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Öz

Din bireysel ve toplumsal boyutları olan bir olgudur. Toplumsal boyutları olan din 
olgusu,  kolektif yapılar içinde kendisini ifade edebilmektedir. İnsanların, dini grup ve 
cemaatler içerisinde aidiyetler ve tutumlar geliştirmesi çok doğal bir durumdur. Sos-
yal bir olgu olan dinin, tarikat ve cemaat gibi kolektif yapılar oluşturması, dini grupla-
rın siyaset, ekonomi, sağlık ve eğitim gibi alanlarla iç içe geçmesine neden olmuştur. 
Cemaat ve siyaset ilişkileri, en gerilimli ilişki alanlarından birisidir. Ülkemizde birçok 
grup, tarikat ve cemaat olmasına rağmen, bunların siyasetle kurdukları ilişkiler çok 
yoğun tartışmalara ve gerilimlere neden olmuştur. Cemaatlerin siyaset ve devlet le 
ilişkileri nasıl olmalıdır sorusu, ülkemizin sağlıklı bir dini, sosyal ve siyasi hayata ka-
vuşması açısından büyük önem taşımaktadır. Bu çalışmamızda cemaatlerin ve tari-
katların alanının devlet olmadığını, devlet ve cemaatin birbirinden ayrılması gereken 
olgular olduğu ifade edilecektir. Devletten bağımsız olmaları gereken cemaatlerin ve 
tarikatların, sosyal yapılar olarak siyaset yoluyla güç elde etmek yerine, demokratik 
ve şeffaf bir şekilde siyasete görüşlerini açıklamak suretiyle katkıda bulunabilecekleri 
ayrıca ifade edilecektir. Devlet-siyaset-cemaat ilişkilerinin ne olması gerektiği konu-
sunda ortaya müspet hareket ve imana hizmet kavramları çerçevesinde bir anlayış 
ortaya koyan Said Nursi’nin görüşleri, siyaset ve cemaat ilişkileri konusunda yol gös-
terici özelliğe sahip olduğu ayrıca vurgulanacaktır.
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Abstract

Religion is phenomenon, which has individual as well as social dimensions. As a 
social phenomenon, religion has been manifested itself within collective structures. 

* Prof. Dr., Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi
   Gönderim Tarihi: 24.02.2017, Kabul Tarihi: 25.04.2017

23

Köprü • Sayı 137 • Mayıs-Haziran-Temmuz-Ağustos 2017 • ISSN: 1300-7785 • ss 23-45



It is a normal attitude for many people to form a religious identity within religious 
groups or orders. Religious groups and orders have been active in many parts of   soci-
al life, such as economics, health, politics, commerce, media, education and so on.The 
relationship between religious groups and orders and politics is an important ques-
tion, which has been debated for along time.In this paper, it is argued that religious 
groups and orders must be active in social life, but  not in the areas of politics and 
state.Religious orders and groups must openly express their  political views and their 
relations with politics and state must be transparent.Said Nursi, a modern Muslim 
scholar, develops an approach, which based on the concepts of positive  behavior, and 
service to Quran and faith.Nursi’s approach  focused on faith and Quran, not on  poli-
tics and state. Nursi’s approach shows religious orders and groups can pursue their 
religious and moral objectives without involving in politics and state.
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Giriş

İnsan hayatında din her zaman var olan bir tecrübe kategorisidir. Din, sanat, felse-
fe, bilim ve ahlak gibi temel tecrübe kategorilerini insan tek başına yaşamamaktadır. 
İnsan, dindarlık tecrübesini tek başına yaşadığı gibi,  aynı inancı paylaşan insanlarla 
bir araya gelip inancının kurumsal ve sosyal bir boyutta yaşanmasını da istemekte-
dir. Dindarlık ve sosyallik olguları birlikte var olan olgulardır. Hristiyanlık, Yahudilik 
ve İslam gibi dinler, dinin bireysel alanın ötesinde, cemaat gibi formlarda toplumsal 
düzeyde yaşanmasını teşvik etmekte, değer vermekte ve yüceltmektedirler. Dinin, bi-
reysel sınırların ötesinde yaşanması durumu, cemaat dediğimiz yapının oluşumunu 
sağlamaktadır.

Kişinin, dini cemaat içinde yaşaması, dini bir zorunluluk değildir. Dinin kendisi, 
cemaat olgusunu olmazsa olmaz olarak dayatmamaktadır. Cemaat, teolojik olmaktan 
ziyade, psikolojik ve sosyolojik bir ihtiyaç olarak karşımıza çıkmaktadır.  İnsanın ha-
yata dair kendisine uygun bir anlam çerçevesine sahip olma şeklindeki psikolojik ge-
reksinimi ile kişinin kendisini bir toplumsal ilişkiler ağı içine yerleştirme ihtiyacının 
kişiyi sosyal psikolojik bir arayışa yönelttiğini söyleyebiliriz. Kişi, cemaate mensup 
insanların sayısı arttıkça kendisinin doğru yolda olduğuna dair kanaati güçlenmekte 
ve güçlü bir sosyal yapı içinde olmaktan dolayı kendisini güvende hissetmektedir. Ce-
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maat içinde olmak,  kutsal bir birlik içinde olmak olarak düşünülmekte, insanın doğru 
yolda kalabilmesi için mutlaka cemaat içinde kalması gerektiğine inanılmaktadır. Ce-
maatler, insanlar arası çeşitliliği yansıtmaları beklenen, psikolojik ve sosyal birliktelik 
ihtiyacından doğan insani yapılardır.

İnsani Yapı olarak Cemaat

Cemaat olgusu dini nitelikte ortaya çıktığı zaman,  çoğu zaman cemaatlerin insa-
ni yapılar olduğu gerçeğinin unutulduğu görülmektedir. Cemaat, insani ihtiyaçları ve 
beklentileri karşılamak üzere oluşturulan ve kurgulanan yapılar olmalarına rağmen, 
cemaatin kendisini kutsallaştırma, ilahileştirme ve dinleştirme şeklindeki sapmalara 
yönelmesi ciddi bir sorundur. Hiçbir cemaat, kutsal ve ilahi bir yapı değildir. Hiçbir 
cemaatin kullandığı kitaplar, kutsal metinler değildirler. Cemaatlerin, bazı insanların 
tecrübeleri sonucu kurgulanan yapay insani oluşumlar olduğu gerçeği unutulmamalı-
dır. Cemaat olgusunun varlığı normaldir, anormal olan şey ise cemaatin kendisini din 
yerine ikame ederek dinselleştirmesi ve kutsallaştırmasıdır. Hiçbir cemaatin dinin ye-
rine ikamesi mümkün olmadığı gibi, dini tekeline alması ve dinin tek temsilcisi olarak 
din adına konuşması da mümkün değildir. Cemaatin kendisini din yerine ikame etme-
si, cemaatperestlik olarak ifade edebileceğimiz bir yozlaşma ve çürüme durumunun 
ortaya çıkması demektir. 

İnsani yapılar olarak cemaatler, eleştiriden muaf değildirler. Her insani yapı gibi, 
bütün cemaatlerin görüşleri,  kaynakları, liderleri, teşkilatları, hiyerarşileri ve faali-
yetleri açık bir şekilde eleştirilmelidir. Kendisini eleştiriye ve yeniliğe kapatan her 
cemaat, kapalı, otoriter ve totaliter bir kült olma tehlikesiyle karşı karşıyadır. Bir ce-
maatin, hem içeriden hem dışarıdan kendisini eleştiriye açık tutması çok önemli bir 
husustur.

Cemaatlerin Misyonu

Cemaatler, değişik dini yorumların geniş toplumsal kesimler içinde yayılmasını, 
kurumsallaşmasını ve gelişmesini sağlarlar. Cemaat, toplum içinde yayılırken cemaat 
popülizmi olarak niteleyebileceğimiz halk kitlelerini etkileme gücü yüksek duygusal, 
efsanevi,  yüzeysel, kuralcı ve otoriter bir takım fikir ve yaklaşımların sosyalleşmesini 
sağlayabilirler. Cemaatin görevi, cemaat popülizmi yapmak değildir. Cemaatin görevi, 
insanlara sağlıklı anlam çerçevelerinin oluşumuna imkan sağlayarak toplumsal aidi-
yet ve güvenlik ihtiyaçlarını karşılamaktır.
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Cemaatler,  toplumu oluşturan hücreler gibi olmalıdırlar. Bir cemaatin, içinde bu-
lunduğu toplumu ortadan kaldırmaya çalışması veya onun dışında olması sağlıklı de-
ğildir. Başka bir ifade ile her cemaat, sivil toplumsal yapının bir parçası olmak için 
çaba sarf etmeli, kendisini geliştirmeli ve olgunlaştırmalıdır. Sivil toplumsal yapının 
bir parçası olma anlamında sivil toplum kuruluşu haline gelebilmek, her cemaatin 
önünde büyük bir meydan okuma olarak durmaktadır. Sahici anlamda sivil toplum 
kuruluşu haline gelebilmesi için bir cemaatin, her kişiyi birey olarak kabul etmesi la-
zımdır. Her bireyin farklı olduğu, farklı tercihlerde ve faaliyetlerde bulunma özgür-
lüğünün olduğunu,  bireyin bütün toplumsal yapılara karşı eleştirel bir tutum içinde 
olabileceğini, bireyin istediği toplumsal yapıya girip çıkabileceğini, bireyin bütün faa-
liyetlerinin ancak gönüllülük temelinde yapması gerektiğini kabul edilmesi lazımdır. 

Cemaatlerin, bireye tahakküm eden, bireye dediklerini yaptırtan yapılar olmama-
ları lazımdır. Bir cemaatin gerçek anlamda sivil toplumsal yapının bir parçası olabil-
mesi için şu üç unsurun varlığı, olmazsa olmaz derecede önem arz etmektedir. İlk 
olarak cemaat, faaliyetlerini gönüllülük temelinde yerine getirmelidir. İkinci olarak 
cemaat, yapmış olduğu faaliyetleri kendisi finanse etmelidir. Hiçbir şekilde devlet, ce-
maatin finansörü ve sponsoru olmamalıdır. Üçüncü olarak cemaatin, hiçbir şekilde 
faaliyetlerinde şiddeti kullanmaması gerekmektedir. Zora dayanan, devletin finansö-
rü olduğu ve şiddet kullanmayı meşru gören hiçbir yapının, adı cemaat bile olsa, sivil 
toplum kuruluşu olarak adlandırılması mümkün değildir.

Cemaatler, Seçilmiş Topluluklar Değildirler!

Dini nitelikte birtakım fikirleri,  idealleri veya uygulamaları gerçekleştirmek için 
bir araya gelen cemaatlerin kendilerini seçilmiş, kurtuluşa ermiş ve özel misyonlara 
sahip yapılar olarak görme vehmine düşebildikleri sık rastlanan bir durumdur. 

Kendilerini kutsallaştırıp kendilerine özel konum ve görevler atfeden dini grupla-
rın,  normal sivil toplumsal aktiviteler yerine, hiç yapmamaları gereken faaliyetlerde 
bulunduklarını, siyaset, istihbarat, bürokrasi, lobi ve ekonomi gibi alanlara güç dev-
şirmek için yöneldiklerini görmekteyiz. Bu tarz yapılar, çok kolaylıkla dış odaklarla 
işbirliği yapabilmekte ve onların hegemonya aracı haline gelebilmektedirler.

Dini gruplar arasında Mehdi, Mesih, Deccal, Hz. İsa’nın dönüşü,  beklenen kurtarıcı, 
rüyaların bilgi kaynağı kabul edilmesi gibi inanç ve tutumlar, bir dini grubu kolaylıkla 
siyasileştirebilmektedir. Mehdilik adı altında bir dini grup, kolaylıkla önüne küresel 
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düzeyde siyasal iktidarı ele geçirme gibi hedefler koyabilmekte ve Mehdi merkezli bir 
siyasal teoloji çerçevesinde örgütlenebilmektedir.

Cemaatler, aslında dini temsil eden kurumlar olmaktan ziyade, dini kendilerine 
göre icat eden yapılardır. Her cemaatin kurucu dini metinlerinin, pratiklerinin, ör-
gütlenmelerinin ve doktrinlerinin kendilerine özgü bir nitelik taşıması, her cemaatin 
aslında çoğu zaman din icat etme faaliyeti içinde olduğunu göstermektedir. Cemaat 
dediğimiz yapıların güçlü sosyal, ekonomik, siyasal, örgütsel ve ritüalistik çerçevele-
re sahip olması, çoğu zaman cemaatin din karşısına alternatif din olarak çıkmasına 
neden olmaktadır. Cemaat ve din geriliminde, çoğu zaman cemaatin dine karşı üstün 
geldiği görülmektedir. Dinin ne olduğundan ziyade cemaatin ne dediği ve yaptığı,  ce-
maat mensupları için daha önemli görülebilmektedir.

Hegemonik Güç olarak Cemaatler

Bugün ülkemizde cemaatler ve tarikatler, kendilerine ait kurumlarda veya me-
kanlarda, dini irşat ve eğitim veren yapılar olmaktan öte işlevlere ve güçlere sahip 
durumdadırlar. Cemaat ve tarikatlar, bugün büyük siyasal, iktisadi, sosyal, eğitimsel 
ve uluslararası yapılara dönüşmüş durumdadırlar. Cemaatlerin, siyaset başta olmak 
üzere devlet içinde ve toplumsal düzeyde kendilerinin etkin olacağı alanlar, konumlar 
ve mevziler elde etmek için yoğun bir çaba içinde oldukları görülmektedir. Her alanda 
etkin ve kontrol eden güç olmak isteyen cemaat ve tarikatların hegemonik güç olma 
niteliğinin ön plana çıktığını söyleyebiliriz.

Cemaat ve tarikatlar, etkin güç olmanın, devlet ve siyasette hegemonya kurmanın 
yolunun devlet imkanlarından, kaynaklarından ve kurumlarından maksimum düzey-
de pay almaktan geçtiğini düşünmektedirler. Birçok tarikat ve cemaatin, kendilerine 
özgü bir duruşu olmadığını, devlete göre kendilerini konumlandırdıkları ve düşün-
dükleri görülmektedir. Cemaatler ve tarikatlar, devletten bağımsız sivil toplumsal olu-
şumlar olmak yerine, devletin uzantısı yapılar olarak karşımıza çıkmaktadırlar.

Cemaatlerin Ekseni: Liderperestlik

Cemaat ve tarikatların en bariz karakteri, kişi yani lider merkezli olmalarıdır. Kişi 
merkezlilik, bir dini cemaatin gerçek anlamda bir sivil toplum kuruluşu haline gelme-
sinin önünde engel oluşturmaktadır. Sivil toplum kuruluşları, bütün kişilerin gönül-
lülük temelindeki katılımlarına açık olmakla beraber, cemaat ve tarikatların çoğunda 
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her şey lider konumunda görülen kişi etrafında dönmektedir. Liderin her dediğini 
yapma ve lideri model alıp taklit etme, cemaat içinde en erdemli davranış olarak dü-
şünülmektedir. 

Lider görülen kişinin kitaplarını sürekli olarak okuma, onları ezberleme, tekrar 
etme ve propagandasını yapma, çok yaygın tutumlardır. Lider merkezlilik, ortak ve 
gönüllü katılımı ortadan kaldırmaktadır. Cemaatlerde lider olan kişilerin hırslı kişi-
ler olmaları halinde,  cemaatin bütün siyasal, sosyal ve ekonomik ilişkileri, onların 
hırslarına göre şekillenebilmektedir. Cemaatlerde merkezde olan lider kişi etrafında 
oluşan kişiler veya gruplar bulunmaktadır. Bunlar kendilerini dini açıdan çok bilenler 
veya liderin havarileri olarak görebilmektedirler. Cemaat ve tarikatlarda güç merkezi, 
aslında lider ve onun etrafındaki grup etrafında yoğunlaşmaktadır. Siyasal yapıları-
mızda lider sultası olduğu gibi, dini cemaatlerimizde de lider sultası bulunmaktadır. 
Cemaatin varlığı, aslında liderin varlığına bağlıdır. Her şeyin ölçüsü cemaatin lideridir. 
Cemaatin lideri konumunda olan lider, siyasal ilişkileri kurmaktadır. Siyasal partiler 
kuran cemaat liderleri bulunduğu gibi, cemaatlerini partilerin uyduları haline getiren 
cemaat liderleri de bulunmaktadır.

Lider merkezlilik, cemaatleri öz eleştiri mekanizmasının işlemediği dar ve otori-
ter yapılar haline getirmektedir. Her erdemli özelliğin imam, şeyh, hocaefendi veya 
Mehdi konumunda düşünülen lider kişide olması gerektiği şeklindeki anlayış, diğer 
insanların kişisel düşüncesinin, fikrinin, bilincinin, kapasitesinin ve gelişiminin körel-
mesine yol açmaktadır. Ululaştırılan liderin öngördüğü siyasal, ekonomik ve toplum-
sal çıkarlar uğruna,  cemaat dediğimiz yapı içinde yer alan bütün kişilerin hayatları 
verimsiz bir şekilde heba edilebilmektedir.

Cemaatler ve Siyasetin İstismarı

Cemaatlerde ağırlıklı olan aktivitenin siyaset ve ticaret alanlarına odaklandığı, din, 
ibadet ve ahlak alanlarının arka plana itildiği görülmektedir. Cemaat olgusunun siya-
set ve ticaretle özdeşleştiği günümüzde cemaatlerin siyaseti yoğun bir şekilde araç 
olarak kullanma girişimlerine rağmen, cemaatlerde derin bir demokratik sivil bilincin 
ve hassasiyetin olmadığı görülmektedir. Cemaatler, siyasal iktidarların onayını alacak 
işler yaparak sosyal, bürokratik ve ekonomik çıkarlarını gerçekleştirme şeklinde bir 
yol izlemektedirler. 

Cemaatler, aslında siyaseti istismar etmektedirler. Cemaatler, siyaset bastonuy-
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la devletin ve toplumun bütün kılcal damarlarına yerleşebilmekte ve örgütlenebil-
mektedirler. Cemaatler, siyaset bastonuyla çok güçlü bir şekilde ayakta kalacaklarını 
düşündüklerinden dolayı, siyasete ve devlete mesafeli olmaya hiçbir şekilde yanaş-
mamaktadırlar. Siyaset istismarı, cemaatlerin demokratik ve sivil bilinçten yoksun 
olduklarını ortaya koymaktadır.

Siyaset bastonuna dayanmayı ve onu her türlü şekilde kullanmayı esas alan ce-
maatler, yönetimi ve menfaati esas alan çıkar merkezli oluşumlara dönüşmektedirler. 
Ticaret, sağlık ve eğitim başta olmak üzere her alanda örgütlenen cemaatler,   sayısız 
holdinglere sahip olmakla bilinmektedirler. Toplum, bugün bir cemaati sahip olduğu 
marketiyle, hastanesiyle, üniversitesiyle, kolejiyle, okuluyla, holdingiyle, televizyo-
nuyla,  yurduyla ve diğer ticari işletmeleriyle tanımaktadır.  Cemaatler,  tabanlarını 
kendi doğal müşterileri ve tüketicileri olarak konumlandırmaktadır. Ticari ve siyasal 
hayatta cemaatler, sağduyu,  Tevhid, ihlas, tekbir ve tesettür gibi kavramları marka 
ismi olarak kullanmaktadırlar. İman, ilim ibadet, irşad ve ahlak alanları, bugün cemaat 
faaliyetlerinde sözde hale gelmiş durumdadır. İman, ilim, irşad ve ahlak alanları vitri-
ni güzel göstermek için kullanılmakta, bu kavramlar kitleleri etkilemek için kullanılan 
duygusal zafiyetler olarak istismar edilmektedir. Ahlakın, ilmin ve imanın tüketilmesi, 
çok ciddi bir maneviyat sorununun doğmasına yol açmaktadır.

Cemaatlerin Yozlaşan Realitesi ve İmajı

Cemaatlerin devletten, siyasetten ve ticaretten bağımsız olmamaları, onların ni-
teliği ve imajı konusunda toplumsal zihinde derin soruların oluşmasına neden ol-
maktadır. Toplumun önemli kesimi, cemaatlere ve tarikatlara, korkuyla, şüpheyle ve 
güvensizlikle yaklaşmaktadır. Dini, ahlaki ve manevi ilkelerin ve değerlerin topluma 
anlatılmasına ve ulaştırılmasına yoğunlaşması gereken cemaatlerin, ticaret ve siya-
setle özdeşleştirilmeleri üzerinde ciddiyetle düşünülmelidir. Cemaatler, yalın ve net 
nitelikteki iman ve İslam hakikatlerini insanlara ulaştırmak gibi büyük bir meydan 
okumayla yüz yüzedirler. Bu meydan okumaya cevap verebilmek için cemaatlerin 
iman ve irşad faaliyetlerini sağlıklı bir iletişim ve eğitim yoluyla gerçekleştirmeleri 
gerekmektedir.

Cemaatler, Allah rızası için imana, ilme, irşada, İslam’a ve insana hizmet eden açık 
ve şeffaf yapılar olmalıdırlar. Yoğun siyasi ve ticari faaliyetlerinden dolayı cemaatler 
hakkında, gizli kapaklı işler çeviren sakıncalı ve gayri meşru örgüt görüntüsünün ve 
imajının yerleşmeye başladığı görülmektedir. Dini nitelikteki bir cemaatin gizli ka-
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paklı bir işi olamaz ve olmamalıdır. Gizli kapaklı işler çeviren, bütün hareket ve ör-
gütlenmesini takiyye üzerine inşa eden, şiddet kullanmayı meşru gören bir yapının 
cemaat olarak nitelenmesi mümkün değildir. Böyle bir yapı olsa olsa karanlık bir kült 
ve örgütten başka bir şey değildir.  Devlete sızmak, devlet içinde kadrolaşmak sure-
tiyle devlet kurumlarını cemaatleştirmek, devlette ana mevzileri ele geçirmeye çalış-
mak için gizli ve sinsi planlar yapmak ve faaliyetlerde bulunmak, cemaat olgusunun 
varoluş gerekçesini ortadan kaldırdığı gibi, onu yasadışı, din dışı ve toplum dışı  gayrı 
meşru bir yapı haline de getirmektedir.

Cemaat-Devlet İlişkisi

Cemaat dediğimiz yapının, devleti ele geçirmek veya devleti kendi hizmetine sok-
mak gibi bir görevi yoktur. Devleti kullanmak,  demokratik sivil bir amaç olmadığı 
gibi,  böyle bir amaç dini ve ahlaki de değildir. Cemaat dediğimiz yapının, gerçek an-
lamda yoğunlaşması gereken yer devlet değil, toplumdur. 

Toplumun aile,  madde bağımlılığı, çevre,   eğitim, fakirlik, cehalet, aile içi şiddet, 
çocuk istismarı, terörizm, çarpık şehirleşme, fuhuş, savaş ve mültecilik gibi can yakıcı 
insani problem alanlarında,  cemaatlerin faaliyet göstermeleri gerekmektedir. Devlet 
ve cemaatin kesin bir şekilde birbirinden ayrılması fikrinin içselleştirilmesi lazımdır. 
Devlet devlet olmalı, cemaat cemaat olmalıdır. Devletin cemaat, cemaatin devlet olma-
ya kalkması halinde, ikisinin de ortadan kalkması kaçınılmaz olmaktadır.

Said Nursi’nin devlet ve siyaset arasında kurduğu ilişki çok ilginçtir. Nursi, temelde 
devletin devlet, cemaatin cemaat olması gerektiği yaklaşımını savunan bir Müslüman 
âlimdir. Devlet ve siyaset, hayatı boyunca Said Nursi’nin peşinde olmuştur. Ancak Nur-
si’nin ortaya koyduğu tutum, siyasetsizlik ve devletsizliktir. Kendi peşini bırakmayan 
devletin ve siyasetin varlığına rağmen Nursi,  devletin ve siyasetin peşinden koşma-
mıştır. Risale-i Nur doktrini, devlete ve siyasete kendi hizmetinde kullanacağı bir araç 
olarak bakmamaktadır. Nursi, maksimum düzeyde siyaset ve devlet alanına karışıl-
mamasını ve onlardan uzak kalınmasını vurgulamaktadır.1 

Risale-i Nur’un hizmetinde siyaset ve devlet olmayacağı gibi, devlet ve siyasetin 
hizmetinde olan Risale-i Nur’un var olması da mümkün değildir. Risale-i Nur, devlete 
ve siyasete dayanan bir doktrin değil, Kur’an ve Allah’a dayanan bir harekettir.2 
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Risale-i Nur’un Merkez Değeri: İhlas

Risale-i Nur’un devlet ve siyaseti arkasına alması,  Risale-i Nur’un varoluş gerekçe-
si olan ihlasın ortadan kalkması demektir. Bir harekette ihlas ortadan kalktığı zaman 
ortaya çıkacak durum, yozlaşma, çürüme ve bozulmadır. İnsan ilişkilerinin sahih bir 
şekilde oluşumunu ve gelişimini sağlayan olgu, ihlastır. İhlasın varlığı, sahih ilişki-
nin oluşumu ve gelişimi demektir. İhlasın yokluğu ise, insani ilişkilerin sonlanması 
demektir. Nursi’ye göre ihlasın varlığı çözüm,  yokluğu ise sorundur. Siyaset ve dev-
letle bütünleşen bir Risale-i Nur olgusunun artık ihlasını ve kendisini yitireceğinin 
farkında olan Nursi, ihlası,   bütün insan ilişkilerinin başı, ortası ve sonu olarak ko-
numlandırmaktadır.3 Risale-i Nur’un ihlas uğruna siyasete hiçbir değer vermediğini 
Nursi şu şekilde ortaya koymaktadır: “Neden, ne dâhilde, ne hariçte bulunan cere-
yanlara ve bilhassa siyasetli cemaatlere hiçbir alâka peyda etmiyorsun? Ve Risale-i 
Nur ve şakirdlerini mümkün olduğu kadar o cereyanlara temastan men ediyorsun? 
Hâlbuki eğer temas etsen ve alâkadar olsan, birden binler adam Risale-i Nur dairesine 
girip, parlak hakikatlerini neşredeceklerdi. Hem bu kadar sebepsiz sıkıntılara hedef 
olmayacaktın?” Nursi’nin bu soruya cevabı nettir:  “Mesleğimizin esası olan “ihlâs” 
bizi men ediyor… Hakaik-ı îmaniye ve hizmet-i Nuriye-i kudsiye, kâinatta hiçbir şeye 
alet olamaz. Rıza-yı İlâhîden başka bir gayesi olamaz. Hâlbuki şimdiki cereyanların 
tarafgirane çarpışmaları hengâmında bu sırr-ı ihlâsı muhafaza etmek, dinini dünyaya 
alet etmemek müşkülleşmiş. En iyi çare, cereyanların kuvveti yerine, inayet ve tevfik-i 
İlâhiyeye dayanmaktır.”4 

Siyasetin partizanlık ve fanatizm olarak anlaşıldığı, algılandığı ve uygulandığı bir 
zeminde insan ilişkilerinin medeni ve ihlas çerçevesinde yürümesi mümkün değildir. 
Fanatizm ve partizanlık şeklindeki siyaset, bütün insan ilişkilerini zehirleyecek bir 
güce sahiptir. Nursi, siyaset ve partizanlığın ihlası bozan özüne sürekli vurgu yapmak-
tadır: “İman dersi için gelenlere tarafgirlik nazarıyla bakılmaz. Dost düşman, derste 
fark etmez. Hâlbuki siyaset tarafgirliği, bu manayı zedeler, ihlâs kırılır.”5 İhlas, ilişki-
lerimizi insanileştirirken, fanatizm olarak siyaset bizi körleştirmekte, çürütmekte ve 
tüketmektedir.

Büyük Tehlike: Siyasetin Dini Araçsallaştırması

Fanatik siyasetin çok ciddi yozlaştırıcı bir anlamı ve işlevi vardır. Fanatizm ve par-
tizanlığı putlaştıran çarpık siyaset, ihlası inkar ettiği için din dahil her şeyi siyaset 
için araçsallaştırılmaktadır. Siyaset, dinin insan için bir araca dönüşmesi, başka bir 

31

Köprü • Sayı 137 • Mayıs-Haziran-Temmuz-Ağustos 2017 • ISSN: 1300-7785 • ss 23-45



ifade ile dinin istismar edilmesi olgusunun oluşumuna neden olmaktadır. Nursi, di-
nin dünya için istismar edilmemesi için siyasetten uzak durmaya dikkat çekmektedir. 
Risale-i Nur, sadece insan hayatında derin bir iman tecrübesinin oluşumuna hizmet 
etmelidir. Nursi, Risale-i Nur’un İttihad-ı İslam politikasına alet edilmesi için kulla-
nılmasına bile karşı çıkmıştır.6 İman hizmetinin  araçsallaştırılamayacağını söyleyen 
Nursi, imanın, hiç kimsenin ve hiç bir şeyin kölesi veya nesnesi olamayacağını söyle-
mektedir: “İman hizmeti, iman hakaiki, bu kâinatta her şeyin fevkindedir, hiçbir şeye 
tâbi ve alet olamaz..”7 İslam hakikatinin bütün siyasetlerin üstü olduğunu ve İslam’ı 
kendisi için bir araç olarak kullanmanın  hiçbir siyaset tarzının haddi olmadığını Nur-
si ilan etmektedir. Risale-i Nur’un insana iman hizmeti sunma dışında herhangi bir 
siyasi gaye için araçsallaştırılması,  İslam’ın, imanın,  Kuran’ın ve Risale-i Nurun inkar 
edilmesi ve saptırılması anlamına gelmektedir.8 Kur’an ve dinin siyasete alet edilme-
si halinde, onların yüksek mana ve değerinin düşmesinden, değersizleşmesinden ve 
ucuzlaşmasından Nursi, ciddi bir şekilde kaygı duymaktadır.9 Risale-i Nur, sadece ve 
sadece Kuran hakikatlerinin anlaşılmasında derin bir kaynak ve araç olmanın dışında 
başka bir alanda kullanılmamalıdır.

İman Hareketi Olarak Risale-i Nur

Dinin varoluş nedeni, güç ve iktidar arayışı değildir. Güç ve iktidar peşinde koşan 
bir dinin sapkın bir paganizmden başka bir şey olmadığı açıktır.  Risale-i Nur, ken-
disini siyaset ve devlet merkezli olarak değil, imansızlığa karşı iman hareketi olarak 
konumlandırmaktadır:  “Ben imanın cereyanındayım, karşımda imansızlık cereyanı 
var. Başka cereyanlarla alakam yok.”10 Nursi’nin düşüncesinde Risale-i Nur güce ve 
cereyana değil, Allah’a, ahlaka ve imana dayanmaktadır.

Siyaset dediğimiz olgu, hayatın tamamı demek değildir. Siyaset, insan hayatı içinde 
birçok faaliyet alanından sadece birini oluşturmaktadır. Siyasetin hayatın kendisiyle 
özdeşleştirilmesi veya hayatın ana faaliyeti haline getirilmesi insanın hayatını heba 
etmesi anlamına gelmektedir. Bu dünyada insanın misafir olduğunu unutmaması, in-
sana ebedi saadeti kazandıracak iman, maneviyat ve ahlak gerçeğinin farkında olması 
ve her türlü dünyevi kazanımın bu dünyada kaldığına dikkat çeken Nursi, dünyayı 
ahiret üstünde tutmanın yıkıcı ve verimsiz bir çaba olduğunu etkili bir karşılaştırma 
ile ifade etmektedir. Dünyanın hiçbir şekilde ahirete tercih edilemeyeceği konusunda 
Nursi derin bir farkındalık oluşturmak istemektedir.11 

Nursi, siyasetle yoğun bir şekilde meşgul olmanın verimsizliğini düşünmenin ya-
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nında, onun iman hizmetinin saflığını bozan bir niteliğe sahip olduğuna da dikkat çek-
mektedir.12 Nursi, günlük siyasi meselelere yoğun bir şekilde dalmış ve boğulmuş bir 
talebesini ikaz ettiğini şöyle ifade etmektedir: “Risale-i Nur’un bir talebesini tecrübe 
ettim. Acaba bu heyecan, şimdiki siyasete karşı ne fikirdedir, diye Boğazlar hakkında 
boşboğazlığı münasebetiyle bir-iki şey sordum. Baktım, alâkadarane ve bilerek ce-
vap verdi. Kalben, yazık dedim. Bu, vazife-i nuriyede zararı olacak. Sonra şiddetle ikaz 
ettim.”13 Siyasetin abartılmaması, insan hayatının amacı haline getirilmemesi gerek-
mektedir. Siyaset, birtakım dünyevi ihtiyaçları yerine getirmek için yapılması gereken 
araçsal bir faaliyettir. Siyasetin araç olmaktan çıkarılıp amaç haline getirilmesi,  insa-
nın mutsuzluğuna, verimsizliğine ve dağılmasına neden olmaktadır.

Risale-i Nur’a Göre Cemaat Nedir? Ne Değildir?

Cemaat denilen insani ilişkiler sistemin üç şey olmaması gerekmektedir. Cemaatin 
devlet, siyaset ve çete olmaması gerekmektedir. Cemaatin devletin güdümünde veya 
devleti güdümüne almaya çalışan siyasi ve karanlık bir yapı veya çete olmaması lazım-
dır. Devlete göre cemaat olmayacağı gibi, cemaate göre devlette olmaz. Nursi, Risale-i 
Nur hareketinin hiçbir şekilde çete, grup veya komitacılık olmadığını ve olamayaca-
ğını kesin bir dille ortaya koymaktadır.14 Risale-i Nur, cemaat olgusunun siyaset ve 
devletin dışında oluşturulmasını esas almaktadır. Risale-Nur açısından cemaat dedi-
ğimiz ilişkiler, siyaset ve devletin dışında var olan,  bireysel, toplumsal, ahlaki, imanî 
ve manevi açılardan bir bütün olarak insanın inşasını amaçlayan, Allah rızası için bir-
birleriyle ilişki kuran insanların oluşturduğu doğal bir yapıdır. Başka bir ifade ile Risa-
le-i Nur açısından cemaat,  farklı insanların tanışmak, bilişmek ve yardımlaşmak için 
bir araya geldikleri insan ilişkiler formudur. Cemaat dediğimiz yapının temel özelliği, 
devletten ve siyasetten bağımsız olması, hiçbir şekilde devleti ve siyaseti ele geçirmek 
için yönetme ve hükmetme saplantısı içinde olmamasıdır. Cemaat dediğimiz ilişkiler 
yapısında devletten ve siyasetten tam olarak bağımsızlık esastır.  Nursi, siyasete anga-
je olmak halinde siyaset karşısında özerkliğin ve mesafenin çok iyi kaybedileceğinin 
farkındadır, çünkü siyaset makinası her şeyi ve herkesi kendisine hizmet eden araç-
lara dönüştürmektedir.15 Devletin güdümünde olan veya devleti güdümüne almaya 
çalışan bir yapı,  cemaat olmayı hak edemez, olsa olsa devletin bürokratik bir kurumu 
olur. 

Nursi’nin öngördüğü cemaat yapısında alttan üste doğru kast sistemleri ve katı 
hiyerarşik bir piramit yoktur. Risale-i Nur’un cemaat öngörüsünde bütün insanların 
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birbirine bir tarağın dişleri gibi eşit olması asıldır. Hocaefendilerin, kutupların, Meh-
dilerin, abilerin, ablaların ve imamların olduğu bir yapı,  cemaat değildir. Böyle bir 
yapı, çete hiyerarşisinin kutsallık kılıfına büründürülmesidir. 

Cemaat dediğimiz şey, aslında bütün insanlığı kapsayan ümmet yapısının pratik 
düzeyde gerçekleştirilme formudur. Bütün insanlar, insanlar arası ilişkilerde onur ve 
özgürlük sahibi varlıklar olarak birbirlerine eşittirler. Eşit olan, birbirine yardımlaş-
mak suretiyle insani ihtiyaçlarını karşılamaya çalışan ve Allah rızasından başka hiçbir 
siyasi ve iktisadi amacı taşımayan insani ilişkiler ağının adı cemaat olarak formülleş-
tirilmektedir. Nursi, Kur’an’a hizmet etmeyi amaç edinme anlamında Hizbullah olarak 
nitelenebilecek Müslümanlar olduklarını, bu amacın dışında olan her türlü ithamı, 
yaklaştırmayı ve suçlamayı reddetmektedir.16

Risale-i Nur’un Kopernik Devrimi: Siyasetperestlikten İman Merkezliliğe

Siyaset ve devletin dinin hizmetinde olması gerektiği ya da siyaset ve devletin dine 
hizmet eden bir araca dönüştürülmesi şeklinde çok ayartıcı ve çekici bir yaklaşım var-
dır. Dinin hizmetinde olan devlet ve siyaset fikri, düşünce ve kültürümüzde çok derin 
kökleri olan bir yaklaşımdır. Risale-i Nur, aslında bu köklü yaklaşımdan büyük bir ko-
puşu temsil eden bir duruşu ortaya koymaktadır. Risale-i Nur, Müslüman toplumların 
ve dünyanın günümüzde karşılaştığı sorunların çözüm yolunun ve aracının siyaset ve 
devlet olmadığını esas almaktadır. 

Risale-i Nur, siyaset ve devlete öncelik vermeyerek ve onları merkeze almayarak 
farklı bir alana dikkat çekmektedir. Risale-i Nur açısından dünyada büyük bir ahlak ve 
iman krizi yaşanmaktadır. İnsanlık durumunda yaşanan mevcut hali, ahlak ve iman 
krizi olarak belirleyen Risale-i Nur, merkezine siyaset ve devleti değil, iman ve Kur’an’ı 
almaktadır. Siyaset ve devlete öncelik veren yaklaşım, atları arkaya, arabayı öne koy-
maya benzemektedir. Siyaset ve devletin önceliğinin esas alındığı bu yaklaşımda yol 
kat etmenin ve ilerlemenin sağlanamayacağı açıktır. Ancak siyaset ve devleti arkaya, 
iman ve Kur’an’ı öne koyan Risale-i Nur, atlar ve arabayı olması gereken yerlere ko-
yarak ileriye doğru yol almanın ve gelişmenin olmasına imkan vermektedir. İman ve 
Kur’an sahih anlamda idrak edildikçe ve yaşanıldıkça karşılaşılan ahlaki, eğitimsel, 
sosyal ve siyasal sorunların çözüm yoluna gireceği ön görülmektedir. Risale-i Nur, ik-
tidarı, siyaseti ve devleti, hakim veya mahkum, muhalefet veya iktidar olarak hiçbir 
şekilde ve konumda hedeflemeyen, sadece imanı, Kuran’ı ve insanı merkeze alan sa-
hih bir insani ilişkiler hareketidir.
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Manevi Şahsiyet olarak Cemaat

Cemaat formunda insani ilişkiler hareketinde herkesin birbirine eşit olması gerek-
mektedir. İnsani ilişkiler üzerinde hiç kimse din, kabile, milliyet ve aile gibi bağlar ileri 
sürerek tekel kuramaz. İnsani ilişkiler alanı, hiç kimseye ait olmayan, ama herkesin 
kendisini ona ait hissedebildiği bir alandır. Cemaat formunda insani ilişkilerde asıl be-
lirleyici olan, o ilişkiler içinde yer alan insanların sayısal çokluğu veya azlığı değildir. 
İnsani ilişkilerde nicelikten çok niteliğin, yani insanlar arası muhabbet,  uhuvvet ve 
insaniyet bağlarının güçlü olmasını esas aldığı için Nursi, Risale-i Nur hareketini bir 
şahs-ı manevi olarak nitelemektedir. Risale-ı Nurun şahs-ı manevisinde hiçbir şekilde 
siyaset ve devlete referans yapılmamaktadır. Şahs-ı Manevi kavramının içine herkes 
dahildir. Hiç kimse kendisini şahs-ı manevi kavramının üstünde ayrıcalıklı konumlara 
sahip hakim, şeyh, mürşit, Mehdi, kutup, imam gibi konumlarda göremez. Başka bir 
ifade ile şahs-ı manevi kavramı, insan ilişkilerini, belirli bir şahsın veya grubun teke-
line vermemektedir. Kişinin veya grubun ortadan kalkmasıyla insan ilişkileri sonlan-
mamaktadır. Şahs-ı manevi denilen insani ilişkiler ağında insanları birbirine bağlayan 
unsur iman, İslam ve insanlıktır. 

Şahs-ı manevi dediğimiz insani ilişkiler ağında bütün bireylerin aynılaşması veya 
homojen insanlar topluluğu olarak düşünülmesi diye bir şey yoktur. İnsanlar arasın-
da var olan farklılıklar, takva ölçüsü çerçevesinde kişileri farklı erdemli davranışları 
gerçekleştirmeye yöneltmelidir. Şahs-ı manevi dairesi içerisinde uhuvvet bağlarıyla 
birbiriyle bağlı kişiler, birbirlerinin olumlu özelliklerini kendi aralarında bir çekeme-
mezlik ve rekabet konusu haline getirmemeli, “kardeş kardeşin faziletlerinde fena 
olma” bilinciyle hareket etmelidirler. 

Nursi, şahs-ı manevi kavramıyla insan ilişkilerinde iktidar saplantısının zehirleyici 
etkisini azaltmaya, iman ve insanlık bilincini derinleştirmeye çalışmaktadır. İktidar ve 
yönetmeyi tercih etmek yerine kişiler, kendi aralarında grup çalışması diyebileceği-
miz teşrik-i mesai ve iş bölümü olarak ifade edebileceğimiz taksim-i amal yaklaşımını 
benimsemelidirler.17 

Nursi’nin yaklaşımında kardeşlik bağları içinde bireylerin dayanışması ve iş bölü-
mü yapması, gerçek anlamda bir güç doğurmaktadır.18 Kişilerin erdemli davranışları 
veya başarıları, onlara siyaset ve iktidar alanını belirleme ve etkileme şeklinde üst bir 
misyon yüklememektedir. İman ve Kur’an hizmetinde yapılan erdemli bir davranışın, 
siyaset, iktidar, ticaret ve devlet alanlarında yükselmek için kullanılması,  o davranışın 
fazilet ve ihlas niteliklerinin ortadan kalkması anlamına gelmektedir. Siyaset alanının 
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insani ve ihlas açısından yıkıcı rekabetlere ve çekişmelere yol açtığının farkında olan 
Nursi, insanların iman hizmetinde daha fazla çalışarak enerjilerini bu alana verimli 
bir şekilde kanalize etmeleri gerektiğini düşünmektedir.

Cemaatin Kendisi Amaç Değil, Araçtır!

Cemaat adı altında bazı yapıların siyaseti, ticareti ve devleti ön plana almaları, ce-
maatin bizzat kendisinin amaç haline gelmesi anlamına gelmektedir. Cemaatin varlı-
ğının devamı, güçlenmesi ve hakimiyeti için bütün enerji ve çalışma, siyaset, ticaret ve 
devlet alanlarına kanalize edilmektedir. Cemaatin bizatihi kendisi bir amaç değildir. 
Cemaat,  insani araçtan başka bir şey değildir. Asıl amaç, iman ve Kur’an hakikatlerine 
hizmet etmektir. 

İman ve Kur’an hizmetinin cemaatin varlığı ve gücü için etkili bir araca dönüştü-
rülmesi, büyük bir yozlaşma ve çürümeye neden olmaktadır. Nursi, iman hizmeti için 
hiçbir dünyevi karşılık beklenmemesi gerektiğini söylemektedir.19 Dinin ve ilmin bir 
geçim vasıtası haline getirilmesini, Nursi şiddetle reddetmektedir. İman ve Kuran hiz-
metini amaç olmaktan çıkarıp kendilerini onun yerine geçiren yapılar, aslında siyasi, 
ticari, diplomatik, askeri, istihbari ve lobici nitelikte bir çıkar ve tahakküm çetesinden 
başka bir şey değildirler. Cemaat adı altında siyasi ve ticari çıkarlarını amaç haline 
getiren çeteler, devlete, siyasete ve ticarete hakim olmak için dini, ahlakı ve imanı 
kolaylıkla harcamakta ve onlardan vazgeçmektedirler. İman ve ahlak yerine cemaat 
ve siyaseti amaç haline getiren yapılar için Allah, Kur’an ve iman dahil bütün değer-
ler, inançlar ve ibadetler, onların çıkarlarına hizmet eden araçlara indirgenmektedir. 
İman ve ahlakın amaç, siyaset ve cemaatin araçlardan başka bir şey olmadığı hiçbir 
şekilde unutulmamalı ve bunların yerleri birbirleriyle değiştirilmemelidir. 

Cemaatin kendisini amaç haline getirdiği bir yapı içinde Allah rızasını kazanmak 
sözde ve içi boş bir söz haline gelmektedir. Risale-i Nur’un şahs-ı manevi konsepti 
içerisinde temel ilke olan Allah rızası, her şeyin başı, ortası ve sonudur. Cemaat de-
nilen ve dini nitelikte faaliyet gösteren yapıların çoğu, Allah rızasını esas almayan, 
kendilerini amaç haline getiren, siyasal, sosyal ve ekonomik güçlerini geliştirmenin ve 
yaymanın peşinde olan yapılar olarak karşımıza çıkmaktadırlar. Cemaatin kendisini 
amaç haline getirmesi ve Allah rızasını içi boş bir söz haline getirmesi, cemaat emper-
yalizmi ve hegemonik cemaat olarak niteleyebileceğimiz yapıların ortaya çıkmasına 
neden olmaktadır.
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Cemaat emperyalizmi ve hegemonik cemaat konseptleri, cemaatlerin esas faaliyet 
olarak kendilerine daha fazla taraftar toplamak, başka bir ifade ile daha fazla insan 
gücüne sahip olma yarışı içine girmeleri,  toplumsal hayatta sosyal iktidar konumu-
na gelmek ve toplumsal çevrelerde kendileri hakkında olumlu kamuoyu oluşturmak 
şeklindeki amaçların gerçekleşmesinin peşinde koşarak emperyal ve hegemonik nite-
likte kendilerine her alanda koloniler oluşturmaya çalışmalarını ifade etmektedir.  Ce-
maat adı altında aslında insanı ve toplumu tahakküm altına almaya çalışan bir cemaat 
kolonyalizmi olarak ifade edebileceğimiz derin bir tehdit ve tehlike ile karşı karşıya 
olduğumuzu söyleyebiliriz. Cemaat kolonyalizmi kavramsallaştırması içinde baktığı-
mızda, bugün dini nitelikte olduğunu iddia eden birçok grubun,  ticareti asıl faaliyet 
alanı getirerek sayısız şirketten oluşan holdingleşme sürecini yaşadığı, devlete ve si-
yasette varlığını derinleştiren partizan yapılar olarak faaliyet gösterdiği veya taraftar 
tabanını arttırarak toplumsal hayatın bütün kılcal damarlarını kontrol etmek isteyen 
sosyal bir çete gibi davrandığı görülmektedir. Nursi’nin ortaya koyduğu şahs-ı manevi 
kavramı, cemaatin siyasi, sosyal ve ticari nitelikte bir çeteye dönüşmesine engel ol-
mayı ve cemaatin sahih bir amaçtan sapmayan bir yapı olarak kalmasını sağlamaya 
yönelik bir kavramsallaştırma olarak karşımıza çıkmaktadır.

Cemaatin kendisini amaç haline getirip siyaset, devlet ve ticaret alanlarında yo-
ğunlaşması, cemaatin elitleri diyebileceğimiz iktidar gruplarının oluşmasına zemin 
hazırlamaktadır. Cemaatin elitleri, cemaatin eğitim kurumlarında, siyasal ilişkilerin-
de, ticari ağlarında, medya organlarında, sağlık girişimlerinde, lobi faaliyetlerinde kı-
sacası her şeyinde kontrolü ve hakimiyeti sağlamaktadırlar. Cemaat elitleri, kendile-
rini baş olarak görürken,  cemaat tabanını ise ayaklar olarak görme eğilimindedirler. 
FETÖ çetesinde ortaya çıktığı gibi,  tabanın hizmet, ortanın ticaret, tavanın ise ihanet 
olduğu yıkıcı ve yoz piramit karşımıza çıkmaktadır. Cemaat elitleri, kendilerini en üst-
te gören, doğruya sahip olarak en doğruyu yaptığına inanan, hizmetten çok yönetme-
nin kendi imtiyazları olduğunu düşünen bir cemaat haramilerini andırmaktadırlar. 

Cemaatin, siyaset ve ticareti öne alması, cemaati çeteleştirdiği gibi,  cemaatin elit 
insan kaynaklarını da haramileştirmektedir. Cemaat üzerinden siyaset ve ticaretle 
kurdukları ilişkiler sayesinde kendilerine büyük hegemonya alanı açan cemaatperest 
yapılarda imam, abi, abla, mürşit, Mehdi gibi isimler alan azınlık kesim, genelde,  ce-
maatin tabanını küçümsemekte, onları cahil, edilgen ve yönlendirilebilir basit kişiler 
olarak görmekte, onların yapacağı en iyi şeyin cemaatin hamallığını yapmak olduğu-
nu düşünmektedir. Allah rızası yerine cemaatperestlik olarak ifade ettiğimiz tutumun 
sonucu olarak, cemaatin rızası ve çıkarı esas alındığında, insanın insanı kullanması 
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kadar, insanın insanı aşağılaması ve hor görmesi olarak ifade edebileceğimiz gayri 
insani durum da ortaya çıkmaktadır.

Cemaatperestik ve Kişiliksizleşme

Siyaset, ticaret ve devletin merkeze alınması, cemaatperestlik, hegemonik cemaat 
veya cemaat kolonyalizmi dediğimiz cemaatin tek amaç haline getirilmesi durumunu 
ortaya çıkarmaktadır. Cemaatperest hegemonik çetelerin yaptığı en önemli iş, insan-
ların kişiliksizleştirilmesidir. Cemaatperest yapı içinde insanlar silikleşmekte, edil-
genleşmekte ve nesneleşmektedirler. Cemaatperest yapılar, Allah rızasını arka plana 
attıkları için, insanların Allah’a değil, kendilerine kul olmalarını istemektedirler. Ce-
maatin rızasını elde etmek için çalışmak ve fedakarlıkta bulunmak en erdemli davra-
nış olarak değerlendirilmektedir. Allah rızası yerine cemaatperestliğin kaim olması, 
insanları cemaat adı altında baskının hâkim olduğu bir ağın içine düşürmekte, insan 
en değerli şeyini, yani özgürlüğünü yitirmekle karşı karşıya kalmaktadır. Cemaatpe-
restliğin olduğu bir yapıda insanların özgün özelliklerine, yeteneklerine ve kapasite-
lerine hiçbir şekilde değer verilmemekte, onlardan sadece denileni yapmaları isten-
mektedir. FETÖ tarzı cemaatperest yapıların birer insan öğütme ve kıyma makinesine 
dönüşmesinin nedeni budur. Cemaatperest yapılarda insanın, buz misali çete denilen 
havuz içinde erimesi yani yok olması beklenmektedir. 

Nursi’nin şahs-i manevi olarak ifade ettiği yapı içinde insanın buz gibi erimesi de-
ğil,  iman ve Kur’an kökleri üzerinde gelişen ve büyüyen güçlü bir ağaç gibi var olması 
hedeflenmektedir. Şahs-ı manevi olarak nitelenen aydınlık mecliste insanların işbir-
liği ve dayanışması istenmektedir. Siyaset, ticaret ve devlet alanlarında seçkinlerin 
haramiye, cemaatin çeteye dönüşmemesi için şahs-ı manevi olarak Risale-i Nur’un 
nurani meclislerinde insanların özgürce işbirliği yapması, dayanışması iletişim ve 
etkileşim içinde bulunması hedeflenmektedir. Risale-i Nur’un şahs-ı manevi niteliği 
taşıyan meclislerinde hiç kimse mürit, şeyh, abi, abla veya imam değildir. Şahs-ı ma-
nevi niteliği taşıyan Nur meclisinde, hiç kimse kula kul olmadığı gibi, cemaatperest bir 
kulda değildir. Risale-i Nur’un nurani meclisinde herkes, sadece Allah’a kul olmanın 
çabasını göstermeli ve sadece Allah rızasını kazanmak için birbiriyle işbirliği yapan ve 
yardımlaşan eşit ve hür kardeşler olmalıdırlar. 

Nur Meclisi Allah rızası için müsbet hareket etmeyi ilke edinmiş, ilişkiyi, işbirliğini 
ve dayanışmayı esas alan manevi bir birlikteliktir, çünkü o “… sırf hizmet-i imaniyede 
halis bir kardeşlik ve uhrevi bir tesanüddür.”20 Risale-i Nur’un öngördüğü sosyal ilişki 
modelinde tevazu, şefkat ve tefekkür temelinde kardeşlik ilişkisi vardır. Nursi’ye göre, 
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“Muhabbet, uhuvvet, sevmek, İslamiyet’in mizacıdır, rabıtasıdır.” Nur meclisindeki 
kardeşler arası ilişki,  şeyh-mürit ilişkisi tarzı ast-üst ilişkisi olarak kurgulanamaz.

Müsbet Hareket ve Siyasetten Radikal Kopuş

Siyaset, ticaret ve devlet alanlarının iman hizmetinde menfi ve yıkıcı sonuçlara 
yol açmasından dolayı Nursi, bu alanlardan radikal bir şekilde kopuşun olması ge-
rektiğini söylemektedir.21 İman hizmeti ancak müsbet hareket ile mümkündür. Menfi, 
ötekileştirici, nefrete dayalı ve düşmanlık doğuran hiçbir davranış, müsbet olarak de-
ğerlendirilemez. Müsbet hareket,  cemaatperestlik, siyasetperestlik ve devletperestlik 
başta olmak üzere bütün fanatizmleri reddetmekte, kişinin sadece kendi mesleğini ve 
yolunu hak bilerek, onun dışındaki her şeyi kötülemesi, öcüleştirmesi ve değersizleş-
tirmesi şeklindeki tutum şiddetle reddedilmektedir.22 Cemaaatperestlik, fanatizm ve 
partizanlık, iman hizmetiyle bağdaşmayan yıkıcı davranış biçimleridirler. Farklılıkla-
rı düşmanlık haline getirmemek ve insanlar arası kardeşlik bağlarını zayıflatmamak,   
müsbet hareketin gereğidir. Devlet ve siyaset alanlarına angaje olmamak, Kur’an da-
vasını ve iman hizmetini yegane amaç haline getirmek, hiçbir şahsı veya grubu merke-
ze almamak, insanlar arası ilişkilerde meşvereti esas almak, ihlas ve uhuvvet bağlarını 
güçlü tutmak, iman hizmeti için hiçbir maddi veya dünyevi karşılık beklememek, iman 
hizmetini hiçbir şeye alet etmemek, sadece Allah rızasını gözetmek, iman hizmetinde 
insan sayısını arttırmak yerine insani gelişimi yükseltmeye önem vermek müsbet ha-
reketin temel noktalarıdır. 

Allah rızasına uygun ahlaki ve imanî bir hayat yaşamak için çaba gösteren şahs-ı 
manevisi olan Nurani yapıların veya meclislerin iktidar peşinde koşan siyasi partiler 
olmadıkları gibi,  dünyaya ve hayata karşı olan,  dünyada ne olup bittiğiyle ilgilenme-
yen ucube yapılarda değildir. Nursi, müsbet hareket olarak nitelediği davranış biçi-
miyle Allah rızası için iman hizmetinin yapıcı ve sürekli bir şekilde insani imkan ve 
sınırlar içinde yerine getirilmesini öngörmektedir.23 Nurani yapılar, ahlaki ve imanî 
pratikler, yollar, amaçlar ve idealler çerçevesinde beşeriyet içinde iman ve ahlak mey-
velerinin olgunlaşması ve verimli hala gelmesi için çaba göstermelidirler.

Nursi, bir iman ve kardeşlik meclisinde insanlar arasındaki ilişkinin kardeş ve dost 
şeklinde sınıflanabileceğini göstermektedir. Allah rızası için iman ve Kur’an hizmetini 
uygulamaya çalışan kardeşler ve dostlar olarak şiddet, fanatizm, partizanlık, devleti 
ele geçirme, ekonomik çıkarların peşinde koşma şeklinde bütün aşırılıklardan ve yoz-
luklardan uzak bir şekilde, gizli ve karanlık teşkilatlanmalara gitmeyen saf ve şeffaf 
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bir müminler topluluğu olduklarını ve bu topluluğun manevi kişiliğinin esas olduğu-
nu vurgulamaktadır. Nursi, hayatı boyunca siyaset ve devlet peşinde koşan biri olma-
dığını ifade ederken,  devlet ise ona sürekli olarak gizli siyasi amaçları olan bir örgü-
tün kurucusu gözüyle yaklaşmıştır. Siyasi ve ticari başta olmak üzere bütün çıkarları 
ve amaçları esas almayan Nursi, iman hizmetinde bulunanları uhrevi ameller şirketi 
(şirket-i amal-i uhreviye) olarak görmekte, bütün kardeşlerin Allah rızası için yapmış 
oldukları amellerden birbirlerinin hissedarı olduklarını söylemektedir.

Uhrevilik, Dünyaperestlik ve Cemaat

Din adına ortaya çıkan yapıların siyasete, devlete ve ticarete angaje olması, onları 
iktidar mücadelesine sokmakta ve dünyevi hareketler haline getirmektedir. Cemaat-
perestlik, dinin arkaya plana atılıp dünyanın ön plana çıkması demektir. Cemaat dedi-
ğimiz bir yapının görevi, devleti ele geçirmek veya siyasi aktörlerden herhangi biriyle 
iktidarı paylaşmaya kalkmak değildir. Cemaatin asli misyonu, siyasette ve devlette 
iktidar olmak değildir. Cemaat dediğimiz yapıların hiç olmaması gereken yer, devlet 
ve siyasettir. Cemaat, devlete ve siyasete hükmettiği zaman, artık cemaat olmaktan 
çıkmakta komitacı br oluşum haline gelmektedir. Komitacılaşan cemaatperest bir ya-
pının siyasi otoriteyle iktidar mücadelesine girişmesi veya siyasete yön vermeye kalk-
ması, toplumda ve devlette tamiri mümkün kolmayan yıkıcı sonuçların oluşmasına 
neden olmaktadır.

Nursi, iman hizmetini siyasetten, devletten ve ticaretten uzak tutarak, hareketin 
uhrevi ameller şirketi,  manevi ve aydınlık meclis olarak kalmasını istemiştir. Siyasete 
ve devleti hedefleyen bir yapının uhreviliğini kaybedip dünyevileşmesi kaçınılmazdır. 
“... Mâbeynimizdeki hakikî ve uhrevî uhuvvet, gücenmek ve tarafgirlik kaldırmaz.”24 

Nursi, uhreviliği amaç edinen, dünyayı ise iman ve Kur’an hizmetinin aracı haline geti-
ren bir yaklaşım ortaya koymaktadır. Nursi’nin uhreviliği merkeze alan bu yaklaşımı-
nın aksine cemaatperestlik, dünyayı amaç edinmekte,  uhrevi olanı seküler olana hiz-
met eden bir araca dönüştürmektedir. Siyaseti, iktidarı ve devleti amaç haline getiren 
cemaat perest hareketler, yeterli güce kavuşukları andan itibaren kılıçlarını çekmek-
te, topluma ve devlete tamamen tahakküm etmeye kalkmaktadırlar. Devlet görevinin 
insana hizmet aracı olmaktan çıkarılması devlet gücünün tahakküm ve hukuksuzluk 
için kullanılmasına yol açmaktadır.25 FETÖ tarzı komitacı bir çetenin devlete ve mil-
lete silah kullanarak tahakküm etmeye kalkması sonucu ortaya çıkan tartışmaların, 
tahribatların ve zaafların sonunun gelmediği görülmektedir. 
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Sonuç

Risale-i Nur, müsbet hareket çerçevesinde siyaset topuzuyla değil Kur’an hakikat-
lerini amaçlayan Kur’an nuruyla bütün varlığımızın dolu olmasını esas almaktadır. 
Nursi, siyaset topuzu ve Nur arasındaki iki seçenekte tercihini net olarak Nurdan yana 
koymaktadır: Fakat biz müsbet hareket etmeye mecburuz. Elimizde Nur var, siyaset 
topuzu yok. Yüz elimiz de olsa, ancak Nura kâfi gelir.’26 Risale-i Nur, hiçbir şekilde si-
yasi ve ticari çıkar amacı güden hiç bir kolektivist yapıya vücut veren bir cemiyet, kült, 
örgüt veya dernek olamaz. Kur’an’ın iman aydınlığını elde etmek için Şeytan ve siya-
setin şerrinden Allah’a sığınan Nursi, insanın bütün varlığıyla siyaset topuzuna de-
ğil,  Kur’an’ın Nuruna sarılması gerektiğini vurgulamaktadır.27 Dinin siyasetperestliğe 
alet edilmesi, iman ve ihlası ortadan kaldıran bir yozlaşmadır. Nursi, Kur’an ve iman 
hizmetinin yolunun ihlas ve kardeşlikten geçtiğini, yalan, tarafgirlik ve partizanlığın 
iman ve Kur’an hizmetini yozlaştırmaması gerektiğini söylemektedir. 

Siyasetin yalan, zulüm, partizanlık ve ahlaksızlıkla özdeşleştirilmesi, dinin siyase-
tin bir aracı durumuna indirgenmesi,  Nursi’nin siyasete karşı şüpheci, sorgulayıcı ve 
nihayetinde ondan tamamen kopmayı esas alan bir noktaya getirmiştir. Nursi, men-
faat merkezli siyasetin canavardan başka bir şey olmadığı gerçeğinin altını çizmekte-
dir.28 Risale-i Nur, iman hakikatlerinin dışında hiçbir dünyevi kuruma kutsiyet atfet-
memektedir. Devlet, siyaset ve cemaat gibi insani yapıların hiçbir üstünlüğü, erdemi 
veya kutsallığı bulunmamaktadır. Dinin hiçbir şekilde devletin, siyasetin ve cemaatin 
çıkarları için alet edilmemesi lazımdır. Devlet ve siyaseti ele geçirmek suretiyle imana 
hizmet edilmeyeceğinin farkında olan Nursi,  iman hakikatlerini güzel sözle anlatma 
yolunun en büyük hizmet olduğunu söylemektedir. İman hizmetinde ve insan ilişkile-
rinde, siyaset topuzunun değil, Kur’an’ın nurlu yolunun esas alınması gerektiği mesa-
jını Nursi, dünyaya vermektedir. 
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(Bakara, 2/286)]  sırrınca teklif-i mâlâyutak yoktur. Hem madem zararsız yol, zararlı yola müreccahtır. Hem 

madem dünyevı� dostlar ve rütbeler, kabir kapısına kadardır. Elbette en bahtiyar odur ki: Dünya için âhireti 

unutmasın, âhiretini dünyaya feda etmesin, hayat-ı ebediyesini hayat-ı dünyeviye için bozmasın, malayani 

şeylerle ömrünü telef etmesin; kendini misafir telakki edip misafirhane sahibinin emirlerine göre hareket 

42

Risale-i Nur’a Göre Devlet, Siyaset ve Cemaat İlişkileri / Bilal SAMBUR
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liyetini ve ihlâsını muhafaza edemez. Herhalde bir cereyan onun hareketini kendi hesabına alacak, dünyevî 
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