler ve rekabetlerin çarpışması” dediği hususların açıklamasını yine Bediüzzaman’ın 
“Bu umumî harpleri yapan ecnebî gaddarların, hırs ve hasetle bizdeki Hürriyet in-
kılâbının Kur’ân lehindeki neticelerini bozmak fikriyle tebeddül-i saltanat ve Balkan 
ve İtalyan harpleri ve Birinci Harb-i Umumînin patlamasıyla maddî ve mânevî şerleri-
ni, siyasî diplomatların, radyo diliyle herkesin kafalarına sihirbaz ve zehirli üflemele-
riyle ve mukadderat-ı beşerin düğme ve ukdelerine gizli plânlarını telkin etmeleriyle 
bin senelik medeniyet terakkiyatını vahşiyâne mahveden şerlerin…”40 ifadelerinde 
bulmaktayız. 

Rengin Öğretmen, nihayet bir hayattar şehir buluyor: “Tahakkümden uzak bir site.” 
Kendisini karşılayanlar, “Hayatınızı hayatlandırdınız!” diyorlar. Bu ifade de, Bediüzza-
man’ın bizi “Hayatın lezzetini ve zevkini isterseniz, hayatınızı imân ile hayatlandırınız 
ve ferâizle zînetlendiriniz ve günahlardan çekinmekle muhâfaza ediniz”41 cümlesine 
götürmektedir. Tahakküm adlı öykü, bir taraftan ferdî anlamda bir hakikat, iman ara-
yışını gözler önüne sererken diğer taraftan da sosyolojik bir çözümlemeyi, toplumsal 
bir eleştiriyi içinde barındırmaktadır.

Sadık Yalsızuçanlar’ın Tahakküm’deki kurgusunu daha iyi anlamak için yazarın şu 
sözlerine de kulak verelim: “Risale-i Nur, olağanüstü bir sembolik ve şiirsel dil. İnsa-
na dolaysız ulaşan bir semboller ‘küme’si. Orada âdeta bir röntgendeymiş gibi kendi 
gerçekliğimi seyretme imkânım var. Her seferde, bana unuttuklarımı hatırlatan bir 
dile sahip. Bediüzzaman’ın bir kısmını Mesnevi’den, bir kısmını çok sevdiği ve başu-
cundan ayırmadığı Bostan ve Gülistan’dan, bir kısmını suhuf-ı İbrahim’den alıntıladığı 
hikâyeleri, olabildiğince mecazi ve şiirsel.”42

Sanatın insan ile Allah arasında bir giz olduğunu söyleyen Yalsızuçanlar, aşağıdaki 
ifadelerinde de Allah-vicdan-sanat ilişkisine ışık tutmaktadır: 

“Bu uğraşın adı sanattır. Yaratıcıya ulaşan yol üzerindeki soylusudur. İnsanla Allah 
arasındaki giz. La uhibbul âfilin demek için çarpar yüreğimiz. Ne denli zahirperest 
olduğumuzu anlar granit bir duvara çarpar, parçalanırız. Uzaya savrulan parçacık-
larımız musibetlerin perdesi altına gizlenmiş manevi çiçekler gibi açılır. Çirkin san-
dığımız yüzün pörtlediğini, tebessüm çiçeklerinin sümbüllendiğini hayretle izleriz.  

40 Nursi, Şualar, 349.
41 Nursi, Sözler, 211.
42 Sadık Yalsızuçanlar, “Çelişkilerimi Arıyor, Onların İçyüzüne Bakmak İstiyorum”, Dergâh 89 (Temmuz 
1997).
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Bu hayreti ilk yaşadığımda henüz on dokuz yaşındaydım ve Elif Gibi Yapayalnızım söz-
cükleri dökülmüştü dilimden. Şehirleri Süsleyen Yolcu’daki öyküleri yazarken kendi-
mi dünyanın merkezine yönelmiş hissediyordum. Asıl gerçeğe doğru bir gedik açtığı-
mı seziyordum. Kutsalın çekim alanındaydım ve dilimin ifade imkânlarını sonuna dek 
kullanma düşüncesi beni deli ediyordu. Bozulma ve dışlaşma dünyasından içe, derin-
lere doğru bir yolculuktaydım. Gerçek kendimle iletişim kurma isteğiyle başlangıçta 
bilinçsizce yani bir tür sezgiyle öyküler yazdım. Onlara bugün dönüp baktığımda her 
birinin daha önce yaşanmamış deneyimlerden geldiğini görüyorum. Bu yüzden her 
baktığımda sanki benim değillermiş gibi görünüyorlar. Çelişik ve çetrefil bir değerler 
dünyasında, kargaşanın ona yerinde tuhaf bir düzenin, iyi ve güzelin dile gelmiş ol-
duğunu gösteriyorlar. Gerçeklik nedir ki... Kimilerinin varlığın mutlak özü kimilerinin 
mutlak varlık dediği Yaratıcı’nın varlığıdır. Gerçek budur. Asıl gerçek.”43

II. Sonsuzluk ve Vicdan

İnsan, farkına varsa da varmasa da sonsuzu arar. Sevdiği ve bağlandığı her şeyde 
bir nevi sonsuzluk tevehhüm eder. Mevcudatın çoğuyla alakadar olan insan, en câmî, 
en kapsamlı varlıktır. Ne zaman kaybolup gideceğini, elinden çıkacağını düşünse veya 
görse, derinden derine feryat eder. Bütün firaklardan gelen feryatlar, sonsuzluk aşkın-
dan gelen ağlamaların tercümanlarıdır. Eğer insanda beka tevehhümü olmazsa insan 
sevemez, bağlanamaz.

Bütün mevcudata karşı bir sevgi, insanın fıtratında yerleşmiştir. Koca dünyayı ken-
di evi gibi seven insan muhabbet ettiği mevcudatın durmayıp gittiğini gördüğü için 
firaktan daima azap çekmektedir. O uzayıp giden hadsiz sevgi, bitimsiz bir manevi 
azaba yol açmaktadır. Kalbindeki bitimsiz sevgi istidadı, bâki bir güzelliğin sahibi olan 
Allah için verilmişken o sevgiyi fani mevcudata sarf edince kusur ediyor. Kusurunun 
cezasını ayrılık azabıyla çekiyor. 

Her insan gayet şiddetli bir surette uzun bir ömür ister, bekaya âşıktır. Bu fani 
ömrü bâki ömre dönüştüren bir çare varsa ve manen çok uzun bir ömür hükmüne 
geçirmek mümkünse (var ve mümkün) insaniyeti ölmemiş her insan, o çareyi araya-
caktır. Vicdan, bu hayattaki güzellikleri, güzellik numunelerini görüp yaşadıktan son-
ra sonsuz bir karanlığa, yarınsızlığa, ölümden sonra hiç kalkmamaya razı olamıyor. 

Güzel çiçekler, güzel sözler, güzel yüzler, güzel müzikler ebediyen yok mu olacak? 
Sevdiklerimizle ölümden sonra bir daha görüşemeyecek miyiz? Hiç mi sevdiğimiz bir 
kimse, bir manzara, bir çiçek, bitki, dost, söz, ses olmadı? Sonsuzluk, bizi tâ içimizden, 

43 Sadık Yalsızuçanlar, “Sanat İnsanla Allah Arasında Bir Gizdir”, Köprü 55 (Yaz 1996).
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kalbimizin derinliklerinden, sevgimizin şahdamarından yakalamıştır. İnsan, ötesizliğe 
ve yarınsızlığa evet diyemiyor. Bütün müziklerde, bütün şiirlerde, hayatın o anlamsız 
‘görünen’ ayrıntılarında söylenen, aranan acaba nedir? Dünyanın hangi beldesinde, 
hangi kültür ortamında olursa olsun herkesin vicdanen keşfedebileceği kadar belirgin 
bir hakikat var. 

İnsan, göz kamaştırıcı güzelliklere şahit oluyor her an, bu dünyada. Harika ya-
ratılış, her bir canlının mükemmel dizaynı, nefes alıp vermede, kalp atışlarının dü-
zenlenmesinde, kâinatın her an yeniden yaratılmasında, güneşin doğup batmasında, 
mevsimlerin tebeddülünde, sebze ve meyvelerin sıra sıra bahar vagonlarından ikram 
edilişinde bir hikmet yok mu? Gelenler gidiyor, durmuyor, gençler ihtiyarlıyor, doğan-
lar ölüyor; bunlar nereye gidiyor? Neden geldiler? Eşyanın ötesi yok mu? Yoksa niçin 
bu kadar mevcudat gelsin ve anlamsızca çekip gitsin ki?

Eşik şiirinde “Rabbim bu sonsuzluk ve onun tadı” diyen Tanpınar, Çile’de “Biricik 
meselem sonsuza varmak” diyen Necip Fazıl, Hamd ü Sena’da “En güzel vuslatı tattır-
mak için mahşerde / Bize, gündüz gece, zehrettiği hicrâna şükür” diyen Faruk Nafiz ve 
daha pek çok şair, sonsuzluktan bahsediyor. 

İnsanın şuurlu fıtratı olan vicdan, sonsuzluğu arar. Kim kendi uyanık vicdanını din-
lerse, “Ebed, ebed!” sesini işitir. Vicdanın bu sesini, çağırışını, cezbesini işiten herkes, 
hakikati yakalayabilir. Necip Fazıl Kısakürek, “Siyah Pelerinli Adam” adlı piyesinde 
şairi, şeytanla şöylece konuşturur: “Sen bana hiçbir şey veremezsin!... Ben Allah’ı tok-
luğumun değil, açlığımın şiddetinden buldum. Senin kalayladığın her kabın altında 
hiçlik var; hiçlik, kemiyet, köpük, sayı, cilâ, hudut… Ben sonsuzu istiyorum.! (…) Ben 
ölmemek istiyorum.”44

Mahmut Kaplan’ın “Niçin İntihar Ettim?” adlı öyküsünün kahramanı da beka ar-
zusundadır. Materyalizmin, ruhuna cevap vermediğinden ötürü tatminsizlik kaosun-
dadır ve intiharı seçmiştir. “İçimde bir türlü tatmin olmayan bir sevgi vardı. (…) Bir 
şey peşinde koşunca biraz oyalıyordu beni, ama kavuşunca büyüsü kaçıyordu. Bozu-
luyordu sihri… Hep ‘Daha yok mu, daha yok mu?’ diyen bir ses yankılanırdı içimde… 
Daha yok mu?’ (…) Ölümle her şey bitiyor muydu? Ya bendeki sonsuza uzayan arzular, 
sevgiler, ihtiraslar?”45 Öykü, “Pencereden giren soğuk bir rüzgâr masanın üzerinde 
açık kalmış kitabın sayfalarını karıştırıyor, cevabı verilmemiş soruların karşılığını arı-
yordu” (s. 57) cümlesiyle biter. 

Sabahattin Ali’nin “Kırlangıçlar” adlı öyküsünde, bu ses bam telinden yakalanmış-
tır. Birbirlerine âşık olan ve sürekli buluşan kırlangıçlar, öyküde şu duyguyu yaşarlar: 

44 Necip Fazıl Kısakürek, Siyah Pelerinli Adam (İstanbul: Büyük Doğu Yayınları, 2011), 43.
45 Mahmut Kaplan, Benzemek Korkusu, (Ankara, 1969), 53-54.
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“Yalnız her ikisinin de içinde gizliden gizliye büyüyen bir korku vardı: Bir gün gelip 
ayrılmak korkusu.”46 Dünyadaki her sevgi ve bağlanma, mülakatında kanatmakta, ay-
rılığında parçalamaktadır. 

İsveçli yönetmen Ingmar Bergman, (1918- 2007) “Hiçlik Üzerine” başlıklı söy-
leşisinde Tanrı’nın var olmadığına dair içindeki hissin korkunç bir his olmadığını, 
kendisine bir korkusuzluk hissi verdiğini belirtir. Bergman, bir hastalığı dolayısıyla 
ameliyata gerek duyulduğunu, koluna yapılan iğne ile uyuşturulduğunu, tam olarak 
uyumadığını, altı saat boyunca bilinçsiz kaldığını, geçen zamanı hiç hissetmediğini, 
böylece varlık durumundan var olmama durumuna geçtiğini, bunun kendisini çok 
mutlu ettiğini söyleyerek bunu bir ‘var olmama’ diye tanımlıyor. Bu hissin harika ol-
duğunu, böylece ‘varlıktan yokluğa’ geçtiğini belirterek “Ve o anda bana hiçbir şey 
olamaz” diyor. Buradan da inkârcı bir tutum izleyerek suçluluk ve suçsuzluk diye bir 
şeyin olmayacağı düşüncesine ulaşıyor. Ve: “Dışımızda bir tanrı yok, içimizde bir nevi 
tanrı var” neticesine geliyor.

Bergman’ın hiçlikle ilgili bu fikirleri, pek çok yönden sorunlu görünüyor:

- Öncelikle Allah’ın olmadığına dair kendisinde oluşan korkusuzluk hissi, hiç de 
gerçekçi değil. İnsan, Allah’tan korkmadığı ve O’na sığınmadığı takdirde her şeyden 
korkacaktır. 

- Sahipsiz, hâmisiz bir ortamda, ölümün de muhakkak olduğu bir dünyada, her 
an, farklı acıların, felaketlerin yaşanabileceği bir mekânda insanın korkusuz yaşaması 
mümkün değildir. 

- ‘Var olmama’ hâlinin imkânsızlığı ise, uykudan, uyuşukluktan, uyuşturucudan 
sonra tekrar ‘var olmak’la zâhirdir, ayan beyandır. Adalet ve intizamın hâkim olduğu 
(Beşerin adaletsizliği meselenin başka veçhesidir. Mahlukatın en zalimi insandır.) kâi-
natta ancak vicdani tüm ögelerin yok olmasıyla hiçlik/yokluk düşünülebilir. 

- Eğer ölüm yokluksa insaniyeti devam eden bir insan, ölüme adım adım giderken 
nasıl huzurlu olabilir? Ölümle kaybedeceği kâinatı ve sevdiklerini düşünmek vesilesi 
ile maddi cehennemden daha yakıcı ruhi bir cehenneme düşmüş olmaz mı?

- Bir kimsenin önce ziyafet verdiği misafirlerini balkondan aşağı atarak birdenbire 
öldürmesi, vicdana sığar mı? Rahman’ın misafiri olup dünyaya gönderilen, beslenen, 
ihtiyaçları giderilen insanın hiçliğe gitmesi, vicdanen mümkün müdür?

- Güz Sonatı’ndaki anne kızın büyük hesaplaşmasındaki vicdan sorgulamalarını 
gösteren Bergman’ın, bütün bunları ve daha birçok inceliği hesap etmeden hiçliğe 
bağlanması, şaşırtıcı doğrusu. 

46 Sabahattin Ali, Bütün Öyküleri 1, Değirmen, Kağnı, Ses (İstanbul: Yapı Kredi Yayınları, 1998).
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- Her bir insan, zulüm ve haksızlıklar yaparak bu dünyadan hiçliğe göçecekse bu 
dünyada herhangi bir adalet, merhamet, vicdan kaygısı nasıl taşınacak? Herkesin yap-
tığı kötülükler yanlarına kâr kalacaksa, sonuçta narkozlu bir beden gibi hiçbir şey his-
sedilmeyecekse bu dünyada herhangi bir intizama, kurala ne gerek var?

- Gayb ve şahadet âleminin kavşağı, iki âlemin buluşma noktası olan vicdan, sade-
ce basar (gözün görmesi) ile yola çıkamaz; basiret (kalbin görmesi) de gerekmektedir. 
Fıtrata bunlar nakşedilmiştir.47

Bergman’ın “İçimizde bir nevi tanrı var” görüşü, hangi yönden bakılırsa bakılsın, 
akla, mantığa, vicdana sığmayan bir görüştür. ‘İnsan’ın ‘Tanrı’ olmadığını, olamayaca-
ğını anlamak için hastalıklara, ölümlere, felaketlere, unutuşlara, çürümelere, ihmalle-
re, ihtiyarlıklara bakmak yetmez mi? İnsanın her şeye gücü yeten, her şeyi bilen, her 
şeyi işiten, her şeyi gören vb. bir özelliğe sahip olması mümkün mü? Eğer ‘içimizdeki 
tanrı’ ifadesiyle insanın sonsuzluk özlemini kastediyorsa yanlış ifade ediyor. 

Öyleyse “Nereden gelip nereye gidiyoruz” diye soran, sorgulayan Nâzım Hikmet 
niçin “Tanrı ellerimizdir / Tanrı yüreğimiz, aklımız”48 diye bir yargıya varabiliyor?

Peki, Cesare Pavese’ye ne diyelim? 26 Ağustos 1950’de Torino’da, bir otel odasında 
uyku ilacıyla intihar eden Pavese (doğ. 1908) 31 Ekim 1946 tarihli günlüğüne yazdığı 
küçük diyaloglarda insanların tanrılardaki, tanrıların da insanlardaki niteliklere karşı 
özlem duyduklarını söylüyor.49

Yine Pavese, Yaşama Uğraşı’nda 9 Mart 1946 tarihli günlüğünde “Tanrıların duy-
guları yoktur” (s. 263) diyor. Hangi tanrıların? 

Sabahattin Kudret Aksal, “Sonsuzluk Kitabevi ya da Kuyruklu Yıldız” (s. 364) adlı 
kısa oyununda50 sonsuzluğu arayan vicdanı metaforik anlamda kurgular. 

Aslında Soy Yapıtlar Kitabevi’ni arayan fakat iki kızın çalıştığı Sonsuzluk Kitabe-
vi’ne gelen adam, ‘olmak ya da olmamak’ kavşağındadır. Her çağdan, her türden ‘soy 
yapıtlar’ arayan adam, “Yeter ki bir bildirisi olsun! Yaşamın gizlerini çözsün yaprak 
yaprak, sözünü başka insanlara ulaştırsın, en yüce ateşleri yaksın yüreklerde!” diye 
nitelediği kitapların peşindedir. Aslında ontolojik bir arayıştır bu, sonsuzun peşin-
dedir adam. Bütün soy yapıtlar dediği kitapları kendi kitabıymış gibi benimsemekte 
ve dostlarına (hatta bütün bitkilere, kuşlara, yaz günlerine, kış gecelerine, bulutla-
ra vb.) imzalayıp armağan etmek, göndermek istemektedir. İkinci kızın “Bayım, ne  

47 Çeviri Konuşmalar, “Ingmar Bergman: Hiçlik Üzerine (1970)” 15 Ekim 2019 tarihinde erişildi. www.
youtube.com/watch?v=_DwcKmICzmw
48 Nâzım Hikmet, Bütün Şiirleri (İstanbul: Yapı Kredi Yayınları, 2008), 1830.
49 Cesare Pavese, Yaşama Uğraşı, trc., Cevat Çapan (İstanbul: e Yayınları, 1984), 274.
50 Sabahattin Kudret Aksal, “Sonsuzluk Kitabevi ya da Kuyruklu Yıldız”, Türk Dili 214, (2000): 364.
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istiyorsunuz? Derdiniz nedir sizin?” sorusuna “Sonsuzluğun kapısını açmak! Ölüm-
süzler kervanının ardından girivermek oraya!” cevabını verir. Ve devamla “(…) Çok su-
suzum sonsuzluğa, susadım, eskiden beri, doğduğumdan bu yana çok susuzum” der. 
Oyundaki adamın ‘ölümsüzler, yüceler’ diye belirttiği isimler (Homeros, Sophokles, 
Montaigne, Kleist, Hölderlin, Goethe, Çiçero, Kierkegaard, Cervantes, Rimbaud, Keats, 
Byron, Victor Hugo, Musset, Erasmus vb.) ünlü edebiyat ve felsefe adamlarıdır. Onla-
ra ‘sonsuzluk duvarını aşmış’ gözüyle bakmaktadır. Oyunun sonuna doğru, kitapları 
coşkuyla imzalayıp göndermeye çalışırken “Daha çok aydınlık istiyorum, daha çok ay-
dınlık! (Yavaşça) Goethe” diyerek düşüp ölür. Bu sözler Goethe’nin de son sözleridir. 
Adamın ölümünden sonra gelen “Dünyamızdan çok parlak bir kuyruklu yıldız geçti” 
haberi de düşünce ve edebiyatın önemine, dikkat uyandırmasına dair güzel bir meta-
fordur. 

Sonsuzluk Kitabevi, insanlık tarihinin fikir ve edebiyatta derinleşmiş kimselerini 
oyundaki adamda müşahhaslaştıran, bir anlamda onlara eklemlenerek sözcülük ya-
pan bir kişinin şahsında sonsuzluk arayışını temsil eden bir eserdir. Meşhur fikir ve 
edebiyat adamlarının vicdanı adına konuşan bir kimse karşımızdadır. Daha önce dü-
şünceleri yüzünden tenkit edilip tahkire uğrayan insanları da sembolize etmektedir. 
Aksal, insandaki sonsuzluk arayışını böylece metaforik anlamda kurgulamış ancak 
insana sonsuz mutluluk kapısını açan iman penceresinden meseleye bakmamıştır. Sa-
nat, edebiyat ve fikre hayatını adayan ancak sonsuz saadet kapısını açamayan, ölümü 
yokluk ve hiçlik addederek ölümle birlikte bütün sevdiklerinden bir daha hiç görüş-
memek üzere kopan insanın firak acısı, vicdan için dayanılmaz bir acıdır. 

Dünyada en küçük bir mahlûkun en küçük bir ihtiyacının imdadına koşan bir ada-
let ve hikmet, insan gibi en büyük bir mahlûkun bekà gibi en büyük bir ihtiyacını ih-
mal edebilir mi? En büyük istimdadını ve en büyük sorusunu cevapsız bırakır mı? 
Hakikî adalet şu küçücük insanın, şu küçüklüğü nispetinde değil, bilakis cinayetinin 
büyüklüğü, mahiyetinin önemi ve vazifesinin büyüklüğü oranında mükâfat ve müca-
zat görmesini gerektirmektedir. 

Dehşetli bir yolda, aydınlık arayan bir yolcu düşünelim. Bu yolcu, güneş ışığına 
gözünü kapayıp kafası içindeki hayalinin ışığına güvense, bir yıldız böceği gibi kafa 
fenerinin ışığıyla dehşetli yolunu tenvir etmek istese buna muvaffak olabilir mi? Va-
hiyle bağlarını koparmış veya vahye kılıç çekmiş filozof ve edipler elbette ki fıtrata 
uygun tarzda gittikleri takdirde bazı hakikatleri yakalayabilirler. Fakat bunlar kısmi 
olabiliyor; gözleri görmeyen kimselerin file dokunmaları misalinde olduğu gibi nisbi 
hakikatlere ulaşabilirler. 
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Viktor E. Frankl (1905- 1997), varoluşsal boşluğun yirminci yüzyılın yaygın bir 
olgusu olduğunu vurgulayarak Avrupalı öğrencilerin yüzde 25’inde, Amerikalı öğren-
cilerin ise yüzde 60’ında varoluşsal boşluk görüldüğünü belirtmiştir.51

Ahmet Hamdi Tanpınar, “Antalyalı Genç Kıza Mektup”taki “Siirt’te uzak dağlara ak-
şam saatlerinde çöken yalnızlığı ve yıldızlı geceleri tanıdım. Yazları çok sıcak olan bu 
memlekette damlarda yatardık. Yıldızlı gece beni büyülerdi sanki. Sonsuzluk dalga 
dalga vücudumu doldururdu” ifadelerinde kâinattan sonsuzluğa uzanan bir yol pe-
şindedir. Sanatçı, “Şiir ve Sonsuzluk”52 başlıklı yazısında sanat ve sonsuzluk ilişkisini 
işler. Tanpınar, bu metinde musiki gibi en güzel ve en asil anlarının bizi sonsuzlukla 
karşılaştırdığı anlar olduğunu belirtir. Bunun için “pek istisnai bir yaradılış ve tüken-
mez bir sabır” gerekir. Ona göre, denizle insan arasındaki baş döndürücü uygunlu-
ğu bulan ilk şair, Baudelaire’dir. Baudelaire’in “Hür adam denizi daima seveceksin” 
diye başlayan şiirini “bu iki sonsuzluğun” en “surnaturel” anlamında göz göze geldiği 
esrarlı bir âlem olarak niteler. Yahya Kemal’i de “sonsuzluğu ruhumuzun bir aynası 
yapan ilk şairimiz” olarak vasıflandırır. Burada Tanpınar’ın ruhun ebedîliği ile son-
suzluk arasında bağlantı kurması güzeldir ancak yazarın haşir hakikatini gündem dışı 
tuttuğu görülmektedir. Aynı metinde sanat yoluyla ebediyete ulaşmanın zorluğunu şu 
cümleyle de işaretler: “Heyhat! Ebediyete Alemdağı’na seyrana gidilir gibi gidilmiyor.”

Yine Tanpınar’a göre, Yahya Kemal’in “Açık Deniz” ve “Deniz” şiirleri, sonsuzluk en-
dişesinin mahsulüdür. “Denizi bulmak ve görmek, basit ve geçici heyecanların yerine 
müsavisi ancak ölüm olan bir kâinatın yani sonsuzluğun şiirini aramak şüphesiz ki bir 
kıymettir” diyen sanatçı, sanatçının asıl vazifesinin “ruhun bu kısa şimşeklenme anını 
göze, kulağa ve her türlü duyguya hitap eder bir şekilde tercüme” etmek olduğunu 
söyler. Burada kastettiği mükemmel sanattır. Aynı yazıdaki “Ebediyete Deniz ve Açık 
Deniz gibi iki geniş selam gönderdikten sonra ölüm zararsız bir şaka hâline girebilir” 
diyen yazar, sanatçı için güzel/mükemmel eser bırakmanın onu sonsuzluğa ulaştıra-
cağı kanaatindedir fakat uhrevi bir vurgu yapmaktan da uzak durur. Bir başka yazısın-
da da sanatın ölümden sonraki hayat53 olduğunu söyler. 

Tanpınar, “İnsan ve Cemiyet”54 başlıklı yazısında cemiyet fikri işe karışınca ‘kader 
trajedisi’nin azaldığını, çünkü cemiyet için fertte olduğu gibi ölüm olmadığını savunur. 
Ona göre cemiyet hayatı, “topluluk için olduğu gibi, fert için de ölüm düşüncesini ye-
ner.” Fert için “Bir bitiş, bir son olan ölüm, çok defa cemiyette bir başlangıçtır. Hakiki 
fert için ölüm hiçliktir. Hiçliğin vasfı olamaz.” 

51 Viktor E. Frankl, İnsanın Anlam Arayışı, trc., Selçuk Budak (İstanbul: Okuyan Us Yayınları, 2019).
52 Ahmet Hamdi Tanpınar, Edebiyat Üzerine Makaleler (İstanbul: Dergâh Yayınları, 1977).
53 Tanpınar, Yaşadığım Gibi, 15.
54 Tanpınar, Yaşadığım Gibi, 14-15.
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Albert Camus’nün Yabancı romanında Cezayir’de küçük bir memur olan Mersault, 
annesi ile bakım evinde yaşamaktadır. Annesi ölünce cenazeye gitmiş fakat bu ölüm 
karşısında duygusuz ve tepkisiz kalarak hafta sonunu sevgilisi Marie ile geçirmiştir. 
Mersault, bir gün komşusu Raymond’u birtakım kimselerden korumak için onlardan 
birini öldürür. Mahkemeye çıkınca farklı fikirleri ve vicdani sorgulamaları tezahür 
eder. 

Burada konumuzla ilgili olan hususlar üzerinde kısaca durmak istiyoruz. Cezaevi-
nin papazı, Mersault’a “Şu hâlde hiçbir umudunuz yok mu? Tümüyle ölüp gideceğiniz 
düşüncesini mi taşıyorsunuz?”55 (s. 111) dediğinde Mersault “Evet” cevabını verir. 
Birtakım diyaloglardan sonra papaz, Tanrı’dan söz etmek ister fakat Mersault Tanrı 
ile vakit “kaybetmek” istememektedir. Dua etmek isteyen papaza küfür eder ve “Dua 
filan etmemesini, yok olmaktansa, yanmanın daha iyi olduğunu” (s. 114) söyler. 

Yabancı’da ayrıca dünyanın, hayatın absürd, boş, saçma olduğu düşüncesi işlenir. 
“Geçirmiş olduğu saçma, boş yaşam” (s. 115) konusunda düşünen Mersault kendi 
kendine şöylece konuşur: “Başkalarının ölümü, bir ananın sevgisi neme gerekti be-
nim? Onun tanrısından, seçilen kaderlerden bana neydi?” (s. 115)

Güray Süngü’nün Kış Bahçesi56 adlı romanı da ene-zerre bağlamında bir arayı-
şın, sonsuzluğa duyulan özlemin, özellikle de ontolojik sorgulamanın romanıdır. Bir 
genç kızın, Derya’nın, kendisini ebedîleştirmek adına, bir yazarın, üç roman yayımla-
mış Aziz Çalışkan’ın hayatına girmesi, eserin omurgasını teşkil ediyor. Aziz, sıra dışı 
denilebilecek bir hayatın kahramanı. Uzun seneler sonra annesi olarak bildiği kişi-
nin teyzesi, babası olarak bildiği kişinin de eniştesi olduğunu öğreniyor. Eve ara sıra 
gelen, sarhoş eniştenin de gerçek babası olduğunu. Derya da ismiyle müsemma bir 
genç kızdır. Duygularını kâğıda dökemeyen Derya, sonsuza kalmak, iz bırakmak için 
Aziz’in hayatına girmek istemektedir. Hayatın anlamı, aslında sonsuza varmakla eş 
değerdir; çünkü her insan kıymetli bir sözünü ve fiilini bâkileştirmek için kitabet ve 
şiir, hattâ sinema ile onun kaydına çalışır. O duyguların, eylemlerin, sözlerin sonsuz 
meyveleri bulunsa, bu ölümsüzleştirme vakıasına daha ziyade önem verilir. Bütün 
mesele kaybolmak, unutulmak davasıdır: “…Unutularak kaybolacak olmak düşüncesi 
beni mahvediyor.” (s. 234) Kış Bahçesi, yazarlık, yazmak, yaratmak, ene, rububiyet-u-
budiyet kavramlarını derinliğine irdeleme çabasında bir roman. “Bir Adam Yaratmak” 
piyesinin Hüsrev’ini hatırlatmaktadır: “İnsanlar, genellikle tanrılığa oynama hevesine 
sahiptirler zira.” (s. 234) 

Kış Bahçesi, bilinç tüketmek (s. 53), caddelerin bazı insanları yutup öğütmesi, 
sonra da başka bir yerlerde kusması (s. 57), futbol ‘zindanı’ (s. 34, 103), nihilizm  

55 Albert Camus, Yabancı, trc., Samih Tiryakioğlu (İstanbul: Varlık Yayınları, 1984).
56 Güray Süngü, Kış Bahçesi (İstanbul: Okur Kitaplığı, 2011).
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‘çılgınlığı’ (s. 96), insanların küçük hesapları (s. 111), insanın kendi kendini fırlattığı 
‘manasızlık evreni’ (s. 112), insanların içinin ‘kupkuru, çorak, bozkır gibi’ olması (s. 
114) gibi vurgularla günümüz insanının ruhunda dolaşıyor. “Nereye gidelim? Kendi-
mize, ne bileyim, kendi hayatımıza, evimize, sahile” (s. 70), “İnsanın mimari estetik 
araması için ruhunun şiirle, romanla, müzikle yontulmuş olması gerekir” (s. 108) gibi 
söylemleriyle de dikkat çekerek bizi kendimize, içimizdeki o güzellik şehrine davet 
etmektedir. Bu arada karşımıza Harun’un intiharı çıkmaktadır. Harun’a kitaplar iki 
şey öğretmişti: var olduğunu ve yalnız olduğunu. Bu sözler, insandaki lâtifelerin yerli 
yerinde kullanılmamasının acı neticesi ve itirafıdır. 

Sonsuzluk ve vicdan bahsinde unutulmaması gereken bir metin de, Guy de Mau-
passant’ın “Mezar” adlı öyküsüdür. Bu öyküdeki avukat Courbataille, sevdiği kadının 
bir hastalıktan dolayı genç yaşta ölümü karşısında çok sarsılmış ve onu bir kez daha 
görebilmek için mezarını açmaya karar vermişti. Genç kadının cesedini mezardan çı-
karırken de mezarlık bekçisi tarafından yakalanan Courbataille, mahkemede, bu ola-
yın sebebini şöyle anlatır: “Ölünce duyduğum o şiddetli ümitsizlik öylesine sersemleş-
tirdi 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, hiçbir yerde bu 
varlık olmayacak artık. (...) Yirmi yıl var oldu, daha fazla değil ve ebediyen, ebediyen, 
ebediyen yok oldu!”57

Sonsuzluk ve vicdan ilişkisini sanat ve felsefe bağlamında derinlemesine işleyen 
metinlerden birisi de Sezai Karakoç’un “Ölümden Sonra Kalkış”ıdır.58 Bu derinlikli ya-
zının özellikle ilk dört bölümündeki Camus, Sartre, Malraux, Nietzsche, Dostoyevski 
ve Tolstoy gibi yazarların; ayrıca Batı medeniyetinin sonsuzluğa dair arayış ve çare-
sizlikleri tahlil edilmiştir. Yunan medeniyetinin öte dünyasının cennetsiz bir ahiret, 
Hristiyanlığınkinin cehennemsiz ahiret, Rönesans sonrası Batı medeniyetinin ise bu 
ikisini de atarak ahiret, öteki dünya kavramıyla ilişiğini keserek bir nevi dünya uygar-
lığı olduğunu (s. 124) belirten Karakoç, inanan insanın, kendini kör akışta saymadığı-
nı, şuurla düzenlenmiş bir zaman içinde (s. 112) olduğunu vurgulamaktadır. 

Sezai Karakoç, bu önemli yazıda Toslstoy’un ölümden sonrası için değil, dünyadaki 
zaman için kurtuluş ve diriliş üzerinde durduğunu; Dostoyevski’nin dirilişi dünya içi 
bir anlamda kullandığını ve ona göre Rus ırkının Mesih rolünü oynayacağını; psikana-
listlerin cennet ve cehennemi şuuraltında aradıklarını; Marx’ın kıyametin kopuşunu 

57 Guy de Maupassant, Dünya Edebiyatından Seçmeler, Mezar (Ankara: Kültür Bakanlığı Yayınları, 1977).
58 Sezai Karakoç, Ruhun Dirilişi (İstanbul: Diriliş Yayınları, 2015).
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bir nevi kapitalizmin sonu, ebedî mutluluğa kavuşmayı da proletaryanın zaferi gibi 
yorumladığını belirterek şu yorumu yapmaktadır: “Din kavramları ve inanışları böy-
lece ad, önem, anlam ve görev değiştirerek kurulan bu sistemlere veya sanat eserleri-
ne girmektedir.”59

III. Vicdan Sorgulaması ve Azabı 

Vicdan, diğer bir yönüyle sorgulama, pişmanlık ve azabı içermektedir. İnsan, kö-
tülük, haksızlık yaptığında onu içten içe rahatsız eden şeye vicdan azabı (pişmanlık) 
diyoruz. Dilimizde insafsız anlamında kullanılan vicdansız kelimesine de dikkat ede-
lim. Vicdani sorgulama, insaf ve adalet terazisi bağlamında toplum problemlerine de 
yönelik olabilir. 

İçkanama da vicdanla ilgilidir. Hüseyin Su’nun İçkanama’daki öykülerinde de top-
lumsal vicdana mal olmuş acıların, sanatçı tarafından beliğ biçimde ifade edildiğini 
görürüz. “Yemen Treni Gözlerinden” adlı öyküyü okurken “koro hâlinde küfürler, ha-
karetler, yumruklar ve tekmelerle”60 yapılan işkencenin kime karşı yapılırsa yapıl-
sın, insanlık dışı bir olay olduğunu ‘vicdanımız’la anlarız. Herhangi bir zaman, ülke, 
mekân ve belirli bir ideoloji vurgusu yapılmayan bu öyküde, işkence, hakaret, küfür 
ve tahkire maruz kalan ‘insan’ın hâlleri tasvir edilmiş, psikolojik durumları tahlil edil-
miştir. Bu öyküyü okuyan her vicdan sahibinden, ‘işkenceye maruz kalmaktan ve iş-
kence etmekten’ şiddetle kaçınması beklenir. Necip Fazıl Kısakürek’in “Reis Bey” adlı 
piyesi tam bir vicdan tutanağıdır. Bir cinayete kurban giden yaşlı bir kadının oğlunu 
yanlış verdiği kararla idama gönderen Reis Bey, cinayetin gerçek faili ortaya çıkınca 
görevinden istifa eder. Artık “Üzerimde hakkı olmayan tek insan göremiyorum”61 di-
yen Reis Bey, çok derin vicdani muhasebelere dalar. Sabahlara kadar uyuyamaz, ağla-
dıkça anlamaktadır.

Güray Süngü, “Dil Yarası”62 adlı öyküsünde ülkemizdeki harf devriminin etkilerini 
Mustafa Efendi karakteriyle vicdani anlamda sorgular. Öykünün diğer iki kahramanı 
Dimitri ve Kitano, kendi alfabeleriyle eğitim vermeye devam ederken ‘ömrünün elli 
yılını ilime adayan’ Mustafa Efendi ‘sekiz yaşındaki öğretmeni’nden ders alır duruma 
gelmiştir. Dimitri ve Kitano, talebelerine ‘günaydın’ derken, Mustafa Efendi ‘kendisini 
kürsüden izleyen çocuğun günaydın demesini’ beklemektedir. Mustafa Efendi, sınıf-
taki ‘ihtiyar yaşıtlarıyla’ kürsüdeki çocuktan ders dinlemektedir. Alfabenin z harfi-
ne geçebilir de bahar gelmeden okumayı sökebilirse, ‘ihtiyar çınarın yakasına belki  

59 Karakoç, Ruhun Dirilişi, 123.
60 Hüseyin Su, İçkanama (İstanbul: Şule Yayınları, 2018), 35.
61 Necip Fazıl Kısakürek, Reis Bey (İstanbul: Büyük Doğu Yayınları, 2018), 74.
62 Güray Süngü, Vicdan Sızlar (İstanbul: İz Yayıncılık, 2016).
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kırmızı kurdela bile takacak’tır sekiz yaşındaki öğretmen. Bir anlamda toplumun vic-
danı olan Mustafa Efendi, bir gecede okumaz yazmaz durumuna düşen pek çok ho-
canın, muallimin, âlimin ve diğer insanlarımızın acısını çarpıcı bir kurgunun içinde 
temsil etmektedir. 

“Her doğumla yeni bir vicdan doğar”63 diyen Zweig’in Castellio Calvin’e Karşı adlı 
monografisinde zorbalığa karşı vicdan olgusu işlenmektedir. Eserde Avrupa’daki ara-
yışlar, inanç mücadeleleri, fıtratın diktatörlüğe tepkisi, uzun uzadıya tahlil edilir. Fıt-
raten mükerrem olan insan, hakkı aramakta fakat her zaman hakkı bulamamaktadır. 
İnanç mücadeleleri sırasında Serveto, 27 Ekim 1553’te yakılarak öldürülür. Zweig’in 
tasvir ettiği bu sahneleri okurken vicdanımıza hissettiklerini soralım: “Serveto, 27 
Ekim sabahı saat on birde, çürümüş elbiseleri içinde zindandan çıkarılır. Işığa aşina-
lığını yitiren gözleriyle uzun zaman sonra ilk defa, sonsuzluktan önce son kez gökyü-
züne bakar. Mahkûm; karmakarışık sakallarıyla, kir pas içinde, bir deri bir kemik, zin-
cirlere bağlı olduğu hâlde öne doğru sendeler. (…) Odunlar kazığın etrafına toplanmış, 
Serveto’nun kazığa bağlanacağı zincirler şakırdamaya başlamış, cellât mahkûmun el-
lerini bağlamıştır. (…) Yapılacak tek şey kalmıştır geriye; odun yığınını tutuşturmak. 
Cinayet başlamıştır. Alevler dört bir yandan yükselirken canı yanan adam, öylesine 
dehşetli bir çığlık atar ki toplanan halk, bir ânda ürkerek kaçışır. Ateş ve duman, acılar 
içinde kıvranan bedenini kısa sürede ele geçirir, diri bedenini yavaş yavaş kemiren 
alevlerin arasından tarif edilemez işkenceler içindeki insanın ıstıraplı tiz çığlıkları 
aralıksız, gitgide daha keskin bir şekilde duyulur. (…)”64

Mustafa Miyasoğlu’nun Kaybolmuş Günler adlı romanı da65 bir dönemin vicdanı 
olmuş eserlerdendir. Miyasoğlu, eser için “Kaybolmuş Günler adlı romanım, Beşir Gü-
ner’in notlarıyla bir neslin, 68 Kuşağı adıyla bilinen ve çoğu yanlış yönlendirilmiş bir 
gençliğin bazı kesimlerine sözcü olabilecek bir şuurla yazılmıştır”66 der. Kaybolmuş 
Günler’i okurken altı yüzyıl hükmünü sürdüren ve kaybolan, izleri silinmeye çalışılan 
büyük bir medeniyeti, “sürekli devrim zihniyetiyle bu memlekette çökertilen müesse-
selerin yokluğunu, bunların yerine yenilerinin tesis edilemeyişinin acısını”67 hissede-
riz. Kaybolmuş Günler romanının başında Beşir Güner’le yazarın ‘sözde’ görüşmeleri 
vardır. Beşir Güner’in “Kedi Günlüğü” adını verdiği notlar, yazara verilir. Yazar da bu 
notlardan “bir neslin sayıklamaları” olarak bunları romanlaştırır. Bu sayıklamalar, 
toplumun, yitip gitmiş bir gençliğin, bir bunalımın vicdan ürpertileridir.

63 Stefan Zweig, Castellio Calvin’e Karşı ya da Zorbalığa Karşı Bir Vicdan, trc., Emir Ezer (Ankara: Pruva 
Yayınları, 2019), 210.
64 Zweig, Castellio Calvin’e Karşı ya da Zorbalığa Karşı Bir Vicdan, 122-124.
65 Mustafa Miyasoğlu, Kaybolmuş Günler (İstanbul: Ötüken Neşriyat, 1998).
66 Mustafa Miyasoğlu, Roman Düşüncesi ve Türk Romanı (İstanbul: Ötüken Neşriyat, 1998), 152.
67 Mustafa Miyasoğlu, Bir Aşk Hikâyesi (İstanbul: Ötüken Neşriyat, 1995), 157.
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Peyami Safa’nın Yalnızız68 romanındaki Meral, son notunda “İntihar ediyorum. 
Kendi kendimden nefretimin çerçevelediği ve çirkinleştirdiği bir dünyada yalnızım” 
(s. 329) diyerek bir vicdan sorgulaması da yapmaktadır. Yine “İntihar ediyorum. Ya-
hut sizi size bırakıyorum” (s. 329) ifadesiyle insanın ‘ıslah edemediği’ bir kâinattan, 
insanın gücünün yetmemesinden söz ediyor. 

Nietzsche’nin Trajedinin Doğumu metnine gönderme yapılan sahnede ise mesele 
ontolojik anlamda sorgulanarak felsefenin böyle acı bir olayı, yanarak ölen Meral’i 
yorumlamaktaki yetersizliğine vurgu yapılır: “Anlamıyorum. ‘Trajik insanlar olmak 
cesaretini taşıyınız, çünkü böyle kurtulacaksınız.’ Neron gibi mi? Gözümün içini dol-
duran alevler önünde? (...) Felsefenin hayalleri gerçeğin şu dehşet anı karşısında ne 
kadar sefil!” (s. 346) Zaten romanı üçüncü bölümünün dördüncü kısmının başında 
Nietzsche’den (Trajedinin Doğumu) yapılan alıntıda şöyle denmektedir: “Evet, dost-
larım, benimle beraber Diyonizosvari bir hayata ve trajedinin doğumuna inanınız. 
(…) Trajik insanlar olmak cesaretini taşıyınız, çünkü böyle kurtulacaksınız.” Bu arada 
Diyonizos’un Yunan mitolojisinde şarap, coşkunluk ve bağbozumu tanrısı olarak yer 
aldığını hatırlayalım. 

Yalnızız’da Samim’in şahsında 19. yüzyıl edebiyatındaki yalnızlık temasına da gön-
derme yapılır: “Yalnızım, evet, herkes yalnızdır, yalnızız. Bunun geçen asırdaki edebi-
yatı çok zengin.” (s. 347) Hatta bu temanın unutulduğu fakat unutulmasının hâlledil-
diğini göstermediği vurgulanır.

Shakespeare’in Hamlet piyesinin69 Beşinci Perde’sinde bir mezarlık sahnesi vardır. 
İki soytarının, ellerinde kazma küreklerle mezarlığa girişi ve kazı sırasında rastladık-
ları kafatasları ile ilgili yorumları, insanlık adına bir vicdan muhasebesi bağlamında-
dır: “Bir zamanlar şu kafatasının bir dili vardı, şarkı da söyleyebilirdi. (…) Belki de 
şimdi bu eşek herifin teptiği, vaktiyle Tanrı’yı bile atlamaya kalkan bir dalaverecinin 
kafasıdır; olmaz mı?” (s. 11) (…) “Yahut ‘Gün aydın efendimiz? Nasılsınız şeker efendi-
miz?’ diyebilen bir saray adamının da olabilir. Yahut kendisine versin diye içi giderek, 
falan beyin atını metheden filân bey de olması mümkündür.” (s. 11) Hamlet’in bu sah-
nesinde yer alan başka yorumlar da vardır. Bütün bu yorumlar, aslında insan zaafları-
nın vicdani sorgulamalarıdır. İnsanların dalavereci, menfaatçi, riyakâr vb. olmalarını 
sanatçı, böylece ele almaktadır. 

Arif Ay’ın Dosyalar kitabındaki (İlk baskısı müstakil olarak 1980’de yapılmıştır) 
şiirleri, toplumumuzun ve İslam dünyasının Batılılaşma sürecinde yaşadığı sorunları, 
acıları işlemektedir. Dosyalar’da tam bir direniş ve iç kanamasına şahit oluruz. Binbir 

68 Safa, Yalnızız.
69 W. Shakespeare, Hamlet, trc., Orhan Burian (İstanbul, Millî Eğitim Bakanlığı Yayınları, 1989).
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Pusu, Kıyım, Bindokuzyüzyirmialtı, Baskın, Kutlu Düş, Erzurum, Rize, Maraş, Bediüz-
zaman, Duruşma, Karar gibi başlıklarla karşımıza çıkan Dosyalar, bizi İskilipli Atıf Ho-
ca’nın gördüğü kutlu rüyaya, ‘sevdanın fetretinden’ ‘derinlerde’ akan Bediüzzaman’ın 
‘dura dura’ söylenen sözlerine, ‘ceylanı vurulmuş dağ’lara götürür.70

Yakup Kadri Karaosmanoğlu, Yaban romanında Anadolu’daki birtakım olumsuz-
lukları saydıktan sonra kendisini de sorgulama makamında Türk aydınına şöyle ses-
lenir: “Bunun nedeni, Türk aydını, gene sensin! Bu viran ülke ve bu yoksul insan kitlesi 
için ne yaptın? (…) Anadolu halkının bir ruhu vardı, nüfuz edemedin. Bir kafası vardı; 
aydınlatamadın.”71

Mustafa Kutlu, Ya Tahammül Ya Sefer (ilk baskısı 1997) adlı kitabında memleket 
davası için bir araya gelen (Yunus, Ayhan vb.) kimselerin mevki, makam ve zenginlikle 
nasıl yozlaştıklarını, diğer taraftan fakir kalıp samimiyetini koruyan kunduracı Kerim 
gibi kimselerin de hâlâ toplumda var olduğunu çok güzel biçimde hikâye eder. Yazar, 
toplumun vicdanını sanatına, bu hikâyeler zincirine nakış nakış işlemiştir. İçi acıyan, 
hesaplaşan, vicdan muhasebesi yapan yazarı, özellikle İlhan karakteriyle toplumsal 
sızının içinde buluruz. Eserde yalnız bırakılmış Murat Ağabey de elbette unutulmaz 
kahramanlardandır. “Davamız hayata uymak değil, hayatımızı Hakk’a uydurmaktır” 
cümlesi, hafızalarımıza nakşolunan sözlerdendir.72

Franz Kafka’nın Değişim adlı eseri, bir sabah uyandığında kendini bir böcek olarak 
bulan Gregor Samsa’nın hikâyesidir. Yazar, bu eserde aile ortamındaki veya toplum-
sal hayattaki insan ilişkilerini sorgulamıştır. Nabokov’un Kafka’nın Değişim’ine dair 
yaptığı “Gregor böcek kılığında bir insanoğludur; ailesi ise insan kılığında böcekler” 
yorumu güzeldir.73 Yine Nabokov “Gregor’un ailesi onun asalaklarıdır; onu sömürür, 
içten içe kemirirler”74 der.

Osman Çeviksoy, “Sana Seni Anlatmak” adlı hikâyesinde cemiyetimizde yaralanan, 
kaybolan bazı değerleri hikâye eder. Kahraman anlatıcı, bir ramazan bayramında zi-
yaret ettiği köyünde annesi ve kız kardeşini ziyaretten dolayı mutlu olur fakat köydeki 
olumsuz değişimler, güzel geleneklerin unutuluşu, onun vicdanını sızlatır. Bayram na-
mazı çıkışı, eskisi gibi değildir: “Yeni caminin bayramlaşmaya müsait geniş avlusuna 
rağmen, üç beş kişi dışında kimse kimseyle bayramlaşmadı. Kimse kimsenin koluna 
girip ‘İlle bayram yemeğini bizde yiyeceğiz.’ diye kendi evine doğru çevirmedi. Herkes 
kendi evine yürüdü. Fakir, fakirhanesine; zengin, zenginhanesine.” Anlatıcı, hikâyenin 

70 Arif Ay, Güne Doğan Koşu (Ankara: Hece Yayınları, 2006).
71 Yakup Kadri Karaosmanoğlu, Yaban (İstanbul: Remzi Kitabevi, 1972), 100.
72 Mustafa Kutlu, Ya Tahammül Ya Sefer (İstanbul: Dergâh Yayınları, 2013).
73 Vladimir Nabokov, Edebiyat Dersleri, trc., Fatih Özgüven ve Nihal Akbulut (İstanbul: Ada Yayınları, 
1988), 158.
74 Nabokov, Edebiyat Dersleri, 132.
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sonunda, gelenekten, değerlerden kopuşun hüznü içinde iyice mahzundur: “Köy bı-
raktığın gibi kalmamıştı. Köylü bıraktığın köylü değildi. Yeni cami, yeni cemaat, yeni 
binalar, yeni çocuklar, elektrik, Marianna, gölgelerin gücü, şeker yerine sigara… Soğan 
kabuğuyla boyanmış yumurtalarını yarıştıran, sonra da tokuşturan çocuklar yoktu. 
Öğleye kadar bayramlaşmayı bitirip, öğleden sonra büyük cevize dev salıncak kurarak 
eğlenen gençler yoktu.”75

Sezai Karakoç’un “Ziyaret” adlı hikâyesinde kendilerine vaktinden önce dirilme 
izni verilen ‘birkaç ölü’ aslında bizim içimizdeki vicdanı temsil eder. Alegorik bir hikâ-
ye olma özelliği taşıyan Ziyaret’te, sanatçı nefis bir toplum eleştirisi yapmıştır. Bu bir-
kaç ölünün mezarlığı ‘Dağ’ın ‘yamac’ındadır. İnsanlar Dağ’ı terk edip ‘aşağı’ inmiştir. 
Yükseliş adına yaşanan düşüşler söz konusudur. Kahveler, ‘sır aşırma evleri’ne dönüş-
müştür. Kulağa çarpan kelimeler, dünyevileşmenin, içsizleşmenin göstergesidir. Kasa-
bada tek bir cami vardır ve burası ‘ölü bir sessizlik içinde’dir, kapkaranlıktır. Kasabada 
hiçbir güzellik tespit edemeyen ölüler, asıl ölülerin bunlar olduklarına hükmederler; 
çünkü kasabadakiler ölümün anlamından uzaklaşmışlardır. Ziyaret hikâyesinde vic-
danı temsil eden birkaç ölü, toplumdaki sorunların, asaletsizliğin, tuğyan ve çürümüş-
lüğün, ıssızlık ve tevahhuşun ıstırabını hisseden hakiki dirilerdir.76

Ben Beyrut adlı deneme kitabında77 sık sık “Ben Beyrut” diyerek âdeta şehrin vic-
danı olan Nizar Kabbani, Beyrut’ta yaşanan iç savaşların, kan ve gözyaşının, ıstıraba 
boğduğu insanların sözcüsü olur. Bağımsızlığını kazandığı 1943’ten bu yana Beyrut, 
Kabbani’nin diliyle âdeta günlüklerini muhalif, direnişçi bir söylemle ve bir şair du-
yarlılığıyla yazmaktadır. “Ben Beyrut. Yüzüklerini, bileziklerini, gerdanlıklarını suda 
yitiren su kraliçesi… Ben Akdeniz’in ayak altına düşen incisi…” (s. 16), “Ben Beyrut… 
Ateş suyuyla yakılmadan, bıçaklarla kazınmadan önceki eski yüzümü tanıyor musu-
nuz?” (s. 22), “Sonra kül devri geldi… Haydutların, kan dökücülerin devri. Asalakların, 
anarşistlerin devri. Çılgınlığın ve çılgınların devri” (s. 23) gibi ifadelerle Kabbani, Bey-
rut’ta yaşanan haksızlıklarla, acılarla yüzleşmektedir. 

İnsan, insanlık yönüyle başkasının elemiyle müteellim olur, hadsiz derecede üzü-
lür. Hakiki mecrasından uzaklaşan vicdan, tehlikeli bir yoldadır. Fakat bu tehlikeli 
yolda da iki ihtimal söz konusudur. Allah’ı tanımayan/unutan insan için yeryüzünde, 
adım başında çaresiz, âciz bir kimse bulunur. Zalimler hücum edip malını, eşyasını 
gasp ederek kulübeciğini harap ediyorlar. Bazen de yaralıyorlar. Öyle bir tarzda ki, 
acınacak hâline semâ ağlıyor. Nereye bakılsa, her yer, her şey böyle gidiyor. O yolda 
zalimlerin gürültüleri işitilmekte, mazlumların ağlamakta, umumî bir matem o yolu 

75 Osman Çeviksoy, Sana Seni Anlatmak (İstanbul: Millî Eğitim Bakanlığı Yayınları, 1999).
76 Sezai Karakoç, Hikâyeler 1, Meydan Ortaya Çıktığında (İstanbul: Diriliş Yayınları, 2005).
77 Nizar Kabbani, Ben Beyrut, trc., İbrahim Demirci (Ankara: Hece Yayınları, 1999).
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kaplamaktadır. Bediüzzaman uyarıyor: Vicdan bu derece teellüme tahammül edemez, 
diyor. Ve çok önemli bir tespit yapıyor: “O yolda giden iki şeyden birisine mecbur olur: 
Ya insaniyetten tecerrüt edip ve nihayetsiz vahşeti iltizam ederek öyle bir kalbi taşıya-
cak ki, kendi selâmetiyle beraber umumun helâketi onu müteessir etmesin; veyahut 
kalb ve aklın muktezasını iptal etsin.”78

Şimdi hakikat mecrasından sapmış vicdan ne yapsın? Vicdan Allah’ı unutmaz fakat 
akıl görmeyebilir, unutabilir. Allah’ı kabul etmeyen insan, son tahlilde iki seçenekle 
karşı karşıya geliyor: İnsanın insaniyetten tecerrüt edip nihayetsiz vahşeti iltizam 
ederek (gerekli sayarak, üzerine alarak) kendi selâmetiyle beraber umumun helâketi-
ni kabullenmesi, bunca ıssızlığın, yokluğun, hiçliğe gidişin, kendisini müteessir etme-
mesi mümkün müdür? Bazen mümkündür. 

Veya akıl, Allah’ı görmeyince insan, iptal-i his hizmeti gören cazibedar oyuncak-
lar ve uyutucu hevesat ve fantaziyeler bulacak, bulmaya çalışacak; iptal-i his denilen 
manevi sarhoşluğa başvuracak. (Maddi sarhoşluk da manevi sarhoşluğun bir parçası 
olarak kabul edilebilir.) Başka çaresi yok ki! 

Kendi kurtuluşuyla yetinip umumun helâketini kabullenme üzerinde düşünelim. 
Söz gelimi bazı insanların ‘Sen çalış, ben yiyeyim!” veya “Ben tok olayım da başkası 
açlıktan ölsün, bana ne!” gibi zihniyetler taşıdığına şahit olmaktayız. Belki de birçok 
kimsede derece derece bu anlayışa rastlanılabilir. 

Mearic suresine bakalım: “Dost dostunun hâlini sormaz olur”, “Halbuki birbirle-
rine gösterilirler. Günahkâr kişi, o günün azabı karşısında ister ki oğullarını, karısı-
nı, kardeşini, kendisini koruyup barındıran bütün ailesini ve yeryüzünde kim varsa 
herkesi fidye olarak versin de kendisini kurtarsın!”79 Bu ayetlerde “Kendi selâmetiyle 
beraber umumun helâketi onu müteessir etmesin” zihniyetini çok açık biçimde gör-
mekteyiz. 

İnsan, “resmigeçit tarzında bir ulvi bayram” yeri olan bu güzel dünyaya gelir, bağ-
lanır, burayı sever fakat karşısına ayrılık ve ölüm çıkar. 

İnsanın “resmigeçit nöbeti bittikten ve o resmigeçitten maksud olan neticeler 
alındıktan sonra” bu dünyadan ayrılırken mahzun olmaması, “pek çok incinmemesi”, 
“belki memnun olması”, dünyadan “merhametkârâne bir tarz ile tenfir edip usanması” 
için “istirahate bir meyil ve başka âleme göçmeye bir şevk”80 gerekmektedir. Bunun 
için de karşımıza ihtiyarlık, ahbaplarımızın çoğunun diğer bir âleme gitmiş olması, 

78 Nursi, Lem’alar, 204.
79 DİB Kur’an-ı Kerim Meal ve Tefsiri, “Mearic Suresi 10-14. Ayetler”, 15 Ekim 2019 tarihinde erişildi. 
kuran.diyanet.gov.tr/tefsir
80 Bkz. Nursi, Sözler, 284.
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zayıflık ve âcizlik, hayat yükünün ağırlığı, ölümün bir tebdil-i mekân olması, dünyanın 
bütün şaşaasıyla ahirete nispeten bir zindan hükmünde olması, dünyaya aşk ve ilginin 
pek manasız olması hususları çıkmaktadır. Bütün bunlar, sonsuz âleme gitmeye bir 
şevk uyandırma makamında olmasının yanı sıra teselli anlamında da düşünülebilir. 

‘İhtiyarlık’, ‘hastalık’ ve ‘musibet’ üzerinde düşünelim. Bir kısım insanlar, ihtiyar-
lığı, hastalığı ve musibeti sadece yaşar, üzerinde ontolojik anlamda düşünmez. Bir 
kısım insanlar niçin ihtiyarladıklarını, niçin bu hastalığa ve musibete giriftar olduk-
larını sadece geçmişe yönelik anlamda düşünüp sorgular. Diğer bir kısım insan ise 
ihtiyarlığın, musibet ve hastalığın hikmetlerini, bunun ötesini, ileriye, öteye yönelik 
cihetlerini düşünüp anlamaya çalışır. Bu kategorilere farklı bağlamlarda eklemeler 
yapmak mümkündür. Ancak Yaratıcı tarafından her insanda “istirahate bir meyil ve 
başka âleme göçmeye bir şevk” uyandırılmaya çalışıldığı, fıtrata bunun dercedildiği 
muhakkaktır. 

Ramazan Dikmen, “Afife Abla’nın İncileri” adlı öyküsünde “Oysa ölüm sadece sınırı 
geçmek değil mi? Bir yeniden doğmak değil mi? Hem sonra nedir kaybolan? Kabre 
atılan birkaç kürek toprakla örtülen nedir? Mezarın üstünde biten otların gizlediği 
hangi izlerdir? Ya göçüp gidenlerimizden rüyalarımıza konuk olan yüzler? Dünyadan 
ayrıldıklarını bile bile, rüyalarımızda onları hayatta görmek neden hiç şaşırtmaz bizi? 
Neden zaten hiç ölmemişler, her şey yerli yerindeymiş gibi gelir? Onları özlemekten 
belki bilerek vazgeçeriz, ama sıcacık sevgileri neden gönlümüzden hiç çıkmaz? (…) 
Aradığımız zaman yanı başımızda bulmaz mıyız onları?”81

Sait Faik Abasıyanık’ın “Semaver” adlı öyküsünde Ali’nin annesi vefat eder. Ali’nin 
annesi, bir sabah Ali henüz uykudayken semaverin başında fenalaşıp ölüvermiştir. Bu 
haberle sarsılan Ali, durumu komşu ihtiyar hanıma haber verir. Komşular koşa koşa 
eve gelirler. Öyküde bu olayla ilgili şu cümlelere yer verilir daha sonra: “Ölüm, munis, 
anasına girdiği gibi onun bütün hassasiyetini, şefkatini, yumuşaklığını almıştı. Yalnız 
biraz soğuktu. Ölüm bildiğimiz kadar korkunç bir şey değildi. Yalnız biraz soğuktu o 
kadar…”82 Burada dikkat çeken bir husus, oğul Ali’nin, annesinin cenaze törenine ka-
tılmaması, dahası defin ile ilgili hiçbir dinî sembole eserde yer verilmemesidir. Oysa 
annenin ölümü “Ali’nin annesine ölüm, bir misafir, bir başörtülü, namazında niyazın-
da bir komşu hanım gelir gibi geldi” (s. 4) cümlesiyle anlatılmıştı. Ali, “Ölünün yarı ka-
palı gözlerini metin bir elle kapadı. Sokağa fırladı. Komşu ihtiyar hanıma haber verdi. 
Komşular koşa koşa eve geldiler. O fabrikaya yollandı” (s. 5) Bu tabloda dinî anlamda 
yapılan cenaze işleri, cenaze namazı, Kur’an ve dua gibi hususlardan hiçbiri yer alma-
dığı gibi, annesi ölen bir kişinin o gün fabrikadaki işine gitmesi de gariptir.

81 Ramazan Dikmen, Afife Abla’nın İncileri (Ankara: Hece Yayınları, 1998).
82 Sait Faik Abasıyanık, Semaver (İstanbul: Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, 2016), 5.
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Sonuç

Vicdan, daima Allah’ı arama yolunda gözü açık bir penceredir fakat tefessüh edip 
asliyetini kaybederse hakikati bulamaz.

Sonsuzu aramaya müştak olan insan, sanat eserleriyle beka aşkını ve arayışını dile 
getirmiştir.

Vicdan sorgulaması ve azabı, insani bir hâl olarak sanat eserlerinde karşımıza çık-
maktadır.
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BİR MANEVİ VAROLUŞ DÖNEMİ: KASTAMONU LAHIKASI

Bilal SAMBUR1

Öz

Tek Parti Dönemi insan hakları, ifade özgürlüğü, din ve vicdan özgürlüğünün bü-
tünüyle kaldırıldığı yıllardır. Hayatı boyunca tek parti zihniyetinin baskısına maruz 
kalan Said Nursi Kastamonu’ya sürgüne gönderilmiştir. Said Nursi’yi Kastamonu’ya 
sürgüne gönderen zihniyetin esas amacı Nursi’yi ve fikirlerini canlı canlı gömmek ve 
ölüme terk etmektir. Makalemizde Anadolu’da örgütlenen Risale-i Nur hareketinin 
zihniyetini, ilişkilerini ve gayretlerini anlatan önemli bir tarihsel doküman olan Kas-
tamonu Lahikası incelenmiştir.

Anahtar Kelimeler

Kastamonu, iman hizmeti, cemaat

A PERIOD OF SPIRITUAL EXISTENCE: KASTAMONU APPENDIX

Abstract

The Single Party Period is the years when human rights, freedom of expression, 
freedom of religion and conscience are completely abolished. Said Nursi, who was 
subjected to the pressure of one-party mentality throughout his life, was exiled to 
Kastamonu. The main purpose of the mentality that sent Said Nursi into exile to Kas-
tamonu is to bury Nursi and his ideas alive and leave them dead. In this article, Kasta-
monu Appendix, which is an important historical document describing the mentality, 
relations and efforts of Risale-i Nur Movement organized in Anatolia is analyzed.
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Giriş

Tek Parti Dönemi insan hakları, ifade özgürlüğü, din ve vicdan özgürlüğünün bütü-
nüyle kaldırıldığı yıllardır. Otoriter ve totaliter Tek Parti Dönemi toplumun bütün ke-
simlerine, özellikle dindarlara hiçbir hayat hakkı tanımamış, dindar insanların bütün 
haklarını ortadan kaldırmıştır. Hayatı boyunca tek parti zihniyetinin baskısına maruz 
kalan Said Nursi Kastamonu’ya sürgüne gönderilmiştir. Said Nursi’yi Kastamonu’ya 
sürgüne gönderen zihniyetin esas amacı Nursi’yi ve fikirlerini canlı canlı gömmek 
ve ölüme terk etmektir. Nursi Kastamonu yıllarında bütün Anadolu’yu saracak olan 
ilişkiler ağını örgütlemiştir. Kastamonu Lahikası Anadolu’da örgütlenen Risale-i Nur 
hareketinin zihniyetini, ilişkilerini ve gayretlerini anlatan önemli bir tarihsel dökü-
mandır.

Kardeş Olarak Eşitlik ve İlişki

Said Nursi talebelerini kardeş ve dünya-ahiret hayatında ebedi arkadaş olarak 
değerlendirmektedir. Nursi talebelerine Kur’an hizmeti davasında ebedi yoldaşlar 
olduklarını sürekli olarak hatırlatmaktadır. Said Nursi talebeleriyle kurduğu manevi 
ve uhrevi kardeşlik ve yoldaşlık bağını şu ifadeleriyle net olarak ortaya koymaktadır: 
“Azîz, sıddîk, mübarek kardeşlerim ve hizmet-i Kur’aniye ve îmaniyede ihlaslı ve şanlı 
arkadaşlarım!”2 Bir başka yerde Nursi, talebelerinin moral ve motivasyonunu arttıran 
yüksek bir pozisyonla onlara şöyle hitapta bulunmaktadır: “Azîz, sıddîk, mübarek kar-
deşlerim ve hizmet-i Kur’aniyede çalışkan ve kuvvetli arkadaşlarım ve tarîk-i hakta 
ve berzah seyahatında ve âhiret yolunda nuranî yoldaşlarım!”3 Nursi’nin söyleminde 
kullanılan bu sıfatların ve hitapların amacı talebelerinin Risale-i Nur hizmetindeki ça-
balarını arttırmaktır. Nursi talebeleri arasında Risale-i Nur talebesi olmanın Kur’an’a 
hizmet etmek anlamına geldiği konusunda yüksek bir farkındalık düzeyi oluşturmak 
istemektedir. Kur’an davasına adanmışlık temelinde Said Nursi ve arkadaşları arasın-
da kardeşlik, arkadaşlık ve yoldaşlık ilişkisi kurulmuştur.

Yalnızlığa İlaç: Risale-i Nur

Nursi sürgün, yalnız ve marjinaldir. Ancak zor zamanda Said Nursi’nin yalnızlı-
ğını gideren en büyük faaliyet Risale-i Nur hizmetidir. Nursi insanlıkla ve toplumla 
ilişkisini Risale-i Nur üzerinden gerçekleştirmektedir. Risale-i Nur evrensel düzeyde 
bir sosyalleşme faaliyetidir. Arkadaşlarının yaptığı Risale-i Nur çalışmaları sayesin-
de Said Nursi kendisini hiçbir şekilde yalnız hissetmemektedir. Risale-i Nur hizmeti  

2 Bediüzzaman Said Nursi, Kastamonu Lahikası (İstanbul: Söz Basım Yayın, 2012), 19.
3 Nursi, Kastamonu Lahikası, 127.
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sayesinde Nursi Risale-i Nur’un sahipsiz olmadığını görmekten dolayı huzur içinde-
dir: “Hem unutulmayan, her vakit yanımda bulunan kardeşlerim, Risale-i Nur’a sizin 
gibi pek ciddî sahib ve muhâfız ve vâris ve hakikatbîn ve kıymetşinas zatların benim 
yerimde benden daha kuvvetli, ihlâslı olarak vazife-i Kur’âniye ve îmaniyede çalıştık-
larını gördüğümden kemal-i ferah ve sürur ve itminan ve istirahat-ı kalb ile ecelimi ve 
mevtimi ve kabrimi karşılıyorum, bekliyorum.”4 Nursi ölüme hazır bir durumdadır. 
Nursi’nin tek kaygısı Risale-i Nur mesajının kendisinden sonra devam ettirilmesidir. 
Nursi Risale-i Nur’u kendi fani kişiliği üzerine değil talebelerinin kolekif, kurumsal ve 
sistematik çalışması üzerine bina etmeyi amaçlamaktadır. 

Said Nursi’nin yaşama sevinci arkadaşlarıdır. Said Nursi’nin talebelerinden baş-
ka kimsesi yoktur. Risale-i Nur talebeleri arasında karşılıklı ilgi ve sorumluluk söz 
konusudur. Herkes Nursi’nin sağlığıyla ilgiliyken kendisi de herkesin kişisel, özel ve 
sağlık durumlarıyla yakından ilgilenmektedir. Risale hareketinde hiç kimsenin ken-
disini yalnız hissetmesine imkân bırakılmamaktadır. Nursi arkadaşlarının kendisine 
vermiş oldukları eşsiz moral ve motivasyonu şöyle ifade etmektedir: “Azîz, tam sıddık 
kardeşlerim! Benim bu dünyada medar-ı tesellim ve sürurum sizlersiniz. Eğer sizler 
olmasaydınız bu dört sene azaba dayanamazdım. Sizin sebat ve metanetiniz bana 
da kuvvetli bir sabır ve tahammülü verdi.”5 Arkadaşları Nursi’yi pozitif olarak güç-
lendirmekte ve desteklemektedir. Arkadaşlarının Risale-i Nur için vermiş oldukları 
mücadele ona zorluklar karşısında dayanma gücü vermektedir. Said Nursi’nin duygu 
ve düşünce dünyasını sağlam hale getiren arkadaşlarıdır. Nursi talebelerinin iman ve 
Kur’an hizmetkârı olarak çalışmalarından duyduğu mutluluğu şöyle ifade etmektedir: 
“Aziz, sıddık, mübarek kardeşlerim! Sizlerin bu bayram manevî hediyeniz bayramımı 
öyle bir tebrik etti ki binler kederim olsaydı silerdi. Bin Bârekâllah. Böyle bir zamanda 
böyle ihlaslı sadakat, livechillah uhuvvet ve fîsebîlillâh muavenet ancak âlî-himmet 
sıddîkînlerde bulunur. Hâlık-ı Zülcelâl’e hadsiz hamd ve şükür olsun ki sizin gibileri 
Kur’ân-ı Hakîm’e hâdim ve Risale-i Nur’a şâkird eylemiş.”6 Nursi’nin hayatını sosyal 
ve psikolojik açıdan kolaylaştıran, besleyen ve destekleyen en büyük kaynak arka-
daşlarıdır. Nursi’nin manevi cemaat modelinde herkes birbirinin hayatını kolaylaş-
tırmaktadır. Sosyal engelleme ve kaytarma Risale-i Nur’un manevi meclisinde kabul 
görmeyen tutumlardır. 

Nursi ve arkadaşları arasında Allah’a yönelme temelinde kardeşlik ve Allah rızası 
için yardımlaşma amacı çerçevesinde güçlü bir bağ kurulmuştur. İlk dönem talebe-
ler Risale-i Nur’un çoğaltılması ve topluma ulaştırılması konusunda insan üstü bir 
çaba sarf etmişlerdir. Günümüzde ise Risale-i Nur birçok dünya diline çevrilmiş ve 

4 Nursi, Kastamonu Lahikası, 19.
5 Nursi, Kastamonu Lahikası, 28.
6 Nursi, Kastamonu Lahikası, 38.
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insanlığa ulaştırılmıştır. Bugün ise yapılması gerekli olan şey Risale-i Nur’un insan-
lığa derinlikli ve yenilenmiş bir idrakle anlatılmasıdır. Bugünkü şartlar altında Nur-
si’ye verilecek en büyük manevi hediye insanlığın imanının kurtarılması için Risale-i 
Nur’un açıkladığı Kur’an ve iman mesajını yeni bir idrakle insanlığa anlatma çabasıdır. 
Nursi, Nur talebelerinin Risale külliyatının sahibi, yayıncısı ve koruyucusu şeklinde 
bir sorumlulukları ve statüleri olduğunu şöyle söylemektedir: “Aziz ve sıddık ve hâlis 
kardeşlerim! Rabb-ı Rahîmime hadsiz şükür olsun ki sizin gibileri Risaleti’n-Nur’a sa-
hib ve nâşir ve muhafız halketmiş, benim gibi âciz bir bîçarenin zaif omuzundaki ağır 
yükü çok hafifleştirmiş.”7 Nursi, Risale-i Nur’u toplumsal düzeyde sahipsiz bırakma 
çabalarına mukabil talebelerini Nur küllliyatının sahibi yapma şeklinde bir karşılık 
vermektedir. Nur talebelerinin külliyatın sahibi, koruyucusu ve yayıcısı olma görev ve 
sorumlulukları bugün de devam etmektedir. 

Risale-i Nur hizmeti öz güven, ciddiyet ve disiplin gerektirmektedir. Nursi arka-
daşlarının özverili, öz güvenli ve disiplinli çalışmalarını överek insani ilerlemenin 
ve olgunlaşmanın İslam ile olacağını şöyle vurgulamaktadır: “Aziz, sıddık, kıymet-
dar kardeşlerim ve hizmet-i Kur’aniyede metin, ciddî, çalışkan arkadaşlarım! Risale-
ti’n-Nur’un verdiği îman-ı tahkikî ve kuvvet-i îtikadiyedir. Çünki böyle âfatlar za’f-ı 
îmandan neş’et eden hatâların neticesidir. İkincisi: Şimdiki bataklığa ve manevî tâûna 
sukutun sebebi ise terakki fikrinden neş’et ettiği cihetle onların hatâlarını gösterip 
suud ve terakki müslüman için ancak İslâmiyette ve îmanlı olmakta olduğuna işaret 
etmektir.”8 İlerleme ancak tahkiki bir itikadla mümkündür. Risale imanı kuvvetlendi-
ren bir kaynak olarak gelişmenin kaynağıdır. İslamsız bir ilerleme ve gelişme müm-
kün değildir.

Risale-i Nur talebeleri kolektif ve kurumsal çalışmaları sayesinde Nursi iç dünya-
sında büyük bir huzur içinde olup ölümü olgunlukla karşılamakta ve şöyle demekte-
dir: “Birincisi: Bu defaki mektubunuzun verdiği şevk ve sürur ile derim ki: Ben hiz-
met-i Kur’aniyedeki tam sadakat ve gayret ve sebat ve metanetinizi gördükten sonra 
tam bir istirahat-ı kalb ile mevti ve eceli kabul eder, ‘Arkamda siz varsınız, yeter’ diye-
rek dünyadan sürurla vedaya hazırım.”9 Nursi insanlığın hidayetine hizmet edecek bir 
eser bırakmak istemektedir. Kendisi bu dünyadan ayrılsa bile Risale-i Nur’un devam 
edeceği konusunda düşünsel, manevi ve duygusal düzeyde kani olmuş durumdadır. 
Nursi’yi sürgüne göndermek suretiyle onu ve Risale-i Nur’u unutulmaya terk etmek 
isteyenlerin farkında olmadığı şey Nursi’nin Anadolu’da ilmik ilmik ördüğü Nur ağı-
dır. Nursi Anadolu’yu demir ağlarla kuşatmak yerine Risale-i Nur etrafında oluşturu-
lan ilişki ağlarıyla donatmıştır.

7 Nursi, Kastamonu Lahikası, 31.
8 Nursi, Kastamonu Lahikası, 35.
9 Nursi, Kastamonu Lahikası, 52.
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Risale-i Nur’un Manevi Meclisi

Risale-i Nur sadece bir metin veya kitap olarak düşünülmemektedir. Risale-i Nur 
bütün insanlar arasında yoğun bir ilişkiler ağı oluşturan büyük bir manevi toplumdur. 
Risale-i Nur’a toplumu tek bir manevi meclis haline getiren bir kaynak olma işlevi 
atfedilmektedir. Risale-i Nur sayesinde Nursi ve talebeleri arasında yoğun bir ilişki 
kurulmuştur. Nursi fiziksel ilişki yerine manevi ilişkinin esas olduğunu şöyle ifade et-
mektedir: “Ben sizi yazılarınızda ve hatırımdan çıkmayan hidematınızda günde mü-
teaddid defalar görüyorum. Ve size olan iştiyâkımı tatmin ediyorum. Siz de bu bîçare 
kardeşinizi Risalelerde görüp sohbet edebilirsiniz. Ehl-i hakikatin sohbetine zaman, 
mekân mâni olmaz; manevî radyo hükmünde biri şarkta biri garbda, biri dünyada biri 
berzahta olsa da râbıta-i Kur’âniye ve îmaniye onları birbiriyle konuşturur.”10 Nursi 
Risale-i Nur’u insanlar arası iletişimi sağlayan en yüksek iletişim vasıtası olarak de-
ğerlendirmektedir. Ona göre Risale-i Nur bir iletişim devrimidir. Risale-i Nur insanın 
teknoloji olmadan, teknolojiyi aştığı bir iletişim devrimi olarak Nursi tarafından su-
nulmaktadır.

Risale-i Nur kolektif bir benlik, ruh ve düşünce inşa etmektedir. İnsanın kişiliği bu 
manevi yapı içinde gelişmektedir. Nursi şöyle demektedir: “Bu zaman cemaat zama-
nıdır. Ehemmiyet ve kıymet şahs-ı maneviye göre olur. Maddî ve ferdî ve fâni şahsın 
mahiyeti nazara alınmamalı. Hususan benim gibi bir bîçarenin kıymetinden bin dere-
ce ziyade ehemmiyet vermekle, bir batmanı kaldırmıyan zaîf omuzuna binler batman 
ağırlığı yüklense altında ezilir.”11 Risale-i Nur’un manevi bir topluluk inşa ettiği hep 
vurgulanmaktadır. Bu manevi toplulukta kişisellik yerine toplumsallık esastır. Mane-
vi ilişkiler ağının oluşturduğu bir cemaat olma modern dünyanın en büyük ihtiyacı 
olarak düşünülmektedir. Risale-i Nur modern dünyadaki cemaat açığını kapatmayı 
pratik düzeyde gidermeyi amaçlamaktadır. Modern dünyanın ağır yükü ancak kolektif 
dayanışma ve iş birliğiyle hafifleyebilir. 

Risale-i Nur’un manevi meclisinde manevi paylaşım esastır. Bir başkasını kendi 
maneviyatının ve dindarlığının parçası haline getirmek çok önemlidir. Said Nursi dini 
ve manevi yaşantısına manevi kardeşlerini ve yoldaşlarını hep ortak etmektedir. Ri-
sale-i Nur talebeleri bütün aileleriyle bu manevi ağın içindedir. Nursi sadece kişiyi 
değil bütün aileyi Risale-i Nur’a talebe yapmak istemekte, aile hayatını Risale-i Nur 
hayatına çevirmeyi amaçlamaktadır. Manevi ortaklığın talebelerle sınırlı olmadığını, 
talebelere yakın olan bütün aile fertlerini ve akrabaları kapsayan geniş bir ağ olduğu-
nu Nursi şöyle ifade etmektedir: “Umum kardeşlerime, hususan haslarına birer birer 
selâm ve dua ederim. Ve o mübarek ve kıymettar arkadaşlarımın hatırları için hem 

10 Nursi, Kastamonu Lahikası, 19-20.
11 Nursi, Kastamonu Lahikası, 21.
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akrabalarını, hem karyelerini, kendi akrabam ve karyem içine alıp öylece dua ederek 
mânevî kazançlarıma teşrik ediyorum.”12

Bir kişinin manevi evren olarak birçok kişiyi içermesi çok önemlidir. Manevi açıklık 
Nursi tecrübesinin özüdür. Nursi bütün insanlığa açık derin bir maneviyatın sahibidir. 
Nursi dünya sorunlarının gelip geçici olduğunu, zorluklar karşısında talebelerinin asli 
vazifelerinden sapmamaları gerektiğini onlara hatırlatmaktadır. Karşılaşılan zorluk-
ları aşmada en büyük manevi kaynağın Allah’ın rahmet ve yardımı olduğunu ise tale-
belerine şu şekilde ifade etmektedir: “Risale-i Nur’un şâkirdlerine inâyet ve rahmet, 
nezaret ve himayet ederler. Dünyanın meşakkatleri madem sevab verir, geçerler; o 
musibetlere karşı sabır içinde şükür ile, metanetle mukabele edilmek gerektir. Hem o 
hem sizler bütün dualarımda ve kazançlarımda benimle berabersiniz.”13 Risale-i Nur 
dünya musibetlerine karşı manevi bir koruyucudur. Nursi bütün manevi dualarında 
ve kazançlarında talebelerini ortak etmektedir. Risale-i Nur yüksek kazanç getiren 
bir faaliyettir, yatırımdır ve harekettir. Bu şirketin çalışanı olan herkes bu şirketteki 
hissesinden kazanmaktadır.

Risale-i Nur talebelerinin yirmi dört saati maneviyat ve dua ile doludur. Risale-i 
Nur’un manevi meclisinde herkes her an birbirinin maneviyatının içindedir. Herkesin 
ibadetine ve duasına diğer kardeşini ortak etmesi ilahi rahmeti ve şefkati harekete ge-
çirmektedir. Nursi duanın manevi dinamiğini şöyle anlatmaktadır: “Ezcümle: Risale-
ti’n-Nur’un bir hâdimi ve bir tek şakirdi yirmi dört saatte Risaleti’n-Nur talebelerinin 
hüsn-i âkibetlerine ve saâdet-i ebediyeye mazhar olmalarına yüz def’a Risaleti’n-Nur 
talebelerine ettiği duaları içinde hiç olmazsa yirmi-otuz def’a selâmet-i îmanlarına ve 
hususî hüsn-i âkibetlerine ve îmanla kabre girmelerine aynı duayı en ziyade kabûle 
medar olan şerait içinde ediyor. Hem Risaleti’n-Nur’un talebeleri bu zamanda her ci-
hetten ziyade hücuma mâruz îman hususunda birbirine selâmet-i îman hakkındaki 
samimî, mâsum lisanlarıyla dualarının yekûnu öyle bir kuvvettedir ki rahmet ve hik-
met onun reddine müsaade etmezler. Faraza mecmuu itibariyle reddedilse, tek bir 
tane onların içinde kabûl olunsa yine her biri selâmet-i îman ile kabre gireceğine kâfi 
geliyor. Çünki her bir dua umuma bakar.”14

Risale-i Nur talebeleri birbirlerine ettikleri duaların yoğunluğu ve samimiyeti ilahi 
kabule neden olmakta ve ahirete kurtuluş getiren bir imana vesile olmaktadır. Mo-
dern hayat günah ve kötülüklerle doludur. “Risale-i Nur’un hakikî ve sâdık şakird-
lerinin mabeynlerindeki düstur-ı esasiye olan iştirâk-i a’mâl-i uhreviye kanunuyla 
ve samimî ve hâlis tesanüd sırrıyla herbir hâlis, hakikî şakird bir dil ile değil belki 

12 Nursi, Kastamonu Lahikası, 23.
13 Nursi, Kastamonu Lahikası, 30.
14 Nursi, Kastamonu Lahikası, 37.
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kardeşleri adedince diller ile ibadet edip istiğfar eder.”15 Risale-i Nur ağı modern dün-
yanın kötülüklerini bir bütün olarak reddetmektedir. Bir kişi kırk bin kişinin diliyle 
ibadet etmektedir. Risale-i Nur camiası bu manada melekler topluluğuna benzetil-
mektedir. Melekler kırk bin dil ile ibadet ettikleri gibi Nur talebeleri de binlerce dil 
ile ibadet eden melekleşmiş insanlar topluluğu olarak tasavvur edilmektedir. Risale-i 
Nur manevi meclisinde herkes birbirinin dünyevi ve uhrevi kurtuluşuna katkı sunma 
sorumluluğuyla karşı karşıyadır.

Risale-i Nur talebeleri bir bütündür ve tek bir göz gibi dünyaya bakarlar. “Nur ve 
Gül fabrikalarının hademe ve sahibleri insanın başında iki göz gibidir, zâhiren ikidir 
fakat bir görürler. Ahvel (şaşı) gözlü iki görür. Lillâhilhamd bu iki cereyan-ı nuranî 
kemâl-i ittihaddadırlar.”16 Manevi birlik Risale-i Nur’un olmazsa olmazıdır. Nursi Ri-
sale-i Nur talebelerinin sarsılmaz bir hedef ve faaliyet birliği içinde olmalarını Nur 
hareketinin gelişiminin temel dinamiği olarak değerlendirmektedir. Nursi talebeleri-
ni Risale-i Nur’un koruyucusu, sahibi, yayıncısı ve talebesi sıfatlarıyla nitelemektedir. 
Ortak hedef birliği içinde Risale-i Nur talebelerinin görevi sürekli ve organize bir şe-
kilde Risale-i Nur’un yayımlanması, yayılması ve anlatılmasıdır. Risale-i Nur’un düş-
manlarına aldırmadan Risale’ye hizmet etmek lazımdır. Risale’den her ne pahasına 
olursa olsun vazgeçmemek asıldır. Risale ile sohbet Nursi ile yapılan sohbettir. Her 
risale canlı bir Said Nursi’dir. Her Risale-i Nur talebesi bir Said’dir. Her Said’de Risale-i 
Nur’un ruh, ifade ve iman bütünlüğü tezahür etmektedir. Risale’nin manevi meclisin-
de farklı bireylerin birliği asıldır. Herkes tek bir hedefte birleşmiştir. 

Kastamonu dönemi çok ağır şartların yaşandığı bir dönemdir. Nursi için tek konu 
Risale-i Nur hizmetinin zarar görmemesidir. Risale-i Nur etrafındaki faaliyet çok ağır 
şartlarda yapılmıştır. İçeride oluşacak nifaklara karşı Nursi talebelerine tedbirli ol-
mayı ısrarla şöyle tavsiye etmektedir. “Kardeşlerim! Çok ihtiyat ediniz, münafıklar 
çoktur.”17 Tedbirden amaç Risale-i Nur’a zarar gelecek tutum ve davranışlardan kaçı-
nılmasıdır. Tedbiri manevi görev olarak değerlendiren Nursi talebelerinin anlık geliş-
melere göre geçici tepkilerde bulunmaları yerine uzun vadeli öngörüler çerçevesinde 
Risale-i Nur hareketini örgütlemelerini ve yaymalarını vurgulamaktadır.

Risale-i Nur’un Bütünlüğü ve Önceliği

Risale-i Nur bir bütün olarak değerlendirilmelidir. Risale-i Nur eserleri arasında hi-
yerarşik bir öncelik-sonralık sıralaması yapılmamalıdır. Nursi talebelerinden Risale-i 

15 Nursi, Kastamonu Lahikası, 123.
16 Nursi, Kastamonu Lahikası, 123.
17 Nursi, Kastamonu Lahikası, 25.
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Nur’u bir bütün olarak kavramalarını ve Risaleler arasında ayırım yapmamalarının 
önemini şu şekilde vurgulamaktadır: “Risaleti’n-Nur’un kitabları birbirine tercih edil-
mez. Her birinin kendi makamında riyaseti var. Ve bu zamanı tenvir eden bir mu’cize-i 
mâneviye-i Kur’aniyedir.”18 Bütün risaleler Kur’an ve iman hizmetini hedeflediğinden 
dolayı hepsine bir bütün olarak sahip çıkılmalı ve yaygınlaştırılmalıdır. Bazı Risaleleri 
öne çıkarıp diğerlerini arka plana itmek Risale-i Nur’un varoluş gerekçesi olan Kur’an 
ve iman hizmetiyle bağdaşmamaktadır.

Bugün kalpler körleşmiş durumdadır. İmanın hiçbir anlam ifade etmediği, imanın 
özünün ve temellerinin sarsıldığı bir dönemdeyiz. İmana yönelik sistematik, derin 
ve kolektif bir saldırı söz konusudur. Risale doktrinine göre kalbin ve aklın hakika-
ti görmesi ve tecrübe etmesiyle ebedi mutluluğu temin edecek imanın kurtarılması 
mümkündür. Nursi Risale doktrininin bu merkezi mesajını net olarak ifade etmek-
tedir: “Risaleti’n-Nur ise der: Her kim olursan ol; bak, gör, yalnız gözünü aç, hakikati 
müşahede et, saadet-i ebediyenin anahtarı olan îmanını kurtar.”19 Risale-i Nur kalb ve 
aklı körlükten kurtarmayı, insanın imanının içini yeniden doldurmayı, imanın temel-
lerini yeniden muhkem yapmayı amaçlamaktadır.

Günümüzün dünya olayları çıldırtıcı ve çılgındır. İnsanlar enerjilerini bu çılgın 
olaylarla tüketmektedir. Bu durum insanların ruh, akıl ve zihin sağlığını bozmaktadır. 
Lüzumsuz siyasetle ömür tüketilmemelidir. Geçici kişisel çıkarlar uğruna yapılan siya-
set yozlaştırıcı ve tüketicidir. Siyasetle tüketilen ömür çılgınlıktır. Risale-i Nur modern 
dünyada büyük zarar görmüş insanlık binasını bütün olarak tamir etme iddiasındadır. 
Risale’nin Kur’an eczanesinden gelen ilaçlarla insanlığı tedavi ettiğini Nursi şu şekil-
de ifade etmektedir: “Risale-i Nur yalnız bir cüz’î tahribatı, bir küçük haneyi tamir 
etmiyor. Belki küllî bir tahribatı ve İslâmiyeti içine alan dağlar büyüklüğünde taşları 
bulunan bir muhit kal’ayı tamir ediyor ve yalnız hususî bir kalbi ve has bir vicdanı 
ıslahına çalışmıyor belki bin seneden beri tedarik ve teraküm edilen müfsid âletler 
ile dehşetli rahnelenen kalb-i umumî ve efkâr-ı âmmeyi ve umumun bâhusus avam-ı 
mü’minînin istinadgâhları olan İslâmî esaslar ve cereyanlar ve şeairler kırılmasıyla 
bozulmaya yüz tutan vicdan-ı umumîyi, Kur’an’ın i’cazıyla o geniş yaralarını Kur’an’ın 
ve îmanın ilâçları ile tedavi etmeğe çalışıyor.”20

Risale-i Nur’un yapıcılığı ve iyileştiriciliği küllidir. Nur talebeleri modern insanın 
çılgınlıklarını ve hastalıklarını tedavi etmenin Risale-i Nur’un asli amacı olduğunun 
bilincinde ve farkında olmalıdır. Nursi azgınlık ve aşırılığın hiçbir şekilde Risale-i Nur 
talebelerinin görevi olmayacağını şöyle söylemektedir: “Ey kardeşlerim! Mesleğimiz 

18 Nursi, Kastamonu Lahikası, 26.
19 Nursi, Kastamonu Lahikası, 28.
20 Nursi, Kastamonu Lahikası, 50.
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tecavüz değil tedafüdür, hem tahrib değil tamirdir, hem hâkim değiliz mahkûmuz. 
Bize tecavüz eden hadsizdirler.”21 Yapıcılık ve yenilikçilik Risale hareketinin olmaz-
sa olmazıdır. Risale-i Nur insanlığı çılgınlıklardan korumayı amaçlayan asra verilen 
bir müjdedir. Risale modern dünyayı nurlandırma, ihya ve inşa hareketidir. Risale-i 
Nur’un bütününde dünya bir hastahane, insanlar hasta, Kur’an manevi eczane, Risale 
ise Kur’an eczanesindeki manevi ilaçları sunan bir eczacı olarak sunulmaktadır. İn-
sanlığın iyileşmesi için ihlas, sebat ve metanetle Risale-i Nur ilacının insanlığa sunul-
ması lazımdır.

Risale-i Nur’un Şahıs Merkezli Olmaması

Nursi kendisini Risale hareketinin önüne geçirmeme konusunda çok hassastır. 
Şahsının Risale’ye zarar vermesinden korkan Nursi kendisini kendi eserinin talebesi 
olarak görmektedir. Nursi hiçbir şekilde kendi etrafında bir şahıs kültü oluşturulma-
masını, kendi kişiliğinin abartılmamasını istemektedir. Nursi iş birliği ve iş bölümü 
içinde herkesin iman hizmetinde üzerine düşeni yapmasını önermektedir. Risale-i 
Nur iman ve Kur’an hizmetinde herkesin işlevsel olmasını gerektirmektedir. Nursi Ri-
sale-i Nur hareketinde kendi konumunu, organizasyon biçimini ve pratik mantığını şu 
şekilde ifade etmektedir: “Ben size nisbeten kardeşim, mürşidlik haddim değil. Üstad 
da değilim belki ders arkadaşıyım. Ben sizin kusuratıma karşı şefkatkârâne dua ve 
himmetlerinize muhtacım. Benden himmet beklemeniz değil bana himmet etmenize 
istihkakım var. Cenâb-ı Hakk’ın ihsan ve keremiyle sizlerle gayet kudsî ve gayet ehem-
miyetli ve gayet kıymettar ve her ehl-i îmana menfaatli bir hizmette taksîm-ül mesaî 
kaidesiyle iştirak etmişiz. Tesanüdümüzden hâsıl olan bir şahs-ı mânevînin fevkalâde 
ehemmiyet ve kıymeti ve üstadlığı ve irşadı bize kâfidir.”22

Risale’nin manevi meclisi herkese yapmış olduğu iman hizmetine göre ona manevi 
bir makam ve konum vermektedir. Risale’nin manevi meclisinde elde edilen manevi 
makamın dışında hiçbir dünyevi karşılığın ve makamın peşine düşülmemelidir. Ma-
kam, mevki ve ücret gibi arayışlara girmek iman ve Kur’an hizmetini zayıflatmaktan 
başka bir işe yaramamaktadır. Makam ve mevki çekişmeleri yerine Risale manevi 
meclisinde ihlas ve ilişkinin maksimum düzeyde geliştirilmesi ve derinleştirilmesi 
gerekmektedir. Nursi Risale meclisinde esas olanın iktidar değil ilişki ve ihlas oldu-
ğunu ifade etmektedir: “Risale-i Nur’un talimatı dairesinde ve bizlere bahşettiği hiz-
met noktasında feyizli makamlara kanaat etmeliyiz. Haddinden fazla fevkalâde hüsn-i 
zan ve müfritane âlî makam vermek yerine fevkalâde sadakat ve sebat ve müfritane 

21 Nursi, Kastamonu Lahikası, 99.
22 Nursi, Kastamonu Lahikası, 114.
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irtibat ve ihlas lâzımdır. Onda terakki etmeliyiz.”23 Nursi kendisi için üstad sıfatı dâhil 
hiçbir nitelemenin kullanılmamasını, üstad sıfatına sadece Risale-i Nur’un sahip oldu-
ğunu söylemektedir. Risale hareketinde asıl olan kişi değil metindir. 

İnsanın en büyük düşmanı benliğidir. Kişinin benliğini ve egosunu kurban etme-
den insanla bütünleşmesi mümkün değildir. Nursi kişiyi egodan vazgeçip daha geniş 
bir benlik anlayışına ulaşmaya davet etmektedir: “Bu zaman ehl-i hakikat için şahsi-
yet ve enaniyet zamanı değil. Zaman cemaat zamanıdır. Cemaatten çıkan bir şahs-ı 
manevî hükmeder ve dayanabilir. Büyük bir havuza sahib olmak için bir buz parçası 
hükmündeki enaniyet ve şahsiyetini o havuza atmaktır ve eritmek gerektir. Yoksa o 
buz parçası erir, zâyi olur; o havuzdan da istifade edilmez.”24 İnsanın egodan daha 
büyük bir manevi şahsiyet olması için egodan vazgeçmesi lazımdır. Risale-i Nur’un 
manevi meclisinin bir üyesi olmanın bedeli egodan vazgeçmektir. Kişi Risale-i Nur’un 
aydınlık meclisi içinde kişiliğini inceltmekte, olgunlaştırmakta ve geliştirmektedir. 
Egosundan vazgeçmediği sürece kişinin Risale-i Nur’un aydınlığından yararlanması 
mümkün değildir.

 Risale-i Nur hizmetinde asıl olan takvadır. Nur talebelerinin günahlardan sakın-
ması gerekmektedir. Günah ve fısk tahribatına karşı Risale kişinin takvasını ve kişi-
liğini onarmaktadır. Bu bağlamda Risale doktrini için gençler çok özel bir gruptur. 
Nursi’nin doktrinine göre gençlik geçici zevkler uğruna harcanacak bir nimet değildir. 
Nursi gençlik nimetinin kalıcı olan ebedi gençliğin kazanımının sermayesi olması için 
imana dayalı bir hayatın önemini şu şekilde ifade etmektedir: “Sizdeki gençlik kat’i-
yen gidecek. Eğer siz daire-i meşruada kalmazsanız o gençlik zâyi olup başınıza hem 
dünyada hem kabirde hem âhirette kendi lezzetinden çok ziyade belâlar ve elemler 
getirecek. Eğer terbiye-i İslâmiye ile o gençlik nimetine karşı bir şükür olarak iffet 
ve namusluluk ve tâatte sarfetseniz o gençlik mânen bâki kalacak ve ebedî bir genç-
lik kazanmasına sebeb olacak. İhtiyarlandıkça zaman Kur’an da gençleşiyor.”25 Nursi 
insanın gençliğinin geçiciliğine vurgu yaparken Kur’an mesajının gençliğinin kalıcılı-
ğına vurgu yapmaktadır. Kur’an bin dört yüz yıl önce indirilmiş eski bir kitap asla de-
ğildir. Kur’an bin dört yüz yıldır yaşlanan dünyayı gençleştiren kitaptır. İnsana ebedi 
gençliği kazandıracak rehber, Kur’an’ın hep genç ve taze kalan mesajıdır. Risale-i Nur 
Kur’an’dan beslenerek zamanımıza ve insana yapılan iman aşısıdır. Risale insanlığa 
ebedi gençliği kazandırmak isteyen bir gençlik ve gençleştirme hareketidir. 

23 Nursi, Kastamonu Lahikası, 115.
24 Nursi, Kastamonu Lahikası, 180.
25 Nursi, Kastamonu Lahikası, 213.
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Fıtrata Uygun İman Hizmeti

İman hizmeti insani gayret sınırları içinde yapılmalıdır. Risale-i Nur insani çabanın 
ürünü olan bir iman hizmetidir. Nursi talebelerine iman ve Kur’an’a hizmet etmele-
rini, zorlama tutum ve davranışlara girmemelerini söylemektedir: “Risale-i Nur’un 
mesleği ise: Vazifesini yapar, Cenâb-ı Hakk’ın vazifesine karışmaz. Vazifesi, tebliğdir. 
Kabul ettirmek, Cenâb-ı Hakk’ın vazifesidir.”26 İnsanın Allah’ın işine karışmaması çok 
önemlidir. İnsan çoğu zaman üzerine düşeni yapmayıp ilahi alana girme yanılgısı-
na düşmektedir. Nursi iman hizmetini insani bir çaba olarak görüp ilahi alanın ihlal 
edilmemesini kırmızı çizgi olarak ortaya koymaktadır. İman hizmeti insani bir çaba 
olduğu için hiçbir insanı dışlamaz. Nursi Risale’nin iman hizmeti çağrısının aydınlık 
ve şefkat yönünü şu şekilde ifade etmektedir: “Hem elimizde nur var, topuz yok. Nur 
kimseyi incitmez, ışığıyla okşar.”27 Risale-i Nur bütün insanları iman hizmetine çağı-
ran kapsayıcı bir insanlık mesajıdır. Risale-i Nur’un insanları davet ettiği iman hizmeti 
bir aydınlanma ve merhamet faaliyetidir. Zorlama, şiddet, tehdit ve baskı hiçbir şekil-
de iman hizmetinin özüyle bağdaşmamaktadır. İnsani bir çaba olarak iman hizmetin-
de kişiler farklı görüşlere ve metodlara sahip olabilirler. 

Nursi iman hizmetinde insani farklılıkların kişiselleştirilmemesi ve çatışmaya dö-
nüştürülmemesi gerektiği konusunda insanların kendilerini terbiye etmesi gerekti-
ğini öğütlemektedir. İman hizmetinin insani kaprislere kurban edilmemesi gerektiği 
konusunda takip edilmesi gereken tutum ve yolu Nursi şu şekilde ifade etmektedir: 
“Nefis ve şeytan sizi kardeşinize karşı itiraza ve haklı olarak tenkide sevkettiği va-
kit deyiniz ki: ‘Biz değil böyle cüz’î hukukumuzu, belki hayatımızı ve haysiyetimizi ve 
dünyevî saâdetimizi, Risale-i Nur’un en kuvvetli rabıtası olan tesanüde feda etmeye 
mükellefiz. O bize kazandırdığı netice itibariyle dünyaya, enaniyete ait herşeyi feda 
etmek vazifemizdir.’ deyip nefsinizi susturunuz! Medar-ı niza’ bir mes’ele varsa meş-
veret ediniz. Çok sıkı tutmayınız, herkes bir meşrebde olmaz. Müsamaha ile birbirine 
bakmak, şimdi elzemdir.”28

Farklılıklardan dolayı insanlar arasında katı ve aşılmaz duvarların oluşturulma-
ması çok önemlidir. Nursi iman hizmetinde insanlar arasında daimi ilişkinin ve iş 
birliğinin önemini sürekli olarak vurgulamaktadır. Risale-i Nur doktrini iman hizme-
tinde bütün insanları kardeş haline getirmiştir. Kardeşler arası ilişkiler kardeşlik hu-
kukukunun gereği olan bir çerçevede yürütülmelidir. Risale-i Nur insanlar arasında 
kardeşliği iman hizmeti zemininde gerçekleştiren büyük bir aydınlanma ve rahmet 

26 Nursi, Kastamonu Lahikası, 318.
27 Nursi, Kastamonu Lahikası, 304.
28 Nursi, Kastamonu Lahikası, 289
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hareketidir. Nursi insanların birbirlerini kardeşlik temelinde konumlandırmaları ge-
rektiğini şu şekilde ifade etmektedir: “Risale-i Nur şakirdleri ene’yi nahnü’ye tebdil 
ettikleri yani enaniyeti bırakıp Risale-i Nur dairesinin şahs-ı mânevîsinin hesabına 
çalışması, ben yerine biz demeleri ve ehl-i tarîkatın ‘fena fi’ş-şeyh’ ve ‘fena fi’r-resul’ 
ve nefs-i emmareyi öldürmek gibi riyadan kurtaran vasıtaların bu zamanda birisi de 
‘fena fi’l-ihvan’ yani şahsiyetini kardeşlerinin şahs-ı manevîyesi içinde eritip öyle dav-
randığı için inşâallah ehl-i hakikatın riyadan kurtulmaları gibi bu sır ile onlar da kur-
tulurlar.”29 Risale-i Nur manevi bireyin yani şahs-ı manevinin doktrinleşmiş halidir. 
Manevi ferid makamı Risale’de gerçekleşmiştir. Risale’nin varoluş nedeni olan iman 
hizmeti insanları kardeş kılarak ilişkilendirmekte ve birleştirmektedir.

Bireyin Hakları Çoğunluğa Kurban Edilemez!

Risale insanlar arasında dayanışmayı ve iş birliğini teşvik etmesine rağmen birey-
sel hakların her şeyin üstünde olduğunu ifade etmektedir. Kardeşlik hukuku hiçbir şe-
kilde bireyin haklarının çoğunluğa feda edileceği anlamını içermemektedir. İnsanlar 
arasında kardeşliği sağlayacak olan hukukun korunmasıdır. Nursi bireyin haklarının 
çoğunluğun çıkarı gibi bir gerekçeye feda edilemeyeceğini net olarak ifade etmekte-
dir: “Mimsiz gaddar medeniyetin zâlîmane düsturu olan ‘Cemaat için ferd feda edilir, 
milletin selâmeti için cüz’î hukuklara bakılmaz’ diye öyle dehşetli bir zulüm meydanı 
açmış ki kurûn-ı ûlâ vahşetlerinde de emsali vuku bulmamış. Kur’an-ı mu’cizü’l-be-
yan’ın adalet-i hakikiyesi bir ferdin hakkını cemaata feda etmez; ‘Hak, haktır; küçüğe 
büyüğe, aza çoğa bakılmaz’ diye kanun-ı semavî ve hakikî adalet noktasında Risale-i 
Nur şakirdleri gibi hakikat-ı Kur’aniye ile meşgul adamlar zaruret olmadan lüzumsuz, 
yalnız hevesli bir merak için, netice itibariyle faidesi bulunan ve netice daha gelme-
den evvel lüzumsuz bakmak ve zâlîmane tahribatlarını alkışlamak suretiyle İslâmiyet 
ve Kur’an lehine hizmet edeceği o cereyanın harekâtını fikren takib etmekle meşgul 
olmak münasib olmadığı için; nefis de, akıl ve kalbe tâbi olup merakını bırakmış diye 
anladım.”30 Risale bir aydınlanma hareketi olarak insanlar arasında kardeşlik ve rah-
met bilincini oluşturmayı hedeflediği gibi derin bir hukuk bilinci oluşturmayı da he-
deflemektedir. Risale kardeşlik, rahmet ve hukuku iman ve insanlık temelinde bütün-
leştirmektedir.

İman hizmetini kardeşlik, rahmet ve hukuk temelinde kurumsallaştıran Risale 
doktrini iman hizmetinin gayrimeşru insanların, otoritelerin, güçlerin ve yapıların 
emellerine alet edilmemesi gerektiğini savunmaktadır. İman ve Kur’an hizmeti imana 

29 Nursi, Kastamonu Lahikası, 228.
30 Nursi, Kastamonu Lahikası, 188.
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ve Kur’an’a uygun ilişkilerle ve kişilerle yapılır. Kur’an’ın hakikati zalimlerin yardımı 
ve güçlerine dayanmaktan uzak durmayı gerektirmektedir. İman ve Kur’an hizmeti 
zalimlerin ve azgınların yardımına muhtaç hale getirildiği takdirde yozlaşma ve çü-
rümenin başlayacağını Nursi şu şekilde ifade etmektedir: “İşte böyle hiçbir kanun-ı 
adalete ve insaniyete ve hiçbir düstur-ı hakikata ve hukuka muvafık gelmeyen boğuş-
malardan elbette âlem-i İslâm ve Kur’an teberri eder. Yardımcılıklarına tenezzül edip 
tezellül etmez. Çünkü onlarda öyle dehşetli bir fir’avunluk, bir hodgâmlık hükmedi-
yor değil Kur’an’a, İslâm’a yardım belki kendine tâbi ve âlet etmekle elini uzatır. Öyle 
zalimlerin kılınçlarına dayanmak hakkaniyet-i Kur’aniye elbette tenezzül etmez.”31 
Hukuk, özgürlük, barış ve adalet ilkeleri çerçevesinde iman ve Kur’an hizmeti yerine 
getirilmelidir. Kur’an ve iman hizmetinin güç ve iktidar merkezli siyasete alet edilmesi 
Risale doktrininin insanlığı davet ettiği aydınlanma ve şefkat mesajına aykırıdır. İman 
hizmetinin siyasete alet edilmesi Kur’anî hakikatlerinin içini boşaltmakta, sıradanlaş-
tırmakta ve anlamsızlaştırmaktadır. 

Nursi, Kur’an hakikatlerinin hiçbir siyasi amaç için ucuzlatılamayacağını, pazara 
düşürülemeyeceğini şu şekilde ifade edilmektedir: “Evvelâ: Kur’an bizi siyasetten 
men’etmiş tâ ki elmas gibi hakikatları ehl-i dünyanın nazarında cam parçalarına in-
mesin.”32 Kur’an’ın mesajı siyasete alet edilmeyeceği gibi Kur’an ve iman hakikatlerini 
insanlığa açıklayan Risale-i Nur da siyasi iktidar mücadelesinin yapıldığı bir pazarda 
kullanılamaz, istismar edilemez ve araçsallaştırılamaz. Risale-i Nur sadece Kur’an ve 
imanı anlatan bir araçtır. Nursi Risale’nin hiçbir dünyevi amaç için araçsallaştırılama-
yacağını kesin bir dille şöyle vurgulamaktadır: “Risale-i Nur ve ondan tam ders alan 
biz şakirdleri değil dünya siyasetlerine belki bütün dünyaya karşı da Risale-i Nur’u 
alet edemeyiz ve şimdiye kadar da etmemişiz.”33

Risale insanlığa iman, rahmet ve kardeşlik mesajı sunan bir nurdur, aydınlan-
madır ve olgunlaşmadır. İktidar için yapılan siyaset, karartma, acımasızlık, baskı, 
çarpıtma, düşmanlık ve çatışma üzerine bina edilmiştir. Risale’nin gerçekleştirmek 
istediği kardeşlik ve merhamet ilişkisi siyasetin vahşiliğinden uzak durmayı gerek-
tirmektedir. Siyasetten kopuş, Risale’ye tam bağlanış asıldır. Zalimlerin siyaset adın-
daki kirli iktidar oyunları iman hakikatlerini ve imana hizmeti kirletmektedir. İman 
ve Kur’an hizmetinin saflığının bozulmaması için Nur talebelerinin Risale-i Nur’un 
aydınlık mesajını kirli siyaset oyunlarına bulaştırmama konusunda çok hassas olma-
ları gerektiğini Nursi şöyle ifade etmektedir: “Hem Risale-i Nur’un has talebeleri bâki 
elmaslar hükmünde olan hakaik-i îmaniyenin vazifesi içinde iken zâlimlerin satranç 

31 Nursi, Kastamonu Lahikası, 257.
32 Nursi, Kastamonu Lahikası, 296.
33 Nursi, Kastamonu Lahikası, 296.
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oyunlarına bakmakla vazife-i kudsiyelerine fütur vermemek ve fikirlerini onlar ile  
bulaştırmamak gerektir.”34 Bütün çaba Risale-i Nur’un gelecekte yok olmamak üzere 
kökleşmesi için sarf edilmelidir.

Nursi sahih insani değerlerin kendilerini siyasetten uzak tuttuğunu veciz bir şekil-
de şöyle ifade etmektedir: “Şefkat, vicdan, hakikat, bizi siyasetten men’ediyor… Onun 
için siyaset yoluyla idare ve âsâyişi ihlâl tarzında neticenin husûlü de meşkuk olduğu 
halde girmek Risale-i Nur’un mahiyetindeki şefkat, merhamet, hak, hakikat şakird-
lerini men’etmiş.”35 Risale’nin iman ve Kur’an hizmetinin dışında siyaset, makam ve 
şöhret için araçsallaştırılması iman hizmetinin olmazsa olmazı olan ihlası tahrip et-
mektedir. İnsanlar arası çatışmalarda hiç kimse Kur’an ve Risale’yi kendisine maske 
yaparak gerçek arzu ve amaçlarını gizlememelidir. Kur’an ve Risale hiçbir iktidar mü-
cadelesinde silah ve araç olarak kullanılamazlar.

İman Hizmetinin İktidar ve Siyaset için Kullanılmaması

Risale-i Nur’un varoluş amacı iman hizmetidir. İman hizmetini kırılgan cam par-
çaları gibi değersizleştirmemek, önemsizleştirmemek ve banallaştırmamak lazımdır. 
Nursi iman hizmetinin en yüksek faaliyet olduğunu ve bu yüzden hizmetin yozlaştırıl-
maması gerektiğini düşünmektedir. Dinin hiçbir şekilde siyasete, iktidara ve şöhrete 
alet edilmemesi gerekmektedir. Siyaset ve iktidar için araçsallaştırılan din ve dindar-
lık yozluk ve çürüme meydana getirmektedir. Nursi’nin mesajı imanın dünyevi güç, 
siyaset ve tatmine alet edilmemesi gerektiği şeklindedir. İman hizmeti karşılığında 
hiçbir dünyevi makam, şöhret veya maddiyat talep edilemez. Nursi dünyayı hizmet 
yurdu olarak şöyle değerlendirmektedir: “Bu dünya dârü’l-hizmettir, ücret almak yeri 
değildir. Â’mâl-i sâlihanın ücretleri, meyveleri, nurları berzahta, âhirettedir. O bâki 
meyveleri bu dünyaya çekmek ve bu dünyada onları istemek âhireti dünyaya tâbi et-
mek demektir. O amel-i sâlihin ihlâsı kırılır, nuru gider. Evet o meyveler istenilmez, 
niyet edilmez.”36 Dünyanın ebedi hayatı kazandıracak bir hizmet yeri olarak tasavvur 
edilmesi Risale doktrininin dünya ve hayat konseptini manevi bir anlam çerçevesine 
oturtması olarak anlaşılabilir.

Risale-i Nur doktrininin kırmızı çizgisi imanın iktidar için araçsallaştırılmaması-
dır. Risale’ye bağlılık, ilgi göstermek ve onu takip etmek her şeyin üstündedir. Nursi 
Risale’yi şahsı dâhil her türlü kişi, makam ve mevkinin üstünde değerlendirmektedir. 

34 Nursi, Kastamonu Lahikası, 296.
35 Nursi, Kastamonu Lahikası, 296.
36 Nursi, Kastamonu Lahikası, 168.
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Nursi için en büyük makam Risale-i Nur talebesi olmaktır. Nursi bizzat kendisini bir 
Nur talebesi olarak nitelemektedir.37

Sonuç

Nursi her zaman umutludur. Nursi’nin dünyasında ümitsizliğe yer yoktur. O in-
sanlığa hep ümitvar olma mesajı vermektedir: “Me’yus olma! Senin öyle sarsılmaz bir 
nokta-i istinadın ve öyle mağlûb edilmez muhteşem orduların ve tükenmez ihtiyat 
kuvvetlerin var ki dünya toplansa karşısına çıkamaz. Senin şimdilik mağlûbiyetinin 
bir sebebi bir cemaate ve bir şahs-ı mâneviye karşı bir neferi göndermenizdir. Çalış 
ki herbir neferin istinad noktaları dairelerinden mânen istifade ettiği kuvvetli kuvve-i 
mâneviye ile bir şahs-ı mânevî ve bir cemiyet hükmüne geçsin.”38 İmani, İslami ve 
insani bir diriliş ve direniş hareketi olarak Risale-i Nur umut, sevgi, kardeşlik, şefkat 
ve dayanışmayı esas almaktadır.

Said Nursi büyük bir mektup yazarıdır. Talebelerine yolladığı mektuplar büyük bir 
moral, klavuz ve strateji kaynağıdır. Risale-i Nur’un arka planındaki insanlar arası iliş-
kiler mektuplarda ortaya çıkmaktadır. Kastamonu Lahikası Risale-i Nur tecrübesinin 
kişiler düzeyinde nasıl tecrübe edildiğini ortaya koyan önemli metinlerdir. Lahikalar-
da Said Nursi ve talebeleri arasındaki ilişkilerin niteliği ortaya çıkmaktadır. Nursi ve 
talebeleri arasındaki ilişkiyi mütevazi, sade, abartıdan uzak, sivil ve samimi bir şekil-
de yürütülen ilişkiler olarak değerlendirmek mümkündür.

Said Nursi sadece talebelerine mektup yazmamaktadır. Nursi talebelerinin şah-
sında bütün insanlığa yazmaktadır. Risale-i Nur’a ulaşan herkes bu eserleri diğer in-
sanlara ulaştırmakla yükümlüdür. Yani bir nur postacısı olma yükümlülüğü ile karşı 
karşıyadır. O dönem şartları içinde Nursi’nin talebelerinin görevi Risale-i Nur’u bas-
mak, çoğaltmak ve yaygınlaştırmaktı. Bugün ise Risale-i Nur’un mesajının insanlığa 
otantik bir şekilde anlatılması, sunulması ve bu konuda derin bir kavrayışın ve anla-
yışın geliştirilmesi gerekmektedir. Bu mektuplar kişilere özel yazılmış mektuplar de-
ğildir. Bütün gelecek kuşaklara yazılan yarına yazılmış mektuplardır. Bu mektupların 
Risale-i Nur’un bir parçası olarak basılmasının nedeni budur. Bu mektuplar sayesinde 
herkesin Said Nursi ile bir iletişim ve diyalog içerisinde olması hedeflenmekte, Nur 

37 “Ben size nispeten kardeşim; mürşidlik haddim değil. Üstad da değilim, belki ders arkadaşıyım. Ben 
sizin, kusuratıma karşı şefkatkârâne dua ve himmetlerinize muhtacım.” (Nursi, Kastamonu Lahikası, 114), 
“Ben de Risale-i Nur'un talebesiyim. Bir risaleyi şimdiye kadar yüz defa okuduğum halde yine okumaya 
muhtaç oluyorum. Ben sizlerin ders arkadaşınızım.” (Bediüzzaman Said Nursi, Tarihçe-i Hayat [İstanbul: 
Söz Basım Yayın, 2012], 862).
38 Nursi, Kastamonu Lahikası, 71.
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talebelerinin şefkat ve motivasyonlarını kıyamete kadar arttıran metinler olmaları 
amaçlanmaktadır.

Said Nursi her talebesine çok değerli bir fert olarak yaklaşmaktadır. Her ferdin 
yapmış olduğu Risale-i Nur faaliyetinin değerli olduğu ve bu hizmette hiç kimsenin 
yaptığının küçümsenmeyeceğini hissettirmektedir. Said Nursi kişilere olan saygısını 
ve sevgisini çok ince bir şekilde ortaya koymaktadır. Said Nursi talebelerine nezaket, 
zerafet, edep ve inceliğin en üst örneği olan sıfatlarla seslenmektedir. “Aziz, sıddık, 
mübarek kardeşlerim ve hizmet-i Kur’aniye ve imaniye’de ihlaslı ve kuvvetli ve şanlı 
arkadaşlarım!” hitabı iltifat olmanın ötesinde Risale’nin insanlar arasında kurduğu 
sahih insani ilişkinin niteliksel ifadesidir. Risale-i Nur talebeleri arasında Said Nur-
si dâhil herkes kardeş olarak konumlanmıştır. Bir ast-üst ilişkisi yoktur. Bu hitaplar 
herkesin bu hizmette “Bir Numara” olduğunu göstermektedir, çünkü herkes kardeştir. 
Herkesi Bir Numara konumunda kardeş yapan değer ise Kur’an ve iman hizmetidir. 
Bu hizmetin ihlas, fedakârlık ve coşkuyla yapılması herkesi bu hizmetin öncü kadrosu 
konumuna getirmektedir. Hitaplar iltifat olmanın yanında Risale-i Nur talebelerinin 
sahip olması gereken nitelikleri göstermektedir. Lahikalarda kullanılan dil, kalp ve 
akıl saflığının eyleme ve tecrübeye dönüşmüş doktrinasyonudur.

Risale-i Nur pratik bir hayat klavuzudur. Risale-i Nur iman ve İslam’ın doktriner ve 
pratik olarak tecrübe edilmesini ifade etmektedir. İmanın ve İslam’ın tecrübe edilmesi 
karşısında kişiler çok farklı olumlu ve olumsuz durumlarla karşılaşabilirler. Lahika-
lar olumlu ve olumsuz düşünceler, duygular ve davranışlar karşısında takip edilecek 
tutum, davranış ve stratejiyi anlatmaktadır. Lahikalar zor zamanda ağır şartlarla nasıl 
başa çıkılacağının ve sosyal ilişkilerde nasıl davranılacağının ratik klavuzlarıdırlar. 
Nursi’nin sosyolojik tahayyülü Lahikalarda kendisini ortaya koymaktadır. Lahikalar 
pratik-sosyal düzlemde nasıl davranılacağı konusunda yoldaki işaretleri koyan derin-
likli yol göstericilerdir.
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MICHAEL J. SANDEL VE SAİD NURSİ’DE FAYDACILIK ELEŞTİRİSİ

İlhan ÖZGÖK1

Öz

“Ey insanlar! Şüphesiz sizi bir erkek ile bir dişiden yarattık, tanışasınız diye sizi 
kavim ve kabilelere ayırdık” (Hucurât 49/13) ayetinin de işaret ettiği gibi insan sosyal 
bir varlıktır. Fıtratı gereği insanoğlu toplumlar, medeniyetler ve devletler kurmuş ve 
kurmaya da devam etmektedir. Bu özelliği sayesinde ilim, bilim ve sanatta gelişme 
göstermiş ve gelişmiştir. Ancak bu toplumsal düzen ve gelişmenin sağlanabilmesi için 
elbette ki en önemli şartlardan biri de adâletin sağlanabilmesidir. Adâletin ne olduğu 
ve nasıl sağlanacağı üzerine tartışmalar insanlık tarihi kadar eskidir ve kutsal metin-
lerde de önemli bir yer tutmaktadır. Bu çalışmamızda Batılı düşünürlerin faydacılık 
ve hazcılık gibi seküler, materyalist görüşlerine karşılık İslami anlayış Said Nursi’nin 
değerlendirmeleri üzerinden aktarılmaya çalışılacaktır.

Anahtar Kelimeler

Adâlet, faydacılık, hazcılık, adâlet-i mahza, adâlet-i izafiye

MICHAEL J. SANDEL VE SAID NURSIS CRITIQUE OF UTILITARIANISM

Abstract

“O mankind! We created you from a single (pair) of a male and a female, and made 
you into nations and tribes, that ye may know each other (not that ye may despise 
each other)” (Hucurât 49/13), human beings are social beings. In accordance with 
the nature of human societies, civilizations and states have established and continues 
to establish. Thanks to this feature; wisdom, science and art has developed and still 
developing. However, of course, one of the most important conditions for achieving 
this social order and development is ensuring justice. Debates about what justice is 
and how to achieve it is as old as human history and holds an important place in the 
sacred texts. In this study, Islamic tradition will be tried to be conveyed through Said 
Nursi’s evaluations in response to the secular, materialist views of Western thinkers 
such as utilitarianism and hedonism.

Key Words

Justice, utilitarianism, hedonism, absolute justice, relative justice

1 Yüksek lisans öğrencisi, Celal Bayar Üniversitesi, (ilhan299@gmail.com)
Gönderim Tarihi: 20.09.2019, Kabul Tarihi: 15.10.2019

Köprü • Sayı: 144 • Eylül-Aralık 2019 • ISSN: 1300-7785 • ss. 61-74

61



Bu makalede ilk olarak faydacılık doktrini hakkında kısa bilgi verilmekte, daha 
sonra Michael J. Sandel’in faydacılık doktrinine yönelik eleştirilere değinilmekte ve en 
sonunda da Said Nursi’nin konu hakkındaki yaklaşımı ele alınmaktadır.

Giriş

Doğru olanın, âdil olanın ne olduğu ve nasıl belirleneceği üzerine tartışmalar in-
sanlık tarihi kadar eskidir. Eflatun’dan Kant’a kadar hemen tüm düşünürler bu konu-
ya büyük ilgi göstermiş ve farklı görüşler dile getirmişlerdir. Belki de hiçbir konu bu 
kadar tartışılmış olmasına rağmen böylesine cevapsız kalmamıştır. Halen tartışılmaya 
ve yorumlanmaya devam edilmektedir.2

Uzun zaman boyunca bu konuda en genel kurallar dini öğretiler vasıtası ile ta-
nımlanmıştır. Gönderilen her peygamber insanlığa tevhid inancı ile birlikte adâlet, 
hukuk, ilim ve ahlak öğretileri de getirmişlerdir. Ancak zamanla bu öğretilerde yaşa-
nan bozulmalar tekrar tekrar tâdil edilme ihtiyacına sebep olmuştur. Son peygamber 
Hz. Muhammed (asm) ile de ilahi son tâdilat yapılmıştır denilebilir. İnsanlığa Kur’an 
vasıtasıyla iletilen dört ana mesaj tevhid, nübüvvet, haşir ve adâlet olmuştur. Bu ilahi 
mesajları kabul eden Ortadoğu ve çevre coğrafyalar hukuk, siyaset, ahlak ve bilim ala-
nında gelişmeler göstererek medeni birçok toplum ve devletler kurmuşlardır. 

Ancak bu tebliği kabul etmeyen coğrafyalar, özellikle de Avrupa Kıtası bir gerile-
me dönemi yaşayarak karanlık çağ olarak tanımlanan Orta Çağ dönemini yaşamıştır. 
Tahrif olan İsevilik dini kilise ve din adamlarının menfaat üzerine işleyen ve kendile-
rine tehdit olarak gördükleri her şeyi yasaklayan bir yapıya bürünmeleri gerilemenin 
ana sebebi olmuştur. Toplum tarafında ise bu baskıcı ve yasaklayıcı anlayış ve düzene 
karşı oluşmaya başlayan hissiyat zamanla bilim, sanat ve fikri alanlarda gelişmelere 
sebep olmuş, Rönesans ve Reform hareketlerinin başlamasını sağlamıştır. Ne yazık ki 
yaşanan bu gerileme sürecinin sorumlusu kendi tahrif ettikleri dini anlayışları olma-
sına rağmen genelleme yapılarak tüm dinler sanık kürsüsüne oturtularak yargılanmış 
ve gerilemenin başlıca sebebinin dini inançlar olduğu yanılgısına düşülmüştür. 

Dini inançlara karşı gelişen tepki hareketleri bilim, sanat, siyaset, ahlak ve hukuk 
gibi birçok alanda devrimlere sebep olmuştur. Bu süreçte dini öğretilerin sosyal ve si-
yasal hayattan dışlanması ile birlikte “adâlet” ve “doğru” kavramları üzerine alternatif 
fikirler üretilmeye başlanmıştır. Bu yaklaşımlardan birisi de faydacılık doktrinidir. 

Bu ve benzeri doktrinler sekülerleşme, rasyonelleşme ve aydınlanma gibi döne-
min popüler fikir akımları sebepleri ile ahlâki, dini ve örfi değerlerden soyut bir yapı 

2 Hans Kelsen, “Adâlet Nedir?”, Türkiye Barolar Birliği Dergisi 107 (2013): 431.
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teşkil etmişlerdir. Tamamen kişinin faydasını, hazzını ve menfaatini maksimize ede-
cek bir yol izlenirken paylaşma, yardımlaşma, kanaat ve hatta hediyeleşme gibi insani 
değerler ise dışlanmıştır. 

1. Jeremy Bentham ve Faydacılık

Fayda-haz-yarar ve karşısında elem-acı-zarar kavramları tarihte pek çok filozof 
ve düşünür tarafından tartışılmıştır. Bu kavramlar üzerinden uygulamaya yönelik ge-
nel bir felsefe kuramı geliştiren ise Jeremy Bentham (1748-1832) olmuştur. Bentham 
bir İngiliz filozofu ve yasal reformcudur. Hukuk eğitimi almasına rağmen avukat ola-
rak çalışmamıştır. Hukuku uygulayan olmak yerine onu ıslah eden olmak amacıyla 
yazılar yazmış, eserler kaleme almış ve projeler hazırlamıştır. Hayatını genel olarak 
İngiltere’de geçiren Bentham aralarında Türkiye’nin de olduğu yurt dışı gezileri de 
yapmıştır. 1785’in Kasım-Aralık aylarında yaklaşık iki buçuk ay İzmir ve İstanbul’da 
ikamet etmiştir.3 Bentham fikirleri ile hem kendi dönemi hem de günümüz siyasetçi, 
ekonomist, iş adamları ve hatta sıradan vatandaşları bile derinden etkilemiştir. 

Bentham tamamen seküler bir fikir yapısına sahiptir, öyle ki doğal haklar düşün-
cesini “süslü saçmalıklar” olarak tanımlamıştır. Ona göre yapılması gereken doğru şey 
faydayı maksimize edecek şeydir. Bentham “faydacılık” ile hazzı ve mutluluğu üreten 
ve acıyı engelleyen şeyi kastetmektedir.4 Ona göre herkes kendi faydasını maksimize 
ederse bu toplumun da faydasının maksimum olmasını sağlayacaktır. 

Bentham “faydacılık” (utilitarianism) felsefesinin en başta hukuk ve siyaset olmak 
üzere uluslararası ilişkiler, eğitim ve iktisat gibi birçok alanda uygulanabileceğini id-
dia etmiş ve bunu başarmak için yoğun çaba sarf etmiştir. Bu çabaları neticesinde 
İngiltere başta olmak üzere Avrupa ve Amerika ülkelerinde genel kabul görmeye baş-
lamıştır. Sanayi Devrimi ile birlikte güçlenen ve sömürgecilik faaliyetleri ile dünya ge-
neline yayılan İngiltere sayesinde farklı coğrafyalara da taşınmıştır.5

Jeremy Bentham en önemli eseri kabul edilen ve faydacılık hakkındaki görüş ve 
değerlendirmelerini içeren eseri Ahlak ve Yasama İlkelerine Giriş’i 1789’da yayımla-
mıştır. Bu kitabının giriş bölümünde şu tanımlamayı yapar:

“Doğa insanı haz ve acının egemenliği altına koymuştur. Ne yapmamız gerektiğini 
ve ne yapacağımızı onlar belirler. Bir yandan doğru ve yanlışın standardı öte yandan 
neden-sonuç zinciri onların tahtına bağlanmıştır. Bütün eylemlerimiz, söyledikleri-
miz ve düşüncelerimizde bizi onlar yönetir; onlara tabiiyetten kurtulmak için sarf 

3 Harun Anay, “Jeremy Bentham’ın Etkisi ve Yararcılığın Çağdaş Arap Düşüncesine Girişi”, Osmanlı Araştır-
maları Dergisi 37 (2011): 102.
4 Michael J. Sandel, Adâlet, Yapılması Gereken Doğru Şey Nedir?, trc. Mehmet Kocaoğlu (Ankara: Eksi Ki-
taplar, 2018), 59.
5 Anay, “Jeremy Bentham’ın Etkisi ve Yararcılığın Çağdaş Arap Düşüncesine Girişi”, 100.
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ettiğimiz her çaba onları kanıtlamaya ve doğrulamaya hizmet edecektir. (…) [Fayda 
ilkesini] sorgulamaya girişen sistemler anlam yerine anlamsız seslerle, akıl yerine 
kaprisle ve aydınlık yerine karanlıkla uğraşır. (Ahlak ve Yasam İlkelerine Giriş, Bölüm 
I: Fayda İlkesi, madde 1)”6

Bentham’ın muhakemesi şu şekildedir; “hepimiz haz ve acı duyguları tarafından 
yönetiliriz. Bu duygular bizim ‘mutlak efendilerimizdir’, yaptığımız her şeyde ve yap-
mamız gereken şeye karar verirken bizi yönetirler. Doğrunun ve yanlışın standardı 
onların tahtına bağlıdır.” Mantıksal kurgusu esasında basittir; bir karar verirken bu 
kararın faydalarını toplar ve zararlarını bu toplamdan çıkarırsak ve sonuç diğer alter-
natiflerinden daha pozitifse doğru olanı belirlemiş oluruz.7

Bentham’ın ilkeleri şu şekilde ifade edilebilir: 

a) Bütün fertlerin hayattan beklentisi mutluluğunu maksimize etmek ve mut-
suzluktan kaçınmaktır. 

b) Hayattaki iyi davranış ilkesi akıllıca davranmaktır. Bu şekilde zevkini maksi-
mum, zahmetini minimum yapabilir. 

c) Toplumsal kurallar ve hukuk sistemi öyle dizayn edilmelidir ki birisine yarar-
lı bir davranış diğerlerine de yararlı olsun. 

d) Zevk ve zahmet hesabında temel ilke toplumsal bilimlerin “en büyük sayı için 
en büyük mutluluk” ilkesini hedef almasıdır.8

Bentham’ın bu yaklaşımı faydanın ölçülmesi üzerine kuruludur. O fayda, haz, yarar, 
zevk ve mutluluk gibi elli sekiz sözcük aktarır ve bunların hepsi aynı manaya geliyor 
gibi değerlendirir. Ona göre bir kişi için faydalı iş ya da oluş ona haz ve mutluluk ve-
rirken acı ve eleme de engel olacak mahiyette olmalıdır. Bu nedenle kişiler alternatif 
durumlar arasında seçim yapmalıdır. Bentham kişilerin farklı haz kaynakları arasın-
dan değerlendirme yaparak seçim yapabileceklerini ifade eder. Ona göre kaynakların 
haz farklılıkları (şiddeti, süresi, kesinliği ya da belirsizliği, yakınlığı ya da uzaklığı) 
kıyaslanabilir ve ölçülebilir mahiyettedir.9

2. Michael J. Sandel ve Faydacılık Doktrinine İtirazları

Çağımızın en önemli siyaset felsefecileri ve düşünürlerinden biri olan Michael 
J. Sandel 5 Mart 1953’te Minneapolis’te Yahudi bir ailenin çocuğu olarak dünyaya  

6 Jeremy Bentham, Ahlak ve Yasama İlkelerine Giriş, trc. Aysel Doğan (Kocaeli: 2008): 381.
7 Sandel, Adâlet, Yapılması Gereken Doğru Şey Nedir?, 59.
8 Bünyamin Duran, “Aktif Asketizm/Radikal Hedonizm ya da Kanaat Ahlakı”, Köprü 67 (1999): 17.
9 Sebile Başok Diş, “Bentham ve Mill’in Klasik Faydacılığı Bağlamında Mutluluk Problemi”, Temaşa Erciyes 
Üniversitesi Felsefe Bölümü Dergisi 7 (2017): 82.
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gelmiştir. On üç yaşında Los Angeles’a taşınmış, orta öğretimini burada tamamlan-
dıktan sonra lisans eğitimini Brandeis Üniversitesi’nde “siyaset” üzerine yapmıştır. 
Doktora derecesini de 1981’de Oxford Üniversitesi’nden almıştır. 

1980’den beri Harvard Üniversitesi Sanat ve Bilim Fakültesi’nde Siyaset Felsefesi 
derslerini vermektedir. Ancak en popüler ve meşhur dersi “Adâlet”tir ki her yıl binler-
ce öğrenci kayıt yaptırmaktadır. Öyle ki 2007 sonbaharında 1.115 öğrenci ile Harvard 
tarihinin en yüksek öğrenci kayıt rakamına ulaşılmıştır. Sınıflar ve hatta konferans 
salonlarının yetmemesi üzerine Sandel ve üniversite yönetimi talebe cevap verebil-
mek için dersi interaktif hale getirmeye karar vermiş ve dersler hem canlı yayın hem 
de video şeklinde izlenebilir hale getirilmiştir. Bu sayede dersler okul öğrencilerini de 
aşarak dünya genelinde izlenmeye başlanmıştır. Devamında Sandel kitabını da yayım-
layarak dünya çapında en çok satanlar arasına girmiştir.

Faydacılık doktrini üzerine değerlendirmelerde bulunan Sandel özellikle verdiği 
örnekler üzerinden bazı itirazlarda bulunmaktadır. Bu örneklerde de görüleceği üze-
re her olayda doğru ve yanlış, siyah ve beyaz kadar bariz belli değildir. Çoğu mevzu gri 
alanda kalabilmektedir. 

Şimdi Sandel’in orijinal adı Justice: What’s the Right Thing to Do? olan Adâlet: Yapıl-
ması Gereken Doğru Şey Nedir? adlı kitabındaki örnekleri ve değerlendirmelerinden 
bazılarını inceleyeceğiz.

2. 1. Miçoyu Feda Etmek

1884’te Güney Atlantik’te batan bir gemiden kurtulmak için filikaya binen dört 
İngiliz denizci, kaptan Thomas Dudley, ikinci kaptan Edwin Stephens, tayfa Edmund 
Brooks ve miço Richard Parker okyanusun ortasında mahsur kalmıştır. Uzun süren 
hayatta kalma mücadelesinden sonra kaptan Dudley içlerinden birini feda etmezlerse 
dördünün de öleceğini düşünür ve birinin feda edilmesi gerektiğine kanaat getirir. 
Ona göre en uygun aday miço Parker’dır. Çünkü hem yetim hem bekâr hem de hasta-
dır. Birkaç akrabası dışında bekleyeni yoktur, ölümü neredeyse kimseyi üzmeyecektir. 
Diğer üç kişinin ise bekleyen aileleri, çocukları ve sevenleri vardır. 

Bu tablo Bentham’ın faydacılık yaklaşımı ile değerlendirildiğinde içlerinden biri-
nin feda edilmesi –ki aksi durumda dördü de ölecektir– ve bu kişinin de miço Parker 
olması doğru görünmektedir. İkinci kaptan Stephens’in itirazına rağmen kaptan Dud-
ley’in emri ile tayfa Brooks tarafından Parker öldürülür ve kalan üç kişi onun kanı 
ve eti ile beslenerek hayatta kalırlar. Dört gün sonra başka bir gemi tarafından kur-
tarılırlarken miço Parker’ın filikadaki cesedi de görülür. İngiltere’ye iade edilirler ve  
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sonrasında yargılanırlar. İngiltere gündemini uzun süre meşgul eden davada önce 
idam kararı çıkar ancak Kraliçe onları affederek cezalarını altışar ay hapse çevirir.10

Sandel bu örnek üzerinden yaptığı değerlendirmesinde şu iki itirazı dile getirmek-
tedir:

Birincisi miçoyu öldürerek elde edilen faydanın ortaya çıkan zarardan daha faz-
la olduğu tartışmaya açıktır. Faydasının daha fazla olduğu kabul edilse bile böyle bir 
cinayeti kabul etmek başka olumsuz sonuçlara sebebiyet verebilir. Örneğin cinayeti 
yasaklayan yasaları zayıflatabilir ve cinayeti tartışılabilir bir boyuta taşıyabilir. Bu da 
olayın toplumsal zararını ve maliyetini arttıran bir unsur olacaktır.

İkinci olarak ise söz konusu eylemin ahlaki boyutu ele alınmamıştır. İnsan saf zevk 
ve acıdan ibaret değildir. Sahip olduğu vicdan mekanizması kişiyi her eyleminde sor-
gulayan ve yargılayan bir yargıç gibidir. 

Bu itirazları değerlendirecek olursak; kurtulan üç kişinin ailelerinin sevinci ile 
oluşan faydanın, miço için üzülenlerden oluşan elemden fazla olduğu hesaplansa bile, 
bu elim cinayet için toplumda oluşan elem ve tepki hesaba katılmamıştır. Böyle bir he-
sap yapılsa sonuç tam tersi çıkabilecektir. Zira yargılama süreci İngiltere gündemini 
uzun süre meşgul etmiş, mahkeme ve toplumsal birçok kesim olayı bir cinayet olarak 
nitelendirmiştir. Bu da müddeâmızı kanıtlar niteliktedir. Cinayetlerin özellikle de ma-
sumların katledilmesinin toplumda meydana getirdiği üzüntü, keder, tepki ve adâlet 
duygusuna verdiği zararı ölçümlemek daha doğru sonuçlar verecek olsa da bu konuda 
doğru bir ölçüm yapabilmenin ne kadar mümkün olduğu tartışmalıdır.

Bir masumu öldürmek elbette ki bir cinayettir. Bunun haklı bir gerekçesi olma-
malıdır. Eğer fayda-zarar analizleri ile insan hayatı feda edilebilir kabul edilirse, bu 
birçok zulme ve suistimale sebebiyet verebilecektir. Öncelikle kimsesiz-fakir-garip 
insanların hayatları zengin-güçlü-nüfuzlu insanların menfaatleri için feda edilebilir, 
harcanabilir, kullanılabilir seviyesine inecektir. Bu durum Sandel’in de ifade ettiği gibi 
cinayeti yasaklayan kanunları zayıflatacak, adâleti zaafa uğratırken keyfiliği arttıra-
caktır. 

Görüleceği üzere seküler, insani his ve vasıfları yok sayan faydacılık çok eksik 
ve yanlış bir değerlendirme ortaya koymaktadır. Bunu miço cinayetinin sonrasında 
yaşananları ortaya koyarak da tespit etmek mümkündür. Cezalarını tamamlayan de-
nizciler hem birbirlerinden hem de toplumdan uzaklaşarak inzivaya çekildiler. İkin-
ci kaptan Edwin Stephens akli dengesini kaybetti, tayfa Edmund Brooks ise hayatı 
boyunca zihinsel karışıklıklarla baş etmek zorunda kaldı. Yeni bir hayat kurmak için 

10 Nazlı Hilal Demir, “Hukuk Felsefesi Akımları Işığında Speluncean Gezginleri”, İstanbul Kültür Üniversite-
si Hukuk Fakültesi Dergisi 16, sy. 2 (Temmuz 2017): 610.

66

Michael J. Sandel ve Said Nursi’de Faydacılık Eleştirisi / İlhan ÖZGÖK



Avusturalya’ya yerleşen kaptan Thomas Dudley ise vebadan ölene kadar Parker’ın kız 
kardeşine Parker için yapılan temsili mezar taşının temizliği için para göndererek vic-
danını rahatlatmaya çalıştı. Tüm bu yaşananlar miço cinayeti denizcilerinin yargılanıp 
cezalarını çekmelerine rağmen vicdanlarında yargılanmaya devam ettiklerini, suçlu-
luk psikolojini aşamadıklarını göstermektedir. 

2. 2. Mutluluk Şehri’nin Günahı

İkinci örnek olay ise Omelas denilen hayali bir şehrin hikâyesini anlatmaktadır. Bu 
şehir mutluluğun ve medeniyetin olduğu, kralların, kölelerin, silahların, düşmanların, 
bombaların olmadığı farazi bir yerdir. Ancak mutluluğu ve refahı zirve noktada yaşa-
yan bu şehrin altında bodrumda, küçük penceresiz bir oda ve bu odada da bir çocuk 
bulunmaktadır. Bu çocuk iyi bakılmamış, ihmal edilmiş, aç, sefalet içinde ve mutsuz 
olarak yaşamaktadır.

Bu şehirde yaşayan herkes bu çocuktan haberdardır. Mutluluklarının, refahları-
nın, zenginliklerinin, yani sahip oldukları her güzel şeyin o çocuğun o odada olmasına 
bağlı olduğunu bilmektedirler. Eğer çocuk dışarı, gün ışığına çıksa, mutlu olsa tüm bu 
refah ellerinden gidecektir. Bu nedenle herkes çocuğun odada bu şekilde kalmasını 
doğru ve makul görmektedir. Faydacı yaklaşım ile değerlendirildiğinde mevcut duru-
mun toplam faydayı maksimize ettiği aşikârdır. 

2. 3. Sigara, Akciğer Kanseri ve Net Kâr

Çek Cumhuriyeti sigara içimi neticesi olarak artan akciğer kanseri vakalarının sağ-
lık harcamalarında ciddi artışa sebep olduğu düşüncesi ile sigara kullanımını azalt-
maya yönelik adımlar atmaya başlar. Bu adımlardan en önemlisi sigara üzerindeki 
vergi oranını arttırmak olur. Satışlarının düşeceğinden endişe eden Philip Morris si-
gara şirketi bu çalışmaları savuşturmak için bir fayda-maliyet analizi yaptırmaya ka-
rar verir. Çalışmanın amacı sigara kullanımının sanılanın aksine devlete zarar değil 
kâr sağladığı ispatlamaktır. Yapılan analiz sonuçlarına göre her ne kadar sigara sağ-
lık harcamalarını arttırsa da sigara satışları, vergi gelirleri ve sigara sayesinde erken 
ölenlerin sağlık harcamalarına katkısı da hesaba katıldığında hazineye yıllık net 147 
milyon dolar kâr ettirmektedir. Philip Morris şirketinin bu sonuçlardan beklentisi si-
gara kullanımına karşı düşünceleri tersine çevirmek olsa da sonuç böyle olmamıştır. 
İnsan hayatı ve sağlığını hiçe sayan para odaklı bu çalışma infiale yol açmıştır. Şirket 
aynı zamanda sigaranın iddia edildiği kadar zararlı olmadığı ve insanı öldürmediği yö-
nündeki söylemlerine ters olarak sigaranın insanları öldürdüğünü de kabul etmiştir.  
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Çok sert eleştiriler ve toplum öfkesi ile karşılaşılınca şirket başkanı “raporun insanlı-
ğın temel değerleri ile hiçbir şekilde uyuşmadığını ve kabul edilemez olduğunu” söy-
leyerek özür dilemiştir. Bu olay faydanın tek bir ölçekte, özellikle de parasal olarak 
ölçümlenmesi ve buna göre hüküm verilmesinin ne kadar yanlış sonuçlar verdiğini 
gösteren güzel bir örnektir. 

Şimdi bu üç örnek üzerinden Sandel’in faydacı yaklaşıma karşı en temel iki itira-
zını inceleyelim:

a) Birinci İtiraz: Birey Hakları

Üç örnek olayda da görüleceği üzere faydacı yaklaşım çoğunluğun menfaatini ön 
plana çıkararak azınlığın haklarını feda etmektedir. Bu yapı birey haklarının, saygı, fe-
dakârlık ve nezaket gibi insani davranışların yok sayılmasına sebep olmaktadır. Miço 
Parker cinayetinde Parker’ın, mutluluk şehrinde ise odadaki küçük çocuğun kişilik 
hakları yok sayılmıştır. Oysaki onlar da bir bireydir ve diğer insanlar kadar haklara 
sahip olmalıdır. Öncelikle yaşam hakkı, ortak kaynaklar, refah ve mutluluktan payını 
alabilmesi gerekmektedir. Çoğunluğun faydası kavramı aynı zamanda güçlünün men-
faati anlamına gelmektedir. Böyle bir yapı çoğunlukta olanların, güçlü olanların her 
zaman azınlık ve güçsüz olanları kendi menfaatleri çerçevesinde mağdur edebilecek-
leri anlamına gelmektedir. Fazlasıyla suistimale açık bir uygulamadır. Bu suistimaller 
toplumda zalimliklerin yaşanmasını netice verecektir. 

Ayrıca insan sosyal bir varlıktır. Bu yapısı insanları bir araya getirmekte ve toplum-
ları oluşturmaktadır. Bu toplumlardan da medeniyetler yükselmiştir. Bu medeniyetler 
incelendiğinde adâlet, düzen, saygı gibi insani vasıfların ne kadar önemli olduğu bariz 
bir şekilde görülebilmektedir. Zira bir araya gelen insanlar arasında adâlet ve saygı 
tesis edilemez, zalimlik, zorbalık ve adâletsizlik hüküm sürerse o toplum dağılacaktır. 
Tarihteki büyük devlet ve medeniyetlerin yükselişi ve yıkılışı incelendiğinde bu etki 
net bir şekilde görülmektedir. Belli bir düzen, dayanışma, paylaşma, saygı ve adâlet 
tesis eden toplumlar bir medeniyet olarak yükselirken bunu sağlayamayan toplumlar 
ise dağılmıştır. Hatta bu değerler üzerine yükselen toplumlar sonrasında bu değerle-
rini kaybedecek olurlarsa gerileme ve yıkılma süreçlerini yaşamışlardır. Bu toplumsal 
bozulma birçok medeniyetin çöküşüne sebep olmuştur. 

b) İkinci İtiraz: Tek Bir Ölçek

Faydacılık yaklaşımının ana teması faydanın ölçülmesi üzerine kuruludur. Bu mo-
delde tercihler üzerinde durulur. Herkesin tercihi eşit kabul edilir ve kimse tercihi 
nedeniyle yargılanmaz. Bu durumun faydacı yaklaşıma ahlaki bir boyut kazandırdığı 
iddia edilir. Oysaki fayda net bir şekilde ölçülebilecek bir unsur değildir. Bir sofrada 

68

Michael J. Sandel ve Said Nursi’de Faydacılık Eleştirisi / İlhan ÖZGÖK



on kişi aynı yemeği yese bile bu on kişi açlık-tokluk, hastalık-sağlık ve zevkler ba-
kımından farklı olacaklarından yemekten aldıkları fayda oranları da farklı olacaktır. 
Birisi aç olduğunda çok fayda sağlarken bir diğeri tok olarak yemeye çalışırsa fayda 
alamayacaktır. Sağlıklı kişi fayda sağlarken hasta kişi yemekten zarar görebilecektir. 
Ya da sevdiği bir yemek denk gelen kişi fazlasıyla zevk alıp fayda sağlarken sevmediği 
bir yemekle karşılaşan kişi ise tam aksine zarar görebilecektir. 

Bu durumlar göz önüne alındığında bir olayın faydasallığının ölçümlenmesi ve bu 
ölçek üzerinden değerlendirme yapılması anlamsızlaşmaktadır. Toplum mühendisliği 
açısından sosyal adâlet, düzen ve huzur sağlayabilmek için faydacılığın kullanılması 
da tam aksi yönde sonuçlara sebebiyet verebilecektir. Çünkü faydacı yaklaşımla ya-
pılan politikalar yüzünden çiğnenen birey hakları toplumda adâlet sisteminin zarar 
görmesi, oluşacak tepkiler huzurun bozulması ve yaşanan ayrışma toplumsal düzenin 
dağılmasına neden olabilecek potansiyelde değerlendirilmektedir. 

Faydacılık ve benzeri seküler ve materyalist ideolojilerin etkisi sadece adâlet ala-
nında değil siyaset ve ekonomi gibi birçok alanda etkilerini göstermiştir. Ancak tüm 
kesimler tarafından kabul görmemiştir. Max Weber, Jürgen Habermas, Talcott Par-
sons gibi Batılı düşünürler bu seküler ve materyalist doktrinlere karşı çıkmışlardır. 
Bu tarz düşünürler genel olarak adâlet, hukuk, siyaset, sanat eğitim gibi alanların din 
ve ahlaktan kopmaması ve sekülerleşmemesi gerektiğini savunurlar ve aksi durumu 
şiddetle eleştirirler. 

Max Weber faydacılık-hazcılık anlayışı ve bunun üzerinde yükselen kapitalist sü-
reci “anlam kaybı”, “demir kafes” ve “yeni putperestlik” gibi kavramlarla tanımlamış-
tır. Ona göre insanlar tek İlah’tan kurtulurken güç, para, kariyer, siyasi liderler, tüke-
tim malları ve sanatçılar gibi yeni tanrıların boyunduruğu altına girmiştir.11

Georg Lukacs, Marx’ın yabancılaşma ve meta fetişizmi doktrinlerinden “şeyleşme” 
ve “yabancılaşma” yaklaşımlarını üretmiştir. Ona göre faydacı yaklaşımın beslediği 
kapitalizm özellikle de Sanayi Devrimi zamanlarındaki “vahşi kapitalizm” insanları 
soyut emek seviyesine düşürmüştür. Yani anne, baba, kardeş, seven, sevilen, paylaşan 
ve üzülen insani yapı yerine sadece çalışan ve çalıştığı kadar değeri olan emek yığını 
olarak görülmeye başlanmıştır. İnsan kendi doğasına yabancılaşmış ve insani doğa-
dan uzaklaşmaya başlayıp insan dışı bir yapıya dönüşmüştür, Lukacs bunu şeyleşme 
olarak tanımlamıştır.12 Bu süreç aynı zamanda toplam refahın paylaşımı ve gelir dağı-
lımında adâleti bozucu etki yapmıştır.

11 Bünyamin Duran, “Aydınlanma-Sekülerleşmede Adorno-Bediüzzaman Diyaloğu”, İnsanlık Onuruna La-
yık Bir Gelecek İçin İlim, İman, Ahlak kitabının içinde (İstanbul: Nesil Yayınları, 2010).
12 Bünyamin Duran, Din ve Kapitalizm (Lap Lambert Academic Publishing, 2017), 79.
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3. İslam Sentezinde Said Nursi’nin Adâlet Anlayışı

Faydacılık doktrinini daha iyi anlayabilmek için onu ortaya çıkaran ve geliştiren 
dinamikleri de analiz etmek faydalı olacaktır. Batı dünyasında Orta Çağ döneminde 
aslından uzaklaşan İsevi inancı ve kilise uygulamaları insanları alternatif adâlet teo-
rileri üretmeye sevk etmiştir. Özellikle o dönem Hristiyan teolojisinin bilim ve geliş-
meye engel yapısı, birey hakları yerine belli sınıf ve kilise menfaatleri üzerine kurulu 
adâlet anlayışı, insanların ilerleme kaydedebilmek ve daha âdil bir düzen kurabilmek 
amacıyla dinden uzaklaşmasına ve seküler bir hale gelmesine sebep olmuştur. Batılı-
lar kendi dini anlayışlarında yaşanan tahrifattan kaynaklı sorunları ne yazık ki genel-
leyerek tüm dinlere mal etmişlerdir. 

Oysaki İslam dini başta hayat hakkı olmak üzere hem kişi hakları hem de toplumu 
oluşturan her sınıfın haklarını koruma altına almıştır. 

“Sakın haklı bir gerekçe olmaksızın Allah’ın dokunulmaz kıldığı cana kıymayın.”13

“Allah’a ibadet edin ve ona hiçbir şeyi ortak koşmayın. Ana babaya, akrabaya, ye-
timlere, yoksullara, yakın komşuya, uzak komşuya, yanınızdaki arkadaşa, yolcuya, 
elinizin altındakilere iyilik edin. Şüphesiz Allah kibirlenen ve övünen kimseleri sev-
mez.”14

İsrâ suresinin 33. ayeti hayat hakkının, Nisâ suresinin 36. ayeti de geniş bir şekilde 
bireylerin ve toplum sınıflarının haklarının koruma altına alınmasını emretmektedir. 
Hem ayetler hem de hadislerde bu konuda birçok hüküm bulunmaktadır. Fıkıh kitap-
ları da bu konuları detaylı bir şekilde işlemişlerdir. 

Said Nursi eserlerinde doğrudan adâlet konusunu işlemese bile farklı konular al-
tında bu meseleyi birçok kez dile getirmiştir. Maide suresinin 32. ayetini tefsir eder-
ken “Bir mâsumun hakkı bütün halk için dahi iptal edilmez. Bir fert dahi umumun 
selâmeti için feda edilmez. Cenâb-ı Hakkın nazar-ı merhametinde hak haktır, küçü-
ğüne büyüğüne bakılmaz. Küçük, büyük için iptal edilmez. Bir cemaatin selâmeti için 
bir ferdin rızası bulunmadan hayatı ve hakkı feda edilmez. Hamiyet namına, rızasıyla 
olsa o başka meseledir”15 diyerek bu hakikati veciz bir şekilde ifade etmiştir. Burada 
net bir şekilde faydacılığın temelini oluşturan fayda maksimizasyonu ve kısmi zarar 
kabulünün reddedildiği görülebilmektedir. Asıl olan herkesin, her kesimin hakkının 
korunmasıdır. 

Bir başka eserinde hürriyeti tarif ederken “Hürriyet-i umumî, efrâdın zerrât-ı 
hürriyâtının muhassalıdır. Hürriyetin şe’ni odur ki ne nefsine, ne gayrıya zararı  

13 İsrâ, 17/33.
14 Nisâ 4/36.
15 Bediüzzaman Said Nursi, Mektubat (İstanbul: Envar Neşriyat, 1996), 54.
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dokunmasın… Sizde olanı yarı hürriyettir. Diğer yarısı da başkasının hürriyetini boz-
mamaktır”16 demektedir. Hürriyet kişinin ne kendisine ne de başkasına zarar verme-
meyi gerektirir. Burada hürriyeti yarım olarak ifade etmesi çok önemli bir noktadır. 
Zira bu durumda kişi kendi hak sınırı kadar özgürdür. Başkasının hak ve özgürlük 
sınırında özgürlüğü bitmektedir.17 Bu durum herkes için geçerli olduğuna göre fayda-
cıların ifade ettiği gibi birey ya da azınlık hakları feda edilemeyecektir. 

Toplum yaşamında her bireyin ve kesimin hakkının korunması büyük öneme ha-
izdir. Ancak bu durumda toplum hayatı gelişerek bir medeniyete, kadim bir kültüre 
dönüşebilir. Aksi durumda hakkı yenen veya feda edilen kişi veya kesimler olursa bu-
ralarda oluşacak tepkiler her ne kadar küçük ve önemsiz gibi görünseler de bir tohum 
hükmüne geçerek toplumların, medeniyetlerin, kültürlerin ve hatta devletlerin çökü-
şüne sebebiyet verebilirler. Tarih bunun örnekleriyle doludur. Müslüman toplumlar 
ne zaman bu Kur’anî adâleti hayatlarına tatbik etmişler o zaman yükselerek büyük 
devletler, medeniyetler kurabilmiştir. Ne zaman ki bu adâlet ve ahlaktan uzaklaşılma-
ya başlanmış gerileme ve çöküşler yaşanmıştır. 

Ayrıca Nursi’nin adâlet-i mahza ve adâlet-i izafiye üzerine değerlendirmeleri de 
faydacı görüşe cevap niteliğindedir. Tanımlamalarını yapacak olursak:

“Adâlet-i mahza” tam, mükemmel, mutlak, gerçek, hakiki, eksiksiz, saf ve kusursuz 
adâlet olarak tanımlanabilir. Bu aynı zamanda ilahi adâleti ifade eder. Çünkü Allah’ın 
nazarında fert-toplum, zengin-fakir, güçlü-zayıf ayrımı yoktur. Herkese ve her kesi-
me aynı nazarla bakar.18 Said Nursi Lemeat adlı eserinde “Ki ferd ile cemaat, şahıs ile 
nev-i beşer, kudret nasıl bir görür, adâlet-i İlâhî ikisine bir bakar. Bir sünnet-i daimî”19 
diyerek bu hakikati ve bunun insanlar arasında Allah’ın daimi bir sünneti, kanunu 
olarak ifade etmiştir. 

“Adâlet-i izafiye” ise kısmi ya da eksik adâleti ifade eder. Tam adâleti tanımlayan 
adâlet-i mahzaya göre adâlet birisi ya da birileri için eksik uygulanmıştır. Bu nedenle 
Bediüzzaman Said Nursi bu tür adâlet için “adâlet-i nisbiye” tabirini de kullanır. Bir 
anlamda faydacıların adâlet anlayışına benzer olarak çoğunluğun faydası sağlanıyor-
sa kısmi zararlar kabul edilebilir. Nursi bu konuda “Adâlet-i izafiye ise küllün selâmeti 
için cüz’ü feda eder. Cemaat için ferdin hakkını nazara almaz. Ehvenüşşer diye bir nevi 
adâlet-i izafiyeyi yapmaya çalışır. Fakat adâlet-i mahzâ kàbil-i tatbik ise adâlet-i izafi-
yeye gidilmez. Gidilse zulümdür”20 demektedir. 

16 Bediüzzaman Said Nursi, Tarihçe-i Hayat (İstanbul: Envar Neşriyat, 1996), 81.
17 Ali Bakkal, “Bediüzzaman Said Nursi’ye Göre Hukukta Adâlet Çeşitleri”, Katre Uluslararası İnsan Araş-
tırmaları Dergisi 5 (2018): 19.
18 Bakkal, “Bediüzzaman Said Nursi’ye Göre Hukukta Adâlet Çeşitleri”, 19.
19 Bediüzzaman Said Nursi, Sözler (İstanbul: Envar Neşriyat, 1996), 717.
20 Nursi, Mektubat, 54.
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Adâlet-i mahza ve adâlet-i izafi meselesine en meşhur örnek İslam Halifesi Hz. Os-
man’ın (ra) katli ile Hz. Ali’nin (ra) o karmaşada halife seçilmesi sürecinde yaşanmış-
tır. Hz. Ali (ra) adâlet-i mahzayı esas tutup sadece cinayeti işleyenleri cezalandırmak 
niyetindeydi. Ancak burada derin bir görüş ayrılığı ortaya çıkmıştı. Hz. Aişe (ra), Hz. 
Zübeyr (ra), Hz. Talha (ra) ve Hz. Muaviye (ra) gibi sahabeler şeyheyn zamanındaki 
(Hz. Ebubekir, Hz. Ömer) safvet-i İslamiyenin mevcut olmadığını iddia ederek adâlet-i 
izafinin uygulanması üzerine içtihat ettiler.21 Ancak yaşanan derin görüş ayrılığı ne-
deniyle (Nursi’nin ifadesi ile) “Münakaşa-i içtihadiye siyasete girdiği için muharebe-
yi intaç etmiştir.”22 Bu konunun değerlendirmesinde Nursi kararı isabetli olanın Hz. 
Ali (ra) olduğunu ifade eder. Ancak olayların neticesinde Hz. Ali (ra) şehit edilmiştir. 
Nursi bu neticeyi şu şekilde izah eder “O mübarek zât siyaset ve saltanattan ziyade 
daha çok mühim başka vazifelere lâyıktı. Eğer tam muvaffakiyet-i siyasiye ve tamam 
saltanat olsaydı Şâh-ı Velâyet ünvan-ı mânidârını bihakkın kazanamayacaktı. Halbuki 
zâhirî ve siyasî hilâfetin pek çok fevkinde mânevî bir saltanat kazandı ve üstad-ı küll 
hükmüne geçti, hattâ kıyamete kadar saltanat-ı mânevîsi bâki kaldı.”23

Görüleceği üzere esas olan herkesin hakkını gözetmek üzere adâlet-i mahzayı tat-
bik etmeye çalışmaktır. Adâlet-i izafi ise faydacı yaklaşıma benzer şekilde azınlığın ya 
da zayıfın hakkını feda etmektedir. Bu yol suistimale ve zulme kapı açmaktadır. Nursi 
de bu konuda adâlet-i izafiyeyi esas tutanların çok fazla zulme sebebiyet verdiklerini 
ifade etmektedir. 

Nursi diğer bir meselede ise kızgın, kırgın ya da küskün olduğumuz kişilerle tama-
men iletişimi kesmenin yanlışlığı üzerine şu misali vermektedir:

“Ey mü’mine kin ve adâvet besleyen insafsız adam! Nasıl ki sen bir gemide veya bir 
hanede bulunsan, seninle beraber dokuz mâsum ile bir câni var. O gemiyi gark ve o 
haneyi ihrak etmeye çalışan bir adamın ne derece zulmettiğini bilirsin. Ve zalimliğini 
semâvâta işittirecek derecede bağıracaksın. Hattâ bir tek mâsum, dokuz câni olsa yine 
o gemi hiçbir kanun-ı adâletle batırılmaz.”24

Bu misalden de anlaşılacağı üzere dokuz caniyi ortadan kaldırmak ve buna karşı-
lık bir masumu feda etmek faydacı yaklaşım hesabına göre faydayı maksimize etme 
sonucunu verebilir. Ancak İslami adâlet en küçük bir hakkı bile fedâ edilemez kabul 
eder. 

21 Duran, Bünyamin, “Tevhid-Duyarlı Siyasetin Önemli Bir İlkesi: Adâlet”, Köprü 58 (Bahar 1997): 45.
22 Nursi, Mektubat, 53.
23 Nursi, Mektubat, 54.
24 Nursi, Mektubat, 263.
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Sonuç

Yukarıdaki misaller ve yapılan değerlendirmelerden de anlaşılacağı üzere gerçek 
bir adâletin tesis edilebilmesi için her kişinin ve her kesimin haklarının korunması 
gerekmektedir. Faydacıların ya da adâlet-i izafiyeyi esas tutanların yaptığı gibi bir ke-
simin veya kişinin hakkının feda edildiği durumlarda mutlak manada adâlet tesis edil-
miş olamayacaktır. Adâlet-i mahzayı tatbik etmek ise her zaman ve mekânda mümkün 
olamamaktadır. Ancak yapılması gerekenin her zaman adâlet-i mahzayı esas tutup 
mümkün olan mertebede uygulamaya çalışmak olduğu söylenebilir. Nursi de adâlet-i 
mahzayı esas tutmayı teşvik edip adâlet-i izafiye üzerine hareket edenlerin çok defa 
zulümlere sebep olduklarını söyleyerek özellikle de siyasi ya da hukuki karar alıcıları 
ikaz etmektedir. 

Miço Parker olayında da görüldüğü üzere üç kişi hayatta kalmak için işledikleri 
cinayet sonrası hem dünya yargısında yargılanarak cezaya çarptırılmışlar hem de bir 
ömür vicdanlarında yargılanmaya devam etmişlerdir. Oysaki faydacı yaklaşımın tel-
kin ettiği bu fiil yerine adâlet-i mahzayı esas tutup hareket etseydiler ne olurdu? Eğer 
o zor durumda içlerinden birini feda etmek yerine “Ya hep beraber kurtulacağız ya da 
hep beraber öleceğiz” deselerdi bu davranışları sayesinde insanlar tarafından takdir 
edileceklerdi. Tarih kitaplarında şu andaki durumlarından farklı olarak örnek davra-
nış olarak nakledileceklerdi.

Faydacı yaklaşım temelli kapitalizm her ne kadar günümüzde de hâkim ekonomik 
ve siyasi sistem olsa da Bentham’ın fikirlerinin geliştirildiği dönemden bugüne olum-
lu bir gelişme gösterdiği de yadsınamaz bir gerçektir. Vahşi kapitalizm döneminde 
soyut emek olarak kullanılan ve sömürülen insan günümüz Post-Kapitalizm döne-
minde insani ve ahlaki değerlere daha uygun bir konuma sahiptir. Bentham’ın süslü 
saçmalıklar olarak nitelediği doğal haklar bugün insan hakları çerçevesinde hukuk, 
adâlet, siyaset ve eğitim alanlarında temel ilkelerden olmuştur. Hükümetlerin uygula-
dığı sosyal politikalar toplam refahın paylaşımında daha âdil bir düzen sağlamıştır. Bu 
gelişmede önceki yüzyılda yaşanan dini ret anlayışı yerine daha dindar bir nesil gel-
mesi ve karar alıcıların bu hassasiyetle hareket etmesi etkili olmuştur. Dinin insanlar 
üzerinde daha âdil davranmaya sevk eden emir ve yasakları olduğu aşikârdır. 

Hans Kelsen’in belirttiği gibi adâlet ve doğru üzerine tartışmalar insanlık tarihi 
kadar eskidir ve insanlık devam ettiği sürece de devam edeceğini düşünmek yanlış 
olmayacaktır. Ancak birçok alternatif fikir ve özellikle de uygulama sonuçları dikkate 
alındığında en âdil olanının Kur’anî görüş olan adâlet-i mahzayı esas tutmak olacağı 
tarafımızca en doğrusu kabul edilmektedir. 
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NÂBÎ’NİN AZLIYYE’Sİ ÜZERİNE DÜŞÜNCELER

Mahmut KAPLAN1

Öz

Klasik Türk edebiyatında hikemî şiirin en önemli temsilcisi olan Nâbî, kendi iste-
ğiyle, Müsahip Mustafa Paşa’nın kethüdalığı (bir tür kâhyalık) görevinden ayrılıp şahsî 
çalışmalarını sürdürmek ister, bir nevi emekli olur. Fakat şairin kendi isteğiyle olan bu 
görevden ayrılması onun umduğu gibi sonuçlanmaz; çevresindekilerden beklemediği 
tavır değişiklikleriyle karşılaşır, canını sıkacak muamelelere maruz kalır. Etrafındaki 
insanlarda olumsuz davranışlar belirmeye başlar. En başta evdeki hizmetkârlar say-
gısız hareketlerde bulunur. Nâbî bunun üzerine yaşadığı hayal kırıklıklarını, hamisi 
Müsahip Mustafa Paşa’ya sunduğu ve kısaca Azliyye diye ünlenen bu kasidesiyle dile 
getirir. Makalede Nâbî’nin bu meşhur kasidesini şerh etmeye çalışacağız.

Anahtar Kelimeler

Nâbî, Azliyye, Müsahip Mustafa Paşa, kethüda

THOUGHTS ON NÂBÎ’S AZLIYYE

Abstract

Nâbî, who is the most important representative of Hikemi poetry in classical Tur-
kish Literature, voluntarily wants to resign from his position as a chamberlain of Com-
panion Mustafa Pasha and he wants to continue his personal studies, in some way he 
retires. However, the poet’s willingness to resign from the position does not end up 
as he thinks; he encounters unexpected changes in attitude from those around him 
and undergoes troublesome treatment. Negative behaviors start to appear from the 
people around him. First of all, the servants in the house have disrespectful behaviors. 
On this occasion, Nâbî expresses his frustrations, which he presented to his patron, 
Companion Mustafa Pasha with the ode known as Azliyye. In this article we will try to 
expound this famous ode of Nabi.

Key Words

Nâbî, Azliyye, Companion Mustafa Pasha, chamberlain
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Giriş

Klasik Türk edebiyatında hikemî şiirin en önemli temsilcisi olan Nâbî, kendi is-
teğiyle, Müsahip Mustafa Paşa’nın kethüdalığı (bir tür kâhyalık) görevinden ayrılıp 
şahsî çalışmalarını sürdürmek ister, bir nevi emekli olur. Fakat şairin kendi isteğiy-
le olan bu azil, bu görevden ayrılma umduğu gibi sonuçlanmaz; çevresindekilerden 
beklemediği tavır değişiklikleriyle karşılaşır, canını sıkacak muamelelere maruz kalır. 
Bunun üzerine yaşadığı hayal kırıklıklarını, hamisi Müsahip Mustafa Paşa’ya sunduğu 
ve kısaca Azliyye diye ünlenen bu kasidesiyle dile getirir.2

Azl, “işten çıkarma, yol verme”,3 “Görevine son verme, işinden çıkarma”,4 “Lûgat 
mânası bir adamı vazifesinden çıkarma veya bir kişinin işini elinden alma…”5 anlam-
larına gelen bir terimdir. Osmanlı devletinde yeni bir işe atanmak için de memur önce 
azledilir, sonra yeni görevine atanırdı. 

Nâbî’nin bir süre işsiz kalmasından sonra yazdığı bu kasideye dair Abdülkadir Ka-
rahan şu açıklamaları yapmaktadır:

“Bir ara Nabî, kethüdalıktan, kendi arzusu ile azledilir. Ama yine tabiatındaki saf-
fet, samimilik ve bağlılık dolayısıyla, Paşasına olan yakınlığına hiçbir gücenme gölgesi 
düşmez. Ancak kendisine o zamana kadar hizmet ve dalkavukluk edenlerin birden 
değişiverdiklerini, dağıldıklarını görünce tabii çok üzülür. Ve bu üzüntünün neticesi 
olarak da edebiyatımızın kendi alanında bir şaheseri sayılmaya değer Kasîde-i Azliy-
ye’sini yazar.”6

Bu yazımıza başlarken şairin kasidesi üzerinde bazı düşünceleri dile getirmeyi 
düşünmüştük fakat okudukça önemli ve tarihsel belge sayılabilecek olan bu kaside-
nin tamamını şerh edip öylece değerlendirmenin daha doğru olacağına karar verdik. 
Önce beyitleri günümüz Türkçesiyle, elden geldiğince metne bağlı kalarak nesre çe-
virdik, sonra da şerh edip yorumladık. Aslında bu kaside bir tür otobiyografik roman 
da sayılabilir. Şair kendisiyle dertleşir gibi halini bütün içtenliği ile hamisine açıyor, 
uğradığı naseza/yakışıksız tavır ve hareketlerden kendisini kurtarmasını şiir diliyle 
talep ediyor. Mine Mengi, kasidenin nesibinin bir hasbihal olduğunu belirtir ve “Şair 
kendi kendisiyle konuşmakta; dönemden, zamandan, başına gelenleri anlatmakta-
dır”7 demektedir. Bu kaside ile ilgili Turgut Karabey Hocamızın da bir değerlendirme 
yazısı olduğunu ifade etmek gerekir. Karabey bu yazısında kasideyi, günümüzle de 
ilişkilendirerek farklı bir pencereden değerlendirmektedir.8

2 Bu yazıyı titizlikle okuyup dizgi hatalarını tashih eden öğrencilerim Sümeyra Çomoğlu ve Ayşe Baltacı’ya 
teşekkür ederim.
3 Ferit Devellioğlu, Osmanlıca Türkçe Ansiklopedik Sözlük (Ankara: Aydın Kitabevi, 2010), 65.
4 İlhan Ayverdi, Misalli Büyük Türkçe Sözlük, cilt 1 (İstanbul: 2008), 248.
5 Mehmet Zeki Pakalın, Osmanlı Tarih Deyimleri ve Terimleri Sözlüğü, cilt 1 (İstanbul: Milli Eğitim Basımevi, 
1993), 131.
6 Abdülkadir Karahan, Nâbî (İstanbul: Varlık Yayınevi, 1967), 5.
7 Mine Mengi, Divan Şiiri Yazıları (Ankara: Akçağ Yayınları, 2000), 124.
8 Turgut Karabey, “Nâbî’nin Azliyye Kasîdesi Hakkında Bazı Düşünceler”, Nâbî Sempozyum Bildirileri için-
de, haz., Ali Bakkal (Ankara: Atatürk Kültür Merkezi, 2014), 497-503.
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Kasîde-i ‘Azliyye Ender Sitâyiş-i Vezîr-i Müşârün İleyh Teġâmede’llâhu 
Ta’âlâ Bi-Gufrânihi9

1. Kimdür ol mey-i mansıpla olup şîrîn-kâm
 Aña hamyâze-i ‘azl olmaya âhir encâm

Makam şarabının tadı damağında kalıp da sonunda azledilme esnemesini ya-
şamayan kim vardır?

Daha ilk beyitte Nâbî, emekliye ayrılmaktan pişman olduğunu hissettirir. Bunu iki 
çarpıcı tabirle dile getirir: mey-i mansıp ve hamyaze-i azl. Makam, insanda şarap etki-
si yapar. Bir makama gelen kişi kimi zaman sarhoşluğa benzeyen bir hal yaşayabilir. 
Makamlar, kuşkusuz kişiye tapulu değildir. İnsan öyle ya da böyle o makamdan ayrıl-
mak zorundadır. Azil, kişide sarhoşluk sonrasına benzeyen baş ağrısı yani “humar” 
ve esneme meydana getirirse şaşılmaz. Rüya bitmiş, kişi acımasız gerçekle yüz yüze 
gelmiştir. Nâbî’nin buluşu çarpıcıdır: 

Makam süreci sona erince kişi ayılır fakat bu kez azil baş ağrısını yaşamaya baş-
lar. İnsan, ummadığı davranışlarla, tavırlarla karşı karşıya gelebilir. Makamın gereği 
olan saygı ve itinayı bulamayabilir. Bu örneklere her çağda tanık olmak mümkündür. 
Yüksek mevkilere gelenlerin sarhoşluğu ve makamdan düştükten sonraki mahmur-
luğunu, baş ağrılarını her dönemde gözlemlemek imkânsız değildir. Nâbî’nin bu azil 
macerasını kendi ağzından takip edebiliriz:

2. Çend rûze gül-i ikbâl-i çemezâr-ı fenâ
 İder elbette dimâğ-ı dile îrâs-ı zükâm

Bu yokluk/geçicilik çimenliğinin birkaç gün(lük) talih çiçeği elbette gönlün di-
mağına nezle verir.

Nâbî’nin üzüntüsü azilden kaynaklanmaktadır. Azil, kendi isteği ile olmuş fakat so-
nuçları onu çok üzmüştür. O, mecazlarla süslü bir anlatımı tercih ediyor. Dünya geçici, 
yok olmağa mahkûm bir çimenliktir. Bu çimenlikte açan çiçekler ummadık zamanda 
alerji yapabilir. O hoş kokuları insanı nezle eder. Şair, yine bir bahçe alegorisiyle ma-
kamın insana verdiği sıkıntıyı anlatıyor. Birkaç gün açıp solan bu “çiçek” ardından 
insanı paçavraya çeviren bir nezle yapma özelliğine sahiptir. Azledilmenin “nezle”ye 
benzetilmesi dikkate değer. Nezle geçicidir. Azlin getirdiği üzüntü de… Nezlenin insa-
nı halsiz bırakma, gevşetme, güçten düşürme ve tat almayı zorlaştırma gibi sonuçla-
ra yol açtığı bilinmektedir. Beyitte fizikî bir nezleden söz edilmiyor, kastedilen gönül 
nezlesidir; manevi kırgınlık, iç burkuntusudur.

3. Bezm-i ikbâlde ser-mest olanuñ hâli budur
 Gâh peymâne çeker gâh humâr-ı âlâm

İkbâl meclisinde sarhoş olanın hali budur; bazen içki kadehi, bazen baş ağrısı 
çeker.

9 Nâbî, Nâbî Divanı, haz., Ali Fuat Bilkan (İstanbul: Millî Eğitim Bakanlığı Yayınları, 1997), 76-84.
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Şair, yüksek mevkilere gelenlerin hali budur, diyor; kimi zaman bu makamlarda 
bulunmanın baş döndürücü zevki ve sarhoşluğu, kimi zaman da görevden alınmanın 
sarhoşluktan sonraki baş ağrılarına, sızılarına benzeyen acıları kaçınılmaz. Bu yüksek 
rütbelere gelenler, gelecekte büyük acılar çekmek istemiyorlarsa başlarının gururla 
dönmesine izin vermemelidir. Sarhoşluğun geçici zevkine heveslenen kişi, ardından 
gelecek dayanılması güç baş ağrılarını gözden uzak tutmamalıdır. Beyit tamamen me-
cazlarla örülmüştür.

4. Olsa ârâste bir dem yine ber-çîde olur
 Bir karâr üzre degüldür tarab-ı gerdiş-i câm

(Meclisi) dolaşan kadehin neşesi bir sürekli (düzen) içinde değildir, bir an süs-
lenip bezense de arkasından toplanır, yani dağılır.

Bu beyit dünya halinin tasviridir; her durum geçicidir, hiçbir şey kararlı bir biçim-
de sürmez. Açılan içki sofrası, bir süre türlü nimetlerle süslense bile toplanıp sona 
erecektir. Neyin nasıl ve ne zaman olacağı kestirilemez. İçki meclisinin coşkusu içinde 
sevinip oynayanlar umulmadık bir anda kedere, üzüntüye boğulabilirler. Kadeh hal-
ka biçimindeki meclisi dolaşıp neş’e verse de arkasından meclisin dağılması; sevinç, 
sürur ve zevkin bitmeye mahkûm olduğu açıktır. Dünyada hiçbir zevk, sevinç sürekli 
değildir. Beyit anlam bakımından öncekilere bağlıdır. Buradaki “gerdiş-i cam” gelinen 
makamlardır. Sıra kendisine gelinceye kadar pek çok kişi bu makama gelip geçmiştir. 
Kadeh mecliste insana döndükçe geçici bir keyif verir. Sonunda boşalır. Kimse geldiği 
makamda kalıcı değildir. Zaman gelir makam sona erer, gurur, itibar yerini bir düş 
kırıklığına bırakır. Nâbî’nin tablolaştırdığı bu hal evrensel bir gerçeğin ifadesidir.

5. Zîn-i hurşîd ü rikâb-ı meh olur çîde yine
 Zîr-i rân olsa eger tevsen-i çarh-ı bed-râm

Eğer sert başlı, süslü felek atı uyluklarının altında olsa bile, yine güneş eyeri ve 
ay üzengisi toplanır. Yani altından alınır.

Yukarıdaki beyitte, şairin yakınmalarının temelinde “iradî” azlin uyandırdığı hayal 
kırıklığı yatmaktadır. İnsan, felek atına binse, güneşi eyer, hilali üzengi de yapsa vakti 
gelince inmek zorunda kalacaktır. Felek, kişinin muradı üzere dönse, atına güneş eyer, 
hilal üzengi olsa da ikbal bir gün sona erecek, atın üzerinden eyeri ve üzengisi nasıl 
çekilip alınırsa insanın altından da makam koltuğu öylece çekilip alınacaktır. Nâbî, bu 
beyitte kendi kendine bu ruh halini tolere etmeye çalışıyor görüntüsü vermektedir. Bu 
tabii bir durumdur, yadırgamamak lazım, deyip mevcut durumu hazmetmeye kendini 
hazırlıyor. Doğrusu gerçeği bilmesine rağmen kişinin azilden üzüntü duyması ilginç 
bir çelişkidir. Mahkeme kadıya mülk değildir…

6. Geleli dehr ne mesmu’ u ne manzûr oldı
 Cilve-i şâhid-i kâm olduğı ber-vefk-i devâm

Dünya kurulduğundan beri emel sevgilisinin cilvesinin sürekli olduğu ne duyul-
muş ne de görülmüştür.
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İnsanların dünyada, her istediklerine kavuştukları görülmüş, duyulmuş değildir. 
İnsan arzularına kavuşsa bile bu sürekli olmaz. Her kemalin bir zevali, bir yok oluşu 
vardır. Dünya, yapısı gereği geçici olduğu gibi, zevk ve sevinçleri de geçicidir. Mezar-
lıklar, emellerine kavuşamayan insanlarla doludur. Kişi kendi nefsinde bunu kolay-
ca tecrübe edebilir. Çok istediği bir arzusu yerine gelse, emeline kavuşsa bile bunun 
geçici olduğunu görmenin hüznü hemen yakasına yapışır. Her varlığın ve her halin 
üzerinde “fani” damgası vardır…

7. Çerh-sây olsa eger küngür-i kasr-ı ikbâl
 Yine yok levha-i tâkında anun nakş-ı devâm

İkbal (baht, talih) sarayının kubbesi gökler kadar yüksek olsa bile kemerinin 
üzerindeki levhada devamlılık yazısı yoktur.

İnsan çok yüksek makamlara gelebilir. Vali, vezir, sadrazam hatta padişah olabilir. 
Bunda şaşılacak bir durum yoktur. Ancak makamlar kişilerin mülkü değildir. En yüce 
makamlar bile geçicilik damgası taşır: padişahlık, vezirlik, paşalık vb… O halde geçici, 
fani olan makamlarla gururlanmanın, övünmenin bir anlamı yoktur. Tarih, o makam-
ları geçici bir süre doldurup arkasında bırakarak giden şanlı, şöhretli kişilerin öyküle-
ri, menkıbeleri ile doludur: İskender, Sezar, Firavun, Nemrut… Dünya fani, makamlar 
geçicidir, küçüğünün büyüğünün akıbeti aynıdır. Sırasını savan çekilir, yerini arkadan 
gelene bırakır…

8. Tûde-i rîk-i revândur felegüñ ikbâli
 Her zamân ‘arsa-i dîgerde ider darb-ı hıyâm

Feleğin ikbali hareketli kum yığınıdır; her zaman başka bir arsada çadır kurar.

Nâbî’nin bu beyti şiirli bir hikmetin ifadesidir. Benzetme çok nefis… İkbal, çöldeki 
kum tepesine teşbih edilmiş. Kum tepeleri göçebe çadırlarına benzer. Rüzgârla uygun 
bir yerde toplanır, sonra dağılıp başka yerde ortaya çıkar. Çöldeki kum tepeleri ha-
reketlidir; rüzgâra göre sürekli yer değiştirir. Bu da insanı hep yanıltır. Felek insanın 
yüzüne her zaman gülmez. Kimseye baht, talih sürekli denk düşmez. Tıpkı çöllerde-
ki kum yığınları gibi… Bu kum tepeleri rüzgârla nasıl yer değiştirirse devlet/baht de 
insandan insana öyle yer değiştirir. Durum böyle olduğuna göre insan, sürekliliği ol-
mayan mevki, makam gibi “yem”lere kanmamalıdır. Geçici makamlarla övünmemeli, 
gurur sarhoşu olmamalıdır. Hele bu değerler siyasi yollarla alınmış, elde edilmişse 
daha bir dikkatli olmak gerekmez mi?

9. Ceyş-i ahter tağılur bir gün olur kâse tehî
 Mâhveş zîr-i nigîn olsa eger hıtta-i Şâm

Eğer Şam diyarı ay gibi yüzük kaşı olsa bile bir gün yıldız ordusu dağılır, çanak 
boşalır.

Şam kelimesini şair tevriyeli kullanmış; ilk anlamı şehir, ikinci anlamı da gece… Yıl-
dızlı gecede Şam şehri ya da gece ay gibi yüzük kaşı, gök kubbe bir fağfur çanak olarak 
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tahayyül edilmiş. Bu çanak baş aşağıdır ve içinde ne var ne yok dökülüp saçılmıştır. 
Sayısız yıldız bir ordu olarak hayal edilmiş. Dolunay ve parıldayan yıldızlarla dolu bir 
gece... Şair, dolunayı kaş, yıldızlarla süslü geceyi de yüzüğe teşbih ediyor. Yıldızlar da 
yüzük kaşının etrafını süsleyen pırlantalar. Hayal son derece çarpıcı, göz kamaştırıcı… 
Yıldızlar ordu olunca Şam şehir olarak algılanabilir. Şam şehri eski insanlar tarafından 
dünya cenneti kabul edilirdi. Ancak dünya fanidir. Ordusu yıldızlar kadar kalabalık, 
yüzüğünde Şam’ın kaş olduğu bir saltanatı göz önüne getirin… Bunun bir süresi var-
dır. Nasıl gece bitince yıldızlar kaybolur, dağılırsa dünya saltanatı da öyle son bulur. 
Ordu dağılır, çanak boşalır. Bu beyitte de şair dünyalıkla; mal, mülk ve makamlarla 
gururlanmanın anlamsızlığını anlatmayı sürdürüyor. Bir bakıma zedelenen onuru-
nu ikna etmeye, onarmaya çalışıyor. Düşünün bir saltanatı ki, Şam ay gibi yüzük kaşı 
olup parmağa takılmış, sayısız bir ordu gücüne hükmediliyor. İhtişam, güç ve kudret… 
Unutulmaması gereken gerçek şudur: Bu debdebe ve görkem geçicidir. İnsan batmaya 
mahkûm olan bir hükümranlığın nesiyle gururlanır? 

10. Güzer itmekdedür ikbâl u rutûbet didügüñ
 Biri hurşîd-i zemistân birisi reşh-i ğamâm

İkbal ve zenginlik dediğin şeylerin biri kış güneşi, biri bulut terlemesi gibi geçip 
gitmektedir.

Hayat yolunda ilerleyen insanın talihi, işlerinin yolunda gitmesi, sağlık ve mutlu-
luk içinde yaşaması bir doğru üzerinde değildir. Talihin yaver olması ilk bakışta tatlı 
gelir de ardından zevali, yitirilmesi insana üzüntüye boğar. İkbal kış güneşi gibidir; 
ışık verip ortalığı aydınlatsa da harareti azdır, kişiyi ısıtmaz. Başka bir deyişle yararı 
sınırlıdır. İnsanın geçimini sağlamak için gelire ihtiyacı vardır. Belirli bir akar olmadan 
refah içinde yaşamak güçtür. En büyük sermaye olan gençlik ve zenginlik bulut terle-
mesi gibidir. Bu, isabetli bir benzetmedir. Bulutun geçici ve seriüzzevâl olan ıslaklığı 
aldatıcıdır. Biraz ferahlatsa da etkisi sürüp gitmez. Madem ikbâl, gençlik ve zenginlik 
geçicidir, kış güneşi gibi parıltılı, görkemli de olsa etkisi sınırlıdır. O halde ikbal ve 
gençliğe, zenginliğe bel bağlamak akıllı kişinin kârı değildir. İnsan her ikisinin arka-
sındaki zevali görüp gurura kapılmamalı, yarını göz önünde bulundurmalıdır.

Beyitte ikbâl ve hurşid-i zemistan ile rütubetle reşh-i gamâm arasındaki müretteb 
leff ü neşr dikkat çekicidir.

11. Ne kadar encüm-efrûz ise şem’-i ikbâl
 Bestedür târ-ı fetîlinde yine reng-i zalâm

İkbal mumu ne kadar yıldız gibi parlasa da fitilinin lifinde yine karanlığın ren-
gi bağlanmıştır.

İkbâl mumu, işlerin yolunda gitmesi, kişinin istediği makamlara gelmesi, servet ve 
saman sahibi olması anlamındadır. İkbalin muma benzetilmiş olması yerindedir. Mu-
mun ışık vermesi içindeki fitile bağlıdır; yandıkça alevi ışık saçar, mum da erir, biter. 

80

Nâbî’nin Azliyye’si Üzerine Düşünceler / Mahmut KAPLAN



Işık saçması mumun boyu ile sınırlıdır. Fitil yandıkça kararır. Yani karanlık, mumun 
fitilinde tabii olarak vardır; yandıkça siyah bir kül bağlar. Sonunda tamamen yanarak 
tükenir ve ışık veremez olur. Şair, bir önceki beyitte söylediklerini bir adım daha ileri 
taşıyarak pekiştirmektedir. Gençliğe, mevki, makam ve zenginliğe aldanmamak, gu-
rura kapılıp serkeşlik etmemek insana yakışmaz. Şem’-i ikbâl terkibinde bir teşbih-i 
beliğ dikkati çekiyor. Reng-i zalâm terkibi ile talihin tersine dönebileceği, bahtın kara-
rabileceği ima edilmiştir. Şem’-i ikbâl ile reng-i zalam arasındaki tezadın beyte ayrı bir 
derinlik kazandırdığı söylenebilir.

12. Meclis-i ‘âlemi geh rûşen ü geh târ eyler
 Budur âyîn-i nizâm-ı felek-i nâ-fercâm

Dünya meclisini bazen aydınlatmak bazen karartmak boş(boğaz) feleğin düze-
ninin âdeti, kanunudur.

Felek, kader üzerinde tesiri olduğu varsayılan mevhum bir varlık... Şairler, kader-
den doğrudan şikâyet etmemek için böyle bir kavrama ihtiyaç duymuşlardır. Bu yolla, 
itiraz oklarını kadere çevirmemiş olurlar. Feleğin boş olması, gökyüzünün ters dön-
müş bir tas gibi tasavvur edilmesinden dolayıdır. Baş aşağı edilen tasta bulunan ne 
varsa dökülür, içinde bir şey kalmaz. Bu yüzden feleğin içi boştur, işlevsizdir. İnsana 
bir faydası yoktur. Eski anlayışa göre felek/gök dönmekte, böylece gündüz ve gece 
oluşmaktadır. Felek döndüğü için de dünya bazen aydınlık bazen karanlık olmaktadır. 
Bu, mecazlı bir anlatımdır. Söylenmek istenen, insan hayatının düz bir çizgi üzerinde 
cereyan etmediğidir. Sevinç ve keder birbirini izler, bazen karşılaşır, iç içe de geçebilir. 
İnsanoğlu yerine, zamanına göre sevince de acı ve kedere de her zaman hazır olmalı-
dır. Aydınlık ve karanlık/talih ve talihsizlik art arda gelebilir. Kâmil/bilge insana yakı-
şan sabır, tevekkül ve tevazudan asla ayrılmamasıdır. Meclis-i âlem terkibinde teşbih-i 
beliğ vardır. “Rûşen/ferahlık, ikbal” ve “târ/karanlık, mutsuzluk” kelimeleri mecazlı 
kullanılmıştır. Felek teşhis edilerek kapalı istiare yapılmıştır.

13. Bâdeye der-pey iken derd-i ser ü renc-i humâr
 Bezm-i âlemde ‘aceb kimdür olan mest-i müdâm

Baş ağrısı ve humar sıkıntısı şarabın ardı sıra gelmekteyken dünya meclisinde 
sürekli sarhoş olan acaba kimdir?

Şarap içenin sarhoşluğu geçince bir baş ağrısı baş gösterir. Dakikalarla sınırlı bir 
keyiften sonra başlayan bu baş ağrısı varken insanın şarapla keyif almaya çalışması 
şaşırtıcı değil mi? Dünya hayatı bir içki meclisine teşbih ediliyor. Bu mecliste hiç kimse 
ömür boyu sarhoşluk keyfi sürmemiştir. Sarhoşluktan ayılan kişi gibi eninde sonunda 
humar denilen sarhoşluk baş ağrılarını çekecektir. Bu durumda insan aklını başına 
devşirmeli, geçici zevk ve sefaya kanıp peşinde hırsla koşturmamalı, elde ettiği mev-
kinin, makamın gururu ile kendinden geçmemeli. Sarhoşluk nasıl geçici bir hal, kısa 
süreli bir vehmî mutluluk ise dünya hayatında elde edilen mal, mülk ve makam da 
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öyle. Allah’ın lütfu olan bu durumlar gurura sebep olmamalı. İnsan makam, zenginlik 
sarhoşu olmamalıdır. Bezm-i âlem terkibi bir teşbih-i beliğdir. Dünya bir meclise ben-
zetilmiş. Bâde ve bezm-i âlem ile derd-i ser ü renc-i humârla mest-i müdam arasında 
mürettep leff ü neşr yapılmıştır. 

14. Kimse âzâde degüldür siteminden çerhüñ
 Hâlesin mâh-ı şeb-ârâya ider halka-i dâm

Kimse geceyi aydınlatıp süsleyen ayın halesini tuzak halkası yapan feleğin zul-
münden kurtulmuş değildir.

Beyitte kelimelerle güzel bir tablo çizen şair, ayın etrafını çevreleyen haleyi tuzak 
halkası olarak tasavvur etmiştir. Tuzak, halka haline getirilmiş bir kıl ilmek ve orta-
sında buğday tanesinden ibarettir. Ay, tuzak tanesi, hale ise tuzak çemberi… Feleğin 
zulmünden yakasını kurtarmak kimse için mümkün değil. Gece karanlığını süsleyip 
aydınlatan ay bile tuzağa düştükten sonra diyecek bir şey kalmıyor. Feleğin zulmü ki-
şinin kendi eliyle de olabilmektedir. Beyitten anlaşıldığı kadarıyla şair, insana yakışa-
nın tevekkül olduğunu ima etmektedir. 

15. Bahr-i pür-şûriş-i devletde olurmış kem-hîz
 Her zamân keştî-i ümmîde muvâfık eyyâm

Fitne, kargaşa dolu devlet denizinde umut gemisine uygun rüzgâr her zaman 
az olurmuş.

Söz konusu edilen kargaşa dolu devlet gemisi olduğuna göre kastedilen yüksek 
mevki ve makamlardır. Nâbî, tarihçilerin ifadeleriyle makamların rüşvetle el değiş-
tirdiği, istikrarın bulunmadığı bir zamanın insanıdır. Makam elde etmek isteyenler 
kıyasıya rekabet içine girmekte, birbirlerinin ayaklarını kaydırmak için her fırsatı de-
ğerlendirmekten çekinmemektedir. 

Şair, umudu gemiye teşbih ederek rüzgârla ilişkisini vurgulamak istemiştir. Yel-
kenli geminin yüzmesi uygun rüzgâra bağlıdır. Devlet kapısında mansıp bekleyenler 
uygun zamanın gelmesini yani uygun rüzgârın esmesini beklemeyi bilmeli. Ama bu 
uygun zaman/rüzgâr –en azından şair için– pek az çıkarmış/esermiş anlaşılan. Şair, 
kendi isteğiyle görevden ayrılmasına rağmen karşılaştığı durumlar onu böyle bir iç-
lenmeye, teessüfe sevk etmiştir. Beyitte bahr-i pür-şûriş-i devlet, kem-hîz ile keştî-i 
ümmîd, muvâfık eyyâm arasında güzel bir leff ü neşr dikkat çekiyor. Eyyam kelimesi 
rüzgâr manasını çağrıştıracak biçimde kullanılmış.

16. Kâh-ı ikbâle esâs olmaz inanma bulmaz
 Bünye-i günbed-i pür-bâd-ı habâb istihkâm

İçi hava dolu kabarcıkların kubbelerinin bünyesi sağlam olmadığından ikbal 
köşküne temel olmaz. Temel olacağına inanma! Hava kabarcıklarının bünyesi 
sağlam olmadığından ikbal köşküne temel olacağına inanma!
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Umudu gemiye teşbih eden Nâbî, ikbâli bir köşk olarak manzarası ile gözler önün-
de canlandırıyor. Bu köşk içi hava ile dolu bir su kabarcığına benzer. Böyle bir kabar-
cığın binası püf deyince sönecek, yıkılacak bir sağlamlığa (!) sahiptir. Böyle bir bina 
ikbal köşküne esas, temel olamaz. Beyitte söz konusu edilen düşünce şairin zama-
nının halini tasvir etmektedir. İkbâl geçicidir, esassızdır, temelsizdir. İnsanlar kısa 
süre için birtakım makamlar, mansıplar elde etseler de ellerinden kaçırabilmektedir. 
Bu durumda geçici, boş denebilecek hayallere kapılmanın anlamı yoktur. Nâbî soyut 
kavramları somut varlıklarla anlatarak gözler önünde çarpıcı tablolar çizme başarısı 
göstermektedir. Çünkü şiir, kendi hayatının özeti, ruh halinin kelimelere dökülmüş 
tablosudur. Aşağıdaki beyitte bu durumu kendisi de ifade ediyor:

17. Kendü ahvâl-i dil-i ber-zede sâmânumdur
 İtdügüm ma’raz-ı vâlâ-yı kirâma i’lâm

Saygın (paşanın) yüksek huzuruna arz ettiğim, bildirdiğim (ıstırap ve dert) 
sermayesi biriktiren kendi kalbimin düzenidir (düzensizliği)!

Bu, methiyenin girizgâh beytidir. Şair, kasideyi yazma amacını açıklamaktadır. 
Şairin, türlü yüksek sıfatlarla tavsif ettiği Musahip Mustafa Paşa’nın huzurudur. Pa-
şanın huzuruna sunulan şairin düzeni bozulup huzuru kaçan kalbinin hazin tablo-
sudur. Şair, görevinden ayrılmış, çevresinden gördüğü uygunsuz davranışlarla derin 
bir hayal kırıklığı içine düşmüştür. Durumunu, samimi bir ifâde ile hamisine sunmak 
istemektedir.

18. Ki çıkup kal’a-i dilden sipeh-i şevk-âmûz
 Dikdi bürc-i emele ceyş-i ferâğat a’lâm

Çünkü gönül kalesinden şevk öğreten/coşkulu neşe ordusu çıkıp emel burcuna 
vazgeçme askeri âlemler, sancaklar dikti.

Hayal kırıklığı çarpıcı bir anlatımla tasvir ediliyor: Sevinç ve vazgeçmenin asker, 
ordu istiaresi ile verilmesi dikkat çekici. Gönül kalesinden “neşe askeri” çıkıp ümit 
kalesinin burçlarına “vazgeçme askeri” sancaklarını dikmiştir. Emel, istek ve arzular 
gönülden çıkmış, feragat askeri burayı ele geçirmiştir. Hüzün, sevince üstün gelmiş, 
şair karamsar bir ruh haline girmiştir. Kısacası emel yerini vazgeçmeye, umutsuzluğa 
bırakmıştır. Şair, hüzünlüdür, kalbi kırıktır. Umudu zedelenmiş olan şair, her şeyden 
el etek çekme ile karşı karşıya gelmiştir. Tam bir yeis, acıtıcı bir hayal kırıklığı... Beyit 
istiarelerle örülmüş. Yine soyut kavramları somut varlıklarla anlatma söz konusudur. 
Gönül kaleye, emel burca, şevk sipehe/askere, feragat ceyşe benzetilerek teşbih-i be-
liğler yapılmıştır.

19. Rağbet-i ḫâṭır ile tevsen-i manṣıbdan inüp
 Ġayrınuñ itmiş iken destine teslîm-i zimâm
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20. Rûzgâr âyîne-i kalbe virüp yine keder
 Dili pür-hûn ider evzâ-ı ciger-sûz-ı ‘avâm

Gönül isteği/hoşluğu ile mansıp atından inip yularını başkasının eline teslim 
etmişken zaman gönül aynasına yine bulanıklık, keder verip avamın ciğer ya-
kıcı tavırları gönlü kanla doldurur.

Yukarıdaki iki beyti birlikte düşünmek gerek. Nâbî, gönül hoşluğu ile bulunduğu 
mansıptan emekliye ayrılmış fakat avamın, her türlü itibar ve rağbeti mevki ve ma-
kama bağlı görenlerin saygısızlığı, incitici tavırlarından derinden yaralanmıştır. Şair, 
kendi kendisi ile konuşur, hatta sayıklar gibi içine düştüğü hali tasvir ediyor. İfadeleri 
gayet samimi görünüyor: “Ben, kendi arzumla ayrıldım, azledilmedim, görevden alın-
madım, o halde insanlar bana karşı neden böyle saygısız, böyle umursamaz tavırlar 
içinde?” Şair, bu duruma akıl erdiremez gibi görünse de aslında tecahül ediyor… Aşa-
ğıdaki mısralar içinde bulunduğu ruh halini anlaşılır hale getiriyor:

21. İhtiyârî ise de azl aceb hâlet imiş
 Dile elbette virürmiş keder-i bî-hengâm

Azl, görevden ayrılma ihtiyari olsa da gönle elbette zamansız keder veren tuhaf 
bir durummuş.

Osmanlı devletinde yeni bir göreve atanırken eski görevden azledilme durumu söz 
konusudur. Nâbî, kendi isteği ile görevinden emekliye ayrılmıştır. Bunu “ihtiyarî ise 
de” sözüyle ifade ediyor. Ancak alıştığı bir işten ayrılmanın verdiği karmaşık duygular 
içindedir. Şair, görevinden ayrıldığı için belli belirsiz bir hüzün duyuyor. Bunu keder-i 
bî-hengâm sözü açıklıyor. Bu ifade şairin konuya son derece gerçekçi yaklaştığını ifade 
ediyor. İnsanın alıştığı bir işten ayrılmasının meydana getirdiği ruh halini çok güzel 
ifade ediyor. Şair, geçici bir boşta kalma hali içindedir. Nâbî, kendi haline şaşıyor. Ben, 
isteğimle ayrıldım ama doğrusu böyle bir ruh hali beklemiyordum, demeye getiriyor. 
Şairin vardığı sonuç, azlin insanda şaşılacak bir psikolojik sarsıntı meydana getirme-
sidir. 

22. Âdemüñ hâne-i temkînin idermiş vîrân
 İ’tibârât-ı keder-hîz-i gam-engîzî-i li’âm

Keder verici olaylar, aşağılık insanların keder verici (tavırları) insanın ağırbaş-
lılık evini viran edermiş.

Bu beyit şairin niçin şaşırdığını açıklıyor: Sorun işten ayrılmasının kendi çevresin-
de ortaya çıkardığı kişilikle ilgilidir. Nâbî, ummadığı davranış ve tavırlarla karşılaşma-
nın “şokunu” yaşıyor. İnsanların ona karşı tavırlarında meydana gelen değişmelere 
akıl erdiremiyor, anlam veremiyor. İnsanların gönül yaralayıcı sözleri, hareketleri şa-
iri derinden üzüyor; “Temkinim, ağırbaşlılığım sarsıldı” diyor. Kullandığı ifade dikkat 
çekici, “hâne-i temkinin idermiş viran” diyerek sarsıntının boyutlarını sergiliyor. Ma-
kama bağlı olan saygı ve nezaket gösterileri, yerini umursamazlığa, hatta saygısızlığa 
bırakmış olmalı. 
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23. Gerçi kim kişver-i vîrâne-i kalbümde benüm
 ‘Azl ü nasb eylemez icrâ-yı rüsûm-ı ahkâm

Gerçi benim kalbimin viran ülkesinde azl ve nasb (işten atılma ve işe atanma) 
hükümlerini yürüt(e)emezler.

Nâbî, makamın kendi iç dünyasında bir icra alanı bulunmadığını söylüyor. Bir ön-
ceki beyte atıfta bulunmak için de “gerçi” kelimesini kullanıyor. Üzüldüğünü, bu dav-
ranışları beklemediğini belirtiyor ve ekliyor: Azil ve nasb beni pek fazla da etkilemez. 
Şair, atanmak bana sevinç, azledilmek üzüntü vermez demek istiyor ancak bir önceki 
beyitte şaşkınlık duyduğunu gizlemediğini de unutmamak gerek. O, iç dünyasında azil 
ve nasbın yeri olmadığını belirtse de içine düştüğü durumu yadırgadığı da dikkatten 
kaçmıyor.

24. Lîk kem-fursatî-i bed-menişândan feryâd
 Ki virür vaz’ları serdî-i deyden peygâm

Fakat tavırları kış soğuğundan haber veren kötü ahlaklı kişilerin fırsatçılıkla-
rından el-aman!

Yüksek mevkilerde bulunan insanların çevresinde çıkarcı bazı riyakâr insanla-
rın toplanması kaçınılmazdır. Bu tür kişiler göstermelik sevgi ve saygı davranışları 
ile kendilerini kabul ettirmeye çalışırlar. Bu kişileri, dürüst insanlardan ayırt etmek, 
makamda bulunulduğu müddetçe oldukça zordur. Bunların asıl kişilikleri görevden 
ayrılınca anlaşılır. Nâbî, bu tecrübeyi yaşamış görünüyor. İçine düştüğü hayal kırıklığı 
bu yüzdendir. Bu durum, biraz da taşradan İstanbul’a gelip yüksek mevkilere atanan 
bir kişinin acemiliğini yansıtıyor. İkiyüzlü, fırsatçı kişiler hakkında kullandığı sıfat dik-
kat çekici: Bed-meniş… Nâbî, Musahip Mustafa Paşanın kethüdalığından azledilince 
bu kişilerin gerçek yüzlerini görüyor. Bu manzume bu açıdan önemlidir. Şair, içinde 
bulunduğu ruh halini bütün samimiyeti ile mısralara dökmüş. 

25. Li’llâhi’l-hamd degüldür dil-i gam-mu’tâdum
 Nasb ile kasr-ı safâ ‘azl ile künc-i âlâm

Allah’a hamd olsun, gama alışkın gönlüm, atanmakla neşe sarayı, azledilmekle 
elem köşesi değildir (olmaz).

Nâbî, bu beyitte bilge bir tavır sergiliyor. Allah’a hamd ederek, kalbinin azl ve 
nasbla değişime uğramadığını, atanınca “sevinç, neşe köşkü”, azledilince ise “virane” 
olmadığını söylüyor. Her iki hali olgunlukla karşıladığını ifade ediyor. Aslında insan-
ların karakterini ortaya çıkartan önemli göstergelerden biri “makam”dır. Kişinin ger-
çek yüzü yüksek bir göreve atandığında ortaya çıkar. Aynı neticeyi azil durumunda 
da görmek mümkündür. Makamı hizmet yeri olarak bilen bir insan, azledilince derin 
bir üzüntü duymaz, daha doğrusu duymamalı. Nâbî, azil ve nasbın üzüntü ve sevinç 
sebebi olamayacağını ifade ederek olgunluğunu gösteriyor. O zaman bu kasideyi ni-
çin yazdı, sorusu sorulabilir. Muhtemelen şair, yaşadığı tecrübeyi anlatmak istiyor 
ki başkaları benzer durumlara düşmesinler. Neticede bu kaside elden ele dolaşacak, 
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insanlar okuyup etkileneceklerdir. Şair, tecrübesini ve birikimini paylaşarak bir tür 
toplumsal hizmet sunmak istiyor.

26. Lîk mümkin mi bu evzâ’a tahammül ki ider
 Âdemi her birinüñ bâd-ı bürûtı sersâm

Fakat her birinin, bıyıklarının yeli adamı sersem eden (adamların) bu tavırla-
rına tahammül mümkün mü?

Nâbî, azlden üzüntü duymadığını söyleyip “lakin” diyerek etrafındaki kişilerin 
davranış değişikliklerini –incindiğini gizlemeyen bir edayla– sergilemeyi sürdürüyor. 
Burada dikkat çeken husus, “etkilenmem” dediği halde söylediklerinin aksi bir isti-
kameti göstermesi… Şair, niçin şaşkın? Sebebi açık, elinin altında görev icabı aşağı 
mevkide bulunanların takındıkları kibir ve gurur onu yaralamış. Daha önce saygı-
da yarışanlar görev sona erince şaire tepeden bakmaya, küçümsemeye başlamışlar. 
Onun, “bıyıklarının yeli”nden kastı bu adamların gizlemedikleri kibir ve gururdur. Bu 
insanlar birden değişmiş, şaire karşı, küçümseyici, hor görücü bir tavır takınmışlar. 
Şair bu duruma çok üzülüyor. Bıyıklarının yelinin sersem etmesi ifadesini bu sebeple 
kullanıyor. 

Aşağıdaki beyitler doğrudan bu kişileri muhatap almak bakımından önemli. Şair, 
hayal kırıklığını çok çarpıcı ifadelerle anlatıyor:

27. Kanı kendü kulunam diyü perestişler iden
 Eylemez yolda düçâr olsa bile redd-i selâm

Hani, senin kulunum diye tapınırcasına sevgi gösterisinde bulunan (var ya) 
yolda mecburen rast gelse selama bile karşılık vermez.

Şair, mansıpta, görevi başında olduğu zamanlarda, karşılaştıkça, “ben kulun, ben 
kölen” diye kendisine hitap edenlerin artık verdiği selamı bile almakta nazlandıklarını 
söylüyor. Oysa daha kısa süre önce bu adamlar, durmadan saygı ve sevgi arz etmekte 
yarışıyorlardı. Bu kişiler birden bire değişmiş, bambaşka hale gelmiş, şairi tanımaz-
dan, görmezden gelmektedirler. Nâbî, elbette bu durumdan acı duyacak, belki de bu 
adamları daha önce niye teşhis etmedim, diye hayıflanacaktır.

28. Kânı ol terk-i edeb diyü ku’ûd eylemeyen
 Eylemez şimdi mecâlisde bulundukça kıyâm

Hani o edepsizlik/saygısızlık olur, diye (huzurunda) oturmayan (var ya) şimdi 
mecliste bulundukça ayağa bile kalkmaz.

Nâbî, bu beyitte riyakâr insanların farklı davranışlarını karşılaştırıyor. Önceleri, 
diyor, saygısızlık olmasın diye bulunduğun mecliste oturmayanlar şimdi, yanlarına 
gelince ayağa kalkma gereği bile duymuyorlar. Bu durum, şairi derinden yaralıyor, bu 
tip kişilerin gerçek karakterlerini fark edemediği için üzüntü duyuyor, teessüf ediyor. 
Çarpıcı tezatlarla bu “düşük karakterli” kişileri teşhir ediyor. İsim vermiyor ama bu 
tipler bulunduğu mevki itibariyle çevresinden ayrılmayan dalkavuklar olmalı. Şair, 
“kanı” kelimesiyle kızgınlığını, öfkesini, hayal kırıklığını dile getiriyor.

86

Nâbî’nin Azliyye’si Üzerine Düşünceler / Mahmut KAPLAN



29. Kanı gördükçe kemânveş ham iden kâmetini
 Zahm açar tîr-sıfat şimdi sudûr itse kelâm

Hani o (beni) gördükçe yay gibi boyunu büken (önümde yerlere kadar eğilen) 
şimdi ağzından söz çıkacak olsa ok gibi yara açar.

Selam verirken eğilmek bir saygı ifadesidir. Nâbî, kethüdalık görevinde iken ken-
disini görünce yerlere kadar eğilerek “yay gibi bükülenlerin” azilden sonraki saygısız 
hallerini karşılaştırıyor: 

İki büklüm bükülenler, yay gibi boylarını eğenler şimdi yaralayıcı sözlerle kalbini 
kırmaktan çekinmemektedirler. Nâbî, bu duruma oldukça içerlemiş olmalı. Onun için 
bu beyte de “kanı” sözüyle başlıyor. Davranışlar arasındaki uçurumu bir nevi somut-
laştırmak istiyor. Makam ve makam sonrası halleri ibretlik tablolar halinde sunuyor. 
Bu tip insanları, yüksek mevkileri işgal eden herkes makamdan ayrıldıktan sonra gör-
müş, uygunsuz davranışlarını fazlasıyla yaşamıştır.

30. Dil-pesend olsa diyü puhte suhanlar arayan
 İtmede neşter-i ser-tîz kadar nükte-i hâm

Gönle hoş gelsin diye pişmiş (iyice düşünülmüş) sözler arayan (var ya) ucu sivri 
neşter gibi ham nükteler etmede.

Göze girmek, kendini beğendirmek için konuşurken çok dikkat eden, hoşa gitsin 
diye kelimelerini seçerek kullanan bu ikiyüzlü “münafık” tipler, görevden ayrılan şaire 
karşı neşter gibi keskin, yaralayıcı sözler söylemekten geri durmamışlar. Nâbî, tecrü-
besini bu beyitte çok canlı ifadelerle aktarıyor. 

31. Gevher-i gûş-ı kabûl eyleyen ednâ suhanuñ
 Şimdi eyler suhan-ı serd ile kasd-ı ilzâm

En basit sözünü kulağına inci küpe edinenler şimdi susturmak için sert sözler 
söylemektedir. 

İkiyüzlülüğün bir göstergesi de yüksek makamlarda bulunan kişinin söylendiği 
her sözü mübalağa ile beğenmek, hemen kullanmak veya tekrarlamak ya da çok be-
ğendiğini ifade etmektir. Nâbî, bu duruma dikkat çekerek tecrübesini aktarıyor: 

Eskiden en basit sözlerimde bile büyük hikmetler arayanlar, şimdi beni susturmak 
için ağır kelimeler kullanmaktan çekinmiyor, diyor. Hatta bu kişiler, adeta intikam alır-
casına onu susturmak, ona üstün gelmek için bile bile en yaralayıcı kelimeleri kullan-
maktan çekinmiyorlar. Nâbî, buna üzülmesin de ne yapsın?

32. Mîmveş pây uzadup yâ gibi püşt üzre yatur
 Eyleyen izzet içün dâl-sıfat kaddini lâm

Saygı göstermek için dal (harfi)a benzeyen boylarını lam (harfi) gibi büken 
şimdi mim gibi ayağını uzatıp yâ gibi sırtüstü yatar. 

Eski hizmetkârlarının huzurunda yaptıkları saygısızlığı bu ifadelerden daha çarpı-
cı anlatma mümkün olmasa gerek. Bir ironi şaheseri bu beyit…
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33. Ni’met-i câha iden destini ser-pûş-ı du’â 
 Sonra eyler dehenin kâse-i zehr-i düşnâm

Makam nimetine elini duaya kaldıran sonra ağzını küfrün, sövmenin zehirli 
tası eder.

Beyitte çarpıcı bir tablo çizilmiş. Makamda bulunana, bir şeyler umduğu için elini 
duaya kaldıran, onun için dua eden kişi, makam gidince zehirli sözlerle küfretmekten, 
sövmekten çekinmez. 

Nâbî, durumu çok güzel özetlemiş. Bir dilenci tablosu çizmiş. Dilenci bir şey iste-
diği zaman ellerini duaya açar gibi uzatır, ama isteği verilmeyince dua dolu sözleri 
yerini sövüp saymalara terk eder. 

34. Kanı bindükçe rikâba asılan çâpükler
 Dest-i şekvâsın ider soñra miyân-gîr-i licâm

Hani (ata) bindikçe üzengiye asılan çevikler (var ya) (daha) sonra şikâyet elini 
gemi tutmak için yapışır.

Eskiden ulaşım aracı at idi. Makam sahibi ata binmek istediği zaman hizmetkârlar 
yardım etmek için koşturur, kimi atı, kimi ayağını bassın diye üzengiyi tutar, bin türlü 
yaltaklanmalarla ata bindirirlermiş. Şair de bu durumu dikkate sunuyor. Önceleri ata 
binerken koşturup üzengiye yapışanlar şimdi şikâyette bulunmak, yakınmak için atın 
yularına yapışmakta, diyor. İki tavır arasındaki uçurumu gösteriyor. Atı durdurmak 
için yularına yapışmak, küstahça, edepsizce bir tavır olarak tasvir ediliyor. Nâbî’nin 
tasvirinde son derece başarılı olduğunu söylemeye gerek yok. Yukarıdan beri sırala-
nan beyitlerde keskin bir ironi olduğu gözden kaçmamaktadır.

35. Rûy-mâl itmege dâmânuña fursat gözeden
 Yapışup dâmenüñe cevr içün eyler ibrâm

Eteklerine yüz sürmek için fırsat kollayan(lar) (şimdi) eziyet etmek için eteğine 
yapışıp can sıkar derecede üstüne düşmekte.

Şair, dönemin giysilerine ve saygı ritüellerine dikkat çekiyor. Hürmet ifadesi ola-
rak makam sahibinin eteğine öpermiş gibi eğilmek adettenmiş. Bu durum, padişahtan 
başlayarak aşağı doğru gelen bir saygı biçiminin ifadesidir. “El etek öpmek” deyimi o 
zamanlardan kalma. Dilek sahibi, isteğini elde edebilmek, göze girmek için ilgili kişi-
nin eteklerine kapanır, onu bir nevi mecbur edermiş. Şair, yaşadığı benzer durumdan 
bizi haberdar ediyor, biraz da uyarıyor. Bu davranış biçimi zamanla sınırlı değil. Her 
çağda benzerlerine rastlamak mümkündür. Şair aslında durumunu Mustafa Paşa’ya 
arz ediyor, yanıldım, hata yaptım demeye getiriyor. Dün öyle, bugün böyle, diyor; hali-
mi anla, gereğini yerine getir. Dün saygı için eteğimi öpmek için fırsat kollayanlar, bu 
gün saygısızca hesap sormak için eteğime yapışıyor, diyor. Tipik yaltakçı davranışı… 
Nabî, beni bu zor durumdan kurtar, diye hamisine halini tasvir ediyor.
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36. Nerdübânlarda bağal-gîrliğe sür’at iden 
 Nerdübân üzre ider sebkate şimdi ikdâm

(Önceleri) merdivenlerde koltuğa girmeye koşturan(lar) şimdi merdiven üs-
tünde (öne) geçmeye kalkışıyor.

Bu beyit tam bir karikatür… Çarpıcı ve etkileyici… Merdiven çıkarken düşmesin 
diye Nâbî’nin koltuğuna girip yardım etmeye çalışanlar, vazifeden ayrılınca bu kez 
merdivenlerde onu geçmek için adeta yarışıyor. Merdiven çıkarken yardım etmek 
şöyle dursun, bir an önce önüne geçip ilerlemeye çalışıyorlar. Şair, bu tavrı saygısızlık 
olarak değerlendiriyor. Nâbî, nasb ve azil halinin, karakteri zayıf insanlardaki görünü-
münü çok güzel karikatürize ediyor. 

37. Hele bîgâneye söz yok odur andan me’mûl
 ‘Ayb olunmaz ne kadar eylese terk-i ikrâm

Hele yabancıya söz yok (çünkü) ondan beklenen odur; o, ne kadar ikramı terk 
ederse etsin ayıplanmaz. 

Şair bu beyitte bir açıklama yapma gereği duyuyor: Yabancılara sözüm yok, diyor. 
Onlardan beklenen yukarıdaki gibi davranışları sergilemek… Yabancılar için bu nor-
mal kabul edilebilir. Onlar tanımayabilir, bilmeyebilir. Bu yüzden söz konusu davra-
nışları sergileyebilirler. Aşağıdaki beyitte şair asıl maksadını açıklıyor:

38. Terbiyet-kerde-i nân u nemek-i lutfuñ iken
 İ’tibâr itmez olur hâneñ içinde huddâm

İyiliğinin ekmeği ve tuzuyla yetişmiş iken evin içindeki hizmetçiler (sana) iti-
bar etmez olur.

Nâbî’nin asıl üzüldüğü eli altında olan, onun ekmeği, tuzu ile beslenen kendi 
adamları, memur ve hizmetkârlarıdır. Sözü, bunlar benim verdiklerimle beslendiler, 
saygısızlık yapmaları anlaşılabilir değil, demeye getiriyor.

Verdiği nimetlerle beslenenlerin, şairin kendi evi içinde onun iyilikleriyle hayatla-
rını sürdürenlerin, geçimlerini ondan sağlayanların saygısızlıkta bulunmalarına, onu 
“takmama!”larına öfkeleniyor. Mealen şöyle diyor: Ben onlara iyilikte bulundum. On-
lar, kendi isteğimle görevden ayrılınca küstahlaşıp kabalaştılar…

39. Hidmetüñ bâr-ı gîrân ‘add ider olmışken ezel
 İltifâtuñ hevesi mâye-i zeyn-i endâm

Ezelde, senden iltifat görme hevesini bedenlerinin süsü sayanlar sana hizmet 
etmeyi ağır bir yük sayar (oldular).

Eskiden, şairden bir iltifat görmeyi kendileri için bir kazanç, bir süs görenler, ar-
tık yapmaları gereken hizmetleri bile ağır bir yük olarak görüyor, yüksünüyorlar. Bu 
kabul edilebilir şey mi, diye adeta haykırıyor. Nâbî, evdeki hizmetkârların artık söz 
dinlemez olduklarını işaret ediyor: Makam gitti, saygı ve itibar kalmadı…
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40. Mezhebinde saña eyler sitem ü cevri helâl
 Sevk-i hidmetle iden dîdesine hâbı harâm

Hizmet etmek sevkiyle gözlerine uykuyu haram edenler sana zulüm ve eziyet 
etmeyi mezheplerinde helal saymakta.

Bu adamlar, eskiden şaire hizmet edebilmek, isteklerini yerine getirebilmek için 
gözlerine uykuyu bile haram etmiş, ne olur ne olmaz, bir ihtiyacı olabilir diye adeta 
tavşan uykusuna yatmışlarken, azledilince eziyet etmeyi bir tavır, bir mezhep haline 
getirmiş, kendilerince bu küstahlığın fetvasını da bulmuş olmalılar.

O, artık görevde değil, görevinden dolayı saygı gösteriliyordu, makamından dola-
yı hizmeti görülüyordu. Madem artık görevde değil o halde hizmet etmemek, hatta 
eziyet etmek helâldir, gibi batıl bir fetvayı da kendilerine verebiliyor, edepsizliklerine 
bir kılıf uydurabiliyorlar. Nâbî’nin bu duruma üzülmesinde haklılığı tartışılabilir mi? 

41. Hidmete çâpük u çâlâk iden şedd-i nitâk
 Gâmına eylemez âmîhte yek zerre hırâm

Hizmet etmeye kemer bağlamak (hazır olmak) için aceleyle koşturanlar (şim-
di) ayağına zerre kadar bir toz kondurmamakta.

Bu oldukça girift beyitte Nâbî, önceleri gözüne girmek, kendilerini beğendirmek 
için her an hizmet etmeye koşturmaya hazır bekleyenlerin azilden sonra ayaklarına 
zerre kadar bir tozun konmasına bile dayanamadıklarının, artık hizmet etmekten 
kaçındıklarının altını çiziyor. Şair, makamdan ayrılınca, saygı ve hizmetleri makamla 
bağlantılı olan çıkarcı hizmetkârlar da ona hizmet etme yolunda adım atmaya bile ge-
rek duymamaktadır. Aslında günümüzde de durumun farklı olduğu söylenemez. Üst 
bürokrasinin hali ve akıbeti de bundan farklı değildir.

42. Kanı birbirisine hıdmet ile sebkat iden
 Şimdi ikrâh ile birbirine eyler ibrâm

Hani hizmet etmekte birbirlerini geçmeye çalışan(lar) şimdi tiksinerek birbir-
lerine (işi havale etmek için) ısrar etmekte.

Nâbî, kethüdalık görevinde iken emri altında olanlar herhangi bir iş çıktığında işi 
kapmak, hizmeti yerine getirmek için yarışırken azledilince durum tersine dönmüş, 
herkes birbirine işi havale etmeye, işten kaçmaya çalışmakta, işi başka birinin yapma-
sı için aşırı ısrar etmeye başlamış. İlginç bir çalışan psikolojisi… Şair, bu durumdan 
son derece üzgün... O, birkaç beyit boyunca durmadan geçmiş ve içinde bulunduğu 
hazır zamanı karşılaştırarak yaşadığı hayal kırıklığını, uğradığı hüsranı, karşılaştığı 
uygunsuz tavırları ifade ediyor.

43. Nazarun şevkine şeb tâ-be-seher kâ’im olan 
 Rûz tâ-şeb nigeh-i nâzın ider mest-i menâm

Gözüne girmek için gece sabaha kadar ayakta olan(lar) (şimdi) sabahtan ak-
şama kadar naz bakışını uyku sarhoşu etmekte.
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Bu beyitte gece/gündüz tezadı içinde Nâbî üzüntüsünü ifade ediyor. Şairin gözüne 
girmek, onun bir “aferin” sözünü işitmek için sabaha kadar uyanık kalanlar, artık iş-
ten kaçmaya çalışmakta, uyuyor taklidi yapıp her işe nazlanarak koyulmakta, hatta iş 
yapmamak için ellerinden geleni esirgememekte. Sabaha kadar ayakta olanlar durum 
değişince sabahtan akşama kadar uyuşuk, nazlı bir hale bürünmekte. Beyit keskin bir 
ironi taşıyor. Şairin, ilk beyitten buraya kadar kalemini keskin bir neşter gibi kullan-
makta olduğu dikkatten kaçmamaktadır.

44. Dâmenin hıdmet-i bezmüñden ider ber-çîde
 Serv-i âzâda ider şevk ile ta’lîm-i hırâm

Meclisinin hizmetinden eteğini toplayan(lar) (şimdi) serviye şevkle salınma 
dersi veriyor. 

Eskiden erkekler de uzun entari tipinde elbiseler giydiklerinden, iş yaparken ayak-
larına dolaşmasın diye toplarlar, bellerine iliştirirlermiş. Nâbî, hizmetini yapmak için 
meclisinde eteklerini toplayıp işe koyulanların artık salınan serviye “salınma dersi” 
verecek derecede gururlu ve tembel bir manzara sergilediklerini belirtiyor. Şair, takı-
nılan istiğna halini “serviye salınma öğretmek” olarak yorumluyor. İroni bu beyitte de 
sürüyor. Nâbî, hizmete fırsat gözetenlerin azilden sonra bir şey yapmaya nazlandık-
larını, eteklerini toplamak yerine salınarak geçip gitmeyi tercih ettiklerini teessüfle 
anlatıyor.

45. Dest berhem-zen olursañ ne kadar şiddet ile 
 Kâmet-i nâzına itmez yine teklîf-i kıyâm

Elinle ne kadar şiddetle sarssan da nazının boyuna yine ayağa kalkma teklifin-
de bulunmaz (ayağa kalkmaz).

Adamlar işi o kadar ileri götürmüşler ki Nâbî, iş yaptırmak için sözünün yetmedi-
ğini görünce eliyle dürtmek gereği duyuyor fakat hizmetkârlar oralı olmuyor, ayağa 
kalkmaya bile tenezzül etmiyorlar. Devrin söz sultanı olan bir insanın bu durum kar-
şısında nasıl bir ruh hali içerisine düşeceğini tahmin etmek zor değil. 

46. Hâbdan dîdesini bûmveş itmez bîdâr
 Eyleyen hıdmet içün şevk ile pertâb-ı hamâm

Hizmet etmek için güvercin gibi şevkle çırpınan(lar) (şimdi) baykuş gibi uyku-
dan gözünü açmaz (oldu).

Önceleri hamarat, çalışkan görünenler mutlak bir tembelliğe düşmüş, eskiden hiz-
mete fırsat kollayanlar şimdi baykuş gibi uykudan uyanamamakta ısrarcı. Nâbî, çok 
üzülmüş olmalı ki durmadan iki durumu karşılaştırıyor, adamlarının, memurlarının, 
hizmetkârlarının takındıkları, birbirine taban tabana zıt halleri mizahî bir tasvirle göz 
önüne sermeye çalışıyor.
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47. İntisâb itmege her gün biri âmâde iken
 Şimdi her şeb biri itmekde firâra ikdâm

Mansıp sahibiyken, kendisine intisab etmek için çabalayanlar, şimdi kaçmak 
için fırsat kollamakta. 

Osmanlı döneminde geçim sağlama, memuriyetlere atanma yollarından biri de 
nüfuzlu birine intisap etmekti. Bu sebeple zenginlerin, bürokratların, paşaların ko-
nakları, böyle insanların isteklerini elde edebilmek, tabir caizse, “kapağı atmak” için 
her imkânı aradıkları yerlerdi. Bu konuda rüçhan hakkı şairlerindi. Onlar kaside ve 
şiirler sunarak ilgilinin dikkatini çekmeye çalışırlardı. İkbal günlerinde paşaların et-
rafına sızmak isteyenlerden geçilmezken azl zamanlarında ilk kaçanlar, kaçmak için 
fırsat gözetenler böyle çıkarcı tayfası olurdu. Günümüzde de durum bundan farklı de-
ğil. İnsanoğlu her devirde mayasına göre davranmakta, benzer durumlarda tavırları 
hemen hemen aynı olmaktadır.

48. Bir dahı hâneñe ‘azm eylemez andan açılur
 İktizâ eyler ise birisine istihmâm

Birisine, yardımını isteme durumu gerekirse evinden uzaklaşır bir daha gel-
mez.

Bir işe atanmak, bir makama gelebilmek dün de birtakım vasıtalara, birtakım hi-
mayelere bağlıydı. Bir kişi bir makama atandığında yakınları, tanıdıkları, hatta tanı-
madıkları bir vesile bulup onun himayesini elde etmeye çalışırdı. Tabii bu durum, her 
zamanda olduğu gibi, ikbal günleri için geçerlidir. Nâbî, bu hususu hatırlatıyor. Eski-
den evine gelip giden dostları da, olur da birisi ya da kendisi için yardım ister düşün-
cesiyle evine gelmez olmuşlar. Artık, yalnızlık günleri gelip çatmış, dost geçinenler, 
evin yakınından bile geçmez olmuş...

49. İnfisâl itmege âmâde gürûh-ı etbâ’
 Itk sevdâsına dil-beste cevârî vü gulâm

Cariyeler ve köleler özgürlük belgesi (alma) sevdasına gönül bağlamış; hizmet-
çi takımı ayrılmaya hazır.

Şair, önemli bir görevde bulunduğundan konağında çalışan bir hayli insan olma-
lı. İkbal günlerinde bu kalabalık hizmetkârlar topluluğu sorun teşkil etmediği halde 
idbar, yani düşüş zamanında bu elemanlar birer ikişer ayrılmak için bahane aramaya 
koyulurlar. Nâbî, haklı olarak bu durumdan, bu hak naşinaslıktan, kadir bilmezlikten 
yakınıyor. Evdeki cariyeler ve köleler de “azatlık belgesi” almak derdine, çabasına düş-
müşler. Çünkü artık konakta eski gelir kesilmiş, şair için maddi sıkıntı tehlikesi baş 
göstermiş ya da onlar öyle bir beklenti içine girmişler.

50. Sarsar-ı ‘azl salup tefrîka bâg-ı ‘ıyşa
 Hâneden mansıpuñ ardınca bile gitdi nizâm

Azledilme kasırgası geçim bahçesine ayrılık salıp makamın ardı sıra evden dü-
zen de gitti.
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İnsan bir kere düşmeye görsün, her şey altüst olur, hayat sıkıntı içinde geçer. Azil 
hali, Nâbî’nin hayatında fırtınalar estirmiş, geçim sıkıntısı baş göstermiş, evin düzeni 
bozulmuştur. Yukarıdan beri anlatılanlar zaten bu bozuk düzenin tasvirinden ibaret 
değil mi? Azil, şairin hayatında kasırga gibi esmiş, insanların tavırlarını değiştirmiş; 
evin düzenini altüst etmiştir.

51. İrişüp kâfile-i ‘azl olıcak teng-güşâ
 Câmesin eyledi tenhâlığa tebdîl zihâm

Azl kafilesi yetişip yükünü açınca kalabalık elbisesini ıssızlıkla değiştirdi.

Nâbî güzel bir teşhisle içine düştüğü yalnızlığı anlatıyor. Azl, bir yolcu gibi, gelip 
Nâbî’nin yanında yükünü açıyor ve herkes onu görünce çekilip gidiyor. Önceleri kala-
balık olan çevre birdenbire boşalıyor, tenhalaşıyor. Azil yükünü açınca içindeki mallar, 
insanları kaçırıyor. Ne olabilir bu mallar? Makamdan düşme, gelirin azalması ve daha 
önemlisi makama bağlı manevi nüfuzun yitirilmesi… İlişkileri çıkara dayalı iyi gün 
dostları bu malları görünce birer ikişer şairin çevresinden tası tarağı toplayıp kaybo-
luyor. Kalabalığa alışmış bir insanın, çevresinin boşalmasıyla içine düşeceği ruh halini 
sezmek, anlamak zor değildir. 

52. Zîver-i hân iken evvel ni’am-ı gûn-â-gûn
 Eyledi kesretini vahdete tahvîl eyyâm

Önceleri türlü türlü nimetler sofranın süsüyken günler, (nimetlerin) çokluğunu 
tekliğe değiştirdi.

Şair, sofrasını süsleyen zengin ve çeşitli yiyeceklerin azaldığını, artık tek çeşit kal-
dığını üzülerek ifade ediyor. Nâbî, bu kasidesinde geliri maaşa bağlı insanın dramı-
nı dile getiriyor. Zaman geçse de değişen bir şey yok. Tek geliri maaş olan insan bu 
darlığı zaman zaman çeker. Maaşlı kişi sürekli ekonomik tedirginlik yaşar. Bu yüzden 
memuriyet bir tür dilencilik olarak tanımlanmıştır. Şairin anlattığı tablo günümüz için 
de geçerliliğini koruyor. 

53. Sîr olur mı nazar-ı âzı tehî-tab’ânuñ
 Sahn-ı vahdetde ider cilve nâ-puhte ta’âm

Teklik kâsesinde pişmemiş yemek görünürken aç yaradılışlıların aç gözleri do-
yar mı?

Doymaz şüphesiz. Açgözlü, doymak bilmez; sürekli gözü sofrada, mutfak kapısın-
da olur. Burada tariz okları, muhtemelen evdeki hizmetkârlara yöneltilmiş olmalı. 
Sofrada tek çeşit kalmıştır ve bu açgözlüler doymak bilmemektedir. Şair, yemek azlı-
ğını “teklik kabında pişmemiş yemek” ifadesiyle dile getiriyor. Mısralarında yokluğun, 
hatta varlıktan sonra yokluğun acılığı hissediliyor. Yemek yok, demeye dili varmıyor, 
sanatlı ifadeyi tercih ediyor.
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54. Hânumuz süfre-i gerdûn gibi yek kâse iken 
 Nice dursun bir alay gürsine-çeşmân-ı hevâm

Soframız felek sofrası gibi (boş) bir kâse iken bir alay açgözlü böcek (türünden) 
insan nasıl dursun (otursun)?

Bu beyit de evi terk etmek için fırsat kollayan hizmetçilerle ilgili... Nâbî’nin kes-
kin zekâsı yokluğu sofraya konan tek bir tasla somutlaştırıyor. Sofrada tek bir tas var, 
içinde çorba mı, yemek mi, su mu var, belli değil. Açgözlü hizmetkârlar böyle bir tasla 
nasıl doysun! Sofra-i gerdun, tasa benzeyen gökyüzü. Gök, baş aşağı dönmüş bir tasa 
benzediğinden içi boş anlamına gelmektedir. Bu kişileri haşereye teşbih etmesi şairin 
öfkesinin ifadesidir. O, yokluğu karikatürize ederek anlatmayı sürdürüyor:

55. Gitdi masraf gibi âmed-şüd-i hâcetmendân
 Hâneden pâyını îrâd gibi çekdi enâm

İnsanlar, gelir gibi evden ayağını çekti; ihtiyaç sahiplerinin geliş gidişleri mas-
raf gibi gitti.

Şair, 51. beyitteki durumu bu mısralarda farklı bir biçimde değerlendiriyor. Gelir 
bitince eve gelip gidenler de kesiliyor. Bu gelip gidenler, ihtiyaç sahipleri, iş arayanlar, 
maddi destek isteyenler veya herhangi bir sebepten şairin desteğini arayanlardır. Şa-
irin, gelirleri azalıp sağa sola yaptığı destek, maddi yardım azalınca ihtiyaç sahipleri 
başka kapılara yönelmiş anlaşılan. Şair, bir mektubunda otuz beş kadar âlim, şair ve 
musikişinasın geçimini üstlendiğini söyler. Yardımsever bir insan olan Nâbî’nin, ken-
disi gelir darlığına düşünce ihtiyaç sahipleri tarafından da terk edildiği anlaşılıyor. Bu 
durum onu çok üzdüğünden dolayı sözü dönüp dolaştırıp aynı konuya getiriyor.

56. Çeşme-i mihbereden bahş-ı hayât eyler iken 
 Merkad-ı maklemede mürdeye döndi aklâm

Kalemler hokka, divit çeşmesinden hayat bağışlarken (artık) kalem kutusu 
kabrindeki ölüye döndü.

Bu beyitte şair, artık insanlar için yardımda bulunmak için herhangi bir yazı ya-
zamadığını, yani kimse için tavsiye mektubu, iş ve para bulma yolunda birilerine yazı 
yazamadığını ince bir ironi ile dile getiriyor. Şairin kalemi, önceleri çeşme gibi iyilik 
akıtıp hayat bağışlarken artık bu görevi yerine getiremiyor. Bu da daha önce yazdığı 
yazıların ilgili makamlarca geri çevrilmediğini, istek sahiplerinin isteklerine, onun ya-
zısıyla kavuştuklarını anlatıyor. Bu beyitte şair güzel bir teşhis yapmış: Kalem, kalem 
kutusunda tabuttaki ölüye dönmüş. Artık bir şey yapmıyor, daha doğrusu yapamıyor, 
öylesine upuzun yatıyor.

57. Defter-i dâd u sited nüsha-i eş’âr oldı
 Sâl-i târîh hisâb itmege kaldı erkâm

Alışveriş defteri şiir nüshası oldu, rakamlar tarih yılı hesap etmeye kaldı.
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Yukarıdaki beyit gayet iğneleyici düşmüş. Şair, alışveriş/gelir gider defterine ar-
tık şiir yazıyor. Çünkü alışveriş yapacak geliri kalmamış. Defter boş kalınca Nâbî, şiir 
yazmak için kullanıyor. Nasıl olsa şiir yazmak için paraya ihtiyaç yoktur. Bu beyit şa-
irin içine düştüğü yoksulluğu, yoksunluğu çarpıcı bile biçimde gözler önüne seriyor. 
Rakamlar da tarih düşürmedeki yıl hesaplarını yapma işinde kullanılıyor. Yani para 
saymıyor, rakamlar para miktarını göstermiyor, tarih mısralarındaki seneleri hesap-
lamaya yarıyor.

58. Ehl-i hâcâta olurken eseri ‘ayn-ı hayât
 Dâğ urur deyn temessüklerine nakş-ı hıtâm

Mühür, ihtiyaç sahiplerine hayat verirken şimdi borç senetlerine damga vur-
makta…

Eskiden mührü, başkalarının sorunlarını çözen belgelerin altına basılırken artık 
borç senetlerini süslüyor. Şairin, maddi sıkıntı içine düşünce borçlanma yoluna git-
tiği anlaşılıyor. Bu beyitte de iğneleme, dokundurma var. Adeta şair, nereden nereye, 
demek istiyor. Mühür, ihtiyaç sahiplerine yardım edemiyor. Borç senetlerinin altına 
vurularak Nâbî’nin maddi yükünü artırmaktan başka bir işe yaramıyor.

59. Alınur şimdi ‘avâ’id yerine vaz’-ı girân
 Virilür şimdi hedâyâya bedel sâde selâm

Şimdi gelirler yerine sadece ağır, kötü muamele alınmakta; hediyelere bedel 
şimdi sadece selam verilmekte.

Geliri kesilen şair muhtemelen bazı yerlere başvurmuş fakat küçümseyici, rahatsız 
edici tavırlarla karşılaşmış olmalı. İstiskal edici, “hadi oradan” der gibi bakışlar şairi 
üzmüştür. Vaz’-ı giran insanın ağırına, zoruna giden onur kırıcı haller demektir. Bu 
beyitte dikkat çeken bir husus da artık şaire hediye yerine sadece selam verilmesi… 
Bu da gösteriyor ki hediyeler makama bağlı olarak gelmektedir. Aslında makam ehline 
verilen hediyeler bir anlamda rüşvettir. Ancak mütedeyyin olduğu bilinen Nâbî’nin 
kastettiği dostlarıdır sanırım. Dostları da artık şaire hediye vermeyi kesmiş… İnsan 
bir kez düştü mü, ortada öylece yalnız, tek başına kalıverir. Nâbî bu durumun acısını, 
sızısını içinde duyarak her mısraında dile getiriyor.

60. Mâ-hasal turfe perîşanlık imiş hâlet-i ‘azl
 Tutmasun kimselerüñ dergeh-i nasbında makâm

Sonuç olarak azil hali şaşılacak bir perişanlıkmış, kimsenin makamının kapı-
sında yer tutmasın!

Bu beyit, methiyeye yaklaşıldığını hissettiriyor. Sonuç olarak diyor Nâbî, azil, şaşı-
lacak, hayret edilecek, dersler çıkarılacak bir durumdur. Allah kimsenin makamında 
mekân tutmasına fırsat vermesin. Azli baykuşa benzetmiş adını vermeden. Baykuş 
viranelerde mekân tutar. Azil bir makama yerleşti mi o makam boşalır, sahibi perişan 
olur. Nabi, nefsinde tecrübe ettiği için kimsenin azil ile imtihan edilmemesini diliyor.
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61. Korkarum bir gün ide hâne-i sâmânı harâb 
 Eger itmezse telâfîsini fahr-ı eyyâm

Eğer zamanın övüncü, medar-ı iftiharı telafi etmezse korkarım bir gün (azil 
hali) rahat evini harap eder.

Eğer zamanın kendisiyle övündüğü Mustafa Paşa bu azil meselesini çözüme ka-
vuşturup telafi etmezse diyor, rahatım kaçacak, huzursuz olacağım. Bu aynı zamanda 
paşadan iş ricasını ifade ediyor. Kendi isteği ile işten ayrılan şair, yaptığına pişman 
olmuştur. Bu kaside ile de memduhunun merhametini kazanmaya çalışıyor. Bunun 
için de gelecek beyitlerde paşanın meziyetlerini bir bir sıralıyor:

62. Zîb-i silk-i vüzerâ ya’ni Musâhib Paşa
 Ki şükûhına göre teng gelür heft ecrâm

Ululuğuna yedi kat göğün dar geldiği, vezirler mesleğinin/ dizisinin süsü, yani 
Müsahip Mustafa Paşa… 

Paşayı vezirler yolunun, gerdanlığının süsü olarak övüyor. Onun azametine, ma-
kamının ve kişiliğinin büyüklüğüne dikkat çekiyor. Beyitte mübalağa var. Paşanın bü-
yüklüğüne yedi kat gök dar gelir diyor; tam bir abartma. Şairlerin bu tür abartmaları, 
methiye geleneğinden kaynaklanmaktadır. Bu yüzden üzerinde fazla durmuyoruz.

63. Âsaf-ı sâf-meniş ‘âlim ü dânâ verziş
 ‘Âkıl-ı pâk-reviş ‘ârif-i pâkîze-kelâm

Temiz huylu Âsaf, bilgin ve bilge adetli; temiz gidişli akıllı, irfan sahibi temiz 
sözlü (vezir).

Paşanın özelliklerini sayarken geleneğe uyarak onu Hz. Süleyman’ın (as) veziri 
Âsaf’a teşbih ediyor. İlk özelliği temiz huylu. Sonra âlim, bilgin, bilge ve daha önemli-
si de âdil, adaletle iş gören… Nâbî’nin yaşadığı çağda Osmanlı devleti artık eski haş-
metini geride bırakmış, türlü sorunlarla uğraşmaktadır. Bu cümleden olarak adalet 
dağıtması gereken kadılık kurumu bir hayli yıpranmış, kadılar birer zulüm aletine 
dönüşmüştür. Bu yüzden şair, adalet vurgusu yapma gereği duyuyor. Şaire göre paşa 
irfan ehlidir. Sözleri temizdir yani kirden pastan arıdır. İçi dışı birdir. Nâbî’nin Mustafa 
Paşa’ya bu övgülerini şairce bir yaklaşım olarak düşünmemek lazım. Çünkü o, paşa 
hayatta oldukça yanından ayrılmayarak vefasını göstermiştir. Paşa uzak görevlere ata-
nınca o da beraber gitmiş ve paşanın ölümüne dek beraberliği sürmüştür.

64. Bihterîn-i vüzerâ Âsaf-ı sânî ki sezâ
 Nâmına eyler ise cevher-i evvel ikrâm

Vezirlerin en iyisi ikinci Âsaf, adına ilk cevher ikramda bulunursa layıktır.

Âsaf, Hz. Süleyman’ın (as) veziridir.

Nâbî’ye göre Mustafa Paşa vezirlerin en iyisidir. Öyle olmasa padişaha musahip 
olur muydu? Akıl ve dirayet bakımından ikinci Âsaf. İlk cevher, ilk akıl (akl-ı evvel) ona 
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ikramda bulunsa yeridir. Akl-ı evvel, “cevher-i evvel, rûh-ı izâfî, nûr-ı Muhammedî, 
âlem-i vahdet, aşk-ı ekber, berzah-ı kübrâ, ilm-i mutlak, hakikat-i Muhammedî ve ilahî 
aşka da denir ki her şeyin aslı budur.”10

65. Tûde-bahşâ-yı güher ma’reke-ârâ-yı hüner
 Meclis-efrûz-ı kerem ‘âtıfet-âmûz-ı kirâm

Güher yığınlarını bağışlayan, hüner meydanını süsleyen, cömertlik meclisini 
aydınlatan, cömertlere iyilik yapmayı öğreten…

Müsahip Mustafa Paşa insanlara karşı son derece cömerttir. Hüner meydanının 
süsleyenidir. Son derece hünerlidir. İyi bir yöneticidir. Cömertlik meclisine zenginlik 
katan, cömertliği şiar edinen bir vezirdir. Öyle cömerttir ki cömertlere cömertlik na-
sıldır, ikram nasıl yapılır, öğretir. Bütün bunları karşılık beklemeden yapar. Zaten asıl 
cömertlik de budur: Karşılık beklemeden, alışverişe dökmeden iyilikte bulunmak…

66. ‘Arsa-i şânına bir tûb kıbâb-ı gerdûn
 Pâye-i câhına bir seng cibâl-i ehrâm 

Felek kubbeleri şanının meydanına bir top, makamının ayağına ehram dağları 
bir taş(tır).

Vezir Musahip Mustafa Paşa’nın makamının yüceliğine dikkat çeken şair, klasik 
methiye övgüleriyle övmeye devam ediyor. Yine mübalağa dikkat çekiyor: Gökyüzü, 
şanının meydanına bir top mübalağası kâfi gelmemiş olacak ki, Mısır piramitlerinin 
de makamının ayağına birer taş, yani basamak olarak niteler. Makamı o kadar yük-
sek… Bunun şair mübalağası olduğunu ve gelenek içinde yadırganmadığını belirtmek 
isteriz.

67. Bâbı beytü’ş-şeref-i mihr-i münîr-i nev-rûz
  Kef-i dest-i keremi dâ’ire-i mâh-ı tamâm 

Kapısı, nevruzun şerefli, aydınlık güneş evi; cömert elinin avucu dolunayın ta-
mam dairesi.

Methiye bu beyitte de devam ediyor. Nevruz, baharın ilk günü, yeniden dirilişin, 
uyanışın, başlangıcın ifadesidir. Bahar aydınlıktır. Mustafa Paşa’nın kapısı, insanlara 
iyilik saçmak, onları aydınlatmak bakımından nevruz güneşine teşbih ediliyor. Güneş, 
insanlara, tabiata ışığını, hararetini nasıl saçar, iyi-kötü ayırt etmezse paşa da herke-
se öyle iyilik saçar. Kapısı, problemlerin çözüldüğü yerdir. İkinci mısra birinci mısraı 
adeta tefsir ediyor: Cömert elinin avucu da dolunayın etrafındaki haleye benzetiliyor. 
O da insanlara ışık saçıyor yani cömert davranıyor.

68. Kâmet-i ‘izzine kütâh kabâ-yı eflâk
 Cilve-i rif ’atine teng fezâ-yı evhâm

Feleklerin elbisesi değerinin boyuna kısa (gelen), yüksekliğinin derecesine ev-
ham fezası dar gelen…

10 İskender Pala, Ansiklopedik Divan Şiiri Sözlüğü (İstanbul: Kapı Yayınları, 2004), 15.
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Gökyüzü renk ve görünüş bakımından atlas kumaş olarak tasvir edilir. Mavi gök-
yüzü atlas kumaş fakat paşanın değerinin boyuna kısa gelir yani paşanın değeri bu 
elbiseden/gökyüzünden daha uzun/yüksektir. İnsan hayalinin yayılabileceği genişlik 
bile Paşa’nın rütbesine dar gelir. Bu iki sıfat da methiyelerde sık karşılaşılabilecek mü-
balağalardandır. Maksat paşanın değerini ve büyüklüğünü anlatmaktır.

69. Dergeh-i merhameti mevhibeye cây-ı ku’ûd
 Bünye-i ‘âtıfeti mekremete cây-ı kıyâm

Merhametinin kapısı bağışa oturma yeri, iyilikseverliğinin bünyesi cömertliğin 
ayağa kalkma yeri…

Bu beyit, Musahip Mustafa Paşa’nın ne kadar merhametli ve cömert olduğunu an-
latıyor. Bağış, ihsan, denilen şeyler paşanın merhametinin kapısında oturur. Varlığı 
da paşanın ayağa kalktığı yerdir. Paşa çok cömerttir. Beyitte kuud/oturma ve kıyam/
ayağa kalkma arasında tezat yapılmış.

70. Neyyir-i kalb-i cihân-tâbına hayrân hurşîd
 Hançer-i sâ’ikâ-sîmâsına lerzân Behrâm

Güneş, dünyayı aydınlatan kalbinin nuruna hayran; yıldırım yüzlü hançerine 
Behram titrer.

Kalbi, Güneş’i bile hayran bıraktırır. Behram, onun keskin hançerinden titrer. 
Behram, savaş tanrısı Mars ya da Ares’tir: “Sâbiilerin Marus, Yunânîlerin Ares, Ro-
malıların Mars namını verdikleri bu ilah-ı muhayyel harp ilahıdır.”11 Ayrıca İranlı iki 
kahraman ve hükümdarın adıdır. Bunlardan biri Behrâm-ı Çûbin, diğeri de Behram-ı 
Gur’dur. Edebiyatımızda daha çok bu ikincisine telmihte bulunulur. Behrâm-ı Gur on 
beşinci Sasanî hükümdarıdır. Doğum tarihi bilinmemektedir. Yaban eşeği avını çok 
sevdiği için Behrâm-ı Gur diye meşhur olmuştur. Ölümü de yine böyle bir av sırasında 
meydana gelmiştir.12

Şairler, İran edebiyatında Mars’ın karşılığı olan Behrâm’ı tevriye ve telmih yapmak 
için çok kullanırlar. Yukarıdaki beytin ilk mısrasında Güneş, ışık ve aydınlıktan bah-
sedilmesi hem Mars gezegenini hem savaş tanrısını hem de ünlü kahramanı çağrış-
tırmalarına zemin hazırlamaktadır. Amaç Müsahip Mustafa Paşa’nın kahramanlığını 
övmektir. 

71. Zülf-i ‘irfânına dil-beste ‘arûsân-ı hayâl
 Çeşm-i idrâkine cân-dâde sevâd-ı ifhâm

İrfanının saçına hayal gelinleri gönül bağlamış, idrâkinin gözüne anlayış top-
luluğu can vermiş.

İçinden geldiği toplumun bütün değer yargılarını ifade eden kelime ve terkipleri 
methiyesinde kullanan Nâbî, paşanın irfan ehli olduğunu ve bütün hayal gelinlerinin 

11 Ferid Kam, Âsâr-ı Edebiyye Tedkikâtı Dersleri, haz., Ali Yıldırım (Elazığ: Çağ Matbaacılık, 1998), 128.
12 Nimet Yıldırım, Fars Mitolojisi Sözlüğü (İstanbul: Kabalcı Yayınları, 2008), 148.
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onun irfanına gönül bağladığını söyleyerek irfanının derecesini anlatmak istiyor. An-
layış kavramı da paşanın idrakine hayrandır. Nâbî, kelime hazinesinde bulunun bütün 
güzel, anlamlı kelimeleri memduhunu övmek için sarf etmiştir. Kısaca Nâbî, Müsahip 
Mustafa Paşa’nın bir irfan adamı olduğunu da vurgulamak istiyor.

 72.  Dilidür mekteb-i ‘irfân deheni masdar-ı feyz  
  Kalbi mir’ât-ı cilâ-dade-i rûy-ı ilhâm

Dili irfan mektebi, ağzı feyiz kaynağı, kalbi ilham yüzünün cila verdiği, cilala-
dığı ayna…

Osmanlı devletinde tekkeler irfan kaynağı olarak kabul edilir. Ağız, irfanı aktaran 
organ, Bu bakımdan gönlü irfan okulu, ağzı da feyzin kaynağı olarak niteliyor. Ağız ve 
dil, kalbin tercümanıdır. Şaire göre paşanın kalbi ilhamla cilalanmış bir aynadır. Ayna, 
parlak olduğu zaman görüntüyü daha iyi verir. Kalp, âyine-i Samed olduğundan klasik 
şiirimizde son derece önemli bir konuma sahiptir.

73. Gûşe-i çeşm-i suhan-dânına olmaz hâ’il
 Tutuk-ı tevriye vü perde-serây-ı îhâm

Şair gözünün köşesine tevriye peçesi ve îhâm çadırı engel olamaz.

 Suhan-danı, şair ya da söz bilir, sözden anlayan anlamında almak mümkün-
dür. Mustafa Paşa sözden, şiirden anlayan bir kişidir. Sözden anladığı için de sözlerin 
taşıdığı îhâm , tevriye gibi sözlerin ardına gizlenen manaları anlayıp gereğini yerine 
getirebilir. Bunun için göz ucuyla bakması yeterlidir. O, derin anlamlı sözleri bir çırpı-
da anlar ve söyleyenin isteğine gecikmeden cevap verebilme yeteneğine sahip, anla-
yışlı bir vezirdir.

74. Silk-i nazma vasf-ı cihân-ârâsı
 Dürr-i efvâh-ı havâs u güher-i gûş-ı ‘avâm

Nazım/şiir dizisine/gerdanlığına dizilen dünyayı süsleyen övgüsü, havassın 
ağızlarının incisi ve avamın kulaklarının mücevheridir. 

Bu beyit hem methiye hem de fahriye özelliği taşıyor. Şair, Mustafa Paşa’nın öv-
güsünü nazım gerdanlığına inci gibi dizmiştir. Bu inci gibi beyitler avam ve havassın 
dilinde dolaşmaktadır. Havassın ağızlarının mücevheri, avamın kulaklarının incisi, 
küpesidir. Herkes bu övgü incilerinden derecesine göre yararlanmaktadır. Ağızlar ve 
kulaklar bu incilerle doludur. Şiirin inciye, inci gerdanlığına teşbihi klasik şiirde sık 
rastlanan bir durumdur.

75. Nakd-ı mazmûn-ı ma’ânî heves-i vasfı ile
 Gûşe-i kîse-i endîşede itmez ârâm

Mana mazmununun nakdi/parası onu övme hevesi ile düşünce kesesinin köşe-
sinde karar bulmaz (durmak istemez).
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Mana mazmunlarını nakit para olarak niteleyen Nâbî, bu mazmunların Mustafa 
Paşa’yı övme hevesiyle düşünce kesesinde durmak istemediklerini, bir an önce ortaya 
çıkma hevesi taşımadıklarını ileri sürmektedir. Adeta beynin içinde huzursuz duran 
övgü ifadeleri, bu ifadelerle ilgili mazmun ve sanatlar bir an önce mısra dizilerinde 
dizilmek için sabırsızlıkla çıkmaya çalışmaktadır. Nâbî, hikemî şiirin önemli temsilci-
lerinden biri olduğundan şiirlerinde akıl ve fikir her zaman dikkat çeker. Bu beyitte de 
“mazmun nakdi”nin paşayı övme hususunda gösterdiği sabırsızlık bir teşhisle ifade 
ediliyor.

76. Hâne-i himmeti ol mertebe ‘âlîdür kim 
 Gerden-i Zühreyi bûs eylemek ister leb-i bâm

Himmet evi o kadar yüksektir ki tavanı(nın) dudağı Zühre’nin boynunu öpmek 
ister. 

Paşa, yüce himmetli bir devlet adamıdır. Yardımsever, iyiliksever bir insandır. İyilik 
yapma özelliği bir eve benzetilirse bu evin tavanının kenarı Zühre Yıldızı’nın boynu-
nu öpmek ister yani o derece yüksektir ki Zühre Yıldızı’na ulaşabilir. Burada himmet 
teşhis edilerek Zühre’nin boynunu öpmek isteyen bir insan gibi tahayyül edilmiş. An-
latılmak istenen paşanın insaniyet duygusunun yüksekliğidir. Şair bu beyitle azilden 
dolayı çektiği sıkıntıların sona ermesi için paşanın kendisine bir mansıp sağlamasını 
ima etmektedir. 

77. Çerhde mâhı görür çâhdaki âb gibi
 İder ol kimse ki dergâh-ı refî’inde makâm

Onun yüce kapısında yer edinen kimse gökte Ay’ı kuyudaki su gibi görür.

Onun yüce kapısında makam tutan, yer edinen bulunduğu gökten Ay’ı yakından 
seyredebilir. Burada Nâbî’nin gösterdiği örnek çok çarpıcı. Ay gökte yani yüksektedir. 
Paşanın dergâhında bulunan, ona kapılanan kişi bu yüksek konumdaki Ay’ı kuyu için-
de gibi görebilir. Kuyunun derinliği sınırlıdır. Ay kuyuya akseder, kuyu başında olan 
biri Ay’ı rahatça görebilir. Şair, beytinde paşanın himmetinin yüceliğinin insanı çıkar-
dığı yüksek mertebeyi anlatmak istiyor. 

78. Olur âyîn-i bahâr-ı keremin vasf idenün
 Hâmesinden dökilen katre bahâr-ı bâdâm

Cömertlik baharının törenini övenin kaleminden dökülen mürekkep damlası 
badem baharı olur.

Mustafa Paşa’nın cömertliğini övenin kaleminden dökülen güzellikler adeta bir 
badem bahar manzarası gösterir. Baharda badem ağaçlarının çiçek açışını göz önüne 
getirdiğimizde şairin nasıl canlı ve renkli bir tablo çizdiği anlaşılır. Mürekkep damla-
sının dökülüşü badem şeklinde tasavvur edilmiş. Paşanın cömertliği bademlerin çiçek 
açtığı bahar mevsimi gibi gönülleri sevince boğar.

100

Nâbî’nin Azliyye’si Üzerine Düşünceler / Mahmut KAPLAN



79. ‘Atsesinden gül-i hurşîd döker subh gibi
 Bâg-ı re’yinüñ iden güllerini istişmâm

Fikrinin bahçesinin güllerinin kokusunu alan aksırığından sabah gibi güneş 
çiçeği döker. 

Çiçek koklamak bazen insanda aksırma meydana getirebilir. Nâbî bu şairane bey-
tinde Müsahip Paşa’nın düşünce bahçesinin çiçeklerini koklayanların aksırıklarından 
güneş çiçekleri döküleceğini/açılacağını yazıyor. Burada vurgulanmak istenen paşa-
nın düşüncelerinin iç açıcı olduğudur. İnsanlar bu düşünceleri öğrendiklerinde ferah-
lar ve aksırır, güneş çiçekleri saçarlar. Şairane bir tablo…

80. Mâhda hâle degül ‘aks bırakmış çerhe
 Sahn-ı kasrındaki fevvâre ile havz-ı ruhâm

Ay(ın etrafın)da görünen hale değil, köşkünün bahçesindeki fıskiye ile mermer 
havuzun görüntüsü göğe yansımış.

Şair, paşanın övgüsünden konağının övgüsüne intikal ediyor. Köşkün bahçesinde 
bir mermer havuz vardır. Hale teşbihi yaptığına göre havuz yuvarlaktır ve içindeki 
fıskiye hale gibi su püskürtmektedir. Mermer havuz, içinde bulunan gümüş gibi su ile 
şaire gökteki Ay arasında bir ilişki kurduruyor: Gökte görünen Ay ve Ay’ın etrafında-
ki aslında hale değildir. Olsa olsa gökyüzüne paşanın kasrının bahçesindeki mermer 
havuz ve fıskiyenin görüntüsü yansımıştır. Burada güzel bir mübalağa dikkat çekiyor. 
Manzara göz önüne getirildiğinde şairin ne kadar muhteşem bir tablo çizdiği anlaşılır.

81. Sahn-ı dehre konalı kâfile-i insâfı
 Birbirine uçurur bâz ile şâhîn hamâm

İnsafının kafilesi dünya sahnesine ineli doğan ve şahin kuşları birbirlerine gü-
vercin uçururlar.

Övgüde sınırları zorlayan Nâbî, bu beyitte ilginç bir manzara ile şaşırtıyor. Mustafa 
Paşa’nın insaf anlayışı dünya sahnesine, yeryüzü meydanına ineli beri doğan ve şahin 
gibi yırtıcı kuşlar avlamak istedikleri güvercini birbirlerine uçurur olmuşlar. İki kuş 
türü teşhis edilmiş. Güvercini birbirlerine uçurmalarını iki türlü anlamak mümkün: 
Ben avlamayayım sen avla veya vicdanım güvercini avlamayı elvermiyor, sen avlaya-
bilirsin. Her ikisi de insafından güvercini avlamak istemiyor. Her iki halde de aklın 
sınırlarını zorlayan bir mübalağa…

82. Eser-i hıfzını seyr eyle ki teb tutdugı dem 
 Pürsiş-i hâtır-ı şîrâna giderler agnâm

Korumasının eserini seyret ki koyunlar, sıtma tuttuğu zaman, arslanın hatırını 
sormaya giderler.

Bir önceki beyitteki mübalağanın etkisi geçmeden daha çarpıcı bir mübalağa ve 
teşhis karşımıza çıkıyor: Aslanı sıtma tuttuğunda koyunlar hatırını sormaya, “geçmiş 
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olsun”a gidiyorlar. Bu gerçekten aklın sınırları dışına çıkan bir mübalağa: Şair, guluv 
sınırında dolaşıyor. Oysa aslan hangi durumda olursa olsun koyunları yakaladı mı af-
fetmez. Ama söz konusu bir methiye ve sözü söyleyen bir şair…

83. Âsâfa midhat-i evsâfuñ olunmaz takrîr
 Cism-i nâzımda dehân olsa ser-â-pây mesâm

Ey Âsaf, şairin cismindeki gözeneklerin hepsi ağız olsa (yine) vasıflarının övgü-
sü yazılamaz/söylenemez.

Nâbî sıraladığı mübalağalı bütün övgülere rağmen, paşayı methetmede eksik kal-
dığını, övgüsünü hakkıyla yapamayacağını dile getirerek özür diliyor. Bu beyitte de 
mübalağa dikkat çekici: Cismimdeki gözeneklerin her biri bir ağız olsa, bir şair olsa 
yine de senin övgünü yapamaz, eksik kalır…

84. Tâbe-gerden dil ü cân garka-i ihsânuñdur
 Olayum vâdi-i inkâra düşersem nâ-kâm

Boğazına kadar gönül ve can(ım) senin ihsanına boğulmuştur, eğer inkâr yolu-
na saparsam nasipsiz olayım.

Şair, paşanın kendisine ettiği iyilikleri, bağışladığı nimetleri unutamadığını, boğa-
zına kadar onun nimetlerine battığını hatırlatıyor. Bun iyilikleri, ikram ve inamları 
inkâr etsem nasipsiz kalayım, diyor. 

85. Lîk lâbüd kalem-i şîve-perest-i şu’arâ
 Tâze bir vâdi-i nâ-refte bulur itse hırâm

Lakin şairlerin nazlı kalemleri salınmaya, harekete geçmeye başlasa gidilme-
miş yeni bir yol, işlenmemiş taze bir vadi bulur. 

Şairlerin kalemi istediğinde yeni anlatım yolları, yeni övgü imkânları bulabilir. 
Yani yeni isteklerde bulunabilir. Her nimet bağışı yeni bir teşekkür ve övgü anlamına 
gelir demek istiyor. Her ikramda yeni bir övgü…

86. Gonce-i hâtıruñ açmak hevesiyle kalemün
 Oldı tasvîr-i dem-i ‘azle bu yüzden ressâm

Kalemim, hatır goncasını açmak hevesiyle azl günlerinin durumunu çizen/ter-
sim eden (bir) ressam oldu.

Nâbî, yapmak istediğinin paşanın gönlünü ferahlatmak olduğunu, bu yüzden azil 
zamanında yaşadıklarını dile getirdiğini söylüyor. Nâbî, bu manzumesinde zaman za-
man mizaha da başvurduğundan sözlerinden Mustafa Paşa’nın hatta kendi gönlünün 
de ferahlayacağını düşünüyor olmalı. Bir başka açıdan bakarsak sıkıntısını paşaya 
sunmakla ferahlıyor, rahata eriyor. Biraz olsun içi açılıyor. Çünkü paşanın kendisini bu 
sıkıntılardan kurtaracağından emin bulunuyor. Yapması gereken içine düştüğü yal-
nızlık, itilmişlik, değer verilmezlik girdabından kurtulmak için duygularını Mustafa 
Paşa’ya arz edip rahatlamak…
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87. Yohsa Allâh bilür sâye-i eltâfuñda
 Kimseden zerre kadar görmedi tab’um âlâm

Yoksa Allah bilir lütuflarının sayesinde tab’ım kimseden zerre kadar elemler/
üzüntüler görmedi.

Başka niyetim yok diyor; Allah bilir ki senin iyiliklerin sayesinde kimseden elem 
görmedim. Kimseden üzücü bir halle karşılaşmadım. Paşanın himayesinin kendisini 
halkın ezasından koruduğunu Allah’ı şahit göstererek ifade ederken nankör olmadı-
ğını, kendisine yapılan iyilikleri unutmadığının da altını çiziyor. Çektiği üzüntüler şa-
irlik duyarlığının neticesidir. Belki de alışık olduğu ilgi, sevgi ve saygıyı görmemenin 
ruhunda uyandırdığı hassasiyet ona bu sözleri söyletmiştir.

88. Mû-be-mû cümle-i hâlum saña pûşîde degül
 Ne iderseñ yine sen sağ ol eyâ fahr-ı kirâm

İnceden inceye bütün durumum sana gizli değil; ne yaparsan yap sen sağ ol ey 
cömertlerin medar-ı iftiharı.

Şair, hiçbir halinin paşadan gizli olmadığını ikinci tekil kişi ile ifade ediyor. Benim 
her halimi sen biliyorsun. Sana layık olan, şanına yakışan neyse onu yap, demeye ge-
tiriyor, ondan gelen her şeye razı olduğunu anlatıyor. Aslında bu beyit bile şairin ne 
kadar zor durumda olduğunun delilidir. Açıkça olmasa da paşaya adeta yalvarıyor, ne 
yaparsan güzeldir, kabulümdür, diyor. Sen sağ ol. Sen herkesin, bütün cömertleri, ke-
rem sahiplerinin kendisiyle övündüğü kimsesin. Bu son ifadeler paşanın cömertlik, 
iyilik duygularını tahrik etmek için söylenmiş olmalı. Aşağıdaki beyit bu düşüncemizi 
pekiştiriyor:

89. Koma hasretle tehî-dest dil-i mahzûnı
 İtmedin ebhire-i ‘azl dimâgum sersâm

Azl dumanları (buğusu) dimağımı sersemletmeden hüzünlü gönlü(mü) hasret-
le eli boş bırakma! 

Azil bir zehir, bir uyuşturucu gibi buğularını salıyor. Şair, beni eli boş çevirme, ace-
le et; aksi takdirde azil buğuları, azil zehrinin dumanları dimağımı sersem edecek, 
beni kendimden geçirecek, hasta edecektir, diyor. İyilik, zamanında yapılırsa bir an-
lam ifade eder, demeye getiriyor: Azil hali beni zehirledikten sonra iyilik bir işe yara-
maz… Elini çabuk tut!

90. Kemterîn bir nigehüñ bendeñi ihyâ eyler
 Gûşe-i çeşmüñe mevkûf hemân neyl-i merâm

Küçücük bir bakışın bile köleni ihya eder, isteğe kavuşma (işi) gözünün köşesi-
ne (işaretine) bağlıdır.

Nâbî, son derece zor bir durumda olduğunu bu beyitte tekrar ifade ederken Mü-
sahip Mustafa Paşa’nın cömertliğine yine dikkat çekiyor: Küçük bir bakışın beni ihya 
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eder, sıkıntıdan kurtarır, mutlu eder. Göz ucuyla şöyle bir bakman yeterli; içinde bu-
lunduğum acınası hali anlaman ve beni bundan kurtarman için… Göz ucuyla bakman 
arzumun, isteğimin yerine gelmesi için yeterlidir.

91. Subha-gerdân-ı senâ ol yiter ey Nâbî-i zâr
 Ne kadar nazmda makbûl ise de tûl-ı kelâm

92. Tâ bu devlet-kede-i munkalib-i ‘âlemde
 Gâh ‘azl ü gehi nasb eyleye tebdîl-i makâm

Ey inleyen Nâbî, şiirde her ne kadar sözün uzunluğu makbul ise de, bu değişken 
dünya baht evinde bazen azil bazen nasb yer değiştirsin diye sen, övgü tespihi-
nin devredicisi ol yeter.

Methiyenin sonuna gelindiğini ifade eden bu iki beyitte şair, durumu değişinceye 
kadar paşayı sena etmeye devam edeceği düşüncesini ifade ediyor. Azil ve nasb halleri 
dünya durdukça devam edecektir. Şair meramının methiyenin devamı ile son bulacağı 
umudunu taşımaktadır.

93. Gelmeyüp kevkebe-i ikbâline yek zerre fütûr
 Kuvvet-i bâzû-yı bahtı bula gitdükçe kıvâm

İkbalinin yıldızına bir zerre kadar gevşeklik gelmesin, bahtının kolunun kuvve-
ti gittikçe güç bulsun, kuvvetlensin.

Bu beyitle şair duaya başlamıştır. Methiyeden sonra memduha dua etmek bu na-
zım türünün icaplarından biridir. Bu bölümde memduhun makamına göre dualar 
edilmesi adettendir. Nitekim Nabî de memduhu paşa rütbesinde olduğu için onun ik-
bal yıldızına zeval gelmemesini, asla zayıflık ve gevşeklik duymamasını, bahtının her 
zaman açık ve güçlü olmasını diliyor. Bahtının gittikçe kuvvet kazanmasını temenni 
ediyor. Her insanın bahtının yıldızı olduğuna inanıldığından şair, paşanın baht yıldızı-
nın her zaman parlamasını diliyor.

94. Şukka-i râyet-i ikbâli ola ‘âlem-gîr 
 Ser ber-efrâhte oldukça livâ-yı İslâm

İslam sancağı başını yüceltip dalgalandıkça (onun) ikbalinin sancağı/tezkeresi 
dünyayı tutsun, kaplasın. 

Vezirlik, padişah buyruğuyla verildiğinden şair, bahtının bayrağının belgesinin İs-
lam bayrağı dalgalandıkça dünyayı tutmasını dua ediyor. Bu beyit, paşanın her zaman 
ihraz ettiği makamda kalması temennisini ifade ediyor.

95. Ola a’dâsı nigûn câhı füzûn ‘ömri dırâz
 İde dil-hâhını âmâde Hudâ-yı ‘allâm

Düşmanı baş aşağı, makamı fazla, ömrü uzun olsun. Allam olup olacak her şeyi 
bilen Allah, ona gönlünün isteğini versin.
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Bu son beyit duanın hitama erdiğini gösteriyor. Her makamın kendine göre düş-
manları vardır. Sarayda entrikalar, çelme takmalar, ayak oyunları bitmez. Nâbî, paşa-
nın düşmanlarının baş aşağı olmasını, onun makamının, yetkilerinin artmasını ve öm-
rünün uzun olmasını Allah’tan dilerken ilave ediyor: İlmi sınırsız olan Allah, paşanın 
gönlünün her istediğini versin. 

Sonuç olarak şairin hasbıhalle başlayan uzun bir kasidesi ile karşı karşıyayız. Ka-
sidenin nesip bölümü hikemî sözlerle başlıyor. Mevki ve makamla sarhoş olma halle-
rini dikkate sunduktan sonra şair azil haletinin kendisini içine düşürdüğü acınası hali 
bütün ayrıntıları ile anlatmıştır. Bu bölüm adeta bir hikâye, bir otobiyografik roman 
gibidir.

Kasidenin nesip bölümünün 1-16. beyitleri hakimâne, kâmilâne bir tefekkürdür. 
Şair bu beyitlerde makamların geçici olduğunu, sonunda her makam sahibinin zaman 
geldiğinde görevinden ayrılacağını söyler. Makamın insanı sarhoş etmemesi gerek-
tiğini, sarhoşluktan sonra çekilen humarı/baş ağrısını hatırlatarak ders verir. İkbal 
geçicidir. Kişi bunu bilip tedbirini ona göre almalı, çevresini üzecek davranışlardan, 
yüksekten bakmalardan uzak durmalıdır. İnsan, yarını düşünerek başkalarına karşı 
davranışlarını kontrol etmelidir. Bu on altı beyit bilge bir insanın hasbihali, kendi ken-
disiyle konuşmaları olarak değerlendirilebilir. Bu beyitlerde dile getirilen görüşlere 
kimsenin itiraz edeceğini sanmıyoruz. 

Nabi bir hasbıhal edası ile durumunu Müsahip Mustafa Paşa’ya arz sebeplerini 
açıklayarak sözlerini sürdürür. Gönlü hüzünle doludur. Karamsarlık, gönül tahtına 
oturmuştur. Kendi isteği ile ayrılmasına rağmen hayal kırıklığına uğramıştır. Bunun 
sebebi ise eli altında olan hizmetkârları ile çevresindekilerin ikiyüzlülüklerinin, saygı-
sızlıklarının artık gizlenememesidir. Nâbî bu bölümde oldukça iğneleyici mizah diline 
başvurmuştur. 

Şair, “etkilenmem” dediği halde söylediklerinin aksi bir istikameti göstermiştir. As-
lında durumdan son derece rahatsızdır. Kendisine, “kulun, kölen” diye yaltaklanan gö-
revlilerin tavır değişiklikleri onu derinden üzmüştür. Şair Nâbî’nin çizdiği tablo, göz-
ler önüne serdiği insan manzaraları her dönemde karşılık bulabilecek cinstendir. Her 
dönemde makam sahiplerinin çevresinde pay kapmak, çıkar sağlamak için riyakâr 
insanlar toplanır. Sahte sevgi ve saygı gösterileri kişiyi şaşırtacak dereceye çıkar.

Nâbî, yabancıların tavır değişikliklerini kabullenmiş fakat kendi sofrasından bes-
lenenlerin saygısızlıklarına çok üzülmüştür. Bu hasbihal makam sahiplerine her çağ-
da ışık tutabilecek niteliktedir. Makam ehli, çevrelerinde kümelenen fırsatçı, ikiyüzlü 
tiplere karşı her zaman uyanık olmalıdır. 

Nâbî, azil sonrası uğradığı sıkıntıları bazen acı bir tebessüm, bazen şaşkınlık ba-
zen de ironik bir dille tasvir etmiştir. Bu beyitlerde şairin mizah ve nükte gücü apaçık 
görünür. Sonuç olarak azl hali şaşılacak bir perişanlıkmış; kimsenin makamının kapı-
sında yer tutmasın!
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60-61. beyitler methiyeye giriştir. Şair, sözü paşaya getirerek onun faziletlerini 
övmeye başlar. Sonuç olarak azil halinin şaşılacak bir perişanlık olduğunu, kimsenin 
makamının kapısında yer tutmamasını dileyerek methiyeye giriş yapılmıştır. Mustafa 
Paşa, zamanın cömertlerinin övüncüdür. Vezirler gerdanlığının süsüdür. Onun ululu-
ğu yedi kat göğe sığmaz. O, çok akıllı, dirayetli, âdil bir vezirdir. Methiye bölümündeki 
övgüler, kaside geleneği çerçevesinde mübalağalarla süslüdür. 74, 75, 85 ve 86. beyit-
ler fahriye olarak değerlendirilebilir. 83. beyitte şair, paşayı övmekten aciz olduğunu 
söyleyerek bir tür mazeret beyan eder ve onun nimetlerine gark olduğunu, pek çok 
yardımını gördüğünü ifade etmiştir. Bu beyit aynı zamanda zımnî bir teşekkür sayı-
labilir. 

86 ve 87. beyitlerde Azliyye’yi, gönül goncasının açılması, ferahlaması için kale-
me aldığını söyler. Maksat paşanın gönlünü ferahlatmaktır. Aslında şair, Mustafa Paşa 
sayesinde kimseden elem görmemiştir. Bu beytin, baştan beri söylenenlerle çeliştiği 
dikkatlerden kaçmamaktadır. 88, 89 ve 90. beyitlerde her halinin Mustafa Paşa tara-
fından bilindiğine, onun şanına layık olanı yapacağına olan güvenle her halükârda ca-
nının sağlığı temenni edilirken hemen ardından gelen beyitte de ellerini boş çevirme-
mesi ifade edilmiştir. 93-95. beyitler paşanın devam-ı devleti için dua mahiyetindedir.

Azliyye hasbihali içeren, Nâbî’nin ruh halini tersim eden bir methiyedir. Şairin şiir 
anlayışının da ifadesi olan bu kaside sergilediği psikolojik tasvirlerle adeta otobiyog-
rafik bir roman manzarası göstermektedir. Nâbî, hem kendi ruh halini hem de mu-
hataplarının kurnaz, içten pazarlıklı, ikiyüzlü tavırlarını, ruhi özelliklerini çarpıcı bir 
dille tasvir etmiştir. Nâbî, bu şiirinde mizah yeteneğini başarıyla sergilemiştir. Şair, 
kendi isteğiyle kethüdalık görevinden ayrılmış ancak karşılaştığı durum, insanların, 
çevresindekilerin, hizmetkârlarının tavırları onu bu kararında pişman etmiştir. Nâbî, 
beklemediği bu uygunsuz durumlar karşısında çok üzülmüş, çareyi hamisi olan Müsa-
hip Mustafa Paşa’ya tekrar sığınmakta bulmuştur. Durumu anlatmanın şairce yolu bir 
methiye sunmaktır. Şair de bunu yapmış, içine düştüğü zor durumu Azliyye kasidesi 
ile takdim etmiştir.

Azliyye kasidesi üslûbu, samimi anlatımı ve hikmetli yaklaşımlarıyla çağını aşan bir 
eser hüviyetini arz etmektedir. Şairin dikkat çektikleri günümüzde de karşılaşılabile-
cek durumlardır. Günümüz makam sahiplerinin bu şiirden alacakları önemli dersler 
vardır. Onun içine düştüğü ruh halini yaşamamak için bu kaside bir ibret tablosudur.
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DOĞRULUĞUN EKONOMİK HAYATTAKİ ÖLÇÜSÜ: HELAL KAZANÇ, HELAL LOKMA

Mehmet Abidin KARTAL1

Öz

Günümüzde tüketimin özendirilmesi, yapay ihtiyaçlar oluşturulması, tükettikçe 
değer kazanıldığı ve mutlu olunduğu düşüncesinin empoze edilmesi günümüz top-
lumlarını adeta bir tüketim toplumuna dönüştürmüştür. Bu durum helal kazanç ko-
nusunda da farklı meseleleri beraberinde getirmiştir

Anahtar Kelimeler

Helal kazanç, rızık, üretim, tüketim, iktisat, şükür, israf

MEASURE OF ACCURACY IN ECONOMIC LIFE: HALAL GAIN, HALAL FOOD

Abstract

Encouraging consumption, creating artificial needs, imposing the idea of gaining 
value and being happy as we consume have transformed today’s societies into a con-
sumption society. This situation has brought about different issues in terms of halal 
gain.

Key Words

Halal gain, livelihood, production, consumption, economics, gratitude, waste
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Üretim ve tüketim aşamalarında ve ticari işlemlerde değişik şekillerde hak-hukuk 
ihlalleri olmaktadır. Mesela günümüzde üretilen malda kalitesiz veya eksik ham mad-
de kullanmak, gıda maddelerine haram veya sağlığa zararlı maddeler katmak, işçinin 
ücretini zamanında ödememek, ziraat ürününün bedelini geciktirmek, hileli yolla mal 
pazarlamak ve sağlığa faydalı diyerek sahte ilaçlar piyasaya sürmek meşru olmayan 
haram fiillerdir.

Kamu mallarına karşı olan sorumsuzluk gittikçe artmakta, helal-harama yeterince 
dikkat edilmemektedir. Bazı kimseler devletin malını zimmete geçirmenin veya şah-
si işlerinde kullanmanın sanki hiçbir dinî sorumluluğu yokmuş gibi hareket edebil-
mektedir. Herhangi bir rahatsızlık duymadan bu tür fiiller işlenebilmektedir. Devletin 
malının milletin malı olduğu, onda tüyü bitmemiş yetimin hakkı bulunduğu unutul-
maktadır.

Yine vergi kaçırmak, kaçak elektrik kullanmak, memuriyet görevini savsaklamak, 
hasta olmadığı halde rapor kullanmak, kamu malını israf etmek, ihale şartlarına uy-
mayarak inşaat malzemesinden çalmak, ehil olmadığı bir işi üstlenmek, eş dost ve 
akrabayı kayırmak, sorumluluk sahasında mevzuata aykırı fiillere göz yummak, ma-
kam arabasını şahsi işlerinde kullanmak bu bağlamda akla gelen ve dinin yasakladığı 
haram fiillerdir. 

Allah yeryüzünü, semaları ve onlardaki sayısız nimetleri yaratmış ve insanlığın 
hizmetine sunmuştur. Bütün bu nimetlerden istifade etme hususundaki esas hüküm 
onların mubah oluşudur; yani hakkında yasaklayıcı bir hüküm gelmemiş olan şey-
ler helaldir. “O’dur ki yeryüzünde bulunan her şeyi sizin için yarattı”2 ve “Göklerde 
ve yerde ne varsa hepsini Zât-ı âlîsinden bir lütuf olarak sizin hizmetinize veren de 
O’dur”3 mealindeki ayet-i kerimeler yerde ve göklerdeki bütün nimetlerin insanların 
istifade etmeleri için yaratıldığını açıkça anlatmaktadır. Yenilmesi, içilmesi veya kulla-
nılması ayet ya da hadislerle yasaklanmamış olan her şey helaldir.

Cenâb-ı Hak bir kısım şeyleri yasaklamış ve bunların kullanılma iznini bazı hü-
kümlerle sınırlandırmıştır. Ayet ve hadislerin ortaya koyduğu hükümlerle yapılması 
kesin olarak yasaklanan şeylere “haram” denilmektedir. 

İnsanın en başta gelen görevlerinden biri helal dairede yaşamak, helal kazanmak 
ve helal yolda harcamaktır. Allah bizi imtihan etmek için bazı şeyleri haram bazılarını 
da helal kılmıştır. Helal olan şeyler Allah’ın yapmamızı istediği davranışlardır. Haram 
olan şeyler ise yapmamızı yasakladığı davranışlardır. Âlemlerin Yaratıcısı helal dai-
resini o kadar geniş tutmuştur ki harama girmeye ne ihtiyaç ne de mecburiyet var-
dır. Sonra haram daireyi mayınlı bölge gibi tehlikelerle doldurmuş, helal daireyi de  

2 Bakara, 2/29.
3 Câsiye, 45/13.
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meyvelerle dolu güllük gülistanlık bir bahçeye döndürmüştür. Birçok emir ve yasağı 
da sırf bizim iyiliğimiz, dünya ve ahiret mutluluğumuz için koymuştur.

“Ey iman edenler! Allah’ın size helal kıldığı iyi ve temiz şeyleri (siz kendinize) ha-
ram kılmayın ve sınırı aşmayın. Allah sınırı aşanları sevmez Allah’ın size vermiş oldu-
ğu helal ve temiz olarak verdiği rızıklardan yiyin ve kendisine iman etmiş olduğunuz 
Allah’tan korkun.”4

Hz. Peygamber (asm) şöyle uyarmıştır: “Öyle bir zaman gelecektir ki kişi malını 
helalden mi haramdan mı elde ettiğini önemsemeyecek.”5

“Helal Kazanç, Helal Lokma” Üretim ve Tüketim Ahlakının Temelidir

“Helal kazanç, helal lokma” meselesi Müslümanın üretim ve tüketim ahlakının ol-
mazsa olmazıdır. Müslüman hem üretirken hem de tüketirken zihin ve gönül dünya-
sında Yüce Yaradan’ın emir ve yasaklarını, O’nun belirlediği ölçüleri göz önünde bu-
lundurmak zorundadır. Çünkü bu mesele aynı zamanda mümin kişinin ahiret hayatını 
da etkileyecek bir meseledir. 

Helal kazanç, helal lokma konusu sadece bir beslenme konusu değil aynı zamanda 
ahlaki bir meseledir. Yeryüzünde Allah’ın nimetlerinden yararlanmanın, bu nimetle-
re sahip olmanın, verdiği rızkı üretme ve tüketmenin ahlaki boyutu vardır. Her şey-
den önce her türlü nimet yaratılış gayesine uygun olarak kullanılmalıdır. Türlü nezih 
nimetler yaratıp gerek bunlardan istifade etmeyi gerekse bunların selim tabiatını 
bozmadan çeşitli şekillerde çoğaltabilme ve geliştirebilme yeteneğini insana bahşe-
den Rabbimiz burada bir taraftan tekvin sıfatını izhar ederken diğer taraftan teşri’ 
sahibinin Kendisi olduğunu bizlere hatırlatmaktadır. Nimetlerden istifade ile bun-
ların hesabını vermek üzere sorumluluk altına girme aynı anda gerçekleşmektedir. 
Tükettiklerimizin gerçek sahibini hatırlayabilme ve O’na şükran duygusu içinde ola-
bilmenin bir sınavı olarak “tayyibat” vasfına bir de meşruluk şartı eklenmiştir ki bu, 
tükettiklerimizin helalden olması şartıdır. Tayyibattan sadece yenilmesi ve içilmesi 
helal olanlar değil aynı zamanda helalinden kazanma da kastedilmektedir. Nitekim 
Kur’an’da “Yetimlerin mallarına el uzatmayın” ayetinin içinde “Habis ile tayyibi birbi-
rine karıştırmayın” (Nisa 4/2) buyrulmuştur.6

Mesele para kazanmak değil helal kazanmak olmalıdır. Haramda hayır yoktur, 
bereket yoktur. İbrahim Ethem hazretleri şöyle demiştir: “Midelerine girenlerin he-
lal mi, haram mı olduğunu araştıranlar iman bakımından yükselirler. Kazançlarının  

4 Maide, 5/87-88.
5 Buhârî, “Ticaret”, 58.
6 Mehmet Görmez, “Başyazı”, Diyanet Aylık Dergi 271 (Temmuz 2013): 2.
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helalliğini düşünmeden dünyalık peşinde koşanlar ise önce mide fesadına uğrarlar, 
sonra da huzurları kaçar, manen yükselemez, alçalırlar. Ne ibadetlerinin ne de yaptık-
ları iyiliklerin zevkine varabilirler.” Abdullah bin Ömer (ra) de şu tavsiyede bulunmuş-
tur: “Namaz kılmaktan yay gibi, oruç tutmaktan çivi gibi olsanız da haram ve şüpheli 
şeylerden kaçınmazsanız Allah o ibadetleri kabul etmez.” demiştir.7

Hz. Ebu Bekir (ra) kölesinin getirdiği bir sütten içti ve hemen kölesine dönerek 
“Bunu nereden aldın?” diye sordu. Köle: “Kehanette bulundum yani gaybdan bazı ha-
berler verdim de ücret olarak bu sütü aldım” dedi. Bunun üzerine Ebu Bekir (ra) içti-
ği sütü midesinden çıkarmak için boğazına parmak saldı ve boğulacak şekilde istifra 
ederek çıkarmaya çalıştı, sonra da: “Allah’ım, midemde kalıp damarlanma karışan kıs-
mından sana sığınırım” dedi.8

Hasan Basri der ki: “Bir adamın servetinin nereden geldiğini öğrenmek istiyorsa-
nız nereye harcadığına bakınız. Çünkü kötü kazançlar israfa harcanır.”9

Haramlar Allah ile kullarının arasına girer ve dualarının kabulünü önler, engel 
olur. Bunun için Allah önce helal yemeyi, arkasından da salih amelleri işlemeyi em-
retmektedir.10

Hz. Peygamber (asm) şöyle buyurarak uyarmıştır: “Besleneceğin şeyleri helal ve 
temiz yap ki duaların kabul olunsun.”11

Şeytan haram yiyenlerin dostudur, onların yoldaşları şeytandır. Şeytan onları gaf-
lete, günaha sevk eder, ibadetlerden uzaklaştırır. Hz. Mevlana (ra) şöyle der:

“Bilgi de, hikmet de helal lokmadan doğar. Aşk da, merhamet de helal lokmadan 
meydana gelir. Bir lokmadan haset, hile doğarsa, bilgisizlik, gaflet meydana gelirse sen 
o lokmanın haram olduğunu bil. Hiç buğdayını ektin de arpa çıktığını gördün mü?”12

Öyleyse hem helal kazanmalı hem helal yemeli hem de helal yolda harcamalıdır. 
Zira Rasulullah (asm) hadislerinde helal yemeyi cennete girmenin şartları arasında 
saymış, helalden kazanan kimseyi müjdelemiştir. Buna karşılık vücudu haramla bes-
lenen kimsenin cehenneme layık olduğunu, böylelerinin duaları ve amellerinin kabul 
edilmeyeceğini bildirmiştir.13

Helal kazancın ölçüsü iktisatlı bir hayat yaşamaktır. Haram kazancın ölçüsü de is-
raftır diyebiliriz.14

7 Gazzali, İhyâu Ulûmi’d-Din, trc., Ahmed Serdaroğlu, cilt: 2 (İstanbul: Bedir Yayınları, 1973), 238-239.
8 Gazzali, İhyâu Ulûmi’d-Din, 238.
9 Celal Yeniçeri, İslam İktisadının Esasları (İstanbul: Şamil Yayınevi, 1980), 205.
10 Mü’minun 23/51.
11 Zekiyyüddin el-Münzirî, et-Terğîb ve’t-terhîb, cilt 2 (Beyrut: 1968), 547.
12 Tahir-ül Mevlevî, Şerh-i Mesnevî, 3/832-834.
13 Müslim, “Taharet”, 1; İbni Mace, “Taharet”, 5; Ahmed b. Hanbel, Müsned, 5: 342-343.
14 Mehmet Abidin Kartal. Sosyal Barışın Temeli, Helal Kazanç - Helal Lokma (İstanbul: Nev Yayınları, 2013), 
15.
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İktisat kâinatın en esaslı kanunlarından biridir. Çünkü Allah Hakîm’dir. Hakîm is-
minin en büyük cilvesi olan kâinatın umumî hikmetleri iktisat ve israfsızlık üzerine 
dönüyor. 

İktisatlı insan maksadını iyi tanıyan, sağa sola yalpalamaksızın, ifrat ve tefritten 
uzak bir şekilde yaşayan insandır. Bu sebeple iktisat “uygun davranış” manasında an-
laşılır. İktisat insanın ihtiyacına göre harcama yapmasını, cimriliğe ve israfa sapma-
masını gerektirmektedir. 

İhtiyaçların yerini sınırsız istekleri alınca fertler iktisatlı bir hayat yaşamaktan 
uzaklaşır, iktisadın zıddı olan israfa sürüklenir. Bu sebeple insan iktisada teşvik edi-
liyor ve israftan sakındırılıyor. Çünkü “Hâlık-ı Rahîm nev-i beşere verdiği nimetlerin 
mukabilinde şükür istiyor. İsraf ise şükre zıttır, nimetlere karşı hasaretli bir istihfaftır. 
İktisat ise nimete karşı ticaretli bir ihtiramdır.”15

İnsan şükür için yaratılmıştır. İnsan ihtiyaçlarını karşılarken şükür içinde olma-
lıdır. Bu şükrün yolu da hayatın her safhasında iktisat etmekten geçer. Kabiliyetlerin 
yerli yerince kullanılmasından Allah’ın verdiği her türlü nimetlerin gerçek ihtiyaçlara 
yetecek şekilde ölçülü olarak kullanılmasına kadar... Şükür böyle bir fıtratın şuurla 
elde edilen bir neticesidir. 

Ekonomik Hayatta Helalın Kazandırdıkları ve Haramın Kaybettirdikleri

Bediüzzaman helal kazanmayan ve iktisatlı yaşamayanın dünyadaki sonucunu 
gözler önüne sererken çok dikkatli olmamız gerektiği ikazında şöyle bulunuyor:

“Evet iktisat etmeyen, zillete ve mânen dilenciliğe ve sefalete düşmeğe namzeddir. 
Bu zamanda isrâfâta medâr olacak para çok pahalıdır. Mukabilinde bazen haysiyet, 
nâmus rüşvet alınıyor. Bazen mukaddesat-ı dîniye mukabil alınıyor, sonra menhus bir 
para veriliyor. Demek mânevî yüz lira zarar ile maddî yüz paralık bir mal alınır.”16

Kapitalizmin ekonomi anlayışı çoğu zaman çılgınca üretim ve tüketimi, ötekine 
hayat hakkı tanımayan acımasız ve haksız rekabeti, rekabet esnasında da her türlü 
yola başvurmayı mubah gören bir anlayışı esas almaktadır. Bu anlayış insanları emek 
harcamaksızın kısa yoldan servet edinme düşüncesine sevk etmekte, “Sen çalış ben 
yiyeyim” bencilliğine itmektedir. Bencilliğinin mağlubu olan insan da aldatmak, sö-
mürmek, zulmetmek, haksızlık yapmak ve dünyevi çıkarlar için dinini, namusunu sat-
maktan geri durmamaktadır.

İnsanın gerçek ve asli ihtiyacı dört ise israf ve lüks düşkünlüğü bunu yüze bel-
ki bine kadar çıkarıyor. Böyle olunca insan çoğalan bu ihtiyaçları karşılayacak parayı 

15 Bediüzzaman Said Nursi, Risale-i Nur Külliyatı, cilt 1, (İstanbul: Nesil Yayınları, 1996), 657.
16 Nursi, Risale-i Nur Külliyatı, 658.
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bulmakta zorlanıyor. Şayet bu adam sağlam bir imana sahip değilse gereksiz ihtiyaç-
larını ve lüks tüketimini temin etmek için birtakım meşru olmayan haram kazanç yol-
larına girmeye başlıyor.

İnsanların şerlileri insanların bu zafiyetinden faydalanıp insanların namus ve hay-
siyetini az bir para karşılığında satın alıyor. Şayet memursa rüşvet yiyor, amirse göz 
yumuyor vs... Bu haram yollara düşmesinde birinci sebep ise israf ve lüks düşkünlü-
ğüdür. Adam dünyada lüks yaşayabilmek için yapmadığı ahlaksızlık, rezillik kalmıyor. 
Hem dinini hem de namus ve haysiyetini ayaklar altına atıyor.

İslamiyet, meşru çerçevede kalmak şartıyla rızkın peşinde koşmayı emrettiği gibi 
emeksiz kazanç demek olan faizi, haksız kazanç temin etmenin başlıca yolları olan 
kumar, hırsızlık, gasp, rüşvet, ölçü ve tartıda hileyi haram kılmıştır. Toplumdaki sosyal 
barışın temini için haramlardan uzak helal dairede çalışmayı ve helal lokma yemeyi 
birinci şart kabul etmiştir.

Sosyal çalkantı, savaş, anarşi ve kaosun önlenmesi, ailevi huzursuzlukların biti-
rilmesi için Bediüzzaman Kur’an ve hadisleri referans alarak zekâtın genel bir pren-
sip olarak uygulanmasını ve haram olan faizin yasak edilmesini önermektedir. Top-
lu yaşamak zorunda kalan insanların yaşadıkları toplumlarda insanlar arasındaki 
gelir farklılığı her zaman olacaktır. Bunun zekâtın sembolize ettiği yardımlaşma ile 
önlemek mümkündür. İnsanların bir kısmının çalışıp bir kısmının ise çalışan sınıfın 
emeğini sömürerek arada büyük bir gelir uçurumunun oluşmasını da ancak faizin ya-
saklanmasıyla önlemek mümkündür. Sosyal barışın temeli olan helal kazanç ve helal 
lokmanın elde edilebilmesi için haram olan faizin yasaklanması, helal olan zekâtın 
vermesi gerekenler tarafından eksiksiz yerine getirilmesi gerekir.

Kapitalizm teknoloji, bilim ve sanatta yükseldikçe açgözlülük, modern yamyamlık 
ve zulümler de arttı. Doymak bilmeyen hırsları insanlığı ağlattı, insanlığı kanattı, dün-
yayı kan gölüne çevirdi. Önlerindeki sofrayı bitirmeden binlerce kilometre ötedeki 
sofralara gözlerini diktiler. İnsanların sofralarındaki ekmeği çaldılar. Ekmeği çalmak 
için Müslümanları birbirine düşürdüler. Irak ve Suriye’de yaşananlar bunun müşah-
has örnekleridir. Sanki sistem haramları uygulamak için dizayn edilmiş… Sonuç, in-
sanlar huzursuz, toplumlar huzursuz.

Bediüzzaman kapitalist sistemin haram olan faiz yoluyla insanları mutsuz, huzur-
suz hale getirdiği gerçeğinden hareket ederek sadece Müslümanların değil insanlı-
ğın da sosyal ve ekonomik huzursuzluklardan kurtulması için faizin yasaklanmasını 
önerir. “Sen çalış ben yiyeyim” şeklindeki özetlediği banka sistemi ve “Ben tok olsam 
başkası açlıktan ölse bana ne” cümlesinin sebep olduğu ihtilal, anarşi ve karışıklıkları 
önlemenin yolunun faizi yasaklamak ve zekâtı vaz’ etmek olduğunu ifade eder. Bunun 
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insanlık için de zaruri olduğunu dile getirirken “Beşer salah isterse, hayatını severse, 
zekâtı vaz’ etmeli, ribayı kaldırmalı”17 der. İnsanlığın bu iki prensibi dinlememesi yü-
zünden İkinci Dünya Savaşı’yla beşerin sille yediğini hatırlatan Bediüzzaman “Daha 
müthişini yemeden bu emri dinlemeli”18 ikazında bulunur.

Kur’an ve sünnette helal kazanca dikkat çekilmekte, çoluk çocuğunun geçimini 
helalinden temine çalışanın Allah yolunda mücahede eden gibi ve namusu dairesin-
de helalinden dünyalık peşinde olanın şehitler derecesinde olduğu belirtilmektedir. 
Ayrıca kırk gün helal yiyenin kalbini Allah’ın nurlandırdığı ve hikmet pınarlarını kal-
binden lisanına akıttığı bildirilmektedir. Parasında bir kuruş haram olduğu halde on 
kuruşla bir elbise alan kimsenin üzerinde o elbiseden bir parça bulunduğu müddetçe 
namazının kabul olmayacağı, helal kazanç uğrunda yorgun olarak akşamlayan kim-
senin günahları bağışlanmış olduğu halde yatacağı ve Allah kendisinden razı olduğu 
halde sabahlayacağı, şüpheli şeylerden kaçınarak vefat eden kimseye Allah Teala’nın 
bütün Müslümanların sevabı kadar mükafat vereceği rivayetleri helal kazancın ne ka-
dar önemli olduğunu ortaya koymaktadır.19

Sonuç

Ahir zamandayız; imtihan çetin. Allah insanları imtihan etmek için yeryüzünde 
bazı şeyleri helâl, bazı şeyleri de haram kılmıştır. Haramlara göre hayatını dizayn 
eden insanlar ve toplumlar dünyada da sosyal barışı, huzuru, mutluluğu yakalaya-
mamaktadır. Tarih ve yaşananlar bunun ispatıdır. Bu sebeple insanoğlunun en başta 
gelen vazifelerinden biri helâl sınırlar içinde yaşamak, helâl kazanmak ve helâl yolda 
harcamaktır. Dünya ve ahiret mutluluğunu kazanmanın yolu helal kazanmak, haram 
yollara girmemektir. “Helâl dairesi geniştir, keyfe kâfi gelir. Harama girmeye hiç lüzum 
yoktur.”20

Temiz bir nesil yetiştirmenin temeli helal ve haram inancının vicdanlara nakşedil-
mesidir. Eğer okullarda soruları çalmanın, sınavlarda kopya çekmenin haram kazanç 
olduğu anlatılarak bu şuur verilirse, öğrenciler haram kazanca tevessül ve tenezzül 
etmeme noktasında bir kişiliğe sahip olurlarsa haramlardan uzak, tertemiz bir neslin 
yetişmekte olduğu müjdesini verebiliriz.

17 Nursi, Risale-i Nur Külliyatı, 324.
18 Nursi, Risale-i Nur Külliyatı, 325.
19 İmam-ı Gazali, İhyau Ulumu’d-dîn, trc., Mehmet A. Müftüoğlu, cilt 2 (İstanbul: Çelik Yayınevi, 2017), 
235-237
20 Nursi, Risale-i Nur Külliyatı, 10.
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YİRMİ DOKUZUNCU SÖZ BAĞLAMINDA RUH NEDİR VEYA NE DEĞİLDİR?

Nail YILMAZ1

Öz

Ruh ve ruhaniyet ile ilgili genel bir çerçeve çizilerek Risale-i Nur külliyatında yer 
alan tespitlere göre ruhun tarifi yapılmaktadır. Daha sonra ruhun mahiyeti ve haki-
kati ile bir kısım özellikleri üzerinde durularak ruh bahsinin diğer iman hakikatleri, 
esasları ve akideleriyle irtibatlarının tespiti ortaya konmaktadır. Son olarak da ruh ve 
ruhaniyet bahsinin ehl-i sünnet akidesine uygun anlaşıldığında itikadi ve ameli haya-
tımıza neler kazandırdığı, yanlış ve eksik anlaşıldığı zaman ise istikametten ayrılarak 
ifrat ve tefrit savrulmaları üzerinde durulmaktadır.

Anahtar Kelimeler

Ruh, ruhaniyat, emir, kanun, iman

WHAT IS OR IS NOT A SPIRIT IN THE CONTEXT OF THE TWENTY-NINTH WORD?

Abstract

By forming a general framework for the spirit and spirituality, the spirit is desc-
ribed according to the findings in Risale-i Nur. Afterwards, the determination of the 
connection of the spirit with other truths of faith, principles and beliefs is revealed by 
focusing on the nature and truth of the spirit and some of its features. Lastly, it is em-
phasized what it brings to our theological and practical life when the subject of spirit 
and spirituality is understood in accordance with the law of Ahl al-Sunnah, and how it 
leads to going off the road and throws into extravagance and understatement when it 
is misunderstood or incompletely understood.

Key Words

Spirit, spirituality, emir, law, faith

1 Manisa (naimyilmaz740@gmail.com)
Gönderim Tarihi: 23.08.2019, Kabul Tarihi: 15.10.2019
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Giriş

Bu makalemizde 29. Söz’ün başında yer alan َرِبّى اَْمِر  ِمْن  وُح  الّرُ  De ki: Ruh“ ُقِل 
rabbimin emrindendir”2 ayetinin Kur’an, hadis ve Risale-i Nur kaynaklarına göre tef-
sirini yapmak ve bu konudaki birbirinden farklı fakat birbirinin mütemmimi olan ba-
hisleri bir araya getirerek bütüncül bir resim ortaya konulmaya çalışılacaktır.

Giriş bölümünde ruh ve ruhaniyet ile ilgili genel bir çerçeve çizildikten sonra Ri-
sale-i Nur külliyatında yer alan tespitlere göre ruhun (yani ruhun ne olup olmadığına 
dair) tarifi yapılmaktadır. Daha sonra ruhun mahiyeti ve hakikati ile bir kısım özel-
likleri üzerinde durulduktan sonra ruh bahsinin diğer iman hakikatleri, esasları ve 
akideleriyle irtibatlarının tespiti yapılmaktadır. Son olarak da ruh ve ruhaniyet bah-
sinin ehl-i sünnet akidesine uygun anlaşıldığında itikadi ve ameli hayatımıza neler 
kazandırdığı, yanlış ve eksik anlaşıldığı zaman ise istikametten ayrılarak ifrat ve tefrit 
savrulmaları üzerinde durulmaktadır.

Genel Olarak Ruh ve Ruhaniyet

Âlem-i gaybın bir nev’i olan ruhlar, maddi ve manevi vücudumuzun asılları hayat-
ları ve cevherleridir.3 Ehl-i sünnet İslam âlimlerinin çoğunluğuna göre ruh ve ruhani-
yatın gaybi varlıklar olması ve cismani duygularla hissedilememesinden dolayı mahi-
yetleri tam olarak idrak edilemez. Bu hususu İsrâ sûresinin 85. ayeti şöyle anlatıyor: 
“Sana ruh hakkında soru sorarlar. De ki: Ruh Rabbimin emrindendir. Size ancak az 
bilgi verilmiştir.” 

Bununla beraber insan hayatı, anne karnında bir meleğin ruh üflemesiyle başlayıp, 
ömrünün sonunda da yine bir melek vasıtasıyla ruhunun kabz edilmesi sebebiyle, in-
sanoğlu her zaman bu gaybi varlığın mahiyetini merak etmiştir.

İslam âlimleri ruhun; bedende veya bedenle beraber yaratılışından dolayı, beden-
le olan irtibatı sebebiyle sadece beden üzerinden tahliller yapmanın, ruhun melekûtî 
boyutunu görmezlikten gelineceğine ve zamanla ruhun gayba iman yönünü zayıflata-
bileceğini hatta ortadan kaldırabileceğini ifade etmişler.4

Yani ruh hakikatinin insanın kendi bedeninde cereyan ediyor olması onu gaybi-
likten çıkarmıyor. Ruh ile ilgili ne kadar çok şey bilinirse bilinsin yine de ruhun gay-
biliğine nazaran “az bilgi” hükmündedir. Çünkü Allah’tan başka kimse mutlak gayba 
muttali olmadığından ruhun gerçek mahiyetini O’ndan başka kimse bilemez. Bazı 

2 İsra 17/85.
3 Bediüzzaman Said Nursi, Sözler (İstanbul: Envar Neşriyat, 2017), 110.
4 Yusuf Şevki Yavuz, “Ruh”, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, cilt 35 (Ankara: TDV Yay., 2008), 191.
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tefsirlerde ise “az bilgi” verilen, Yahudi âlimlerinin olduğu söylenmiştir. Çünkü ruh 
hakkında soruyu onlar sormuştur.5

Bununla beraber ruh hakkında insanlara verilen o “az bilgi”yi öğrenmek ve öğret-
mek için, bütün İslam âlimleri asırlar boyu çok derin ve uzun araştırmalar yapmışlar. 
Tabiinden Hasan-ı Basrî (ra) ile başlayan bu süreç Ebû Hanîfe (ra)ve Ahmed bin Han-
bel (ra) başta olmak üzere Mâtürîdî ve Eş’arî âlimleriyle devam ederek bu konuda 
birçok müstakil eserler telif edilmiştir. 

Said Nursi’nin, muhakkik ve dehşetli dâhîlerden dediği İbn Kayyim el-Cevziy-
ye’nin6 Kitâbü’r-Rûh, İmam-ı Gazali’nin Mearicü’l-Kuds ve Fahreddin-i Razi’nin en-Nefs 
gibi eserleri ruhu anlamak ve anlatmak için telif edilen eserlerden bazılarıdır. 

Kur’an ve Hadislerde Ruh 

“Kur’ân-ı Kerîm’de ruh kelimesi yirmi bir yerde geçer. İslam âlimleri, Kur’an’da 
geçen ruh kelimelerinin (şu) sekiz manaya geldiğini belirtir. Bunlar:

• “Canlıların hayatiyetini sağlayan ruh

• Cebrâil (rûhu’l-kuds, er-rûhu’l-emîn)

• Büyük bir melek

• Vahiy

• Rahmet

• Emir (kanun)

• Üflemekle meydana gelen bir tür yel

• (Ve) hayattır”

 (Ayrıca) Cenâb-ı Hakk’ın uyku halindeki insanın nefsini aldığını7 ve ölümünden 
sonra ibret olması için Firavunun bedenini geride bıraktığını8 bildiren âyetlerde 
ruh-beden ayırımına işaret edilmiştir (Taberî, XI, 106; Mâtürîdî, Teßvîlâtü’l- Æurßân, 
VII, 105)”.9

Said Nursi, Risale-i Nur külliyatında bu manalardan en çok ruhun doğrudan mahi-
yeti ile ilgili olan cihetini yani onun bir emir veya kanun oluşunu nazara vermiş.

5 Elmalı Muhammed Hamdi Yazır. Hak Dini Kur’an Dili, cilt 5 (İstanbul: Hikmet Neşriyat, 2007), 319.
6 Bediüzzaman Said Nursi, Mektubat (İstanbul: Envar Neşriyat, 2015), 124; Bediüzzaman Said Nursi, Emir-
dağ Lahikası (İstanbul: Envar Neşriyat, 2016), 205.
7 Zümer 39/42.
8 Yûnus 10/92.
9 Yavuz, “Ruh”, 187.
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Hadis-i Şeriflerde Ruh

Buhari ve Müslim gibi sahih hadis kaynaklarında açık bir şekilde ruh ve beden 
ayrımının yapıldığına dair hadis-i şerifler vardır. Konu ile ilgili hadis-i şeriflerin biri-
sinde ruh hakkında şöyle denmiştir:

“Anne (karnındaki) cenine yüz yirmi günlük teşekkül döneminden sonra Allah’ın 
gönderdiği bir melek tarafından ruh üflenir; ölüm anında da meleklerce ruh bedenin-
den alınır.”10

Çeşitli hadislerde ruh kelimesinin yanı sıra onun yerine nefis ve “neseme” kelime-
leri de kullanılmış.11

Muhakkik hadis âlimleri hadiste ruha teşbih edilen “nesim” veya “neseme” keli-
melerini ruhun letafetini anlatmak için kullanıldığını söylemişlerdir. Çünkü “nesim” 
rüzgâr, “neseme” rüzgârın esmesidir.12

Hava ile ilgili hadis-i şeriflere atıfla, tasavvufi gelenekte, insanın cismani cihetini 
oluşturan bazı latifelerini toprağa, nefsi ateşe, suyu kalbe teşbih ettikleri gibi, ruhu 
da havaya teşbih ederek seyr-i süluk yolculuğunda manevi bir makam olarak kabul 
etmişlerdir.13

Said Nursi de, Risale-i Nur külliyatının bir kısım yerlerinde bazı ayetlerin tefsirini 
ve birçok iman hakikatlerinin şerhini –tasavvufi gelenekte olduğu gibi– ruhu havaya 
teşbih ederek izah etmiştir. Çünkü ruh ve hava arasında birçok ortak noktalar ve ben-
zer özellikler vardır. Mesela:

• Ruhun âlem-i emirden geldiği gibi, hava sahifesinin de emr ve iradenin bir 
arşı olması14

• Ruhaniyata hava sahifesinin bir âyine olması15

• Lem’alar’da; bir kısım marifetullah delil ve bürhanlarının “hava” gibi olması 
sebebiyle ne hissedilir, ne görünür, ne de tutulamayacağı ancak ruh ile teveccüh edile-
rek teneffüs edilebileceği16

• Mesnevi-i Nuriye’de ise; İnsan maddî hayatında; her zaman havaya muhtaç 
olduğu gibi, hayat-ı ruhiyesi cihetiyle de her anda “Hüvallah” ve “Bismillah” gibi hava-i 
nesîme ihtiyacı vardır. Çünkü ruh ancak bu kudsi kelimat-ı İlahiye ile nefes alıyor.17

10 Yavuz, “Ruh”, 188.
11 İbn Kayyım El-Cevziyye, Kitabu'r-Ruh (İstanbul: İz Yayıncılık, 2018), 143.
12 Necdet Tosun, İmam-ı Rabbani Risaleleri (İstanbul: Sufi Kitap Yayınları, 2016), 47-53.
13 Nursi, Sözler, 160.
14 Nursi, Sözler, 195.
15 Bediüzzaman Said Nursi, Lem’alar (İstanbul: Envar Neşriyat, 2018), 128.
16 Bediüzzaman Said Nursi, Mesnevi-i Nuriye, trc., Abdülmecid Nursi (İstanbul: Envar Neşriyat, 2016), 127.
17 Nursi, Sözler, 162.
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• Tasavvuf ehlinin “seyr-i süluk” ile terakki ederek, hava unsurundaki esma-i 
hüsna tecellilerini müşahede ettiği gibi, Bediüzzaman da “Hüve nüktesi”ndeki ifade-
lerine göre “hareket-i fikrîye ve ruhiye” ile yapmış olduğu seyahatinde hava âlemini 
temaşa ederek birçok iman hakikatlarını ilmelyakîn, aynelyakîn ve hakkalyakîn, mü-
şahede ettiğini söylemiştir.18

Risale-i Nur Külliyatında Ruh Nevi ve Türleri

Nasıl ki cismani varlıkların çok farklı cins, nev ve türleri olduğu gibi, ruhunda ne-
vilere göre farklılıkları ve türleri vardır. 

Risale-i Nur külliyatında genel olarak dört nevi ruhun olduğu belirtilir. Üç çeşitte 
ruh manasında program ve emirlerden bahsedilir:

• Akıl irade ve şuur sahibi olup hayra da, şerre de kabiliyetleri olan insanlar ve 
cinlerin ruhu

• Akıl irade ve şuur sahibi olup sadece hayra kabiliyetleri olan meleklerin ruhu 
ile sadece şerre kabiliyetleri olan “ervah-ı habise”19

• Aklı olmadığı halde şuurlu fiilleri işleyen hayvanatın ruhu20

• Said Nursi, Sünuhat ve Mektubat gibi eserlerinde bütün kâinatı ihata eden 
kolektif veya külli bir ruhun olduğunu belirterek21 diğer eserlerinde de kâinatın ko-
lektif veya külli ruhunun farklı cihetlerini nazara verir.

Sözler isimli eserinde İslam dininin küre-i arzın ruh-ı fıtrîsi olduğunu,22 kâina-
tın külli ve kolektif olan ruhunun ruhu ise vahy-i Kur’an ile hakikat-i Muhammediye 
(asm) olduğunu şu şekilde ifade eder: “Maddî ve manevî hayat-ı Muhammediye (asm) 
ruh-ı kâinattan süzülmüş hülâsat-ül hülâsadır. (…) Ve vahy-i Kur’an dahi hayatdar ha-
kaikının şehadetiyle hayat-ı kâinatın ruhudur ve şuur-ı kâinatın aklıdır.”23

Tasavvufi ıstılahta ve sûfi gelenekte de çok kullanılan, Said Nursi’nin de “kâinatın 
ruhu”24 dediği “vahy-i Kur’an ve hakikat-ı Muhammediye” gibi külli ruhu anlatmak 
için kullanılan terkip ve kavramlar hakkında İbrahim Canan hocamızın hadis külliya-
tında Seyyid-i Şerif’ten yaptığı nakilde şöyle der: “Âlem-i kebirdeki külli ruh: ‘Ruh-i 

18 Nursi, Mesnevi-i Nuriye, 138.
19 Nursi, Lem’alar, 82; Nursi, Sözler, 258.
20 Nursi, Lem’alar, 368.
21 Bediüzzaman Said Nursi, Sünuhat, Tuluat, İşarat (İstanbul: Envar Neşriyat, 2006), 11; Nursi, Mektubat, 
238.
22 Nursi, Sözler, 731.
23 Nursi, Lem’alar, 336.
24 Nursi, Mektubat, 238.
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a’zam, Nefs-i vahide, Nefs-i külliye, levh-i mahfuz, hakikat-ı esmaiyye’ gibi kelime ve 
terkiblerle tabir ve ifade edilir. Bu isimlerle ifade edilen ‘Hakikat-ı Muhammediye’ ise; 
âlem-i sağir olan insandaki tezahürü, ruh, akıl, kalp, nefis, sadr, sır ve hafa gibi isimler 
alır.”25

Tasavvuf erbabı, âlem-i emirden gelen kalp, ruh, sır, hafî ve ahfâ gibi latifelerin 
seyr-i sülûk yolculuğu ile aşılması gerektiğini, sonrasında âlem-i kebirde onların da 
asılları olan esma ve sıfat tecellilerini katetmesi gerektiğine inanırlar. Zira küçük âlem 
olan insandaki bu duyguların asıllarının, âlem-i kebirde olduğunu belirtmişlerdir.26

Said Nursi de aynı manaları Miraç bahsinde “Âlem-i süflînin manevî tezgâhları ve 
küllî kanunları, avalim-i ulviyededir”27 diyerek insanda bulunan ruh, akıl, kalp, nefis, 
sadr, sır ve hafa gibi cüz’i kanun ve programların asılları ve küllilerinin âlem-i ulvide 
olduklarını söylemiştir. Çünkü Zât-ı Ahmediye (as) Miraç mucizesiyle açmış olduğu o 
yolun kapısını dönüşte açık bırakmıştır. “Arkasındaki evliya-i ümmeti, ruh ve kalb ile o 
cadde-i nuranide, Mi’rac-ı Nebevî’nin gölgesinde seyr ü sülûk edip istidadlarına göre 
makamat-ı âliyeye”28 çıksınlar diye.

Ruh Manasındaki Diğer Program, Emir ve Fiili Durumlar

Said Nursi külliyatının muhtelif yerlerinde ruhun bir kudret programı değil bir 
kader program olduğunu söyler.29 Bu konu ilerleyen sahifelerde daha detaylı ele alın-
maktadır.

Nebatat ve Ağaçların Ruh Programı

“Evet en büyük bir ağacın ruh programını bir nokta gibi en küçük bir çekirdekte 
dercedip, muhafaza eden Zât-ı Hakîm-i Hafîz; vefat edenlerin ruhlarını nasıl muha-
faza eder denilir mi?”30 “Evet, koca bir ağacın bir derece ruha benzeyen programını 
ve kanun-ı teşekkülâtını, bir nokta gibi en küçük çekirdekte dercedip muhafaza eden 
bir Zât-ı Hakîm-i Zülcelal, bir Zât-ı Hafîz-i Bîzeval hakkında ‘Vefat edenlerin ruhlarını 
nasıl muhafaza eder’ denilir mi?”31

25 İbrahim Canan, Kütüb-i Sitte Tercüme ve Şerhi, cilt 7 (İstanbul: Akçağ Yayınları, 2016), 26-27.
26 Ekrem Sefa Gül, “Yakînî İmanın İmkân ve Mahiyeti” (Yüksek Lisans tezi, Cumhuriyet Üniversitesi Temel 
İslâm Bilimleri Anabilim Dalı, 2016), 197.
27 Nursi, Sözler, 580.
28 Nursi, Sözler, 580.
29 Nursi, Sözler, 322.
30 Nursi, Sözler, 81.
31 Nursi, Sözler, 516.
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Çekirdeklerdeki Ruhun Manevi (Hükmi) Olması

“Eğer o çekirdek, o manevı� cihazatını َفالُِق اْلَحِبّ َوالّنََوى nın emr-i tekvinı�sini imti-
sal edip hüsn-i istimal etse; o dar âlemden çıkacak, meyvedar koca bir ağaç olmakla 
küçücük cüz’ı� hakikatı ve ruh-ı manevı�si, büyük bir hakikat-ı külliye suretini alacak-
tır.”32

Akıl irade ve şuur sahibi olan (insan, melek, ruhani ve cin gibi) varlıkların ruhu ile 
nebatat ve ağaçların ruh-ı manevîsi ve ruh-i emrisi arasında şu iki önemli fark vardır:

• Akıl irade ve şuur sahibi olan varlıkların ruhlarına “vücud-ı haricî” ve “vü-
cud-ı hissî”33 giydirilmiş olmasıdır. 

• Akıl irade ve şuurları olmayan nebatat ve ağaçlardaki ruhi programlar “kava-
nin-i hakaik, nevamis-i mahiyet, desatir-i teşekkülat ve ruh-i emri” gibi isimlerle ifade 
edilir. Bu ruhi programların vücud-ı haricîsi ve vücud-ı hissîleri yoktur.34

Ruhun İşlevini Gören Fiziki Kanunlar

Kâinattaki fiziki kanunlar eğer şuurlu ve hayatlı olsalardı onlara da ruh denilirdi. 
Veya canlı varlıklarda olan ruhların hayatları ve şuurları alınsaydı, onlar da diğer fiziki 
kanunlar gibi birer kanun olurlardı.35

Şahs-ı Manevînin Ruhun Bir Nev’i Olması

“Evet müteaddid eşya bir cemaat şekline girse, bir şahs-ı manevîsi olacaktır. Eğer 
o cem’iyet, imtizaç edip ittihad şeklini alsa, onu temsil edecek bir şahs-ı manevîsi, bir 
nevi ruh-ı manevîsi ve vazife-i tesbihiyesini görecek bir melek-i müekkeli olacaktır.”36 

Risale-i Nur Kaynaklarına Göre Ruh Nedir veya Ne Değildir?

• Ruh, vücud-ı haricî giydirilmiş bir kanundur. Fakat o sadece bir kanun değil 
şuuru başına takmış, nuranî bir kanundur.37

• “Ruh, kat’iyyen bâkidir.”38

32 Nursi, Sözler, 321.
33 Nursi, Sözler, 702.
34 Nursi, Lem’alar, 833.
35 Nursi, Sözler, 702.
36 Nursi, Sözler, 165.
37 Nursi, Sözler, 702.
38 Nursi, Sözler, 515.
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• Sabit ve hem daim olan diğer fıtrî kanunlar gibi, ruh dahi hem âlem-i emir-
den, hem irade vasfından gelir. Kudret ona vücud-ı hissî giydirir.39 

• Ruhun mahlûkıyet ve mec’uliyet cihetleri vardır. Beden-i misalîsi ve gılaf-ı 
latifi, ruhun mahlûkıyetine bakar. Hayatların asılları ve cevheri olma ciheti, mec’uliye-
tine bakar.40 Ruh kadim değil hadistir. Ezeli değil ebedidir.41 Ruhlar a’raz değil cevher-
dir.42 Sadece cevher değil “Bir cevher-i cihanbahadır.”43

• Ruhun zatı cisim değildir fakat gılaf-ı latifi ve beden-i misalîsi vardır.44

• Her şey gibi ruhun da mülk ve melekût cihetleri vardır. Ekser cismani varlık-
ların aksine bu, mülk ve melekût vecihleri şeffaftır.45

• Ruh cisme mahkûm değil hâkimdir.46

• Ruh cesede dayanmaz, onunla kaim değil belki cesed ruha dayanır. Çünkü ruh 
binefsihi kaim ve daim olduğundan Cenab-ı Hak’tan başka hiçbir şeye dayanmaz.47

• Ruh kesret ve terkib olmadığı için, tahrib ve inhilale maruz değildir. Çünkü 
vahdet ve besatet yol vermez ki, tahrib ve inhilale maruz kalsın. (Buradaki “besa-
tet-basit” kelimesi, terkip olmama anlamındadır.)48

• Ruhlar bu dünyaya bir defa gelir.49 “Tenasüh” ile bir bedenden başka beden-
lere geçmez.50 Çünkü ruh âlem-i emirden sebepsiz doğrudan geldiği için doğmaz, 
doğurmaz. Buna göre ruh; insan yapısının “ihtira” ve “ibda” boyutunu, bedenler ise 
“inşa” ve “san’at” boyutunu oluşturur.51

• Ruh hayatın hâlis ve sâfi bir cevheri ve sabit ve müstakil zâtıdır.52

• Ruhların ulvîsi olduğu gibi süflîsi de vardır.53

• Ruhumuzun ruhu ve ziyası iman-ı billahtır.54

39 Nursi, Sözler, 702.
40 Bediüzzaman Said Nursi, Barla Lahikası (İstanbul: Envar Neşriyat, 2016), 128.
41 Nursi, Sözler.
42 Nursi, Mektubat.
43 Bediüzzaman Said Nursi, Muhakemat (İstanbul: Envar Neşriyat, 2015).
44 Nursi, Sözler.
45 Nursi, Mesnevi-i Nuriye.
46 Nursi, Sözler.
47 Nursi, Sözler.
48 Nursi, Sözler.
49 Nursi, Sözler.
50 Nursi, Sözler.
51 Nursi, Lem’alar.
52 Nursi, Sözler.
53 Nursi, Sözler.
54 Nursi, Sözler.
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• Ruh bütün kâinatta tecelli eden esma-i hüsnayı, kendi ayinesinde hepsini bir-
den gösterebilir.55

• Ruhlar hayatların asılları ve zâtlarıdır.56

• Ruh ekser esma-i İlahiyenin tecelliyatını cismaniyet ile hisseder.57

• Madde inceleştikçe ruh âlemine, şuur âlemine yaklaşılır.58 

• Ruhlar terakki ederek daire-i esbabı yırtıp maddiyattan ve vesaitten tecerrüd 
ederek tesirinden kurtulabilir.59

• Ruhlar dünyada olduğu gibi ahirette de cismaniyet ile beraberdir.60

• Cesed ruhla mütelezzizdir, ruh vicdanla mütelezziz.61

• Terakki etmiş bir ruh mahlûkatın ve masnuatın tesbihatlarını görür, duyar ve 
anlayabilir.62

• Nuraniyet kesbeden ruhlar, temessül, inbisat ederek başka ayinelere aks ede-
bilir.63

• İmanlı ruhlar maziye nüfuz ve müstakbele hulûl edebilir.64

• Ruh bast-ı zaman sırrına mazhar olabilirse zamandan ve mekândan münez-
zeh olur.65

• Ruh hava, esîr, âlem-i misal gibi bazı âyineler vasıtasıyla külliyet kesbeder.66

• Ruhlar uful edenlerden ve zeval bulanlardan yüz çevirir.67

• Suretperestlik sukut-ı ruha sebebiyet verir.68

• Ruh mevt hengâmında bütün bütün çıplak olmaz, yuvasından çıkar, ruha mü-
nasib bir gılaf-ı latifi ve beden-i misalîsini giyer.69

55 Nursi, Sözler.
56 Nursi, Sözler.
57 Nursi, Sözler.
58 Nursi, Sözler.
59 Nursi, Mektubat; Nursi, Mesnevi-i Nuriye.
60 Nursi, Sözler.
61 Nursi, Sözler.
62 Nursi, Sözler.
63 Nursi, Sözler.
64 Nursi, Sözler.
65 Nursi, Sözler.
66 Nursi, Sözler.
67 Nursi, Sözler.
68 Nursi, Sözler.
69 Nursi, Sözler.
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Ruh Allah’tan mıdır yoksa O’nun bir Emri midir?

I�sra suresinin 85. ayetinde “وُح ِمْن اَْمِر َرِبّى -De ki: Ruh rabbimin emrinden ُقِل الّرُ
dir” buyruluyor. Ruhun Allah’tan mı yoksa onun bir emri mi olduğu ile ilgili tartışma-
lara açıklık getiren, esbab-ı nüzul kaynaklarında şu bilgilere yer verilmiştir: 

“Kureyş (müşrikleri) Yahudilere giderek ‘Bize bir şeyler verin de şu adama soralım 
demişler.’ Onlar da ‘Ruhtan sorunuz’ demişler.”70 Eğer ruh: ‘Allah’tandır’ derse ‘Kendi-
sinden olan bir şeyi Allah nasıl cezalandırır?’ diye sorun dediler. Kureyş bu soruları 
Peygamber Efendimiz’e (asm) sorunca ‘َرِبّى وُح ِمْن اَْمِر   De ki: Ruh rabbimin , ُقِل الّرُ
emrindendir’ ayet-i kerimesi nazil oldu. Peygamber Efendimiz (asm) bu ayetle ilgili şu 
açıklamayı yapmıştır. ‘Ruh Allah’ın bir mahlûkudur. Allah’tan değildir’ diye buyurmuş-
tur.”71

Bu ayetin tefsiri ile ilgili İbrahim Canan hocamız Fahreddin-i Razi’den şu açıklama-
yı nakleder: “‘Ruh Rabbimin emrindendir’ kavl-i şerifindeki ‘emir’den maksad ‘fiile-
dir’, tıpkı şu âyette olduğu gibi: ‘Firavunun ‘emri’ hiç de dürüst değildi’72 yani ameli ve 
işi demektir. ‘Ruh Rabbimin işidir’ derken (Başka mahlûklar Allah’ın işi değil mi?’ diye 
bir itiraz hatıra gelebilir. (Elcevap) Başka mahlûkatın ortaya çıkışı bir kısım sebeplere 
dayandırılmış, mahiyeti hakkında izah yapabilme imkânları tanınmıştır. Ruh Cenab-ı 
Hakkın ‘ol’ emrine dayandırılmış, araya başka vasıta ve esbab bırakılmamıştır. Onun 
için o ‘Emir âlemindendir ve Allah’ın bir fiilidir.’”73

Mahiyet İtibarıyla Ruh

Ruh ve ruhaniyat gibi gaybi varlıklar cismani duygularla hissedilemediği için ma-
hiyetleri tam olarak idrak edilememektedir. Bu bölümde ruhun bir nevi sıfatları olan 
bazı özellikleri müzakere edilerek mahiyeti hakkında kısmen de olsa bir kanaat edi-
nilmeye çalışılacaktır. 

İslam âlimleri ruh ile ilgili en genel tarifin “Ruh, kalp ve sır, bir hakikatin çeşitli gö-
rüntüleri” olduğunu söylemişlerdir.74 Bununla beraber Risale-i Nur külliyatında ruh 
ile ilgili yapılan tariflerden, ruhun sultan gibi en geniş ve külli bir mahiyeti olduğu, 
diğer latife ve hissiyatların ise ruhun farklı sıfatları olduğu anlaşılmaktadır. 

70 Yazır. Hak Dini Kur’an Dili, cilt 5, 319.
71 El-Cevziyye, Kitabu'r-Ruh, 219.
72 Hûd 11/97.
73 Canan, Kütüb-i Sitte Tercüme ve Şerhi, cilt 4, 58-59
74 Gül, “Yakînî İmanın İmkân ve Mahiyeti”, 191; İmam Kuşeyri, Tasavvuf İlmine Dair Kuşeyri Risalesi (İstan-
bul: Dergah Yayınları, 2014); Yavuz, “Ruh”, 192.
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İnsanın En Kıymetli Malının Ruhu Olması

Said Nursi Şualar’da “İnsanın en kıymetli ve üstünde titrediği malı, onun ruhudur. 
Onu zayi olmaktan ve fenadan ve başıboşluktan muhafaza etmek”75 istediğini söylü-
yor. 

Buna göre madem insanın en kıymetli malı ruhudur ve o malını korumak için üs-
tünde titriyor. O zaman o en kıymetli varlığı korumanın en birinci şartı onu tanımak-
tan ve bilmekten geçiyor. Risale-i Nur külliyatında ruhun mahiyeti ve özellikleriyle 
ilgili yüzlerce farklı tanımlamalar var. Bunların bir kısmı ya aynen veya özetle nakle-
dilecektir.

Ruhun Hayattan, Akıldan, Şuurdan ve Hislerden Süzülmüş Sabit ve Müstakil 
Bir Zât Olması

“Evet nasıl ki hayat, bu kâinattan süzülmüş bir hülâsadır ve şuur ve his dahi, ha-
yattan süzülmüş hayatın bir hülâsasıdır ve akıl dahi, şuurdan ve histen süzülmüş, şu-
urun bir hülâsasıdır ve ruh dahi, hayatın hâlis ve sâfi bir cevheri ve sabit ve müstakil 
zâtıdır.”76

Âlem-i emirden gelmesi ve bâki bir kanun olması: “Ruh zîhayat, zîşuur, nuranî, 
vücud-ı haricî giydirilmiş, câmi’, hakikatdar, külliyet kesbetmeğe müstaid bir kanun-ı 
emrîdir.”77

Diğer kanunlardan farkı: Ruhun diğer cansız olan emrî kanunlardan (fiziki kanun-
lardan) farkı ruhun zîhayat, zîşuur ve vücud-ı haricî giydirilmiş olmasıdır. Diğer fiziki 
kanunlar cansız, şuursuz ve vücud-ı haricîleri yoktur. “Ruh da başından şuuru indirse, 
yine lâyemut kanun olur.”78

Ruh ve ruhanîlerin madde ile mukayyed yarım nurani varlıklar olması: “Madem, 
güneş gibi âciz ve müsahhar mahlûklar ve ruhanî gibi madde ile mukayyed nim-nu-
ranî masnular…”79

Mülken ve melekûten yaratılışı vasıtasız ve sebepsiz olması: Hayat ve nur ve vü-
cud gibi, ruhun’da iki veçhi şeffaf ve güzel olduğundan mülken ve melekûten vasıtasız 
dest-i kudretten çıkıyorlar.80

75 Nursi, Şualar, 257.
76 Nursi, Sözler, 109.
77 Nursi, Sözler, 517.
78 Nursi, Sözler, 702.
79 Nursi, Sözler, 611.
80 Nursi, Mesnevi-i Nuriye, 254.
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Ruh ve ruhanilerin yaratıldığı maddi ve manevi latif varlıkların neler olduğu: “El-
bette o Kadîr-i Hakîm bu kusursuz kudretiyle, bu noksansız hikmetiyle; nur gibi, esîr 
gibi ruha yakın ve münasib olan sair seyyalat-ı latife maddeleri ihmal edip hayatsız 
bırakmaz, camid bırakmaz, şuursuz bırakmaz. Belki madde-i nurdan, hattâ zulmetten, 
hattâ esîr maddesinden, hattâ manalardan, hattâ havadan, hattâ kelimelerden zîha-
yat, zîşuuru kesretle halkeder ki; hayvanatın pekçok muhtelif ecnasları gibi pek çok 
muhtelif ruhanî mahlûkları, o seyyalat-ı latife maddelerinden halk eder. Onların bir 
kısmı melaike, bir kısmı da ruhanî ve cin ecnaslarıdır.”81

Maddenin aslı, bir mana olduğu gibi o mananın da aslı hayat, ruh ve şuur olma-
sı: “Bittecrübe, madde asıl değil ki, vücud ona müsahhar kalsın ve tâbi’ olsun. Belki 
madde, bir mana ile kaimdir. İşte o mana, hayattır, ruhtur. Hem bilmüşahede madde, 
mahdum değil ki her şey ona irca’ edilsin. Belki hâdimdir, bir hakikatin tekemmülüne 
hizmet eder. O hakikat, hayattır. O hakikatın esası da ruhtur. Bilbedahe madde hâkim 
değil ki ona müracaat edilsin, kemalât ondan istenilsin. Belki mahkûmdur, bir esasın 
hükmüne bakar, onun gösterdiği yollar ile hareket eder. İşte o esas; hayattır, ruhtur, 
şuurdur.”82

Hayatın zâtı, cevheri ve aslı oluşu: “Hayatın zâtı ve cevheri olan ruhu mevt-i ebedî 
ile i’dam edip; kendinden o sevgili muhibbini ve habibini ebedî küstürsün, darıltsın, 
dehşetli rencide ederek sırr-ı rahmetini ve nur-ı muhabbetini inkâr etsin ve ettirsin? 
Hâşâ, yüz bin defa hâşâ ve kellâ.”83

 “İşte göz önünde her vakit gördüğümüz bu hadd ü hesaba gelmeyen yeni yeni 
hayatlar ve hayatların asılları ve zâtları olan ruhlar, birden ve hiçten vücuda gelmeleri 
ve gönderilmeleri, bir Zât-ı Vâcib-ül Vücud ve Hayy-ı Kayyum’un vücub-ı vücudunu 
ve sıfât-ı kudsiyesini ve esma-i hüsnasını; lemaatın güneşi gösterdiği gibi gösteriyor-
lar.”84 

 Ehemmiyetine Binaen Mahiyet İtibariyle Ruh Bölümünü Özetleyecek Olur-
sak:

• Ruh ve ruhaniyat gaybi varlıklardır. 

• Ruhumuzun bedende veya bedenle olan irtibatı onu bizim için gaybilikten çıkar-
maz. 

• Ruh, kalp, vicdan ve sır bir hakikatin çeşitli görüntüleridir.

• Bedendeki ruh bir sultan, diğer latife ve hissiyatlar ise ruhun farklı sıfatlarıdır.

81 Nursi, Sözler, 507.
82 Nursi, Sözler, 509.
83 Nursi, Sözler, 107.
84 Nursi, Sözler, 676.
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• İnsanın en kıymetli ve üstünde titrediği malı onun ruhudur.

• Ruh hayatın hâlis ve sâfi bir cevheri ve sabit ve müstakil zâtıdır.

• “Ruh zîhayat, zîşuur, nuranî, vücud-ı haricî giydirilmiş, câmi’, hakikattar, külliyet 
kesbetmeğe müstaid bir kanun-ı emrîdir.”

• Ruh başından şuuru indirse lâyemut bir kanun olur.

• Ruhun mülk ve melekût cihetleri şeffaf ve yaratılışları sebepsizdir. 

• Maddenin aslı, bir mana olduğu gibi o mananın da aslı hayat, ruh ve şuurdur.

• Ruhlar hayatların asılları ve zâtlarıdır. 

Ruhun Diğer İman Hakikatları, Esasları ve Akideleriyle İrtibatı

Ruhun bedendeki tasarrufunun, tevhid ve marifetullah ile irtibatı: “İnsanın nasıl 
ruhu bütün cesedine öyle bir münasebeti var ki: Bütün a’zasını ve eczasını birbirine 
yardım ettirir. Yani, irade-i İlahiye cilvesi olan evamir-i tekviniye ve o emirden vücud-ı 
haricî giydirilmiş bir kanun-ı emrî ve latife-i Rabbaniye olan ruh, onların idaresinde 
onların manevî seslerini hissetmesinde ve hacetlerini görmesinde birbirine mani ol-
maz, ruhu şaşırtmaz. 

Ruha nisbeten uzak-yakın bir hükmünde. Birbirine perde olmaz. İsterse, çoğunu 
birinin imdadına yetiştirir. İsterse bedenin her cüz’ü ile bilebilir, hissedebilir, idare 
edebilir. Hattâ çok nuraniyet kesbetmiş ise, her bir cüz’ü ile görebilir ve işitebilir. 

O� yle de اْلَمَثُل ْااَلْعٰلى ِ  ,Cenab-ı Hakk’ın madem onun bir kanun-ı emri olan ruh َوِلّٰ
küçük bir âlem olan insan cisminde ve a’zasında bu vaziyeti gösteriyor. Elbette âlem-i 
ekber olan kâinatta o Zât-ı Vâcib-ül Vücud’un irade-i külliyesine ve kudret-i mutlaka-
sına hadsiz fiiller, hadsiz sadâlar, hadsiz dualar, hadsiz işler, hiçbir cihette ona ağır 
gelmez, birbirine mani olmaz. O Hâlık-ı Zülcelal’i meşgul etmez, şaşırtmaz. Bütününü 
birden görür, bütün sesleri birden işitir. Yakın uzak birdir. I�sterse, bütününü birinin 
imdadına gönderir. Her şey ile her şeyi görebilir, seslerini işitebilir ve her şey ile her 
şeyi bilir ve hâkeza.”85

Ruhun Varlığını Bilmek ve İman Etmek Diğer Ruhani Varlıkları ve Âlemlerin 
Vücudunu Zaruri Kılar

“Sen kalbinden dersin: ‘Ben semavatı inkâr ediyorum, melaikelere inanmıyorum. 
Semavatta birinin gezmesine, melaikelerle görüşmesine nasıl inanayım?’ (Elcevap: 

85 Nursi, Sözler, 688.
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Nasıl ki) “İnsanda cisimden başka kalb, ruh, hayal, hâfıza gibi manevî vücudlar da 
var. Elbette insan-ı ekber olan âlemde ve şu insan meyvesinin şeceresi olan kâinatta, 
âlem-i cismaniyetten başka âlemler var.”86

Said Nursi Mesnevi-i Nuriye’de âfâkî malûmatın, yani hariçten, uzaklardan alınan 
malûmatın, evham ve vesveselerden hâlî olamadığını, amma bizzât vicdanî bir şuu-
ra mahal olan enfüsî ve dâhilî malûmatın ise evham ve ihtimallerden uzak olduğunu 
söyler.87 Buna göre insanın bizzat yaşayarak hissederek ve aklederek fark ettiği kalb, 
ruh, hayal ve hâfıza gibi hissiyatlarının varlığını anlaması, dış dünyadaki melek ve ru-
haniyatın varlık ve vücudunu zaruri kılar. 

Ruhun Nübüvvet ve Kur’an ile İrtibatı 

“Maddî ve manevî hayat-ı Muhammediye (asm) ruh-ı kâinattan süzülmüş hülâ-
sat-ül hülâsadır... Ve vahy-i Kur’an dahi, hayatdar hakaikının şehadetiyle hayat-ı kâi-
natın ruhudur ve şuur-ı kâinatın aklıdır.”88

“Eğer kâinattan risalet-i Muhammediye’nin (asm) nuru [ruhu] çıksa, gitse, kâinat 
vefat edecek. Eğer Kur’an gitse, kâinat divane olacak ve Küre-i Arz kafasını, aklını kay-
bedecek. Belki şuursuz kalmış olan başını, bir seyyareye çarpacak, bir kıyameti kopa-
racak.”89

Ruhun ahiret bağlamında ezel ve ebediyet ile irtibatı: Said Nursi Risale-i Nur kül-
liyatının muhtelif yerlerinde ruhun en büyük en ziyade ve en nihai arzusunun ve ga-
yesinin firak-ı ebedîden, fena-yı mutlaktan ve zevalden kurtulmak, rıza-yı İlahiyeyi 
kazanarak beka bulmak, ömr-i ebedî ile ebed-ül âbâdda saadete mazhar olmak oldu-
ğunu ifade etmiştir. 

Asa-yı Musa isimli eserinde “Nev’-i beşerin en büyük mes’elesi[nin] Cehennemden 
kurtulmak”90 ve saadet-i ebediyeyi kazanmak olduğuna dikkat çekilirken Şualar’da 
ise insanın varlık ve yokluk arasında bir tercih yapmak zorunda kaldığında ruhunun 
“Cehennem de olsa beka”91 isteyeceği belirtilmiştir. 

29. Söz’de ruhun bir sıfatı olan vicdanı ile yaptığı mükâlemede şöyle denmiştir: 
“İnsanın fıtrat-ı zîşuuru olan vicdanı, saadet-i ebediyeye bakar, gösterir. Evet, kim ken-
di uyanık vicdanını dinlerse ‘Ebed! Ebed!’ sesini işitecektir. Bütün kâinat o vicdana 

86 Nursi, Sözler, 569.
87 Nursi, Mesnevi-i Nuriye, 123.
88 Nursi, Lem’alar, 336.
89 Nursi, Sözler, 110.
90 Bediüzzaman Said Nursi, Asa-yı Musa (İstanbul: Envar Neşriyat, 2015), 50.
91 Bediüzzaman Said Nursi, Şualar (İstanbul: Envar Neşriyat, 2015), 223.

130

Yirmi Dokuzuncu Söz Bağlamında Ruh Nedir veya Ne Değildir? / Nail YILMAZ



verilse, ebede karşı olan ihtiyacının yerini dolduramaz. Demek o vicdan, o ebed için 
mahlûktur.”92

Külliyatın birkaç yerinde ise insan ruh ve kalbinin aşk-ı bekaya çok meftun ol-
duğu hatta bu iştiyak ve hissiyat-ı insaniyenin “ebedperest” derecesinde olduğu  
söylenmiştir.93

Ve yine 29. Söz’de: “Elbette ruh-ı insanî, değil yalnız beka ile belki ebed-ül âbâd ile 
alâkadar olmak lâzım gelir.”94

“Gayet cem’iyetli ve gayet yüksek bir mahiyete mâlik ve haricî vücud giydirilmiş ve 
zîşuur ve zîhayat ve nurani kanun-ı emrî olan ruh-ı beşer, ne derece kat’iyyetle bekaya 
mazhar ve ebediyetle merbut ve sermediyetle alâkadar olduğunu anlamazsan, nasıl 
‘Zîşuur bir insanım’ diyebilirsin?”95

“Hayat, Zât-ı Hayy-ı Kayyum’a baktıkça ve iman dahi hayata hayat ve ruh oldukça 
beka bulur, hem bâki meyveler verir, hem öyle yükseklenir ki sermediyet cilvesini alır, 
daha ömrün kısalığına ve uzunluğuna bakılmaz.”96

“Mü’min olan bir insan (ruhunun) dünyanın kuruluşundan sonuna kadar uzanan 
manevî bir ömrü vardır. Ve insanın bu manevî ömrü ezelden ebede uzanan bir hayatın 
nurundan meded ve yardım alır.”97

Bu iktibas edilen metinlere göre Said Nursi, ruhun ölümsüzlük ve sonsuza kadar 
yaşama ve hep var olma arzusunu şu beş farklı kademede tahlil etmiştir:

• Uyanık bir vicdandan daima “Ebed! Ebed” sesinin geleceği

• Ruh-ı insanın, değil yalnız beka ile belki “ebed-ül âbâd” ile alâkadar olduğu

• Hatta hissiyat-ı insaniyenin “ebedperest” derecesinde olduğu

• İmanın hayata hayat ve ruh oldukça beka bulup “sermediyet cilvesini” alacağı

• Mü’min olan bir “insan ruhunun ezelden ebede uzanan bir hayat nurundan” me-
ded ve yardım alacağı

Ruh ve Kader İlişkisi

Ruh ve kader arasında birçok ortak özellikler vardır. Bunların hepsini zikretmek 
ayrı bir makale konusu olacak kadar uzun gider. Bunların bir kısmına temas ederek 
müzakereye devam edilecektir.

92 Nursi, Sözler, 522.
93 Nursi, Lem’alar, 275.
94 Nursi, Sözler, 522.
95 Nursi, Sözler, 516.
96 Nursi, Lem’alar, 275.
97 Nursi, Şualar, 223.
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Bu ortak noktalardan birisinin, insanın ruh ve bedeninde bulunan istidat ve ka-
biliyetlerin menşe ve mehazlarıyla ilgilidir. Yani bu bölüm insanda bulunan istidat ve 
kabiliyetlerin ruha mı yoksa bedene mi ait olduğu konusu ile ilgilidir. 

Kudretten Ehemmiyetli Cihazat ve Kaderden Kıymetli Programlar

Said Nursi 23. Söz’de “insanın mahiyetine, kudretten ehemmiyetli cihazat ve ka-
derden kıymetli programlar tevdi”98 edildiğini ifade eder. Bu cümle ile nasıl ki insanın 
cismani cihazat ve kabiliyetleri kudret âleminden geldiği gibi manevi ve ruhani cihe-
tinin de kaderle takdir edildiği belirtilerek ruhun ve ruha bağlı istidatların bir kader 
programı olduğu ifade ediliyor. 

Risale-i Nur külliyatındaki tariflere göre insan şu âlemin âlem-i asgarı, kâinat da 
âlem-i ekberidir. Mektubat’ta yer alan şu cümlede “Şu kâinat denilen âlem-i ekber ve 
insan denilen onun misal-i musaggarı olan âlem-i asgar, kudret ve kader kalemiyle 
yazılan âfâkî ve enfüsî vahdaniyet delailini gösteriyorlar.”99

Bu tarife göre de âlem-i asgar ve âlem-i ekberdeki;

• Fiziki ve cismani cihet kudret kalemiyle, 

• Ruhi ve melekuti cihet ise kader kalemiyle yazıldığı anlaşılıyor.

32. Söz’de bahsedilen “İmam-ı Mübin” ve “Kitab-ı Mübin” aynı hakikatın bir başka 
veçhidir. Yani “İmam-ı Mübin” kader-i İlahînin bir defteri, bir mecmua-i desatiridir. O 
desatirin imlâsı ile ve hükmü ile zerrat, vücud-ı eşyadaki hidematına ve harekâtına 
sevkedilir. Amma “Kitab-ı Mübin” ise âlem-i gaybdan ziyade âlem-i şehadete bakar. 
Yani mazi ve müstakbelden ziyade zaman-ı hazıra nazar eder. İlim ve emirden ziyade 
kudret ve irade-i İlahiyenin bir ünvanı, bir defteri, bir kitabıdır. “İmam-ı Mübin” kader 
defteri ise, “Kitab-ı Mübin” kudret defteridir.100

Bu tespitlere göre ruh ile kader arasında birçok ilişkiler ve ortak noktalar olduğu 
anlaşılmaktadır. Mesela:

• İnsanın cismani cihazat ve kabiliyetleri kudret programı olduğu gibi ruhu ve 
ruha bağlı diğer manevi hissiyat ve istidatları da bir kader programıdır.

• İsra suresinin 85. ayetinde ruhun, Rabbimizin emrinde olduğu ve bize ondan çok 
az bir ilim verildiği belirtilmiştir. 

• Bazı hadislerde ise “Kader hususunda (fazla) konuşmayın. Zira kader Allah’ın 
sırrıdır (sırrullah) Allah’ın sırrını fâş etmeye kalkmayın”101 buyrulmuştur.

98 Nursi, Sözler, 322.
99 Nursi, Mektubat, 232.
100 Nursi, Sözler, 548
101 Canan, Kütüb-i Sitte Tercüme ve Şerhi, cilt 4, 58-59
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Bu Ayet ve Hadise Göre Ruh ve Kaderin İki Veçhi Var

Birinci vecih: Ruh ve kader gibi imani rükünler âlem-i emirden geldikleri için akıl-
la onların mahiyeti tam olarak idrak edilemez. İmanın gaybi ve taabbudi kısmını teşkil 
ettikleri için, daha ziyade nakli ve icmali bilgi ile iktifa edilip, itikat edilerek teslim olu-
nur. Çünkü bu imani rükünler, çok fazla ilmî kâidelere ve fikri gayrete dayanan “ilmî” 
ve “nazarî” hususlardan olmayıp kalpte hissedilen “halî” ve “vicdanî” cüzlerdir.

Yani, ruhun ve kaderin bir sır yönü yani hakikat ve mahiyetlerinin ne oldukları 
yönü vardır. Bu yönü itibarıyla bize az bilgi verilmiş ve bu cihet ile ilgili fazla derine 
dalınmaması ve fazla soru sorulmaması istenmiştir. Bu kısım sadece Cenab-ı Hakkın 
bildiği ilahi bir sırdır.102

İkinci vecih: Ruhun ve kaderin bizim itikat alanımızı oluşturan diğer veçhi ise bila-
kis bilinmesi anlaşılması ve talim edilerek itikadi ve ameli cihetidir.

Fakat bu cihet ruhun mutlak manadaki hakikat ve mahiyeti değil de; özellikleri, 
vazifeleri ruha bağlı olan akıl, kalp vicdan ve nefis gibi hissiyatlarını bilmek, sorum-
luluklarını öğrenmek ve ona göre amel etmek aslında kendini bilmektir. Bu da asıl 
dünyaya geliş gayemizin özetidir. Çünkü hadiste Peygamber Efendimiz (asm) “Nefsini 
(kendini) bilen rabbini bilir ve nefsini (kendini) en iyi bileniniz rabbini en iyi bileni-
nizdir”103 buyurmuştur. 

Kaderin de aynen ruh gibi iki veçhi vardır: 

• İhtiyari kader 

• Izdırari kader

Birinci ciheti: ihtiyari kader dediğimiz kısmıdır. Bu kısım ise bilakis vazifeleri-
mizin, sorumluluklarımızın olduğu alandır. Yani akıl, nefis, irade ve ihtiyari fiillerin 
tercihlerine göre şekillenen dünyevi ve uhrevi hayatımızdır. Bu kısım ise bizzat öğ-
renilmesi anlaşılması ve günlük hayata aktarılması gereken kısımdır. Ne kadar çok 
anlaşılsa o kadar iyidir.

İkinci cihet ise: Izdırari kader dediğimiz, insan iradesinin dışındaki alandır (in-
sanın nerde ne zaman dünyaya geleceği, hangi milletten olacağı, cinsiyeti gibi). İşte 
Peygamber Efendimiz’in (asm) “Kader hususunda (fazla) konuşmayın. Zira kader Al-
lah’ın sırrıdır (sırrullah) Allah’ın sırrını fâş etmeye kalkmayın” hadis-i şerifiyle bizi 
uğraşmaktan men ettiği kader bu kısımdır.104

102 Hadislerle İslam, cilt 1 (Ankara: Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları, 2015), 606.
103 İmam-ı Gazâlî. Mearicül-Kuds. Trc., Yaman Arıkan (İstanbul: Erkin Matbaası, 1971), 9.
104 Canan, Kütüb-i Sitte Tercüme ve Şerhi, cilt 13, 540-541.
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Ruh ve Ruhaniyet Bahsi Niçin Önemlidir? 

Ruh ve ruhaniyet ile ilgili meseleler birçok imani hakikat ve akideler ile ya doğru-
dan veya dolaylı olarak irtibatı sebebiyle Risale-i Nur külliyatında neredeyse her iki 
sahifenin birinde yer almıştır. Yaklaşık altı bin sahifelik Risale-i Nur külliyatında iki 
bin dört yüz defa doğrudan ruhtan, bin iki yüz defa da ruhaniyetten bahsedilmiştir. 
Bu kadar yoğun tahşidatın sebeb ve hikmetlerinden bir kısmına kısaca özetle temas 
edeceğiz:

• Ruhu izin verildiği kadar anlamak veya anlamaya çalışmak, aynı zamanda aklı 
anlamak, kalbi anlamak, vicdanı nefsi ve eneyi anlamaktır. Ruhu anlamadan diğerle-
rini anlamak çok müşküldür çünkü ruh; akıl, kalb, vicdan ve nefsin anası, esası ve sul-
tanıdır. Bütün manevi duygularımız, ruh toprağı üzerine serilmiş veya serpiştirilmiş 
gibidir.

• Said Nursi, 29. Söz’de altı iman esasından ikisi olan, hem melaikeyi hem de haşir 
akidesini, ruhu merkeze alarak anlatıyor yani insanda ruhun varlığı isbat edilirse, o 
zaman meleklere imanı izah ve isbat etmek de kolaylaşıyor.

• Haşir akidesini da ruhun bekasıyla anlatıyor. Ruhun niçin ve neden baki olması 
gerektiği anlatıldıktan sonra ahiretin varlığı ve lüzumu onun üzerine bina ediliyor.

• Ruh ve kader gibi, âlem-i emirden gelen imani hakikatların ortak noktaları olan: 
Üstadın da Mektubat’ta bahsettiği; “makul-ül mana” ve “taabbüdî”105 kısımları arasın-
daki ilişki ve irtibatı sağlam kurabildiğimiz zaman İslam’ın akli ve nakli cihetlerini an-
lamamız kolaylaşacaktır. Çünkü dinin önemli bir kısmı akli değil naklidir. İman eden 
herkesin, cüz’i akılları onları idrak edemese de sırf emrolunduğu için iman edip amel 
etmekle mükelleftirler. 

• Peygamber Efendimiz (asm) “Nefsini (kendini) bilen rabbini bilir ve nefsini (ken-
dini) en iyi bileniniz rabbini en iyi bileninizdir”106 buyurmuştur. Bu hadis-i şerife göre 
ruhun bedene olan nisbeti ve tasarrufunu bilmek, Cenab-ı Hakk’ın kuluna ve kâinata 
olan nisbeti ve tasarrufunu bilmesini kolaylaştıracağı gibi, bu bilgi nisbetinde de ma-
rifetinin ve imandaki derecelerinin artacağı anlaşılmaktadır.

• Ruh ve beden tanımlarını yapmadan mülk ve melekût, âlem-i gayb ve âlem-i 
şehadet, mana-yı harfi ve mana-yı ismi, İmam-ı Mübin ve Kitab-ı Mübin yani ruhun 
kader programı, bedenin ise kudret programı olması gibi, bize eşyanın hakikatini bil-
diren kilometre taşlarının ne anlama geldiğini külli manada anlayamayız. 

105 Nursi, Mektubat, 397.
106 İmam-ı Gazâlî. Mearicül-Kuds, 9.
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• Ruh ve beden birlikteliğinin hikmeti ve hakikati anlaşılmadan Üstadın Emirdağ 
Lahikası’nda ifade ettiği miraç ve haşr-i cismani gibi Kur’ani hakikatler akıldan uzak 
zannedilir.107

• Ruhun bedende faaliyet ve tasarrufunun, perdesiz yaratılışlara örnekliği: Birin-
cisi: Ruh vasıtasıyla Üstadın Lem’alar’da kâinatta en mühim hakikat ve en kıymetdar 
mahiyet dediği aslında ruhun sıfatları olan nur, vücud ve hayat ve rahmet gibi, şeyle-
rin perdesiz, vasıtasız, doğrudan doğruya kudret-i İlahiye ve meşiet-i hâssa-i İlahiye 
ile nasıl yaratıldığı anlaşılır.108 İkincisi: Yine ruhun bir sıfatı olan hayat vasıtasıyla, 
perdesiz ve vasıtasız yaratılışlara diğer bir misalde, terettüb-i esbab ve teselsül-i ilelin 
karışmadığı, “rızk ve şifa ve bilhâssa hidayet ve iman” gibi nimetlerin de doğrudan 
doğruya Cenab-ı Hakk’ın bir hediyesi ve fiili olduğu görülür.109 Üçüncüsü ise: Âlem-i 
emirden gelen perdesiz yaratılışlara, sebep sonuç kaidesinin ve yeknesaklık perdesi-
nin, yırtıldığı “şüzuzat-ı İlahiye” kanunlarına da bu açıdan bakabiliriz. 

• Ruhun bir sıfatı olan hayat vasıtasıyla eşyanın mülkten melekûta geçerek nasıl 
tasaffi ettiğini görürüz.110

• Ruhun zamandan ve mekândan münezzeh oluşu farklı örnekleriyle iyi anlaşılırsa 
Cenab-ı Hakk’ın da adem-i tecezzisi ile adem-i tahayyüzünü anlamak kolaylaşır. Yani 
bir anda bir zat binler ve milyonlar işleri ve fiilleri nasıl yaptığı tayy-ı zaman, bast-ı 
mekân sırrında saklıdır.

• Nuraniyet sırrı ile madde ile mukayyet, nimnurani olan ruhların, bile “aks ve te-
messül” kanunuyla; 

i. Bir anda binler ayinelerde tezahür etmesi, 

ii. Hem hayy, hem ayn olmaları, 

iii. Bir yerde iken pek çok yerlerde bulunabilmeleri, 

iv. Az ve çoğun bir olması, farkı olmaması111 gibi hakikatler ile: Tayy-i zaman ve 
bast-ı mekân sırrını daha anlaşılır kılıp, ruhun bedenin idare ve tasarrufunda bir anda 
milyonlar hatta trilyonlarla işleri birbirine mani olmadan nasıl yaptığı örnekliğinde, 
Cenab-ı Hakk’ın da bu âlemi nasıl idare ettiği yani “Kudret-i İlahiyeye nisbeten yıldız-
lar, zerreler gibi kolay” idare edildiği daha kolay anlaşılır.112

107 Nursi, Emirdağ Lahikası, 73.
108 Nursi, Lem’alar, 110.
109 Nursi, Şualar, 21; Nursi, Sözler, 527.
110 Bkz. Sözler/Yirmi Sekizinci Söz’ün Haşiyesi, Ayrıca bkz. Sünuhat’ta ‘hayat serpme’.
111 Nursi, Şualar, 159.
112 Nursi, Mektubat, 245.
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• 29. Söz’de ruhun cesede dayanmadığı, onunla kaim olmadığı, belki cesedin ruha 
dayandığı ifade edildikten sonra, ruhun, binefsihi kaim ve hâkim olduğu örnekleriyle 
anlatılır.113 Buradaki izahlardan sonra Cenab-ı Hakk’ın kayyumiyetiyle kıyamı binef-
sihi olan sıfatlarını kısmen de olsa idrak etmek kolaylaşır.

• Son üç madde Cenab-ı Hakk’ın zamandan ve mekândan münezzeh oluşunu an-
lamak için çok önemli misallerdir. Bu misallerle, Cenab-ı Hakk’ın selbi sıfatlarından 
olan, kıdem ve beka ile kıyamı binefsihi sıfatlarını anlamış oluruz. Çünkü:

i. Kıdem ve beka: Allah’ın zamandan münezzeh ezeli ve ebedi olduğu yani 
O’nun bir başlangıcı ve sonunun olmadığı, dolayısıyla O’nun bir zamana dayanmadığı 
anlamındadır.

ii. Kıyam-ı binefsihi: Yani O kendi kendine kaimdir. Herhangi bir mekâna dayan-
madığı anlamına gelir. Bu şekilde Cenab-ı Hakk’ın kıdem ve beka ile kıyamı binefsihi 
gibi üç selbi sıfatını daha iyi anlamış oluruz. 

• Yine 29. Söz’de Cenab-ı Hakk’ın bu âlem ile münasebetinin kanuni olduğunu,114 
yani bu âlemi kanunlarla idare ettiği ve bu idarenin de mübaşeretsiz olduğu ifade 
edilir. Ruh da kendisi bir emir ve kanun olması sebebiyle bedeni mübaşeretsiz idare 
eder. Bedenden gelen manevi sesleri duyar, icabeti de manevidir, yani tasarrufu mü-
başeretsizdir.115 Çünkü “esbab-ı maddiyenin elbette tesirleri, mübaşeretle ve temasla 
olur”116 yani sebep ve sonuç ilişkisine dayanan eşyanın mülk ciheti ile ilgili yaratılışlar 
sebepler vasıtasıyla (inşa) bizzat temasla mübaşeretle olur. Fakat eşyanın melekût ci-
heti ile ilgili tasarruflar emir ve iradeyle olur. Çünkü emir ve kanunla tasarruf etmek 
bizzat bilfiil değil mübaşeretsiz yapmakla olur. Nasıl ki Güneş’in gezegenlerini dön-
dürmesi bir kanunla olduğu için mübaşeretizdir; yâni bu iş dokunmaksızın, temassız 
yapılır. Ruhun bedendeki icraatı ve tasarrufu da aynen bunun gibi mübaşeretsiz yani 
temassız yapılır. Ruh ölçeğindeki bu mübaşeretsiz tasarrufun keyfiyeti anlaşılırsa Ce-
nab-ı Hakk’ın bu âlemi kanunlarla mübaşeretsiz, nasıl idare ettiği daha kolay anlaşılır. 

• Said Nursi 9. Lem’a da Cenab-ı Hakk’ın ruhlara tecellisi ile diğer cismani varlık-
lara olan tecellisiyle ilgili misalde Güneş’in cam ayinesinde görünen ve her an değişen 
ve dönüşen tecellisi ile fotoğraf ayinesinde görünen bir derece sabit görüntüsü ara-
sındaki farkı fark etmekle; “Hakikî hakaik-i eşya[nın], esma-i İlahiye [olduğu], mahi-
yet-i eşya[nın] ise, o hakaikin gölgeleri”117 olduğu daha yakîni bir şekilde anlaşılır. 

113 Nursi, Sözler, 517.
114 Nursi, Sözler, 527.
115 Nursi, Sözler, 687.
116 Nursi, Lem’alar, 179.
117 Nursi, Sözler, 627.
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• Nurani ruhların aksi ve temessülü sırrıyla; bu akis ve temessülün hem hayy hem 
ayn olmakla beraber, ne ayn ne de gayr da olmadığı anlaşıldığında,118 Cenab-ı Hakk’ın 
da sıfât-ı sebasının zatına olan nisbetinin ne ayn ne gayr olmadığı119 daha kolay anla-
şılır. Ve nihayet kurbiyet ile nihayet budiyet sırrının anlatıldığı, Kaf sûresinin 50/16 
ayetinde buyrulan; اْلَوِريِد ِمْن َحْبِل  اِلَْيِه  اَْقَرُب  نَْحُن   Biz ona şahdamarından daha“ َو 
yakınız” ferman-ı I�lahisinin, yakiniyeti zâtiye mi yoksa yakiniyet-i ilmiye mi olduğu 
anlaşıldığında, Muhiddin-i Arabi’nin (ks) dikkatinden kaçan bir tevhid hakikatini öğ-
renmiş oluruz.120

• Ruhun bedeni idare ve tasarrufunda; Cenab-ı Hakk’ın kudret sıfatından gelen ve 
bilkuvve olan kabiliyetlerin, kaderden tevdi edilen istidatlar ile bilfiile inkılâb ediş sır-
rı örnekliğinde, Cenab-ı Hakk’ın fiili sıfatlarının “kadim” mi yoksa “hâdis” mi olduğu 
daha kolay anlaşılır. 

• Müminlerin özelliklerinin sayıldığı Bakara suresinin 3. ayetinde onların gayba 
iman ettikleri zikredilir. Ruh da gayba iman edilecek konular içerisinde çok önem-
li bir bölümdür. Cenab-ı Hakk, insanın ruhunu, insanın kendisinden bile gizleyerek 
onun varlığına iman etmemizi emretmiştir. İnsan kendi ruhunun varlığını idrak ve 
özelliklerini fark edebildiği nispette de akaidin konusu olan diğer melek, cin ve ruhani 
cemaatlar gibi gaybi varlıkları idraki ve imanı kolaylaşacaktır. 

• Risale-i Nur külliyatında ve diğer ariflerin eserlerinde ruh iki ana başlık altında 
tahlil edilmiştir: Birisi insanlardaki cüz’i ruh diğeri külli ruh. Üstad hazretleri bu külli 
ruhu; “kâinatın ruhu”,121 “vahy-i Kur’an veya hakikat-ı Muhammediye” gibi isimlerle 
ifade eder. Bir insan ne kadar kendindeki cüz’i ruhunu yani kendini bilse, o derecede 
o külli ruha yaklaşarak imani dereceler ve yakîn mertebeleri ile marifeti artarak kül-
li ruhun feyiz ve nurlarından istifade eder. Bu feyiz ve nurlar velilerde ilham, diğer 
müminlerde ise ilim, hikmet, basiret ve feraset gibi faziletler şeklinde görünür. 31. 
Söz’de Miraç mucizesinde anlatıldığı gibi, peygamberlerin velayet cihetiyle kesbettik-
leri külliyet ve mazhar olduğu kerametler mucizeye inkılâb ederek “vahye” mazhar 
olurlar. Çünkü Üstad hazretleri külliyatının muhtelif yerlerinde “Ruhun zîhayat, zîşu-
ur, nuranî, vücud-ı haricî giydirilmiş, câmi’, hakikattar, külliyet kesbetmeğe müstaid 
bir kanun-ı emrî” olduğunu söyler.122

• Mesnevi-i Nuriye’deki bir cümlede ise “Madem dünya hayatı ve cismanî yaşa-
yış ve hayvanî hayat böyledir; hayvaniyetten çık, cismaniyeti bırak, kalb ve ruhun  

118 Nursi, Sözler, 194.
119 Bediüzzaman Said Nursi, İşârât-ül İ’câz fi Mezanni'l-İcâz, trc., Abdülmecid Nursi (İstanbul: Envar Neş-
riyat, 2016), 15.
120 İmam-ı Rabbani. Mebde’ ve Me’ad, trc., Mustafa Özgen (İstanbul: Yasin Yayınevi, 2012), 184.
121 Nursi, Mektubat, 238.
122 Nursi, Sözler, 517.
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derece-i hayatına gir. Tevehhüm ettiğin geniş dünyadan daha geniş bir daire-i hayat, 
bir âlem-i nur bulursun”123 deniliyor. Yani maddenin ve cismaniyetin kayıtlı, şekilli 
zamanlı, mekânlı ve sınırlı boyutlarını, mana-yı harfi nazarla aşarak, müşahhastan 
ve teşahhusattan kurtulup, mutlak ve muhit olan mücerredata yani âlemin melekuti 
boyutuna çık, bak, denilmektedir.

• Ruhun yanlış anlaşılması ile şirke düşen Hristiyan ve Yahudilerin ayrıca İslam 
âlemi içinde ehl-i sünnetin dışında yanlış veya eksik, ruh anlayışının meydana getir-
diği şu itikadi hatalar vardır:

i. Gerek ehl-i kitabın gerekse İslam âlemi içindeki ruh ile ilgili yanlışlıklar, ruh ve 
beden beraberliğinin hikmeti ve lüzumu doğru anlaşılamaması ile ilgilidir. 

ii. Hristiyanlar; Enbiya suresinin 91. ayetinde bildirilen: ُروِحَنا ِمْن  ۪فيَها   َفَنَفْخَنا 
“Biz ona ruhumuzdan üfledik” hakikatini anlayamadıkları veya yanlış anladıkları için, 
akidede teslis şirkine ve dalaletine düşmüşlerdir. 

iii. Ruh ve beden birlikteliğinin hikmeti ve hakikati anlaşılmaz ise; Üstad hazret-
leri Emirdağ Lahikası’nda ifade ettiği, Miraç ve haşr-i cismani gibi Kur’ani hakikatler 
akıldan uzak zannedilir.124 Bazı ehl-i ilim Miraç mucizesinin sadece ruhani olacağını 
söylemişlerdir hâlbuki ehl-i sünnetin itikadı hem ruh hem bedenen olduğudur. Bu 
problem, bedenin ruh derece-i hayatına çıkıp çıkamayacağı ile ilgilidir.

iv. Ve yine ruh ve beden birlikteliğinin hikmetini ve hakikatini anlayamayan Hris-
tiyan ve Yahudiler, ahireti ruh ve bedenle değil sadece ruhani ve “mecazi” olacağına 
inanırlar.125

v. İbn-i Sina, Farabî ve emsali bazı İslam filozofları ile Eflatun ve Aristo’nun da aynı 
kanaatte olmaları. Bunun için İmam-ı Gazali (ra) de birçok ayet ve hadislerin açık ve 
zahiri beyanlarıyla va’z edilen haşr-i cismaniyeye karşı çıktıkları için onlara tekfire 
varacak kadar şiddetli eleştirilerde bulunmuştur.126

vi. Batı’da panteizm sapkınlığı, İslam tasavvufunda ehl-i sünnet çizgisiyle çok fazla 
örtüşmeyen vahdet-i vücud gibi hatarlı meslek ve meşreplerin ortaya çıkması.

vii. Geçmişte ve günümüzde de bir kısım ehl-i iman ve ehli ilim kabir sorgu ve sua-
linin sadece ruha olacağı şeklindedir. Hâlbuki ehl-i sünnetin itikadı bu hakikatin hem 
ruh hem bedenen olduğu.

123 Nursi, Mesnevi-i Nuriye, 178.
124 Nursi, Emirdağ Lahikası, 73.
125 Nursi, İşârât-ül İ’câz fi Mezanni'l-İcâz, 58.
126 Yusuf Şevki Yavuz, “Ba’s”, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, c. 5 (Ankara: TDV Yay., 1992), 99.
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viii. Tarihte ve günümüzde “ruh göçü” denilen tenasühcülük fikri ve ruh çağırma 
denilen şarlatanlıklar ruh hakikatinin iyi anlaşılamaması ile ilgilidir.

ix. 17. yüzyılda Batı’da yaygınlaşan bazı felsefi akımlar “ruh ve maddenin farklı 
şeyler olduğunu, haliyle farklı yasalar tarafından idare edildiğini söyleyerek” tama-
mıyla yaratıcıdan kopuk bir kâinat anlayışını benimsemişler. Ve kâinatın “bir maki-
ne olarak algılanmasının, (gerektiğini) ruh ile alakalı olmadığını söylemişlerdir.” Ve 
nihayet; tabiattan ve kâinattan “Tanrı’yı kovduklarını” söyleyecek kadar hezeyanlar 
savurarak adeta semaya hırlamışlardır.127

x. Ruhun bir fiili olan rüyalar üzerine şer’i hüküm bina ederek bu durumdan ken-
dine vazife çıkarıp bir kısım yaptırımlara girişmek hatta devletin güvenliğini tehlikeye 
atacak kadar akıl dışı işlere kalkışmakta yine ruh hakikatinin ve fiillerinin şer’i karşı-
lığının iyi anlaşılamaması ile ilgilidir.

xi. Çok uç bir örnek olsa da bazı tasavvuf ehlinin seyr-i sülûk esnasındaki ruhu 
ilah sanmaları vartasıdır. Uzun yıllar bu vartadan kurtulamamaları yine ulûhiyet ve 
mahlûkıyet sıfatlarını tefrik edememeleriyle ilgilidir.128

127 Mehmet Salih Ökten, “Cemaat Modernliği: Nurcular’da Uyum, Direnç ve Değişim Dinamikleri” (Dokto-
ra tezi, Anadolu Üniversitesi, 2018), 40.
128 Tosun, İmam-ı Rabbani Risaleleri, 47.
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CUMA HUTBESİNİN ARAPÇA OKUNMASININ HİKMETLERİ

Vehbi KARA1

Öz

Cuma hutbesi, nazari ve siyasi veya İslam’ın detay konularının okunduğu bir ma-
kam değildir. İhtar, ikaz yeridir. İhtar ve ikaz içinse tafsil ve izaha çok fazla ihtiyaç 
yoktur. Kısa ve öz bir şekilde okunması ve anlaşılması yeterlidir.

Hutbenin en etkili yolu ise; ayet ve hadislerin orijinal şekli ile yani Arapça zikre-
dilmesidir. Bu sebeple cuma hutbelerinde ayet ve hadislerin zikredilmesi yeterli gö-
rülmüştür. Bunun dışında yapılan izah ve açıklamalar İslam âlimleri tarafından uygun 
görülmemiştir. Hatta İslam’ın temel şartlarının ihtar ve ikazı dışında yapılan hutbeleri 
bidat olarak görenler dahi vardır.

Anahtar Kelimeler

Hutbe, namaz, ihtar, ikaz

THE WISDOM OF PREACHING THE FRIDAY SERMON IN ARABIC

Abstract

Jumu’ah/friday khutbah/sermon is neither a place where the detailed subjects of 
Islam are discussed nor doctrinaire and political. It is to notice and to warn. And, to 
notice and warn, there is not much need for details and explanation. Short and conci-
se reciting and understanding is sufficient. 

The most effective way to recite khutbah is; to read the original form of verses and 
hadiths in Arabic. For this reason, it is considered sufficient to mention the verses 
and hadiths in Jumu’ah khutbahs. Other explanations were not favoured by Islamic 
scholars. There are even those who consider the khutbahs recited other than the basic 
commands of Islam as bidat. 

Key Words

Khutbah, prayer, noticing, warning

1 Dr., İstanbul (vehbikara1@hotmail.com)
Gönderim Tarihi: 15.09.2019, Kabul Tarihi: 15.10.2019
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Giriş

Cuma hutbesinin önemi hakkında ayet ve hadisler bulunmaktadır. Bunun Arap-
ça olması hususunda Bediüzzaman Said Nursi’nin görüşleri çok açık ve belirleyicidir. 
Eserlerinde bu hususu dile getirmiş, Kur’an terminolojisinin öneminden bahsetmiştir.

Ülkemizde maalesef namaz konusunda çok büyük bir duyarsızlık vardır. Halkımı-
zın büyük çoğunluğu beş vakit zamanda farz olan namazın önemini idrak edememek-
tedir. Cuma hutbelerinde namaz konusunda ihtar ve ikaz vazifesini yapan hatipler 
ne yazık ki bu önemli ibadetin gereğinin yapılması hususunda etkili olamamaktadır. 
Hutbelerin Arapça okunduğu takdirde daha etkili olacağı, özellikle Arap ülkelerine 
benzer şekilde namaz kılma oranlarının yükseleceği düşünülmektedir.

Medine’ye hicretten sonra cuma ve bayram namazlarında hutbe okunması günü-
müze kadar süregelen önemli bir vecibedir. Yüzyıllar boyunca Müslüman ülkelerde, 
cemaatle yani topluca kılınan bu namazlarda hutbelerin Arapça okunması bir gelenek 
halini almıştır. 

Hutbelerin Türkçe okunması Osmanlı devletinin son döneminde gündeme gelmiş 
bir konudur. Bediüzzaman Said Nursi “İlahi hükümlerin tebliğ makamı” olduğu için 
hutbenin Arapça okunması gerektiğini söylemiştir. Bu konuda Cumhuriyet dönemin-
de de ısrarcı olmuş, eserlerinde sık sık yer vermiştir.

Şafiler, Malikiler, Hanbelîler ve Hanefilerden Ebu Yusuf ve İmam Muhammed’e 
göre hutbenin Arapça okunması gerekir. Bazı Hanefî âlimler ise hutbenin Arapçadan 
başka bir dille okunmasına cevaz vermiştir. Bu durum istisnai olup belirli şartlar al-
tında uygun görülmüştür. Fakat hutbenin Arapça okunması hususunda neredeyse bü-
tün İslam âlimleri müttefiktir.

Hutbenin Türkçe Okunma Tarihi

Osmanlı devletinde ilk defa hutbenin ne zaman okunduğuna dair farklı tarihle-
re işaret edilse de bu konuda gazetelerde çıkan haberlerden bazı sonuçlara varmak 
mümkündür. Ali Suavi 1870’te Ulum gazetesinde yazdığı “Zamane Hutbesi” başlıklı 
bir makalesinde bu konuya dikkat çekmiştir.

Muallim Naci ise Medrese Hatıraları’nda hutbelerin sonunda okunan Nahl sure-
sinin 90. ayetini aktararak “Şu makaleyi yazmakla her cuma günü hutbe dinleyip ha-
tibin en sonra ne dediğini olsun anlamak arzusunda bulunan ihvan-ı dine küçük bir 
hizmet arz etmiş olmaktan” bahsetmiştir.
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Hutbeler konusunda dikkat çeken önemli bir girişimi ise Omsklu Niyazi Mehmet 
Süleymanof yapmıştır. Kendi okuduğu hutbelerden oluşan Türkî Hutbeler adlı kitabını 
Orenburg’daki Vakit Matbaası’nda 1910’da iki cilt hâlinde bastırmıştır. Rusya Müslü-
manları arasında bu hutbeler büyük yankı uyandırmış ve Osmanlı basınına da konu 
olmuştur.

Osmanlı devletinde Dr. Mefail Hızlı’nın belirttiğine göre 1911’de Bursa’da ilk kez 
bir Cuma hutbesi Türkçe okunmuştur. Hüdâvendigâr Camii’nde hatip önce hutbeyi 
Arapça olarak aktarmış, daha sonra öğüt-nasihat kısımlarını Türkçe olarak cemaate 
anlatmıştır. 

Bu olay hutbeyi veren hatip tarafından kaleme alınarak Sırat-ı Müstakim mecmu-
asında yayımlanmıştır. Bu bilgiye göre daha eski veya başka bir tarihi kayıt-vesika 
ortaya çıkana kadar bu uygulama bir ilk olma özelliği taşımaktadır.

Bu konudaki bir başka bilgi ise Hasan Basri Çantay’ın Karasi gazetesinin 20-124, 
12 Zilkade 1334/10 Eylül 1916 tarihli nüshasında “Güzel bir hutbe” başlıklı maka-
le-haberde yer almaktadır. Haberde “Haber aldığımıza göre geçen cuma, (Balıkesir) 
İbrahim Bey Cami-i Şerifinde Hafız İsmail Efendi Arapça hutbeyi müteakib olarak, 
hem de gayet selis ve açık bir lisan ile vaz u nasihatte bulunmuş” denilerek Türkçe 
nasihat kısımlarının kabul görüp yayılmasında büyük faydalar olacağı ifade edilmiştir.

Ne kadar devam ettirildiği konusunda kesin bir bilgi bulunmayan Türkçe hutbe 
iradının örneklerinden birisi de Cumhuriyet’in ilanı öncesinde, 24 Kasım 1922’de İs-
tanbul Fatih Camii’nde Ayet-Hadis, Allah’a övgü, Peygambere de dua kısımları hariç; 
Kırşehir Milletvekili Müfit Kurutluoğlu tarafından yapılmıştı. 

Cumhuriyet’in ilanından sonra ise yaygınlaştırılması hedeflenen Türkçe hutbe 
okunması teşebbüsleri sürmüş ve bu konudaki ilk resmi faaliyet 1927’de Diyanet İş-
leri Reisi Rıfat Börekçi’nin imzasıyla yürürlüğe giren talimatla olmuştur. Bu talimatla 
hutbelerin ayet ve hadis metinleri dışında kalan bölümlerinin Türkçe okunması isten-
miştir.

Bütün bu gayretlere karşı Bediüzzaman çeşitli eserlerinde hutbenin Arapça okun-
ması gerektiğine işaret etmiştir. Hubab isimli eserinde şöyle ifade etmiştir: 

“Meselâ bazı gafiller hutbenin Türkçe okunmasını istihsan ediyorlar ki halkın bil-
hassa siyasî ahvalden haberleri olsun. Hâlbuki bu gibi ahval-i siyasiye yalandan, hile-
den, şeytanî fikirlerden hâli değildir. Hutbe makamı ise ahkâm-ı İlâhiyenin tebliği için 
ittihaz edilmiş bir makamdır.”2

2 Bediüzzaman Said Nursi, Mesnevi-i Nuriye, trc., Abdülmecid Nursi (İstanbul: Yeni Asya, 1994), 78.
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Bediüzzaman’ın bu şekildeki ifadelerine Cumhuriyet döneminden sonra da rast-
lamak mümkündür. Bu konuda oldukça ısrarlı olduğu eserlerinden anlaşılmaktadır.

1932’nin Ramazan ayından itibaren uygulamaya konulan “dinde reform, ibadetin 
Türkçeleştirilmesi” girişimleriyle birlikte Ocak’ta ilk prova Dolmabahçe Sarayı’nda 
yapılmıştır. Cumhurbaşkanının emriyle Hafız Yaşar Okur ilk Türkçe Kur’an’ı Yereba-
tan Camii’nde okumuş ve bunu Fatih Camii’ndeki Türkçe ezan takip etmiştir. 

Bazı kaynaklarda geçtiği şekliyle “Türkçe Hutbe” de 5 Şubat 1932 günü İstanbul 
Süleymaniye Camii’nde okunmuştur. Sadeddin Kaynak’ın bu konudaki ifadeleri şu şe-
kildedir:

“Fatih Camii’nde ilk defa olarak Türkçe Kur’an okudum. Bunu müteakip, Türkçe 
hutbeye sıra gelmişti. Cumhurbaşkanı: ‘Haydi bakalım. Türkçe hutbeyi de Süleyma-
niye Camii’nde mukabele oku! Amma okuyacağını önce tertip et, bir göreyim’ dedi. 
Yazdım verdim. Beğendi. Fakat: ‘Paşam, bende hitabet kabiliyeti yok. Bu başka iş, ha-
fızlığa benzemez’ dedim. ‘Zarar yok, tecrübe edelim’ buyurdu. Bunun üzerine tekrar 
sordum: ‘Hutbeye çıkarken sarık saracak mıyım?’ ‘Hayır, sarığı bırak… Benim gibi başı 
açık ve fraklı!’ Ne diyeyim inkılâp yapılıyor, peki dedim. O gün hınca hınç dolmuş Sü-
leymaniye Camii’nde cemaat arasına karışmış yüz elli de sivil polis vardı. Bu tedbirin 
isabetli olduğu çok geçmeden anlaşıldı. Ben Türkçe hutbeyi okur okumaz, kalabalık 
arasından bilahare Arap olduğu anlaşılan biri sesini yükselterek: Bu namaz olmadı, 
diye bağırdı”3 demiştir.

Bu aktarılan bilgiler ve Türkçe Hutbe Akşam gazetesinin 4788 numaralı ve 6 Ocak 
1932 tarihli nüshasında şöyle geçmektedir:4

“Dün Süleymaniye Camii’nde ilk defa olarak tamamıyla Türkçe hutbe okunmuştur. 
Süleymaniye Camii Türkçe hutbe dinlemek isteyen binlerce kişi ile dolmuştu. Kala-
balıktan camiye girmeğe muvaffak olamayanlar karın altında dışarıda bekleşiyorlar-
dı. On bin kişi kadar alacağı tahmin edilen Süleymaniye Camii’nde dün en aşağı 20 
bin kişi vardı, beş bin kişi kadar da dışarıda bekliyordu. İç ve dış ezanlar okunduk-
tan sonra Hafız Sadeddin Bey minbere çıkmış ve: ‘Ey cemaat!’ başlangıcı ile hutbesini 
okumuştur. Hafız Sadeddin Bey hutbe arasında geçen bütün duaları da gene Türkçe 
olarak okumuştur. Hutbe esnasında ve hutbe bittikten sonra güzel sesli birçok hafızlar 
(Türkçe) tekbirler getirmişlerdir”5 satırlarıyla yer almıştır.

3 Diyanet İşleri Reisliği, Türkçe Hutbe, İkinci Tab (İstanbul, Evkaf Matbaası, 1928/1346).
4 H. Mustafa Sarı, Türkçe Hitabet ve Tanrı Kavramı Üzerine (Balıkesir: 2013).
5 Ahmet Kabaklı, Temellerin Duruşması (İstanbul: Türk Edebiyatı Vakfı Yayınları, 1992).
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Bu bilgiler oldukça mübalağalıdır. Ayrıca 1911 ve 1922’de Türkçe hutbe okunduğu 
ve 1928’de ikinci baskısı yapılan Diyanet İşleri Reisliğinin hazırladığı Türkçe Hutbe 
isimli kitap göz önüne alınacak olursa bazı kaynaklarda ve özellikle de internette yer 
aldığı şekliyle “ilk Türkçe hutbenin 5 Şubat 1932’de Süleymaniye Camii’nde okundu-
ğu” bilgisi doğru değildir. Bununla birlikte geçmişteki uygulamaların aksine “ayet”, 
“hadis-i şerifler”, “Allah’ı medh ü sena”, “Peygambere salat ü selam” ve “dualar”ın da 
yani Rıfat Börekçi’nin ifadesiyle “hutbelerin ‘zikrullah’, salat ü selam gibi, erkanı müş-
temil olan ve lisan-ı dini olan Arabi ile eda edilen erkan-ı hutbe” kısmının da bütün 
olarak Türkçe okunmuş olması açısından ilk olduğunu söylemek mümkündür.6

Hutbenin Arapça Okunmasının Hikmetleri

Cuma hutbesinin makamı ihtar ve ikaz yeri olmasındandır. Yoksa nazari ve siyasi 
veya dinin detay konularının talim edildiği bir makam, mevkii değildir. Öncelikle bu 
hususun dikkatlice anlaşılması gereklidir.

İhtar ve ikazda da tafsil ve izaha ihtiyaç hasıl olmaz, kısa ve öz bir şekilde okuması 
ve anlaşılması esastır. En etkili ve hülasa ifade ise ayet ve hadislerin orijinal şekliyle 
yani Arapça zikredilmesidir.

Bu sebeple cuma hutbelerinde ayet ve hadislerin zikredilmesi kâfi görülmektedir. 
Bunun dışında yapılan izahlar, açıklamalar çok da makbul değildir. Hatta bidat olarak 
gören insanlar dahi mevcuttur. 

Bu konuda dikkatli olunması gereklidir. Zira bid’atın olması cuma namazının sıh-
hatine zarar vermez, sadece sevabını azaltır. Cuma namazında hutbede lüzumsuz 
dünya işlerinin okunmasını bahane ederek cuma namazı terk edilemez. Hadislerde 
bu konuya dikkat çekilerek cuma namazının önemi zikredilmiştir.

Örneğin “Birtakım insanlar ya cuma namazını terk etmeyi bırakırlar yahut da Al-
lah onların kalplerini mühürler, artık gafillerden olurlar”7 ve “Her kim önemsemediği 
için üç cumayı terk ederse Allah onun kalbini mühürler.”8

Cuma hutbesinin Arapça okunmasının hikmetlerini anlamak için ilk aklımıza ge-
len hususlardan birkaç tanesini şu şekilde sıralayabiliriz.9 Elbette bunun daha birçok 
hikmeti vardır sadece bu maddeler kâfi bir izahı vermez:

6 Emre Gül, “İlk Türkçe hutbe bundan 82 yıl önce okunmuştu” 15 Ekim 2019 tarihinde erişildi. https://
www.dunyabulteni.net/tarihten-olaylar/ilk-turkce-hutbe-bundan-82-yil-once-okunmustu-h288420.html
7 Müslim, Cuma, 40.
8 Ebu Davut, Salat, 212.
9 Vehbi Kara, “Cuma Hutbesi Niçin Arapça Okunmalıdır”, Yeni Akit, 23 Ağustos 2019.
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• Cuma hutbesi İslam âleminin bir şiarı bir sembolüdür. Ümmetin ortak bir pa-
rolası hükmündedir. Tıpkı ezan ve kamet gibi, ümmetin ve dinin dili de Arapça olunca, 
Arapça okunması ümmet arasında birlik için elzemdir.

• Cuma hutbesi dinin zaruri ve muhkem olan meselelerinin ihtar ve ikaz edildi-
ği bir makamdır. Yoksa nazari ve teferruatın talim ve ders verildiği bir makam değildir. 
Bu yüzden Allah kelamıyla yapılan ihtar ve ikaz Türkçe veya başka bir dilde yapılan 
vaazdan daha etkili ve müessirdir.

• Dinin teferruat ve nazariyatını insanlar on beş, yirmi dakikalık cuma hutbe-
sinden öğrenemez. Onların talimi ve öğrenilmesi başka vasıtalara verilmiştir. Medre-
se ve okullar gibi.

• Allah’ın bir kelimesindeki haşmet ve müessiriyet insanların bir kitabına be-
deldir. Bu yüzden zikir ve ihtar makamı olan hutbede Allah ve Resulünün (asm) kela-
mını okumak daha manidardır.

• Müslümanların hutbede okunan ayet ve hadislerin mealini öğrenmesi zor de-
ğildir. Kısacık dünya hayatı için yüzlerce, binlerce kelime ezberleyen, öğrenen adam 
ebedi hayatının lazımı olan ayet ve hadislerin mealini öğrenmemesi mazeret değildir. 
Bizim tembelliğimiz ve keyfimiz için ibadetin şekli değiştirilemez, manası bozulamaz. 
Kaldı ki hutbe de namaz gibi bir ibadettir, yoksa vaaz ve talim makamı değildir.

• Arap dilinin farkı; çok zengin ve cami bir dil olmasıdır. Aynı zamanda beliğ ve 
fasih bir dildir. Dünya dilleri içinde hiçbir dil zenginlik ve beyan keskinliğinde Arap-
çaya yetişemiyor. Bunu dil bilimcileri kati delilleriyle ispat ediyorlar. Mesela Türkçe-
de yüz bin kelime varsa Arapçada milyonu geçiyor. Gramer açısından da Arapça çok 
zengin bir dildir. En önemli unsur da Kuran’ın orijinal dili olması, Allah’ın iradesi ile 
seçilmiş olmasıdır.

Bediüzzaman Said Nursi’nin Hutbenin Arapça Okunması Konusundaki Gö-
rüşleri

Lemaat isimli eserinde konuya açıklık getiren Bediüzzaman şöyle ifade etmekte-
dir:

“Kur’ân âyine ister, vekil istemez. Ümmetteki cumhuru, hem avamın umumu, bur-
handan ziyade mehazdaki kudsiyet şevk-i itaat verir, sevk eder imtisale. Şeriat, yüzde 
doksanı müsellemât-ı şer’i, zaruriyât-ı dinî birer elmas sütundur. İçtihadî, hilâfî, fer’î 
olan mesâil, yüzde ancak on olur. Doksan elmas sütunu, on altının sahibi. Kesesine ko-
yamaz, ona tâbi kılamaz. Elmasların madeni Kur’ân ve hem hadistir. Onun malı oradan 
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her zaman istemeli. Kitaplar, içtihadlar Kur’ân’ın âyinesi yahut dürbün olmalı. Gölge, 
vekil istemez o Şems-i Mu’cizbeyan.”10

Mehazın kutsiyeti çok önemlidir. Bu nedenle Allah’ın emirlerine itaat mümkün 
olur. Aksi takdirde günümüzde olduğu gibi cuma hutbelerinin Türkçe okunması in-
sanları etkilemek bir yana hutbe esnasında uyuklamasına yol açmaktadır. Özellikle 
namaz konusunda ülkemizde yaşanan olumsuz durumun bu açıdan ele alınması ge-
reklidir. 

Bu konudaki bir başka eserinde çok veciz bir şekilde şu ifadelere rastlamak müm-
kündür:

“Sual: Avâm-ı nâs Arabîden haberdar değildir, fehmedemez. Cevap: Avâm-ı nâs, za-
ruriyat ve müsellemat-ı diniyeye muhtaçtır. Ve hutbe makamı da bu gibi hükümlerin 
tebliği içindir. Bu hükümler kisve-i Arabiye içinde tafsilen değilse de icmâlen avâm-ı 
nâsa malûm ve mâruftur. Maahaza lisan-ı Arabta bulunan şehâmet, yükseklik, mezi-
yet, satvet diğer lisanlarda yoktur.”11

Her hükmün vücuda gelmesi bir illete binaen olduğu gibi bir maslahata da tabidir. 
Fakat maslahat yani faydalı olması illet olmasını gerektirmez. Belki sadece tercih edil-
mesi için bir sebeptir. 

Günümüzde insanlar dünya üzerinde yoğunlaşmış ve ahireti unutmuşlardır. Hâl-
buki dünyadaki maslahatlar, güzel işler ahirete vesile olması yüzünden önemlidir. 
Yoksa sadece dünyaya nazar etmek, sonsuz hayatı düşünmemek gafletten başka bir 
şey değildir. 

Arapça ibareler insanı daha fazla etkilemekte ve ibadetlerin yapılmasında daha 
çok etkili olmaktadır. Bu konuda Lemaat isimli eserinde Bediüzzaman şöyle demek-
tedir:

“Tâlim-i nazariyattan ziyade tezkir-i müsellemâta ihtiyaç var. Zaruriyât-ı dinî, mü-
sellemât-ı şer’i, kulûblerde hâsıldır, ihtar ile huzuru, tezkir ile şuuru. Matlup da hâsıl 
olur. İbare-i Arabî daha ulvî ediyor tezkiri, hem ihtarı. Onun için cumada hutbe-i Ara-
biye, zaruriyâtı ihtar, müsellemâtı tezkir, maalkifâye olur onun tarz-ı tezkiri. Naza-
riyâtı tâlim onda maksud değildir. Hem İslâm’ın vicdanî simasında şu Arabî ibare bir 
nakş-ı vahdettir; kabul etmez teksiri.”12

10 Bediüzzaman Said Nursi, Sözler (Ankara: Türkiye Diyanet Vakfı Yeyınları, 2016), 872.
11 Bediüzzaman Said Nursi, Mesnevi-i Nuriye, trc., Abdülmecid Nursi (İstanbul: Yeni Asya Neşriyat, 1994), 
79.
12 Nursi, Sözler, 825.
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Bu konuda İslam âlimlerinin ve özellikle de Bediüzzaman’ın ifadeleri çok önemli-
dir. İşte hutbenin Arapça olmasının hikmetlerinden sadece birkaç tanesini yukarıda 
ifade ettik. Hâlbuki daha birçok madde dahi sayılabilir. 

Salat, savm, tevhid, nübüvvet gibi temel İslami kavramları bilmeyen insanların 
Müslüman olduklarından söz etmesi kendisini kandırmaktan başka bir şey değildir. 

Gayrimüslimler gibi yaşayıp ölen birisinin imanla dirilmesi çok zordur. Unutma-
mak gerekir ki hadiste “Nasıl yaşarsanız öyle ölür ve nasıl ölürseniz öyle dirilirsiniz”13 
denilmektedir. Ruz-i mahşerde Allah’ın huzuruna vardığımızda nasıl yaşamış isek 
aynı şekilde diriltileceğimizi unutmamamız lazımdır.

Bu konuda yani bazı dini terimlerin Arapça orijinalinden öğrenilmesinin zorlu-
ğuna dair Bediüzzaman’a “Biz Türk milletindeniz, Arapça bilmiyoruz; bu yüzden Ku-
ran’ın lafızlarını Türkçeye tercüme edelim, yani ibadet dilimiz Türkçe olsun ki iba-
detlerimizi rahatla yapalım” şekilde sorular sorulmuştur.14 Bu suallere Bediüzzaman 
şöyle cevap vermektedir:

“Bazı ehl-i tahkik derler ki: ‘Elfâz-ı Kur’âniye ve zikriye ve sair tesbihlerin her biri 
müteaddit cihetlerle insanın letâif-i mâneviyesini –irşâd ile- tenvir eder, mânevî gıda 
verir.’ ‘Manaları bilinmezse yalnız lâfız ifade etmiyor, kâfi gelmiyor. Lâfız bir libastır; 
değiştirilse, her taife kendi lisanıyla o manalara elfaz giydirse daha nâfi olmaz mı?’ 
Elcevap: Elfâz-ı Kur’âniye ve tesbihât-ı Nebeviyenin lâfızları câmid libas değil, cesedin 
hayattar cildi gibidir; belki mürur-ı zamanla cilt olmuştur. Libas değiştirilir fakat cilt 
değişse vücuda zarardır. Belki namazda ve ezandaki gibi elfâz-ı mübarekeler mânâ-yı 
örfîlerine âlem ve nam olmuşlar. Alem ve isim ise değiştirilmez! Hem Sübhânallah 
diyen, hangi milletten olursa olsun, Cenâb-ı Hakkı takdis ettiğini anlar. İşte bu kadar 
kâfi gelmez mi?”15

Bu konuda yine aynı eserinde biraz daha tafsilat verilmektedir:

“Ben kendi nefsimde tecrübe ettiğim bir hâleti çok defa tetkik ettim, gördüm ki o 
hâlet hakikattir. O hâlet şudur ki: Sûre-i İhlâsı Arefe gününde yüzer defa tekrar edip 
okuyordum. Gördüm ki bendeki mânevî duyguların bir kısmı birkaç defada gıdasını 
alır, vazgeçer, durur. Ve kuvve-i müfekkire gibi bir kısım dahi bir zaman mânâ tarafına 
müteveccih olur, hissesini alır, o da durur. Ve kalb gibi bir kısım, mânevî bir zevke 
medar bazı mefhumlar cihetinde hissesini alır, o da sükût eder. Ve hakeza gitgide o 
tekrarda yalnız bir kısım letâif kalır ki pek geç usanıyor, devam eder, daha manaya 
ve tetkikata hiç ihtiyaç bırakmıyor. Gaflet kuvve-i müfekkireye zarar verdiği gibi ona 

13 Aliyyülkârî, Mirkâtü’l-mefâtîh 1/332, 7/375, 8/431.
14 Bediüzzaman Said Nursi, Mektubat (Ankara: Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, 2016), 326.
15 Nursi, Mektubat, 326.
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zarar vermiyor. Lâfız ve lâfz-ı müşebbi’ olduğu bir meâl-i icmâlî ile ve isim ve alem 
bulundukları mânâ-yı örfî onlara kâfi geliyor. Eğer manayı o vakit düşünse zararlı bir 
usanç verir. Ve o devam eden lâtifeler taallüme ve tefehhüme muhtaç değiller belki 
tahattura, teveccühe ve teşvike ihtiyaç gösterirler!

Ve o cilt hükmündeki lâfızları onlara kâfi geliyor ve mânâ vazifesini görüyorlar. Ve 
bilhassa o Arabî lâfızlar ile, kelâmullah ve tekellüm-i İlâhî olduğunu tahattur etmekle, 
daimî bir feyze medardır. İşte, kendim tecrübe ettiğim şu hâlet gösteriyor ki ezan gibi 
ve namazın tesbihâtı gibi ve her vakit tekrar edilen Fatiha ve Sûre-i İhlâs gibi hakaik-
leri başka lisanla ifade etmek çok zararlıdır! Çünkü membaı daimî olan elfâz-ı İlâhiye 
ve Nebeviye kaybolduktan sonra o daimî letâifin daimî hisseleri de kaybolur.

Hem her harfin lâakal on sevabı zayi olması ve huzur-ı daimî bütün namazda her-
kes için devam etmediğinden gaflet içinde, tercüme vasıtasıyla insanların tabirâtı 
ruha zulmet vermesi gibi zararlar olur. Evet, nasıl İmam-i Âzam demiş: Lâilâheillal-
lah, tevhide alem ve isimdir! Biz de deriz: Kelimât-ı tesbihiye ve zikriyenin, hususan 
ezanda ve namazda olanların ekseriyet-i mutlakası, alem ve isim hükmüne geçmişler! 

Bütün ömrünü İslâmiyet’le geçiren ve kafasını binler mâlâyâniyatla dolduran 
adamlar bir iki haftada hayat-ı ebediyesinin anahtarı olan şu kelimât-ı mübarekenin 
meâl-i icmâlîsini öğrenmemesine nasıl mazur olabilirler? Nasıl Müslüman olurlar? 
Nasıl ‘akıllı adam’ denilirler? Ve öyle heriflerin tembelliklerinin hatırı için o nur men-
balarının mahfazalarını bozmak kâr-ı akıl değildir!”16

İşte hitap eden hatibin –ne kadar alim ve arif olursa olsun, hangi dilde vaz eder-
se etsin– hitaba mevzu olan sözünün mahiyeti hatibin akıl, ilim ve irfanın kemalatı 
nisbetindedir. Kur’an ise bütün Esma-i Hüsna’nın tecellilerine müessir ve kemâl-i li-
yakatla “Kelâmullah” ünvanına sahiptir. Arş-ı Âzam’dan, İsm-i Âzam’dan, her ismin 
mertebe-i âzamı’ndan gelmiş bir Kur’an, hakiki anlamda; meâl, mana, tefsir vs. gibi 
tercüme edilmesi mümkün değildir. Keza farklı dillerde ibadet ve zikir maksadıyla 
okunması, vird edilmesi mümkün olamaz.

Bu konuda bir başka kitabında Bediüzzaman’ın dile getirdiği hususlarda çok 
önemlidir:

“Ey şikemperver nefsim! Acaba her gün her gün ekmek yersin, su içersin, havayı 
teneffüs edersin; sana onlar usanç veriyor mu? Madem vermiyor çünkü ihtiyaç teker-
rür ettiğinden usanç değil belki telezzüz ediyorsun. Öyleyse hane-i cismimde senin 
arkadaşların olan kalbimin gıdası, ruhumun âb-ı hayatı ve lâtife-i Rabbâniyemin havâ-
yı nesîmini cezb ve celb eden namaz dahi seni usandırmamak gerektir!”17

16 Nursi, Mektubat, 327.
17 Nursi, Sözler, 500.
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Namaz İbadetinin Yerine Getirilmesinde Arapça Hutbenin Etkili Olacağı  
Görüşü 

Bediüzzaman’ın hutbenin Arapça okunmasıyla ilgili olarak söylemiş olduğu husus-
ları namaz konusuna tatbik etmek mümkündür. Çünkü Türkiye’de yaşayan insanların 
en önemli hastalıklarından bir tanesi namazsızlıktır. Birçok temel problemin kayna-
ğında bu husus yatmaktadır. 

İnsanlarımız çok büyük oranda abdestsiz, taharetsiz gezmektedir. Çünkü kim-
se hocalarımızı, diyanet görevlilerini, imam ve vaizleri duymamaktadır. Özellikle de 
cuma hutbelerinde imam hatipleri ciddiyetle dinlememektedir. Belki de hutbeler 
Arapça okunmuş olsa insanlar namazın önemini daha iyi anlayacaklardır. 

Namaz kılmama hastalığının doğru olup olmadığını isteyen her insan test edebilir. 
Örneğin bulunduğu yerde sokaktan geçen on kişiye şu suali sorarak rakamların doğ-
ruluğu anlaşılabilir: “Hanımefendi/beyefendi, günde beş vakit farz olan namazınızı 
kılıyor musunuz?” denildiğinde cevap olarak sadece bir kişinin “Evet namazımı kılı-
yorum” dediğini duyacaktır. 

Bu konuda çeşitli yerlerde ve mekânlarda anket yapan araştırmacılar namaz kılma 
oranının yüzde 5 ile yüzde 22 arasında olduğunu tespit etmişlerdir. 

Hâlbuki Kur’an-ı Kerim’de 88 ayet direkt olarak namazın öneminden bahsetmek-
tedir. “Salat” yani namazdan bahseden daha başka ayetler dahi vardır. Ahir Zaman 
Peygamberi Şanlı Nebi Hazret-i Muhammed aleyhissalatü vesselam ise “Namaz dinin 
direğidir” buyurarak daha birçok hadis-i şerifte bu hususu dile getirmiştir. 

İnsanın tüylerini diken diken eden şu hadiste ise Hz. Âişe radıyallahu anhadan 
rivayet edildiğine göre Peygamber Efendimiz aleyhissalatü vesselam şöyle buyurdu: 
“Sabah namazının iki rekât sünneti dünya ve dünyadaki her şeyden daha hayırlıdır.”18

Namaz kılmama hastalığının tedavisinde ilk başta akla gelen hususlardan bir tane-
si anne ve babaların çocuklarına güzel örnek olmasıdır. İkinci hususta ise bu abdest-
siz, taharetsiz insanların namazın önemini anlayıp kavrayabilmesi için “hatiplerin 
sözlerine değer vermesi” sayılabilir.

Bu iş, sözlerinin yarıdan çoğunun uydurukça konuştuğu hatiplerle olmamaktadır. 
Özellikle Hristiyanlara ve Yahudilere benzeyen, haftada bir kez camiye ancak cuma 
namazına giden insanlara anlatmak çok güçtür. 

Uydurukça ile Türkçe öylesine yozlaştırılmış ki birçok insan öz dedesinin sözlerini 
dahi anlamamaktadır. İşte böylesine acıklı bir hale getirilmişiz. O halde bu feci durum-
dan kurtulmanın çarelerinden önemli bir tanesini dile getirmek gerekiyor. 

18 Müslim, “Müsâfirîn”, 96.
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Yeteri kadar Arapça kelime bilmeyen bir imam hatip dahi ayet ve hadislerden en az 
bir tanesini okusa hutbenin farzı gerçekleştirilmiş olur. Sözün güzelliği kısalığındadır. 
Cuma hutbesini dinleyen her mümin okunan bu ayet ve hadisin manasını anlamaya 
çalışıp düşünmeye çalışacaktır. İşte dinimizde imandan sonra en önemli hakikat olan 
namazın önemi mehazdaki kutsiyet nedeniyle çok daha iyi anlaşılıp idrak edilebile-
cektir.

“Ben namaz kılmıyorum ama kalbim temizdir” diyen kişilerin sözü çok değersiz-
dir. Zira ayet ve hadislerle önemi zikredilen bir hususu anlayamayan birisi mümin 
olamayacağı gibi aklı başında bir insan olarak da kabul edilemez.

İşte İslam’ın beş şartından biri olan namazın ihmal edilmesinin sadece bir-iki 
tanesinin sebepleri üzerinde düşünmeye çalıştık. Sadece cuma hutbelerinin Arapça 
okunması dahi insanlarımızın namaz hakikatini daha iyi idrak etmesi için faydalı ola-
cağı düşünülmektedir.
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İTTİHAD-I İSLAM1

M. Nihat DERİNDERE2

İttihad ve İslam

“İttihad” birlik demek. “İslam” ise bir hakikatin ismi, bir dinin ismi, aynı zamanda 
o dine bağlı olanları da ifade ediyor. “İttihad-ı İslam” dediğimizde kastettiğimiz şey 
daha çok “Müslümanların birliği” oluyor. Müslümanların birliği dediğimizde de onla-
rın itikadî birliğini siyasî birliğinden önceleyerek konuşacağız.

Birlik Olması Gereken Yerde Tabiî Olarak Parçalanma Vardır

Bir birlikten zaruret olarak söz ediyorsak muhakkak bir parçalanmadan da söz 
ediyoruzdur. Onun zımnında bu vardır zaten. Dolayısıyla İslam’da ihtilafın, çatışma-
nın, parçalanmanın, dağılmanın hem itikat hem sosyal hayat hem de siyasette kısa bir 
tarihini size sunmak isterim. Üstad Bediüzzaman’ın İslam’da ihtilafın kısa tarihi üze-
rine söyledikleri elbette çok da kısa sayılmaz. Risale-i Nur içerisinde yapacağımız bir 
çalışma bize çok bereketli ve zengin sonuçlar verecek. Başta şöyle bir tespitini nakle-
deyim: On Üçüncü Şua’da Abbasîler zamanından itibaren başlayan bir parçalanmadan 
söz ediyor Üstad Bediüzzaman hazretleri. Bir hadis-i şerifin müteşabih olduğunu ve 
tevilinde dikkat edilmesi gerektiğini bildirdikten sonra şöyle diyor: “Abbasîlerin za-
manında, o tarihte Mu’tezile, Râfizî, Cebrî ve perde altında zındıklar, mülhidler, İsla-
miyet’i zedeleyen çok firak-ı dâlle meydana gelmiştiler.”

Parçalanmanın Başlangıcı

Aslında parçalanma Abbasîler’de başlamadı. Parçalanma Hz. İmâm-ı Ali (ra) za-
manında başlamıştı. Fakat biz mezhepler ve akımlar şeklinde belirgin hale gelmesini 
Abbasîler’de görüyoruz. Hz. Ali (ra) zamanında başlayan hukukî ve siyasî içtihat fark-
lılıkları Müslümanlar arasında farklı toplulukları ortaya çıkardı ve onlar farklı cere-
yanlara da dönüştü. Öncelikle Cemel Vak’ası, arkasından Sıffîn ve onun arkasından 
gelen Havâric (Hâricîler) ile yaptığı mücadeleler İmâm-ı Ali (ra) zamanındaki parça-
lanmayı bize çok acıklı bir biçimde gösteriyor.

1 Bu makale 3 Mart 2019’da Risale-i Nur Enstitüsü’nce düzenlenen seminerden alınmış notlardan oluş-
turulmuştur.
2 İstanbul (nderindere@hotmail.com)
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Siyasî Parçalanma İtikadı Etkiledi

Hz. Ali (ra) zamanındaki hilafetin saltanatla mücadelesindeki siyasî parçalanma 
sonrasında bir yüzyıl içerisinde genişleyerek itikadı etkileyecek dereceye geldi. Asıl 
dikkat çekici olan şey de budur. Siyasî konuların siyasî tartışmaların itikadı etkileme 
dönemini biz daha çok Abbasîler’de görüyoruz. Nitekim o kadar derin bir parçalanma 
var ki mesela Abbasî halifeleri içerisinde Me’mun’un Mu’tezile olmakla ehl-i sünnet 
sayılan toplumu dışlaması ve hatta onları ehl-i hak bile kabul etmemesi gibi sonuçları 
var. Bu sebeple Abbasîler zamanında Ahmed ibn Hanbel (ra) ki bir mezhebin malu-
munuz kurucusu ve dört büyük imamdan dördüncüsüdür; on sekiz senelik bir mihnet 
hayatı yaşamıştır. Bu kadar ağır bir mihneti ona yaşatan şey itikadî meselelerin siya-
sallaşmasıdır. Çünkü Kur’an’ın mahluk olup olmadığı meselesinde Ahmed ibn Hanbel 
özel bir direnç gösteriyor. Hatta şakirtleri diyorlar ki “Ya imam! Sen biraz bu fikrinden 
taviz ver, hükümet seni rahat bıraksın.” O da diyor ki “Ben olmayan bir şeyi nasıl söy-
leyebilirim? Yahut bir şey hakikat ise bunu nasıl gizleyebilirim.” Evet “Kur’an mahluk 
değildir” dediği için on sekiz sene bir mihnet hayatı var. Bunun gibi çok örnekler vere-
biliriz siyasî çekişmelerin, çatışmaların itikadı etkilemesiyle ilgili.

Kadere Bakışta Farklı Görüşler Ortaya Çıktı

Hz. Hüseyin (ra) ile ilgili yaşanan acıklı hadiseler sırasında İslam düşüncesinde 
birkaç görüş ortaya çıkıyor. Bir tanesi “Bu bizim kaderimizde vardı. Biz bunu yaşa-
yacaktık zaten, insanın bunda bir etkisi yoktur” diyen görüş ki biz bunları Cebriye 
olarak sonradan ifade edeceğiz. Mu’tezile ise diyor ki “Bunda tamamen beşerin kendi 
iradesi söz konusudur. Allah’ın burada bir takdiri değil, beşerin yapıp ettikleri vardır. 
Kul fiilinin halıkıdır. Dolayısıyla bütün sorumluluk yapanlara aittir.” Bir sorumluluk 
paylaşımı var. Buradan kaynaklanan Mu’tezile ve Cebriye’nin daha sonradan başka 
bazı akımlarla kaynaşması, gelişmesi, dağılması bu dönemi ifade ediyor.

Mu’tezile, Râfizî, Cebriye diyerek Bediüzzaman’ın ifade ettiği keşmekeş içerisin-
de ümmet ne yapacağını bilemez halde yolunu şaşırdı değil elbette. Üstad Bediüz-
zaman’ın Şualar’da saydığı isimleri zikredeceğim. Özel seçilmiş olduğu anlaşılan 
isimler Buhârî ve Müslim (hadis alanında iki büyük otorite), İmam-ı Âzam, İmam-ı 
Şafiî, İmam-ı Malik, İmam-ı Ahmed ibni Hanbel ve İmam Gazâlî. İmam Gazâlî’ye kadar 
sayılan bu dört imam aslında İslam fıkıh sistemin kurucuları, hukukun kurucuları. 
İslamî yaşayışı hakikate uygun olarak geliştiren şahsiyetler. İmam Gazâlî (ra) ise İslam 
düşüncesindeki en büyük dönüm noktasını temsil eder. Kendisinden sonra ve kendi-
sinden önce diye hatta İslam düşüncesi tasnife tabi tutuluyor. İmam Gazâlî’nin (ra) 
özellikle Kur’an’ı dinlemeyen felsefeyle verdiği bir mücadele var, hukema ile yapmış 
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olduğu mücadele var. Onunla ve sonrasında Gavs-ı Âzam’ın (ks) Bağdat’ta tasavvuf 
yoluyla dine yaptığı büyük hizmet var. İslam ümmetinin istikamette kalabilmesi için 
elbette. Bütün bu çabalar ve Cüneyd-i Bağdâdî anılmış, o da önemli bir şahsiyettir. 
Özellikle tasavvufun sünnete ve Kur’an’a uygun kalabilmesi için verdiği mücadeleyi 
biliyoruz.

Fitne Mağlup Edildi

“Şeriat ve itikad noktasında ehemmiyetli sarsıntılar olması hengâmında Buharî, 
Müslim, İmam-ı Âzam, İmam-ı Şâfiî, İmam-ı Mâlik, İmam-ı Ahmed ibni Hanbel ve 
İmam-ı Gazâlî ve Gavs-ı Âzam ve Cüneyd-i Bağdadî gibi pek çok eâzım-ı İslâmiye im-
dada yetişip o fitne-i diniyeyi mağlûp ettiler” diyor Bediüzzaman hazretleri. Yani bu 
dinî fitne mağlup edildi. Kimler tarafından? Büyük hadis ve fıkıh ve tasavvuf Üstadları 
tarafından. Bu İslam’ın ilk beş asrını ifade ediyor bize. İslam’ın ilk üç asrı fıkıh ve hadi-
sin tedvin edildiği dönem, sonraki iki-üç asrı birleştirirsek felsefenin İslamîleştirildiği 
bir dönem, İmam Gazâlî gibi büyük dehalar tarafından. Neticede bu fitnenin mağlup 
edildiği görülüyor İslam’ın ilk beş yüz senesinde. Sonrasında ise çok önemli bir tespit 
var burada. Yine bir siyasî müdahale var, Asya kaynaklı bir siyasî müdahale; o da Cen-
giz ve Hülâgû istilası. Abbasîleri yıkan ve İslam iktidarıyla beraber İslam düşüncesini 
de teşviş eden yani karıştıran bir akım. Bu akımın sonrasında biz bin sene içerisinde 
İslam düşüncesinde parçalanmanın artık tam da toparlanamadığını görüyoruz.

İslam Düşüncesindeki Bu Dağılmanın Esas Sebebi

“Bu parçalanmanın, bu dağılmanın, yani İslam düşüncesindeki bu dağılmanın esas 
sebebi nedir?” diye bir tespite ulaşmak istersek yine Üstad Bediüzzaman’ın tabiriyle 
istibdat karşımıza çıkıyor. Yani sonuç olarak itikattaki parçalanma bile özü itibarıyla 
siyasi olayların etkisi altında gerçekleşiyor. Bunu tespit edebiliyoruz şöyle diyor: “İh-
tilâfâtı beyne’l-İslâm îkâ edip Mûtezile, Cebriye, Mürcie gibi dalâlet fırkalarını tevlid 
eden istibdattır” diyor. Siyasetteki otoriterlik neticede itikadı parçalamış görünüyor. 
Şöyle bir bağlantı kuruyor Bediüzzaman, siyasî istibdat ile bu fırkalaşma arasında ara-
da bir geçiş yeri var muhakkak. Bir safha daha var, o da şu: “Taklidin pederi ve istib-
dad-ı siyasînin veledi olan istibdad-ı ilmî” diyor.

İlmî İstibdat Siyasî İstibdadın Neticesi

Siyasî istibdat ilmî istibdadı doğruyor. Özellikle medrese sisteminde bir skolasti-
ğin ortaya çıkmasından söz edilebilir. Zımnında bu var. Skolastik belli şeylerin nakil 
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suretinde öğretilmesi şeklinde bir eğitim sistemidir. Bu da taklide sebep oluyor. Taklit 
sonunda bazı akımların mutaassıp taraftarları tarafından başka akımlarla çatışması 
şeklinde tezahür ediyor. Bunu önlemek mümkün değil. Siyasî istibdat ilmî istibdadı 
netice veriyor, ilimde bir istibdat doğuruyor ve o da fırkalaşmaya sebep oluyor. Bin 
yıldır yaşanan İslam itikadını bile parçalayacak derecede şiddetli etki yapan acıklı ilmî 
istibdat tecrübesine Bediüzzaman’ın bir çözüm önerisi var. Üstad Bediüzzaman Mü-
nazarat’ta “Meşrutiyet-i ilmiye hakkıyla teessüs etse meyl-i taharri-i hakikatin imdâ-
dıyla, fünun-u sâdıkanın muâvenetiyle, insafın yardımıyla şu firak-ı dâlle Ehl-i Sünnet 
ve Cemaate dahil olacakları kaviyyen me’mûldür” diyor.

İlim Hürriyetini Gerçekleştirmek Lazım

Ümidini açık biçimde hürriyete bağlamış Üstad Bediüzzaman. Bu fırkaları birleşti-
rebilecek olan şey nedir? Güç nedir? Siyaset değil, siyaset zaten parçalamış. İslam si-
yasetindeki parçalanma zaten itikadı da parçalamış. Bunu düzeltmenin yolu sonuçtan 
başa doğru gitmek. Sonuçta ilmî istibdat fırkalaşmaya da sebep olduğundan o zaman 
ilimde bir hürriyeti bulmamız lazım. İlim hürriyetini gerçekleştirmek lazım. İlim, sa-
nat, edebiyat, düşünce, fikir ve felsefede hürriyet. İlim hürriyeti derken bunların ta-
mamını kastederek söylüyorum. Sonunda siyasette de hürriyeti zaten netice verebilir. 
Artık o bin yıllık dağılmanın çözümünü arıyorsak belki burada aramak lazım. Bilimsel 
hürriyet, fikirde hürriyet ve inançta hürriyet.

Gün İçerisinde Hem Cebriye Hem Mu’tezile Hem de Mürcie Olunabilir

Şimdi Mu’tezile diyorsun bunlar kim? Cebriye diyorsun, aramızda kim Cebriye? 
İslam ümmeti içerisinde Cebriye denilen bir topluluk var mı? Bir sayım yapılmış mı; 
ne kadar Cebriye var, ne kadar Mu’tezile var, ne kadar Mürcie var? Aslında olmaması 
bizi şaşırtmasın ve yanıltmasın çünkü şöyle bir tespiti var Bediüzzaman hazretlerinin: 
“Şu fırkalar eğer, çendan bir hizip olarak görünmüyor fakat efkârda tahallül ederek 
münteşiredir. Herkesin dimâğında onların meylettiği mesleğe meyelân bulunabilir.” 
Bunları siz bu şekilde tecessüm etmiş olarak bulamazsınız İslam ümmeti içerisinde. 
Mu’tezileler bunlar, Cebriye bunlar, Mürcie bunlar diyemezsiniz belki ama hulul et-
miş gibi insanların fikirleri ve inançları içerisine girmişler. Normalde günlük hayatta 
konuşurken bazen biz Cebriye gibi bazen Mu’tezile gibi bazen de tam ehl-i sünnete 
uygun konuşuyoruz. Üçü bir arada, bir kişide aynı günde tecelli edebilir. Zaman zaman 
Mu’tezile gibi zaman zaman Cebriye gibi konuşması kişiyi ehl-i sünnetin dışına çıkar-
maz, kastımız bu değil.
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İmam Hüseyin (ra) Hürriyet Mücadelesi Verdi

Hz. Hüseyin (ra) neden şehit oldu? Bazılarına göre “Kaderinde vardı, yaşayacaktı 
yaşadı”: Cebriye. Bazıları da onu öldüren zalimlere yükler bütün sorumluluğu: Mu’te-
zile. Bunun ortasında şöyle bir tespit var ama bu iki uç görüş arasında yani diyebilir 
ki bazıları da “Hz. Hüseyin’de (ra) gitmeseydi o zaman.” Bazıları da diyorlar zaten. 
Üstad Bediüzzaman hazretleri Hz. Hüseyin’in (ra) Yezid’in idaresine karşı vermiş ol-
duğu mücadeleyi bir hürriyet mücadelesi olarak söylüyor. Diyor ki: “Muhît-i zamânî 
ve mekânînin tesiriyle hilâfet saltanata inkılâp edip istibdat bir parça hayatlandı. Ta 
Yezid zamanında bir derece kuvvet bularak başını kaldırdığından İmam-ı Hüseyin 
Hazretleri hürriyet-i şer’iye kılıncını çekti, başına havâle eyledi.” İmam Hüseyin’in (ra) 
mücadelesinin özü aslında bir hürriyet mücadelesi olmasıdır. Bunu çok değerli bir 
tecrübe olarak İslam ümmetine hediye etmiştir.

Herkes İslamiyet’in Hıfzına Koştu

“İslam siyasetindeki otoriterleşme ve bunun doğurduğu itikada etki yapan par-
çalanma. Bütün bu tablo içerisinde kaderin hiç mi rahmet ciheti yok?” diye sorulmuş 
Üstad Bediüzzaman’a. Sorulan bu soruya uzunca bir tahlili var, kısaca değinecek olur-
sak: “Sahabe ve Tâbiînin başına gelen fitne dahi çekirdekler hükmündeki muhtelif 
ayrı ayrı istidatları tahrik edip kamçıladı. ‘İslâmiyet tehlikededir, yangın var!’ diye her 
taifeyi korkuttu, İslamiyet’in hıfzına koşturdu. Her biri kendi istidadına göre câmia-i 
İslamiyet’in kesretli ve muhtelif vazifelerinden bir vazifeyi omuzuna aldı, kemâl-i cid-
diyetle çalıştı.” Sahabe ve Tâbiînin özellikle onların yaşadıkları ümmeti daha derinden 
etkiledi çünkü sahabe kendilerine müracaat edilen otorite şahsiyetler. Hatta onların 
uygulamaları Hz. Peygamber’in (asm) uygulamaları hükmünde sayılmış. Hatta Malikî 
mezhebinde de bir dönem çok geçerli olan bir kaideye bile dönüşmüştü: “amel-i ehl-i 
Medine”. Yani bir hususta Medinelilerin yaptığı esas alınıyordu hatta. Sahabelerin dü-
şünceleri, yaşayışları dolayısıyla İslam ümmeti için önemli bir mehaz teşkil ettiğin-
den onların yaşadıkları tecrübe hepimizi ilgilendiriyor. Dolayısıyla zamanında sahabe 
böyle yaşamış, tâbiîn yine böyle yaşamış deyip geçemeyiz.

Buhârî ve Müslim’in hadisin muhafazasına yaptıkları katkı çok büyük, önce onları 
anmış olalım. İmam-ı Âzam, İmam-ı Şâfiî, İmam-ı Mâlik, İmam-ı Ahmed ibni Hanbel ve 
İmam-ı Gazâlî ve Gavs-ı Âzam ve Cüneyd-i Bağdadî gibi imamlar bir kısmı şeriatın bir 
kısmı hakaik-ı imaniyenin bir kısmı da Kur’an’ın muhafazasına çalıştı. Mesela Kur’an 
ilimleri dediğimiz çok geniş bir ilim hazinesi hediye ettiler. Bir-iki tane ilim değil bu-
nunla alakalı İslam’a hediye edilen çok büyük bir miras var. Böylece diyor ki “Vezâif-i 
İslamiyet’te hummalı bir surette say ettiler. Muhtelif renklerde çok çiçekler açtı.” Ama 
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hep iyi mi gitti? Her şey böyle güzel mi oldu? Hayır, elbette bir bahçede, her zaman 
gül olmaz, o gülün dikeni de olur. Onu anıyor burada, “O güller ve gülistan içinde ehl-i 
bid’a fırkalarının dikenleri dahi çıktı”.

Ömer b. Abdülazîz (ra) ve Şam Tecrübesi

Bazı siyasetçileri anmazsak belki haksızlık olur. İslam’ın büyük siyasetçilerinden 
sadece bir tanesini anacağım: Ömer ibn Abdülazîz. İslam ümmetinin birliğinin hem 
itikat hem siyaset hem içtimaiyatta sağlanması için çok büyük çaba sarf etmiştir. Üç 
senelik çok kısa bir hilafet dönemi var. O kısacık dönemde başardığı şey o kadar bü-
yük ki ona “İkinci Ömer” (Ömer-i Sani) denilmesine vesile oldu. Ömer ibn Abdülazîz 
Şia’nın bile itiraz etmediği bir halife oldu.

Ömer ibn Abdülazîz kendisi veraset yoluyla değil seçim yoluyla halife yapıldı. Şam 
hükümetinin başına geçtiğinde ehl-i beyt muhabbetini esas tutan Şia ile Şam hüküme-
ti taraftarları arasında barışı sağladı. Hutbelerde ehl-i beyte yapılan hakareti kaldırıp 
onlara dua ettirdi, çok büyük bir barışı tesis etmiş oldu böylece. Onu da ümmetin bir-
lik olduğu günden, Cuma hutbesinden başlatmış oldu. Hatta birlik çalışmasını o kadar 
genişletti ki Haricîlerin imamlarını Şam’a davet etti. Onlarla yaptığı görüşmede dedi 
ki: “Gelin burada yaşayın, kendi fikirlerinizle yaşayın, kendi yaşayışınızla burada ya-
şayın.” Onlar dediler ki: “Bize teminat ver, öyle gelelim.” Şam’da Ömer ibn Abdülazîz’in 
idaresini izlediler ve sonunda teslim ettiler. “Sen adil bir idarecisin” dediler.

İslam barışını sosyal yaşayışta sağladığı gibi aynı zamanda itikatta birliğin de yolu-
nu açmış oldu. Neden? Haricîler Şam’a geldikleri zaman sadece orada kendi içlerinde 
kalmadılar elbette bir münasebete girdiler. İslam düşüncesinin diğer şubeleriyle ehl-i 
sünnet denilen topluluğun oluşumunda önemli bir çalışma bu. Şam’daki bu tecrübe 
ehl-i sünneti zaten netice verecek. Şam tecrübesi bize şunu söylüyor: Sosyal barışı 
sağlarsanız, eğer siyaseti âdilane bir şekilde yürütürseniz, hukuku hürriyetçi bir hale 
getirirseniz o zaman itikatta da birliğin yolunu açmış oluyorsunuz.

İhtilaf Rahmet Midir?

Bazılarının ihtilafı haklı görmekte tutunduğu bir dayanak var: “Bu çatışma ve par-
çalanmanın hiçbir haklı sebebi yok mu? Yani yanlışa yanlış, batıla batıl denilmesin 
mi?” Üstad Bediüzzaman hazretlerinin bu yaklaşıma karşı şöyle bir tahlili var: “Acaba 
ne cihetle, ne insafla, ne suretle Sübhan Dağı kadar ağır ve büyük olan iman ve İslâmi-
yet ve insaniyet ve cinsiyet sebebiyle hasıl olan muhabbet şöyle çocuğun bahanesiy-
le bazı nâmeşrû harekât vesilesinden mütehassıl olan adavete karşı hafif ve mağlûp  
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olmuştur?” Yani çatışmanın haklı mazereti yoktur. Hadiste “İhtilaf edin, ihtilafta rah-
met vardır” denilmiş. Hadiste kastedilen ihtilaf sizinki değil, hadiste kastedilen “müs-
bet ihtilaf”tır, nefis ve enaniyeti hesabına yapılan ihtilaf değil. Ona hak kılıfı giydiril-
diği zaman o ihtilaf hak olmuyor. Burada Üstad mezhebim diyerek kendi görüşünü 
şöyle sistemleştirmiş, iki cümleye bağlamış: “Muhabbete muhabbet etmek, husumete 
husumet etmektir.” Dünyada en sevdiği şey muhabbet, en darıldığı şey de husumet 
ve adavettir. Bunu mezhebe dönüştürmüş hatta yaşayışta bir mezhep, düşünüşte bir 
mezhep, inançta bir mezhep. Mezhep kelimesini nerede nasıl anlamak isterseniz uy-
gulayabilirsiniz. Ancak esasen bu elbette duyguda ve inançta bir mezhep.

Dönemin Şartları Gereği Osmanlı’da İttihad-ı İslam Siyasi Manada Kullanıldı

İttihad-ı İslam tabiri Osmanlı’da –o dönemin şartları gereği olmalı– siyasi bir ma-
nada kullanılıyordu. İlk defa bu ifade 1869’da yani 19. yüzyılın son sülüsünde Namık 
Kemal’in bir makalesinde görülüyor. 1870’lerde matbuatta Namık Kemal’lerin, Ali 
Suavi’lerin, Ziya Paşa’ların yani Yeni Osmanlıların etkisiyle ittihad-ı İslam’ın kesret-
le münazara edildiğini görüyoruz. 1873’te belki o havayı bize yansıtan bir risalecik 
ortaya çıkıyor. Kendisi bir mahkeme reisi olan Çorlulu Esat Efendi bir küçük İttihad-ı 
İslam’ın isminde kitapçık hazırlıyor. Bu kitapçık Osmanlı’da ittihad-ı İslam’ı özetleyen 
bir çalışma olarak okunabilir.

İttihad-ı İslam Nereden Zuhur Etti?

Namık Kemal’ler, Ali Suavi’ler bir sabah uyandılar “Ya arkadaşlar bir de İslam’ın 
birliğini konuşalım mı?” dediler. Öyle değil. Görüyoruz ki 19. yüzyıl Osmanlı’nın en 
müşevveş yüzyılıdır. Aslında insanlığın da en müşevveş yüzyılıdır. 19. yüzyılda Os-
manlı’nın Tanzimat ve Sened-i İttifak denilen dönemde gayr-ı Müslimlerin bilhassa 
Osmanlı hukuk sistemi içerisinde Batı’nın zorlamasıyla özel imtiyazlara kavuşmala-
rı, Rusların doğudan, İngilizlerin batıdan yapmış oldukları siyasî ve askerî saldırılar 
sonucunda Osmanlı irfanı sıkışmış vaziyette. Buldukları ilk çare İttihad-ı Anasır/Os-
manlılık fikri etrafında biz bu Osmanlı ülkesini bir ve beraber yaşatabiliriz. Böyle bir 
çaba içine giriyorlar.

Üstad Bediüzzaman’ın “Biz Osmanlıyız” derken kastettiği gayr-i Müslimleri de içi-
ne alan bir geniş birlik ifadesidir. Hukukî birlik ifadesi elbette. Osmanlı fikri maalesef 
tutunamayacak niye çünkü hem Rusların doğudan hem de İngilizlerin batıdan yapmış 
oldukları siyasî ve askerî saldırılar diye bahsettiğim saldırıların etkisiyle Osmanlı hu-
kuk ve siyasî sistemi maalesef keşmekeşe düştü. Hukuk sisteminde bir düalizm ortaya 
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çıktı. Medrese sistemiyle mektep sistemi ikiye ayrılarak eğitim sisteminde de düaliz-
me dönüştü. Yani aslında bir parçalanma yaşanıyor. 19. yüzyıldaki çok derin. Bunun 
Osmanlı efkar-ı umumiyesindeki etkisi elbette aynı şekilde hararetli oldu. İttihad-ı 
İslam’ı hararetle konuşur oldular. Osmanlılıktan vazgeçilmiş bir fikirdir ittihad-ı İslam 
fikri.

1877-78 Osmanlı-Rus Savaşı için Sultan II. Abdülhamid savaş bütçesi çıkarama-
mıştır Meclisten, onun için Meclisi tatil etmiştir Anayasa’nın kendine verdiği yetkiyi 
kullanarak kapatmamıştır, tatil etmiştir. Burası önemli; “fesh” etmemiştir. Dolayısıyla 
o dönemde biz ittihad-ı İslam’ın hararetinin yükseldiğini ve siyasîleştiğini görüyoruz. 
Sonuçta hilafet esası üzerine bir birlik fikri de başarılı olamayacak. Yusuf Akçura’nın 
Üç Tarz-ı Siyaset’de söylediği gibi üç safha: Osmanlıcılık, İslamcılık ve Türkçülük. Neti-
cede Türkçülük galip geldi ve Cumhuriyet ideolojisi oldu. Osmanlıcılık ve İslam Birliği 
fikri böylece tarihe intikal etmiş oldu. Osmanlı’nın sekeratı da 1918’de tamamlandı, 
yapılan sözde barış anlaşmalarıyla. Ülke parçalanmış oldu ve Osmanlı devleti de rah-
met-i Rahman’a kavuştu.

Bediüzzaman’ın İttihad-ı İslam Fikrine Katkısı

Üstad Bediüzzaman’ın Osmanlı efkar-ı umumiyesindeki hararetli münazaralara 
katıldığını da görebiliyoruz. Divan-ı Harb-i Örfî’den başlayarak Münazarat’ta halka, 
Hutbe-i Şamiye’siyle ulemaya ve ulema reçetesi olarak Muhakemat. Üstad Bediüzza-
man hazretlerinin ittihad-ı İslam fikrine ve akımına katkısını merak ediyorsak bu dört 
kitabı dikkatle okumak ve mütalaa etmek gerekiyor.

“Rüyada Bir Hitabe”de diyor ki “Rüya hacda sükut etti.” Belli ki ittihad-ı İslam’ı 
biz kaybettik, kaybedince Üstad Bediüzzaman hacca gitmedi. Manidardır çünkü hac 
ittihad-ı İslam’da önemli bir semboldür. Hac, İslam birliğinin siyasî değil öncelikle 
itikadî olarak sağlanması gerekli fikrinden hareketle olmalı. Üstad hac yolculuğunda 
Şam’dan geri döndü. Bu benim şahsi yorumumdur, bağlayıcı bir ifade yok burada.

“Azametli, bahtsız bir kıt’anın; şanlı, tali’siz bir devletin; değerli, sahipsiz bir 
kavmin reçetesi, ittihad-ı İslâmdır” diyor Şam hutbesinde. İttihad-ı İslam’ı Bediüz-
zaman’ın ne kadar geniş bir perspektiften gördüğüne bakın. Nedir perspektifi? Ru-
muzât-ı Semâniye’de İslam devletlerini sayarken orada diyor ki “İslam devletleri ve 
hükümetleri içerisinde en uzun ömürlüsü ve en ehemmiyetlisi Osmanlı’dır” diyor. Ni-
tekim o yorumlarında da biz bu yaklaşımı görüyoruz. Azametli bahtsız bir kıta Asya; 
şanlı, talihsiz bir devlet Osmanlı; 19. yüzyıldan başlayarak 20. yüzyıl ve halende de-
vam eden değerli, sahipsiz bir kavim var, Kürtler. İttihad-ı İslam’a vesile olacaklarını 
söyleyecek daha sonra Üstad hazretleri Kürtlerin. Evet doğuda “Kürt sorunu” denilen 

160

İttihad-ı İslam / M. Nihat DERİNDERE



sorun çözülürse –İslam tarafından çözülürse, yabancılar tarafından değil– ittihad İs-
lam’a giden bir kapı açılmış olacak. Bu aslında birkaç asrı kuşatan bir ifade. 1910’da 
bu konuşmayı yaptığında diyor ki “İttihad- ı İslam’ın tam zamanı gelmeye başlıyor. 
Birbirinizin şahsî kusurlara bakmamak gerektir.” Kimler “birbiriniz” dediği? Şam’da 
bu hutbeyi irad ettiği yerde önemli bir siyasî ve itikadî birikim vardı, biliyoruz. O bi-
rikimin mirasçılarına söylüyor; Kürtler, Araplar ve Türkler… Önemli bir uyarıdır bu.

Eski Said ile Yeni Said Arasında İttihad-ı İslam Düşüncesi

Bediüzzaman hazretleri 1908 ortamında hararetli bir ittihad-ı İslam savunucusu. 
Hatta öyle ki İttihad-ı Muhammedî Cemiyeti başta olmak üzere yedi cemiyete aza ol-
muş, sekiz gazetede yazı yazıyor. Sonra ise adeta o ittihad-ı İslam kavramı Risale-i 
Nur’da hiç yok gibi. Kendisinden beklenen bir tavrı değil de beklenmeyen bir tavrı 
gösteriyor. Emirdağ Lahikası birinci kısmındaki bir mektupta şöyle diyor: “İstanbul’a 
gönderdiğimiz bir kısım nüshalar daha gönderilmemesinin sebebi…” Alem-i İslam’ın 
çeşitli beldelerine gönderilmek üzere risaleler hazırlanmış mecmualar suretinde. 
Hatta hacca gidenler vesilesiyle o beldelerin mühim bir merkezi olan Hicaz’a götürül-
mesi istenmiş, hadise bu. Kendisine emanet edilen zat bir tedbir yapmış: “Ben bunu 
götürürsem hududa çok dikkat ediliyor, beni huduttan geri çevirirler, hacca da gide-
mem” diyerek risaleleri bırakmış. Bir posta adresi vermiş, kitapları doğrudan postay-
la göndersinler diye. Bu durumu da Üstada bildirmiş. Bediüzzaman hazretleri hadi-
seyi şöyle yorumluyor: “Beraber götürmemiş. Çok da isabet olmuş.” Fesubhanallah. 
Kitapların götürülmesini isteyen kendisi, kitapları o beldelere ulaşsın diye arzu eden 
kendisi fakat neyi gördü de çok da isabet olmuş diye yorumladı? “Benim ve Nur şakirt-
lerinin namına şimdi bu mecmuaları göndermek her halde inkişafa başlayan İslâm 
birlik fikri ve ittihad-ı İslâm siyaseti Risale-i Nur’u kendine bir kuvvet, bir âlet yap-
maya çalışacaktı ve bizleri siyaset-i İslâmiyeye bakmaya mecbur edecekti.” Üstadın 
Risale-i Nur’un üzerine öyle bir hassasiyeti var ki Risale-i Nur’un herhangi bir siyasî 
fikre alet edilmesine karşı müteyakkız davranıyor, “Olmaz” diyor. Çok istediği ittihad-ı 
İslam fikri yeniden alevlense bile eserlerinin siyasete alet olmaması için ittihad-ı İs-
lam’da bile geri durabiliyor.

İman Hizmeti Bitmemiştir, Yeni Başlıyor

İkinci Dünya Savaşı sonrasında Mısır’da, Hindistan’da, Pakistan’da, Afganistan’da 
görüyoruz ki hâkim siyasi güçler kendilerine tabi ve alet olmayan inanç ve fikir grup-
larını, akımlarını yaşatmak istemiyor. Onları kendisine tabi ve alet yapmak istiyor. 
Üstad Bediüzzaman hazretleri de yeryüzünde hükmeden cereyanlara Risale-i Nur’u 
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kaptırmak istemiyor çünkü müstakil tutmak istiyor. Risale-i Nur’un o an uygulanan 
İslam Birliği siyasetine alet edilmesini istemiyor.

Gene Emirdağ Lahikası birinci kısmında ahir zamanda İslam’a ve Kur’an’a yapıla-
cak mühim hizmeti üçe ayırıyor: Birincisi “İmanı kurtarmaktır”, ikincisi “İmanın ya-
şanır hale getirilmesidir”, üçüncüsü de “Kur’an ahkamının icra ve tadil edilmesidir” ki 
bunun siyaseti dolayısıyla hukuku da içine aldığını biliyoruz. Bu son söylediği siyasî 
anlamda birlik ve hilafetle ilişkilendirildiği için Üstad hazretleri çok temkinli konu-
şuyor. Son ikisi yani imanı kurtarmaktan sonra gelenler yani hayat ve şeriat safhaları 
avamın ve bilhassa siyasetçilerin nazarında birinci vazifeden çok önemli göründüğü-
ne dikkat çekiyor. İman hizmeti avamın ve bilhassa siyasetçilerin nazarında zaten çok-
tan yapılmış olan bir hizmet olarak görülüyor. Üstad Bediüzzaman hazretlerine göre 
ise bin yıldır ihmale uğramış hatta tedarik ve teraküm edilen müfsit aletlerle deh-
şetli rahlenenen kalbi, aklı ve vicdanı yaralanmış bir inanç dünyasından söz ediyor-
sak iman hizmeti bitmemiştir. Üstad Bediüzzaman hazretleri aslında İslam ve Kur’an 
medeniyetinin yeniden ihyası ve inşası için çalışıyor. Ki onun da temeli iman hizmeti. 
İman ve Kur’an hakikatlerinin yeryüzünde değil, kainatta hiçbir şeye alet edilmeden 
müstakil olarak icra ve ifa edilmesinin medeniyetin inşasında en önemli zemin oldu-
ğunu söylüyor.

Uhuvvet ve İhlas Risaleleri

Üstad hazretleri 1925 sonrasında Yeni Said döneminde de ittihad-ı İslam’dan vaz-
geçmiş değildi, aslında temeline yönelmişti. Meşrutiyet döneminde yaptığı hizmetin 
belki çok daha fazlasını biz Yeni Said döneminde Risale-i Nur’la yaptığını görüyoruz. 
Özü itibarıyla sadece yazmış olduğu Yirmi İkinci Mektub’u anmak bile yeterli değil 
midir sizce? Evet yeterli. Uhuvvet Risalesi o kadar değerli, o kadar kısa bir reçete ki 
“Yaparsanız kurtulursunuz” denilecek kadar basit, kolay, kısa, veciz. Yine uhuvvetimi-
zi güçlendirecek olan İhlas Risalesi var. Onun içerisinde saydığı dokuz emir var. Çok 
geniş bir mütalaa konusu ama ben özetlemeye çalışayım.

Dokuz emirden birincisi müsbet hareket etmektir. Kendi mesleğinin muhabbetiyle 
hareket etmektir. Başkalarının adaveti ve tenkisiyle vakit geçirmemektir. Başkalarına 
düşmanlıkla varlık göstermemektir. Başkalarına gösterilen düşmanlıkla kendi mesle-
ğine muhabbeti artırmaya çalışmamaktır. Muhabbete muhabbet, husumete husumet 
demişti mezhebini zaten.

İkincisi hangi meşrepte olursa olsun ehl-i İslam ile ittifak etmekten söz ediyor.

Üçüncüsü insaf düsturundan söz ediyor. İnsaflı olmak lazım diyor. Nedir insaf düs-
turundan kastettiği? Herkes kendi mesleğinin hak olduğunu söyleyebilir, “Yalnız hak 
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benim mesleğimdir” diyemez. Günümüzde bu konuşmaların nasıl cereyan ettiğine 
dair bir karşılaştırma yaparsak Üstad Bediüzzaman hazretlerinin bu üçüncü sırada 
saydığı insaf düsturuna ne kadar ihtiyacımız olduğunu görürüz. İnsaf dinin yarısıdır 
zaten. Bugün, “Hak yalnız bizimki, geri kalan hepsi batıldır” deme hastalığı şu anda 
ne kadar yaygın değil mi? Yaygın ki, zaten çaresini söylüyor. “Benim görüşüm güzel, 
benim yolum hak” denilebilir, “Daha güzel” deme hakkı da var. Tanıtımını da yapabilir, 
davetini de yapabilir ama “Bizim yola girersen o zaman zebaniler size dokunmaz, doğ-
rudan zaten şehitler gibi direkt cennete gidersiniz” denilse bu takılan imtiyazın dinde 
bir karşılığı var mıdır? Yok! Hz. Peygamber’in (asm) “Ümmetim 73 fırkaya ayrılacak 
biri kurtulacak” beyanını yanlış anlayıp “O kurtulanlar da işte biziz” dese kendi mes-
leğine tatbik ederek söylese ne büyük bir hata yapmış olmaz mı? Onun için diyor ki: 
“İnsaflı olmak lazım.” Maalesef bizim bazı Müslümanlar, bazı Müslümanların cennete 
giremeyeceğini düşünüyor.

Dördüncüsü ehl-i hakla ittifak tevfik-i ilahinin bir sebebi olduğunu bilmek. Allah’ın 
rahmeti birlik üzerinedir, bunu bilmek lazım.

Beşincisi en kuvvetli ferdî mukavemetin mağlup düştüğü bir zamanda şahs-ı ma-
nevî ile hareket etmek lazım. Yani “Cemaatleşmek lazım” diyor. Cemaatlerden kork-
mamak, tam tersi cemaatleri teşvik etmek lazım. Neden? Çünkü ihtiyacı var. Orada 
öğrenecek nasıl yaşanacağını, orada öğrenecek bir kısım alışverişleri, bir kısım belki 
faziletleri, öyle değil mi? Bütün dünyada söylüyorum, Türkiye’de değil. Dalalet ce-
maatle saldırıyor, nefsini ve enaniyetini bırakmak lazım, yanlış düşündüğü izzetini 
bırakmak lazım, izzet-i nefis meselesi yapmamak lazım. “Sen benim kim olduğumu 
biliyor musun?” diye kendi mü’min kardeşine caka satmamak lazım. İnsana hususan 
da mü’mine yakışan tevazudur.

“(6) Ve hakkı, bâtılın savletinden kurtarmak için, (7) nefsini ve enâniyetini, (8) ve 
yanlış düşündüğü izzetini, (9) ve ehemmiyetsiz, rekabetkârâne hissiyatını terk etmek-
le ihlâsı kazanır, vazifesini hakkıyla ifa eder.”

Önce Kendi İçimizde Birliği Sağlamalıyız

Barla Lahikası’nda “Hayat, vahdet ve ittihadın neticesidir. İmtizaçkârâne ittihad 
gittiği vakit mânevî hayat da gider” ve “Tesanüt bozulsa cemaatin tadı kaçar” diyor 
Üstad Bediüzzaman hazretleri. Enfal suresinin 46. ayetine geçen “İhtilafa düşmeyin, 
sonra gevşeyip cesaretiniz kırılır, cemaatinizin tadı kaçar” ayetini nazara veriyor. İh-
las, sadakat, sebat ve tesanüt bunları birlikte sıklıkla tekrar etmesi o birliğin başta 
bu birlik için çalışanlarda teessüs etmesi gerektiğini bizlere gösteriyor. Birlik için ça-
lışanlar öncelikle kendi içlerinde birliği sağlamalılar. Zaten mantığın gereği bu değil 
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midir? Kendi içinde kırk parçaya yahut Peygamber Efendimizin (asm) dediği gibi 73 
parçaya bölündükten sonra birliğe nasıl hizmet edilecek?

İmâm-ı Ali (ra) Ahitnamesi

İmâm-ı Ali (ra) beş buçuk senelik hilafetinde o kadar büyük badirelerle İslam’ın 
istikametini muhafaza etti ki ne kadar övülse azdır. Ahitnamesi meşhurdur, hakkında 
çok şerhler yazılmıştır. Hz. Ali (ra) Mısır’a vali tayin ettiği Malik Eşter’e “Bil ey Malik” 
diye söze başlayarak bir uzunca ahitname veriyor. Bir siyasetname de denebilir. Bir 
kısmında “İdare ettiğin halk için kalbinden muhabbet, merhamet ve iyilik duygula-
rı, lütuf meyilleri besle. Sakın çaresizlerin başına kendilerini yutmayı ganimet bilen 
yırtıcı bir canavar kesilme. Çünkü insanlar iki sınıftır. Ya dinde kardeşindir yahut da 
yaratılışta senin bir eşin. Kendilerinden hata çıkabilir, kendilerine birtakım arızalar 
gelebilir. Hatayla yahut kasıtlı olarak işledikleri kabahatlerinden dolayı terk etmek 
değil ellerinden tutup yola getirmek, ıslah etmek pek mümkündür.” Efendimiz (asm) 
buyurmuştu: “Birbirinizden yüz çevirmeyin.” Üstad hazretlerinin bir vasiyeti var: 
“Kardeşini hatalı gördüğünde onu terk etmek değil, lütufla ıslahına çalışmak.” Mani-
dar, aynı ders tekrar ediliyor. Lütufla ıslaha çalışmak, yumuşaklıkla, huşunetle değil.

“Kendin için nasıl Allah’ın affını, hoşgörüsünü, müsamahasını istersen sen de onla-
ra affını, müsamahanı geniş tut, esirgeme. Çünkü sen onların üstünde bulunuyorsun. 
Valilik emrini sana veren de senin üstünde bulunuyor. Allah ise herkesin, sana valilik 
verenin de üstünde bulunuyor.”

Evet, en üstte bulunanı unutmayın. Asıl ferman Allah’ındır.

Üstad Husumete Küsüyor

Üstadın Hasan Atıf Egemen’e yazdığı bir mektup var: “Şimdi bu acip zamanda, 
imanı bulunan ve hatta firak-ı dâlleden bile olsa onlarla uğraşmamak ve Allah’ı tanı-
yan ve âhireti tasdik eden Hristiyan bile olsa onlarla medâr-ı nizâ noktaları medâr-ı 
münakaşa etmemeyi hem bu acip zaman hem mesleğimiz hem kudsî hizmetimiz ikti-
za ediyor.” Yani Allah’ı ve ahireti tasdik eden Hristiyanlarla bile geçici olarak tartışma 
noktalarını ihmal etmeyi isteyen bir tavsiye mü’minler arasındaki ihtilafları hoş göre-
bilir mi? Bunlara haklı bir mazeret gösterilse kabul eder mi? Etmeyeceği aşikar. Üstad 
Bediüzzaman hazretleri bundan küsüyor. “En ziyade küstüğüm husumettir” diyor.

Hakikat arayışı durdurulamayacak
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Üstad Bediüzzaman hazretleri yapmış olduğu Risale-i Nur hizmetiyle İslam ve 
Kur’an medeniyetinin yeniden inşasına teşebbüs etmiş. Bu bir iman hizmeti olmakla  
sadece insanların imana kavuşmasıyla sınırlı olmayıp neticeleri itibarıyla medeniye-
tin inşasıdır. Neticede Kur’an bu medeniyetin esası olduğuna göre nev-i beşeri kendi-
ne davet eden hakikatleriyle galebe edecek ve beşer bunu muhakkak sonunda bula-
cak. Ne kadar engellenmek istense, saldırıya uğrasa da bu arayış durdurulamayacak. 
Son on senede savaşlarda günde ortalama bin Müslüman öldürüldü ve öldüren de 
Müslüman. Beşer bunlardan yorulacak bir gün ve barışı arayacak. Barışı ararken de 
Kur’an hakikatleri karşısına çıkacak. Çünkü Kur’an barışı temin edecek yegane haki-
kattir yeryüzünde.

1950’lerde dünyada bir dine dönüş dalgası yaşanmıştı. Beşer muhakkak arayışını 
sürdürecek demektir. İkinci Dünya Savaşı sonrasında Avrupa merkezli beşerin belki 
bütün küreye yayılan bir arayışı vardı. 1963’te Vatikan teslim oldu, “Müslümanlar da 
cennete girebilir” dedi. Vatikan’ın da belirttiği gibi insanlık için en büyük tehditlerden 
birisi saldırgan dinsizlik. Dinsizlik hakikat arayışının önünü kesmeye çalışıyor sürekli. 
İslam itikadının saflığını bozmak için müdahaleler de yapıyor. Bunların başarılı ola-
mayacağını görmek mümkün. Çünkü ortada bir büyük hakikat olarak Kur’an duruyor. 
Kur’an i’cazı sırrıyla kendi kendini muhafaza ediyor. Kur’an yeryüzünden kaldırılama-
dığına göre bu hakikat arayışı durdurulamayacak.

Hulasa

İlk olarak ittihad-ı İslam hayali değil hakikî bir ideal olarak yaşamaktadır ve yaşa-
yacaktır. Kalplerdeki varlığını sürdürecektir. Bunda şüphemiz yok.

İkincisi güncel hal iç açıcı olmasa da ümidimiz kuvvetli. İttihad-ı İslam’ın önünde 
görmezden gelemeyeceğimiz maalesef çok maniler var. Bunların bir kısmı dış mihrak-
lı olsa da ondan daha çok dahilî engeller olduğunu görüyoruz.

Üçüncüsü buna bağlı olarak ve Üstad’ın Yeni Said döneminde hizmetini teksif et-
tiği öncelikli olan itikad ve amelde yani inanç ahlak ve yaşayışta insanların doğru İs-
lamiyet’e ve İslamiyet’e layık doğruluğa vasıl olması gerekiyor. Bunun gerçekleşmesi 
halinde ancak siyasi birliğin yolu açılacaktır. Müslümanlar ne kadar içten isteseler de 
ittihad-ı İslam’ın siyasî yönü henüz uzak bir idealdir. Sadece konuşulan değil yaşanan 
bir İslam’ın vaktidir.

Dördüncüsü kalplerde başlayan İslam ve insan kardeşliğinin tahakkuku için yaşa-
mak lazım ve yalnız tevfiği rahmet-i İlahiye’den istemek lazım. “Biz başaracağız, biz 
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yapacağız, geliyoruz, az kaldı” gibi değil, kendimizi dev aynasında görerek değil. Biz 
sadece çalışmakla mükellefiz.

Son olarak ittihad-ı İslam sadece “Müslümanların birliği” demek değildir. Dünyada 
her zamankinden daha çok beklenen ve şu anda zaruret halini alan büyük insanlık 
barışının bir vesilesi ve teminatı olacaktır. İttihad-ı İslam Müslümanları değil aslında 
insanları kardeş yapacaktır.
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RİSALE-İ NUR’DA UHUVVET

Bediüzzaman Said NURSİ

Mü’min Kardeşine Kin ve Adâvet Zulümdür

Ey insafsız adam! Şimdi bak ki, mü’min kardeşine kin ve adâvet ne kadar zulüm-
dür. Çünkü, nasıl ki sen âdi, küçük taşları Kâbeden daha ehemmiyetli ve Cebel-i 
Uhud’dan daha büyük desen, çirkin bir akılsızlık edersin. Aynen öyle de, Kâbe hürme-
tinde olan iman ve Cebel-i Uhud azametinde olan I�slâmiyet gibi çok evsâf-ı I�slâmiye, 
muhabbeti ve ittifakı istediği halde, mü’mine karşı adâvete sebebiyet veren ve âdi taş-
lar hükmünde olan bazı kusurâtı iman ve I�slâmiyete tercih etmek, o derece insafsızlık 
ve akılsızlık ve pek büyük bir zulüm olduğunu, aklın varsa anlarsın.

Evet, tevhid-i imanı�, elbette tevhid-i kulûbu ister. Ve vahdet-i itikad dahi, vahdet-i 
içtimaiyeyi iktiza eder. Evet, inkâr edemezsin ki, sen bir adamla beraber bir taburda 
bulunmakla, o adama karşı dostâne bir rabıta anlarsın; ve bir kumandanın emri altın-
da beraber bulunduğunuzdan, arkadaşâne bir alâka telâkki edersin. Ve bir memleket-
te beraber bulunmakla, uhuvvetkârâne bir münasebet hissedersin. Halbuki, imanın 
verdiği nur ve şuurla ve sana gösterdiği ve bildirdiği esmâ-i I�lâhiye adedince vahdet 
alâkaları ve ittifak rabıtaları ve uhuvvet münasebetleri var.

Meselâ, her ikinizin Hâlıkınız bir, Malikiniz bir, Mâbudunuz bir, Râzıkınız bir—bir, 
bir, bine kadar bir, bir.

Hem Peygamberiniz bir, dininiz bir, kıbleniz bir—bir, bir, yüze kadar bir, bir.

Sonra köyünüz bir, devletiniz bir, memleketiniz bir—ona kadar bir, bir.

Bu kadar bir birler vahdet ve tevhidi, vifak ve ittifakı, muhabbet ve uhuvveti iktiza 
ettiği ve kâinatı ve küreleri birbirine bağlayacak mânevı� zincirler bulundukları halde, 
şikak ve nifâka, kin ve adâvete sebebiyet veren örümcek ağı gibi ehemmiyetsiz ve se-
batsız şeyleri tercih edip mü’mine karşı hakikı� adâvet etmek ve kin bağlamak, ne ka-
dar o rabıta-i vahdete bir hürmetsizlik ve o esbab-ı muhabbete karşı bir istihfaf ve o 
münasebât-ı uhuvvete karşı ne derece bir zulüm ve i’tisaf olduğunu, kalbin ölmemiş-
se, aklın sönmemişse anlarsın.

Mektubat1

1 Bediüzzaman Said Nursi, Mektubat (İstanbul: Söz Basım Yayın, 2012), 374-375.
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Bütün Mahlûkatı Birbiriyle Bağlayan Ancak Uhuvvettir

Mü’min olan kimse, iman ve tevhid iktizâsıyla, kâinata bir mehd-i uhuvvet nazarıy-
la baktığı gibi; bütün mahlûkatı, bilhassa insanları, bilhassa I�slâmları birbiriyle bağla-
yan ip de, ancak uhuvvettir. Çünkü, imân bütün mü’minleri bir babanın cenah-ı şefka-
ti altında yaşayan kardeşler gibi kardeş addediyor.

Küfür ise, öyle bir burudettir ki, kardeşleri bile kardeşlikten çıkarır. Ve bütün eşya-
da bir nevi ecnebı�lik tohumunu ekiyor. Ve herşeyi herşeye düşman yapıyor.’

Evet, hamiyet-i milliyelerinde bir uhuvvet varsa da, muvakkattır. Ve ezelı�, ebedı� if-
tirak ve firakla muttasıl ve mahduttur.

Mesnevî-i Nuriye2

Biz Kalû Belâdan Cemiyet-i Muhammedîde (asm) Dahiliz

Biz kâlû belâdan cemiyet-i Muhammedı�de (asm) dâhiliz. Cihetü’l-vahdet-i ittihadı-
mız tevhiddir. Peymân ve yeminimiz imandır. Madem ki muvahhidiz, müttehidiz. Her 
bir mü’min i’lâ-yı kelimetullah ile mükelleftir. Bu zamanda en büyük sebebi maddeten 
terakki etmektir. Zira, ecnebı�ler fünun ve sanayi silâhıyla bizi istibdad-ı mânevı�leri 
altında eziyorlar. Biz de, fen ve san’at silâhıyla i’lâ-yı kelimetullahın en müthiş düşma-
nı olan cehil ve fakr ve ihtilâf-ı efkârla cihad edeceğiz.

Divan-ı Harb-i Örfî3

İttihadın Meşrebi Muhabbettir

I�ttihad-ı I�slâm hakikatinde olan I�ttihad-ı Muhammedı�nin (aleyhissalâtü vesselâm) 
cihet-i vahdeti tevhid-i I�lâhı�dir. Peymân ve yemini de imandır. Encümen ve cemiyetle-
ri, mesacid ve medaris ve zevâyâdır. Müntesibı�ni, umum mü’minlerdir. Nizamnamesi, 
Sünen-i Ahmediyedir (aleyhissalâtü vesselâm). Kanunu, evâmir ve nevâhı�-i şer’iyedir. 
Bu ittihad, âdetten değil, ibadettir.

I�hfâ ve havf riyadandır. Farzda riya yoktur. Bu zamanın en büyük farz vazifesi itti-
had-ı I�slâmdır. I�ttihadın hedef ve maksadı, o kadar uzun, münşaib ve muhit ve mera-
kiz ve meabid-i I�slâmiyeyi birbirine rapt ettiren bir silsile-i nuranı�yi ihtizaza getir-
mekle, onunla merbut olanları ikaz ve tarı�k-i terakkiye bir hâhiş ve emr-i vicdanı� ile 
sevk etmektir.

2 Bediüzzaman Said Nursi, Mesnevî-i Nuriye (İstanbul: Söz Basım Yayın, 2012), 118.
3 Bediüzzaman Said Nursi, İlk Dönem Eserleri (İstanbul: Söz Basım Yayın, 2012), 415.
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Bu ittihadın meşrebi muhabbettir. Husumeti ise, cehalet ve zaruret ve nifakadır. 
Gayr-ı müslimler emin olsunlar ki, bu ittihadımız, bu üç sıfata hücumdur. Gayr-ı müs-
lime karşı hareketimiz iknâdır. Zira onları medenı� biliriz. Ve I�slâmiyeti mahbup ve ulvı� 
göstermektir. Zira onları munsif zannediyoruz. Lâubaliler iyi bilsinler ki, dinsizlikle 
kendilerini hiçbir ecnebı�ye sevdiremezler. Zira mesleksizliklerini göstermiş olurlar. 
Mesleksizlik, anarşilik sevilmez. Ve bu ittihada tahkik ile dahil olanlar, onları taklit 
edip çıkmazlar. I�ttihad-ı Muhammedı� (aleyhissalâtü vesselâm) olan I�ttihad-ı I�slâmın 
efkâr ve meslek ve hakikatini efkâr-ı umumiyeye arz ederiz. Kimin bir itirazı varsa 
etsin, cevaba hazırız.

Divan-ı Harb-i Örfî4

“Hiçbir Günahkâr Başkasının Günahını Yüklenmez”

Adalet-i mahzâyı ifade eden َواَل تَِزُر َواِزَرٌة ِوْزَر اُْخٰري (“Hiçbir günahkâr başkasının 
günahını yüklenmez.” En’âm 6/164) sırrına göre, bir mü’minde bulunan câni bir sıfat 
yüzünden, sair mâsum sıfatlarını mahkûm etmek hükmünde olan adâvet ve kin bağla-
mak, ne derece hadsiz bir zulüm olduğunu; ve bahusus bir mü’minin fena bir sıfatın-
dan darılıp, küsüp, o mü’minin akrabasına adâvetini teşmil etmek, اِّنَ ْااِلْنَساَن لََظُلوٌم 
(“Muhakkak ki insan çok zalimdir.” I�brahim 14/34) sı�ga-i mübalâğa ile gayet azı�m bir 
zulüm ettiğini, hakikat ve şeriat ve hikmet-i I�slâmiye sana ihtar ettiği halde, nasıl ken-
dini haklı bulursun, "Benim hakkım var" dersin?

Mektubat5

İttifak ve İttihadın Temeli Kardeşlik, Vatandaşlık, Muhabbet ve Uhuvvettir

Bir taifeden, bir cereyandan, bir aşiretten bir ferdin hatâsıyla o taifenin, o cereya-
nın, o aşiretin bütün fertleri mahkûm ve düşman ve mes’ul tevehhüm ediliyor. Bir 
hatâ, binler hatâ hükmüne geçiriliyor. I�ttifak ve ittihadın temel taşı olan kardeşlik ve 
vatandaşlık, muhabbet ve uhuvveti zı�r ü zeber ediyor.

Evet, birbirine karşı gelen muannid ve muarız kuvvetler, kuvvetsiz oluyorlar. Bu 
kuvvetsizlikle zaiflendiği için, millete ve memlekete ve vatana âdilâne hizmete muvaf-
fak olunamadığından, maddı� ve mânevı� bir nevi rüşvet vermeye mecbur oluyorlar.

Emirdağ Lahikası-II6

4 Nursi, İlk Dönem Eserleri, 416-417.
5 Nursi, Mektubat, 375-376.
6 Bediüzzaman Said Nursi, Emirdağ Lahikası (İstanbul: Söz Basım Yayın, 2012), 456.

169

Köprü • Sayı: 144 • Eylül-Aralık 2019 • ISSN: 1300-7785 • ss. 167-179



İman Muhabbeti, İslâmiyet Uhuvveti İstilzam Eder

Bir câni yüzünden çok mâsumları ihtiva eden bir gemi batırılmaz. Bir câni sıfat 
yüzünden, çok evsaf-ı mâsumeyi muhtevı� bir mü’mine adavet edilmez.

Lâsiyyema, sebeb-i muhabbet olan iman ve tevhid, Cebel-i Uhud gibidir. Sebeb-i 
adavet olan şeyler çakıl taşları gibidir. Çakıl taşlarını Cebel-i Uhud’dan daha ağır telâk-
ki etmek ne kadar akılsızlıksa, mü’minin mü’mine adaveti, o kadar kalbsizliktir. 
Mü’minlerde adavet, yalnız acımak mânâsında olabilir.

Elhasıl: I�man muhabbeti, I�slâmiyet uhuvveti istilzam eder.

Hutbe-i Şâmiye7

Hasmının Zulmünü, Cerbezeli Tevillerle Adalet Sûretinde Göstermek?

Cemaat itibarıyla görüyoruz ki, bir şahs-ı muhteris, bir intikamla veya muntakim 
bir muhalefetle, arzuyu tazammun eden bir fikirle demiş ki, "I�slâm parçalanacak ve-
yahut hilâfet mahvolacak." Sırf o meş’um sözünü doğru göstermek, gururiyetini, ena-
niyetini, tatmin etmek için, I�slâmın perişaniyetini-el’iyazübillah-uhuvvet-i I�slâmiye-
nin boğulmasını arzu eder. Hasmın zulm-ü kâfiranesini, hayale gelemez cerbezeli 
tevillerle adalet sûretinde göstermek ister.

Sünuhat8

Kalbindeki Adâvete Adâvet Et, Onun Ref’ine Çalış

Adâvet etmek istersen, kalbindeki adâvete adâvet et, onun ref’ine çalış. Hem en 
ziyade sana zarar veren nefs-i emmârene ve hevâ-i nefsine adâvet et, ıslahına çalış. O 
muzır nefsin hatırı için mü’minlere adâvet etme. Eğer düşmanlık etmek istersen, kâ-
firler, zındıklar çoktur; onlara adâvet et. Evet, nasıl ki muhabbet sıfatı muhabbete lâ-
yıktır. O� yle de, adâvet hasleti, herşeyden evvel kendisi adâvete lâyıktır.

Mektubat9

Kin ve Adâvetle Mukabele Etmeyi Hangi İnsaf Kabul Eder?

Birgün adâvete değmeyen birşeye bir sene kin ve adâvetle mukabele etmeyi hangi 
insaf kabul eder, bozulmamış hangi vicdana sığar?

7 Nursi, İlk Dönem Eserleri, 606.
8 Nursi, İlk Dönem Eserleri, 319.
9 Nursi, Mektubat, 377.
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Halbuki, mü’min kardeşinden sana gelen bir fenalığı bütün bütün ona verip onu 
mahkûm edemezsin. Çünkü, evvelâ kaderin onda bir hissesi var. Onu çıkarıp, o kader 
ve kazâ hissesine karşı rıza ile mukabele etmek gerektir.

Saniyen, nefis ve şeytanın hissesini de ayırıp, o adama adâvet değil, belki nefsine 
mağlûp olduğundan, acımak ve nedamet edeceğini beklemek.

Salisen, sen kendi nefsinde görmediğin veya görmek istemediğin kusurunu gör, bir 
hisse de ona ver.

Sonra bâki kalan küçük bir hisseye karşı, en selâmetli ve en çabuk hasmını mağlûp 
edecek af ve safh ile ve ulüvvücenaplıkla mukabele etsen, zulümden ve zarardan kur-
tulursun. Yoksa, sarhoş ve divane olan ve şişeleri ve buz parçalarını elmas fiyatıyla 
alan cevherci bir Yahudi gibi, beş paraya değmeyen fâni, zâil, muvakkat, ehemmiyetsiz 
umur-u dünyeviyeye, güya ebedı� dünyada durup ebedı� beraber kalacak gibi şedit bir 
hırsla ve daimı� bir kinle, mütemadiyen bir adâvetle mukabele etmek, sı�ga-i mübalağa 
ile, bir zalûmiyettir veya bir sarhoşluktur, bir nevi divaneliktir.

Mektubat10

Silâhın ve Siperin ve Kal’an, Uhuvvet-i İslâmiyedir

Ey mü’minler! Ehl-i iman aşiretine karşı tecavüz vaziyetini almış ne kadar aşiret 
hükmünde düşmanlar olduğunu bilir misiniz? Birbiri içindeki daireler gibi yüz daire-
den fazla vardır. Herbirisine karşı tesanüd ederek, el ele verip müdafaa vaziyeti alma-
ya mecburken, onların hücumunu teshil etmek, onların harı�m-i I�slâma girmeleri için 
kapıları açmak hükmünde olan garazkârâne tarafgirlik ve adâvetkârâne inat, hiçbir 
cihetle ehl-i imana yakışır mı? O düşman daireler, ehl-i dalâlet ve ilhaddan tut, tâ ehl-i 
küfrün âlemine, tâ dünyanın ehvâl ve mesâibine kadar, birbiri içinde size karşı zararlı 
bir vaziyet alan, birbiri arkasında size hiddet ve hırsla bakan, belki yetmiş nevi düş-
manlar var. Bütün bunlara karşı kuvvetli silâhın ve siperin ve kal’an, uhuvvet-i I�slâmi-
yedir. Bu kal’a-i I�slâmiyeyi küçük adâvetlerle ve bahanelerle sarsmak, ne kadar hilâf-ı 
vicdan ve ne kadar hilâf-ı maslahat-ı I�slâmiye olduğunu bil, ayıl.

Ehâdis-i şerifede gelmiş ki: “A� hirzamanın Süfyan ve Deccal gibi nifak ve zındıka 
başına geçecek eşhâs-ı müdhişe-i muzırraları, I�slâmın ve beşerin hırs ve şikakından 
istifade ederek, az bir kuvvetle nev-i beşeri hercümerc eder ve koca âlem-i I�slâmı esa-
ret altına alır.”

Ey ehl-i iman! Zillet içinde esaret altına girmemek isterseniz, aklınızı başınıza alı-
nız. I�htilâfınızdan istifade eden zalimlere karşı اِّنََما اْلُمْؤِمُنوَن اِْخَوٌة (“Mü’minler ancak 

10 Nursi, Mektubat, 378-379.
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kardeştirler.” Hucurat 49/10) kal’a-i kudsiyesi içine giriniz, tahassun ediniz. Yoksa, ne 
hayatınızı muhafaza ve ne de hukukunuzu müdafaa edebilirsiniz.

Malûmdur ki, iki kahraman birbiriyle boğuşurken, bir çocuk ikisini de dövebilir. 
Bir mizanda iki dağ birbirine karşı muvazenede bulunsa, bir küçük taş, muvazeneleri-
ni bozup onlarla oynayabilir; birini yukarı, birini aşağı indirir. I�şte, ey ehl-i iman! I�hti-
raslarınızdan ve husumetkârâne tarafgirliklerinizden, kuvvetiniz hiçe iner; az bir kuv-
vetle ezilebilirsiniz. Hayat-ı içtimaiyenizle alâkanız varsa, َكاْلُبْنَياِن لِْلُمْؤِمِن   اَْلُمْؤِمُن 
 Mü’minin mü’mine bağlılığı, parçaları birbirini tutan“)  اْلَمْرُصوِص يَُشّدُ بَْعُضُه بَْعًضا
binâ gibidir.” Buharı�, Salât: 88; Edeb: 36; Mezâlim: 5; Müslim, Birr: 65; Tirmizı�, Birr: 
18; Nesâı�, Zekât: 67; Müsned, 4:405, 409.) düstur-u âliyeyi düstur-u hayat yapınız, 
sefalet-i dünyevı�den ve şekavet-i uhreviyeden kurtulunuz.

Mektubat11

Hüsn-ü Zanla, Muhabbet ve Vahdetle Memuruz

Bence, Tahtı�eci, hubb-u nefisten neş’et eden inhisar zihniyeti illetiyle malûldür. Ve 
Kur’ân’ın câmiiyetinden ve umum tabakat-ı beşere şümul-ü hitabından gafletle 
mes’uldür.

Hem Tahtı�ecilik fikri, sû-i zan ve tarafgirlik hissinin menbaı olduğundan, I�slâmda 
lâzım olan tesanüd-ü ervâh, tevhid-i kulûb, tehâbbüb ve teâvüne büyük rahneler aç-
mıştır. Hâlbuki hüsn-ü zanla, muhabbet ve vahdetle memuruz.

Sünuhat12

“Yalnız Hak Benim Mesleğimdir” Demeye Hakkın Yoktur

Sen mesleğini ve efkârını hak bildiğin vakit, “Mesleğim haktır veya daha güzeldir” 
demeye hakkın var. Fakat “Yalnız hak benim mesleğimdir” demeye hakkın yoktur.

ْخِط ُتْبِدى اْلَمَساِويَا َضا َعْن ُكِلّ َعْيٍب َكِليلٌَة     َوٰلِكّنَ َعْيَن الّسُ  ,Rıza gözü“) َوَعْيُن الِرّ
ayıplara karşı kördür. Kem göz ise çirkinlikleri gösterir.” Ali Mâverdı�, Edebü’d-Dünyâ 
ve’d-Dı�n, s.10; Dı�vânü’ş-Şâfiı�, s.91) sırrınca, insafsız nazarın ve düşkün fikrin hakem 
olamaz, başkasının mesleğini butlan ile mahkûm edemez.

Mektubat13

11 Nursi, Mektubat, 382-383.
12 Nursi, İlk Dönem Eserleri, 324.
13 Nursi, Mektubat, 376.
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“Ümmetimin İhtilâfı Rahmettir”

Hadı�steki ihtilâf (“U� mmetimin ihtilâfı rahmettir.” el-Aclûnı�, Keşfü’l-Hafâ, 1:64; el-
Münâvı�, Feyzü’l-Kadı�r, 1:210-212.) ise, müsbet ihtilâftır. Yani, herbiri kendi mesleği-
nin tamir ve revâcına sa’y eder. Başkasının tahrip ve iptaline değil, belki tekmil ve ıs-
lahına çalışır. Amma menfi ihtilâf ise—ki garazkârâne, adâvetkârâne birbirinin 
tahribine çalışmaktır—hadı�sin nazarında merduttur. Çünkü birbiriyle boğuşanlar 
müsbet hareket edemezler.

Mektubat14

Maksatta ve Esasta İttifakla Beraber, Vesâilde İhtilâf

Hak namına, hakikat hesabına olan tesadüm-ü efkâr ise, maksatta ve esasta ittifak-
la beraber, vesâilde ihtilâf eder. Hakikatin her köşesini izhar edip hakka ve hakikate 
hizmet eder. Fakat tarafgirâne ve garazkârâne, firavunlaşmış nefs-i emmâre hesabına 
hodfuruşluk, şöhretperverâne bir tarzdaki tesadüm-ü efkârdan bârika-i hakikat değil, 
belki fitne ateşleri çıkıyor. Çünkü, maksatta ittifak lâzım gelirken, öylelerin efkârının 
küre-i arzda dahi nokta-i telâkı�si bulunmaz. Hak namına olmadığı için, nihayetsiz 
müfritâne gider, kàbil-i iltiyam olmayan inşikaklara sebebiyet verir. Hal-i âlem buna 
şahittir.

Elhasıl: ِ ِ - َواْلُبْغُض ِفى اِل - َواْلُحْكُم ِلّٰ -olan desâtir-i âliye düstur-u ha اَْلُحّبُ ِلّٰ
rekât olmazsa, nifak ve şikak meydan alır.

Mektubat15

Dinî Cemaatlar Maksatta İttihad Etmelidir

Maksadımız, dinı� cemaatlar maksatta ittihad etmelidirler. Mesalikte ve meşrepler-
de ittihad mümkün olmadığı gibi, caiz de değildir. Zira taklit yolunu açar ve "Neme 
lâzım, başkası düşünsün" sözünü de söylettirir.

Hutbe-i Şâmiye16

Ehl-i Hakkın İhtilâfı, Ehl-i Dünyanın İttifakı

Ehl-i hakkın ihtilâfı nâmertliklerinden, himmetsizliklerinden, hamiyetsizliklerin-
den olmadığı gibi; gafletli ehl-i dünyanın ve ehl-i dalâletin hayat-ı dünyeviyeye ait  

14 Nursi, Mektubat, 380.
15 Nursi, Mektubat, 381.
16 Nursi, İlk Dönem Eserleri, 577.
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işlerde samimâne ittifakları dahi mertlikten, hamiyetten, himmetten değildir. Belki, 
ehl-i hakkın, ekseriyetle âhirete ait olan faydaları düşünmekle, o ehemmiyetli ve kes-
retli meselelere hamiyeti, himmeti, mertliği inkısam eder. Hakikı� sermaye olan vaktini 
bir meseleye sarf etmediği için, meslektaşlarıyla ittifakı muhkemleşmiyor. Çünkü me-
seleler çok, daire dahi geniştir.

Gafletli ehl-i dünya ise, yalnız hayat-ı dünyeviyeyi düşündüklerinden, bütün hissi-
yatıyla ve ruh ve kalbiyle, şiddetli bir surette hayat-ı dünyeviyeye ait meselelere sarı-
lır. Ve o meselede ona yardım edene kuvvetli yapışır. Ve hakikat nokta-i nazarında beş 
paraya değmeyen ve ehl-i hak ona on para kıymet vermeyen meselelere, divane olmuş 
elmasçı bir Yahudinin beş paralık cam parçasına beş lira fiyat verdiği gibi, beş yüz lira 
kıymetindeki vaktini o meseleye hasreder. Elbette bu kadar fiyat verip ve şiddetli his-
siyatla sarılmak, bâtıl yolunda dahi olsa, samimı� bir ihlâs olduğundan, o meselede 
muvaffak olur ve ehl-i hakka galebe eder. Bu galebe neticesinde ehl-i hak zillete ve 
mahkûmiyete ve tasannua ve riyâya düşüp ihlâsı kaybeder. O nâmert, himmetsiz, ha-
miyetsiz bir kısım ehl-i dünyaya dalkavukluk etmeye mecbur olur.

Ey ehl-i hak! Ey hakperest ehl-i şeriat ve ehl-i hakikat ve ehl-i tarikat! Bu müthiş 
maraz-ı ihtilâfa karşı birbirinizin kusurunu görmeyerek, yekdiğerinizin ayıbına karşı 
gözünüzü yumunuz.

وا ِكَراًما وا ِبالّلَْغِو َمّرُ -Onlar boş sözlerle, çirkin davranışlarla karşılaştıkla") َواَِذا َمّرُ
rı zaman, izzet ve şereflerini muhafaza ederek oradan geçip giderler." Furkan Sûresi, 
25:72.) edeb-i Furkanı� ile edepleniniz. Ve haricı� düşmanın hücumunda dahilı� müna-
kaşâtı terk etmek ve ehl-i hakkı sukuttan ve zilletten kurtarmayı en birinci ve en mü-
him bir vazife-i uhreviye telâkki edip, yüzer âyât ve ehâdis-i Nebeviyenin şiddetle em-
rettikleri uhuvvet, muhabbet ve teavünü yapıp, bütün hissiyatınızla, ehl-i dünyadan 
daha şiddetli bir surette meslektaşlarınızla ve dindaşlarınızla ittifak ediniz, yani, ih-
tilâfa düşmeyiniz. "Böyle küçük meseleler için kıymettar vaktimi sarf etmektense, o 
çok kıymetli vaktimi zikir ve fikir gibi kıymettar şeylere sarf edeceğim" deyip çekile-
rek ittifakı zayıflaştırmayınız. Çünkü bu mânevı� cihadda küçük mesele zannettiğiniz, 
çok büyük olabilir. Bir neferin, bir saatte, mühim ve hususı� şerâit dahilindeki nöbeti 
bir sene ibadet hükmüne bazan geçmesi gibi, bu ehl-i hakkın mağlûbiyeti zamanında, 
mânevı� mücahede mesâilinde, küçük bir meseleye sarf olunan senin kıymettar bir 
günün, o neferin o saati gibi bin derece kıymet alabilir, bir günün bin gün olabilir. Ma-
dem liveçhillâhtır, o işin küçüğüne, büyüğüne, kıymetli ve kıymetsizliğine bakılmaz. 
I�hlâs ve rıza-yı I�lâhı� yolunda zerre, yıldız gibi olur. Vesilenin mahiyetine bakılmaz, 
neticesine bakılır. Madem neticesi rıza-yı I�lâhı�dir ve mayası ihlâstır; o küçük değildir, 
büyüktür.

Lem’alar17

17 Bediüzzaman Said Nursi, Lem’alar (İstanbul: Söz Basım Yayın, 2012), 261-263.
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Büyük ve Ağır Bir Defineyi Taşımak ve Muhafaza Etmek

Ey ehl-i hakikat ve tarikat! Hakka hizmet, büyük ve ağır bir defineyi taşımak ve 
muhafaza etmek gibidir. O defineyi omuzunda taşıyanlara ne kadar kuvvetli eller yar-
dıma koşsalar daha ziyade sevinir, memnun olurlar. Kıskanmak şöyle dursun, gayet 
samimı� bir muhabbetle o gelenlerin kendilerinden daha ziyade olan kuvvetlerini ve 
daha ziyade tesirlerini ve yardımlarını müftehirâne alkışlamak lâzım gelirken, neden-
dir ki rekabetkârâne o hakikı� kardeşlere ve fedakâr yardımcılara bakılıyor ve o hal ile 
ihlâs kaçıyor?

Lem’alar18

Mü’min, Kardeşinin Lütufla Islahına Çalışır

Mü’min, kardeşini sever ve sevmeli. Fakat fenalığı için yalnız acır. Tahakkümle de-
ğil, belki lütufla ıslahına çalışır. Onun için, nass-ı hadı�sle, “U� ç günden fazla mü’min 
mü’mine küsüp kat-ı mükâleme etmeyecek.”

Mektubat19

Teferruata Dair Medar-ı İhtilâf Münakaşaların Kapısını Açmamak Gerekir

Bu zamanda zındıka ve ehl-i dalâlet ihtilâfdan istifade edip, ehl-i imanı şaşırtıp ve 
şeâiri bozarak Kur’ân ve iman aleyhinde kuvvetli cereyanları var; elbette bu müthiş 
düşmana karşı cüz’ı� teferruata dair medar-ı ihtilâf münakaşaların kapısını açmamak 
gerektir.

Emirdağ Lahikası-I20

İslamiyetin Verdiği Uhuvvet İçinde Bin Uhuvvet Var

Müsbet fikr-i milliyet, I�slâmiyete hâdim olmalı, kal’a olmalı, zırhı olmalı; yerine 
geçmemeli. Çünkü I�slâmiyetin verdiği uhuvvet içinde bin uhuvvet var; âlem-i bekàda 
ve âlem-i berzahta o uhuvvet bâki kalıyor. Onun için, uhuvvet-i milliye ne kadar da 
kavı� olsa, onun bir perdesi hükmüne geçebilir. Yoksa onu onun yerine ikame etmek, 
aynı kal’anın taşlarını kal’anın içindeki elmas hazinesinin yerine koyup, o elmasları 
dışarı atmak nev’inden ahmakane bir cinayettir.

Mektubat21

18 Nursi, Lem’alar, 265.
19 Nursi, Mektubat, 374.
20 Nursi, Emirdağ Lahikası, 263.
21 Nursi, Mektubat, 453.
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Müslümanların Nereden ve Kimden Olursa Olsun İstifadelerine Taraftarlık

Ehl-i hakkın ihtilâfı himmetsizlikten ve aşağılıktan ve ehl-i dalâletin ittifakı ulü-
vv-ü himmetten değildir. Belki ehl-i hidayetin ihtilâfı, ulüvv-ü himmetin sû-i istimalin-
den ve ehl-i dalâletin ittifakı, himmetsizlikten gelen zaaf ve aczdendir.

Ehl-i hidayeti, ulüvv-ü himmetten sû-i istimale ve dolayısıyla ihtilâfa ve rekabete 
sevk eden, âhiret nokta-i nazarında bir haslet-i memdûha sayılan hırs-ı sevap ve vazi-
fe-i uhreviyede kanaatsizlik cihetinden ileri geliyor. Yani, "Bu sevabı ben kazanayım, 
bu insanları ben irşad edeyim, benim sözümü dinlesinler" diye, karşısındaki hakikı� 
kardeşi ve cidden muhabbet ve muavenetine ve uhuvvetine ve yardımına muhtaç bir 
zâta karşı rekabetkârâne vaziyet alır. "Şakirtlerim niçin onun yanına gidiyorlar? Niçin 
onun kadar şakirtlerim bulunmuyor?" diye, enâniyeti oradan fırsat bulup, mezmûm 
bir haslet olan hubb-u câha temayül ettirir, ihlâsı kaçırır, riyâ kapısını açar.

I�şte bu hatanın ve bu yaranın ve bu müthiş maraz-ı ruhanı�nin ilâcı şudur ki:

Cenâb-ı Hakkın rızası ihlâs ile kazanılır; kesret-i etbâ’ ile ve fazla muvaffakiyetle 
değildir. Çünkü onlar, vazife-i I�lâhiyeye ait olduğu için, istenilmez, belki bazan verilir. 
Evet, bazan birtek kelime sebeb-i necat ve medar-ı rıza olur. Kemiyetin ehemmiyeti o 
kadar medar-ı nazar olmamalı. Çünkü bazan birtek adamın irşadı, bin adamın irşadı 
kadar rıza-yı I�lâhı�ye medar olur.

Hem ihlâs ve hakperestlik ise, Müslümanların nereden ve kimden olursa olsun is-
tifadelerine taraftar olmaktır. Yoksa, "Benden ders alıp sevap kazandırsınlar" düşün-
cesi, nefsin ve enâniyetin bir hilesidir.

Lem’alar22

Cânilerin Cinayetlerini Kendilerine Münhasır Bırakmak Lâzımdır

I�slâmiyetin pek çok kanun-u esası�sinden birisi,

 âyet-i (En’âm 6/164; I�srâ 17/15; Fâtır 35/18; Zümer 39/7) َواَل تَِزُر َواِزَرٌة ِوْزَر اُْخٰرى
kerı�mesinin hakikatıdır ki, "Birisinin cinayetiyle başkaları, akraba ve dostları mesul 
olamaz." Halbuki, şimdiki siyaset-i hâzırada particilik taraftarlığıyla, bir câninin yü-
zünden pek çok mâsumların zararına rıza gösteriliyor. Bir câninin cinayeti yüzünden 
taraftarları veyahut akrabaları dahi şenı� gıybetler ve tezyifler edilip, birtek cinayet 
yüz cinayete çevrildiğinden, gayet dehşetli bir kin ve adaveti damarlara dokundurup 
kin ve garaza ve mukabele-i bilmisile mecbur ediliyor. Bu ise, hayat-ı içtimaiyeyi tama-
men zı�r ü zeber eden bir zehirdir. Ve hariçteki düşmanların parmak karıştırmalarına 

22 Nursi, Lem’alar, 257.
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tam bir zemin hazırlamaktır. I�ran ve Mısır’daki hissedilen hadise ve buhranlar bu 
esastan ileri geldiği anlaşılıyor. Fakat onlar burası gibi değil; bize nisbeten pek hafif, 
yüzde bir nisbetindedir. Allah etmesin, bu hal bizde olsa pek dehşetli olur.

Bu tehlikeye karşı çare-i yegâne: Uhuvvet-i I�slâmiyeyi ve esas I�slâmiyet milliyetini 
o kuvvetin temel taşı yapıp, mâsumları himaye için, cânilerin cinayetlerini kendilerine 
münhasır bırakmak lâzımdır.

Emirdağ Lahikası-II23

Hayat, Vahdet ve İttihadın Neticesidir

Uhuvvet için bir düsturu beyan edeceğim ki, düsturu cidden nazara almalısınız:

Hayat, vahdet ve ittihadın neticesidir. I�mtizaçkârâne ittihad gittiği vakit, mânevı� 
hayat da gider.

-I�htilâfa düşmeyin; sonra gevşeyip cesareti“)  َواَل تََناَزُعوا َفتْفَشُلوا َوتَْذَهَب ِريُحُكم
niz kırılır, cemaatinizin tadı (gücünüz) elden gider.” Enfâl 8/46) işâret ettiği gibi, tesa-
nüd bozulsa cemaatin tadı kaçar. Bilirsiniz ki, üç elif ayrı ayrı yazılsa kıymeti üçtür. 
Tesanüd-ü adedı�yle içtima etse, yüz on bir kıymetinde olduğu gibi, sizin gibi üç-dört 
hâdim-i Hak, ayrı ayrı ve taksimü’l-a’mâl olmamak cihetiyle hareket etseler, kuvvetle-
ri üç-dört adam kadardır. Eğer hakikı� bir uhuvvetle, birbirinin faziletleriyle iftihar 
edecek bir tesanüdle, birbirinin aynı olmak derecede bir tefâni sırrıyla hareket etse-
ler, dört adam, dört yüz adam kuvvetinin kıymetindedirler.

Sizler koca Isparta’yı değil, belki büyük bir memleketi tenvir edecek elektriklerin 
makinistleri hükmündesiniz. Makinanın çarkları birbirine muavenete mecburdur. 
Hem birbirini kıskanmak değil, belki bilâkis birbirinin fazla kuvvetinden memnun 
olurlar. Şuurlu farz ettiğimiz bir çark, daha kuvvetli bir çarkı görse memnun olur. Çün-
kü vazifesini tahfif ediyor. Hak ve hakikatin, Kur’ân ve imanın hizmeti olan büyük bir 
hazine-i âliyeyi muzlarında taşıyan zâtlar, kuvvetli omuzlar altına girdikçe iftihar eder, 
minnettar olur, şükreder.

Sakın birbirinize tenkit kapısını açmayınız. Tenkit edilecek şeyler kardeşleriniz-
den hariç dairelerde çok var. Ben nasıl sizin meziyetinizle iftihar ediyorum, meziyet-
lerden ben mahrum kaldıkça, sizde bulunduğundan memnun oluyrum, kendimindir 
telâkkı� ediyorum. Siz de U� stadınızın nazarıyla birbirinize bakmalısınız. Adeta, herbi-
riniz ötekinin faziletlerine naşir olunuz.

Barla Lahikası24

23 Nursi, Emirdağ Lahikası, 557.
24 Bediüzzaman Said Nursi, Barla Lahikası (İstanbul: Söz Basım Yayın, 2012), 191-192.
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İnsan Hatâdan Hâli Olamaz; Fakat Tevbe Kapısı Açıktır

Aziz, sıddık kardeşlerim,

Birden ruhuma gelmiş bir endişeyi beyan ediyorum.

Ehl-i dalâlet, Risale-i Nur’un elmas kılıçlarına mukabele edemedikleri için, şakirt-
leri içinde, derd-i maişet cihetinden ve bahar mevsimi gafletinden istifade ederek, 
meşrepler veya hissiyatları muhalefetinden zaif damarları bulup, şakirtler içindeki 
tesanüdü sarsmak istediklerini hissettim ve anladım. Sakın, çok dikkat ediniz, içinize 
bir mübayenet düşmesin. I�nsan hatâdan hâli olamaz; fakat tevbe kapısı açıktır.

Nefis ve şeytan, sizi, kardeşinize karşı itiraza ve haklı olarak tenkide sevk ettiği 
vakit, deyiniz ki: "Biz, değil böyle cüz’ı� hukukumuzu, belki hayatımızı ve haysiyetimizi 
ve dünyevı� saadetimizi Risale-i Nur’un en kuvvetli rabıtası olan tesanüde feda etmeye 
mükellefiz. O bize kazandırdığı netice itibarıyla dünyaya, enaniyete ait herşeyi feda 
etmek vazifemizdir" deyip nefsinizi susturunuz. Medâr-ı nizâ bir mesele varsa meşve-
ret ediniz. Çok sıkı tutmayınız; herkes bir meşrepte olmaz. Müsamahayla birbirine 
bakmak şimdi elzemdir.

Kastamonu Lahikası25

Mesleğimizin Esası

Kardeşlerinizin meziyetlerini şahıslarınızda ve faziletlerini kendinizde tasavvur 
edip, onların şerefleriyle şâkirâne iftihar etmektir.

Ehl-i tasavvufun mâbeyninde fenâ fi’ş-şeyh, fenâ fi’r-resul ıstılahatı var. Ben sufı� 
değilim. Fakat onların bu düsturu, bizim meslekte fenâ fi’l-ihvân suretinde güzel bir 
düsturdur. Kardeşler arasında buna tefânı� denilir. Yani, birbirinde fâni olmaktır. Yani, 
kendi hissiyat-ı nefsaniyesini unutup, kardeşlerinin meziyat ve hissiyatıyla fikren ya-
şamaktır.

Zaten mesleğimizin esası uhuvvettir. Peder ile evlât, şeyh ile mürid mâbeynindeki 
vasıta değildir. Belki hakikı� kardeşlik vasıtalarıdır. Olsa olsa bir üstadlık ortaya girer. 
Mesleğimiz halı�liye olduğu için, meşrebimiz hıllettir. Hıllet ise, en yakın dost ve en fe-
dakâr arkadaş ve en güzel takdir edici yoldaş ve en civanmert kardeş olmak iktiza 
eder. Bu hılletin üssü’l-esası, samimı� ihlâstır. Samimı� ihlâsı kıran adam, bu hılletin ga-
yet yüksek kulesinin başından sukut eder. Gayet derin bir çukura düşmek ihtimali var; 
ortada tutunacak yer bulamaz.

Lem’alar26

25 Bediüzzaman Said Nursi, Kastamonu Lahikası (İstanbul: Söz Basım Yayın, 2012), 288-289.
26 Nursi, Lem’alar, 271-272.
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Üç Elif İttihad Etmezse Üçtür, İttihad Etse Yüz On Bir Kıymet Alır

Ey Risale-i Nur şakirtleri ve Kur’ân’ın hizmetkârları! Sizler ve bizler öyle bir in-
san-ı kâmil ismine lâyık bir şahs-ı mânevı�nin âzâlarıyız. Ve hayat-ı ebediye içindeki 
saadet-i ebediyeyi netice veren bir fabrikanın çarkları hükmündeyiz. Ve sahil-i selâ-
met olan Dârüsselâma ümmet-i Muhammediyeyi (asm) çıkaran bir sefine-i Rabbâni-
yede çalışan hademeleriz. Elbette, dört fertten bin yüz on bir kuvvet-i mâneviyeyi te-
min eden sırr-ı ihlâsı kazanmakla tesanüd ve ittihad-ı hakikı�ye muhtacız ve mecburuz.

Evet, üç elif ittihad etmezse, üç kıymeti var. Sırr-ı adediyet ile ittihad etse, yüz on 
bir kıymet alır. Dört kere dört ayrı ayrı olsa, on altı kıymeti var. Eğer sırr-ı uhuvvet ve 
ittihad-ı maksat ve ittifak-ı vazife ile tevafuk edip bir çizgi üstünde omuz omuza ver-
seler, o vakit dört bin dört yüz kırk dört kuvvetinde ve kıymetinde olduğu gibi, hakikı� 
sırr-ı ihlâs ile, on altı fedakâr kardeşlerin kıymet ve kuvvet-i mâneviyesi dört binden 
geçtiğine, pek çok vukuat-ı tarihiye şehadet ediyor.

Bu sırrın sırrı şudur ki: Hakikı�, samimı� bir ittifakta herbir fert, sair kardeşlerin 
gözüyle de bakabilir ve kulaklarıyla da işitebilir. Güya on hakikı� müttehid adamın her-
biri yirmi gözle bakıyor, on akılla düşünüyor, yirmi kulakla işitiyor, yirmi elle çalışıyor 
bir tarzda mânevı� kıymeti ve kuvvetleri vardır.

Lem’alar27

Haklı da Olsa Münakaşa Eden Haksızdır

Sakın, sakın münakaşa etmeyiniz; casus kulaklar istifade ederler. Haklı olsa, haksız 
olsa bu halimizde münakaşa eden haksızdır. Bir dirhem hakkı varsa, münakaşa ile bin 
dirhem bizlere zararı dokunabilir.

Şualar28

27 Nursi, Lem’alar, 269-270.
28 Bediüzzaman Said Nursi, Şualar (İstanbul: Söz Basım Yayın, 2012), 420.
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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/makale değerlendirme yazıları, akademik içe-
rikli kısa notlar, çeviri makaleler ve Risale-i Nur Külliyatı’ndan derleme metinler yayı-
na alınmaktadır. Makaleler 10.000 kelime, değerlendirme yazıları ise 2.000 kelimeyi 
aşmamalıdır. Makaleler 2.000 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 ara-
lığında ve Köprü tarafından belirlenen yazım kurallarına uygun olarak yazılmalı ve  
“koprudergisi@rne.com.tr” e-posta adresine gönderilmelidir.

7. Köprü’ye sunulan tüm makaleler, hakemlere gönderilmeden önce yayın kuru-
lu 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 ikişer 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, çalıştığı kurumun adı ve e-posta adresi de 
verilmelidir.

3. Makalelerde dipnotlar sayfa altında 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” 
(abstract) içermelidir. Özler 200 kelimeyi geçmemelidir ve araştırmanın kapsamı, 
amacı, yöntemi, ulaşılan sonuçlar ve konudan kısaca söz edilmelidir. Makalelerde ko-
nuyu tanımlayan Türkçe ve yabancı dilde uygun “anahtar kelimeler” (key words) bu-
lunmalıdır. Anahtar kelimeler en az beş en fazla sekiz sözcükten oluşmalı ve genelden 
özele doğru sıralanmalıdır.

5. Makalede yer alan fotograf, şekil, harita gibi görseller “jpg”, “tiff”, “pdf” ya da 
“png” formatında olmalıdır. Tabloların ve şekillerin metin içindeki yerleri, bunların 
numaraları ve başlıkları yazılarak belirtilmelidir.

6. Makalelerde kullanılan kaynaklar, makale sonunda “kaynakça” listesi olarak 
aşağıdaki örneklerdeki formatta verilmiş olmalıdır. 

7. Atıf yapılırken “The Chicago Manual of Style” yönteminin kullanılması öne-
rilmektedir.
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THE CHICAGO MANUAL OF STYLE
Chicago, iki temel referans yöntemi kullanır. Bunlardan ilki olan yazar-tarih (author-date) 

yönteminde kaynağın yazarı ve basım tarihi dipnotta değil, metinde parantez içinde gösterilir. 
Chicago’nun kullandığı diğer bir yöntem ise not-kaynakça veya insani bilimler (notes-bibliog-
raphy or humanities) olarak adlandırılır. Bu yöntemde, bir kaynağa atıf yapmak gerektiğinde 
metin bütünlüğü bozulmadan numara ile dipnot verilmekte ve burada kullanılan kaynağın kün-
ye bilgileri yazılmaktadır. Chicago referans sistemini kullandığınızda aşağıdaki örnekleri takip 
edebilirsiniz:

AYET
Ayet atıflarında ayet metni veya Türkçe’si çift tırnak içinde verilir, sure ve ayet numarası 

dipnotta değil, parantez içinde yazılır. Sure adlarındaki “el-” takılarına ve uzatmalara (â) riayet 
edilir. Ayrıca ayet meali eğik değil, düz şekilde yazılır.

Örnek: “İnananlar o kimselerdir ki Allah anıldığı zaman kalpleri titrer” (el-Enfâl 8/2). 

HADİS
Kütüb-i Sitte hadis kitaplarından kaynak gösterilirken Buhârî, Müslim, Tirmizî ve Nesâî 

isimlerinden sonra virgül, virgülden sonra Müslim ve Muvatta’da kitap adı ve hadis numarası; 
Buhârî, Tirmizî ve Nesâî’de kitap adı ve bab numarası, Müsned’de cilt ve sayfa numarası verilir. 
Cilt numarasında Romen rakamı kullanılmaz.

Örnek: Ahmed b. Hanbel, Müsned, 4:289.
    Ebû Dâvud, Muvatta, “İlim”, 18.
    Buhârî, “İlim”, 12.
    Müslim, “Ticârât”, 45. 
    Tirmizî, “Fiten”, 7.

TEK YAZARLI KİTAP
Metin içinde: (Nursi 2016, 72)
Dipnotta: Bediüzzaman Said Nursî, Sözler (Ankara: Türkiye Diyanet Vakfı, 2016), 72.
Kaynakçada: Nursî, Bediüzzaman Said. Sözler. Ankara: Türkiye Diyanet Vakfı, 2016.

İKİ YAZARLI KİTAP
Metin içinde: (Topaloğlu ve Çelebi 2010, 57)
Dipnotta: Bekir Topaloğlu ve İlyas Çelebi, Kelâm Terimleri Sözlüğü (İstanbul: İSAM Yay., 

2010), 57.
Kaynakçada: Topaloğlu, Bekir ve İlyas Çelebi. Kelâm Terimleri Sözlüğü. İstanbul: İSAM Ya-

yınları, 2010.

ÜÇ VE DAHA ÇOK YAZARLI KİTAP
Metin içinde: (Üçok, Mumcu ve Bozkurt 2011, 55)
Dipnotta: Coşkun Üçok v.dğr., Türk Hukuk Tarihi (Ankara: Turhan Kitabevi, 2011), 55.
Kaynakçada: Üçok, Coşkun, Ahmet Mumcu ve Gülnihal Bozkurt. Türk Hukuk Tarihi. Ankara: 

Turhan Kitabevi, 2011. 
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ÇEVİRİ KİTAP
Metin içinde: (Nursi 2016, 150)
Dipnotta: Bediüzzaman Said Nursî, Mesnevî-i Nûriye, trc., Abdülmecid Nursi (İstanbul: Diya-

net İşleri Başkanlığı, 2016), 150.
Kaynakçada: Nursî, Bediüzzaman Said. Mesnevî-i Nûriye. Trc., Abdülmecid Nursi. İstanbul: 

Diyanet İşleri Başkanlığı, 2016.

KİTAP BÖLÜMÜ VEYA DİĞER KISIMLAR
Metin içinde: (Davutoğlu 2004, 133)
Dipnotta: Ahmet Davutoğlu, “Bediüzzaman ve XX. Yüzyılda İslam Dünyasının Siyasası”, 

Türk Düşünürlerin Gözüyle Said Nursi içinde, ed. Ömer Faruk Paksu (İstanbul: Nesil Yayınları,  
2004), 133.

Kaynakçada: Davutoğlu, Ahmet. “Bediüzzaman ve XX. Yüzyılda İslam Dünyasının Siyasası”. 
Türk Düşünürlerin Gözüyle Said Nursi içinde, ed. Ömer Faruk Paksu, 131-172. İstanbul: Nesil 
Yayınları, 2004.

MATBU DERGİ MAKALESİ
Metin içinde: (Ölmez 2015, 47)
Dipnotta: Adem Ölmez, “Ortadoğu Politikasında Dikkate Alınması Gereken Tarihi Mecburi-

yetler”, Köprü 129 (Kış 2015): 47.
Kaynakçada: Ölmez, Adem. “Ortadoğu Politikasında Dikkate Alınması Gereken Tarihi Mec-

buriyetler”. Köprü 129 (Kış 2015): 45-50.
Not 1: Derginin cilt ve sayı numarası var ise “Dergi Adı cilt no, sy. sayı no (Yıl): sayfa no” 

şeklinde gösterilir. Örnek: ... Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 10, sy. 2 (Haziran 2014): 44.
Not 2: Derginin sadece sayı numarası var ise, “Dergi Adı sayı no (Yıl): sayfa no” şeklinde 

gösterilir. Örnek: Köprü 3 (Ocak 2018): 44-45.
Not 3: Dergilerde cilt kısaltması “c.” kullanılmaz.

ONLINE DERGİ MAKALESİ
Metin içinde: (Altıntaş 2003, 12)
Dipnotta: Ramazan Altıntaş, “Naslar Karşısında Aklın Değerse Durumu”, Kelâm Araştırma-

ları Dergisi 1, sy. 1(2003): 12, erişim 22 Şubat 2016, http://dergipark.ulakbim.gov.tr/kader/
article/view/1076000016.

Kaynakçada: Altıntaş, Ramazan. “Naslar Karşısında Aklın Değerse Durumu”. Kelâm Araştır-
maları Dergisi 1, sy. 1 (2003): 11-20. Erişim 22 Şubat 2016. http://dergipark.ulakbim.gov.tr/
kader/article/view/1076000016.

TEZ
Metin içinde: (Kaplan 2017, 53)
Dipnotta: Mehmet Kaplan, “Dini Gruplar ve Çatışma: Said Nursi ve Nurculuk Örneği” (Yük-

sek Lisans tezi, Süleyman Demirel Üniversitesi, 2017), 53.
Kaynakçada: Kaplan, Mehmet. “Dini Gruplar ve Çatışma: Said Nursi ve Nurculuk Örneği”. 

Yüksek Lisans tezi, Süleyman Demirel Üniversitesi, 2017.
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ANSİKLOPEDİ MADDESİ
Metin içinde: (Açıkgenç 2008, 565)
Dipnotta: Alparslan Açıkgenç, “Said Nursi”, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, cilt 35 

(Ankara: TDV Yay., 2008), 565.
Kaynakçada: Açıkgenç, Alparslan. “Said Nursi”. Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi. 35: 

565-572. Ankara: TDV Yayınları. 2008.

GAZETE MAKALESİ
Metin içinde: Faruk Beşer medrese olarak isimlendirilen yapılanmaların ümmetin mesele-

lerine cevap veremediğini dile getiriyor. (Yeni Şafak, 1 Aralık 2017)
Dipnotta: Faruk Beşer, “Olumlu ve olumsuz yönleriyle sivil ders halkaları” Yeni Şafak, s. 14, 

1 Aralık 2017.
Not: Chicago yönteminde günlük gazetelerin yazıları kaynakça bölümünde listelenmezler.

SÖZLÜKLER
Metin içinde: (Sami 2015, 124)
Dipnotta: Şemsettin Sami, Kâmûs-ı Türkî, haz. Raşit Gündoğdu (İstanbul: İdeal Kültür Yayın-

cılık, 2015), 124.
Kaynakçada: Sami, Şemsettin. Kâmûs-ı Türkî. haz. Raşit Gündoğdu, Niyazi Adıgüzel ve Ebul 

Faruk Önal. İstanbul: İdeal Kültür Yayıncılık, 2015.

WEB SİTESİ
Metin içinde: Risale-i Nur Enstitüsü, Osmanlı’da padişahların tamamen sınırsız bir yetkiye 

sahip olmadığını ifade ediyor. (rne.com.tr)
Dipnotta: Risale-i Nur Enstitüsü, “Dindar Cumhuriyet Arayışları”, 01 Eylül 2018 tarihinde 

erişildi. rne.com.tr.
Kaynakçada: Risale-i Nur Enstitüsü. “Dindar Cumhuriyet Arayışları”. 01 Eylül 2018 tarihin-

de erişildi. rne.com.tr.
Not: Sayfaya son erişim tarihi yazılmalıdır.

Makale Gönderim Adresi

Risale-i Nur Enstitüsü 
Vatan Cd., Emlak Bankası Konutları, H-1 Blok, No: 3/5, Fatih/İstanbul

+90 (212) 976 9355 | +90 (554) 180 4646 (WhatsApp) 
E-posta: koprudergisi@rne.com.tr
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Özel Aile Tıp Merkezi, Fatih Mahallesi Velioğlu Caddesi No:2 Bağcılar/İstanbul
(Bağcılar Çiftlik Meydanı Demircan Camii Karşısı) Tel: 0(212) 550 58 07 - 656 09 99

Türkiye’de Sayılı Merkezde Olan

Metabolik balans
CNS gıda intolerans testi

Biofeedback cihazıyla:
Sigara bırakma, zayııama, kilo alma

detoks, kronik hastalıklar, ağrı, alerjiler

ruhsal ruhsal formlar, alkol, bağımlılık

GETAT ÜNİTESİNDE

Ozon tedavisi
Hacamat tedavisi

Sülük tedavisi
Hipnoz

Mezoterapi

DAHİLİYE

ÇOCUK

GENEL CERRAHİ

RÖNTGEN, USG

ACİL

DİŞ

AİLE HEKİMLİĞİAİLE HEKİMLİĞİ
(Dahiliye, Psikiyatri, Çocuk)

TÜM TAHLİLLER
(Mikrobiyoloji, Biyokimya)

Uzm. Dr. Hakan Yalman Yönetiminde
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Özel Aile Tıp Merkezi, Fatih Mahallesi Velioğlu Caddesi No:2 Bağcılar/İstanbul
(Bağcılar Çiftlik Meydanı Demircan Camii Karşısı) Tel: 0(212) 550 58 07 - 656 09 99

Türkiye’de Sayılı Merkezde Olan

Metabolik balans
CNS gıda intolerans testi

Biofeedback cihazıyla:
Sigara bırakma, zayııama, kilo alma

detoks, kronik hastalıklar, ağrı, alerjiler

ruhsal ruhsal formlar, alkol, bağımlılık

GETAT ÜNİTESİNDE

Ozon tedavisi
Hacamat tedavisi

Sülük tedavisi
Hipnoz

Mezoterapi

DAHİLİYE

ÇOCUK

GENEL CERRAHİ

RÖNTGEN, USG

ACİL

DİŞ

AİLE HEKİMLİĞİAİLE HEKİMLİĞİ
(Dahiliye, Psikiyatri, Çocuk)

TÜM TAHLİLLER
(Mikrobiyoloji, Biyokimya)

Uzm. Dr. Hakan Yalman Yönetiminde




