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Öz

Dinî cemaatler, İslam’a karşılıksız olarak hizmet etmeyi gaye edinmiş olan sivil ku-
ruluşlardır. Ancak şahıslar arasında olduğu gibi cemaatler arasında da bazı sürtüşme-
ler olabilmektedir. Bu durumun meydana gelmemesi için cemaatler arasında olması 
gereken müsbet ilişkileri şöyle sıralayabiliriz: merhametli yaklaşım, kendi mesleğinin 
muhabbetiyle hareket etmek, kaba kuvvet ve şiddetten uzak durmak, ikna yolunu ter-
cih etmek, yapılan haksızlıklar karşısında sözlü müdafaa ile yetinmek, en az hakpe-
rest olmak kadar hakşinas da olabilmek, asgarî müştereklerde ittifak etme becerisini 
göstermek.

Ayrıca cemaatler aralarında iyi ilişkilerin kurulması ve devam etmesi için diğer ce-
maatlere karşı tekfir, techil, tahkir, tenkit ve haset gibi arabozucu faaliyetlerden uzak 
durmalıdırlar. Müminlerin kardeş olması düsturu bunu gerektirmektedir.
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POSITIVE ACTION PRINCIPLES THAT REQUIRE CONGREGATIONS TO COMPLY

Abstract

Religious communities are civic organizations that aim to serve Islam without 
compensation. However, there may be some discord among the congregations as well 
as between the individuals.

In order to prevent this situation from happening, we can list the positive relations 
that should be among the communities as follows: Compassionate approach, acting in 
a conversation with one’s own profession, Avoidance from brute force and violence,  
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Choosing the path of persuasion, Responding verbally against defamation done, To be 
at least as rightful as being righteous, To demonstrate the skill of alliance at least in 
common. 

In addition, communities should stay away from factious activities such as exclu-
sion, ignorance, humiliation, criticism and envy against other congregations in order 
to establish and maintain good relations among them. The belief that believers are 
siblings requires this. 

Key words

Congregation, criticism, exclusion, fraternity, persuasion, positive action.

Giriş

Din insan için en yüksek değerdir. Bunun en önemli sebebi, ideolojiler sadece bu 
dünyanın adalet ve mutluluğunu amaçlarken, dinin her iki dünyada mutluluğu amaç-
lamış olmasıdır. Böylesine önemli bir müesseseye gönül veren insanların her zaman 
büyük bir yekûn teşkil edecekleri muhakkaktır. Küçük ve değersiz şeyler etrafında 
bile büyük gruplar oluşurken, insanlara iki dünya saadetini müjdeleyen bir davanın 
sahipsiz kalması elbette düşünülemez.

Hak din olan İslam’ın iki temel kaynağı vardır: Kur’an ve Sünnet. Bunlar bize söz 
olarak gelmiştir. İnsanlar insanlıkta eşit olmakla birlikte akıl, istidat, kabiliyet, algı 
bakımından birbirlerinden farklıdırlar. Aynı mekanda, aynı zamanda, aynı kişi tarafın-
dan aynı topluluğa söylenmiş bir söz bile çok farklı anlaşılır. Yaşam, kültür, bilgi, tec-
rübe, cinsiyet, yaş, fıtrat ve karakter farklılıkları gibi hususlar aynı sözün farklı şekilde 
anlaşılması neticesini doğurur. Farklı anlayışlar da sonuç itibariyle farklı gruplaşma-
ları netice verir. İslam’ın aslı bir olduğu halde mezhep, meşrep, tarikat ve cemaat gibi 
farklı yapılanmalar bu farklılıkların tabiî bir sonucudur. 

Cemaatler, dini hizmetle meşgul olan sivil toplum kurullarıdır. Toplumsal hayatta 
önemleri büyüktür ve bu çerçevede onların bazı sorumlulukları vardır. Cemaatlerin 
Kitab’ı, Peygamber’i, gaye ve maksadı bir olduğuna göre teferruat sayılabilecek me-
seleler yüzünden birbirlerine düşmemeli, farklılıkları ayrılık ve düşmanlık sebebi 
olmamalı; farklılıklarla birlikte aynı dine uyum içinde hizmet etmesini bilmelidirler. 
Ayrıca İslam kardeşliğinin cemaatler arasındaki dostluğu zorunlu kıldığını da hatır-
dan çıkarmamaları lazımdır. 
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A. Cemaatler Arasında Olması Gereken Müsbet İlişkiler

1. Merhametli Yaklaşım

Öncelikle cemaatler birbirlerine karşı merhametle yaklaşmalıdırlar. Bu yaklaşım 
tarzı Cenâb-ı Allah’ın bütün müminlere yüklediği bir sorumluluktur: “Onunla (Allah 
Resûlü ile) beraber olanlar, inkarcılara karşı çetin, birbirlerine karşı da merhamet-
lidirler.”1 Birbirine karşı merhametli olmak Sahabe’nin bir özelliği olmakla birlikte 
ayette açıkça ifade edildiği üzere “Resûlüllah’la beraber olan” bütün müminlerin de 
özelliğidir. Özellikle din hizmeti için ortaya çıkmış olanlar bu vasfa sahip olmak mec-
buriyetindedirler. 

2. Kendi Mesleğinin Muhabbetiyle Hareket Etmek

Bir dava peşinde koşan insanlar ya bizzat o davayı sevdikleri, ya da başka bir şeye 
düşman oldukları için o davaya gönül vermişlerdir. Düşmanın varlığı üzerine oturan 
bir dava, düşmanın yok olmasıyla son bulur. Fakat davasının sevgisiyle hareket eden-
lerin davası, davalarının hakikati varlığını sürdürdüğü müddetçe var olmaya devam 
eder. İslam ebediyete kadar varlığını sürdürecek olan bir davadır. Bu dine hizmeti 
gaye edinmiş olan cemaatler davalarını başkalarına düşmanlık üzerine kurmak gibi 
bir ihtiyaçları yoktur. 

Said Nursi’ye göre hangi meslek ve meşrepte olursa olsun İslamiyet dairesi içinde 
muhabbete, kardeşliğe ve birlik halinde olmaya vesile olacak pek çok sebep vardır. 
Bunları düşünüp ittifak etmek gerekir. Bunu yaparken herkesin kendi mesleğinin mu-
habbetiyle hareket etmesi yeterlidir. Hiç kimse başka mesleklere düşmanlık etmemeli 
ve başkalarının noksanlarını araştırmayı düşünmemeli ve böyle şeylerle meşgul ol-
mamalıdır.2 

Bediüzzaman, Risale-i Nur mesleği için “Mesleğimiz, müsbet hareket etmektir; de-
ğil mübareze (başkalarıyla kavga etmek), belki başkaları(nı) düşünmeye de mesleği-
miz müsaade etmiyor.”3 der.

3. Kaba Kuvvet ve Şiddetten Uzak Durmak

Müsbet hareketin gerektirdiği diğer bir husus kaba kuvvet ve şiddetten uzak dur-
maktır. Bediüzzaman’a göre kaba kuvvet ancak dış düşmanlardan gelecek olan teca-
vüzlere karşı kullanılır. Ülke içinde durum farklıdır. Ülke içinde manevi tahribatlara 
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karşı ihlas sırrı ile hareket edilmelidir. Dıştan gelen düşman ülkelere karşı verilecek 
olan cihad başkadır, içeride yapılacak olan cihad başkadır. İçeride yapılacak olan ci-
had, manevi cihattır. Bu cihat dış ülkelere karşı yapılacak olan cihadın zıddına olarak 
mümkün olduğu kadar asayişi muhafaza etmeye dayanır. Asayişi muhafaza için de 
daima müsbet hareket etmek gerekir. Manevi cihad yapanlar ülke içinde bütün güç-
leriyle asayişi muhafaza etmek için çalışmalıdırlar. İslam’a hizmet için yola çıkanlar 
hariçteki cihad ile dahildeki cihadın farkını anlamalıdırlar. İki cihad arasındaki fark 
çok büyüktür. İkisini birbirine karıştırmamak lazımdır.4

Özellikle bütün cemaatler müsbet hareket kuralı gereğince birbirlerine karşı ge-
rek sözlü, gerekse fiilî sataşmalardan uzak durmalıdırlar.

4. İkna Yolunu Kullanmak

Her asrın bir gereği vardır. Bu asır ilim asrı olduğu için Bediüzzaman hizmet meto-
du olarak ikna yolunun tercih edilmesi gerektiğini vurgulamıştır: “Medenilere galebe 
çalmak ikna iledir; söz anlamayan vahşiler gibi, icbar (zorlama) ile değildir. Biz mu-
habbet fedaileriyiz; husumete vaktimiz yoktur.”5

İkna yolu sadece tebliğde değil, aynı zamanda cemaatler arası münasebetlerde ge-
çerli olun bir metottur.

5. Yapılan Haksızlıklar Karşısında Sözlü Müdafaa ile Yetinmek

Bediüzzaman şahsına yapılan zulüm ve haksızlıklar karşısında genellikle sessiz 
kalmış, fakat Kur’an hakikatlerine karşı yapılan haksızlıklar karşısında susmayıp bun-
ları yapanların haksız olduklarını söylemiştir. Ancak bu tür haksızlıkları yapanlara 
karşı da asayişi bozacak fiilî müdahalede bulunmamıştır. 

Said Nursi her zaman şahsı ile davasını, tecavüz ve haksızlıkların dışarıdan veya 
içeriden gelmesini ayrı tutmasını bilmiş, karşılığını buna göre vermiştir. Ülke içinde 
davasına yapılan saldırılar karşısında sessiz kalmamakla birlikte, hiçbir zaman kaba 
kuvvetle karşılık vermeyi tercih etmemiş; sözlü müdafaa vaziyetini almayı daha uygun 
bulmuştur.6 Eğer dini cemaatler ülke içinde ister devlet ister başka gruplar tarafından 
kendilerine yapılan haksızlıklar karşısında sadece sözlü müdafaa vaziyetini alırlarsa, 
asayiş muhafaza edildiği gibi bir müddet sonra aralarındaki anlaşmazlık sebebinin de 
izale olması mümkündür.
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6. En Az Hakperest Olmak Kadar Hakşinas da Olabilmek

Hakperest olmak haksever olmak,7 hakşinas ise haktanırlık8 anlamına gelmektedir. 
Her ne kadar hakperestlik hem kendi hakkını hem de başkalarının hakkını gözetmeyi 
ifade ediyorsa da fiiliyatta birinci durum hakim olmakta, insanlar kendi haklarını ön-
celemektedirler. Hakşinaslık ise başkasının hakkını öncelemeyi gerektirmektedir. Bu 
sebeple cemaatler haklılık noktasında hakperestlik yerine, hakşinaslık ifadesini kul-
lanmayı tercih etmeliler, daha doğrusu vicdanlarında bu duyguyu yerleştirmelidirler.

Genel olarak insanlar kendi düşüncelerinin doğru, başkalarınınkini yanlış telakki 
ederler. Fakat başkalarının görüşünün doğru olma ihtimali de vardır. İslam’da gerek 
itikadî gerek amelî alanda kesin hükümler ancak sübûtu ve delaleti kat’î olan naslarla 
(ayet-hadis) sabit olur. Hakkında ayet ve hadis dahi olsa sübût veya delaletin bir ta-
rafında zannîlik varsa o hüküm zan ifade eder. Kıyas ve diğer şer’î delillerle sabit olan 
hükümler de genellikle zan ifade ederler. Yani ictihadî alan aynı zamanda zannî olan 
alandır. Zannîliğin hakim olduğu yerde kesin bilgiden söz etmek mümkün olmaz. 

İslâm bilginleri sübûtu ve delaleti kat’î olan nasların hükümleri konusunda ittifak 
halindedir. İhtilaf edilen noktalar zannî alanı oluşturmaktadır. Gerçek böyle olunca 
cemaatler başkalarıyla ihtilaf halinde oldukları konularda teorik olarak kesin şekil-
de haklı olduklarını söyleyemezler. Bediüzzaman’ın ifade ettiği gibi bu bağlamda her 
meslek sahibinin hakkı, “Mesleğim haktır”, yahut “daha güzeldir” diyebilmesidir. Yok-
sa, başkasının mesleğinin haksızlığını veya çirkinliğini ima eden “Hak yalnız benim 
mesleğimdir” veyahut “Güzel yalnız benim meşrebimdir” diyemez.9 Yani cemaatler 
hakkı kendi inhisarlarına alıp diğer cemaatleri hatalı olmakla suçlamamalıdırlar. 

Cemaatler hak noktasında insaflı ve hakşinas olmak, karşı tarafında da haklı olabi-
leceğini her zaman dikkate almak mecburiyetindedirler.

7. İttifak Etmek

Aynı dine hizmet etme ideali etrafında birleşmiş olan cemaatler, tevhid dini olan 
İslam’ın izzet ve şerefine yakışır biçimde asgarî müştereklerde birlikte hareket etme 
becerisini de göstermek mecburiyetindedirler. Hizmette muvaffak olmanın da, dinî 
izzeti kazanmanın da yolu budur. Cemaatler İslamiyet dairesi içinde hangi meşrepte 
olursa olsun sevgi, kardeşlik ve ittifak sebebi olacak pek çok birleştirici unsur bulun-
duğunu düşünüp ittifak ederek10 hizmetlerine devam etmelidirler.
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Bediüzzaman’a göre bu zamanın en büyük farz vazifesi ittihad-ı İslamdır.11 Dolayı-
sıyla bütün cemaatler ittihad-ı İslam düşüncesi etrafında birleşmelidirler. 

B. Diğer Cemaatlere Karşı Kaçınılması Gereken Davranışlar

Dinî cemaatler, gruplar arasında olması gereken müsbet ilişkilerden çok, gruplar 
arasında olmaması gereken davranışlardan çekinme konusunda ihtimam göstermek 
zorundadırlar. Bunların en önemlilerini şöyle sıralayabiliriz: 

1. Tekfir (Kafir Olmakla İtham Etmek)

Müslüman olduğu bilinen bir kimsenin İslam’dan çıkıp kafir olduğunu ileri sür-
mek tekfirdir. Bir Müslüman ancak sübûtu ve delaleti kat’î olan bir nassla sabit olan 
bir hükmü inkar ederse kafir olur. Buna göre bir kişi ancak delaletleri de kesin olmak 
şartıyla mütevatir bir Sünneti veya Kur’an’ın bir ayetini inkar ederse küfre girmiş olur. 
Namazın, orucun, zekatın, haccın farziyetini inkar etmek gibi. Halk arasında küfre gir-
menin sebebi olarak farz olan bir şeyin farziyetini, haram olan bir şeyin de haram 
oluşunu inkar etmek kişiyi küfre sokan durum olarak bilinir. Prensip olarak bu bilgi 
doğru gibi görünse de, burada gözden kaçan önemli bir durum vardır: Farz ve ha-
ramların önemli bir kısmı sübûtunda veya delaletinde zannîlik olan nasslarla sabit 
olmuştur. Mesela hadisler genellikle âhad veya şöhret yoluyla geldiklerinden, bu tür 
hadislerle sabit olan haramların inkarı kişiyi küfre sokmaz. Yine, illetin tesbiti konu-
sunda kıyasta zan olduğu için genel olarak bu yolla sabit olan haramları inkar etmek 
de kişiyi küfre götürmez. Dolayısıyla farz veya haram olduğu bilinen bazı hükümleri 
inkar etmek kişiyi fasık yapsa da küfre sokmaz.

Diğer taraftan, sübûtu ve delaleti kesin olan nassla sabit olan bir hükmün, illetin 
değişmesi ve zarûret hali sebebiyle değiştiğini söylemek de, kişiyi küfre götürmez.

Prensip olarak icma ile sabit olan hükümleri inkar etmenin kişiyi küfre sokacağı 
kabul edilir. Usûlcüler icmanın kesin bir delil olduğunu kabul etmekle birlikte, hiçbir 
usûlcü üzerinde icma vaki olan bütün hükümleri inkar etmenin küfür olacağı iddia-
sında bulunmamıştır. Fahreddin er-Râzî ise icma yoluyla sabit olan bir hükmü inkar 
eden kimsenin kafir olmayacağını ifade etmiştir.12

 İnkarı küfrü gerektirdiği ittifakla kabul edilen icma, senedi (dayanağı) kat’î olan 
icmadır. Bu tür icmalar ise oldukça azdır. Usûl-i fıkıhta icmanın mümkün olup olma-
dığı tartışması, bu açıdan önemlidir. İcmanın delil olduğunu kabul eden Ahmed b. 
Hanbel dahi, “Kim icma iddiasında bulunursa o yalancıdır; belki de insanlar ihtilaf et-
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miştir!”13 demek suresiyle, özellikle sahabeden sonra icma etmenin kolay kolay müm-
kün olmadığına işaret etmiştir. Fıkıh kitaplarında, hükmü icma ile sabit olduğu ifade 
edilen hükümlerin büyük çoğunluğu ya mezheb icmasıdır, ya da senedi zannî olan 
icmadır. Bu tür icmaları inkar eden kişi tekfir edilemez.

Şu halde kendisini Müslüman kabul eden bir kişinin tekfir edilmesinin yolu nere-
deyse kapalı gibidir. Allah’ın farz ve haram kıldığı hususları yerine getirmemek kişiyi 
günahkar ve fasık yapar, fakat bunların inkarı söz konusu olmadığı müddetçe kafir 
yapmaz. Ehl-i Sünnet’in görüşü böyledir.

Ancak İslam tarihinde Hz. Ali döneminden itibaren insanları kolayca tekfir eden 
bazı gruplar her zaman var olagelmişlerdir. Bunlar tekfir için “inkar” yerine, Allah’ın 
kesin hükmünün “işlenmemesi”ni yeterli sebep olarak görürler. Tarihte ilk defa tekfir-
de bulunan grup Hâricîlerdir. Gariptir ki, Muâviye ile arasındaki anlaşmazlığın çözü-
me kavuşturulması için Hz. Ali’ye hakemi kabul etmesi için ısrarda bulunan gruptan 
bazıları, sonradan kendisini “Allah’ın hükmünü bırakarak beşerin hükmüne başvur-
makla” itham etmişler ve ona taraftar olanların da küfre girdiklerini iddia etmişlerdir. 
Hâricîler, büyük günah işleyen kimseyi tekfir etmenin caiz olduğunu ileri sürmüşler 
ve bu iddialarına delil olarak Allah’ın emrine karşı gelme ile ilgili şu ayeti delil olarak 
göstermişlerdir.14 “Bir zamanlar biz, meleklere (ve cinlere); ‘Adem’e secde ediniz’ de-
dik. İblis hariç hepsi secde ettiler. O, yüz çevirdi ve büyüklük tasladı, böylece kafirler-
den oldu.”15 Esasen burada İblis sadece Allah’ın emrini yerine getirmeyi reddetmekle 
kalmayıp “Beni ateşten onu topraktan yarattın” demek suretiyle bu emrin doğruluğu-
nu da inkar etmiştir. 

Tekfirde aşırılık sebebiyle Hâricîler taşkın hareketlerde bulundular. Ancak zaman 
içinde bu hareketlerinin doğru olmadığını onlar da anladılar. Günümüzde Umman, 
Zengibar, Doğu ve Kuzey Afrika’da küçük topluluklar halinde bulunan Hâricîler, artık 
Müslüman çoğunluğu tekfir etmeyen, amaçlarına ulaşmak için de siyasî cinayetlere 
başvurmayan İbâdî mezhebine bağlı bazı gruplar halinde yaşamaktadırlar. 

Hâricilik büyük bir yumuşama içine girmekle birlikte Selefi gruplardan bazıları 
tekfir meselesini ön plana çıkarmaya devam etmektedirler. Günümüzde neredeyse 
bütün İslam ülkelerinde bu meseleyi sıkça kullanan kişiler mevcuttur. Tarihte bazen 
gruplar biter fakat fikirler bitmez. Benzen fikirler, karşı grupların içinde dahi yeşe-
rebilir. Günümüzde tekfire delil olarak daha çok Mâide suresinin 44. ayetinin sonun-
da yer alan “Allah’ın indirdiği ile hükmetmeyenler kafirlerin ta kendileridir.” ifadesi 
kullanılmaktadır. Ayetin bağlamına bakıldığında bu ayetin genel değil, özel bir anlam 
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taşıdığı anlaşılacaktır. Ayette geçen  “kâfirûn = kâfirler” ifadesiyle 41. ayetin başın-
da vasıfları şu şekilde anlatılan münafıklar ve Yahudilerdir kastedilmektedir: “Kalp-
ten inanmadıkları halde, ağızlarıyla ‘İnandık’ diyenler (münafıklar) ile Yahudilerden 
küfürde yarışanlar seni üzmesin. Onlar (Yahudiler) yalan uydurmak için (seni) din-
lerler,16  sana gelmeyen bir topluluk hesabına dinlerler. Kelimelerin (ifade içindeki) 
yerlerini bildikten sonra yerlerini değiştirir ve şöyle derler: “Eğer size şu hüküm veri-
lirse, onu tutun. O verilmezse sakının.”17

Bediüzzaman’a göre ayet ve hadislerin âmmına hâssına, mutlakına mukayyedine, 
daimî olanına geçici olanına bakmak gerekir: Bazı ayet ve hadisler vardır ki lafzen 
mutlak olduklarından hükümlerinin bütün zaman ve mekanlar için geçerli olduğu ka-
bul edilmiştir. Oysa bunlar takyid edilmiş, sınırlandırılmış olabilir. Bazı ayet ve hadis 
hükümleri de geçici oldukları halde daimî zannedilmişlerdir. Bazıları da mukayyed 
(sınırlı) oldukları halde genel anlamlı kabul edilmiştir.  Mesela, ayet veya hadiste “Bu 
şey, sözgelimi yalan söylemek küfürdür.” denilmiştir. Bu sözden maksat, “o sıfat ve 
özellik imandan kaynaklanmamıştır, o sıfat kafire yakışan bir özelliktir”, demektir. Bu 
cihetle yalan söyleyen kişi için “küfür etti” denilebilir, fakat bu kişi iman bakımından 
kafir olmaz. Çünkü bu kişi aynı zamanda mümin olmayı gerektiren başka vasıf ve özel-
liklere de sahiptir. Yalancılık sıfatının küfre delaleti olabilir. Fakat sıfatın delaletinde 
şüphe vardır. İmanın varlığında ise şüphe yoktur. Yalancılık, çoğu defa olduğu gibi, 
küfürden değil başka bir sebepten kaynaklanmış olabilir. Şüphe ile kesin bilginin hük-
mü ortadan kalkmaz. Dolayısıyla tekfire cüret edenlerin bu durumu iyi düşünmeleri 
gerekir.18  

Bedüzzaman’a göre Mâide Suresi 44. ayette geçen  “Kim hükmetmezse” ifadesi 
“Kim tasdik etmezse” manasında19 olduğundan İslam’a aykırı bir hükümle hükmeden 
kişi kafir olmaz. Ancak hükmün doğruluğunu tasdik ederek bu hükmü verirse bu ha-
riçtir.

İbn Ebü’l-İz el-Hanefî bu konuda şöyle diyor: “İster idareci olsun, ister halktan ida-
re edilen herhangi bir kimse olsun, her kim Allah’ın indirdiğiyle hükmetmenin gerekli 
olmadığını, kişilerin onları uygulayıp uygulamamakta serbest olduklarını iddia eder 
ya da bu konudaki Allah’ın emirlerini küçümseyecek olursa yine küfre girmiş olur. An-
cak Allah’ın emirlerinin üstünlüğüne ve bu hükümlere uymadığı takdirde ahirette ce-
zaya çarptırılacağına inandığı halde bu emirlere muhalefet ediyorsa küfre girmez.”20

Müslüman grupların birbirini tekfir etmesi İslam tarihinde hiçbir problemi çöz-
mediği gibi, aralarındaki düşmanlığı daha da arttırmış; gruplar arasında kan dökül-
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mesine sebep olmuştur. Müslümanlar itikâdî yönden mümin, münafık ve kafir diye üç 
kısma ayrılmakla birlikte, gerçek münafıkın kim olduğunu ancak Allah bilir. Biz zahire 
göre hükmederiz ve bu açıdan insanlar, mümin ve kafir şeklinde iki kısma ayrılırlar. 
Müslüman olduğunu söyleyen bir kimsenin dinin esaslarına aykırı hareketlerinden 
yola çıkarak kafir olduğunu iddia etmek bizim hakkımız değildir.  Bu gerçeği çok iyi bi-
len Bediüzzaman tekfirden şiddetle sakınırdı. Bu konuda çok hassas olduğunu bizzat 
kendisi açıklıyor: “Said’i bilenler bilirler ki, mümkün olduğu kadar tekfirden çekinir. 
Hatta sarih (açık) küfrü bir adamdan görse de, yine tevile çalışır, onu tekfir etmez.”21

Ayrıca Bediüzzaman tekfir etmenin şer’î bir emir olmadığını, dolayısıyla bir kişiyi 
tekfir etme neticesinde herhangi bir sevap kazanılamayacağını, eğer tekfirde haklılık 
yoksa manen bunun büyük zararı olacağı ikazında da bulunur: Madem kötülememek 
ve tekfir etmemekte dini bir sorumluluk yok,  fakat kötülemede ve tekfirde sorumlu-
luk var. Öyle ise kötüleme ve tekfir eğer haksız yere yapılırsa büyük zararı var; eğer 
hak yere yapılırsa bunun da hayır ve sevabı yoktur. Ayrıca din kötülememek ve tekfir 
etmemek sebebiyle insanlara bir sorumluluk yüklemediği için bunun şer’an hiçbir 
zararı yoktur. Gerçek böyle olduğu içindir ki, başta dört mezhep imamı, Ehl-i Beyt’in 
on iki imamı olmak üzere Ehl-i Sünnet, bu gerçeğe dayanarak Müslümanlar arasında 
eski zamanın fitnelerinin münakaşa edilmesini caiz görmemişler, bunda hiçbir fayda 
bulunmadığı gibi, büyük zararların olduğunu söylemişlerdir.22

Bediüzzaman tekfirde hiçbir fayda olmadığı, tersine büyük zarar olduğu için mek-
tep, medrese ve tekkenin mensuplarının birbirlerini tekfirden vazgeçmeleri hususun-
da onlara şöyle bir tavsiyede bulunmuştur: Medrese, mektep ve tekke mensuplarının 
fikir ayrılığı içinde olmaları ve meşreplerinin birbirine aykırı olması normal olmakla 
birlikte bu farklılık, İslam ahlakının esasını sarsmış, milletin birliğini çatallaştırmış 
ve onları medeniyetin gerektirdiği ileri düzeyden geri bırakmıştır. Zira biri aşırılığa 
(ifrat) kaçmış, diğeri tekfire, öteki de milleti saptırmaya devam etmektedir. Her biri 
diğerini cehaletle ve güvenilir olmamakla itham ediyor. Bu kötü durumdan kurtulma-
nın çaresi İslam’ın tevhid inancını esas alarak aralarında iyi ilişkiler kurup anlaşma 
yolunu bulmaktır. Orta yol üzere sulh edilerek birleşmeli ki ilerleme yolundaki uyum 
bozulmasın.23

Hz. Peygamber’in (asm) ifadesiyle “Her Müslümanın kanı, malı ve ırzı bir diğer 
Müslümana haramdır.”24 İfrat ve tefrit yoluyla hiç kimsenin mümin kardeşinin şer’an 
korunmuş olan haklarını çiğnemeye ve çiğnetmeye hakkı yoktur, bu bir haksızlıktır.

Kalpte olanı yalnız Allah bilir. Biz bu hususta zan, tahmin ve kanaatle hüküm vere-
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meyiz. Hz. Peygamber (asm), kendi zamanında bu şekilde hareket edenleri ikaz etmiş-
tir. Buna dair bazı örnekler şöyledir:

Resûlullah’la (asm) birlikte bütün seferlere katılmış olan Hâtıb b. Ebû Belteʻa, 
Mekke’deki yakın akrabalarını himaye ederler düşüncesiyle, Hz. Peygamber’in (asm) 
Mekke fethi için yaptıkları hazırlıkları gizli bir mektupla Mekke müşriklerine bildir-
mek istemişti. Bu teşebbüsü ortaya çıkan Hâtıb’ı, Hz. Ömer “Yâ Resûlellah! Müsaade 
et de şu münafığın boynunu vurayım.” demiş, Hz. Peygamber (asm) de kendisine şöyle 
cevap vermişti: “Hâtıb, Bedir savaşına katıldı. Sen nereden bileceksin ki, Cenâb-ı Hak 
Bedir ehlinin durumlarına muttalîdir ve onlar hakkında ‘Dilediğinizi yapın, Ben sizi 
bağışladım’ buyurmuştur.”25 Hâtıb b. Ebû Belteʻa, yaptığından pişman olmuş, Hz. Pey-
gamber’den (asm) özür dilemiş, O da onun özrünü kabul etmişti. 

Üsâme b. Zeyd harb esnasında “Lâ ilâhe illallah” diyen bir adamı, ölümden kurtul-
mak için böyle dediğini düşünerek öldürmüştü. Bu olay Hz. Peygamber’e haber veril-
diği zaman şiddetle kızmış ve Üsâme’yi çağırarak “Yâ Üsâme! Demek sen adamı ‘Lâ 
ilâhe illallah’ dedikten sonra öldürdün, öyle mi?!” diye kendisinin hatalı olduğunu söy-
ledi. Hz. Peygamber (asm) bu sözü o kadar çok tekrar etti ki neticede Üsâme, “(Böyle 
bir hatayı işlemektense) ‘keşke ancak o gün Müslümanlığa girmiş olsaydım’ diye te-
menni etmiştir.26 Üsâme yorum yoluyla adamı öldürmüş olduğu için Hz. Peygamber 
(asm) kendisine kısas, diyet ve kefaretten herhangi birinin tatbikini istememiştir.

Hz. Peygamber (asm) “Bir Müslüman bir kardeşine ‘kafir!’ dediği zaman mutlaka 
o söz, bu ikisinden birisine döner.”27 buyurmakla tekfirin netice itibariyle son derece 
tehlikeli bir itham olduğu ikazında bulunmuştur. Bu ifadeden “Eğer tekfir edilen şa-
hıs kafir değilse, tekfir eden kafir olur” şeklinde bir anlam çıkarmak mübalağalı olur. 
Resûlullah (asm) bu ifadeyle tekfir eden kişinin yanlış, hatta iftiraya varan bir söz söy-
lediğini ve bunun manevi sorumluluğunun yüksek olduğunu vurgulamak istemiştir. 
Said Nursi’nin tekfir konusunda orijinal görüşlerinden birisi de şöyledir: Bazı sözler 
literal olarak değerlendirildiğinde dalalet ve sapıklık ifade eder. Fakat bu sözü söyle-
yen kişi dalaletten oldukça uzaktır. Bazen de söz küfür görünür; fakat söyleyeni kafir 
olmaz.28

2. Techil (Cahillikle İtham)

Techil, cahil görmek demektir. Dinî gruplarda görülen önemli hastalıklardan biri 
de diğer grupları cahil görmektir, cehaletle ithamdır. Ne yazık ki bazı gruplar kolaylık-
la diğer cemaatleri cehaletle itham edebilmektedirler. 
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Hemen şunu ifade edelim ki, cemaatler arasındaki farklı görüşler, birinci derecede 
kurucularının ve önderlerinin görüş farklılığından kaynaklanmaktadır. Dinî cemaatle-
rin kurucu ve önderlerinin ise cahil kimseler olduklarını söylemek mümkün değildir. 
Halen toplumda yerleşmiş olan dinî cemaatlerin kurucularının birçoğu vefat etmiş 
olup bu cemaatleri onların halefleri ve talebeleri yönetmektedir. Bu cemaatlerin de 
her alanda yetişmiş elemanları ve ilim adamları mevcuttur. Özellikle cemaatleri şahs-ı 
manevi (manevi tüzel kişilik) olarak ele aldığımız zaman her cemaatin her şeyi bildi-
ğini söyleyebiliriz. Dolayısıyla cemaatler için gerçek anlamda bilgisizlik söz konusu 
olmadığından, onları cehaletle suçlamak doğru olamaz.

Cemaatlerde cehalet ithamına sebebiyet veren şey genellikle taassuptur. Cemaat 
sosyolojisinin bir gereği olarak her cemaat kendi önderinin görüşlerini doğru, buna 
aykırı olan görüşleri ise yanlış kabul eder. Bunun da en önemli sebebi, cemaatlerin 
kendi önderlerini velî, kutub, müceddid, mehdî gibi ilhama mazhar ve bilgisi vehbî 
olan kişiler olarak kabul etmeleridir. Cemaat mensuplarının bir kısmına göre önderin 
bilgisi Allah tarafından teyid edilmiş olan bir bilgidir. Diğer cemaatlerin önderleri ise 
bu seviyede olmadıklarından onların bilgilerine itibar olunmaz.

Cemaatlerde ilham unsuruna olduğundan fazla bir fonksiyon yüklendiği açıktır. 
Maalesef ilham yoluyla elde edildiği ifade edilen bilgiler, peygamberlere vahiy yoluyla 
gelen bilgiler gibi açık, net ve kesin olarak kabul edilmektedir. Halbuki İslam akaidin-
de ilhamın varlığı ve vukuu kabul edilmekle birlikte, bu yolla elde edilecek bilgi, baş-
kası için delil olmaz. Cenâb-ı Allah  “Nefse ve onu en güzel bir biçimde şekillendirip fü-
cur ve takvasını ilham edene yemin ederim ki…”29 buyurmakla ilhamın bir “kabiliyet” 
olduğunu beyan etmiştir. Bu kabiliyet sebebiyle insan tefeyyüz eder, keşfte bulunur. 
İlham, sezginin de üstünde insanın Cenâb-ı Allah ile kurduğu ilişki neticesinde kişinin 
kalbinde hasıl olan bilgidir. Bu bilgi genellikle gölgeli ve karışıktır. Ancak akıl ve vah-
yin süzgecinden geçmesi halinde kullanılabilir bir duruma gelir. Bazen ilhama mazhar 
olan kişiler bu bilgiyi süzmesini de bilirler. Sünûhât, hads gibi bilgi kaynakları, bir 
nevi ilhamla elde edilir. Dolayısıyla bunlar da ilhamın kısımlarındandır. Ancak ilhamın 
vahiy olmadığı bilinse de, doğrudan Allah tarafından önderin kalbine bırakılan bir 
bilgi şeklinde kabul edildiğinden, cemaat mensupları tarafından önderlerinin sözleri 
“mutlak doğru” olarak algılanır. Bundan da taassup ve tadlîl doğar. 

Problem cehalet değil, ilham meselesine haddinin pek fevkinde bir değer atfedilmesi-
dir. Gerçekte ortada bir cehalet olmadığından kimsenin kimseyi techil etme hakkı yoktur.

Bediüzzaman Osmanlı döneminde en çok mektep-medrese-tekke arasındaki ih-
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tilaf ve techilden şikayet etmiştir: Yüz defa söylemişim, yine söyleyeceğim: Çıkar yol 
medrese, mektep ve tekkenin mensuplarının uzlaşması ve barışmasıdır. Aralarında 
fikir alış-verişi yaparak aynı maksatta birleşmeleri lazımdır. Üzülerek söylüyorum ki, 
onların düşüncelerinin birbirine zıt olması birliği ortadan kaldırdığı gibi, mizaçları-
nın birbirine ters olması da ilerlemeyi durdurmuştur. Her biri kendi mesleğinde taas-
sup içinde olup diğerinin mesleğini basit görmekle, ya geri kalarak ya da ileri giderek 
birbirlerini sapıklık ve cehaletle itham ediyorlar. Oysa İslamiyet, dışarıda cismanî bir 
şekilde görünse, bir konağı mektep, bir odası medrese, bir köşesi zaviye, salonu dahi 
hepsinin toplandığı geniş bir mekan olup; geniş ve aydınlık salonda hepsi birbirinin 
noksanını tamamlamak için şura oluşturmuş bir meclis şeklinde görünür.30

3. Tahkîr (Başkasını Küçük Görmek)

Cemaatlerin önemli hastalıklarından biri de bazen birbirlerini küçük görmeleri ve 
aşağılamalarıdır. Bir cemaatin bir diğer bir cemaati tahkir etmesi, onları cahil görme-
si, hizmet alanlarını önemsiz veya daha az önemli bulmaları, çok çalışmalarıyla birlik-
te etraflarına adam toplayamamaları gibi sebeplerden kaynaklanır. İyi bilinmelidir ki 
Allah için yapılan her iş, ne kadar küçük de olsa önemlidir. Muvaffak olup olmamak 
her zaman çalışmaya veya şartlara uygun hareket etmeye bağlı bir husus değildir. Al-
lah kimi muvaffak kılmak isterse o muvaffak olur. Allah indinde tek üstünlük sebebi 
vardır, o da takvadır. Ne iş yaparsa yapsın kimin takvası fazlaysa, Allah indinde en 
üstün odur. Dolayısıyla hiç kimsenin hiç kimseyi tahkîr etmeye hakkı yoktur.

Kur’an güzel ahlak öğütleriyle doludur; Hz. Peygamber (asm) de güzel ahlakı ta-
mamlamak üzere gönderilmiştir. Bu ahlakın içinde küfür, tahkir, başkasını küçük gör-
mek yoktur. Cenâb-ı Allah müşriklerin putlarına sövülmesini dahi yasaklamıştır. Hz. 
Peygamber  (asm) ya hayır söylemeyi ya da susmayı tavsiye etmiştir.

Resûl-Ekrem (asm) Mekke’yi fethedince kendisine, İslam’a ve ümmetine her türlü 
kötülüğü yapan Mekke müşriklerine şöyle seslendi: “Şimdi size ne yapacağımı bek-
liyorsunuz!” Onlar “Sen kerem sahibi bir kardeş ve kerem sahibi bir kardeş çocuğu-
sun!” dediler. O da “Hadi gidin, serbestsiniz!”31 diyerek, onlara ne ceza verdi, ne kötü 
bir söz söyledi, ne de tahkir etti.

4. Tenkit  

Bediüzzaman anlaşmazlık konusu olan bir mesele varsa, bu konuda doğrudan 
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tenkit etmek yerine meşveret etmeyi tavsiye eder ve bu konularda meseleyi çok sıkı 
tutmayı uygun bulmaz. Çünkü herkes bir meşrepte olmaz. İnsanların birbirlerine 
müsamaha ile bakmaları gerekir.32 Ona göre bizim “en müthiş maraz ve musibetimiz, 
cerbeze ve gurura istinad eden tenkittir. Tenkit insaf ile yapılırsa hakikatın ortaya çık-
masına vesile olur. Fakat tenkit gururdan kaynaklanırsa, tahripkar ve parçalayıcı olur. 
Müthişin en müthişi olan tenkit de, iman hakikatleri ve dini meseleler hakkındaki ten-
kittir.33 

Bediüzzaman şahsına karşı yapılan haksız tenkitleri dahi “başım üstüne kabul 
ediyorum” diyerek tenkit sahiplerine cevap verme lüzumunu dahi hissetmemiş,34 ta-
lebelerine de, karşı itiraza ve haklı tenkide sevkedilmeleri halinde “Biz, değil böyle 
cüz’î hukukumuzu, belki hayatımızı ve haysiyetimizi ve dünyevî saadetimizi Risale-i 
Nur’un en kuvvetli rabıtası olan tesanüde feda etmeye mükellefiz. O bize kazandırdığı 
netice itibarıyla dünyaya, enaniyete ait herşeyi feda etmek vazifemizdir.” diyerek ne-
fislerini susturmalarını tavsiye etmiştir.35

5. Haset 

Cemaatler arasında olmaması gereken unsurlardan birisi de haset ve kıskançlıktır. 
Şahıslar arasında bu his geniş yer bulduğu gibi cemaatler arasında da görülür. Hz. 
Peygamber (asm) hasedi eski ümmetlerden beri herkese sirayet eden ve dine büyük 
zarar veren bir hastalık olarak görür ve ümmetini şöyle ikaz eder: “Size eski ümmetle-
rin hastalığı sirayet etti: Bu, hased ve buğzdur. Bu kazıyıcıdır. Bilesiniz; kazıyıcı derken 
saçı kazır demiyorum. O dini kazıyıcıdır. Nefsimi kudret elinde tutan Zat-ı Zülcelal’e 
yemin ederim, sizler iman etmedikçe cennete giremezsiniz. Birbirinizi sevmedikçe de 
iman etmiş olmazsınız. Birbirinizi sevmeye yardımcı olacak şeyi haber vereyim mi: 
Aranızda selamı yaygınlaştırın.”36

Bediüzzaman da bu dehşetli hastalığa karşı talebelerini şöyle uyarmıştır: “Kardeş-
lerim! Enaniyetin içimizde en tehlikeli ciheti, kıskançlıktır. Eğer sırf Lillâh için olmazsa, 
kıskançlık müdahele eder, bozar. Nasıl ki bir insanın bir eli, bir elini kıskanmaz ve gözü ku-
lağına hased etmez ve kalbi aklına rekabet etmez; öyle de, bu heyetimizin şahs-ı manevi-
sinde herbiriniz bir duygu, bir âza hükmündesiniz. Birbirinize karşı rekabet değil, bilakis 
birbirinizin meziyetiyle iftihar etmek, mütelezziz olmak bir vazife-i vicdaniyenizdir.”37

Hizmet açısından da cemaatlerin birbirlerini kıskanmak yerine, birbirlerini tebrik 
etmeleri, birbirlerine teşekkür etmeleri gerekir. Cemaatlerin yaptığı hizmetler, genel 
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olarak sosyal sorumluluk (farz-ı kifaye) çerçevesinde mütalaa edilebilecek olan faa-
liyetlerdir. En azından Müslümanlardan bir kısmının bu hizmetleri gerçekleştirmesi 
gerekir. Bu hizmetleri kim gerçekleştirirse sevabını o alır, fakat diğerlerinin üzerinden 
de yükümlülük kalkmış olur. Dolayısıyla her hizmet ehli, aynı zamanda başkalarını 
günahtan kurtaran manevî bir kahraman hükmündedir. Bu durumda bizi günahtan 
kurtaran bir kardeşimize nasıl kin bağlayabilir ve onu nasıl kıskanabiliriz! Olsa olsa 
bu kardeşlerimize gıpta ile bakabiliriz. Yani onları kıskanmak yerine onları örnek alıp, 
onlar gibi hizmet etmeye çalışmalıyız.

Hasedin çaresi şudur: Hased eden adam, haset ettiği şeylerin sonucunu düşünme-
li. O zaman rakibinde olan dünyevî güzellik, kuvvet, makam ve servetin fani ve geçici 
olduğunu görecektir. Hasedin faydası az, zahmeti çoktur. Zaten uhrevî meziyetlerle 
ilgili konularda haset olamaz. Eğer bu tür konularda da bir adam hased ederse; ya 
kendisi riyakardır veya ahiret malını dünyada mahvetmek istiyordur veyahut hased 
ettiği kişiyi riyakar zanneder, ona haksızlık eder, zulmeder.

Hased eden adam, hased ettiği kişiye gelen musibetlerden dolayı memnun olur, 
nimetlerden dolayı da mahzun olursa, kaderin ve İlahî rahmetin o adama ettiği iyilik-
lerden küsmüş olur. Adeta kaderi tenkit ve rahmete itiraz ediyor. Kaderi tenkit eden, 
başını örse vurur, kırar. Rahmete itiraz eden, rahmetten mahrum kalır.38  

Sonuç

“Müminler ancak kardeştir” düsturuna en çok riayet etmesi gerekenler, İslam top-
lumunda kardeşliği tesis etmeyi gaye edinmiş olan dinî cemaatlerdir. Her hayırlı işin 
pek çok muzır manileri olduğu gibi, dini cemaatlerin de önlerine içten ve dıştan, ne-
fisten ve şeytandan, yakın ve uzak çevreden pek çok manîler çıkıp aralarındaki dost-
luk ve kardeşliği bozmaya çalışırlar. Cemaatlerin bütün bu muzır manîlere aldırmayıp 
gerek dünyada muvaffak olmak, gerekse Allah’ın rızasını elde etmek için aralarında 
kardeşliği, yardımlaşmayı ve ittifakı sağlamak mecburiyetindedirler. Cemaatler için 
bu tesanüd farz-ı kifaye mesabesinde olan bir vazifedir. Zira bu zamanda farz-ı kifaye 
mesabesinde olan birçok vazife, onların şahs-ı manevîlerine teveccüh etmiş bulun-
maktadır.
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