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Sekizinci	Mukaddeme		

Şu	 gelen	 uzun	mukaddemeden	 usanma.	 Zira	 nihayeti,	 nihayet	 derecede	
mühimdir.	 Hem	 de	 şu	 gelen	 mukaddeme	 her	 kemâli	 mahveden	 ye’si	
öldürür.	 Ve	 herbir	 saâdetin	 mâyesi	 olan	 ümidi	 hayatlandırır.	 Ve	 mazi	
başkalara	 ve	 istikbal	 bize	 olacağına	 beşaret	 verir.	 Taksime	 razıyız.	 İşte	
mevzuu,	ebnâ‐yı	mâzi	 ile	ebnâ‐yı	müstakbeli	muvazene	etmektir.	Hem	de	
mekâtib‐i	âliyede	elif	ve	bâ	okunmuyor.	Mahiyet‐i	ilim	bir	dahi	olsa,	suret‐i	
tedrisi	 başkadır.	 Evet,	mazi	 denilen	mekteb‐i	 hissiyatla,	 istikbal	 denilen	
medrese‐i	efkâr	bir	tarzda	değildir.		

Evvelâ:	 “Ebnâ‐yı	 mazi”den	 muradım,	 İslâmların	 gayrısından	 onuncu	
asırdan	 evvel	 olan	 kurûn‐u	 vusta	 ve	 ûlâdır.	Amma	millet‐i	 İslâm,	 üç	 yüz	
seneye	kadar	mümtaz	ve	serfiraz	ve	beş	yüz	seneye	kadar	filcümle	mazhar‐
ı	kemâldir.	Beşinci	asırdan	on	ikinci	asra	kadar	ben	“mazi”	ile	tabir	ederim,	
ondan	sonra	“müstakbel”	derim.		

Bundan	 sonra,	 malumdur	 ki,	 insanda	 müdebbir‐i	 galip,	 ya	 akıl	 veya	
basardır.	Tâbir‐i	diğerle,	ya	efkâr	veya	hissiyattır.	Veyahut	ya	haktır	veya	
kuvvettir.	 Veyahut	 ya	 hikmet	 veya	 hükûmettir.	 Veyahut	 ya	 müyûlât‐ı	
kalbiyedir	veya	temayülât‐ı	akliyedir.	Veyahut	ya	hevâ	veya	hüdâdır.	Buna	
binaen	 görüyoruz	ki:	Ebnâ‐yı	mazinin	bir	derece	 safî	olan	 ahlâk	 ve	halis	
olan	hissiyatları	galebe	çalarak	gayr‐ı	münevver	olan	efkârlarını	istihdam	
ederek	 şahsiyat	 ve	 ihtilâfat	meydanı	 aldı.	 Fakat	 ebnâ‐yı	müstakbelin	 bir	
derece	 münevver	 olan	 efkârları,	 heves	 ve	 şehvetle	 muzlim	 olan	
hissiyatlarına	 galebe	 ederek	 emrine	 musahhar	 eylediğinden,	 hukuk‐u	
umumiyenin	 hükümferma	 olacağı	 muhakkak	 oldu.	 İnsaniyet	 bir	 derece	
tecelli	etti.	Beşaret	veriyor	ki:	Asil	insaniyet‐i	kübrâ	olan	İslâmiyet,	sema‐i	
müstakbelde	ve	Asya’nın	cinanı	üzerinde	bulutsuz	güneş	gibi	pertev‐efşan	
olacaktır.		

																																																								
1	Said	Nursi’nin	Muhakemat	kitabının,	Üçüncü	Makale	‐	Unsuru'l‐Akîde	başlıklı	bölümü	ile	ilgili	
Ali	Mermer	tarafından	yapılan	sohbet	notlarından	oluşmaktadır.	Notları	Fatma	Özten	
hazırlamıştır.	



Vakta	ki	mazi	derelerinde	hükümferma	olan	garaz	ve	husumet	ve	meylü’t‐
tefevvuku	 tevlid	eden	hissiyat	ve	müyûlat	ve	kuvvet	 idi.	O	zamanın	ehlini	
irşad	 için	 iknaiyat‐ı	 hitabiye	 kâfi	 idi.	 Zira	 hissiyatı	 okşayan	 ve	müyûlâta	
tesir	ettiren,	müddeâyı	müzeyyene	ve	 şâşaalandırmak	veyahut	hâile	veya	
kuvve‐i	 belâgatle	 hayale	me’nus	 kılmak,	 burhanın	 yerini	 tutar	 idi.	 Fakat	
bizi	onlara	kıyas	etmek,	hareket‐i	ric’iye	ile	o	zamanın	köşelerine	sokmak	
demektir.	Herbir	zamanın	bir	hükmü	var.	Biz	delil	isteriz;	tasvir‐i	müddeâ	
ile	aldanmayız.		

Vakta	ki,	hâl	 sahrasında	 istikbal	dağlarına	daima	 yağmur	 veren	hakaik‐i	
hikmetin	 maden‐i	 tebahhuratı	 efkâr	 ve	 akıl	 ve	 hak	 ve	 hikmet	
olduklarından	ve	yeni	tevellüde	başlayan	meyl‐i	taharrî‐i	hakikat	ve	aşk‐ı	
hak	 menfaat‐i	 umumiyeyi	 menfaat‐i	 şahsiyeye	 tercih	 ve	 meyl‐i	
insaniyetkârâneyi	 intaç	eyleyen	berahin‐i	katıadan	başka	 isbat‐ı	müddea	
bir	 şeyle	 olmaz.	 Biz	 ehl‐i	 haliz,	 namzed‐i	 istikbaliz.	 Tasvir	 ve	 tezyin‐i	
müddeâ,	zihnimizi	işbâ’	etmiyor.	Burhan	isteriz.		

Biraz	 da	 iki	 sultan	 hükmünde	 olan	 mazi	 ve	 istikbalin	 hasenat	 ve	
seyyiatlarını	 zikredelim.	Mazi	 ülkesinde	 ekseriyetle	 hükümferma	 kuvvet	
ve	 hevâ	 ve	 tabiat	 ve	müyûlat	 ve	 hissiyat	 olduğundan;	 seyyiatından	 biri,	
herbir	emirde	–	velev	filcümle	olsun	–	istibdat	ve	tahakküm	var	idi.	Hem	de	
meslek‐i	 gayra	 husumete	 kendi	mesleğine	 iltizam	 ve	muhabbetten	 daha	
ziyade	 ihtimam	 olunur	 idi.	 Hem	 de	 bir	 şahsa	 husumetin,	 başkasının	
muhabbeti	 suretinde	 tezahürü	 idi.	 Hem	 de	 keşf‐i	 hakikate	 mani	 olan	
iltizam	ve	taassup	ve	taraftarlığın	müdahaleleri	idi.		

Hasıl‐ı	kelâm:	Müyûlât	muhtelife	olduklarından,	 taraftarlık	hissi,	herşeye	
parmak	 vurmakla	 ihtilâfatla	 ihtilâl	 çıkarıldığından,	 hakikat	 ise	 kaçıp	
gizlenirdi.		

Hem	 de	 istibdad‐ı	 hissiyatın	 seyyielerindendir	 ki:	 Mesalik	 ve	 mezahibi	
ikame	edecek,	galiben	 taassup	veya	 tadlil‐i	gayr	veya	safsata	 idi.	Halbuki	
üçü	 de	 nazar‐ı	 şeriatta	 mezmum	 ve	 uhuvvet‐i	 İslâmiyeye	 ve	 nisbet‐i	
hemcinsiyeye	 ve	 teâvün‐ü	 fıtrîye	 münafidir.	 Hattâ	 o	 derece	 oluyor,	
bunlardan	 biri	 taassup	 ve	 safsatasına	 terk	 ederek	 nâsın	 icmâ	 ve	
tavatürünü	 tasdik	 ettiği	 gibi,	 birden	mezhep	 ve	mesleğini	 tebdil	 etmeye	
muztar	kalıyor.	Halbuki,	 taassup	yerinde	hak;	ve	 safsata	yerinde	burhan;	
ve	 tadlil‐i	gayr	yerinde	 tevfik	ve	 tatbik	ve	 istişare	ederse,	dünya	birleşse,	
hak	olan	mezhep	ve	mesleğini	bir	parça	 tebdil	edemez.	Nasıl	ki,	 zaman‐ı	
saâdetle	ve	Selef‐i	Salihîn	zamanlarında	hükümfermâ	hak	ve	burhan	ve	akıl	
ve	meşveret	olduklarından,	şükûk	ve	şübehatın	hükümleri	olmazdı.		

Kezalik	görüyoruz	ki:	Fennin	himmetiyle,	zaman‐ı	halde	 filcümle,	 inşallah	
istikbalde	bitamamihî	hükümfermâ,	kuvvete	bedel	hak;	ve	safsataya	bedel	
burhan;	 ve	 tab’a	 bedel	 akıl;	 ve	 hevâya	 bedel	 hüdâ;	 ve	 taassuba	 bedel	



metanet;	 ve	 garaza	 bedel	 hamiyet;	 ve	 müyûlât‐ı	 nefsaniyeye	 bedel	
temayülât‐ı	 ukul;	 ve	 hissiyata	 bedel	 efkâr	 olacaklardır	 –	 karn‐ı	 evvel	 ve	
sanî	ve	 salisteki	gibi	ve	beşinci	karna	kadar	 filcümle	olduğu	gibi.	Beşinci	
asırdan	şimdiye	kadar	kuvvet	hakkı	mağlup	eylemişti.		

Saltanat‐ı	efkârın	 icrâ‐yı	hasenesindendir	ki:	Hakaik‐i	 İslâmiyetin	güneşi,	
evham	 ve	 hayalât	 bulutlarından	 kurtulmuş,	 her	 yeri	 tenvire	 başlamıştır.	
Hattâ	dinsizlik	bataklığında	taaffün	eden	adamlar	dahi	o	ziya	ile	istifadeye	
başlamıştırlar.		

Hem	 de	 meşveret‐i	 efkârın	 mehasinindendir	 ki:	 Makasıd	 ve	 mesalik,	
burhan‐ı	katı’	üzerine	teessüs	ve	her	kemâle	mümidd	olan	hakk‐ı	sabit	ile	
hakaikı	 rapt	 eylemesidir.	 Bunun	 neticesi:	 Bâtıl,	 hak	 suretini	 giymekle	
efkârı	aldatmaz.		

Ey	 ihvan‐ı	Müslimîn!..	Hal,	 lisan‐ı	hâl	 ile	bize	beşaret	veriyor	ki:	Sırr‐ı	“Ve	
kul	câel	hakku	ve	zehekal	bâtıl”	(De	ki:	Hak	geldi,	batıl	yok	oldu.)	boynunu	
kaldırmış,	el	ile	istikbale	işaret	edip,	yüksek	sesle	ilan	ediyor	ki:	Dehre	ve	
tabâyi‐i	 beşere,	 dâmen‐i	 kıyamete	 kadar	 hâkim	 olacak,	 yalnız	 âlem‐i	
kevnde	adalet‐i	ezeliyenin	 tecelli	ve	 timsali	olan	hakikat‐i	 İslâmiyettir	ki,	
asıl	insaniyet‐i	kübrâ	denilen	şey	odur.	İnsaniyet‐i	suğra	denilen	mehâsin‐i	
medeniyet,	 onun	mukaddemesidir.	Görülmüyor	mu	 ki:	Telâhuktan	 neşet	
eden	 tenevvür‐ü	 efkârla	 toprağa	 benzeyen	 evham	 ve	 hayalâtı,	 hakaik‐i	
İslâmiyenin	 omuzu	 üzerinden	 hafifleştirmiştir.	 Bu	 hâl	 gösteriyor	 ki,	
nücûm‐u	 semâ‐yı	 hidayet	 olan	 o	 hakaik	 tamamen	 inkişaf	 ve	 tele’lü’	 ve	
lem’a‐nisar	olacaktır.		

“Düşmanların	 engellemelerine	 rağmen”	 Eğer	 istersen,	 istikbal	 içine	 gir,	
bak:	Hakikatlerin	meydanında	hikmetin	taht‐ı	nezaret	ve	murakabesinde,	
teslis	içinde	tevhidi	arayanlar,	safsata	ederek	asıl	tevhid‐i	mahz	ve	itikad‐ı	
kâmil	ve	akl‐ı	selim	kabul	ettiği	akide‐i	hak	ile	mücehhez	ve	seyf‐i	burhan	
ile	 mütekallid	 olanlarla	 mübareze	 ve	 muharebe	 ederse,	 nasıl	 birden	
mağlûp	ve	münhezim	oluyor!	

Kur’an’ın	 üslûb‐u	 hâkîmânesine	 yemin	 ederim	 ki:	 Nasârâyı	 ve	 emsalini	
havalandırarak	dalâlet	derelerine	atan,	yalnız	aklı	azl	ve	burhanı	 tard	ve	
ruhbanı	taklit	etmektir.	Hem	de	 İslâmiyeti	daima	tecelli	ve	 inbisat‐ı	efkâr	
nisbetinde	hakaiki	inkişaf	ettiren,	yalnız	İslâmiyetin	hakikat	üzerinde	olan	
teessüs	ve	burhanla	takallüdü	ve	akılla	meşvereti	olan	hikmetin	desâtirine	
mutabakat	 ve	 muhâkâtıdır.	 Acaba	 görülmüyor:	 Âyâtın	 ekser	 fevatîh	 ve	
havâtîminde	 nev‐i	 beşeri	 vicdana	 havale	 ve	 aklın	 istişaresine	
hamlettiriyor.	 Diyor	 “Efela	 yenzurun”	 (Bakmazlar	mı?	 88:17),	 “Fenzuru”	
(Bakınız.	3:137,	16:36,	26:69,	29:20,	30:42),	 “Efela	yetedebberun”	 (Onlar	
hiç	 düşünmezler	mi?	 4:82,	 47:24),	 “Efela	 tetezekkerun”	 (Hala	 düşünmez	
misiniz?	 6:80,	 32:4),	 “Tetefekkeru”	 (Düşünün	 34:46),	 “Ma	 yeş’urun”	



(Farkında	değiller.	2:9,	3:69,	6:26,	16:2),	 “Ya’kılun”	 (Aklını	kullanıyorlar.	
2:164,	13:4,	16:12,	22:46,	25:44,	29:35,	30:24,	45:5),	 “La	ya’kılun”	 (Aklını	
kullanıp	 anlamazlar.	 2:170,	 5:87,	 8:22,	 10:42,	 29:63,	 39:43.),	 “Ya’lemun”	
(Biliyorlar.	2:75),	 “Fa’tebiru	 ya	uli’l‐ebsar”	 (Bundan	 ibret	 alın,	 ey	basiret	
sahipleri.	59:2),		

Ben	 dahi	 derim:	 “Fa’tebiru	 ya	 uli’l‐elbab”	 (Bundan	 ibret	 alın,	 ey	 akıl	
sahipleri!).		

Hatime		

“Fatebiru	 ya	 uli’l‐elbab”	 (Bundan	 ibret	 alın,	 ey	 akıl	 sahipleri!)	 Zâhirden	
ubûr	 ediniz.	Hakikat	 sizi	 bekliyor.	 Fakat	 gördüğünüz	 vakit	 incitmeyiniz.	
Esah	ve	lâzım...		

	

Usul	tesisi	için	tarihi	bir	değerlendirme		(1.	Bölüm)	

Eski	Said	döneminde	yani	Risale‐i	Nurlar	yazılmadan	önceki	dönemde	çok	büyük	
değişiklikler	oldu.	Eski	Said’i	Yeni	Said’e	dönüştüren	Risale‐i	Nurlar’ın	yazılması	
değil	Risale‐i	Nurlar’ı	yazacak	bir	ortamın	ortaya	çıkmasıdır.	Said	Nursi	Sekizinci	
Mukaddeme’de	mazi	ve	 istikbal	tanımları	yaparken	hicri	3.	asır	ve	8.	asırlardan	
bahseder.	 Hicri	 yılıyla	 ‘İlk	 3	 asır	mümtaz	 asırdır’,	 der.	 Bu	 asırlar	Miladi	 olarak	
600	 ile	 900	 yıllarına	 karşılık	 gelir.	 Bu	 üç	 asır,	 Alem‐i	 İslam	 için	 mümtaz	
denebilecek	 özelliğe	 sahiptir.	 Nursi’nin	 bahsettiği	 ilk	 beş	 yüz	 sene	 ise	 600	
yılından	 1100	 yılına	 	 kadar	 olan	 Anadolu	 Selçuklu	 yönetiminin	 başına	 tekabül	
eden	 dönemdir.	 11.	 asra	 kadar	 da	 tam	 mümtaz	 olmasa	 da	 bir	 kemal	 noktası,	
biraz	 terakki	 görülür.	 Said	 Nursi,	 Anadolu	 Selçukluların	 başından	 Osmanlının	
sonuna	kadar	olan	dönemi	yani	miladi	1100	yılından	1900	yıllarına,	hicri	olarak	
da	 5.	 asırdan	 12.	 asra	 kadar	 olan	 dönemi	mazi	 olarak	 tanımlar.	 Nursi,	 ebna‐yı	
maziyi	11.	asırla	19.	asır	arasında	İslam’ın	mazi	dönemi	olarak	yaşandığını,	ebna‐
yı	 müstakbel	 denilen	 dönemin	 ise	 19.	 asırdan	 sonra	 İslam’ın	 gelecek	 zamanı	
olarak	yaşanacağını	söyler.	

Alem‐i	 İslam’ın	 dışındaki	 gayri	 Müslimlerdeki	 dönemleri	 de	 Said	 Nursi	 şöyle	
ayırır:	Miladi	1600	yılına	kadar	olan	döneme	mazi,	1600’den	sonraki	döneme	de	
istikbaldir.	 Yani	 Rönesans’a	 kadar	 olan	 dönem	 mazi,	 Rönesans’tan	 sonra	
aydınlanmaya	doğru	giden	dönem	ise	istikbaldir.	Nursi’nin	Eski	Said	ve	Yeni	Said	
dönemlerinde	yaptığı	tahliller	arasındaki	farklılığa	dikkat	etmek	gerekir.		

Nasıl	 oluyor	 da	 Müslüman	 alemi	 20.	 yüzyıldan	 sonra	 istikbal	 dönemine	
başlarken	gayri	Müslümanlar	16.	yüzyılda	bu	döneme	başlıyor?	Bu	nedenle	mazi	
ve	istikbal	özelliklerinin	tahlili	hem	alem‐i	İslam’a	hem	de	gayrına	yapılmalıdır.	
Burada	dikkat	edilmesi	gereken	nokta,	aydınlanma	döneminin	batı	dünyası	 için	
ümit	kaynağı	olması	anlamına	gelebileceğini	söyler	Said	Nursi.	Batı	dünyasındaki	



aydınlanma	 dönemi,	 bir	 yönüyle	 felsefenin	 hakim	 olduğu,	 karanlığın	 ya	 da	
uykunun	en	derin	safhasının	yaşandığı	bir	 zamandır.	Uykunun	en	derin	safhası	
olan	REM	döneminde	rüya	görülür,	dolayısıyla	 insan	uyumadığını	zanneder.	Bu	
felsefenin	yanlış	etkisiyle	olur.		

Said	Nursi	Sekizinci	Mukaddeme’de	insaniyetin	öne	çıkması	gerektiğini	vurgular.	
İnsaniyetin	 öne	 çıkması	 gerektiği	 vurgusu	 yapılırken	 hissiyatın/duygusallığın	
geri	planda	kalması	diye	bir	durum	söz	konusu	değildir.	“Mazi	denilen	mekteb‐i	
hissiyatla,	istikbal	denilen	medrese‐i	efkâr	bir	tarzda	değildir”	cümlesindeki	
mekteb‐i	 hissiyat	 kelimesini,	 muhakemeden	 eksik	 olan	 tarafgirlik	 duygusu	
olarak	anlayabiliriz.		

Medrese‐i	efkâr	kelimesini	de	sorgula	ve	muhakeme	yapma	olarak	anlayabiliriz.	
Üniversite	 eğitim	 sürecine	 girenler,	 sorgulama	 ve	 araştırmaya	 başlarlar.	 “Ben	
neden	 Hıristiyanlığı	 tercih	 ettim?	 Ben	 neden	 Müslümanlığı	 tercih	 ettim?”	 diye	
sorarlar.	Batıda	16.	yüzyıla	kadar	bu	tür	sorgulamalardan	uzak;	düşüncesiz,	katı,	
bağnaz	 ve	 tarafgirlikle	 hareket	 edilmektedir.	 Ancak	 bu	 yüzyıldan	 sonra	
sorgulama	 başlar.	 Fakat	 akıl	 öne	 çıktı,	 kalp	 ihmal	 edildi,	 şeklindeki	 yanlış	
anlaşılmaya	izin	verilmemesi	gerekir.	Bu	cümlede	aklı	 ile	kalp	ayrımı	yapan	bir	
analiz	ön	planda	değildir.	Burada	vurgulanmak	 istenen	ya	bağnazlık/tarafgirlik	
ya	 da	 aklın	 ve	 kalbin	 de	 kullanıldığı	 araştırmacı	 olmaktır.	 Bağnazlık	 yapılırken	
akıl	ve	kalp	de	kullanılabilir.		

Alem‐i	 İslam’da	 11.	 yüzyıldan	 19.	 yüzyıla	 kadar	 bağnazlık	 hakimdi.	 “Biz	
Müslümanız,	biz	üstünüz”	şeklinde	bir	anlayış	hakim	olduğu	için	araştırmaya	ve	
insani	 kabiliyetleri	 kullanmaya	 çok	 fazla	 değer	 verilmedi.	 Resulullah’ın	
döneminden	11.	yüzyıla	kadar	olan	dönemin	ilk	3	yüzyılı	çok	mümtaz,	sonraki	2	
yüzyılı	 kemal	 seviyesinde	 geçmişti.	 Mümtazlığın	 ölçüsü,	 medrese‐i	 efkar	 diye	
tabir	olunan	insanın	hür	olarak	duygularını	kullanıp	medrese/üniversite	eğitimi	
seviyesinde	 araştırmacı	 bir	 tavır	 içerisinde	 olmaktır.	 900	 yılından	 1100	 yılına	
kadar	bu	araştırmacılık	ilk	üç	yüzyıl	gibi	parlak,	mümtaz	değildi	ama	hala	devam	
eden	bir	tavır	içerisindeydiler.	Bu	nedenle	600	yılından	1100	yılına	kadar	alem‐i	
İslam,	bütün	dünyanın	her	türlü	ilim	araştırma,	inceleme	konularında	tek	lideri,	
öncüsüydü.	Bütün	bilim	dallarındaki	gelişmeler	bu	dönemde	gerçekleşti.	Kader‐i	
İlahiyenin	 hükmüyle	 Selçukluların	 ilk	 döneminden	 1900	 yılına	 kadar	 olan	
dönemde	 böyle	 bir	 parlak	 kemalat	 görülmedi.	 Bu	 dönemde	 efkardan	 daha	 çok	
tarafgirlik	 hakim	olmuştu.	 Sistem	değişmiş,	 yönetim	biçimleri	 değişmiş,	 krallar	
otoritelerini	 kurmuşlar,	 orduları	 güçlendirmeye	 yönelik	 politikalar	 izlenmiş,	
halkı	 aydınlatma	 ve	 onlara	 eğitim	 verme	 politikaları	 tamamen	 ihmal	 edilmiş	
düzeylere	gelmişti.	Sadece	halkın	kendi	aralarında	yaptıkları	çabalar	vardı.		

Efkarın	hakimiyeti	insaniyeti	terakki	ettirir	(2.	Bölüm)	

Sekizinci	 Mukaddeme’de	 esas	 vurgulanmak,	 hissiyat	 veya	 efkardan	 hangisinin	
hakim	olduğu	meselesidir.	Hissiyatın,	tarafgirliğin	hakim	olduğu	yerde	gerileme,	



ümitsizlik	 söz	 konusudur.	 Efkarın	 hakim	 olduğu	 dönemlerde	 ise	 bir	 ümit	
parladığını	 görürüz.	 20.	 asrın	 başından	 itibaren	 alem‐i	 İslam’da	 efkar	 dönemi	
olan	fikirlerin	çarpışması	ve	araştırmalar	başlar;	körü	körüne	taklit	biter.	Neden	
üstün	 olduğunu	 sorgulamadan	 “Biz	 üstünüz”	 iddiasıyla	 eline	 kılıç	 alıp	 dünyaya	
meydan	okuma	tavrı	bir	kenara	bırakılır.	Bu	sadece	Osmanlıda	yada	Anadolu’da	
vuku	bulmuş	bir	yönetim	biçimine	indirgenmemelidir.	Bütün	alem‐i	İslam’da	bir	
açılma	 vardır	 ve	 bir	 fikriyatın	 hakim	 olması	 dönemi	 başlar.	 Fikriyatın	 hakim	
olmasını,	medrese‐i	efkar	tabiriyle	eğitime,	sorgulamaya,	araştırmaya	açık	olmak	
şeklinde	izah	edilebilir.				

“Fakat	ebnâ‐yı	müstakbelin	bir	derece	münevver	olan	efkârları,	heves	ve	
şehvetle	 muzlim	 olan	 hissiyatlarına	 galebe	 ederek	 emrine	 musahhar	
eylediğinden,	hukuk‐u	umumiyenin	hükümferma	olacağı	muhakkak	oldu.”	
Heves	 ve	 şehvetle	 zulmet,	 karanlıklar	 içerisinde	 kalmış	 hissiyatlara	 dikkat	
çekiliyor.	 Buradaki	 hissiyat	 tabirinden	 sadece	 kalbi	 anlamamamız	 gerekir.	
Hissiyat	 tabirinden	 kalbin,	 efkardan	 da	 aklın	 kastedildiğini	 söylemek	 cinayet	
derecesinde	yanlış	olur.	“Biz	üstünüz,	biz	haklıyız,	bizim	dinimiz	doğru”	şekildeki	
tarafgirlik	 duygusu	hem	 alem‐i	 İslam’da	hem	de	 gayri	Müslimlerin	 dünyasında	
çok	 hakim	 bir	 tavırdı.	 Efkarların	 hakim	 olduğu	 dönemde	 insaniyet	 bir	 derece	
tecelli	 etti.	 İnceleme,	 araştırma,	 sorgulama	 yapmak	 insaniyetin	 en	 bariz	
özelliğidir,	körü	körüne	tarafgirlik	yaparak	 inatçılık	yapmak	insaniyetin	özelliği	
değildir.	Nursi,	insanın	araştırıp,	soruşturduğu	müddetçe	hakikat	ortaya	çıkacağı	
için	ümit	var	olmak	gerektiğini	söyler.	İnsaniyet	çalışmaya	başlayınca	insaniyet‐i	
kübra	olan	İslamiyetin	anlaşılması	mümkün	olacaktır.			

Müslümanlarla	 gayri	 Müslimlerin	 tarihini	 sorgulamaya	 girmeden	 sadece	 usul	
belirlemek	 gerekir.	 İster	Müslüman	 olsun,	 ister	 Hıristiyan,	 isterse	 dinsiz	 olsun	
eğer	araştırma,	sorgulama	yapmıyorsa	insaniyet‐i	kübra	olan	İslamiyeti	bulması	
mümkün	değildir.	Bu	kural	kişisel	bazda	doğru	olduğu	gibi	 toplumsal	bazda	da	
doğrudur	 ve	 çok	 ilginç	 bir	 yaklaşımdır.	 İslamiyet,	 insaniyetin	 gelişmesiyle	
parlayacak	bir	dindir.	Taassup	ve	tarafgirlikle	İslamiyete	ulaşılamaz.		

İnsani	 duyguları	 yaratan	 ve	 o	 duygulara	 rehberlik	 konuşması	 yapan	Rabbimiz,	
bize	 iki	 temel	 vesileyle	 hitap	 eder.	 Birincisi	 Kelamullah	 dediğimiz	 Kur’an‐ı	
Kerim’dir,	 diğeri	 de	 Resulullah,	 Allah’ın	 Resulü’nün	 hayat	 tarzıdır,	 ki	 ‘’Sünnet’’	
diye	 tabir	 edilir.	 Her	 ikisi	 de	 insaniyetini	 kullananlara	 rehberlik	 yapmak	üzere	
yardımcıdırlar.	 İnsaniyetini	 kullanmayan	 kişiye	 ne	 Allah	 yardım	 eder	 ne	 de	
Resulullah’tan	 bir	 şey	 anlar.	 Bir	 insanın	 İslamiyet’e	 tarafgirlik	 yaparak	 ve	
bağnazca	 sahip	 çıkarak	 İslamiyet’in	 kaynaklarına	 ulaşması	 ve	 o	 kaynaklardan	
beslenmesi	mümkün	değildir.	Bu	nedenle	tarafgirlikten	kurtularak,	incelemeden,	
üzerinde	 düşünmeden,	 ‘’Biz	 doğru	 yoldayız’’	 veya	 ‘’Biz	 kurtulanlardanız,’’,	
iddiasından	 kaçınılmalıdır.	 Yoksa	 insaniyeti	 terbiye	 etmek	 amacıyla	 Kur’an’ın	
yaptığı	rehberlik	konuşması	anlaşılmaz,	resullere	de	ulaşılmaz.		



Hürriyetin	yolu,	tarafgirlikten	kurtulmaktır	(3.	Bölüm)	

‘’Medrese‐i	 efkarda	 elif	 bâ	 okutulmaz.’’	 İlkokulda	 ya	 da	 okul	 öncesi	 öğretimde	
çocuğa	alfabe,	buna	“a”,	buna	“b”	denir,	şeklinde	öğretmeni	taklitle	öğretilir.	Bu	
şekilde	öğrenen	çocuğa	“Neden	buna	‘a’	deniyor?”	diye	sorulmaz.	Çünkü	taklide	
dayalı	 bir	 öğrenimdir.	 Taklide	 dayalı	 eğitim,	 insanlığın	 ulaştığı	mertebeye	 göre	
de	 artık	 mazide	 kaldı.	 Medrese‐i	 efkara	 girdiğini	 gördüğümüz	 insanları	
tarafgirliğe	 dayalı	 bağnazca	 metodları	 uygulamaya	 zorlarsak	 ne	 Kur’an’ı	 ne	
hadisi	doğru	bir	şekilde	anlayıp	tahlil	edebilir	ne	de	hayatına	uygulayacak	hür	bir	
atmosferi	bulabilir.	Ancak	tarafgirlikten	çıkıp,	konuşabilecek	duruma	gelmiş	bir	
kişiyle	müzakere	yapılabilir	ve	o	durumda	Kur’an	kendini	 ifade	eder,	 insanlara	
rehber	olur.		

16.	 yüzyıla	 kadar	 gayri	 Müslimler	 de	 körü	 körüne	 Hıristiyanlığa	 bağlıydılar,	
dışına	 çıkanı	 aforoz	 ediyorlardı.	 Sadece	 12.	 ve	 13.	 Yüzyılda	 Fransa’nın	
güneyindeki	 şehirlerde,	 Endülüs	 Emevileri’nden	 nakledilmiş	 eğitim	 usullerini	
kullanan	küçük	bir	iki	yerde	medrese‐i	efkar	açılmıştı.	Ama	çok	az	sayıda	ve	lokal	
olduğu	için	henüz	yaygınlaşmamıştı,	böylece	halka	mal	olmadı.		

Müslüman	 ülkelerde	 de	 bazı	 yerlerde	 bağnazlık	 devam	 ediyor.	 Mesela	 bir	
caminin	 imamına	biri	 “Senin	cemaatine	Hıristiyanlığı	anlatmak	 istiyorum”	dese	
ne	tepki	alır?	Bir	tane	bile	istisnası	olmadan	“Kesinlikle	olmaz”	diye	cevap	gelir.	
Bu	 da	 bizim	 hala	 medrese‐i	 efkarda	 olmadığımızı,	 belki	 mekteb‐i	 hissiyatta	
olduğumuzu	gösterir.	Kendi	 inancından	 emin	olan	 insan,	 alternatif	 inançlardan	
rahatsız	 olmaz.	 Onu	 dinler	 ve	 makul	 görmediği	 görüşlerini	 söyler	 ve	 onun	
görüşlerine	karşılık	makul	alternatifini	sunar.	Böylece	insan	gibi	efkar	dairesinde	
fikirlerini	 çarpıştırırlar.	Bu	davranışı,	 alem‐i	 İslam’ın	 genelinde	değil	 de	 sadece	
cami	 cemaatinde	 görebiliriz,	 üniversite	 eğitimine	 ait	 değildir.	 Üniversitede	 bir	
hoca	İslamiyet’i	anlattığı	gibi	Hıristiyanlığı	da	Yahudiliği	de	anlatır,	hatta	ateizm	
hakkında	daha	detaylı	bilgi	verir.	İnsanlar	da	oturup	dinler,	itiraz	etmezler,	cami	
cemaati	 gibi	 tepki	 vermezler.	 Demek	 ki	 cami	 cemaati	 hala	 Nursi’nin	mazi	 diye	
tanımladığı	alemde	yaşıyor	olmalılar.		

Görüyoruz	 ki,	 alem‐i	 İslam’da	 mazi	 20.	 yüzyıla	 kadar	 devam	 ederken	 gayri	
Müslim	 alemde	 17.	 yüzyılda	 sona	 eriyor.	 Bu	 hal,	 hakikati	 buldular	 anlamında	
değil	 de,	 efkarı	 ön	 plana	 çıkardılar	 anlamındadır.	 Batı	 dünyasında	 bu	 noktada	
bazı	politik	manevraların	yapıldığını	görüyoruz.	Halkın	kendisine	indiğimizde	bir	
Hristiyan’la	 çok	 rahat	 bir	 şekilde	 İslamiyet’in	 nasıl	 bir	 din	 olduğu	 konusunu	
konuşabilirsiniz.	 Ama	 alem‐i	 İslam’da	 cami	 cemaatiyle	 Hıristiyanlığı	
konuşamazsınız,	 cami	 dışındaki	 insanlarla	 tartışabilirsiniz.	 Özellikle	 eğitim	
görmüş	 kesimde	 büyük	 bir	 değişme	 olduğu	 için	 onlarla	 konuşabilirsiniz.	 Bu	
durum	da	bize	gösteriyor	ki,	tarafgirlik	ve	bağnazlıktan	kendini	kurtaran	kişide	
İslamiyet	için	ümit	kaynağı	vardır.		

Ümit,	insaniyetin	parlamasıdır	



“İnsaniyet	bir	derece	tecelli	etti.	Beşaret	veriyor	ki:	Asil	 insaniyet‐i	kübrâ	
olan	 İslâmiyet,	 sema‐i	müstakbelde	 ve	Asya’nın	 cinanı	üzerinde	bulutsuz	
güneş	gibi	pertev‐efşan	olacaktır.”	Her	tarafa	ışık	sızarak,	insanlar	İslamiyet’in	
hakikatine	 muhatap	 olacağı	 ümidi	 insaniyetin	 parlamasında	 görülüyor.	 Ümit,	
Kur’an’ın	 şu	 veya	 bu	 şekilde	 yayılması,	 okunması,	 ezberlenmesinde	 değil,	
insaniyetin	 parlamasındadır.	 Bu	 kural,	 çocuğun	 gelişimindeki,	 bakımındaki	
eğitim	 prensiplerini	 tespit	 etmekten,	 toplum	 yönetimindeki	 ana	 düsturları	
belirlemeye	varıncaya	kadar	dikkate	alınması	gereken	noktalara	dikkat	çeker.	Bu	
prensip,	 çocuklara	 körü	 körüne	 bazı	 şeyleri	 ezberletmekten	 daha	 çok	 ,	 onlara	
insaniyetlerini	 tanıttıracak	bir	 eğitime	 tabi	 tutulması	 gerektiğini	 söyler.	Taklidi	
besleyen	 davranışlarla	 eğitim	 yapılmaması	 gerektiğini	 anlıyoruz.	 Eğitimde,	
çocukların	 insaniyetlerinin	 terakkisinde	 öğrencilerin	 araştırmacı	 duygularının	
geliştirilmesine	 öncelik	 vermenin	 gerekliliği	 anlaşılıyor.	 Özellikle	 din	
konularında	öğrencilerin	 araştırmacı	 olmalarını	 sağlayan	bir	 tavır	 sergilenmesi	
gerekiyor.			

Tadlil‐i	gayr:	Başkalarının	yanlışta	olduğuna	hükmetme	(4.	Bölüm)	

İslam’ın	geleceği,	 ilk	3	yüzyıllık	dönemde	yaşanan	ve	hakim	olan	 ilkelere	bağlı.	
Alem‐i	 İslam’ın	 geleceğini	 iyi	 anlamak	 için	 Resulullah’tan	 sonraki	 300	 yılı	
kapsayan	 dönemde	 hakim	 olan	 ilkelerini	 ön	 plana	 çıkartmak	 gerekir.	 Hislerin	
hakim	 olduğu	 bir	 anlayışla	 yapılan	 tarafgirlik,	 İslam’ın	 gayrı	 olanlara	
düşmanlıkla	kendimizi	tanımlamak	İslamiyet’in	geleceği	olamaz.	Hem	şahsi	hem	
de	 sosyal	 alanda	 İslam’ın	 geleceğini;	 mutlaka	 burhanlara,	 delillere,	 fikre	
dayandırarak	ve	hak,	akıl	ve	efkarlar	esas	alınarak	 tesis	edebiliriz.	Mesela,	 “Biz	
doğulular	 dindarız,	 batılılar	 gibi	 değiliz”	 şeklindeki	 söylemlerle	 (bu	 söylemin	
içeriği	doğru	da	olsa)	İslam’ın	geleceğini	tesis	etmemiz	mümkün	değildir.		

Miladi	9.	 asırdan	20.	asra	kadar	 insanları	hissiyat	 ile	 İslam	çerçevesi	 içerisinde	
tuttular	fakat	bu	hissiyatlar	safi	olduğu	için	yanılmadılar.	Bu	durum	o	insanların	
şahsi	 faziletlerine	 ait	 bir	 olaydı.	 Lakin	 hislere	 muhatap	 olarak	 yapılan	
tarafgirlikler,	 demagojilerle,	 tadlil‐i	 gayr	 ile	 İslam’ın	 dışındakilerin	 yanlış	
olduğunu	 söyleyerek	 kendimizi	 onlardan	 ayrı	 tutmak	 “Biz	 neden	 varız?”	
sorusuna	cevap	olmaz.			

İslam	 nasıl	 takdim	 edilecek?	 İslam	 nasıl	 muhafaza	 edilecek?	 İslam	 dünyaya,	
insanlara	 nasıl	 öğretilecek?	 Bu	 gibi	 soruların	 cevabını	 “İslam	 şöyle	 değildir,	
şunlar	 gibi	 değildir,	 şunlara	 benzemez”	 gibi	 tanımların	 21.	 asırda	 hiçbir	
geçerliliği	 olmaz.	 Tadlil‐i	 gayr,	 başkalarının	 delalette,	 yanlışta	 olduğuna	
hükmetmektir.	 “Biz	 Müslümanlar	 batılılar	 gibi	 değiliz”	 şeklindeki	 tadlil‐i	 gayr	
yaklaşımlarla	 bir	 din	 ya	 da	 anlayış	 tesis	 edilemez.	 Mesela	 pratik	 bir	 örnek	
verelim:	Galatasaray	kötü	bir	takımdır,	bu	nedenle	Beşiktaşlıyım.	Galatasaray’ın	
kötülüğü	benim	Beşiktaşlı	olmamı	gerektirmez.	Neden	Beşiktaşlı	olduğuma	dair	
burhanları,	delilleri	olan	açıklama	yapmam	gerekir.		



Haçlılar	 şöyle	 yaktılar,	 yıktılar;	 kötü	 insanlardı,	 diyerek	 İslamiyet’in	 hak	 din	
olduğunu	 söyleyemeyiz.	 Çünkü	 mehter	 takımının	 dolduruşuyla	 Müslüman	
askerlerin	 krallığın	 topraklarını	 genişletmek	 için	 işgal	 ettiği	 yerlerde	 yapmış	
oldukları	 hareketlerin	 haklılığı	 sorulduğunda	 cevabımız	 olmaz.	 Bu	 durumun	
toplum	 bazındaki	 yansıması,	 İslam’ın	 hak	 üzerine,	 burhan	 üzerine	 kendi	
gerçeğini	ortaya	koyan	açıklamalarla	takdim	edilmesi	gerekir.		

Fert	 bazında	 ise	 çocukları	 ve	 gençleri	 yetiştirirken	 “Yavrum	 böyle	 yapma,	
gavurlar	 böyle	 yapar”	 şeklinde	 açıklamalarla	 çocuklar	 veya	 gençler	 ikna	
edilemez.	 “Gavur	 olmak	 kötüdür,	 o	 halde	 ben	 Müslümanım”	 gibi	 ifadelerin	
doğruluğuna	delil	ile	izah	getirilemiyorsa	İslamiyet’in	istikbali	yoktur.	Yani	İslam	
gelecekte	 o	 kişinin	 hayatında	 ya	 da	 o	 toplumun	 hayatına	 hakim	 olmayacak,	
kaybedecek	 demektir.	 Halbuki	 İslam,	 kendisinin	 hak	 olduğunu	 burhanlar	 ile	
fikirlere,	 akıllara,	 vicdanlara	 izah	 edecek	 malzemelerle	 doludur.	 İnsanlara	 bu	
malzemelerle	 ulaşmak	 gerekir,	 tadlil‐i	 gayr	 ile,	 ithamlarla,	 reddetmelerle	 değil.	
Çünkü	 insaniyet	 artık	 burhan,	 delil	 istiyor.	 Mazi	 dönemi	 hissiyat	 diniydi	 ama	
artık	 günümüz	 burhan	 dini,	 delil	 dinidir.	 Eskiden	 hissiyat	 safi	 idi,	 insanlar	 bir	
hakikate	 tarafgir	 olduklarında	 iyi	 niyetlerle	 tarafgir	 olurlardı.	Mazi	 döneminde	
insanlar	 kendilerini	 kandırmak	 için	 iyi	 niyetlerle	 taraftar	 olmuyordu,	 dünyevi	
hayatlarını	haklı	çıkarmak	için	bir	bahane	olarak	kullanıp	“Biz	Müslümanız”	diye	
tutturup	gitmiyorlardı.	Fakat	dünya	işine	gelince	en	iyi	doktor,	en	iyi	tüccar	olma	
noktasında	bütün	insani	duygularını	seferber	ederlerken	din	meselesine	gelince	
çocukça	taklitlerle	kendilerini	kandırmıyorlardı.		

20.	 asırdan	 sonra	 hala	 hissiyat	 ile	 din	 anlatımına	 girenler	 ya	 da	 hala	 hislerine	
dayanarak	 dini	 takip	 edenler	 kendilerini	 kandıran	 yalancılardır.	 Matematiği,	
fiziği,	 mantığı,	 bilgisayar	 programlarını	 en	 mükemmel	 seviyede	 öğrenen	 ve	
bütün	 bilimlerin	mantıki	 ilişkilerini	 en	 üst	 düzeyde	 kuran	 bir	 kişi	 dine	 gelince	
annesinden,	 babasından	 öğrendiğiyle	 ya	 da	 cumadan	 cumaya	 duyduğu	 birkaç	
hikaye	 ile	 geçiştiriyorsa	 buna	 ‘’hissiyatta	 safilik’’	 denmez.	 Bu	 din	 değil	
sahtekarlıktır,	kendini	kandırmadır.		

Dine	burhanlarla	muhatap	olma	(5.	Bölüm)	

Dinimizi,	hak	ve	burhan	üzerine	tesis	etmek	zorundayız.	İslamiyet’i	hak	burhana	
dayandırarak	insanlara	teklif	etmek	usulümüz	olmak	zorundadır.	Müslümanların	
üstünlüğünü	 anlatan,	 demagojik	 ve	 hissiyata	 dayanan	 konuşmalar	 yaparak	
İslamiyet’i	ayakta	tutma	çabaları	netice	vermeyecektir.	Dünya	menfaatleri	için	en	
ince	hesaplar,	en	ince	muhakemeler	yapılırken,	din	konusuna	gelince	3	yaşındaki	
çocuğun	ezberlediği	“sübhaneke”	düzeyinde	din	takipçiliği	yapılmaz.	Bu	davranış	
kendini	 kandırarak	 hisleriyle	 dine	 taraftar	 olmaktır.	 Dünyevi	 işlerde	 tam	 bir	
muhakkik,	dini	konularda	tam	bir	mukallit	oluyoruz.		

Bir	 meslek	 sahibi	 olabilmek	 için	 ilkokuldan	 itibaren	 ihtisas	 bitimine	 kadar	 18	
yıllık	 bir	 eğitim	 süreci	 gerekirken,	 din	 konusunda	 18	 saatlik	 bile	 muhakeme	



yapmayan	 insan,	 hislerle	 dine	 bağlanıyormuş	 gibi	 davranıyor.	 O	 kişi	 dine	
bağlandığını	 zannediyor	 halbuki	 tamamen	 yanılıyor,	 dine	 bağlanmış	 gibi	
görünerek	 vicdanını	 susturuyor.	 Yani	 din	 konusunda	 insaniyetini	 öldürüyor,	
dünyada	boğuluyor.	Bir	adam	ortaya	çıkıyor,	gözü	yaşlı	bir	takım	hikayeler	veya	
sahabe	örnekleri	anlatıyor	ve	milyonlarca	insanı	peşinden	sürüklüyor.	İnsanların	
akıllarıyla	 hakikate	 dayanarak	 hak	 üzere	 burhanlarla	 dine	 girecekleri	 yerde	
hakikati	olmayan	hikayelerle	dine	girdiklerini	zannediyorlar.	Hz.	Muhammed	asv	
hiçbir	 zaman	 gözyaşlarıyla,	 hissi	 konuşmalarla	 insanları	 İslamiyet’e	 davet	
etmedi.	 Bu	 dünyanın	 hakikati	 nedir,	 gerçeği	 nedir,	 ahiret	 neden	 var,	 ahiretin	
delilleri	 nelerdir,	 gibi	 sorulara	 Kur’an’ın	 hakikatleriyle	 muhatap	 oldu.	 Yani	
Resulullah;	 muhakemesiyle,	 şefkatiyle,	 hikmetiyle	 insanlara	 hitap	 etti.	
İslamiyet’in	ilk	üç	asrında	duygusallıktan	daha	çok	hakkaniyetinin	araştırmasına	
dayanan	 çalışmalar	 yapıldı.	 Büyük	 meclislerde	 çok	 müthiş	 muhakemeler,	
tartışmalar	 gerçekleşti.	 Günümüzde	 ise	 insanlar	 mevlid	 dinleyerek	 dinlerini	
tatmin	etmeye	çalışıyorlar.	Fakat	dini	kanaatlerini	tatmin	edemiyorlar	ve	gelecek	
nesilleri	dinin	hakkaniyetine	ikna	edemiyorlar.	Çünkü	hisleriyle	dine	girmiş	gibi	
görünüp,	 insaniyetinin	 gereğini	 ifa	 etmeden	 dindarmış	 gibi	 görünüp	 dünyasını	
kazanmaya	 çalışıyorlar	 yahut	 kendilerini	 dindar	 zannettiği	 halde	 dinle	 ilgisi	
olmayan	 dünyevi	 bir	 hayat	 yaşamaya	 devam	 ederek	 dünyevileşiyorlar.	
Dünyevileşen	 de	 dinini	 yeni	 nesline	 aktaramaz.	 Böylesi	 bir	 davranış,	 dindarlık,	
İslamiyet’e	 girme,	 İslamiyet’in	 hak	 olduğunu	 tasdik	 etme	 olarak	 tanımlanmaz,	
ancak	tarafgirlik	denilebilir.		

12	 ve	 19.	 Asırlar	 arasındaki	 dönemde,	 yani	 mazi	 döneminde	 Müslüman	
toplumlarda	 bir	 köyde	 çiftçilik	 yapan	 bir	 insanın	 namaz	 vakti	 geldiğinde	 işini	
bırakıp	 arabasının	 gölgesinde	 namazını	 kılması,	 sadık	 ve	 saf	 bir	 davranıştı	 ve	
kendini	 kandırmıyordu.	 Yaşadığı	 durumu	 izah	 edecek	 teknik	 kelimeler	
bulamazdı	 ama	 şu	 kainatın	Rabbi/Sahibi	 olduğunu	 kabul	 ediyor,	 kendisinin	 de	
O’nun	abdi	olduğunu	tasdik	ediyordu.	Biçtiği	buğdayını	bir	rahmet	eseri	olarak	
görüp	secdeye	kapanıyordu.	Bu	düşündüklerinde	ve	yaptıklarında	doğruydu	ve	
haklıydı.		

21.	asırda	ise	 ilk,	orta,	 lise	ve	üniversite	eğitimi	alıp	 istediği	mesleğe	giren	ve	o	
dalda	 derinlemesine	 incelemeler	 yapan	 insanlar	 dünyevi	 işlerinde	 en	 ince	
hesapları	gerçekleştirirler.	Randevularına	sadık	olan,	iş	görüşmelerini	en	başarılı	
bir	 şekilde	 geçiren,	 en	 hassas	psikolojik,	 sosyolojik	 tahliller	 ve	 politik	 analizler	
yapan	kabiliyetli	bir	 insanın	dinle	bağı	kopmasın	diye	sadece	cumadan	cumaya	
namaza	gitmesi,	bayram	namazlarını	kaçırmaması,	kandillerde	bir	kaç	tane	cami	
gezmesi	şeklinde	takındığı	dindarlıkta	hiçbir	hakikat	var	mıdır?	Hiçbir	gerçeklik	
var	 mıdır?	 Bu	 yapılanların	 hislerle,	 dine	 bağlılıkla	 hiçbir	 ilgisi	 yoktur	 ve	
sahtekarlıktır,	 kendini	 kandırmadır.	 Yüreğine	 su	 serpip,	 vicdanını	 susturup,	
kendini	kandırıp	dindar	gibi	görünerek	dünyasını	huzur	içerisinde	yaşamak	için	
uydurduğu	‘’manevi’’	bir	hal	yaşamaya	çalışmaktır.		



Demografik	 olarak	 Müslümanların	 yüzde	 95	 oranında	 olduğu	 bir	 coğrafyada	
yaşıyoruz.	Nursi,	bu	bölgede	konuşuyor	ve	İslam’ın	geleceğinin	tesis	edilmesi	için	
yaptığı	 önerilerle	 Müslümanlara	 hitap	 ediyor.	 İslam’ın	 geleceğinin	 tesisi	 için	
burhanın	 hakim	 kılınması	 gerektiğini,	 hakkın	 hakim	 olması	 için	 de	 menfaat‐i	
umumiyeyi	 menfaat‐i	 şahsiyenin	 önüne	 geçirilmesi	 gerektiğini	 vurguluyor.	
Ancak	 bu	 prensiplerle	 İslamiyet	 parlatılabilir	 ve	 sahip	 çıkılmış	 olabilir.	 Aksi	
takdirde	 İslamiyet’in	 geleceği	 temin	 edilemez	 ve	 sorumluluklar	 da	 yerine	
getirilmiş	olamaz.		

İnsanları	 iddialarına	 göre	 tanımlıyoruz	 ve	 yanlışlık	 yapıyoruz	 halbuki	
gerçeklerine	 göre	 tanımlamak	 gerekir.	 Eğer	 bir	 kişi	 ehli	 dünya	 ise	 ona	 göre	
tanımlamalıyız.	 Allah’ı	 ve	 tevhidini,	 vahdaniyetini	 tasdik	 ediyorsa	 o	 kişinin	
burhanı	 kadar	 tanımlanır.	 İnanıp	 inanmadığı,	 kafir	 olup	 olmadığı	 bizi	
ilgilendirmez,	ne	kadar	burhanı	varsa	o	kadar	 inanıyordur.	Örneğin,	elinde	sıfır	
delil	varsa	sıfır	inanıyordur,	yüzde	yüz	delili	varsa	yüzde	yüz	inanıyordur.	Fakat	
hiç	kimse	sıfır	veya	yüzde	yüz	inanmaz,	arada	bir	yerde	olur.		

Hürriyet	tevhidin	yayılmasına	zemin	hazırlar	(6.	Bölüm)	

Osmanlıda	Tanzimat	ve	Meşrutiyet	dönemlerinde,	entelektüel	tabakanın	yapmış	
olduğu	 kavganın	 temelinde	 hürriyet,	 adalet,	 eşitlik	 kavramları	 yatıyordu.	 O	
dönemin	insanları	bunların	kavgasını	yapıyordur.	Din	ve	tevhid	gibi	kavramların	
tartışması	yapılmıyordu.	Fransa’da,	Almanya’da,	Avusturya’da	insanlar	hürriyet,	
eşitlik,	 özgürlük	 diye	 bağırırken	 İstanbul’da	 da	 aynı	 kavramların	 kavgası	
yapılıyordu,	tevhid	insanların	gündeminde	bile	değildi.		

İslamiyet’in	daha	rahat	topluma	yerleşmesi	için	hürriyet	taraftarı	olmak	ayrı	bir	
konudur,	‘nefsimin	istediği	gibi	yapayım’	diyerek	hürriyet	taraftarı	olmak	ayrı	bir	
konudur.	 Hürriyet	 taraftarı	 olmak	 insaniyete	 yakışır	 ama	 bu	 kavgalar	 İslam	
dininin	hakkaniyeti	anlaşılması	için	yapılmadı.		

Kainatın	 düzenini	 kuran	 Zat,	 insaniyete	 bu	 imkanları	 vermek	 suretiyle	
İslamiyet’in	 böyle	 bir	 ortamda	 daha	 iyi	 gelişeceğini	 fıtri	 olarak	 gösteriyor.	
İnsaniyet,	 hürriyet	 geliştikçe	 tevhid	 kendini	 daha	 iyi	 ifade	 eder	 ve	 daha	 rahat	
kabul	 görür	 fakat	 insanların	 derdi	 bu	 değildir.	 Müslümanların	 yaşadığı	
coğrafyadaki	 insanlar	 kalkınma	 istiyor,	 teknolojiyi	 kullanmak	 istiyor,	 hürriyet	
istiyor.	 Bütün	 bunlar	 İslamiyet’i	 anlamak	 için	 zemin	 hazırlıyor	 ama	 bu	 zemini	
değerlendiriyor	 muyuz	 yoksa	 değerlendirmiyor	 muyuz?	 Mesela	 Fransa’da	
hürriyete	 geçildi,	 cumhuriyetçiler	 krala	 karşı	 isyan	 ettiler,	 yönetimi	 ele	
geçirdiler.	 İnsanlar	 artık	 bir	 kralın	 değil	 de	 kendi	 reyleriyle	 seçtikleri	 kişiler	
tarafından	yönetildiler.		

Avrupa’da	başlayan	daha	 sonra	Osmanlıya	da	 sıçrayan	bu	hürriyet	 hareketinin	
hazırladığı	 zeminin	 tevhid	 için	 kullanıp	 kullanılmadığını	 sorgulamak	 gerekir.	



Osmanlı’da	hazırlanan	zemin	tevhid	için	kullanılmadığı	için	sonunda	seküler	bir	
devlet	olan	Türkiye	Cumhuriyeti	geldi.	Bu	seküler	devlet	de	dini	yasakladı.			

Osmanlı’da	nefsin	‘hürriyeti’	için	mücadele	verildi	

Batı	 dünyasında	 hürriyet	 için	 yapılan	 ayaklanma	 kiliseye	 karşıydı.	 Doğu	
dünyasında	 yapılan	 hürriyetçi	 akımlar	 da	 İslamiyet’in	 hürriyeti	 için	 değil,	 aynı	
batı	 dünyasındaki	 gibi,	 insanların	 kendi	 menfaatleri	 için	 yapılan	 hürriyet	
taraftarlığıydı.	 Yani	 İslamiyet’i	 hürriyet	 esaslarına	göre	anlama	 çabası	 gösteren	
kişiler	değildiler.	Said	Nursi	İttihat	ve	Terakki	taraftarlarıyla	bir	şeyler	yapılabilir	
mi,	 diye	 birkaç	 yıl	 onlarla	 birlikte	 hürriyet‐i	 şer’iyeyi	 savundu.	 Fakat	 Nursi	
hürriyet‐i	şer’iyenin	 inceliğini	gösterme	çabasındayken	İttihat	ve	Terakkiçilerin	
nefsin	 hürriyetini	 istediklerini	 anlayınca	 onlardan	 ayrıldı.	 İstanbul	
entelektüellerinin	 yaptıkları	 çabalar,	 iktidara	 gelmek	 için	 yapılan	 siyasi	
kavgalardır.	 Sultanları	 iktidardan	 çıkarıp	 yerine	 askerleri	 getirmek	 için	
verdikleri	 iktidar	 kavgalarıydı.	 Terakkicilerin	 İslamiyet’e	 karşı	 çıkmaları,	
batılıların	 Hıristiyanlık	 dinini	 reddettikleri	 tarzda	 değildi.	 İslamiyet’i	 politik	
kimlik	 olarak	 koruyorlardı.	 İlk	 hürriyetçiler	 arasında	 Namık	 Kemal,	 Şinasi,	
Abdullah	 Cevdet,	 Hüseyin	 Cahit	 gibi	 kişiler	 vardı.	 Bunların	 arasında	 ateistler,	
materyalistler,	 natüralistler	 bulunuyordu	 ve	 fikirlerin	 çok	 yoğun	
propagandalarını	yapmak	için	Almancadan	kitaplar	tercüme	ettiler.	Bu	kitapları	
Tıp	 Fakültesi,	 Mülkiye	 ve	 Harbiye’deki	 öğrencilere	 dağıttılar,	 çalışma	 grupları	
oluşturdular	 ve	 bu	 kitapları	 çalıştılar.	 Laik	 Türkiye	 Cumhuriyeti’nin	 temelleri	
gençlerin	bu	şekilde	eğitilip	şekillenmesiyle	ortaya	çıktı.		

Böyle	bir	tarihi	geçmişten	gelen	insanların	İslamiyet’in	geleceğini	parlak	görmek	
istiyorlarsa,	yeni	nesilleri	İslamiyet	ile	barışık	yetiştirebilmeleri	için	çocukları	ve	
gençleri	 “Subhaneke”yi	 ezberletmek	 yerine	 burhan	 ile	 İslamiyet’i	 tanıtmaları	
gerekir.	 Artık	 çocuklara	 sadece	 “Subhaneke”	 ezberleterek	 Müslüman	 yapma	
devri	geçti	çünkü	o	çocuklar	okullarda	matematik,	fizik,	kimya,	sosyoloji,	felsefe,	
mühendislik	 okuyarak	 zihinleri	 ve	 düşünme	 kapasitesi	 gelişiyor,	 din	 ile	 olan	
bağlarının	 3	 yaşındaki	 çocuk	 düzeyinde	 kalması	mümkün	 değildir.	 Bu	 duruma	
psikolojide	anomali	adı	verilir.	Anomali,	gelişim	ve	büyümede	olan	bozukluklar	
sonucu	 vücut	 ve	 organların	 normalden	 farklı	 bir	 yapılışta	 ortaya	 çıkmasıdır.	
Mesela	beyin	2	kiloya	ulaşırken	kalp	gibi	bazı	başka	organların	küçücük	kalması	
gibi	 bir	 dengesiz	 büyümedir.	 Müslüman	 toplumlarda	 din	 diye	 konuşup	 ama	
dünya	 makamı	 için	 çarpışmanın	 altında	 yatan	 neden	 bu	 anomali,	 dengesiz	
büyümedir.		

Dünya	 bilgilerine	 ve	 menfaatlerine	 gelince	 tamamen	 kendimizden	
geçercesine/delicesine	 sahip	 çıkarken,	 inanç	 konusuna	 gelince	 sadece	
“Subhaneke”	 ve	 “Fatiha”yı	 ezberleyerek	 dinle	 işimizin	 bittiğini	 zannederiz.	
Çocukları	 yazın	 camilere	 Kur’an	 kurslarına	 göndermek	 yerine	 yaz	 tatillerinde	
meslek	edindirme	gibi	yönlendirip,	esas	eğitimi	burhana	dayalı	Kur’an	ve	İslami	



kaynakların	 eğitimini	 yapan	 bir	 sistem	 değişikliğine	 gitmeliyiz.	 Bunu	 herkes	
kendi	 şahsında	 yapmayı	 demesi	 gerekir.	 Vahyin	 rehberliğinde	 varlığımızın	
nedenlerini	 anlamak	 ve	 vahyi	 ciddi	 çalışmak	 üzerine	 hayatımızı	
yönlendirmeliyiz.	Dinin	getirdiği	mesajı	burhana	dayanarak	çalışmalıyız.	80	yıllık	
hayatımızın	79	yılını	üç	 günlük	dünyaya	verebiliyoruz	 ama	1	yılını	 bile	 ahirete	
veremiyoruz.		

Risale‐i	Nurlar’ın	ortaya	çıkış	nedeni	(7.	Bölüm)	

İslam’ın	 4.	 yüzyılından	 sonra	 insanların	 dinle	 ilgilendiği	 alan	 imanın	 tahkikine,	
imana	 bakan	 yönü	 değil,	 ritüellere	 bakan	 yönü	 ön	 plana	 geçince	 iman	 peşinen	
kabul	 edilir	 oldu.	 Peşinen	 kabul	 edilen	 iman	 ise	 tahkike	 dayanmadığı	 için	
şeklerden,	şüphelerden	kendini	koruyamadı.	Bu	nedenle	imana	yapılan	her	hangi	
bir	 taarruz	 veya	 karşı	 fikir	 iman	 ehli	 tarafından	 tepkiyle	 karşılandı.	 Karşı	
görüşlere,	 ikna	 edici	 cevaplarla	değil,	 tahkir	 ve	hakaret	 ederek	 tepkiler	 verildi.	
“Sen	gavursun,	bizden	değilsin”	gibi	cevaplarla	tepki	gösterildi.		

Hz.	 Muhammed	 a.s.v.’ın	 sünneti,	 iman	 esaslı	 bir	 din	 eğitimi	 yapmaktır.	 Çünkü	
Resulullah	 23	 yıl	 boyunca,	 bizim	 ısrarla	 üzerinde	 durduğumuz	 ritüelleri	 talim	
edecek,	 öğretecek	 bir	 eğitim	 vermedi.	 18	 yıl	 boyunca	 namaz	 kıldığı	 halde,	
etrafındaki	 insanları	 toplayıp	 “Şöyle	 kılacaksınız”	 şeklinde	 bir	 talime	 tabi	
tutmadı.	 Namazın	 kılınışı	 tabii	 ki	 öğrenilmelidir,	 bu	 konuda	 Hz.	 Muhammed	
a.s.v.’ın	söylediği	hadiste	“Beni	nasıl	namaz	kılar	gördüyseniz	öylece	namaz	kılın”	
tavsiyesi	 uygulanmalıdır.	 Bu	 hadisten	 anlaşılacağı	 üzere	 İslam’ın	 pratikteki	
uygulamasında,	 insanların	 toplanıp	 talim	ettirilmesi	Resulullah’a	muhaliftir.	 Bu	
örnekteki	nüans	çok	önemlidir	çünkü	din	adına	insanlara	muhatap	olanlar	dinin	
uygulamasını	 öğretmek	 suretiyle	 dini	 öğrettiklerini	 zannettiler	 ve	 imani	
tabanları	 ihmal	 ettiler.	 Said	Nursi	bu	durumu	 ihya	etme	 ihtiyacını	hissetti	 ve	o	
ihtiyaca	 binaen	 tam	 100	 sene	 önce	 1910’lu	 yıllarda	 bu	 ihya	 hareketinin	
gerekliliğine	vurgu	yapan	bu	eserleri	yazdı.		

1924	 yılından	 sonra	 da	 imanın	 esaslarını	 pratik	 olarak	 uygulamaya	 koyan	 ve	
insanların	 geneline	 hitap	 eden	 Risale‐i	 Nur	 adını	 verdiği	 eserlerini	 telif	 etti.	
İmanın	esaslarını	tesis	eden	bu	eserler,	Resulullah’ın	İslam’ı	tebliğ	ederken	bize	
bıraktığı	sünnetin	ihyasını	hedefler.	Bin	yıldan	beri	ihmal	edilen	bu	sünnet	şimdi	
Risale‐i	Nurlar’ın	yazılmasıyla	ihya	ediliyor.		

1900’lü	 yılların	 başlarında	 Osmanlı	 toplumunun	 merkezi	 durumunda	 olan	
İstanbul’daki	 entelektüeller,	 gençler,	 eğitim	 görenler	 o	 zamanlar	 batının	 hakim	
görüşü	 olan	 materyalizm	 ve	 seküler	 ahlak	 görüşü	 olan	 hümanizmin	 tesiri	
altındaydı.	 Bu	 görüşleri	 anlatan	 birçok	 tercüme	 eserler	 gençlerin	 ellerinde	 ve	
eğitim	müesseselerinde	okunur	oldu.	Bundan	anlaşılıyordu	ki	toplumun	geleceği,	
dinin	 temellerinden	 mahrum	 edilmiş,	 içi	 kof	 kabuk	 mesabesinde	 bir	 din	
anlayışına	sahip	nesillerin	elinde	olacaktır.	Nursi	bunu	çok	açık	bir	şekilde	gördü	
ve	İslam’ın	temel	kaynaklarını	topluma	anlatabilmek	amacıyla	İttihat	ve	Terakki	



Partisinin	 içerisinde	 parti	 mensubu	 olarak	 değil	 ama	 entelektüel	 bir	 katılımcı	
olarak	 aktif	 rol	 aldı.	 Said	Nursi’nin	hiçbir	 zaman	 siyasetle	 ilgisi	 olmadı,	 onlarla	
beraber	 yaşamak	 suretiyle	 tehlikenin	 temel	 kaynaklarının	 nereden	 geldiğini	
anladı	ve	ona	göre	kendini	hazırlamak	için	çalıştı.	1924’ten	sonra	eğitimini	tesis	
ettiği	Risale‐i	Nurlar’ı	yazarak	halka	hitap	etti.	Sadece	ulemanın,	entelektüellerin	
anlayacağı	bir	dille	değil	halkın	kavrayabileceği	ve	döneminin	en	sade	üslubuyla	
insanlara	 hitap	 etti.	 Teknik	 terimleri	 karıştırmadan	 dinin	 hakkaniyetini	
anlatarak	bir	sünnetin	ihyasını	da	gerçekleştirdi.		

Kezalik	görüyoruz	ki:	Fennin	himmetiyle,	zaman‐ı	halde	 filcümle,	 inşallah	
istikbalde	bitamamihî	hükümfermâ,	kuvvete	bedel	hak;	ve	safsataya	bedel	
burhan;	 ve	 tab’a	 bedel	 akıl;	 ve	 hevâya	 bedel	 hüdâ	 ve	 taassuba	 bedel	
metanet;	 ve	 garaza	 bedel	 hamiyet;	 ve	 müyûlât‐ı	 nefsaniyeye	 bedel	
temayülât‐ı	 ukul;	 ve	 hissiyata	 bedel	 efkâr	 olacaklardır	 –	 karn‐ı	 evvel	 ve	
sanî	ve	 salisteki	gibi	ve	beşinci	karna	kadar	 filcümle	olduğu	gibi.	Beşinci	
asırdan	şimdiye	kadar	kuvvet	hakkı	mağlup	eylemişti.		

Fen,	Yaratıcının	özelliklerinin	tanıtılmasında	himmet	eder	(8.	Bölüm)	

“Fennin	himmetiyle,	zaman‐ı	halde	filcümle,	inşallah	istikbalde	bitamamihî	
hükümfermâ,	kuvvete	bedel	hak”	Bu	 cümledeki	 fen	 kelimesini,	 batı	 gözüyle	
yapılan	 varlık	 anlayışının	 analizi	 olarak	 görmemek	 gerekir.	 Fen	 kelimesini	
burada,	 insanların	 kainatı	 anlama	 çabası	 olarak	 anlayabiliriz.	 Kainatı	 anlama	
çalışması	 yapan	 kişiler,	 insani	 duygularını	 kullanarak	 çevresinde	 olup	 biten,	
yaratık	 aleminde	 gerçekleşen	 olayları,	 filhakika	 Yaratıcının	 tecelli	 ettirdiği	
özelliklerini	 araştırmalarının	 konusu	 yaparlar,	 kendileri	 bu	 niyeti	 taşımasalar	
bile.	Bu	nedenle	fennin	himmeti,	araştırma	çalışmaları	yapma	geleneğinin	hakim	
olmasının	 sonucu	 olarak	 anlaşılmalıdır.	 Yıldızların	 oluşu,	 bulutların	 hareketi,	
yerkabuğunun	 özellikleri,	 deniz	 ile	 ayın	 ilişkisi,	 gezegenler	 arasındaki	 düzen,	
hücre	 alemi,	 bitkiler	 alemi	 ve	 atom	altı	 dünya	hakkında	 yapılan	 araştırmaların	
sonucunda	 bulunan	 ve	 keşfedilen	 özellikler	 insanlar	 tarafından	 merakla	 takip	
edilir.	 Nursi’nin	 anlayışındaki	 Fen	 ise,	 merakla	 takip	 edilen	 bu	 özelliklerin	
kaynağının	 yani	 Yaratıcısının	 bu	 özelliklerle	 bize	 muhatap	 olması	 ve	 bize	
kendisini	 tanıtmasının	 ifadesidir.	 Fennin	 ancak	 bu	 şekilde	 bir	 himmeti	 söz	
konusudur.	 Aksi	 halde,	 batıda	 gelişen	 materyalist	 dünya	 görüşünün	 İslam	
coğrafyasına	 taşınması	 şeklinde	 anlaşılması	 da	mümkündür.	 Fakat	Nursi	hiçbir	
zaman	materyalist	dünya	görüşüne,	seküler	hümanizma	rağbet	etmemiştir.		

İslam	 coğrafyası,	 18.	 Yüzyıldan	 beri	 Avrupa’ya	 hakim	 olan	 hümanizmin	 etkisi	
altında	 kalmıştır.	 Nursi’nin	 hiçbir	 eserinde	 hiçbir	 cümlesinde	 sekülerist	 bir	
yaklaşım	bulunmaz.	Bu	dünyaya	tesadüfen	gelen,	bu	dünyada	yaşadıktan	sonra	
ölüp	 yok	 olacak	 olan	 bir	 dünya	 görüşüne	 karşı	 çıkmak	 için	 çırpınmıştır.	
İnsaniyetimiz	 bu	 görüşe	 itiraz	 ve	 isyan	 eder.	 İnsaniyetimize	 uygun	 bir	 varlık	
görüşü	 geliştirmemiz	 gerekir.	 Nursi,	 fenlerin	 gelişmesiyle	 ve	 himmetiyle	



insaniyet‐i	 kübra	 olan	 İslamiyet	 inkişaf	 edecek,	 derken,	 batıdaki	 seküler	
ilerlemeler	İslam’ın	gelişmesine	yardımcı	olacak,	diye	bir	yorum	yapmamıştır.		

Hürriyet,	 İslam’ın	 olmazsa	 olmaz	 bir	 unsudur.	 İmam	 Ebu	 Hanife’nin	 geleneği	
olarak	devam	eden	İmam	Maturidi’nin	vermiş	olduğu	bir	hüküm	vardır:	 İtikadi	
meselelerde,	hürriyetsiz	 iman	olmaz,	hürriyet	 imanın	ön	şartıdır.	Bir	 insan	hür	
olarak	 imana	 karar	 vermemişse	 o	 insana	 mümin	 denmez,	 hükmünü	 İmam	
Maturidi	 vermiştir.	 Bu	 hükme	 göre,	 hürriyete	 sahip	 çıkmak	 İslam’ın	 malıdır.	
Batıdaki	 hürriyet	 nefsin,	 enenin,	 egoizmin	 hürriyetidir.	 Nursi	 bu	 kavramları,	
İslam’ın	 kelimeleri	 olarak	 kullanmıştır.	 Zaten	 İslam’ın	 formunda	 olan	 bu	
kelimeleri	 batıda	 kullanılıyor	 diye	 İslamileştirelim	 telaşına	 gerek	 yoktur.	
İslamiyet	 ilk	beş	asırlık	döneminde	edebiyat,	 teknoloji,	 felsefe	ve	dini	 ilimlerde	
bütün	 dünyanın	 en	 ileri	 toplumuydu	 ve	 en	 parlak	 dönemlerini	 yaşıyordu.	 O	
devirde	 Müslüman	 alimler	 kainat	 çalışmasının	 en	 muazzam	 örneklerini	
vermişlerdi.	 Bu	 nedenle	 fenni	 çalışmalar	 İslam’ın	 hiçbir	 zaman	 yabancısı	 olan	
kelimeler	değildi.	Fakat	maalesef	Selçuklular	döneminden	sonra	İslam’ın	bu	yönü	
ihmal	 edildi	 ve	 din	 fıkhi	 kuralların	 uygulamaya	 konulmasına	 dair	 çalışmalara	
indirgendi,	 diğer	 konular	 çok	 ihmal	 edildi.	 Bu	 ihmalkarlık	 o	 toplumun	
insanlarının	 hatasıdır,	 Kur’an’ın	 günahı	 ve	 eksikliği	 değildir.	 Birçok	 ayet‐i	
kerimede	kainata,	 semaya,	arza,	 sineğe	bakın	diye	açık	uyarılar	vardır.	 “Fenzur	
ilâ	âsâri	rahmetillâh”	ayetiyle	Allah’ın	rahmet	eserlerine	bakılması	emredilir.	Bu	
rahmet	eserlerini	 incelemeyi	kendine	konu	edinen	bilim	dalına	fenni	çalışmalar	
deniyordu.	 Said	 Nursi’nin	 yaptığı	 en	 önemli	 hareket	 de	 sünnet‐i	 Resulullah	 ve	
selef‐i	 salihinin	 ilk	 beş	 asırda	 yaptığı	 geleneği	 ihya	 etmektir.	 Nursi,	 artık	
günümüzde	ve	istikbalde	fennin	hüküm	ferma	olacağını	söylüyor.		

Kuvvete	bedel	hak,	safsataya	bedel	burhan	konuşacak	(9.	Bölüm)	

Kuvvete	 bedel	 hak	 olacak,	 insanlık	 artık	 kuvvete	 teslim	 olmak	 yerine	 hakka	
teslim	 olacak,	 hakkı	 savunacak	 ve	 hakkın	 taraftarı	 olacaklar.	 Safsata	 yerine	
deliller	 konuşacak,	 hak	 hakim	 olacak,	 burhan	 hakim	 olacak.	 Ancak	 burhan	 ile	
konuşabiliriz.	 “Hadis	 böyle	 söylüyor”	 diye	 çıkılan	 iddiada	 hadisin	 niçin	 tasdik	
edildiğinin	 burhan	 ile	 gösterilmesi	 gerekir.	 “Semavatı	 ve	 arzı	 Allah	 yarattı”	
ayetini	okuduğumuzda	tasdik	etmeliyiz.	Semavatın	ve	arzın	Yaratıcısının	mutlak	
kudret,	 mutlak	 ilim	 gibi	 mutlak	 sıfat	 ve	 özelliklere	 sahip	 bir	 Zatın	 olması	
gerektiğinin	 ispat	 edilmesine	 burhan	 denir.	 Aksi	 durumda	 delilin	 nedir	 diye	
sorulduğunda	“Semavatı	ve	arzı	Allah	yarattı”	ayetini	göstermek,	Kur’an’ı	tasdik	
etmek	değil	 alet	etmektir	ki	bu	 çok	büyük	metodolojik	bir	 cinayettir.	 İstisnalar	
hariç	genellikle	bin	yıldır	bu	cinayet	işlene	gelmektedir.	“Allah	çarpar,	günahtır”	
gibi	 tabirleri	 konuşmak	 çocukların	 dinin	 bir	 safsata	 gibi	 algılamasına	 sebep	
olacak	 eğitim	 türüdür.	 Çocuklar	 “Ben	 bir	 şey	 yapmadım	 ki	 Allah	 beni	 çarpsın.	
Annem	babam	saçmalıyor.”	diyerek	itirazlarda	bulunur.		Çocuk	küçükken	anneyi	
babayı	 çok	 sevdiği	 için	 onları	 taklit	 ederek	 namaz	 kılar.	 Kendisine	 va’d	 edilen	
çikolatayı	sevdiği	 için	 “Sübhaneke”yi	ezberleyebilir.	Fakat	büyüyünce	genellikle	



terk	 ederler.	 Yaşadığımız	 toplumun,	 içine	 girdiği	 bu	 çıkmazın	 ana	 kaynağı	
gerekçesiz	imandır.	Bu	duruma	iman	da	denmez,	gerekçesi	olmayan	safsatadır.		

Tab’a	bedel	akıl	

Tab’a	bedel	akıldır	yani	insanın	tabiatına	karşılık	akıldır.	“Biz	böyle	Müslümanız”	
veya	 “Namaz	 kılmaktan	 hoşlanıyorum,	 namaz	 kılınca	 içim	 bir	 hoş	 oluyor”	
şeklindeki	 açıklamalar	 hiçbir	 zaman	 insanları	 ikna	 edecek	 gerekçeler	 olamaz.	
Bunun	yerine	aklı	 ikna	edecek,	aklı	 tatmin	edecek	 izahların	getirilmesi	gerekir.	
Hevâya	 bedel	 hüdâ:	 Doğru	 olana	 ulaşmak	 için	 çalışılması	 gerekir.	 Hoşumuza	
gitse	de	gitmese	de	hak	olanın	ne	olduğunu	araştırmalıyız.	Hüda,	hidayet	kısaca	
İslamiyet’i	 kabul	 etme	 anlamında	 kullanılır	 ama	 bunun	 ne	 demek	 olduğunu,	
neden	İslamiyet’in	kabul	edildiğini	kendimize	soru	halinde	yöneltmeliyiz.		

Taassuba	bedel	metanet	

Taassuba	bedel	metanet:	Taassubun	ana	kaynağı	tarafgirliktir.	“Biz	Müslümanız,	
Müslüman	 olarak	 kalacağız”	 gibi	 tarafgirlik	 iddiaları	 yerine	 metanet	 ve	 hakta	
sebat	 edilmelidir.	 Doğrunun	 arkasında	 durmak	 ve	 desteklemek	 metanettir.	
Genelde	taassupla	metanet	karıştırılır.	Yıllarca	taassub	imanda	sebat	zannedildi	
halbuki	 taassub	körü	körüne	bir	davayı	desteklemektir.	Adam	doğru	mu	yanlış	
mı	yapıyor	diye	araştırmadan,	 ‘’o	bizim	Müslüman	kardeşimiz,’’	diye	 tarafgirlik	
yapmayı	Kur’an	 nehy	 ediyor.	 Kur’an’daki	 örnekte	Hz.	Musa	 kendi	 kabilesinden	
olan	 birini	 savunmak	 için	 karşısındaki	 bir	 adamı	 öldürdü.	 Biz	 de	 kendimize	
taraftar	sağlayacağız	diye	karşımızdakini	manen	öldürüyoruz.	Bir	kişi	Kur’an’dan	
yerli	yersiz	nakil	yapıyor	diye	savunmayacağız,	saçma	olduğunu	ilan	edeceğiz.	Bu	
tür	 yersiz	 nakillere	 karşı	 Kur’an’ı	 yanlış	 anlayan	 ve	 getirdiği	 itirazlarına	 doğru	
gerekçeler	 sunan	 kişiye	 şu	 açıklamayı	 yapabilmeliyiz:	 “Sen	 hak	 söylüyorsun,	
Kur’an’ı	yanlış	algılayan	ya	da	Kur’an’ın	hakikatlerini,	insani	özelliklere	uygun	bir	
şekilde	 savunmayan	 insanlara	 karşı	 itiraz	 ettiğin	 için	 Kur’an’ı	 hak	 değil	
zannediyorsun.	Bu	konuda	haklısın	 çünkü	Kur’an’ı	 yanlış	 savunan	 insana	 itiraz	
etmek	 haktır,	 doğrudur.	 Sen	 de	 doğru	 gerekçelerle	 konuştuğun	 zaman	 seni	
onaylamak	Kur’an’ın	hükmüdür,	hakkın	tarafgirliğidir.”		

Garaza	bedel	hamiyet	

Garaza	bedel	hamiyet	olmalıdır.	Hamiyetimiz	önemli	olmalıdır,	 garazımız	değil.	
Bir	 kişi	 çıkıp	 “Kur’an’ı	 Muhammed	 kendi	 uydurdu”	 dediğinde	 “Sen	 bunu	 nasıl	
söylersin,	sen	kafirsin”	demek	yerine	böyle	bir	 iddianın	 tabanı	olmadığını	 ispat	
edecek	 deliller	 getirmeliyiz.	 Sadece	 itiraz	 etmek	 için	 sokaklara	 çıkıp	 “Dinimize	
hakaret	 ettirmeyiz,	 dinimizi	 dinsizlerin	 eline	 bırakmayız”	 diye	 bağırmakla	 bir	
yere	 varamayız;	 mutaassıp,	 reaksiyoner,	 garaz	 sahibi	 olmakla	 damgalanırız.	
Araştırmacılar,	 inceleyenler	 karşısında	 İslam’ı	 rezil	 ederiz.	 Reaksiyonerlikten	
vazgeçip	hamiyetimizi,	gayretimizi,	yapılan	iddianın	yanlışlığının	anlatılmasında	
kullanmalıyız.		



Nefsin	arzularına	bedel	aklın	ölçüleri	

Müyûlât‐ı	 nefsaniyeye	 bedel	 temayülât‐ı	 ukul:	 İnsanların	 aklını	 kullanarak	
hikmet	 dairesinde	 muhakemeli	 bir	 şekilde	 inançlarını	 tesis	 etmeleri	 gerekir.	
Nefsani	 eğilimler	 değil,	 aklın	 iktiza	 ettiği,	 hikmetin	 gerektiği	 yönde	 hareket	
etmek	 gerekir.	 Kur’an’da,	 “Hiç	 akletmiyorlar	 mı?	 Hiç	 akıllarını	 kullanmıyorlar	
mı?”	 şeklinde	 hatırlatmalar	 çok	 vardır.	 Nursi,	 Kur’an’ın	 bu	 vurguları	
doğrultusunda	hatırlatmalar	 yapar.	 “Bizim	dinimiz	 iyi,	 bizim	dinimiz	 en	 üstün”	
şeklindeki	 iddialar	 nefsanidir.	 Eğer	 dinimizin	 üstün	 olduğuna	 inanıyorsak,	 o	
üstünlüğü	sergileyerek	ikna	çalışmalarının	yapılması	gerekir.	Said	Nursi’ye	göre	
hissiyata	 dayalı	 hareketler,	 davranışlar	 artık	 insanların	 tercih	 edeceği	 bir	 usul	
olmaktan	 çıkacaktır.	 İnsanlar	 hissiyata	 dayalı	 tarafgirlik	 yapmayacaklar,	 aklın	
ölçülerine	 uygun	 tercihler	 yapacaklardır.	 Bu	 nedenle	 temayülât‐ı	 ukul	 hakim	
olacaktır.		

Hislere	bedel	fikirler	(10.	Bölüm)	

Hissiyata	bedel	efkâr	olacaktır.	Duygusal	konuşmalar,	hissi	hitaplarda	bulunmak	
suretiyle	 insanları	 dolduruşa	 getirmenin	 zamanı	 geçti.	 Sahabe	 Tebuk	 Seferine	
giderken	yardım	toplamıştı.	32	bin	askerin	uzun	çöl	yolculuklarında	ihtiyacı	olan	
erzak,	yiyecek	için	bir	kereye	mahsus	insanlardan	yardım	toplandı.	Herkes	nesi	
varsa	ordunun	ihtiyacını	karşılamak	üzere	verdiler.	Bu	olay	gözyaşlarıyla	tekrar	
tekrar	 anlatılarak,	 lokantacı	 Ahmet	 Amcanın	 cebinde	 ne	 varsa	 almak	 için	
hissiyatın	kullanılmaması	gerekir.	Efkarlarla,	fikirlerle	neden	bunların	yapılması	
gerektiğini	 açıklamalıyız.	 Davranışlarımızın	 tabanında	 yatan	 inanç	 esaslarının	
neler	 olduğunu	 insanları	 ikna	 edecek	 bir	 usul	 ile	 fikirleri	 takdim	 etmemiz	
gerekir.	 Gençlerin,	 avamın	 hislerini	 istismar	 ederek	 din	 bezirganlığı	 yapmak	
yanlış	bir	metottur.	Hissiyatla	hareket	etme,	insanların	aklını	işba	edecek,	fikrini	
tatmin	 edecek	 bir	 tebliğ	 ile	 insanlara	 muhatap	 olma	 usulüne	 aykırı	 bir	
davranıştır.		

Hicri	birinci	asırdan	beşince	asra	kadar	aklın,	burhanın,	hamiyetin,	hakkın	hakim	
olduğu	 bir	 eğilim	 vardı.	 Beşinci	 asırdan	 günümüze	 kadar	 ise	 kuvvet	 hakkı	
mağlup	 etti.	 Askeri	 güce	 güvenerek	 İslamiyet’i	 yaşama	 ve	 yaşatma	 anlayışı	 20.	
Asra	 kadar	 hakimiyetini	 sürdürdü.	 Sürekli	 askeri	 alanda	 güçlenme	 çabası	 ön	
plana	geçti,	bu	güçle	insanlar	yönetim	altına	alındı.	Fakat	silah	zoruyla	veya	güç	
baskısıyla	insanlara	din	tebliğ	edilmez.		

İlk	 üç	 asırda	 İslamiyet’in	 girdiği	 coğrafyalarda	 kuvvet	 değil,	 hak	 öndeydi.	
Müslümanlar	eşeklerine	binip,	ellerine	Kur’an’ın	sayfalarını	alıp	diğer	insanlara,	
tek	 bir	 İlah	 olduğu	 ve	 bütün	 yaratıkların	 eşit	 olduğu	 tebliğini	 yaptılar.	
Muhammed	 isimli	bir	 zatın,	Allah’tan	alarak	getirdiği	mesajın	 temel	esaslarının	
eğitimini	 yaptılar	 ve	 bu	 eğitimin	 sonucunda	 İslamiyet’in	 şimdiki	 yayıldığı	
coğrafyada	 bu	 din	 baki	 kaldı.	 Beşinci	 asırdan	 sonra	 İslam,	 ne	 zaman	 kuvvetin	
etkisiyle	bir	yere	hakim	olmak	için	girdiyse,	o	bölgeden	çekilmek	zorunda	kaldı.	



Kuvveti	öne	alan,	kuvvete	dayanan	hiçbir	usul,	hiçbir	hareket	muvaffak	olamaz,	
hele	bu	asırdan	sonra	hiç	olamayacaktır.		

İnsan	 hislerle	 doludur.	 Hislerimiz,	 aklın	 işbirliği	 ile	 tefekküre	 girip	 kainatta	
tecelli	 eden	 ayat‐ı	 ilahiyenin	 tecellilerinin	 ne	 anlama	 geldiğinin	 analizini	
yapıyorsa	 hissiyatımızı	 doğru	 kullanıyoruz	 anlamına	 gelir.	 Mesela	 bir	 çiçeği	
seviyorum	 ve	 neden	 sevdiğimi	 sorduğumda,	 akılla	 hislerim	 işbirliği	 yapmak	
suretiyle	hakikatin	arayışına	girmiştir.	 Fakat	hevesat	 ile	 işbirliği	 yapan	hissiyat	
ise	çiçeği	sevdiği	zaman,	o	çiçeği	elde	etmek	için	mağazaya	koşup	çiçek	satın	alır	
veya	bir	parka	çıkıp	çiçeklerin	fotoğrafını	çekmek	suretiyle	vehim	peşinde	koşar.		

	

Fikirlerin	hakimiyetiyle	İslam’ın	hakikatleri	ortaya	çıkar	(11.	Bölüm)	

Saltanat‐ı	efkârın	 icrâ‐yı	hasenesindendir	ki:	Hakaik‐i	 İslâmiyetin	güneşi,	
evham	 ve	 hayalât	 bulutlarından	 kurtulmuş,	 her	 yeri	 tenvire	 başlamıştır.	
Hattâ	dinsizlik	bataklığında	taaffün	eden	adamlar	dahi	o	ziya	ile	istifadeye	
başlamıştırlar.		

Fikirlerin	 hakim	 olmasının,	 uygulamaya	 konmasının	 güzel	 sonucudur	 ki:	 Artık	
vehimlerle,	 hayallerle	 İslamiyet’in	 hakikati	 ifade	 edilemez	 ve	 kabul	 edilemez	
olduğu	 açığa	 çıkmıştır.	 Bu	 nedenle	 fikirlerin	 hakim	 olması	 sonucunda	
İslamiyet’in	 hakikatleri	 artık	 bulutların	 gölgelemesinden	 kurtulmuş,	 her	 yeri	
tenvire,	 aydınlatmaya	 başlamıştır.	 İslam’ın	 hakikatleri	 ortaya	 çıktıkça	 dinsizlik	
batağında	 çürümeye	yüz	 yutmuş	 insanlar	bile	 o	nurdan	 istifade	 etmeye	başlar.	
Eğer	 İslamiyet’in	 hakikatleri	 efkarın	 hakim	 olmasıyla	 insanlara	 teklif	 edilecek	
olursa	 dinsiz	 kimseler	 dahi	 bu	 hakikatin,	 güneşin	 etkisinden	 herkesin	
faydalandığı	 gibi	 faydalanacak	 demektir.	 Hiçbir	 tarafgirliğe	 girmeden,	 insanları	
“dinsiz”	 diye	 dışlamadan,	 hakaret	 etmeden,	 sloganik	 konuşmalara	 girmeden	
İslamiyet’in	 hakikatini	 sunma	 çalışması	 yaparsak	 dinsiz	 dediğimiz	 kimseler	 de	
böyle	bir	tekliften	faydalanacaktır.		

Hem	 de	 meşveret‐i	 efkârın	 mehasinindendir	 ki:	 Makasıd	 ve	 mesalik,	
burhan‐ı	katı’	üzerine	teessüs	ve	her	kemâle	mümidd	olan	hakk‐ı	sabit	ile	
hakaikı	 rapt	 eylemesidir.	 Bunun	 neticesi:	 Bâtıl,	 hak	 suretini	 giymekle	
efkârı	aldatmaz.		

Fikirlerin	meşveretinin	 güzelliği:	 Biri	 bir	 ayeti	 çalışır,	 diğeri	 bir	 hadisi,	 her	 iki	
çalışmanın	 da	 hakikatleri	 dile	 getirilir	 ve	 paylaşılır.	 Böylece	 fikirlerin	
meşveretinin	 	 güzelliği	 ortaya	 çıkar.	 Meşveretle	 fikirler	 birbirlerini	
destekleyeceği	için,	meslek	ve	maksatlar	kati	burhanlar	üzerine	tesis	edilecektir;	
Kur’an’ın	maksadı	da	budur.	Her	türlü	mükemmelliğe,	güzelliğe	 insanın	kemale	
ermesine	 yani	 daha	 mükemmel	 bir	 insan	 olmasına	 yardım	 eden,	 sabit	 olan	
hakikatle,	 hakikatler	 rapt	 edilir.	 Yani	 efkarın	 meşveretiyle	 İslamiyet	 takdim	



edilecek,	o	zaman	hakikat	hakim	olacaktır.	Bir	kişi	bir	konuda	ihtisas	sahibi	olur	
ve	o	konuda	bir	ayeti	çalışır,	diğer	bir	kişi	başka	bir	konuda	ihtisas	sahibidir	o	da	
imanın	 diğer	 bir	 meselesini	 kendi	 alanında	 çalışır,	 hakkaniyetini	 ispat	 eder,	
delillerle	 sergiler.	 Böylece	 fikirler,	 birbirleriyle	 istişare	 ederek,	 kaynaşarak	
birleşmek	suretiyle	hakikat	zapturapt	altına	alınır.	Yani	hakikat,	kimsenin	itiraz	
edemeyeceği	 şekilde	 tebliğ	 edilmelidir.	 İslamiyet’in	 hakikatleri	 bu	 şekilde	
insanlara	ulaştırılmalıdır.	 Bunun	neticesinde	batıl,	 hak	 suretini	 giymekle	 efkarı	
aldatamaz.	O	zaman	hak	peşinde	koşanların	nazarında;	politikacıların,	demagoji	
yapanların,	 hatta	 din	 adına	 çıkmış	 kimselerin	 burhana	 dayanmadan	 yaptıkları	
konuşmaların	 hiçbir	 tesiri	 olmayacaktır.	 Hakkı	 araştırmak	 için	 çalışmayanlar	
zaten	baştan	kaybetmiştir.	Hak	peşinde	koşanların	ellerine	hakkı	 teslim	edecek	
çalışmaların	yapılması	gerekir.	 İslamiyet’in	hakikatleri	 insanların	anlayabileceği	
bir	şekilde	takdim	etmek	suretiyle	hak	peşinde	koşanlar,	o	hakikatlerle	başbaşa	
bırakılır.	 Kur’an’ın	 mesajının	 burhana	 dayanan	 hakikatler	 olduğu	 ve	 bu	
hakikatlerden	 nasıl	 faydalanılması	 gerektiği	 anlatılır.	 Kur’an’da	 insani	
sorularımıza	tatmin	eden	cevapların	bulunduğu	tebliğ	edilmelidir.					

Ey	 ihvan‐ı	Müslimîn!..	Hal,	 lisan‐ı	hâl	 ile	bize	beşaret	veriyor	ki:	Sırr‐ı	“Ve	
kul	câel	hakku	ve	zehekal	bâtıl”	(De	ki:	Hak	geldi,	batıl	yok	oldu.)	boynunu	
kaldırmış,	el	ile	istikbale	işaret	edip,	yüksek	sesle	ilan	ediyor	ki:	Dehre	ve	
tabâyi‐i	 beşere,	 dâmen‐i	 kıyamete	 kadar	 hâkim	 olacak,	 yalnız	 âlem‐i	
kevnde	adalet‐i	ezeliyenin	 tecelli	ve	 timsali	olan	hakikat‐i	 İslâmiyettir	ki,	
asıl	insaniyet‐i	kübrâ	denilen	şey	odur.	İnsaniyet‐i	suğra	denilen	mehâsin‐i	
medeniyet,	 onun	mukaddemesidir.	Görülmüyor	mu	 ki:	Telâhuktan	 neşet	
eden	 tenevvür‐ü	 efkârla	 toprağa	 benzeyen	 evham	 ve	 hayalâtı,	 hakaik‐i	
İslâmiyenin	 omuzu	 üzerinden	 hafifleştirmiştir.	 Bu	 hâl	 gösteriyor	 ki,	
nücûm‐u	 semâ‐yı	 hidayet	 olan	 o	 hakaik	 tamamen	 inkişaf	 ve	 tele’lü’	 ve	
lem’a‐nisar	olacaktır.		

Hakikat	sergilenmeden	batıl	zail	olmaz	(12.	Bölüm)	

İslamiyet’in	 hakikatleri,	 insanın	 insaniyetine	 mündemiç	 olan	 özelliklere	 tam	
tekabül	 eder.	 İslamiyet,	 insanın	 Yaratıcısının	 insana	 rehberlik	 yapan	mesajıdır.	
İslamiyet	ve	insaniyet	birbirinden	ayrı	düşünülmemelidir.	“Ve	kul	câel	hakku	ve	
zehekal	bâtıl”	 (De	ki:	Hak	geldi,	batıl	yok	oldu.)	ayetinde	bahsedilen	hak	 ikame	
edilmeden	 batıl	 izale	 edilemez.	 Batıl	 yıkılmalı	 ki	 yerine	 hak	 geçebilsin.	 Batılın	
tamamen	ortadan	kalması	ve	etkisiz	hale	gelmesi	isteniyorsa	hakki	ikame	etmek	
gerekir	yani	hakikati	 insanlara	sunmak	gerekir.	Aksi	 takdirde	batılın	 izalesi	söz	
konusu	 değildir.	 Hakikati	 ortaya	 koymadan	 batıl	 kendi	 kendine	 zail	 olmaz.	 Bir	
insanın	 evine	 Kur’an	 girdi,	 rafa	 konuldu	 diye	 o	 kişinin	 kafasına	 batıl	 olarak	
yerleşmiş	 yanlış	 fikirler	 zail	 olmaz.	 Peki	 ne	 yapılması	 gerekir?	O	 kişinin	 aklını,	
fikrini,	 insani	duygularını	tatmin	edecek	Kur’an	okuması	ve	açıklaması	yapması	
gerekir.	 İnsanın	 aklını,	 fikrini,	 insani	 duygularını	 tatmin	 etme	 maksadıyla	
yazılmış	 bir	 tefsir	 o	 kişinin	 kafasındaki	 hakkı	 ikame	 edecektir.	 Hak	 ikame	



olduğunda	da	batıl	otomatikman	zail	olacaktır.	Eline	silahı,	kılıcı	alıp	batıl	sahibi	
insanları	 öldürmekle	 ya	 da	 batılın	 aleyhine	 bağırıp	 çağırıp	 menfi	 propaganda	
yaparak	reaksiyon	göstermekle	batıl	ortadan	kalkmaz.		

Adalet:	Mahlukatın	hakkını	vermektir	

İslam’ın	hakikatlerinden	biri	de	şu	alemde	tecelli	eden	adalettir.	Kainatta	adaleti	
nasıl	 görüyoruz?	 Adalet	 sadece,	 iki	 kişinin	 birbirine	 yaptığı	 haksızlığın	
giderilmesi,	 mirasta	 mal	 paylaşımı	 olarak	 görülmemelidir.	 Adalet,	
mahlukatın/yaratıkların	 hakkını	 vermektir,	 onların	 haklarına	 tecavüz	
etmemektir.	 Said	Nursi	 adalet	 ve	 ubudiyeti	 aynı	 anlamda	 kullanır	 ve	 Kur’an’ın	
maksatlarını	 sayarken	 tevhid,	 haşir,	 nübüvvet,	 ubudiyet	 ve	 adaleti	 sıralar.	 Bu	
sıralamanın	tarihi	gerçekleri	vardır.	Tarihte	Sünni	Şii	ayrımı	yapıldı.	Şii	denilen	
kesim,	 adalet	 üzerinde	 siyasi	 anlamda	 durdu.	 Şiiler,	 Hz.	 Ali’yi	 hilafete	 layık	
gördükleri	için	adalet	gerçekleşseydi	onun	halife	olacağını	iddia	ettikleri,	adaleti	
siyasi	 bağlamda	 kullandılar.	 Sünni	 kesim	 ise,	 adaleti	 sanki	 literatürden	
çıkartarak	 sadece	 Sultanlara	 tabi	 olunmasını	 gerektiren	 tavırlar	 takınarak	
kralları	 ve	 saltanatı	 meşrulaştırdılar.	 Bu	 tarihi	 siyasi	 kavganın	 bize	 bıraktığı	
mirası	iyi	değerlendirmek	gerekir.		

Bizim	dünyamızda	 adalet,	mal/para	 paylaşımı	 veya	 insanların	 hakkına	 tecavüz	
edilme	durumunda	bu	hakların	 geri	 verilmesi	 için	mahkemeye	başvurmak	gibi	
çok	 yüzeysel	 ve	 dar	 bir	 anlamda	 kullanıldı.	 Halbuki	 Said	 Nursi’nin	 kainatın	
yaratılışında	 bahsettiği	 en	 büyük	 altı	 ism‐i	 azamdan	 biri	 de	 adldir.	 Bu	 isim,	
kainatın	yaratılışında	her	bir	mahlukun	hakkını	ifa	etmek	olarak	tanımlanır.		

Adalet‐i	 Ezeliyenin	 tecelli	 ve	 timsali	 olan	 hakaik‐i	 İslamiye/İslamiyet’in	
hakikatleri	 gerek	 insanların	 yaratılışında	 gerekse	 insanlar	 arasındaki	 hukukta	
ihmal	edilmiştir.	Mahlukatın	hukukuna	riayet	etme	konusu	çok	dünyevileştirildi.	
‘Ormanları	 kesmeyeceğiz,	 hayvanları	 öldürmeyeceğiz’	 gibi	 hareketler	 başladı.	
Mahlukatın	 gerçek	 İslami	 hakikati	 ifade	 eden	 yönü	 ihmal	 edil.	 “Hayvanları	
öldürmeyeceksin”	 gibi	 yüzeysel	 fikirleri	 dinsizler	 de	 söylüyor.	 Bunun	 için	
İslamiyet’in	 hakikatine	 ihtiyaç	 yoktur.	 Dini	 bilgisi	 olmayan,	 inancı	 olmayan	
insanlar	da	hayvan	sevgisinden	dolayı	hayvanları	koruma	dernekleri	kuruyorlar,	
dünyanın	 çölleşmesinden	 korktukları	 için	 ormanları	 koruyorlar.	 Bu	 doğru	 bir	
davranış	ama	mahlukatın	yaratılış	maksadının	gerçekleşmesine	yetmiyor.		

Adalet,	mahlukatın	yaratılışında	tecelli	eden	Yaratıcının	özelliklerinin	tanınması,	
tasdik	edilmesi	ve	mahlukatın	yapmış	olduğu	bu	görevin	hakkının	 ifa	 edilmesi,	
kabul	 edilmesi,	 tanınması	 demektir.	 Uygulamada	 gerçekten	 bir	 ağacı	 kesmek	
adalete	 aykırıdır	 ama	 adaleti	 hakaik‐i	 İslamiye	 ile	 özdeşleştirmek,	 eşitlemek	
gerekir.	 Hayvanları,	 yeşili	 korumak,	 fakirlere	 yardım	 etmek	 insaniyetin	
depreşmesidir.	 Madem	 bitkilerin	 ve	 hayvanların	 haklarına	 riayet	 edeceğiz,	 o	
haklarını	 koruduğumuz	 mahlukatın	 niçin	 var	 olduğunu,	 bize	 ne	 gibi	 mesajlar	
taşımak	üzere	görev	yaptığını	da	incelememiz	gerekir.	Said	Nursi’nin	insaniyet‐i	



suğra/küçük	 insaniyet	 diye	 tanımladığı	 kavramın	 içerisine	 insanların	 açlıktan	
ölmemesi,	 hayvanların	 korunması	 gibi	 konular	 girer.	 İçerisinde	 yaşadığımız	
medeniyetin	 hayat	 tarzına	 ve	 hakim	 olan	 anlayışına	 küçük	 insaniyet	 denirken,	
İslamiyet’in	hakikatlerinin	anlaşılmasına	da	insaniyet‐i	kübra	denir.		

Doğru	tevhid	inancına	ulaşma	(13.	Bölüm)	

“Telâhuktan	 neşet	 eden	 tenevvür‐ü	 efkârla	 toprağa	 benzeyen	 evham	 ve	
hayalâtı,	hakaik‐i	 İslâmiyenin	omuzu	üzerinden	hafifleştirmiştir.”	Toprağa	
benzeyen	 nursuz	 vehimler,	 hayaller	 fikirlerin	 birleşmesinden,	 olumlu	 manada	
çarpışmasından	 nurlanması	 ile	 hakaik‐i	 İslamiyenin	 yükünü	 hafifleştirmiştir.	
Olumlu	fikirler	birleşmesi,	İslam’ın	hakikatlerini	insanlara	ulaştırılmasına	zemin	
hazırladı.		

“Bu	 hâl	 gösteriyor	 ki,	 nücûm‐u	 semâ‐yı	 hidayet	 olan	 o	 hakaik	 tamamen	
inkişaf	ve	 tele’lü’	ve	 lem’a‐nisar	olacaktır.”	Toprağa	 göre	 hidayet	 semasının	
yıldızları	olan	İslamiyet’in	hakikatleri	tamamen	inkişaf	edecek,	parlayacak.	Yani	
İslamiyet	daha	açık,	net,	anlaşılabilir,	kabul	edilebilir	bir	şekilde	insanlığın	önüne	
serilebilecektir.	 Sekülarist,	 hümanist,	 Allah’a	 dayanmayan,	 Yaratıcıyı	 tanıma	
amacı	 gütmeyen	 bir	 insaniyet	 gelişmesi,	 yaratılışın	 maksadının	 gerçekleşmesi	
için	yeterli	olmasa	da,	bu	maksada	ulaşmak	için	zemin	hazırlıyor.	Kendi	menfaati	
için	 yeşil	 dünya,	 bol	 oksijen,	 gür	 ormanlar	 istiyorlar;	 açlık	 ve	 fakirlikten	
insanların	kurtulmasını,	can	yakan	hallerin	sona	ermesini	diliyorlar.	Medeniyette	
gittikçe	 savaş	 karşıtı	 görüşler	 daha	 fazla	 yayılmaya	 başlıyor.	 Savaş	 yanlısı	
politikacılar	 artık	 taraftar	 bulamıyorlar.	 Birkaç	 bağnaz	 ülkenin	 siyasi	 durumu	
hariç	 dünyada	 hakim	 olan	 eğilim,	 savaş	 karşıtlığı	 oluyor.	 Sömürüye,	 fakirliğe,	
tabiatın	güzelliklerini	bozmaya	karşı	olan	görüşleri	savunan	politikacılar	 tasvip	
ediliyorlar.	 Nursi,	 bu	 hareketlerin	 İslam’ın	 hakikatlerinin	 anlaşılmasına	 zemin	
hazırlayan	başlangıç,	mukaddeme	olduğunu	söylüyor.		

“Düşmanların	 engellemelerine	 rağmen”	 Eğer	 istersen,	 istikbal	 içine	 gir,	
bak:	Hakikatlerin	meydanında	hikmetin	taht‐ı	nezaret	ve	murakabesinde,	
teslis	içinde	tevhidi	arayanlar,	safsata	ederek	asıl	tevhid‐i	mahz	ve	itikad‐ı	
kâmil	ve	akl‐ı	selim	kabul	ettiği	akide‐i	hak	ile	mücehhez	ve	seyf‐i	burhan	
ile	 mütekallid	 olanlarla	 mübareze	 ve	 muharebe	 ederse,	 nasıl	 birden	
mağlûp	ve	münhezim	oluyor!	

Düşmanların	 engellemelerine	 rağmen	 istikbalin	 içine	 girin	 diyor	 Nursi.	
İstikbalden	kasıt,	bundan	sonraki	zaman	dilimleri	ve	bu	dönemlerdeki	insanların	
anlayışlarıdır.	 Bu	 devirden	 sonraki	 insanların	 anlayışlarının	 içine	 girelim.	
Hakikatlerin	 ortaya	 çıktığı	 bir	 devirde,	 hikmetin	 gözetimi	 altında,	 kontrolünde	
yine	hikmetin	süzgecinden	geçirerek	teslis	içinde	tevhidi	arayanlar	yani	Allah’ın	
bir	 olmasını	 arayanlar,	 safsata	 ederlerse,	 tam	 tevhid,	mükemmel	 itikad,	 gerçek	
inançla	 donatılmış	 delil	 kılıcıyla	 donatılmışların	 karşısında	 yenilmeleri	
kaçınılmazdır.	Bu	cümledeki	‘teslis	içinde	tevhidi	arayanlar’	kelimesinden	sadece	



Hıristiyanlar	 değil,	 tüm	 yanlış	 inançlar	 kastedilmektedir.	 Kendimizin	 de	 tevhid	
inancına	 bakalım,	 “Yağmur	 yağdı”	 diyorsak	 yağmuru	 kendi	 kendine	 yağdı,	
cümlesinin	 tevhidle	 örtüşmeyen,	 taban	 tabana	 zıt	 bir	 anlayışını	 görürüz.	 Bu	
vurgu	 sadece	 Hıristiyanlara	 has	 bir	 durum	 değildir,	 her	 yaratılışı	 Allah’a	
vermediğimiz	sürece	tevhid	anlayışına	ters	düşüyoruz	demektir.	Allah	dışındaki	
ortakları,	yardımcıları	kabul	ediyorsak	safsatayla	uğraşıyoruzdur.	Yaratılmış	her	
şeyi	 Allah	 dışında	 başka	 bir	 kimseye	 vermeyen	 tevhid	 inancı,	 yağmurun	
yağmadığını	yağdırıldığını	günlük	konuşma	diline	yansıtır.	Mükemmel	bir	 iman	
ve	 sağlam	 bir	 aklın	 kabul	 ettiği	 inançla	 donatılmış,	 delilin	 kılıcı	 ile	 kuşanmış	
kişiler,	 yanlış	 inanç	 içinde	 olanların	 kalbine	 girip	 tevhid	 inancını	 yerleştirmek	
istiyorlarsa	 mutlaka	 ortaya	 koyacakları	 onların	 kalbinin,	 mantığının,	 vicdanın	
kabul	edebileceği	deliller	olmalıdır.		

Kur’an’ın	 üslûb‐u	 hâkîmânesine	 yemin	 ederim	 ki:	 Nasârâyı	 ve	 emsalini	
havalandırarak	dalâlet	derelerine	atan,	yalnız	aklı	azl	ve	burhanı	 tard	ve	
ruhbanı	taklit	etmektir.	Hem	de	 İslâmiyeti	daima	tecelli	ve	 inbisat‐ı	efkâr	
nisbetinde	hakaiki	inkişaf	ettiren,	yalnız	İslâmiyetin	hakikat	üzerinde	olan	
teessüs	ve	burhanla	takallüdü	ve	akılla	meşvereti	olan	hikmetin	desâtirine	
mutabakat	 ve	 muhâkâtıdır.	 Acaba	 görülmüyor:	 Âyâtın	 ekser	 fevatîh	 ve	
havâtîminde	 nev‐i	 beşeri	 vicdana	 havale	 ve	 aklın	 istişaresine	
hamlettiriyor.	 Diyor	 “Efela	 yenzurun”	 (Bakmazlar	mı?	 88:17),	 “Fenzuru”	
(Bakınız.	3:137,	16:36,	26:69,	29:20,	30:42),	 “Efela	yetedebberun”	 (Onlar	
hiç	 düşünmezler	mi?	 4:82,	 47:24),	 “Efela	 tetezekkerun”	 (Hala	 düşünmez	
misiniz?	 6:80,	 32:4),	 “Tetefekkeru”	 (Düşünün	 34:46),	 “Ma	 yeş’urun”	
(Farkında	değiller.	2:9,	3:69,	6:26,	16:2),	 “Ya’kılun”	 (Aklını	kullanıyorlar.	
2:164,	13:4,	16:12,	22:46,	25:44,	29:35,	30:24,	45:5),	 “La	ya’kılun”	 (Aklını	
kullanıp	 anlamazlar.	 2:170,	 5:87,	 8:22,	 10:42,	 29:63,	 39:43.),	 “Ya’lemun”	
(Biliyorlar.	2:75),	 “Fa’tebiru	 ya	ul’il‐ebsar”	 (Bundan	 ibret	 alın,	 ey	basiret	
sahipleri.	59:2),		

Ben	 de	 derim:	 “Fa’tebiru	 ya	 ul’il‐elbab”	 (Bundan	 ibret	 alın,	 ey	 akıl	
sahipleri!)		

Kur’an’ın	 hikmetli	 üslubuna	 yemin	 ederiz	 ki,	 Hıristiyanları	 ve	 onun	 gibileri	
havalandırarak	dalalet	derelerine	atan	yalnız	aklı	az,	burhanı	reddedip	ruhbanı	
taklit	 etmektir.	 Bu	konuyu	Hıristiyanlarla	 sınırlandırmamak	gerekir.	Aklın	 esas	
alınmadığı	 din	 anlayışı	 dalalete	 düşmeye	 mahkumdur.	 Hıristiyanlıkta	 olduğu	
gibi,	 inanç	 konularında	 akıl	 kullanılmaz,	 burhan/deliller	 kovulursa	 insanlar	
taklide	düşerler.	Müslümanlıkta	ruhbanlık	yok	ama	şeyhlere,	hocalara	atfedilen	
değerler	ruhbanlığa	denk	geliyor	diyebiliriz.	İman	şahsi	bir	süreçtir,	herkesin	bu	
şahsi	 süreci	 kendisinin	 yaşaması	 gerekir.	 Hristiyanlığın	 tam	 tersi	 olarak	
İslamiyet	daima	 fikirlerin	 yayılması	 nispetinde	hakikatleri	 geliştiren	meşvereti,	
istişareyi	önceler.	Ayetlerin	de	akıl	süzgecinden	geçirilerek	anlaşılması	gerekir.			



Hatime		

“Fa’tebiru	 ya	 ul’il‐elbab”	 (Bundan	 ibret	 alın,	 ey	 akıl	 sahipleri!)	 Zâhirden	
ubûr	 ediniz.	Hakikat	 sizi	 bekliyor.	 Fakat	 gördüğünüz	 vakit	 incitmeyiniz.	
Esah	ve	lâzım...		

İslamiyet’i	 araştırmaya	 kalkan	 insanlar	 bir	 şeyin	 dış	 görüşünde	 kalmayıp	
derinliklerine	 inip	 işin	 hakikatini	 anlamaya	 çalışmalıdır.	 Ayet‐i	 kerimede	
buyrulduğu	 gibi	 akıl	 sahibi	 düşünen,	 meseleleri	 derinlemesine	 nüfuz	 etmek	
isteyen	 insanlar	 ayetlerden	 ibret	 almalıdır.	 Zahirde	 camilerimiz	 doluyor	 fakat	
İslam’ın	 burhan	 ile	 kuşandığı	 bir	 takdim	 şekli	 var	mı?	Akılla	meşveret	 edenler	
var	 mı?	 Gerek	 alem‐i	 İslam’daki	 haller	 gerek	 gayri	 Müslimlerin	 hallerinin	
zahirdeki	 görünüşleriyle	 uğraşmayıp	 meselenin	 özüne	 inip	 hakikatin	
araştırılması	gerekir.		

“Hakikati	gördüğünüz	zaman	incitmeyiniz”	ne	demektir?	Hakikatleri	daha	önceki	
bilgilerimize	 uydurmaya	 çalışmak	 hakikati	 incitmektir.	 Hakikatleri	 esbap	
perdesiyle	 örtmek,	 hakikatleri	 kendimize	 mal	 etmek,	 hakikate	 teslim	 olmayıp	
değiştirmeye	çalışmak,	gibi	noktalar	hakikatin	incitilmesi	konusuna	girebilir.		

		


