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Öz

İnsan mutlu olmak isteyen ve bunun için de mutluluğu arayan bir varlıktır. Mutlu 
olmak hakkı insanın en doğal insan hakkıdır. İnsanın mutlu olmasını sağlayacak te-
mel değer adalettir. Kendisine adaletle muamele edildiğine ikna olan kişi, kendisini 
kolaylıkla mutlu hisseder. Hayattaki birçok mutsuzluğun sebebi zulümdür. Zulüm bu 
dünyadaki ve ahiretteki mutsuzluğun kaynağı iken adalet ise bu dünyada ve ahirette 
saadete götüren temel değerdir. Bu yazıda adalet olmadan saadetin imkânsız olduğu 
tezi işlenmektedir.
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HUMAN, JUSTICE AND HAPPINESS

Abstract

Human beings are creatures that want happiness and therefore they seek happi-
ness. Happiness is the most basic human right. The basic thing that will make people 
happy is justice. The person who is convinced that he is being treated with justice ea-
sily feels happy. Cruelty is the cause of unhappiness in life. While cruelty is the source 
of unhappiness in this world and the hereafter, justice is the fundamental value that 
leads to happiness in this world and the hereafter. In this article, we have dealt with 
the thesis that happiness is impossible without justice.
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Giriş

İnsana dair konuşmak, adalet ve mutluluğa dair konuşmaktır. İnsanın mutluluk ve 
adalet arayışı insan olmakla doğal olarak ilişkilidir. İnsan olmak, adil olmak ve mutlu 
olmak konuları birbirinden kopartılamaz.

Adalet, zulmün karşıtıdır. Allah kendisini Adil olarak nitelemektedir. Adil insan 
–hevasına rağmen– yanlış istikamete meyletmeyen ve hükmünde yanlış yapmayan 
kişidir. Adil Allah, adil insanları istemektedir. Adalet, aşırılıklardan ve yapaylıklar-
dan uzak olmak demektir. Ceza ve mükâfatta ölçülü olmak adaletin gereğidir. İnsanın 
adaletten uzaklaşması insanlığına ve fıtratına yabancılaşması demektir. Adalet, insan 
olmak ve hakta karar kılmak demektir. Adalet, doğal ve kalıcı insanlık durumudur. 
Adalet, doğru istikamette olmayı, orta yolu tercih etmeyi ve hak konusunda bilinçli ve 
hassas olmayı gerektirmektedir.

Adalet, insan onuruna ve fıtratına aykırı olan her türlü duygu, düşünce, tutum ve 
davranıştan uzak durmayı zorunlu kılmaktadır. Adalet, aklen ve kalben yaşanması 
gereken bir takva tecrübesidir. İnsan, Allah rızası için adalet istikametinde yaşamayı 
kendisine yaşam tarzı haline getirmelidir. Adalet, hayatın bir sanat ve incelik içinde 
yaşanmasını gerektirmektedir. İnsan, yürüyüşüne, sözüne, oturmasına, konuşması-
na, çalışmasına, tercihlerine ve arkadaşlığına maksimum düzeyde dikkat etmelidir. 
Adalet, hayatı insan onuruna uygun bir şekilde dolu dolu yaşamaktır. Adalet, bütün 
insani özelliklerimizin etrafında döndüğü fıtri merkezdir. İnsanın her türlü şerden, 
zulümden ve baskıdan kaçınması da adaletin gereğidir. Fıtrat, insanın adalet üzere 
yaşamasını gerektirmektedir. İnsanlığımıza leke oluşturacak her şey adalete aykırıdır.

Allah, Rab ve Sünnetullah

Allah, Rab olarak en adil olandır. Adil olarak Allah, kâinatın her unsurunu kont-
rol ettiği gibi, insanı da kontrol etmektedir. Allah insanı başıboş bırakmamıştır. Al-
lah’ın insanın yapıp ettiklerini kaydetmesi ve insanı yaptıklarından sorumlu tutması, 
Allah’ın adil oluşunun doğal bir sonucudur. Allah, adalet için insan hayatının bütün 
detaylarını takip etmekte ve onunla ilgilenmektedir. Bütün doğal hayatı takip edip 
kaydetmenin Sünnetullah’ın bir parçası olduğunu düşünen Said Nursi, insanın yapıp 
ettiklerinin Allah tarafından takip ve kaydedilmesini de Sünnetullah’ın bir gereği ol-
duğunu söylemektedir: 

“Hem hiçbir cihette imkânı var mı ki, bu kâinatı öyle bir kitap tarzında yazar 
ki her bir ağacın bütün tarihçe-i hayatını bütün çekirdeklerinde kaydeden ve her 
bir otun ve çiçeğin bütün vazife-i hayatiyesini bütün tohumlarında yazan ve her 

32

İnsan, Adalet ve Mutluluk / Bilal SAMBUR



bir zîşuurun bütün sergüzeşte-i hayatiyesini hardal gibi küçük kuvve-i hafızasında 
gayet mükemmel yazdıran ve bütün mülkünde ve devâir-i saltanatında her ameli 
ve her hadiseyi müteaddit fotoğraflarla alarak muhafaza eden ve rububiyetin en 
ehemmiyetli bir esası olan adalet, hikmet ve rahmetin tecellîleri ve tahakkukla-
rı için koca Cennet ve Cehennemi ve sırat ve mizan-ı ekberi yaratan bir Hâkim-i 
Hakîm ve Alîm-i Rahîm, insanların kâinatı alâkadar eden amellerini yazdırmasın 
ve mücazat ve mükâfat için fiillerini kaydettirmesin ve seyyiat ve hasenatlarını 
kaderin levhalarında yazmasın!”2

Allah’ın insanı başıboş bıraktığını vehmetmek, Allah’ın Rab ve Âdil oluşunu inkâr 
anlamına gelmektedir. Adalet, Allah’ın insan hayatını sürekli olarak denetlemesini ge-
rekli kılmaktadır. Âlemlerin Rabbi olan Allah, adil bir şekilde bütün kâinatla, canlılarla 
ve insanlarla ilgilenmektedir. Allah’ın denetimi ve gözetimi sayesinde insan hayatında 
dengenin sağlanması mümkündür. 

Rabbanî adalet, mutlak adalettir. Asıl esas olan Allah’ın adaletidir. Kur’anî dokt-
rinde adalet asli esastır. Nursi, Kur’an’ın dört esas üzerine kurulu olduğunu şöyle ifa-
de etmektedir: “Kur’an’daki anasır-ı esasiye ve Kur’an’ın takip ettiği maksatlar tev-
hid, nübüvvet, haşir, adalet ile ibadet olmak üzere dörttür.”3 Tevhid, adalet ve ibadet 
birbirinden ayrılamaz. Doğru yol ve ölçü tevhid, nübüvvet, haşir ve adalet etrafında 
dönmektedir. Nursi, tevhid, adalet ve ibadet arasındaki kopmaz bütünlüğü, ulûhiyet, 
rububiyet ve tevhid bağlamında şu şekilde ifade etmektedir: 

“Kezâ, Elhamdülillah’ta ulûhiyete işâret vardır. Lâm-ı ihtisas’ta tevhide remiz, 
Rabbü’l-âlemîn’de adalet ve nübüvvete ima vardır; zira nev-i beşerin terbiyesi re-
sullerle olur. Mâlikiyevmi’d-dîn’de haşri sarahatle ve açık bir şekilde gösterir.”4

Ahiret ve dünya hayatı, adalet merkezli tasarlanmıştır. Peygamberler, yeryüzünde 
adaleti tesis etmek üzere görevlendirilen elçilerdir. Adalet ortadan kalktığında ortada 
tevhid ve ibadet namına hiçbir şey kalmamaktadır. Kur’anî anlamda tevhid ve ibade-
tin sahih olarak var olabilmesi için adalet, canlı bir pratik olarak var olmalıdır. Tevhid 
ve ibadete canlılık, anlam, işlev ve değer kazandıran asli esas adalettir. 

Allah’ın âdil olduğundan şüphe yoktur. Adalet konusunda imtihan içinde olan in-
sandır. İnsan, ebedi hayatı kazanmak için dünya hayatında adaletli olmak zorunda-
dır. Tek başına hiçbir dogma veya ritüel, insanın dünyada ve ahirette felaha erme-
sine yetmemektedir. İnsanı dünyevi ve uhrevi saadete ulaştıracak değer adalettir.  

2 Bediüzzaman Said Nursi, Şualar (İstanbul: Söz Basım Yayın, 2012), 316-317.
3 Bediüzzaman Said Nursi, İşârâtü’l-İ’câz, trc., Abdülmecid Nursi (İstanbul: Söz Basım Yayın, 2012), 30. 
4 Nursi, İşârâtü’l-İ’câz, 32.
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Adalet, insanın önündeki en çetin meydan okumadır. Allah, insanı âdil bir hayat sürüp 
sürmediğinden hesaba çekecektir.

Kainatın Yaratılış Yasası: Adalet

Allah, canlılar âleminin yaşaması için kâinatı havadan, sudan, topraktan ve ateşten 
yaratmıştır. Kâinatta doğal bir adalet, hikmet, inayet ve merhamet vardır. Allah, kâinatı 
fiziksel yapı taşlarıyla yarattığı gibi aynı zamanda varlık âlemini manevi kapasitelerle 
ve yeteneklerle de donatmıştır. Nursi, Allah’ın kâinatı fiziksel ve manevi kapasitelerle 
donatmasını ve bu kapasitelerin birbirini tamamlamasını şu şekilde ifade etmektedir: 

“Sultan-ı Sermedînin daire-i memleketinde dâimî menziller, âlî mekânlar, sabit 
makamlar, bâkî meskenler, mukîm ahali, mes’ud ibâdı bulunmazsa, ziyâ, hava, su 
toprak gibi kuvvetli ve şümûllü dört anâsır-ı mâneviye olan hikmet, adâlet, inâyet, 
merhametin hakikatlerini nefyetmek ve o anâsır-ı zâhiriye gibi görünen vücudla-
rını inkâr etmek lâzım gelir.”5

Maddiyat ve maneviyat, birlikte kâinatı meydana getirmektedir. Kâinat, sadece 
fizikten ibaret değildir. Kâinatın yapısında fizik ve maneviyat birlikte vardır. Adalet, 
kâinatın fiziğinin ve maneviyatının temel taşı olan ana temeldir. Adaletin sarsılması 
veya ihlal edilmesi, kâinatın fiziksel ve manevi olarak sarsılması demektir.

Canlılar âlemi, sadece fiziksel varlıklar olarak anlaşılamazlar. Varlıklar âleminin 
fiziksel gerçekliklerinin ötesine geçip onların manevi gerçeklikleri keşfedildiği tak-
dirde adaleti manevi bir değer, temel ve olgu olarak keşfetmek mümkündür. Adalet, 
ulaşılması imkânsız bir kurgu değildir. Adalet, varlıkların ve insanın doğasında fıtri 
olarak yer alan ontolojik bir gerçekliktir. Fiziksel varlığını devam ettirmek için hava 
ve suya ihtiyaç duyan insan, manevi varlığını devam ettirmek için de adalete, hikme-
te ve merhamete ihtiyaç duymaktadır. Nursi, Allah tarafından ontolojik olarak insan 
varlığının inşasında adalet, hikmet ve merhametin yapı taşları olarak kullanıldığını 
ifade etmektedir: 

“Dinini, kullarının kemalatına bir fihriste yapmak ve onun hakikatini ulûhiyeti-
nin tecellilerine cami bir ayine yapmak ve kâinattaki mahlûkatın vücudu için rah-
met ve hikmet ve adaletin lüzumu ve gıda ve su ve hava ve ışığın zarureti derece-
sinde zaruri vazifelerle onu tavzif etmek gibi rububiyet fiilleriyle bu Kâinat Sahibi 
onun hakkaniyetine şahadet eder.”6

Rablik, adalet, hikmet ve rahmeti kapsayan bir durumdur. Âlemlerin Rabbi olan 
Allah’a karşı kulluk görevini yerine getirmek için insan, manevi ontolojisine yerleşti-
rilen adalet, hikmet ve merhamet değerlerini hayata geçirme sorumluluğunu yerine 

5 Bediüzzaman Said Nursi, Sözler (İstanbul: Söz Basım Yayın, 2012), 131.
6 Nursi, Şualar, 776.
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getirmekle mükelleftir. Adaleti hikmet ve merhamet değerleri çerçevesinde uygula-
mak için insana, Allah’ın yeryüzündeki halifesi pozisyonu verilmiştir. 

Adalet, Sünnetullah’tır. Adalet, Allah’ın daimi ve doğal sünnetidir. Doğal ve insani 
hayatın işleyişini sağlayan tek kanun adalettir. Nursi, iktisat, nezafet ve adalet saye-
sinde kâinat ve canlılar dünyasının işleyişini devam ettirdiğini şöyle söylemektedir: 

“Bütün kâinatın ve bütün mevcudatın düstur-ı hareketi olan iktisat ve nezafet 
ve adaleti yapmadığından umum mevcudata muhalefetinle, mânen onların nefret-
lerine ve hiddetlerine mazhar oluyorsun.”7

İktisat, nezafet ve adalet sayesinde varlığın sağlıklı işleyişi mümkün olmaktadır. 
Bugün doğa ve çevreye adalet, nezafet ve iktisat çerçevesinde muamele edilmediği 
için yıkıcı bir çevre ve iklim kriziyle karşı karşıya bulunmaktayız. Doğa, insandan nef-
ret etmekte çünkü insan, doğaya adaletle, iktisatla ve nezafetle yaklaşmamış; doğayı 
zulmüyle, israfıyla ve pisliğiyle tahrip etmiştir. Tabiat, bugün insanın zulümlerine ve 
yıkıcılığına sadece manen tepki göstermemektedir. Yağmur artık yağmamakta, doğal 
bir tarım yapılamamakta, doğal meyvelerden ve sebzelerden çok mahrum bulunmak-
tayız. Su kaynaklarımız her geçen gün azalmakta, dağlar ve ormanlar rant uğruna 
yağmalanmaktadır. Doğa, insanın kendisine karşı işlediği zulümlere karşı artık somut 
karşılıklarda bulunmaktadır.

Sünnetullah’ın adalet, nezafet ve iktisat şeklindeki sacayakları sayesinde âlemde 
denge bulunmaktadır. Bu üç sacayağının bozulması, kâinatta ve insanlık hayatında 
dengenin bozulması demektir. İnsanın Sünnetullah kavramı çerçevesinde adalet, ik-
tisat ve nezafeti anlaması ve kavraması gerekmektedir. Kâinat, dünya ve ahiret, Sün-
netullah’ın adalet, rahmet ve inayet boyutlarıyla çevrilmiştir. Nursi, Allah’ın kainata 
koyduğu Sünnetullah kanunlarının işleyişini şöyle ifade etmektedir: 

“Ve bu üç ziya-yı âzam gibi, rahmet, inâyet, hafîziyet misilli yüzer ihatalı ha-
kikatler haşri, âhireti iktiza ve istilzam ettikleri halde, hiç mümkün müdür ki, 
kâinatta ve umum mevcudatta hükümfermâ olan rahmet, inâyet, adalet, hikmet, 
iktisat ve nezafet gibi pek kuvvetli, ihatalı hakikatler, haşrin ademiyle ve âhiretin 
gelmemesiyle merhametsizliğe, zulme, hikmetsizliğe, israfa, nezafetsizliğe, abesi-
yete inkılâp etsinler?”8

Sünnetullah’ın kanunları olan adalette, iktisatta, hikmette ve nezafette, inayette 
bir yanlışlık veya eğrilik yoktur. Sünnetullah kanunlarının işleyişini bozan müdaha-
leler insandan gelmektedir. Adalete, iktisada ve nezafete aykırı davranmak insanın 
isyan etmesi demektir. Yapmış olduğu israflarla, zulümlerle ve kötülüklerle kâinattaki 

7 Bediüzzaman Said Nursi, Lem’alar (İstanbul: Söz Basım Yayın, 2012), 563.
8 Nursi, Lem’alar, 564.
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adalet ve denge düzenini bozan insana karşı Allah, haşir ve ahiret olgusunu yaratmış-
tır. Ahiretsiz ve haşirsiz bir adalet mümkün değildir. Dünya ile sınırlı bir adalet, adalet 
değildir. Adalete gerçeklik ve işlevsellik kazandıran realite, ahirettir. Haşir ve ahiretin 
varlık gerekçesi, bu dünyada gerçekleşmeyen adalet açığının ebedi alemde Allah tara-
fından gerçekleştirilmesi ihtiyacından kaynaklanmaktadır. 

Kâinatta adalet, merhamet ve inayet vardır. İnsanın, kâinatta inayet-adalet-hikmet 
şeklinde var olan Sünnetullah gerçekliğinin farkında olma sorumluluğu vardır. İnsa-
nın kâinattaki adalet ve hikmet düzeninden gafil olması, onun aslında insani, tabii ve 
ilahi hakikatlerden gafil olması anlamına gelmektedir. Nursi, kâinattaki adalet düze-
ninden gafil olmanın çılgınlık olduğunu ifade etmektedir: 

“Çünkü şu bekâsız dünya ve mâfihâ, onların tam hakikatlerine mazhar olama-
dığı mâlûmdur. Eğer başka yerde dahi onlara tam mazhar olacak mekân bulun-
mazsa, o vakit, gündüzü dolduran ziyâyı gördüğü halde, güneşin vücudunu inkâr 
etmek derecesinde bir divânelikle, şu her şeyde bulunan gözümüz önündeki hik-
meti inkâr etmek, şu nefsimizde ve ekser eşyada her vakit müşahede ettiğimiz inâ-
yeti inkâr etmek ve şu pek kuvvetli emârâtı görünen adâleti inkâr etmek ve şu her 
yerde gördüğümüz merhameti inkâr etmek lâzım geldiği gibi (…)”9

Sağlıklı insan âlemdeki adaleti, rahmeti ve hikmeti görendir. Allah’ın doğal adalet 
düzeninde merhamet ve hikmet olduğu için hiç kimseye kaldıramayacağı bir sorum-
luluk verilmemiş ve kaldıramayacağı bir yük yüklenmemiştir. İlahi adalet, insan için 
kolaylaştırmaktadır. Zorlaştırmak ve eziyet etmek, ilahi adalet düzeninin özelliği de-
ğildir. Zorlaştıran ve eziyet eden uygulamalar, insanı mutsuz etmektedir. Adalet, bizim 
hem bu dünyadaki hem de ahiretteki saadetimiz için vardır.

Allah’ın adalet çerçevesinde kâinatı yaratıp yönettiğini ifade eden Nursi, insanın 
adaletle emrolunduğunu vurgulamaktadır: 

“Evet, ism-i Hakîmin cilve-i âzamından olan hikmet-i âmme-i kâinat, iktisat ve 
israfsızlık üzerinde hareket ediyor, iktisadı emrediyor. Ve ism-i Adlin cilve-i âza-
mından gelen kâinattaki adalet-i tâmme, umum eşyanın muvazenelerini idare edi-
yor. Ve beşere de adaleti emrediyor.”10

Kâinatın her tarafında adalet vardır. Allah, kâinatı adaletini tecelli ettirmek için 
yaratmıştır. Allah’ın adaletinde ve yaratılışında bir zulüm ve eksiklik yoktur, çünkü 
kâinatta zulüm ve haksızlık bulunmamaktadır. Nursi, kâinatta hiçbir zulüm bulunma-
dığını şöyle ifade etmektedir: 

9 Nursi, Sözler, 131.
10 Nursi, Lem’alar, 563.
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“Kâinatın şehadetiyle, adalet ve hikmet-i İlahiye zulümden pak ve münezzeh-
tirler. (…)”11

Allah’ın kâinatta icra ettiği adalet, hikmet ve merhamet düzenini bozan her türlü 
zulüm ve azgınlığın cezalandırılması ilahi adaletin bir gereğidir. İnsan onurunu ihlal 
eden ve yeryüzünü ifsad eden toplulukların helaki de adalet gereğidir. Nursi, tarihte 
farklı kavimlerin zulümlerinden dolayı helak edilmesini ilahi adaletin etkin bir şekil-
de tecelli etmesinin parlak örnekleri olduğunu söylemektedir: 

“Kavm-i Nuh ve Hûd ve Salih aleyhimüsselâm ve kavm-i Ad ve Semûd ve fi-
ravun gibi âsi milletlere tokat vuran ve en küçük bir zîhayatın hakkını muhafaza 
eden izzetli ve inayetli bir adalet (...)”12

Kâinattaki adalet düzeninin korunması için zalim kavimler helak edilmişlerdir. İn-
san haklarının korunması için bu kavimlerin yapmış oldukları zulümler karşılıksız 
kalmamıştır.

Adalete uygun davranmanın ödülü olduğu gibi, adaleti ihlal edenin de yaptığı ya-
nına kâr kalmamalıdır. Zalimlerin cezalandırılması adaletin gereğidir. Zulüm yapanın 
yaptığının yanına kâr kalması, adalet değerinin içini boşaltmakta, anlamsızlaştırmak-
ta ve işlevsizleştirmektedir. Nursi, adaletin ödüllendirici ve cezalandırıcı boyutlarını 
ise şöyle ifade etmektedir: 

“Evet, adâlet iki şıktır: Biri müsbet, diğeri menfîdir. Müsbet ise hak sahibine 
hakkını vermektir. Şu kısım adâletin bu dünyada bedâhet derecesinde ihâtası var-
dır. Çünkü ‘Üçüncü Hakikat’te ispat edildiği gibi, her şeyin istidad lisanıyla ve ihti-
yac-ı fıtrî lisanıyla ve ıztırâr lisanıyla Fâtır-ı Zülcelâlden istediği bütün matlubâtını 
ve vücud ve hayatına lâzım olan bütün hukukunu, mahsus mîzanlarla, muayyen 
ölçülerle bilmüşâhede veriyor. Demek adâletin şu kısmı, vücud ve hayat derece-
sinde katî vardır. İkinci kısım menfîdir ki haksızları terbiye etmektir. Yani haksız-
ların hakkını, tâzib ve tecziye ile veriyor. Şu şık ise çendan tamamıyla şu dünyada 
tezâhür etmiyor fakat o hakikatin vücudunu ihsâs edecek bir surette hadsiz işârât 
ve emârât vardır. Ezcümle kavm-i Ad ve Semûd’dan tut tâ şu zamanın mütemerrid 
kavimlerine kadar, gelen sille-i te’dib ve tâziyâne-i tâzib, gayet âlî bir adâletin hü-
kümran olduğunu hads-i katî ile gösteriyor.”13

Adalet, Allah’ın insanlığa yapmış olduğu en büyük emirdir. Adaletin yokluğu, bü-
tün zulümlere, kötülüklere ve sapkınlıklara yol açmaktadır. 

11 Nursi, İşârâtü’l-İ’câz, 90.
12 Nursi, Şuâlar, 283.
13 Nursi, Sözler, 131.
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Tevhid, Adalet ve İnsanlık

Tevhid ve adalet hakikatini sahici ve sahih şekilde kendisinde toplayan ilahi mesaj 
İslam’dır. Nursi, İslam’ın insanlık ve medeniyet arasında adalet temelinde kurduğu 
ilişkiyi büyük insanlık-küçük insanlık şeklinde yeniden kavramsallaştırmaktadır: 

“Dehre ve tabâyi-i beşere, dâmen-i kıyamete kadar hâkim olacak, yalnız âlem-i 
kevnde adalet-i ezeliyenin tecellî ve timsali olan hakikat-i İslâmiyet’tir ki asıl in-
saniyet-i kübrâ denilen şey odur. İnsaniyet-i suğrâ denilen mehâsin-i medeniyet 
onun mukaddemesidir.”14

Adalet, İslam’ın kendisi olduğundan dolayı onu gerçekleştiren insanlık, büyük in-
sanlık olmaktadır. İnsanlık adaletle büyüktür. Adalet çerçevesinde ortaya konulan me-
deniyetin güzellikleri küçük insanlıktır. Adalet büyük insanlık, medeniyet ise küçük 
insanlıktır.

Canlıların dinamizmi, canlılığı ve sürekliliği hak ve hikmete bağlıdır. Hiçbir insan, 
hak, marifet, muhabbet ve akıl üzerinde tekel kurma azgınlığına girme imtiyazına sa-
hip değildir. Sünnetullah’ın değer ve kanunları olan adalet, hikmet, merhamet ve ma-
rifet, kişilerin hevalarına ve keyfi çıkarlarına göre istismar edilemezler. Kişileri değer-
lendirmede ölçü adalet, merhamet ve hikmettir. Kişilerin adalet ve hikmetin üstünde 
olamayacağını Nursi, şu şekilde ifade etmektedir: “O vücud-ı nuraninin kuvvete bedel, 
hayatı haktır, kalbi marifettir, lisanı muhabbettir, aklı kanundur, şahıs değildir.”15 Nur-
si, şahısların ötesinde adalet ve hikmet merkezli bir insan tasavvuru ortaya koymak-
tadır. Adalet-hikmet-merhamet merkezli bir insan tasavvuru Sünnetullah’a uygun bir 
yaklaşımdır. Canlıların varlık ve oluş ekseni, adalet ve hikmettir. İnsanın bütün tutum 
ve davranışlarında ölçü adalet, hikmet ve merhamettir.

“Saadet-i beşeriye dünyada adaletle olabilir”16 diye Nursi’ye göre insanın mutlu-
luğu ve adalet birbirinden kopartılamaz. Allah, bireylerin yeryüzünde adil ve mesut 
insanlar olarak yaşamalarını istemektedir. Adalet varsa mutluluk vardır. Adalet, hiç 
kimsenin bir öteki üzerinde tahakküm kurmamasına, insanların birbiriyle ilişki, is-
tişare ve yardımlaşma ile işlerini yürütmelerine bağlıdır. Asli adalet, bütün insanlara 
eşit olarak bakmakta ve hepsinin hukukunun korunmasını amaçlamaktadır. İnsanın 
uygulaması gereken asli değer adalettir. İnsan adalet sayesinde maneviyatını, ahlakı-
nı, felsefesini, bilimini ve sanatını gerçekleştirmektedir. Çoğunluk uğruna azınlığın, 
toplum uğruna bireyin, devlet uğruna vatandaşın hakkı ihlal edilemez. Hiçbir insan, 
hakkı ve hayatı feda edilecek değersizlikte görülemez. Baskı, despotizm, diktatörlük 

14 Bediüzzaman Said Nursi, Muhakemat (İstanbul: Söz Basım Yayın, 2012), 49.
15 Bediüzzaman Said Nursi, “Münazarat”, İlk Dönem Eserleri (İstanbul: Söz Basım Yayın, 2012), 443.
16 Bediüzzaman Said Nursi, “Hutbe-i Şamiye”, İlk Dönem Eserleri (İstanbul: Söz Basım Yayın, 2012), 570.
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ve istibdadın bütün çeşitleri insanı kolaylıkla kendi iktidarlarını korumak için harca-
yabilmektedirler. İnsanı harcayan ve kurban eden bütün düzenler ise insanlığa umut-
suzluk, mutsuzluk, felaket ve yıkım getirmektedirler. Ancak özgürlüğe, hukuka, barışa 
ve çoğulculuğa dayalı demokratik bir düzen adalet ve mutluluk ihtiyacımızı sağlaya-
bilir.

Adalet ve Hürriyet

Adalet ve özgürlük, birlikte bize hayat vermektedir. Adalet ve özgürlüğün olmadığı 
yerde bir ölüm ve korku kültürü oluşmaktadır. Nursi, ölüm ve korku kültürüne karşı 
adaletin ve hürriyetin diriltici hayat nefesine duyulan ihtiyacı şöyle ifade etmektedir: 

“Ölmüş olan hissiyat ve âmâl ve müyülât-ı âliye-i milliyemizi ve ahlâk-ı hasene-i 
İslâmiyemizi bu küre-i arz denilen, cezbe tutmuş mevlevî gibi meczup cevvalin 
simâhında tanin-endâz ve umum milleti sürur ile bir garip ihtizaza getiren sadâ-yı 
hürriyet ve adalet nefh-i sûr-ı İsrafil gibi hayatlandırıyor.”17

Hayat ve hürriyet kültürünün oluşumu ancak adaletle yeşerebilir, serpilebilir ve 
gelişebilir. Adaletin olmadığı yerlerde ilk önce suskunluk sarmalı herkesi esir almakta 
ve daha sonra da herkes yaşayan ölüler haline gelmektedir. Adalet; hayatı, hürriyeti ve 
insanı korumanın ve savunmanın tek yoludur.

Adalet, özgürlüğümüzün ve güvenliğimizin teminatıdır. Adalet yoksa insan haya-
tında her şey darmadağınık olmaktadır. Adalet, eşitliği gerektirmektedir. Ayrımcılık 
adaletin ve özgürlüğün kendisine aykırıdır. Adaletin olduğu yerde güvenlik, esenlik, 
akıl, düşünce, özgürlük ve mutluluk vardır. Adaletin olmadığı yerde yolsuzluk, yozlaş-
ma, açgözlülük, mutsuzluk, baskı, çetecilik, riyakârlık ve münafıklık vardır. 

Adaletin başında, ortasında ve sonunda insan vardır. İnsan karşıtı hiçbir kanun, 
âdil sıfatını almaya layık değildir. Adalet, kanunlara köle olmak değildir. Otoriterya-
nizmin ve totaliteryanizmin, kanunlarla meşruiyet kazanması mümkün değildir. Hiç-
bir ideoloji, iktidar ve güç adına insan hayatı feda edilemez. Feda edilmeyecek tek 
değer insan hayatıdır. İnsan, hayatını hiçbir güç uğruna feda etmemelidir. İnsanın hiç-
bir güce, kurguya ve inanca hayatını feda etme şeklinde bir borcu bulunmamaktadır. 
Bilakis bütün ideolojiler, iktidarlar, güçler, fikirler ve kimlikler insan için feda edilme-
lidir. İnsan söz konusu olduğunda her şey teferruattır. Adaletin tesisi için insan onuru, 
insan hayatına saygı ve bireysel özgürlük değerlerinin esas alınması gerekmektedir. 
İnsana şefkatle yaklaşan, insan için hayatı kolaylaştıran ve insana gerçekten değer 
veren özgürlükçü bir yaklaşım adaleti ve saadeti gerçekleştirebilir.

17 Bediüzzaman Said Nursi, “Divan-ı Harb-i Örfi”, İlk Dönem Eserleri (İstanbul: Söz Basım Yayın, 2012), 
423.
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İnsan, bütün canlılara karşı duygulu ve duyarlı bir şekilde davranmak zorundadır. 
Adalet, duygulu ve duyarlı olmayı gerektirmektedir. Hayvanlar ve bitkiler başta olmak 
üzere canlılara karşı duyarlı olmayanların merhametli, adil ve şefkatli olmaları müm-
kün değildir. Nursi, canlılara karşı duygulu ve duyarlı olmanın gerekliliğini şu şekilde 
ifade etmektedir: 

“Masum bir insana veya insanlara gelen felaketlerde, musibetlerde, beşer feh-
minin anlayamadığı bazı esbap ve hikmetler vardır. Yalnız, meşiet-i İlahiyenin düs-
turlarını havi şeriatı fıtriye ahkâmı, aklın vücuduna tabi değildir ki aklı olmayan 
bir şeye tatbik edilmesin. O şeriatın hikmetleri kalp, his, istidada bakar. Bunlardan 
husule gelen fiillere, o şeriatın hükümleri tatbik ile tecziye edilir. Mesela bir ço-
cuk, eline aldığı bir kuş veya bir sineği öldürse, şeriat-ı fıtriyenin ahkâmından olan 
hiss-i şefkate muhalefet etmiş olur. İşte bu muhalefetten dolayı düşüp başı kırılırsa 
müstahak olur. Çünkü bu musibet o muhalefetin cezasıdır. Veya dişi bir kaplan, 
öz evlatlarına olan şiddeti şefkat ve himayeyi nazara almayarak, zavallı ceylanın 
yavrucuğunu parçalayarak yavrularına rızk yapar. Sonra bir avcı tarafından öldü-
rülür. İşte hiss-i şefkat ve himayeye muhalefet ettiğinden ceylana yaptığı musibete 
maruz kalır.”18

Hayvanları öldürmek, avcılık adı altında bugün bir spor haline getirilmiştir. Avcılık 
dediğimiz vahşi ve duyarsız davranışlar sonucunda bugün birçok canlının soyu tüken-
me noktasına gelmiştir. Canlıları yok etmeyi hedefleyen avcılık gibi faaliyetler, Allah’ın 
doğal adalet düzenine karşı işlenmiş zulümlerdir. Adalet, bütün canlılara karşı duygu-
lu bir duyarlılıkla şefkat ve merhamet göstermemizi gerektirmektedir.

Adalet ve ubudiyet birbirinden kopartılamaz. Allah’a kul olmak, adil olmayı gerek-
tirmektedir. Tevhid, adalet ve hikmet birlikte var olmalıdır. Birinin olmadığı yerde di-
ğerleri de yok olmakta ve işlevsizleşmektedir. Yaratılış düzeni, insanlara adalete göre 
yaşamayı göstermektedir.

Sonuç

Allah, kâinat ve insan, adaleti ortadan kaldıran zulmü, despotizmi, baskıcılığı ka-
bul etmemektedir. Sahih bir adalet anlayışının kaynağı, Allah’ın Sünnetullah olarak 
kâinatta uyguladığı adalet düzeni ve pratiğidir. Din, hukuk, özgürlük, vatan ve millet 
gibi kavramlar adına adaletin ihlal edilmesinin meşru ve gerekli olduğunu öne süren 
yaklaşımlar ve uygulamalar tevhidle, akılla ve adaletle bağdaşmamaktadır. Hiçbir zu-
lüm ne adına yapılırsa yapılsın meşrulaştırılamaz. Bütün zulümler, Allah’ın doğal ada-
let düzenine aykırıdırlar ve tevhidin ihlali anlamına gelmektedirler. Zulüm ve adalet 

18 Bediüzzaman Said Nursi, Mesnevî-i Nuriye, Trc., Abdülmecid Nursi (İstanbul: Söz Basım Yayın, 2012), 
100.

40

İnsan, Adalet ve Mutluluk / Bilal SAMBUR



iç içe olamaz. Tevhid ve şirkin birbirinden ayrılması bir gereklilik olduğu gibi, adalet 
ve zulüm de birbirine karıştırılmamalıdır. Adalet ve zulüm, kesin ve keskin şekilde 
ayrışmalıdır.

Adalet, Allah’ın ve insanın sahip olduğu asli hak değerdir. Adil olan Allah, yaratılış 
düzenini adalete göre yürütmektedir. Allah, insandan adalete uygun bir hayat sürme-
sini istemektedir. İnsan, adalet konusunda Allah’ın kâinatta yürüttüğü adalet ve denge 
düzenini örnek almalıdır. Adaletin gerçekleştirilmesi, sapkınlık ve batılın reddedil-
mesi ve tevhidin tanınması, kabul edilmesi ve içselleştirilmesi gerekmektedir. Tevhid 
içselleştirilmeden adalet gerçekleştirilemez. Akıl, adaletin gerçekleştirilmesi için in-
sanın sahip olduğu büyük bir nimettir. Akıl olmadan adalet ve saadet mümkün değil-
dir. Adalet için insanın ihtiyaç duyduğu şey akıl ve özgürlüktür. Allah’ın yaratılışındaki 
adalet ve denge düzenini model almak suretiyle insan adaleti, hürriyeti ve saadeti 
elde edebilir. İnsanın Allah’ın adalet düzenini model almaya ihtiyacı vardır.
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