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MÜSBET İMAN HİZMETİ

Mehmet KAPLAN*

Din-siyaset ilişkisi insanlık tarihi boyunca tartışma konusu olmuştur ve bu tartış-
maların büyüyerek ve derinleşerek devam edeceği görülmektedir. Siyaset, kimi za-
man bir meşrulaştırma aracı olarak kimi zaman da otoritesini güçlendirmek ve sürek-
li kılmak maksadıyla dinin toplum üzerindeki etkisinden yararlanmıştır.

Meşruiyetlerini dini referanslara dayandıran iktidarlar ulus devletin ortaya çıkma-
sıyla birlikte otoritelerini kaybetmiştir. Ulus devlet anlayışı ise dini siyaset sahnesin-
den dışlayıp hem kontrol etmek hem de dar sınırlara hapsetmek istemiştir. Bu süreçte 
küçük sömürge devletler haline de getirilen İslam âlemi maruz kaldığı siyasi, içtimai 
ve dini baskılara karşı çıkış yolları aramıştır. Bu gelişmeler doğrultusunda İslam âle-
minin farklı bölgelerinde özellikle sömürge karşıtı İslami hareketler ortaya çıkmıştır. 
Bu İslami hareketlerden ayrı bir şekilde ele alınması gereken Türkiye’deki İslami ce-
maatler ise dinsizliğe ve pozitivist akımlara karşı Kur’an ve hadis hizmetini esas alan 
mütefekkir alimlerin düşünceleri etrafında şekillenmiştir.

Türkiye ve İslami cemaatler denilince şüphesiz ilk akla gelmesi gerekenlerden bi-
risi Bediüzzaman Said Nursi’dir. Onun fikirleri hem Risale-i Nur cemaatlerini hem de 
Türkiye’deki diğer İslami cemaatleri etkilemiştir. Bediüzzaman, cemaat, tarikat, dev-
let, siyaset ve iktidar kavramlarını yeni bir Kur’ani yaklaşımla ele almış ve bunları Ri-
sale-i Nur eserlerinde ortaya koymuştur. Dine hizmet eden tarikatlar ve cemaatlerin 
nasıl hareket etmesi gerektiğine dair tespitlerde bulunmuştur.

Bediüzzaman, “Ben imanın cereyanındayım. Karşımda imansızlık cereyanı var. 
Başka cereyanlarla alâkam yok” diyerek durduğu yeri belirlemiştir. Said Nursi, en son 
dersinde Risale-i Nur’un hizmet metodunun esasının “müsbet iman hizmeti” olduğu-
nu şöyle açıklamıştır:

“Bizim vazifemiz müsbet hareket etmektir. Menfi hareket değildir. Rıza-yı İlahiye 
göre sırf hizmet-i imaniyeyi yapmaktır, vazife-i İlahiyeye karışmamaktır. Bizler asayişi 
muhafazayı netice veren müsbet iman hizmeti içinde her bir sıkıntıya karşı sabırla, 
şükürle mükellefiz.”

*   Editör, Uzm. Sosyolog, Risale-i Nur Enstitüsü, mehmetkaplan@rne.com.tr
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Bediüzzaman, kendi mesleğinin muhabbeti ile hareket etmiş, başka mesleklerle 
rekabet etmek ve eksiklikleriyle uğraşmak yerine doğrudan doğruya ihlası esas almış-
tır. Müsbet iman hizmeti çerçevesinde imanlı ve ahlaklı bir nesil yetiştirilmesini be-
nimsemiştir. Buna binaen devletin idaresi gibi dünyevi gayeleri takip etmek yerine tek 
tek fertlerin imanla kabre girmelerini ve ahiret saadetlerini hedeflemiştir. “En iyi çare 
cereyanların kuvveti yerine inayet ve tevfik-i İlahiyeye dayanmaktır” diyerek dünyevi 
güç ve makamlara itibar etmemiştir.

Türkiye’de özellikle son dönemde yaşanan hızlı sosyo-kültürel ve siyasal değişim-
lere bağlı olarak İslami cemaatlerin temsil edilme ve siyasal sistemde daha aktif rol 
almayı tercih ettikleri gözlenmektedir. Siyasi ve dünyevi gayeler ise ahiret odaklı hiz-
met etmeleri gereken İslami cemaatlere yönelik bazı şüphelerin oluşmasına sebep 
olmaktadır. Fakat özellikle altı çizilerek belirtilmelidir ki siyasi ve dünyevi hedeflere 
büyük bir hırsla kilitlenmiş ve o yolda her türlü yolsuzluk ve hukuksuzlara tevessül 
etmiş yapıların cemaat değil belki cemaat görüntüsünde tehlikeli birer örgüt olduğu 
anlaşılmıştır.

Gelinen noktada cemaat, tarikat, hizmet vb. İslami kavramlar içleri boşaltılıp, yan-
lış işlere alet edilerek kirletilmişlerdir. Toplumumuzun bünyesinde yıllardır varlığını 
devam ettiren cemaat ve tarikatlar yaşanan bazı olumsuzluklar yüzünden zan altında 
kalmıştır. İnsanlar “hizmet” gibi umum ümmetin malı olan bir kavramı kullanmaktan 
çekinir hale gelmişlerdir. Yaşanan hadiseler açıkça göstermiştir ki, umum ümmetin 
malı olan bir kavram veya mevhumun inhisar(tekel) altına alınıp bir gruba mal edil-
mesinin faturası yine bütün ümmete çıkmaktadır. 

Köprü Dergisi olarak bizde, “Müsbet İman Hizmeti” sayımızda cemaatlerin, dev-
letle ve devletin cemaatlerle olan ilişkilerini, müspet hareket ilkelerinin neler olduğu, 
müspet hareket ve müspet iman hizmeti kavramlarını Bediüzzaman Said Nursi’nin 
nasıl ele aldığına dair genel ve özel makalelere yer verdik. Diğer çalışmalar bölümün-
de de Bediüzzaman Said Nursi’nin, Risale-i Nur eserlerinden “müsbet iman hizmeti” 
ile ilgili bir derleme yer almaktadır. Sizleri yazarlarımızın makaleleriyle baş başa bıra-
kırken bir sonraki sayımızda huzurunuzda olmayı diliyoruz.

Nisan 2017
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POSITIVE ACTION

Mehmet KAPLAN*

The relationship between politics and religion has been an issue of debate throu-
ghout history of humanity. It can be foreseen that this debate will continue to attract 
attention of different people. Politics has benefited from the influence religions exer-
ted upon peoples either to justify itself or to strengthen and to sustain its authority.

Governments which attribute their justification to religious affiliations has lost 
their authority after the emergence of nation states. Principle of nation state aims 
to exlude religion either to control or to oppress it. Islamic states which have been 
colonized in that process have been trying to find a way out from political, social and 
religious oppressions. In accordance with these incidences, Islamic states from diffe-
rent regions have started Islamic movements especially against colonialism. Islamic 
communities in Turkey which should be examined seperately from these aforementi-
oned Islamic movements have been shaped by scholars who aimed essentially at the 
service of Quran and of hadith.

When talking about Islamic communities in Turkey, undoubtedly ones that come 
to the mind immediately are the ones that are formed by Said Nursi. His thoughts 
have influenced Risale-i Nur and other Islamic communities. Said Nursi has taken the 
concepts of Islamic community, state, politics and government into consideritaion in 
a new Quranic perspective and described these concepts in his work Risale-i Nur. He 
offered new suggestions on how religious communities and sects should behave.  

Said Nursi showed his position by saying that “I behave consistently  with trend of 
faith and religion. And I am against trend of faithlessness. I have no interest to other 
trends and movements.”. Said Nursi explained the essence of method of  “positive ac-
tion” in his lasr preach in the following paragraph as such:

 “Our duty is to put positive action into action, not negative action. Our responsi-
bility is to carry out the service to the faith only in accord with the will of God, not to 
interfere with duty of God. We are responsible for positive faith service in spite of any 
probelms with perseverence and gratitude which results in maintanence of the peace 
of the society.”

*   Editor in Chief, Sociologist, Risale-i Nur Institute, mehmetkaplan@rne.com.tr
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Said Nursi behaved in terms of fondness of his own path. He aimed at directly 
sincerity in his own duty instead of competing with other communities and dealing 
with their insufficiency. He adopted the purpose of raising a new generation which 
is conscientious and pious. To achieve this purpose, he concerned about individuals 
personally to help them pass away with good faith instead of dealing with mundane 
issues like governance and politics. He did not pay attention to earthly offices and 
power because he thought that “ It is the best solution to attribute to help of God ins-
tead of earthly forces.”.

It is observed that currently, Islamic communities in Turkey prefer to take part 
actively in political system to be represented because of socio-cultural and political 
changes Turkey has gone through recently. On the other hand, political mundane 
purposes causes Islamic communities to be suspected because of their roles to pro-
vide services focused on hereafter. It must be highlighted that it became obvious that 
communieties which aim at political and mundane purposes ambitiously and which 
adopted lawlessness and corruption to achieve their purposes are not true Islamic 
communities, but are dangerous organizations appearing like an Islamic community.

In the current episode, Islamic concepts like community, sect, service are emptied 
and corrupted. Islamic communities which have existed for a long time in Turkey are 
now under suspicion because of these problems. People hesitate to use the concept 
service (hizmet) which is the property of the all Umma. These incidences obviously 
show that restraining the use of a concept to a small portion of Umma make that con-
cept correpted. 

We as Köprü(Bridge) magazine, included articles which deal with issues like re-
lationship between state and Islamic communities, Said Nursi’s conpcept of “positi-
ve action” and its principles. Other works section includes a compilation about Said 
Nursi’s concept of positive action in his corpus Risale-i Nur. While leaving you with 
our writers articles, we hope to be in the presence of you, our respected readers, with 
subsequent issues.

April 2017
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CEMAATLERİN UYMASI GEREKEN MÜSBET HAREKET İLKELERİ

Ali BAKKAL*

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.

Anahtar Kelimeler

Cemaat, ikna, kardeşlik, müsbet hareket, tekfir, tenkit.

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,  
 

* Prof. Dr., Akdeniz Üniversitesi, alibakkal52@gmail.com
   Gönderim Tarihi: 07.02.2017, Kabul Tarihi: 21.04.2017

5

Köprü • Sayı 137 • Mayıs-Haziran-Temmuz-Ağustos 2017 • ss 5-21



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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RİSALE-İ NUR’A GÖRE DEVLET, SİYASET VE CEMAAT İLİŞKİLERİ

Bilal SAMBUR*

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.

Anahtar Kelimeler

Cemaat, devlet, din, iman, müspet hareket, Said Nursi, siyaset

THE RELATIONSHIP BETWEEN STATE, POLITICS AND RELIGIOUS COMMUNITIES

Abstract

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

Keywords

Faith, politics, positive behavior, religion, religious groups, Said Nursi

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 

27

Köprü • Sayı 137 • Mayıs-Haziran-Temmuz-Ağustos 2017 • ss 23-45



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 • 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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MÜSBET İMAN HİZMETİNİN İSTİKAMETLİ METODU: 
MUKTESİD MESLEK YA DA ORTA YOL MESLEĞİ

Atilla YARGICI*

Öz

Kur’an,  gerek inançta, gerek ibadet ve ahlakta gerekse de diğer hususlarda hep 
iktisad üzere, yani, orta yol, denge ve ölçü üzere olmayı emretmiştir. Hz. Muhammed 
de hep orta yol üzere olmuş ve ümmetine de bu yolu tavsiye etmiştir.  Referansları 
Kur’an ve sünnet olan Said Nursi de eserlerinde kainat ve Kur’an’daki bu iktisadı esas 
almış, hem inançta, hem yaşam alanında,  hem ahlak ve ibadette hem de siyasette öl-
çülü olmayı, ifrat ve tefritten uzak olmayı dile getirmiştir. Nursi’nin Kur’an ve sünnete 
uygun yorumları, hedeflediği müsbet iman hizmetinin çok önemli ilkelerini vermek-
tedir. Nursi’nin bu konudaki görüşleri, mutlu bir fert, mutlu bir aile, huzurlu ve barış 
içinde yaşayan bir toplumun da temel prensiplerini ortaya koymaktadır.

Anahtar Kelimeler

İktisad, istikamet, muktesid meslek, orta yol, sırat-ı müstakim, vasat ümmet

THE MODEST METHOD OF POSITIVE FAITH SERVICE: 
MIDDLE WAY OCCUPATION

Abstract
Qur’an has commanded to be in middle way, balance and measure, both in faith, in 

worship and morality, and in other matters. Hz. Muhammad has always been around 
the middle, and his ummah has also recommended it. Said Nursi, whose references 
are the Qur’an and the Sunnah, has based his work on the universe and the Qur’an in 
his works and expressed his intention to be moderate in both faith and in the field of 
life as well as moral and worship and politics. Nursi’s proper interpretations of the 
Qur’an and the Sunnah give very important principles of positive faith service. Nursi’s  
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views in this regard reveal the basic principles of a happy individual, a happy family,  
happy and peaceful society.

Key Words

Economics, middle way, ordinary ummah, straightness, straight path.

Giriş

İktisat kelimesi,  ifrat içinde olmamak, orta yolu tercih etmek, ölçülü, muvazeneli, 
adaletli olmak, israf etmemek gibi anlamlara gelmektedir. 

 İktisat Allah’ın kainata koyduğu ilahi bir kanundur. İktisad, Hakîm isminin kainat-
taki yansımalarıdır. Yüce Allah Hakîm isminin gereği olarak, her şeyde en hafif sureti, 
en kısa yolu, en kolay tarzı, en faydalı şekli ehemmiyetle takip etmiştir. Bu da Allah’ın 
yaratmasında israf, abesiyet faydasızlık gibi şeylerin olmadığını gösterir. İsraf Hakîm 
ismine zıttır, iktisad o ismin gereğidir ve temel prensibidir.1 Göklerin ve yerin bir he-
saba göre hareket ettiğini,2 her şeyin ölçü ile yaratıldığını bildiren3 ayetler de bu ma-
naya desteklemektedir.

 Yüce Allah, bütün varlıkların yaratılışlarında iktisad kanunu uyguladığı gibi, in-
sanların da iktisad üzere olmasını istemektedir. Bu yüzden Kur’an’ı Kerim ve Kur’an 
ahlakını en güzel şekilde tezahür ettiren Peygamberimiz’in (asm) sünneti bizi ifrat 
ve tefritten uzaklaştırmaya, orta yolu tutmaya, ölçülü, dengeli yani; iktisadlı olmaya 
teşvik etmiştir. Denilebilir ki, İslam dini,  ölçülü, dengeli olma ve bir orta yol dinidir. İs-
lam ümmeti Kur’an’da “vasat ümmet” olarak tarif edilmektedir. Said Nursi,  Kur’an ve 
hadislerin bu ölçüsüne uyarak eserlerinde insanın yaşam alanında olduğu gibi,  hem 
inanç ve davranış bakımından hem de siyasi tavır bakımından ölçülü, dengeli, orta yol 
üzere olmasının yollarını öğretmiştir. Nursi, konuyu sadece teorik düzlemde ele alma-
mış, bir de bir asra yaklaşan ömründe bu dengeli, ölçülü ve vasat olmanın en güzel ör-
neklerini sergilemiştir. Onun eserlerinde vasat olmak, itikadî, amelî ve ahlakî anlamda 
istikametli olmayı, siyasî anlamda da tarafgirlikten uzak olmayı ifade etmektedir. Bu 
tarz bir yaklaşım, asıl hedef olan müsbet iman hizmetine hiçbir şeyin engel olmama-
sını sağlamayı amaçlamaktadır. Bir başka ifadeyle bu yaklaşımın kendisi müsbet iman 
hizmetinin en önemli prensibini oluşturmaktadır.
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A. Kavramsal Çerçeve

Muktesid kelimesi, Arapça “iktisad” kelimesinin ism-i failidir. Bu kelimenin masta-

rı, “kasd” kelimesidir. Kasd (القصد) kelimesi sözlükte, orta anlamına gelir. ِف  َقَصَد 
 :َقَصَد ف النَّفقة  .itidalli yürüdü, meşakkatsiz kolay bir şekilde yürüdü demektir: َمْشِيِه
I�sraf etmedi, cimrilik de etmedi anlamına gelmektedir. َرُجٌل َقْصٌد  ne zayıf ne de şiş-

man adam demektir. الَقْصُد  yolun doğru olması manasındadır. يـَْقَتِصُد ِف أْمرِِه : işinde 

ifrat ve tefritten uzak durur, demektir. اِقـَْتَصَد ِف نـََفَقِتِه ،: Hesaplı ve dikkatli harcama 

yaptı, israf  ve cimrilik ortasında  hareket etti  anlamındadır.  اقـَْتَصَد فالٌن   : ne şişman, 
ne de zayıf oldu demektir. Dikkat edilirse, Muktesid kelimesinin çeşitli formlarının 
hepsinin ortak anlamı, ifrat ve tefritten, yani her türlü aşırılıktan uzak, orta yolda, 
dengeli, ölçülü ve muvazeneli olmayı ifade etmektedir. Bu yüzden Muktesid kelimesi 
de, iman, amel ve davranışlarında orta yolu tutan kişi” anlamına gelmektedir.

B. Kur’an ve Sünnette İktisad

Kur’an-ı Kerimde  “kasd” kökünün ve ondan türetilmiş bazı kelime formlarının 

kullanıldığı görülmektedir. Bir ayet-i Kerimede َوَعَلى اللِّ َقْصُد السَِّبيِل َوِمنـَْها َجآئٌِر َوَلْو 
 buyrulmaktadır. Ayet, “ doğru yolu göstermek Allah’a aittir. Yolun َشاء َلََداُكْم َأْجَِعنَي
eğrisi de vardır.  Allah dileseydi hepinizi doğru yola iletirdi”4 anlamına gelmektedir.  

السَِّبيِل  ,kendisinde eğrilik bulunmayan dosdoğru yol, hak yolu”, hidayet yolu“ َقْصُد 
I�slam”,5 hakka giden yolu gösteren, yolun istikameti6 gibi manalara gelir. Tevbe sure-

sinde geçen “ وسفرا قاصداl”7 kolay yolculuk,8 vasat yolculuk,9 az ile çok arasındaki orta 
olan,10 anlamlarına gelmektedir. 

Bir başka ayette ise, فمنهم ظامل لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق باخلريات بإذن هللا 
buyrulmaktadır. Yani, “ Sonra bu Kitap’ı kullarımızdan seçtiğimiz kimselere miras bı-
rakmışızdır. Onlardan kimi kendine yazık eder, kimi orta davranır, kimi de, Allah’ın 
izniyle, iyiliklere koşar. I�şte büyük lütuf budur.”11 Ayette geçen kendine zulmeden kişi; 
günahkar mümin, kötülükleri ağır basan kimse, büyük günah işleyen, muktesid; iyilik 
te kötülük te yapan, sabıkun bil hayrat ise; masum veya amelleri ihlasla yapan ve onu 
kötülüklerden soyutlayan, iyilikleri kötülüklerinden çok olan vs anlamlarına gelmek-
tedir.12 Ayrıca Razi, ayette geçen muktesid kelimesinin, günahları ve sevapları eşit 
olan, içi ve dışı aynı olan, azalarının günah işlemekten alıkoyan muvahhid, küçük gü-
nahlar işleyen, Kur’an’ı şuurlu bir şekilde, bilerek, anlayarak okuyan kişi, daima öğ-
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renme işinde olan, hesaba çekildikten sonra cennete girdirilen, yaptığı günahlardan 
pişman olup tövbe eden, Kur’an ile amel eden kişi gibi manalara geldiğini bildirmek-
tedir.13 Görüldüğü gibi bu ayette muktesid kelimesi, müminin ibadet ve amel konu-
sunda orta bir vaziyette olması anlamında kullanılmıştır.

Diğer bir ayette ise, ولو أهنم أقاموا التوراة واإلجنيل وما أنزل إليهم من رهبم ألكلوا من 
 ,buyrulmaktadır. Yani, “Eğer onlar Tevrat’ı فوقهم ومن حتت أرجلهم منهم أمة مقتصدة
I�ncil’i ve Rab’leri tarafından kendilerine indirilen Kur’an’ı gereğince uygulasalardı, el-
bette üstlerinden ve ayaklarının altından bol bol rızık yiyeceklerdi. Onlardan orta yolu 
tutan bir zümre vardır. Ama onların birçoğunun yaptığı ne kötüdür.”14

Tefsirlerimize göre, buradaki “ümmetün muktesidetün” ifadesi, Hz. İsa (as) hak-
kında hak olan sözü söyleyen kimseler, yani, onun Allah’ın Resulü, Meryem’e ilka ettiği 
bir nuru ve Allah’ın verdiği canlardan bir can olduğunu söyleyenler demektir. Ona 
Allah’ın oğlu diyenler, muktesid ümmet olmaktan çıkmıştır. Ayrıca muktesid ümmet, 
Müslüman, mümin ümmet,  Abdullah b. Selam gibi ehl-i kitaptan Müslüman olanlar, 
Allah’a itaat edenler15 anlamlarına da gelmektedir. Bu kavram, ifrat ve tefrit içinde 
olmayıp istikametli bir yol takip edenler manasını da taşımaktadır.16

 Bir başka ayette ise, َواْقِصْد ِف َمْشِيَك َواْغُضْض ِمن َصْوِتَك ِإنَّ أَنَكَر اأْلَْصَواِت َلَصْوُت 
-ifadesi,  “yürüyüşünde müte  َواْقِصْد ِف َمْشِيَك  buyrulmaktadır. Ayette geçen الَِْمرِي
vazı ol, kibirli yürüme, acele yürüme,17 yürüyüşünde itidalli ol18 demektir.

Görüldüğü gibi ayetlerde iktisad kelimesi çeşitli formlarıyla aşırıya gitmeme, vasat 
ve itidalli olma gibi anlamları kapsamaktadır. 

Kur’an-ı Kerimde ayrıca, iktisad kelimesi kullanılmadan da müminlerin orta yola, 
itidalli olmaya davet edildiği görülmektedir. Bu orta yolu ifade eden kavramlardan 
birisi, vasat kavramıdır. Zaten iktisad kavramının anlamlarından birisi de vasattır.  Ko-
nuyla ilgili bir ayette şöyle buyrulur: 

“Böylece sizi vasat bir ümmet kıldık ki, insanlara karşı şahitler olasınız. Peygamber 
de sizin üzerinize şahit olsun. Biz Peygambere uyanı, ökçesi üzerinde geri dönenden 
ayıralım diye, eskiden yöneldiğini (Kabe’yi) kıble yaptık. Bu, Allah’ın doğru yola iletti-
ği kimselerden başkasına elbette ağır gelir. Allah sizin imanınızı zayi edecek değildir. 
Şüphesiz Allah, insanlara Rauf(şefkatli) ve Rahim (merhametli) dir.”19

Vasat kelimesi, tıpkı iktisad gibi aşırılık ve noksanlık (ifrat ve tefrit) içinde olma-

mak, ayetteki  “ًأُمًَّة َوَسطا” ise,  din hususunda orta yolu tutan ümmet demektir.  Kur’an’a 
tabi olan, I�slam dini üzere olan ümmet, vasat bir ümmettir. Bunlar, ruhbanlığı esas 
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alan ve hz. I�sa ile ilgili haddi aşan sözler söyleyen Hıristiyanlar veya Allah’ın kitabını 
değiştirip peygamberleri öldüren Yahudiler gibi değildir. Müslümanlar Allah’ın onları 
nitelendirdiği gibi mutedildir. Çünkü Allah’ın en çok hoşlandığı iş, vasat olanıdır. Bu 
vasat “udul”, yani “dengeli” olarak da tefsir edilmektedir.20

Kur’an’da bu vasat ümmetin bazı özellikleri de bildirilmektedir. Peygamberimiz 
(asm) vasatı aşma çabasında olan sahabileri ikaz etmiş, onları vasat yola çağırmış, 
hatta konuyla ilgili ayet bile nazil olmuştur. 

 Peygamberimiz (asm) meşru olan lezzetleri bir kenara atmayı, gece gündüz iba-
det etmeyi, eşleriyle birlikte olmamayı kafalarına koymuş sahabileri ikaz etmiştir. 
Konuyla ilgili nazil olan ayetlerde, müminlerin Allah’ın helal kıldığı iyi ve temiz şey-
leri haram kılmamaları, sınırı aşmamaları, Allah’ın sınırı aşanları sevmeyeceği bildi-
rilerek, “Allah’ın sizin için helal ve temiz kıldığı rızıklardan yiyin ve kendisine iman 
etmiş bulunduğunuz Allah’tan sakının” buyrulmuştur.21 Ayetin nüzulüne sebep olan 
sahabilere Peygamberimiz (asm) kendisini örnek göstermiş, nefislerinin ve eşlerinin 
kendileri üzerinde hakları olduğunu, her gün oruç tutmamalarını, koku sürmelerini, 
eşleriyle birlikte olmalarını istemiş, kendisinin de bunları yaptığını bildirmiştir. Hat-
ta bunun üzerine insanları toplamış ve onlara bu konuda bir konuşma yapmıştır. Bu 
konuşmasında, kendilerine rahipler gibi olmalarını emretmediğini, İslam dininde et 
yemenin ve kadınlara yaklaşmanın haram olmadığını, ibadet yerlerine çekilip sadece 
ibadetle meşgul olmanın bulunmadığını bildirmiş, Müslüman ümmetin seyahatinin 
oruç, ruhbanlığının ise cihad olduğunu ifade etmiştir. Bu konuşmada Peygambermiz 
(asm) Müslümanları namaz kılmaya, Allah’a hiçbir şeyi ortak koşmamaya çağırmış, 
onların hac ve umre yapmalarını, zekat vermelerini, ramazan orucunu tutmalarını 
emretmiştir. Birçok kavmin aşırı gitmekten dolayı helak edildiklerini hatırlatmıştır.22

Müslümanların dengeli bir ümmet olduğunu bildiren ve Müslümanları her türlü 
ifrat ve tefritten uzaklaştırmak isteyen Kur’an’da, dünya ve ahiret hususunda dengeli 
olunması da istenmektedir. İnsanın dünyada yaşıyor olması, dünyevi nimetleri de is-
temesini gerektirir. Dünyada yaşadığı halde sadece ahiret nimetlerini istemesi onun 
vasat, itidalli, dengeli olma özelliğini ortadan kaldırmaktadır. Bu yüzden Kur’an’da 
bazı insanların sadece dualarında dünyalık olan şeyleri talep ettikleri, bu şekilde dua 
edenlerin ahiretten nasipleri olmadığı,23 bir kısım insanların da dünyada ve ahirette 
iyilik ve ateş azabından korunmak istedikleri, bunların büyük bir kazanç sahibi olduk-
ları bildirilmektedir.24

Dünyada hasene; sağlık, güvenlik, yeterlilik, salih evlat, salih-saliha eş, düşmanlara 
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karşı zafer, Allah’a ibadet ve itaat gibi hususlardır. Ahirette hasene ise; cennet, azaptan 
kurtulma, ebedî nimetler, Allah’ın cemalini görmek gibi hususlardır. Aslında hasene kav-
ramı cami bir kavramdır ve içine dünya ve ahiretteki bütün hayırlar, iyilikler girmektedir.25

Görüldüğü gibi Kur’an Allah’a yaptığımız dualarımızın bile dengeli olmasını iste-
mekte, sadece dünya, ya da sadece ahiret ile ilgili duaların dengeli ve vasat yol olma-
dığını bildirmektedir.

 Kur’an iman, davranış ve dua konusunda vasat, yani orta yolu takip etmeyi tavsiye 
ettiği gibi,  yaşam alanındaki harcamalarda da vasat olmayı tavsiye etmektedir. Kur’an 
müminleri hem cimrilikten, hem de pişman olacağı bir israf ile harcama yapmaktan 
uzaklaştırmak istemektedir.26 Kur’an göre, Rahman olan Allah’ın kulları, infak ettik-
leri vakit israf etmezler, hasislik yapmaz, hakkını da kısmazlar. İkisi arası orta bir yol 
takip ederler.27

Hadis-i şeriflerde de, aşırı gitmekten uzaklaştırmaya, itidalli olmaya teşvik edildiği 
görülmektedir. Peygamberimiz (asm) aşırı ibadet etmek isteyen kişilere “Ey insanlar, 
takat getireceğiniz işleri yapın. Siz usanmadıkça Allah da sevap yazmaktan usanmaz. 
Allah’a en hoş gelen amel, az da olsa devamlı olandır”, ve “orta yolu tutun, güzele ya-
kın olanı arayın, sabah vaktinde, akşam vaktinde, bir miktar da gecenin son kısmında 
ibadet edin. Ağır ağır hedefe varabilirsiniz. Unutmayın ki sizden hiç kimseye yaptığı 
amel cenneti kazandırmayacaktır” diyerek, “Allah affı ve rahmeti ile muamele etmezse 
kendisi de dahil kimsenin cennete giremeyeceği”ni28 beyan etmiştir. 

“Kim fenalık yaparsa cezasını görür. Kendisine Allah’tan başka ne dost ne de yar-
dımcı bulur” (Nisa 123) mealindeki ayet nazil olduğu zaman, Müslümanları çok ciddi 
bir kedere sevk etti. Bunun üzerine Hz. Peygamber (asm) şöyle tavsiye etti: “Amelleri-
nizde orta yolu ve doğruyu bulmaya çalışın. Mü’mine musibet nevinden her ne ulaşır 
ise günahlarına bir kefaret olur. Musibet, beklenmedik bir hadise olmuş, ayağına ba-
tan bir diken olmuş fark etmez.”29

Bir başka hadislerinde ise Allah Resulü (asm) itidalli olmayı, yani ortaya yol üzere, 
ölçülü ve dengeli olmayı, teenni ile davranmayı ve hal ve gidişin iyi olmasını peygam-
berliğin yirmi dört cüzünden bir cüzü olduğunu30 bildirerek, insan hayatında itidalli 
olmanın ne kadar önemli olduğunu vurgulamıştır. 

Diğer taraftan Peygamberimiz (asm) “İktisat eden darlık çekmez”31 buyurmuştur.
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C. Risale-i Nur’daki İktisad (Orta Yol) Mesleği ve Bunun Kur’an Açısından  
Değerlendirilmesi

İktisat kavramı Risale-i Nurda farklı şekillerde kullanılmaktadır. Kur’an ve sünneti 
kendisine referans olarak kabul eden Said Nursi, iktisatta da aynı yolu takip etmiştir.

a. İktisadın Sırat-ı Müstakim Anlamı

Said Nursi, İşaratu’l-İ’caz isimli tefsirinde, Fatiha suresinde zikredilen “Bizi sıra-
tı müstakime ilet” mealindeki ayetin tefsirinde önceki müfessirlerin görüşlerine de 
uygun olarak, Kur’an’ın istediği orta yol Müslümanının nasıl olması gerektiğini açık-
lamaktadır. Taberi, sırat-ı müstakimim, cennet yolu, İslam, Kur’an, Allah’ın dini gibi 
anlamlara geldiğini bildirmektedir.32 İbn-i Kesir de tefsirinde benzer ifadeler kullan-
maktadır. Zemahşeri ayeti ele alırken, sırat kelimesinin anlamı üzerinde durmuş, sin 
harfinin kelimedeki “tı”dan dolayı sad harfine dönüştüğünü ifade etmiş ve “buradan 
kastedilen şey, hak yoldur, o da İslam dinidir” ifadesini kullanmıştır.33

Razi, alimlerin ahlakı ifrat, tefrit ve vasat olarak üç mertebeye ayırdıklarını, ifrat ve 
tefritin kötü olduğunu, ama vasat olanın adalet ve doğruluk olduğunu ifade etmekte-
dir. Ona göre insan delilleriyle Allah’a tanıdıktan sonra hidayete ermiş bir mü’min ola-
cağını, bu hale eriştikten sonra insanın şehvet, gazab ve mal harcama gibi hususlarda 
adalet olan orta olan yolu bulması gerektiğini bildirmektedir. Mümin “ihdinassıratal-
mustakim” dediği zaman bütün ahlak ve amellerde Allah’tan orta yolu talep etmekte-
dir. Sırat-ı Müstakim peygamberlerin yoludur34 ve doğru yoldur.35

Razi’nin ayetin tefsirinde açıkladığı konu, “ahlak ve erdem” başlığı altında Eski 
Yunan Filozofları tarafından dile getirilen bir konudur. Örneğin Aristoteles, tek tek 
erdemler için genel ilkenin “doğru olan ortayı bulmak” olduğunu söylemektedir. Ona 
göre iştah ve isteklerimiz bizi hep kötü olan aşırılıklara doğru itip sürükler. Doğru 
görüş ise, bize iki aşırılığın ortasındaki doğruyu buldurur. Doğruyu yapa yapa edinilen 
alışkanlık da, hep bu doğru istenci, iradeyi ayarlar. Ona göre, cesaret, delice atılganlık 
ile korkaklığın; cömertlik, müsriflik ile cimriliğin; ölçülü olma, dizginsizlikle düşün-
cesizliğin; adalet, haksızlık yapma ile haksızlığa katlanmanın; dengeli oluş, deli gibi 
kızıp köpürme ile vurdumduymazlığın arasında bulunan “doğru orta”dır.36

Bazı Müslüman felsefeciler de bu konuya ele almışlardır. Onlardan birisi olan İbn-i 
Miskeveyh Tehzibu’l-Ahlak isimli eserinde, insanda bulunan öfke, akıl ve şehvet duy-
gularına bir sınır konulması gerektiğini bildiriyor. İnsanın öfke duygusu istikametli 
olursa, bu insanın şecaat ve hilm sahibi olur. Şehvet duygusu itidalli olursa, iffetli ve 
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cömert olur. Akıl duyusu mutedil olursa, ilim ve hikmet sahibi olur. Bu duyuları is-
tikametli bir şekilde kullanmakla, hikmet, iffet ve şecaat ahlakları oluşur. Bunların 
tamamından ise adalet(denge, muvazene) ahlakı ortaya çıkar.37

Nursi, ayeti ele alırken, Razi gibi, bunun ifrat ve tefriti değil, vasatı kastettiğini, 
vasatın ise adalet ve sırat-ı müstakim olduğunu ifade etmektedir. Ancak, ondan fark-
lı olarak, insanda üç kuvvenin olduğunu, bunların ifrat, tefrit ve vasat mertebelerini 
açıkça zikretmekte, üçünün vasat mertebesinden ise sırat-ı müstakim ve adalet ortaya 
çıktığını, ifrat ve tefritlerden ise zulümler çıktığını ifade etmiştir. Said Nursi, konuyu 
izah ederken, değişken olan insan bedenine yerleştirilen ruhun yaşayabilmesi için, 
şehvet, gazap ve akıl kuvvelerinin verildiğini bildirmektedir. Bu üç kuvvetin, diğer 
hayvanlarda olduğu gibi insanda sınırlandırılmadığına dikkat çeken Nursi, bunların 
şeriatla sınırlandırıldığını, çünkü şeriatın ifrat ve tefritten uzaklaştırıp orta yol olan 
vasatı emrettiğini bildirmektedir. Ona göre, faydalı olan şeyleri almak için verilen şeh-
vet kuvvesinin ifrat mertebesi fucurdur. Fucur, haram ve helal ayırımı yapmadan her 
şeye saldırmak demektir. Tefrit ise humuddur. Bu da, ne helale, ne harama iştihası ol-
mak demektir. Vasatı ise, iffettir. İffet de, helali kabul etmek, haramdan kaçınmak an-
lamına gelir. Akıl kuvvesi ise, fayda ile zararı birbirinden ayırt etmek için verilmiş-tir. 
İfratı cerbezedir, hakkı batıl, batılı hak gösterecek kadar aldatıcı bir zekayı ifade eder. 
Tefriti gabavet ve beladettir ki ahmaklık demektir, bir insanın iyi ile kötüyü, faydalı 
ile zararlıyı ayırt edememesidir. Vasatı ise hikmettir. Hikmet de, hakkı hak olarak bi-
lip uymak, batılı batıl olarak bilip ondan içtinap etmektir. Gazap kuvvesinin de, ifratı 
tehevvürdür. Bu da maddi manevi hiçbir şeyden korkmamak demektir. Tefriti(nok-
san olanı), cebanettir ki, korkulmayacak şeylerden bile korkmak demektir. Vasatı ise 
şecaattir; İslam’ın namusunu ve Allah’ın kelamını yüceltmek için canını feda edecek 
bir cesarete sahip olmak demektir. Görüldüğü gibi, bunlardan üçü vasat olan, “iffet, 
hikmet ve şecaat” adalet ve istikamet, geri kalan altısı ise zulümdür.38

Görüldüğü gibi Nursi, sırat-ı müstakimi vasat yol, itidalli yol olarak ele almış, insa-
nın ifrat ve tefritten uzak bir şekilde yaşamasının zorunluluğuna dikkat çekmiştir. İşte 
insanın iktisad üzere olması, bir bakıma da bu istikametli yolu anlatmaktadır. 

b. İnançta İktisad

Nursi, aynı ayetin tefsiri çerçevesinde,  inançta iktisadı, yani, doğru ve orta yolu da 
ortaya koymaktadır. Ona göre, Fiillerin yaratılması meselesinde ehl-i sünnet mezhebi 
vasatı temsil etmektedir. Cebriye ve Mutizele ise ifrat ve tefriti (aşırılığı ve noksanlığı) 
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temsil etmektedir. Buna göre, mutezile kulun kendi fiilini kendisinin yarattığını iddia 
etmektedir. Cebriye ise, insanın iradesini ortadan kaldırmakta, kulun fiillerini Allah’ın 
yarattığını iddia etmektedir. Ehl-i sünnet ise (örneğin Maturidiye mezhebi) küllî ira-
denin Allah tarafından yaratıldığını,  insanın fiillerinin kendisine verilen cüzi irade 
tarafından oluşturulduğunu söylemektedir. İşte, Nursi, diğer iki görüşü ifrat ve tefrit 
olarak görürken, bu görüşü ise vasat olarak değerlendirmektedir. Dolayısıyla fiillerin 
yaratılması meselesinde “iktisad”ın nasıl olacağını göstermektedir. İtikadda ise,  tev-
hid mezhebi vasat, Muattıla ve müşebbihe mezhepleri ise ifrat ve tefrittir.  Muattılaya 
göre Allah’ın sıfatları kadim değildir. Çünkü sıfatların kadim olması, başka varlıkla-
rın Allah ile birlikte kadim olmasını gerekli kılar. Müşebbihe mezhebi, Allah’ın zatını 
yaratıklara benzetmektedir. Sıfatlarının, bilhassa da fiilî sıfatlarının hadis olduğunu 
iddia etmektedir. Bu mezhep müteşabih ayetleri zahiri manasına göre yorumlamakta, 
bu yüzden Allah’ı insana benzetmektedir. Ehl-i sünnet ise bu ifrat ve tefritten uzak 
orta bir yol benimsemiştir.  Ehl-i sünnete göre Allah hiçbir varlığa benzemez.  İşte bu 
yaklaşım, “ehl-i sünnetin inançta iktisad” yani; orta yol görüşünü benimsediği görül-
mektedir.

c. Yaşam Alanında İktisad

Ahlak ve inanç konusunda orta yolda bulunma anlamında iktisad içerisinde ol-
mayı önemseyen Said Nursi,  yaşam alanında nasıl iktisadlı olunacağını da İktisad 
Risalesi isimli eserde ele almaktadır.  Bu risalede, Kur’an’daki ölçülere uygun olarak 
insanın israf ve cimriliğe kaçmadan nasıl yaşayacağı örneklerle anlatılmaktadır. Buna 
göre, iktisad israfın zıddıdır. İktisadı şükür, nimetlere saygı, bereket kaynağı olarak 
nitelendiren Nursi, israfın ise vahim neticeleri olduğunu dile getirir. Ona göre iktisad, 
ilahi hikmete uygun hareket etmek, israf ise o hikmete zıt hareket etmektir. Bu yüzden 
israf eden bunu cezasını çeker.

İktisat edenin, maişetçe aile zahmet ve meşakkatini çok çekmeyeceğini bildiren 
Nursi’ye göre, iktisad hem bereketin kaynağı, hem de güzel geçimin sebebidir. ikti-
sad etmeyen, zillete ve manen dilenciliğe ve sefalete düşmeye adaydır. Nursi’ye göre, 
iktisad etmek, cimrilik olmadığı gibi, israf da değildir. İslam’ın ölçüleri içinde cömert-
liktir.39
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d. Siyasette Muktesid Meslek

 Said Nursi, Münazarat isimli eserinde ismini vermediği bir zatın kendisine siya-
sette muktesid mesleği gösterdiğini40 bildirmektedir. Onun bu konudaki görüşleri, 
Kur’an ve sünnetin ve onlara tabii olan ehl-i sünnetin iktisad, yani orta yol, vasat çizgi-
sinden gittiğini göstermektedir. Said Nursi, siyasette tarafgirliğin yanlış olduğunu dile 
getirir. Zaten onun metodunda siyaseti bir tebliğ aracı olarak kullanmak yoktur. Dün-
ya siyasetiyle meşgul olmanın zararlarını, hem Asay-ı Musa isimli eserinde, hem de 
lahika mektuplarında açıklamıştır. O, sadece iman konusuna yoğunlaşmış, insanları 
düştükleri bataklıktan kurtarmak için sadece nur göstermek gerektiğini bildirmiştir. 
Bu yüzden dini siyasete alet yapmanın doğru olmadığını, bunun dine aleyhtarlık mey-
lini uyandıracağını dile getirmiştir. Bediüzzaman, bir siyasi partiyi ehvenüşşer olarak 
telakki edip desteklemekle birlikte, hiçbir zaman siyasî bir tarafgirlik içinde olmamış-
tır. Hem iktidara, hem de muhalefete kendi inanç ve prensipleri doğrultusunda eleş-
tiriler getirmiş, yapılan güzel icraatları da takdir etmiştir. Ona göre göre Risale-i Nur 
mesleğinden giden kimseler de,  şefkate ve ihlasa zıt olan ve insanı tarafgirliğe sevk 
eden siyasi yaklaşımlardan uzak durmalıdır. İnsanın bu dünyada en önemli meselesi 
iman ile yaşamak ve kabre girmek meselesidir. Hem iktidarda hem de muhalefetteki 
partilerde bulunan insanların da bu imana ihtiyacı vardır. Siyasi tarafgirlik ile yaklaş-
mak,  insanlara saf İslam’ı ve imanı tebliğ etmenin önündeki en büyük engeldir.

Sonuç

İktisad Allah’ın Hakîm isminin gereği olarak kainatta var ettiği bir kanundur. Buna 
göre, Allah bu kainattaki zerrelerden güneşlere kadar bütün varlıkları yaratmasın-
da israf etmemiştir. Yarattığı her şeyi de bir denge, ölçü ve düzen içinde yaratmıştır. 
Hiçbir şey başıboş olmadığı gibi faydasız ve anlamsız da değildir. Yüce Allah kainatta 
koyduğu bu düzen, ölçü ve dengenin yaratmış olduğu insanın hayatında da olmasını 
istemiştir. Kainat ile insan arasındaki ahenk ancak bu şekilde kurulabilir. Bu yüzden 
Kur’an, gerek inançta, gerek ibadet ve ahlakta gerekse de diğer hususlarda hep iktisad 
üzere, yani, orta yol, denge ve ölçü üzere olmayı emretmiştir. Referansları Kur’an ve 
sünnet olan Said Nursi de eserlerinde kainat ve Kur’an’daki bu iktisadı esas almış, 
hem inançta, hem yaşam alanında, hem ahlak ve ibadette hem de siyasette ölçülü ol-
mayı, ifrat ve tefritten uzak olmayı dile getirmiştir. Nursi’nin Kur’an ve sünnete uygun 
yorumları, hedeflediği müsbet iman hizmetinin çok önemli ilkelerini vermektedir. 
Nursi’nin bu konudaki görüşleri, mutlu bir fert, mutlu bir aile, huzurlu ve barış içinde 
yaşayan bir toplumun da temel prensiplerini ortaya koymaktadır. 
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BATI’DA MİLLİ VE MEDENİYET KİMLİKLERİN OLUŞUMU İLE 
ÖTEKİNDEN İSLAMOFOBİYE GEÇİŞ

ALİ ARSLAN*

Öz

Batı’da eskiden beri birçok milletten oluştuğu için birçok milli kültür meydana 
gelmiştir. Zaman içinde bu milletlerin bir de ortak Avrupa/Batı medeniyet kimliği 
oluşmuştur. Çok milletli ve çok kültürlü Batı bunu kabul ederek birlikte yaşamaya 
ikna olmaları ancak Seksen ve Otuz Yıl Savaşların korkunç neticesinde 1648 Vestfalya 
Antlaşması ile gerçekleşmiştir. İkincisi ise Avrupa ortak kimliğinin oluşumu diğer bir 
ifade ile Batı Medeniyeti değerlerinin ortaya çıkmasıdır. İlkinde yani milli kültürle-
rin oluşmasında kendi içlerindeki öteki kavramı etkin iken, ikincisinde Avrupa dışı 
ötekinin esas rol oynamıştır. Roma hukuku Batı kimliğinin oluşumunda temel zemini 
oluşturduğu gibi öteki/düşman olarak de Türk/Müslümanlar kabul edilmişti. Birinci 
Dünya Savaşı’nda Osmanlı-Alman İttifakı ile öteki olan Müslümanlarla işbirliğine baş-
lanması bu düşman kavramında bir yumuşama meydana getirmişti. Hele İkinci Dünya 
Savaşı sonrasında Komünist Doğu Bloku’na karşı Müslümanlarla işbirliğine gidilmesi 
Batı’da Müslümanlarla kendi ülkelerinde birer komşu olarak bile yaşanmasının önü-
nü açmıştı. Ancak bu süreç SSCB dağılınca Batı Kimliğinde eskiye keskin bir dönüş 
yaşanmış ve Müslümanlar tekrar düşman görülmeye başlanmıştı. Bundan sonra İsla-
mofobi sınır tanımaz bir şekle dönüşmüştür.

Anahtar Kelimeler

İslamofobi, kimlik, medeniyet, milli kültür, öteki

THE FORMATION OF NATION AND CIVILIZATION IDENTITIES IN THE WEST 
AND/WITH TRANSITION FROM THE OTHERS TO ISLAMPHOBIA

Abstract

The West has always comprised of multiple nations, thus leading to the existence 
of multiple national cultures. In time, a unified identity of European/Western civili-
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sation emerged among these same peoples. However, persuading thes multi-faceted 
cultures and nationalities of the West to co-exist as one people was only achievable 
as of 1648 through the Peace of Westphalia, as an end result of the fear caused by the 
Thirty Years’ and the Eighty Years’ Wars. Secondly, is that the emergence of a unified 
European identity is, in other words, the emergence of the values of Western civi-
lisation. While the first aspect, that of the founding of national cultures, was affec-
ted by the influence of the “the other” within their own circle, the second aspect was 
crucially affected by “the other” influences outside of Europe. Similar to how Roman 
law compirised the backbone of Western identity, so too had the other/enemy been 
determined to be Turks/Muslims. With the Ottoman-German Alliance during WWI 
beginning the process of co-operated with Muslims from outside the Europe, this de-
fined enmity had been relaxed to a certain degree. After WWII, this relaxation went 
even further; Turning to Muslim co-coperation in the fight against the Republics of 
the Sivet Union, this had even paved the way for the view that Muslims residing in the 
West. Unfortunately, this situation faded once the collapse of the sharply ressurrected 
the old ideals of Western Identity; when the Communist Russia fell down, Muslims 
began to be viewed, once again, as enemies. This reversion later bred the new and 
globalized form of Islamophobia that exists today. 

Key Words

Another, civilation, identy, islamophobia, national culture, 

İnsanların karakter,  davranış, hayat tarzı ve ötekilerle ilişkilerine bakarak nasıl bir 
sosyal bir varlık olan anlayabiliriz. Kişisel benlik/karakter yanında şahısların kültürel 
kimliğinin niteliği diğer milletlerle ilişkilerini belirlemede büyük role sahiptir. Zira 
şahsın de mensup olduğu kültürel kimlik sahibi toplumun farklı kültürel kimlikteki-
lerle menfi-ötekileştirici veya eşit görerek tahammül edici özellikler kazandırarak bi-
reyleri etkilemesi imkânsızdır.  Aynı kaynaklardan beslenen veya aynı havzalarda ge-
lişen kültürler arasındaki benzerlik, yakınlık hatta entegrasyonlar bile oluşabilir. Bu 
da ortak değerleri oluşmasından dolayı bir medeniyetin teşekkülünü sağlayacaktır.

Bugün Batı’da ortaya çıkan İslamofobiyi anlamak için Batı’da ortaya çıkan kültürel 
yapılar ile bu kültürel yapılarda ortak bir şekle gelen yani Batı Medeniyeti değerlerini 
iyi anlamak gerekmektedir. Bu süreçlerin biri bitip değeri başlamak şeklinde değil 
çoğu zaman eşzamanlı olarak gelişmeleri de mümkündür. 
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Şu tespiti de yapmak mecburiyetindeyiz:  Evvela; Batı çok kültürlü ve çok milletli 
olup, bunların birbirini kabul ederek birlikte yaşamaya ikna olmaları ancak Vestfalya 
ile gerçekleşmiştir. İkincisi Avrupa ortak kimliğinin oluşumu diğer bir ifade ile Batı 
Medeniyeti değerlerinin ortaya çıkmasıdır. İlkinde yani milli kültürlerin oluşmasında 
kendi içlerindeki öteki kavramı etkin iken ikincisinde Avrupa dışı ötekinin esas rol 
oynadığını söyleyebiliriz.

1. Avrupa’da Avrupalı Farklı Kimlikli veya Mezheplilerin Yaşamasının Kabu-
lü: Vestfalya

Avrupa’nın bir siyasi bir güç olarak ortaya çıkışı Mezepotamya, Mısır, Anadolu ve 
Türkistan’a göre oldukça geç bir tarihte MÖ.27 tarihinde Roma İmparatorluğu’nun 
kuruluşuyla başlamıştı. MÖ. 4. yüzyılda kurulan Eski Yunan Şehir devletleri ile Asya’da 
etkin olan Makedon İmparatorluğu uzun ömürlü olmamıştı. Romalılar Güney Avrupa 
ve Önasya’daki hakimiyetleri, Hunların da Avrupa içlerine ilerlemesi ve kavimler gö-
çünü başlatması ile MS 395’te ikiye ayrılmıştı. İstanbul merkezli Doğu Roma bir ara 
Batı Roma’yı almışsa da kısa sürede Anadolu etrafında bir küçük devlete dönüşmüştü. 
Batı Roma ise 6. Asırda gücünü kaybetmiş ve Avrupa bir çatışma alanına dönüşmüş-
tü. Despotik Roma yönetimi toplum; particiler(Roma soyluları), plepler(mülkiyet ve 
memuriyet hakkına sahip olanlar) ve kölelerden meydana gelmekteydi. Bu sosyal yapı 
dolayısıyla Roma İmparatorluğu toprakları devamlı kölelerin isyanına sahne olmuştu. 
Ayrıca merkez Roma ile eyaletler arasında da büyük uçurumlar mevcuttu.1

Roma’nın yıkılmasından sonra Avrupa kendi içinde devamlı bir çatışma alanına 
dönüşmüş, bundan dolayı kötü de olsa despotik yönetim kutsanmıştır. Floransalı Nic-
colo Machiavelli tarafından yazılan ve 1532’de basılan Prens kitabı bundan meşhur 
olmuş ve Makyavelist düşüncenin temelini oluşturmuştur. Buna göre; Kral mutlak 
güç sahibi olmalıdır. Ahlaki ilkeler değil, kralın gücünü koruması önemlidir.  Kral sa-
vaşmalı ve acımasız olmalıdır. Büyük liderler ve özellikle Roma imparatorları örnek 
alınmalıdır. Zaman zaman kontrollü kaos ortamı oluşturulmalı ve yönetimin ne kadar 
gerekli olduğu gösterilmelidir. Acımasızlılığın ve ahlaksızlığın gücü ve dengeyi koru-
mak için gerekli olabileceğini anlamalıdır. Bazen dindar görünmeli hatta din kullanıl-
malıdır. Örnek olarak ta ispanya Kralı Ferdinand’ın İtalya’ya dini gerekçe göstererek 
saldırmasını gösterir.2

Roma İmparatorluğu’nun yıkılmasından sonra bugünkü Orta ve Batı Avrupa’da 
milletler savaşı başlamış reformlar döneminde ise buna bir de mezhep savaşı eklen-
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mişti. Katolikliğe karşı ortaya çıkan Lutherciler bir biriyle savaşmaya başlamış sonun-
da Kutsal Roma İmparatorluğu gözetiminde 1555’te Augsburg Barış imzalanmıştı. 
Her prenslikteki insanların hangi mezhebe inanacağına o devletin prensi karar vere-
cek diğer bir ifade ile “prensin dini neyse o ülkenin dini odur” görüşü benimsenmişti.

Avrupa’da savaşlar bir gün, bir ay bir yıl değil 80 yıl da sürebilmekteydi. Mesela İn-
giltere(1586-1648) ve Fransa(1635-1648) tarafından da desteklenmiş olan Hollanda-
lıların Kutsal Roma İmparatorluğu’na karşı başlattığı savaş 80 yıl sürmüştü. 1579’da 
yedi Protestan Hollanda eyaleti Utrecht Birliğini kurmuştu. Bu savaş aynı zamanda 
İspanyollara karşı sömürge alanlarına da yayılmıştı. Avrupa’nın diğer uzun ve büyük 
katliamların yaşandığı savaş ise 30 yıl savaşları idi. Bu savaşın rengi daha ziyade Pro-
testan-Katolik şeklinde ortaya çıkmıştı. Protestanlar; İsveç(1630-1648), Hollanda, 
Danimarka, Fransa(1635-1648), Bohemyalı asiler, Protestan prensliklerden oluş-
makta ve İngiltere tarafından desteklenmekteydi. Katolikler; Hasburglar, Avusturya/
Kutsal Roma İmparatorluğu, İspanya, Katolik Birliği, Bavyera ve kilise devletlerinden 
oluşmakta ve İngiltere ile Lehistan-Litvanya tarafından desteklenmekteydi.3

Seksen ve Otuz Yıl Savaşların korkunç neticesinde Avrupalılar, Avrupa’da millet 
ve mezhep farkı gözetmeden birlikte yaşamak mecburiyetinde olduklarını anlamış 
ve 15 Mayıs 1648’de Vestfalya Barış Anlaşması’nı imzalamışlardı. Bu anlaşma Kutsal 
Roma İmparatorluğu, Alman Prenslikleri, İspanya, Fransa, Hollanda arasında imza-
lanmıştı. Bu anlaşmanın bir benzeri Pyrenees Anlaşması(1659) da aralarında uzun 
süredir mücadele devam eden Fransa ile İspanya arasında imzalanmıştı. Vestfalya 
Antlaşması’nın birçok teferruat maddesi olmakla birlikte bizim konumuzla ilgili en 
önemli maddeleri: 

- Prensler Katolik veya Lutheryanizm seçebilecekti.

-Resmi olarak seçilen mezhebin dışındaki mezhep mensubu Hıristiyanlar belli sa-
atlerde kendilerine ayrılan yerlerde özel olarak ibadetlerini yapabileceklerdi.4

Böylece Avrupa’da mezhepler üzerinden çatışmanın önüne geçilmiş olmasına 
rağmen ırk ve millet üzerinden çatışmanın ününe geçilememiştir. Sıra ile Fransa-İn-
giltere, İngiltere-Rusya, İngiltere/Fransa/Rusya/İtalya-Almanya/Avusturya(Birinci 
Dünya Savaşı),  İngiltere/Fransa/SSCB/ABD-Almanya/İtaya/Japonya(İkinci Dünya 
Savaşı)  yaşanmıştı. Batı Medeniyeti’nin benimsediği ırk anlayışı hem Avrupa’yı hem 
de sömürgecilik dolayısıyla dünyayı etkilemişti. 
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2. Said Nursi’ye Göre Batı Medeniyeti’nin Toplum ve Millet Anlayışı

Bediüzzaman, Batı Medeniyeti’ni beş “menfi” esas üzerine kurulduğunu ifade et-
mektedir. Bu medeniyetin “hayattaki kanununu teavün” yani yardımlaşma değil “düs-
tur-ı cidal” yani çatışma düsturu olduğunu belirtmektedir. Toplumsal hayattaki kanun 
çatışma olduğunun tatbike konulması halinde bunun bir neticesi olacaktır. Bediüz-
zaman’a göre bu anlayışın tezahürü “tenâzü ve tedâfü’” yani çatışmak ve husumet ile 
müdafaa ve def etmedir. “Nokta-i istinad” hak değil kuvvet kabul edildiği de dikkate 
alındığında toplumsal hayatta bunun sonucu “sefalet” olacaktır.5 Avrupa’da yukarıda-
ki millet ve devletler bazında anlattığımız çatışmanın 19. Yüzyıla kadar çok şiddetli 
bir şekilde devam ettiği gibi toplum katmanları ve bireyler arasındaki çatışma do-
layısıyla özel mülkiyetin ve menfaatin tamamen kaldırıldığı bir sistem kurulmasını 
hedefleyen Komünizmin ortaya çıktığını bilmekteyiz.

Bediüzzaman’a göre Batı Medeniyeti’nin millet anlayışı kendi ifadesi ile “Akvâm-
lar beyninde rabıta-i esası; âharın zararına müntebih unsuriyet”tir.  Yani kavimler/
milletlerin arasındaki ilişkilerdeki esas diğerin zararını seçilmesi ve kendi kavim/
milletinin menfaatini esas tutan kavmiyetçilik/milliyetçiliktir. Kavimler ve milletler 
arasında böyle bir esas kabul edildiğinde bu diğerlerini “yutmakla beslene”cektir ve 
kuvvetle alacaktır.  Bu anlayışı “milliyet-i menfiye” olarak vasıflandıran Bediüzzaman, 
“unsuriyet ve milliyet”çilik anlayışının kavimler/milletler arasında daima “müthiş 
tesâdüm” yani müthiş çarpışma ve “feci telâtum”  yani korkunç şekilde birbiri ile vu-
ruşmayı ortaya çıkaracağını belirtmektedir. Böyle bir menfi milliyetçilik anlayışının 
geçerli olduğu dünyada ortaya çıkacak manzara bütün kavimler/milletlerin  “helâ-
ket”i yani helak olması, mahvolmasıdır.6 Bediüzzaman’ın Batı Medeniyeti’nin menfi 
milliyetçilik anlayışı Avrupa’da Vestfalya Anlaşması’na kadar yaşanın sürecin bir özeti 
gibidir. Zira kavimler ve milletler birbirini acımasızca imha etmeye çalışmışlardı. Hat-
ta aynı kavim/millet içindeki mezheb farklılığı dolayısıyla otuz, seksen yıllık savaşlar 
yaşandığı da dikkate alındığında sadece kendi grubunu düşünen “unsuriyet”çiliğin de 
insanların felaketine sebeb olduğunu göstermektedir. Avrupalı sömürgeci devletlerin 
Afrika, Asya ve Amerika kıtalarını işgalleri sırasında bu anlayışlarını daha da korkunç 
bir şekilde uygulamaya koydukları bilinmektedir. Afrikalılar sadece siyah renkli ol-
duklarından dolayı köleleştirilirken, Amerika ve Asya’daki milletler de imha veya öte-
ki kabul edilerek aşağı bir statüde olarak değerlendirilmişti.
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3. Avrupa Dışındaki Ötekine Göre Oluşan Avrupa/Batı Kimliği7: Batı Mede-
niyeti Değerleri

Her Avrupalı milletin milli kimliği farklı unsurlardan meydana gelmişse de Avrupa 
kimliğinin oluşumu özellikle Avrupa dışındaki ötekine karış oluşan bir kimliktir.

“Günümüz dünyasında kimlik kavramının varoluşsal bir anlam taşıdığı açıktır. Bu 
nedenle kimlik söz konusu olduğunda sığ “çağdaşlık” veya içi boş “insanlık” söylem-
leriyle yetinmek yerine, gerçekçi bir kimlik tanımının yapılması gerekmektedir. Aynı 
doğrultuda Avrupa’nın kültür, tarih ve medeniyetini göz ardı eden yaklaşımlardan 
da vazgeçilmeli ve Avrupa/Avrupalı olgusu ile yüzleşilmelidir. Zira Avrupa kimliği-
nin oluşumunda -doğrudan veya dolaylı şekilde- etki gösteren önce Müslüman, sonra 
Müslüman-Türk faktörünün belirleyici olduğu unutulmamalı ve Avrupa/Batı’da Müs-
lüman/Müslüman-Türk/Türk üzerinden sembolleşen ‘öteki’ olgusu mutlaka dikkate 
alınmalıdır.

Esasen Türklerin de müdahil olduğu Avrupa Kimliği’nin oluşumundaki dört önem-
li unsur gerektiği gibi anlaşılmadığından problemin çözümü imkânsızlaşmaktadır.

a. Roma İmparatorluğu Faktörü

Avrupa merkezli ilk büyük devlet olan Roma İmparatorluğu’nun yönetim, anla-
yış, ahlak ve hukuk açılarından daha sonra da etkisini devam ettirdiği bir gerçektir. 
Ancak, Avrupalıların tarihî olarak kendilerini varisi gördükleri Roma İmparatorluğu, 
Avrupa’da bile siyasi ve coğrafî bir bütünlük sağlayamamıştır. Bugünkü Almanya’nın 
bile çok büyük bir kısmı Roma İmparatorluğu’na dâhil değildir. Buna rağmen Roma 
döneminde oluşan ve geniş bir bölgede yerleşen ahlak ve anlayış zemini Avrupa’nın 
kimlik yapısının mayasını oluşturmuştur. Öyle ki; Roma alanına nüfuz eden Hz. İsa’nın 
temsil ettiği Hristiyanlık, kısa bir süre sonra Romalılaştırılmıştır. Hristiyanlık, Roma 
İmparatorluğu tarafından resmi olarak kabul edilmesine rağmen, Avrupa’ya bir kim-
lik vermemiş; tersine Hristiyanlık Roma kimliğine bürünmüştür. 

b. Öğrenen ve Sıkışan Avrupa’nın Birleşmesi ve Doğu (Haçlı) Seferleri

Avrupa’nın Rönesans ve Reform dönemleriyle gelişmeye başladığı savının ciddi 
tarih bilgisi olanlar tarafından doğru kabul edilmesi mümkün değildir. Çünkü Avru-
pa’nın tarihinde gösterdiği ilk ortak hareket XI. asırda ortaya çıkmıştır. Böyle bir ha-
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reketin olması ise ancak bir öğrenme ve gelişim seviyesi ile izah edilebilir. Özellikle 
IX-XI. yüzyıllarda gelişmiş olan İslam Medeniyeti’nden pek çok şey öğrenen Güney 
Avrupalılar; XII. yüzyıldan itibaren iktibaslarını hızlandırdıkları gibi kendi üretken-
liklerini de artırmaya başlamışlardı. 

Bu iç gelişmeye rağmen Avrupa’nın etrafı çevrelenmiş durumdaydı. Ayrıca Av-
rupa, daha V. asırdan itibaren ciddi siyasi krizlerle de boğuşmak zorunda kalmıştı. 
Batı Hunları, Doğu Avrupa ve Balkanları ele geçiren Batı Hunları, Atilla’nın hanlığı 
sırasında İtalya ve Fransa içlerine kadar ilerlemişlerdi. Avrupa kuzeydeki bu şoku 
atlatamadan Emevi ve Abbasiler tarafından güney ve doğudan kuşatılmıştı. Avrupa, 
VII-X. asırlarda batıdan doğuya doğru sıralanırsa; İspanya-Korsika/Sardinya-Sicil-
ya-Girit-Kıbrıs-Adana-Batum-Tiflis-Dağıstan hattı ile Müslümanlar tarafından çevre-
lenmişti. Bu çevrelenme Karadeniz’in kuzeyinde Hunlar yerine kurulan Büyük Bulgar 
Devleti’nin X. asırda İslamiyet’i kabul etmesi ile Doğu Avrupa’ya kadar uzanmıştı. Bu 
durum ise çevrelemeyi gerçekleştiren güneydeki Müslümanlara, kuzeyden ise önce 
Hunlara, sonra Müslüman Bulgar Türklerine (daha sonra Altınorda) karşı Avrupa’da 
düşmanlığın yerleşmesine neden olmuştu. 

Bu sıkışmış vaziyetteki Avrupa’da nüfus artmış, feodal ve toprağa bağımlı köle dü-
zenine yönelik başkaldırı emareleri belirmiş, işsiz şövalyeler/askerler kendi kent ve 
köylerini yağmalamaya başlamışlardı. Doğunun zenginliklerinin farkına varan Avru-
pa için, tam da bu sırada Doğu’da meydana gelen değişiklikler bir şans olmuştu. Zira 
XI. asırda Abbasilerin parçalanmasıyla birçok devlet ortaya çıkmış ve kaos dönemi 
başlamıştı. Böylece Avrupa içteki problemleri dışa atmak için yeni formülünü uygu-
lama zemini bulmuş, içte biriken sıkıntıyı dinsel duyguları da ekleyerek Haçlı Sefer-
lerine dönüştürmüştü. I. Haçlı Seferi (1095-1099) Doğu’nun parça parça olduğu sıra-
larda, güya Selçuklular karşısında tutunamayan Bizans’a yardım gayesi ile yapılmıştı. 
Esasında bu dönemde Büyük Selçuklular bile zayıflamış, Anadolu’ya henüz gelen Sel-
çuklu Türkleri bu ilk Haçlı Seferi karşısında tek başlarına dayanmaya çalışmışlardı. 
Neticede Türkler Karadeniz’in kuzeyinden sonra Anadolu’da da Avrupa’nın düşmanı 
olmak zorunda kalmışlardı. 

Bu seferler sırasında İngiltere, Fransa, İtalya devletleri yanında, Roma İmparator-
luğu’na bile dâhil olmayan Almanlar da aynı hareket içinde yer almışlardı. Bu seferle-
rin dinsel nedenlerden kaynaklanmadığı kısa süre içinde anlaşılmış, yardıma gidilen 
Bizans da yağmalanmış ve Latin’e dönüştürülmüştü. Yaklaşık 300 yıl süren bu Haçlı 
Seferleri sırasında; Avrupa tarihinde ilk kez birlik sağlanmış ve ortak bir hedef isti-
kametinde birleşilmiş, ortak kimlik yönünde çok büyük bir adım atılmış ve müşterek 
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düşman da belirlenmişti. Bu düşman, Haçlılara karşı vatanlarını savunan Türkler ol-
muştu. 

Kısacası; ortak Avrupa Kimliği net olarak ilk defa bu dönemde ortaya çıkmış ve 
kimliğin pekiştirilmesinde de devamlı surette kullanılmıştır.

c. Aşılması veya Yok Edilmesi Gereken Engel: Önce Müslüman, Sonra Müslü-
man-Türk

Haçlı Seferleri bahanesi ile çevrelenmesini kırmak isteyen Avrupa, Müslüman-Türk 
cephesine büyük zayiat verdirmekle birlikte, hedefine ulaşamamıştır. Parçalanmayı 
toplama başarısı gösteren Osmanlı Devleti ise çatışmayı Balkanlara taşıyarak, Do-
ğu’nun nefes almasını sağlamıştır. Aynı zamanda Avrupa’nın gevşeyen çevrelenme-
sini de tekrar kuvvetlendirmiş, yarılan hattı tamir etmiştir. Doğu Avrupa’da Kazan ve 
Kırım Hanlıkları, Anadolu ve Balkanlarda Osmanlılar, Mısır-Suriye’de Memlûklüler ile 
Kuzey Afrika ve Fas-Endülüs’e kadar uzanan Müslüman devletlerden oluşan set sa-
yesinde, Avrupalılar Doğu’ya nüfuz edemez hale gelmişlerdi. Avrupalıların bu seddi 
doğrudan aşmakta başarısız olmaları, onları yeni çareler aramaya yöneltmiş vedeniz 
yolu ile hedeflerine ulaşmak için çalışmalara başlamışlardı. Tam bu dönemde, daha 
Osmanlı Devleti’nin kuruluş aşamasında İspanyollar Batı Afrika kıyısındaki Kanarya 
Adalarına ayak basmışlar (1312) ve yeni bir süreci, yani sömürgeciliği, başlatmışlar-
dı. 1487’de Ümit Burnu’nu aşan Portekizliler, 1508’de Maskat’ı (Umman) ve 1515’de 
Hürmüz’ü ele geçirerek Türk/İslâm seddini arkadan sarmışlardı. Ancak Osmanlıların 
1517’de Mısır’ı ele geçirip, İran’dan Fas’a kadar olan bölgeye yerleşmeleri Avrupalıla-
rın bu başarısını bahsedilen bölge için 300 yıl geçersiz kılmıştı.

Kısaca Avrupalıların tarih ve kültüründe Türkler aşılması ve yok edilmesi gereken 
bir engel olarak yerini almıştı. Bu nedenle kendini ötekine göre tanımlama ve konum-
lama şiarı dâhilinde Türklere dair bu vakıa, ortak Avrupa kimliğinin kökleşmesinde 
büyük pay sahibi olmuştur.

d. Avrupa Kültürel Kimliğinde “Öteki”:Suçlu Osmanlılar (Türkler)

Avrupalıların sömürgeciliğe başladıkları XV. yüzyılda Papalık, 1493’te Hıristiyan-
laştırma tekelini Portekizlilere vermişti. Tordesillas Antlaşması (1494)ile İspanya ve 
Portekiz dünyayı kendi aralarında paylaşmış ve Afrika’da köleleştirme başlamıştı. 
Avrupa’nın dünyayı işgal için ayağa kalktığı ve Avrupa ülkelerinin bu sebeple birbir-
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leri ile yarıştığı süreçte Osmanlı Devleti’nin döneminin süper gücü olması ve daha 
da önemlisi Avrupalıları engelleyici vasfı Türklerin, Batı’nın “öteki”si halinde teba-
rüz etmesini sağlamıştı. Zira Osmanlı, Anadolu, Balkanlar ve Kırım Hanlığını kendine 
bağlamasından sonra Doğu Avrupa’da da Avrupalıları engellemekle yetinmeyip, XVI. 
yüzyıldan itibaren de Güneybatı Asya ve Kuzey Afrika’da da karşılarına dikilmişti. 
XVI.-XVIII. yüzyıllar arasında dünyayı sömürge haline getirirken birbirleri ile yarışan 
İspanya-Portekiz, daha sonra da Fransa-Hollanda-İngiltere-Rusya (en son Almanya) 
karşılarında ciddi doğulu tek güç olarak Osmanlı Devleti’ni görmüşlerdi. Orta Av-
rupa’nın en önemli merkezi olan Viyana’yı kuşatan ve Polonya’yı himayesine alarak 
Baltık’a kadar nüfuzunu yerleştiren Osmanlılar, Avrupalı yöneticilerin korkulu rüya-
sı olmuştu. Bu durum, Avrupa hafızasında yüzyıllar süresince Doğu’nun lideri olan 
Türklerin düşman-kötü-suçlu olarak belirlenen konumunu pekiştirmiştir. Osmanlı 
Devleti ile bir Avrupalı devletin yaptığı savaşlarda, Avrupalıların Osmanlı karşısında 
yer almaya hazır olmaları kendi içlerindeki çatışmalar şiddetleninceye kadar devam 
etmişti. Hatta Avrupalıların birbirleri ile mücadelelerinin arttığı zamanlarda bile Os-
manlı karşısında bir araya gelebildikleri bilinmektedir. Mesela 1596 yılında Osman-
lı-Avusturya arasında yapılan Haçova Savaşı’nda İspanya, Erdel, Macaristan, Papalık, 
Floransa, Lehistan, Çek, Slovak, Almanya, Belçika ile Fransa’nın Avusturya yanında yer 
almaları, Avrupalıların bu tavrını gösteren belirgin bir örnektir.

Kısacası Avrupa kimlik ve kültüründeki düşman olarak sabıkaları gittikçe kabaran 
Türkler, Avrupa karşısındaki Osmanlı ile bu olguyu zirveye taşımışlardır. Daha açık 
söylemek gerekirse Roma İmparatorluğu’nun yıkılması da dâhil olmak üzere, özellik-
le X. asırdan itibaren artarakdevam eden Avrupa’da Türk etkisi, Avrupa/Batı kimlik 
teşekkülünün bir parçası olan “öteki” unsurun Türk/İslâm ile özdeşliğine yol açmıştır.

İslam medeniyeti mektebinde pek çok şey öğrenerek yetişen Avrupa, Endülüs’ten 
Tataristan’a uzanan çevrelenmesini aşmak için ilk defa birleşerek Doğu (Haçlı) Se-
ferlerini gerçekleştirmiş ve ortak “Avrupa kimliği”nin oluşumunda somut bir adım 
atmıştır. Avrupalılar kuşatılmışlıktan kurtulmak için önce Müslümanları, sonra da git-
tikçe yoğunlaşan bir şekilde Müslüman Türkleri aşılması, hatta yok edilmesi gereken 
engel olarak algılamışlardır. Nitekim sömürge döneminde karşılarında tek ayakta ka-
lan ve bir müddet de olsa önlerinde durabilen güç olması nedeniyle Türkleri düşman 
kabul etmiş, oluşan Avrupa kimliğinde “öteki” olarak konumlandırmıştır”.
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4. Sömürgecilik ve İşgal Dönemleri: Ötekinin İmha ve Birbiri ile Çatışmalar8

Abbasilerin zayıflaması ile harekete geçen Haçlı Avrupalı güçler 15 yüzyıl sonun-
dan itibaren sömürgeciliğe başlarken kendi içlerinde de devamlı bir biri ile çatışma 
dönemine girmişlerdi.

a. Portekiz-İspanyol Rekabet Dönemi

Osmanlı Devleti’nin Balkanlar ile Anadolu’da ve diğer İslam devletlerinin kuzey 
ve güneyde Avrupa’yı çevrelemeleri sırasında, gelişme sürecine giren Batı Avrupa’da-
ki Portekiz ve İspanya birbirleri ile rekabet halindeydi. Portekiz ve İspanya rekabeti 
neticesinde 1494’te Tordesillas Antlaşması imzalanmış ve iki devlet dünyayı kendi 
aralarında paylaşmışlardı. Portekizliler; Afrika, Hint Okyanusu ve Güney Amerika’da-
ki Brezilya’da hâkimiyet kurma hakkını İspanya’ya kabul ettirmişlerdi.1505 yılında 
Estado da India’yı (Hint İmparatorluğu) kuran Portekizliler, Ümit Burnu’nun doğu-
sundan Makao’ya (Çin’in kuzey-doğusunda) kadar olan bölgeyi ele geçirerek, muh-
kem kalelerle kontrol etmeye başlamışlardı. Böylece bu bölgedeki bütün ürünlerin 
tek alıcısı ve dağıtıcısı Lizbon olmuştu. İspanyollar da diğer bölgelere yerleşerek sö-
mürgecilik yapmaya başlamışlardı. Ancak bu rekabet Avrupa’da bir çatışmaya neden 
olmamıştı. 

Portekizliler Osmanlı topraklarını doğrudan tehdit etmedikleri halde, güneyden 
ciddi bir tehlike olarak belirmişlerdi. Osmanlı Devleti Kızıldeniz ve Mısır bölgelerinde 
beliren bu tehdide karşı tedbir almayı gerekli görmüştü. Yavuz Sultan Selim dönemin-
de önce Memlûklülere yardım edilmiş, daha sonra da Mısır ele geçirilerek, Portekiz-
lilerle doğrudan mücadeleye başlanmıştı. Bu sayede Mısır, Sudan, Habeşistan, Somali 
ve Arabistan, hem Osmanlı kontrolüne alınmış hem de Portekizlilerin bölgeye girmesi 
engellenmişti. 

İspanyolların Venediklileri de yanlarına alarak Akdeniz’de batıdan doğuya doğru 
ilerlemeleri de Osmanlılar tarafından önlenmişti. Hatta bu dönemde Fransa’nın Akde-
niz’de daha faal olması Osmanlı Devleti’nin bizzat verdiği imtiyaz ve kapitülasyonlarla 
temin edilmişti. 

Portekiz-İspanya rekabeti döneminde Osmanlı Devleti’nin güçlü olması, bu iki gü-
cün bir dünya politikası takip etmelerinin de önüne geçmişti.

70

Batı’da Milli ve Medeniyet Kimliklerin Oluşumu ile Ötekinden İslamofobiye Geçiş / Ali ARSLAN



b. Fransız-İngiliz Rekabet Dönemi ve Avrupa’da Gruplaşma

İspanyol-Portekiz rekabeti sırasında gücünü arttıran İngiltere, 1600’de Doğu Hin-
distan Şirketi’ni kurmuş ve 1606’da İngiliz girişimciler Virginia’ya yerleşmişti. İmti-
yazlı büyük şirketlerden biri olan Doğu Hindistan Şirketi; 1639’da Madras’da Saint 
George Kalesi, 1696’da Kalküta’da William Kalesi adı verilen müstahkem ticaret mer-
kezlerini teşkil etmişti.

1618’de İngiliz köle tacirleri Gambiya’ya yerleşerek, Amerika’ya köle ticaretine 
başlamışlardı. İngiltere 1622’de Hürmüz’ü, 1650’de Maskat’ı da ele geçirmişti. Por-
tekiz yönetimi, Hint Okyanusu civarında kendilerinin yerini alan İngiltere’ye 1703’de 
Methuen Antlaşması ile Brezilya’da imtiyaz tanımış ve İngiltere kısa sürede Brezilya 
ticaretinin tümünü kontrolüne almıştı. İspanya’ya karşı da faaliyetlerini sürdüren İn-
giltere; 1704’te Cebelitarık’ı ele geçirmiş ve 1713 Utrecht Antlaşması ile İspanya’ya 
bölgenin İngiltere’ye ait olduğunu kabul ettirmişti. 

İngiltere kendisi için ciddi bir rakip gördüğü Fransa’yı 1763 tarihinde, Akdeniz 
dışında neredeyse sahneden silmişti. Osmanlı Devleti’nin gücünü kaybederek geri-
lediği süreçte İngiltere, pek çok bölgede nüfuzunu arttırdığı gibi Akdeniz’e de yönel-
mişti. Bu arada 1776’da ABD bağımsızlığını (13 eyalet) ilan etmiş ve 1783’te deniz 
üstünlüğü tehlikeye giren İngiltere bu durumu kabul etmişti. Aynı zamanda bu geliş-
me, İngiltere’nin doğuya ilgisini daha da arttıran bir unsur olmuştu. Akdeniz’e taşınan 
İngiliz-Fransız rekabeti zayıflayan Osmanlı Devleti için tehlike halini almıştı. Çünkü 
sömürgelerini İngiltere’ye kaptıran Fransa, Kuzey Afrika başta olmak üzere Osmanlı 
topraklarını yayılma alanı olarak seçmişti. Fransa 1798’de Malta’yı ele geçirmiş ve 
Napolyon, İngiltere’yi can evinden vurmak ve gelecek stratejilerini engellemek için 
Mısır’ı işgal etmişti. Ancak Fransa’nın bu hareketine İngiltere ve Rusya karşı çıkmıştı. 
Tabiatıyla bu sırada Osmanlı Devleti’nin kendi topraklarını korumaktaki acziyeti de 
gözler önüne serilmişti. Nitekim gelişen süreç, Osmanlı Devleti’nin paylaşımına yöne-
lik ittifakların kurulmasını da beraberinde getirmiştir.

c. Avrupa’da Fransa’ya Karşı İngiltere-Rusya-Avusturya İttifakı Dönemi

İngiltere, Akdeniz’den Fransa’yı çıkarıp kendisi yerleşmeye başlamış ve 1800’de 
ele geçirdiği Malta’yı bir üs haline getirmişti. Fransa ise, Akdeniz’den de sürüldükten 
sonra son çare olarak Avrupa hedefine yönelmişti. Napolyon’un Avrupa’daki savaşları, 
Avrupa’yı alarak, dünya hâkimiyeti mücadelesinde sağlanacak büyük avantaja binaen 
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başlamıştı. İngiltere, Avusturya ve Rusya’nın Fransa’ya karşı ittifakı, Osmanlı Devleti 
yerine, ilk defa Avrupalı bir düşman devlete yönelik birleşme hareketiydi. Bu gelişme-
ler sonucunda, 1815’de gerçekleştirilen Viyana Kongresi’nde Avrupa’da statükoyu ko-
rumak için bir antlaşma yapılmış ve Fransa etkisizleştirilmişti. Avrupa’da bir devletin 
tek başına hâkimiyet kurma teşebbüsü karşısında oluşan güvenlik problemi sebebiyle 
İngiltere, Rusya ve Avusturya bir araya gelmişti.Dünyadaki sömürge mücadelesinin 
bir neticesi olan, bir nevi dünya savaşı denemesi niteliği taşıyanNapolyon Savaşların-
da Osmanlı Devleti’ne ihtiyaç duyulmamıştı. 

d. I. Dünya Savaşı Sürecinde Bloklaşma: İtilaf-İttifak Devletleri

1860’larda Almanların liderliğini yapan Prusya’nın bir güç olarak ortaya çıkma-
sı üzerine, I. Dünya Savaşı sürecinin bloklaşmasının temelleri atılmaya başlanmıştı. 
1870’da Prusya’nın Fransa’yı yenmesi ile Fransa-Rusya ilişkilerinde daha da bir ya-
kınlaşma yaşanmıştı. Bundan cesaret alan Rusya, 1870’de Paris Antlaşması imzacı-
larına Karadeniz’in tarafsızlığı ile ilişkin hükümleri tanımadığını bildirmişti. Kendile-
rine karşı bir birlik istemeyen Bismark’ın önerisi ile Londra’da toplanan konferansta 
1856’da Rusya’ya Karadeniz’den uzaklaştıran hükümler kaldırılmıştı.

İngiltere, Fransa ve Rusya arasında Alman tehlikesine karışa fiilen başlayan işbirli-
ği 1886 tarihli İngiltere-İtalya Anlaşması ile yeni bir boyut kazanmış ve İtalya da İngil-
tere’nin yanına geçmişti. Tunus, Mısır, Şarki Rumeli’nin kayıpları üzerine Almanya’ya 
yönelen II. Abdülhamid yönetimindeki Osmanlı Devleti, 1889’da Bağdat Demiryo-
lu’nun imtiyazını Almanya’ya vermişti. Osmanlı Devleti, Berlin Antlaşması’ndan sonra 
güvenmediği İngiltere’den uzaklaşmaya başlayarak Almanya’ya net olarak yönelmişti.

Almanya’nın gittikçe güçlenmesine karşı Fransa-Rusya anlaşmasının arkasından 
1902’de İngiltere ile Fransa’da anlaşmaya varmıştı. 1907’de Petersburg Antlaşması 
ile İngiltere-Rusya Doğu ve Orta Asya’daki sınırlar üzerinde anlaşmıştı. 6-7 Haziran 
1908’de İngiltere ve Rusya’nın gerçekleştirdiği Reval Görüşmeleri ile İngiltere, Fransa 
ve Rusya’nın bir blok oluşturmuşu tamamlanmıştı.

Bu bloklaşmaya rağmen Avrupalı devletler, Osmanlı aleyhine ortak politikalar da 
üretmeye devam etmişlerdi. Mesela, 1913 Batı Anadolu kıyısındaki adalar İngiltere, 
Fransa, Almanya, Rusya tarafından Yunanistan’a bırakılmıştı. Ayrıca Berlin Anlaşma-
sı’nın Doğu Anadolu’da Ermeniler lehine ıslahat yapılmasını hükme bağlayan madde-
lerinin yürürlüğe konması, 1914 yılında İngiltere, Fransa, Almanya, Rusya tarafından 
Osmanlı Devletine kabul ettirilmişti.9 
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Avrupalıların büyük çaplı sömürgecilik dönemini başlattıkları 16 yüzyılın sonla-
rından itibaren Batı Medeniyeti’nin ortak değerleri ile hareket ederek öteki gördük-
leri bütün toplum, millet ve dinleri karşı harekete geçmişlerdi. Devletlerin yıkılması, 
insanların köleleştirilmesi veya refahlarına son verilmesi ve hatta dinlerinin değişti-
rilmesi uygulamaları ortaya konmuştu.  

Ancak 1914 yılanda Almanların Osmanlı Devleti’ni mecburen müttefik kabul et-
meleri bu sürecin farklı bir yöne evrilmesine sebeb olacaktır.

5. Birinci Dünya Savaşı’nda Osmanlı-Alman İttifakı Öteki Olan Müslümanlar-
la İşbirliğine Başlanması

İngiltere, Rusya, Almanya ve Fransa arasındaki Osmanlı’yı paylaşım anlaşmaları 
1914 Temmuz’una kadar devam etmişti. Osmanlı Devleti’nin yalnızlıktan kurtulmak 
için ittifak arayışlarına girmiştir. Osmanlı Devleti’nin ittifak arayışlarında İlk görüş-
meler Rusya ile gerçekleştirilmişti. Dahiliye Nazırı Talat Bey 10 Mayıs 1914 tarihinde 
Kırım’da Rus Çarı II. Nikola ile görüşmüş fakat Fransa ve İngiltere’nin tepkilerinden 
çekinen Rusya’nın olumsız cevabı ile karşılaşmıştı.10 Temmuz ayı içerisinde Cemal Pa-
şa’nın Fransızlara yapmış olduğu teklifte olumsuz bir şekilde cevaplanmıştı. Görüş-
meler neticesinde İtilaf Devletleri’nden  bir yakınlık göremeyen Osmanlı Hükümeti 
Almanya’ya yönelmişti.

Osmanlı Devleti’nin başkentinin bile tehdit altına girmesinin en önemli nedeni dö-
nemin güçlü devletlerinden İngiltere, Almanya, Rusya, Fransa, Avusturya-Macaristan 
ve İtalya’nın tamamının Osmanlı Devleti aleyhine bir tavır ortaya koymalarıydı. Bu 
dönemde iki gruba ayrılan bu devletlerin hiçbiri Osmanlı Devleti ile ittifak kurmak ni-
yetini taşımamıştı. 1914 yılı ortalarına kadar İngiltere, Rusya, Fransa İtilaf Devletleri; 
Almanya, Avusturya-Macaristan, İtalya ise rakip grubu oluşturmuştu. Osmanlı Devleti 
ancak İtalya’nın tarafsız kalacağını açıklaması üzerine sahnede yer bulabilme imkânı-
na kavuşmuştu. Almanların müttefike ihtiyacı olduğu bir sırada, yani Temmuz 1914’te 
Osmanlı Devleti Almanya’ya ittifak yapma teklifi yapmış ve Almanya da kabul etmişti. 
2 Ağustos 1914’te İttifak Anlaşması yapmıştı.11

Osmanlı Devleti’nin İttifak Devletleri yanında yer alması Doğu-Batı diğer bir ifade 
ile Avrupalı için öteki ile aynı safta aynı seviyede yer almak demekti. Zira 1914 yılına 
kadar kendi menfaatleri için çatışsalar bile bir öteki gruptan birini Türk, Hind veya 
Çin bu tarzda muhatap almamışlardı. Bir Müslüman Osmanlı askeri ile bir Hıristiyan 
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Alman askeri Batılı Hıristiyan askerlere karşı aynı safta savaşmaya başlamıştı. Bu Av-
rupa’nın yarısı için daha önce öteki olan Müslüman Osmanlılar kendilerinden Avrupa-
lı İngiliz, Fransız ve İtalyan ise düşman olmuştu. Bazı Avrupalılar için Müslüman öteki 
eskisi kadar düşman değildi artık.

6. Sovyetlere Karşı Batılıların Müslümanlarla İşbirliği Mecburiyeti Dönemi: 
Ötekine Mecburi Tahammül

Bediüzzaman’ın tabiri ile Avrupa’da “menfi milliyetçilik” anlayışının Hitler ve Mu-
solini ile zirveye çıkması ile Avrupa yeni bir çatışma dönemi başlamış ve nihayet İkin-
ci Dünya Savaşı ile bütün yeryüzüne yayılmıştı. Bu savaş sonunda Soğuk Savaş’ın baş-
laması ile Batılılara göre ötekiler ve bilhassa Müslümanlar ile işbirliği yapma dönemi 
başlayacaktı. Birici Dünya Savaşı’nda Almanların yaptığını SSCB’ye karşı bütün Batılı 
devletler yapacaklardı.

Şöyle ki; Sovyet Rusya, II. Dünya Savaşı’dan galip olarak çıkan Sovyet Rusya, 7 
Nisan 1945’da da Türkiye’den Kars, Artvin ve Ardahan’ı istemiş ve boğazlarla ilgili 
yeni düzenleme yapılarak kendisine üsler verilerek bir ortak savunma kurulmasını 
istemişti.12 Türkiye bu teklifleri reddetmiş, fakat SSCB, 17 Temmuz - 2 Ağustos 1945 
tarihleri arasında toplanan Postdam Konferansı’nda Sovyet gemilerinin her zaman 
serbestçe boğazlardan geçmesini için Montreux Sözleşmesi’nin değiştirilmesini gün-
deme getirmişti.13 Bu gelişmelerden çekinen Türkiye, ABD ve İngiltere’ye yönelmişti. 
İngiltere, SSCB karşısında Türkiye’ye yardım kararı almıştı. Şubat 1947’de İngiltere, 
Türkiye’ye yapacağı yardımlara 31 Mart 1947’den itibaren devam etmeyeceğini bil-
dirmişti. Yunanistan’daki iç savaşta Batı karşıtı bir iktidarın oluşmasından çekinen 
ABD harekete geçmişti. Başkan Truman, Kongre’de yaptığı konuşmada;  Yunanistan’ın 
kaybedilmesi halinde bunun komşusu Türkiye’yi ciddi ve tehlikeli bir şekilde etkile-
yeceğini, “kargaşa ve düzensizliğin bütün Orta Doğu’ya yayılacağını” belirtmişti. Ay-
rıca Truman,  “Yunanistan ve Türkiye’nin bu kader anında, yardım etmekte başarısız 
olmaları halinde, Güney ve Batı’nın tehlike altına gireceğini” belirtmiş ve bu iki ülkeye 
askeri yardım yapılması gerektiğini belirtmişti. ABD Kongresi de, 22 Mayıs 1947’de 
Yunanistan’a 300 ve Türkiye 100 milyon Dolar askeri yardım yapmayı kabul etmişti. 
12 Temmuz 1947 tarihinde Hasan Saka ile Edwin C. Wilson tarafından imzalanan an-
laşma ile askeri yardım başlatılmıştı. Böylece Türkiye’nin ABD ile sıkı ilişkileri başla-
mıştı. ABD’nin Türkiye’ye yardım etmesindeki esas hedef, Batı yani Avrupa ile Güney 
yani SSCB’nin güneyinde kalan ve ABD tarafından kontrol edilmek istenen bölgenin 
güvenliği sağlamaktı.
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Türkiye’nin “Avrasya’da istisnai bir durum göstermesi, stratejik olarak Ortadoğu 
ve Arap dünyası için kilit noktada ve Sovyet yayılmasına karşı birlik ve beraberlik 
içinde sağlam bir cephe teşkil eden tek ülke” olması dolayısıyla Türkiye, ABD tarafın-
dan yardım edilecek ülkeler sınıfına alınmıştı. 4 Temmuz 1948’de imzalanan anlaşma 
ile Türkiye’ye ekonomik yardım başlamıştı.14 Böylece askeri alanın yanı sıra iktisadi 
alanda da ABD ile sıkı ilişkiler Milli Şef İnönü döneminde başlatılmıştı. Milli Şef İnö-
nü döneminde ABD ile başlatılan askeri işbirliğine DP iktidarında Türkiye-ABD Ortak 
Güvenlik Antlaşması ile devam edilmiş ve 7 Ocak 1952 tarihinde yapılan bu antlaşma 
10 Mart 1954 tarihinde TBMM tarafından onaylanmıştı.  

ABD, Sovyetler Birliği’nin tehdidine karşı 4 Nisan 1949’da NATO’nun kurulmasını 
temin etmişti. ABD’den sonra SSCB’nin Eylül 1949’da atom bombasını yapması ve Çin 
lideri Mao-Tse-Tung’un Moskova’ya giderek SSCB ile bir ittifak anlaşması imzalaması 
ABD’nin SSCB etrafını çevreleme politikasını daha sıkı bir şekilde uygulamaya başla-
masını neden olmuştu. Türkiye’nin NATO dışında kalması dolayısıyla ABD yardımları-
nın kesilebileceği endişesi ortaya çıkmıştı. Türkiye, NATO’ya üye olmak için harekete 
geçmiş ve çeşitli yollarla teklifler yapmıştı. Ancak, İngiltere dahil, ABD dışındaki ül-
keler Türkiye’nin NATO’ya girişine soğuk yaklaşmıştı. 25 Haziran 1950’de Kore Sa-
vaşı’nın başlaması üzerine Türkiye BM Komutanlığı emrine 4.500 asker göndermişti. 
Neticede, diğer Batılı devletlerin şiddetli muhalefetine rağmen ABD’nin isteği doğ-
rultusunda Türkiye’nin NATO’ya girişi kabul edilmiş ve Türkiye de 19 Şubat 1952’de 
TBMM’de 4 Nisan 1949 tarihli NATO’nun kuruluş sözleşmesini onaylamıştı. ABD’nin 
Türkiye’yi NATO’ya almasındaki esas hedefi SSCB’nin Batı ve Güney istikametindeki 
politikalarını engellemede faydalanmak idi.

Bağdat Paktı, 24 Şubat 1954 tarihinde Türkiye ile Irak arasında kurulmuştu. 4 
Nisan’da İngiltere, 23 Eylül’de Pakistan ve 3 Kasım 1955 tarihinde İran da bu pakta 
katılmışlardı. ABD de bu ittifakı desteklemişti. Daha sonra CENTO’ya dönüşmüştü.15

ABD, Doğu Bloku’na karşı sadece Türkiye ile işbirliği yapmamış bütün Müslüman-
larla temasa geçmişti. Türkiye, İran Afganistan ve Pakistan(Bagaldeş dahil) yeşil kuşak 
oluşturarak SSCB’yi güneyden çevreleme stratejisi uygulamıştı. Endonezya, Malezya 
ülkeleri ile ayrı ilişkiler kurduğu gibi Arap Yarımadası ve Afrika’da Müslümanların 
yaşadığı diğer ülkelerle de SSCB’ye karşı işbirliği yapmış ve yapmaya çalışmıştı. Bu 
süreç 1970’lerin sonuna kadar devam etmişti.16

Soğuk Savaş diye adlandırılan bu dönemde Batı’dan kaynaklanan İslam ve Müslü-
man düşmanlığı meydana gelmemiş en azından öne çıkarılmamıştı. Hatta Avrupa’da 
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işgücü sıkıntısı yaşandığı 1960-1970’lerde Türkiye ve Tunus gibi ülkelerden Müslü-
man işçiler de davet edilmişti. Bu gelişme, yeni devletlerin kurulması sırasında Batılı 
sömürgecilerle işbirliği yapmış olanların mecburen Avrupa’ya itmeleri hariç tutulur-
sa, tarihte Hıristiyanların yaşadığı Avrupa’da bir ilkti. Soğuk Savaş dönemi anlayışı 
dolayısıyla bu Müslümanlara karşı yabancı/öteki muamelesi yapıldı ama bir düşman-
lık gösterilmemişti.17

Küresel ölçekte Komünizm ile mücadele dolayısıyla Batılılarla Müslümanlar ara-
sında Fas’tan Endonezya’ya kadar işbirlikleri yaşanmıştı. Bu dönemde siyasal olarak 
Müslümanlar değil, SSCB ve müttefikleri öteki haline gelmişti. Müslümanlar Avrupa 
ve Amerika kıtalarına yaşamaya başlamış ve bu Batılılar tarafından normal karşılan-
mıştı. Bu da tarihte bir ilk olarak yaşanmaktaydı.

7. Bediüzzaman’ın Batılıların Müslümanlara Husumet Anlayışına Bakışı

20. yüzyıldı siyasal olarak Batılar nazarında öteki olmaktan kurtulan Müslümanlar 
bunu kültürel ve dini alanda da kabul ettirmekte pek başarılı olamamışlardı.

Osmanlılarda II. Mahmut ile başlayan Batılılaşma ve Cumhuriyet döneminde zirve 
yapmış, İkinci Dünya Savaşı sonunda SSCB’ye karşı Batı Bloku içinde yer alınması do-
layısıyla Doğu-Batı ilişkilerinde devlet olarak ABD ile kültürel olarak ta Batı’ya ilhak 
halini almıştı. Esasında bu sadece Türkiye için değil büyük ölçüde bütün Müslüman 
coğrafyası için geçerli idi.18

Türkiye’de Atatürk İnkılâpları ile Batılı tarzda şekillendirmelere karşı İslamî temel 
alan düşüncelerle karşı çıkan Said Nursi, İkinci Dünya Savaşı sonrasındaki bu ilhak 
anlayışına da aynı gerekçelerle karşı çıkmıştı. Nursi’ye göre en önemli husus Batı Me-
deniyeti ile İslam Medeniyeti’nin bir biri ile uyuşması mümkün değildi. Ancak ortada 
artık İslam Medeniyeti’ni temsil eden bir devlet te kalmamıştı. Bu arada  Bediüzza-
man, İslamî değerlere itikatları dolayısıyla bağlı olanlara karşı Batılıların anlayışının 
değiştirilmesi gerektiğine inanmaktaydı.

Said Nursi, İslamiyetin ruhu ile “muzlim” Batı Medeniyeti’nin “esası olan Roma 
dehasının hiçbir vakit mezç ol”mayacağını ifade etmektedir. 1919 yılında yazdığı Sü-
nuhat eserinde, Birinci Dünya Savaşı’nda Osmanlı Devleti’nin mağluplar safında yer 
almasının Müslümanların artık Batı’nın bir hedefi olmaktan kurtulacağını belirtmek-
tedir. Yani artık Batılıların karşısında siyasi bir güç yoktur.19 Kısa bir süre sonra Sov-
yetlerin ortaya çıkması ile siyasi alanda Müslümanlar Batı’nın doğrudan bir hedefi 
olmaktan kurtulmuşlardı.
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Sömürgecilik dönemini değerlendiren Bediüzzaman, Batı’nın  “Şark husumeti, 
İslam inkişafını boğuyordu, zail oldu ve olmalı. Garp husumeti, İslam’ın ittihadına, 
uhuvvetin inkişafına en müessir sebeptir, baki kalmalı”20 demektedir. 

Bediüzzaman’ın bu ikazında ne kadar haklı olduğu, bugün bir sel halini almış olan 
İslamofobi ve Müslümanlar arasında birlik ruhunun Birinci Dünya Savaşı’ndan çok 
gerilerde olduğu görülünce daha iyi anlaşılmaktadır.  Birinci Dünya Savaşı sırasında 
Osmanlı – Alman ittifakı döneminde en az bir kısım Avrupalı ile onlara göre öteki 
olan Müslümanlarla işbirliği yapmaları ve daha sonra Soğuk Savaş sırasında ise bütün 
batılı ülkelerin Müslümanlarla işbirliği yapmak mecburiyetinde kalmalarına rağmen 
Batı’nın “husumeti”nin engellenemediğini ortaya koymaktadır. Bediüzzaman, Batı’nın 
Şark husumetini kaldırılması için çalışılmasını teklif etmekteydi. Zira Batılılar Şark 
düşmanlığı dolayısıyla İslam’ın insanlığa sunduğu güzellikleri, hayati prensipleri öğ-
renememişlerdi. 1919 yılında yapılan ve 1950lerde yeniden gündeme getirilen bu 
teklifin pek dikkate alınmadığı anlaşılmaktadır.

Batılıların İslam’ı öğrenerek husumetten kurtulmasını teklif ederken, Müslüman-
ların Batı’ya husumetinin devam etmesini istemektedir. Bu sayede, hem Müslümanlar 
arasında birliği sağlamış olacak hem de, ona göre çökmekte olan Batı Medeniyeti’ne 
Müslümanların ilhakının önüne geçilecekti.

8. SSCB Dağılınca Batı Kimliğinde Eskiye Dönüşü ve İslamofobi

Soğuk Savaş dönemini iyi değerlendirmeyen Müslümanlar, Sovyetlerin çöküşü ile 
tekrar hedef haline geleceklerdir. Şöyle ki; Batı Bloku’nun lideri ABD, SSCB-Çin ittifa-
kını ortadan kaldırarak Soğuk Savaşı bitirmek istemişti. 1950’li yıllardaki SSCB-Çin 
ittifakı 1960 yılında Mao Zedong’un SSCB’nin komünist ortodoksiyi terk ettiği ve Çin 
üzerinde hakimiyet kurmak istediği yönündeki ifadeleri dolayısıyla bozulmuştu.21 
1969 yılında SSCB-Çin sınır çatışması yaşanmıştı.22 ABD, Richard Nixon yönetiminin 
ulusal güvenlik danışmanı Henry Kissinger’in Vietnam’dan çekilme ve SSCB’ye kar-
şı ÇHC ile stratejik ortaklık kurma görüşünü benimsemiş ve uygulamaya koymuştu. 
ABD’deki bu tavır değişikliği daha önce ÇHC’nden uzak duran birçok ABD müttefi-
ki ülkenin siyasetini de değiştirmişti.23 Türkiye de SSCB’den ile iyi ilişkiler kurmaya 
başlamıştı. ABD’nin ÇHC’ne karşı tavrının değişmesi ve birçok NATO ülkesinin ÇHC’ni 
tanıması Türkiye’de de ÇHC ile ilişkilerin başlaması yönündeki görüşler ağırlık ka-
zanmaya başlamıştı. Türkiye ile ÇHC arasında diplomatik ilişki kurulması hakkındaki 
protokol Paris’teki Türkiye Büyükelçiliği’nde 04 Ağustos 1971 tarihinde imzalanmıştı. 
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Türkiye Cumhuriyeti’nin ÇHC’ni Çin’in tek hukukî temsilcisi olarak tanıması, ÇHC’nin 
BM’ne üyeliği oylamasını da etkileyecekti. Türkiye, 25 Ekim 1971 tarihinde ÇHC’nin 
BM’ye üyeliğine olumlu oy vermişti.24

1980’lerde iyice gerileyen SSCB 1991’de ve Batı siyasi güç olarak tekrar belirleyici 
olmuştu. Yalnız bu dönemde yeni bir problem ortaya çıkmıştı. SSCB’yi yenen ABD ve 
Avrupalı müttefikleri eskiden oldukları gibi dünyayı şekillendirmeye güçleri yetme-
me gerçeği ile yüzleşmişlerdi. Batı’da bir dönemler siyasi, iktisadi ve kültürel birer 
güç olan İngiltere, Fransa, İtaya, Rusya ve sair devletler ya çöküntüye ya da ciddi güç 
kaybına uğramışlardı. Henüz İkinci Dünya Savaşı sonrasında kurulan siyasi yapının 
devam etmesi dolayısıyla siyasi güç kısmen devam etse de özellikler iktisadi alanda 
artık Çin, Japonya, Hindistan gibi devletler öne çıkmaktadır.25

Gerçekte bu Batı’nın ciddi olarak zayıflaması demektir. Bediüzzaman’ın “Batı’ya 
düşmanlık baki kalmalı” görüşü yerine, Müslümanların bile refah için Batı’ya yönel-
meleri bir problem olarak ortaya konmaya başlandı. Batı’nın paylaşımcı değil refahı 
sadece kendisi için istemesi anlayışını sürdürmesi, Türkiye gibi AB’ye girmek için bü-
yük çaba gösteren ülke yerine sistemi bile uygun olamayın eski Komünist ülkelerin bu 
birliğe alınması, hatta Türkiye’nin Müslüman ülke olduğu için alınmadığının siyasette 
seçim propagandalarında olarak kullanılması,26 Müslümanlara karşı Batılıların tavrı-
nı Birinci Dünya Savaşı öncesine geri götürmeye yetmişti. Bu arada Batı Medeniyeti’ni 
kendilerince korumak isteyenlerin bu medeniyeti “son medeniyet” olarak tarif etme-
leri, diğer birilerinin Medeniyetler Çatışması’nı bayraklaştırarak İslam’ı hedef haline 
getirmeler ve bunun bazı etkin devletlerce siyasi olarak kullanılması İslamofobi rüz-
gârını hızlandırmıştı. Bu rüzgâra en önemli katkıyı da, kim tarafından kurduğu belli 
olmayan ancak İslam’ın adını ve simgelerini kullanarak terör faaliyeti yapan örgütler 
sağlamıştı.

Sonuç

Günümüzün en güncel maddesi olan İslamofobi konusuna milli kimlik, medeniyet 
değerleri ve tarihi süreçler dikkate alınarak ele alınarak incelendiğinde daha sağlık-
lı sonuç elde edilmesi mümkündür. Avrupa, kendi içinde 17 yüzyıla kadar korkunç 
bir şekilde kimlik ve unsuriyet savaşları yaşamıştır. Vestfalya ile sadece birbirine ta-
hammül etme anlayışı yerleştirilmek istenmiş ancak günümüze kadar da pek başarılı 
olunmamıştır. Bunun sebebi Bediüzzaman’a  bir birini yemekle beslenen menfi kav-
miyet ve unsuriyettir.
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Avrupa kimliği ve Batı Medeniyeti’nin değerleri oluşumu Avrupa dışındaki öteki 
çok büyük bir etkendir. Avrupa kimliğinin oluşum sürecin etrafında olan ve uzun süre 
çatışan öteki Hunlardan itibaren Türkler ve Müslümanlardır. Birinci Dünya Savaşı sı-
rasında Almanlarla Osmanlıların ittifak yapmaları bu düşman öteki kavramını kısmen 
ortadan kaldırmıştı. Soğuk Savaş sırasında öteki olan Komünizme karşı mücadelede 
Müslümanlarla işbirliği yapılmış en azından siyasal olarak Müslümanlar öteki olmak-
tan kurtulmuşlardı.  Ancak Soğuk Savaş’ın bitmesi ile tekrar Birinci Dünya Savaşı ön-
cesine dönülme sinyalleri ortaya çıkmıştır. Batı’nın zayıflaması, Müslümanların Batılı 
devletlerin vatandaşları olmaları ve ülkelerinde savaş, sömürgecilik sonrası oluşan 
çarpık yapılar dolayısıyla Müslümanların dahil “öteki”lerin Batı’ya yönelmesi büyük 
tepkilere sebep olmaktadır.
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MALİKİYET VE SERBESTİYET DEVRİ

Vehbi KARA*

Öz

İnsan ve toplum hayatı tarihsel süreç ve Bediüzzaman Said Nursi’nin eserlerinden 
yola çıkılarak incelenmiş kapitalizm sonrası dönemin “Malikiyet ve Serbestlik” isimli 
yeni bir dönem olacağı değerlendirilmiştir.

Toplumun yeterince özgürleşememe sebepleri, çalışma ve yönetim şekilleri üze-
rinde durularak ele alınmış insanların bu olumsuz şartlardan kurtulabilmesinin 
yolları araştırılmıştır. Gelişim süreci içinde insanlığın başına gelen kölelik, esaret ve 
insan emeğinin sömürülmesi gibi olumsuz şartların bir gün mutlaka ortadan kalkaca-
ğı öngörülmüş gelmesi düşünülen bu devrin “Malikiyet ve Serbestiyet Devri” olması 
gerektiği izah edilmeye çalışılmıştır.

İnsanın yaşam serüveninde ortaya çıkan dönemler birbirinden farklı sosyal yaşam 
biçimleri ile üç bölümde ele alınmıştır. Bunlar Kölelik Öncesi Dönem, Kölelik ve Sömü-
rü Dönemi, Kölelik Sonrası Dönemdir.

İnsanın yaşadığı bu devirler incelenerek toplumsal formasyonun en gelişmiş dü-
zeyi olarak Kölelik Sonrası Dönem, diğer bir deyişle “Malikiyet ve Serbestlik Devri” 
ileri sürülmüştür. Mülkiyet haklarının önem kazandığı ve her konuda tam bir özgür-
lüğün yaşanacağı bu dönemde mülkiyet, sahip olma ve hürriyet kavramları üzerinde 
yoğunlaşılarak özgün bir bakış açısı geliştirmeye çalışılmıştır.

Anahtar Kelimeler

Kölelik, Malikiyet, Serbestiyet, Kayıtdışılık

OWNERSHIP AND LIBERTY ERA

Abstract
In this paper, a new era named Ownership and Liberty has been studied. Emp-
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hasizing on the types of governments that lack in freedom, it is questioned that how 
people would be able to set aside from these adverse conditions.

A discussion has been made on the question that would it be possible to get over 
negative conditions people faced such as slavery, thrall and the exploitation of hu-
man labor in the evolution process, and pointed out that the only way to succeed this 
would be possible in “Ownership and Liberty Era”.

The different form of social life is examined in three sections by emphasizing the 
eras appeared in the adventure of human life. The first of these eras which is named 
as “Primitive Communal Society” by Marx is referred as”, “Nomadic and Savagery Era”, 
the second era is called “Slavery and Colonial Era” and the third era that named the 
thesis is “Ownership and Liberty Era”. Slavery and Colonial social order are studied in 
three sections, the first is basic slavery, the second is the thrall under the feudal order 
and the third is capitalism that is defined as wage system.

Key Words

Evolution, Slavery, Ownership, Liberty

1. Giriş

Bu çalışma ile tekâmül süreci içinde olan insanın yaşadığı devirler incelenmiştir. 
İnsanlığın kapitalizmden sonra geçireceği dönemin “Malikiyet ve Serbestlik Devri” ol-
duğu 2015 yılında tamamlanan bir doktora tezi ile ortaya konulmuş ve bu tez İstanbul 
Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde oybirliği ile kabul görmüştür. 

Konu ile ilgili olarak 2017 yılında “Kapitalizm Sonrası Dönem: Malikiyet ve Serbes-
tiyet Devri” başlıklı bir kitap yayınlanmıştır. Bediüzzaman Said Nursi’ye ait Risale-i 
Nur Külliyatına ait atıflar bahse konu kitapta geniş bir şekilde ele alınmış hatta kitabın 
beşte birlik bir kısmı bu eserler nazara alınarak yazılmıştır. Konuya ilgi duyanlar için 
çok güzel bir başvuru kaynağı olabilir. Ayrıca bu kitap iktisat tarihi dersi için yardımcı 
ders kitabı olma özelliği taşımaktadır.

Mülkiyet haklarının önem kazandığı ve her konuda tam bir özgürlüğün yaşanacağı 
bu yeni dönemde mülkiyet, sahip olma ve hürriyet kavramları üzerinde yoğunlaşıla-
rak farklı ve özgün bir bakış açısı geliştirmeye çalışılmıştır.
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2. Beşeri Yaşam Devirleri

Geçmişin bilgisi, günümüz toplumlarına ilişkin bir bakış açısı sağlar. Tarih, insan-
ların sorunları nasıl belirlediklerini ve bunları nasıl çözmeye çalıştıklarını, bunun 
yanı sıra insan deneyimlerinin ortak yanını gösterir. 

Tarihin incelemesi aynı zamanda değişimin incelenmesidir. Bu inceleme ve araş-
tırmalar, değişimlerin niçin ortaya çıktığını ve etkilerini açıklamaya çalışırlar. Tarih, 
günümüze kadar geçmişte cereyan etmiş tüm olayların, bütün boyutları ile irdelen-
mesi, soruşturulması ve değerlendirilmesidir. Tarih; esas olarak değişim halindeki 
insan topluluğunun incelenmesidir.1 

Uygarlık sözcüğü, Osmanlıca ve Arapçada “medeniyet” teriminin karşılığıdır. Uy-
garlığın kökeni kentleşme olduğundan medeniyet sözcüğünün kökü de “kent” ve “şe-
hir” anlamına gelen “Medine” den kaynaklanmaktadır. 

Uygarlık kelimesinin Avrupa dillerinde karşılığı olan “civilization” kelimesinin 
kökü ise Latince “civitas” yani kent kökünden gelmektedir. Uygarlıklar “çok gelişmiş 
kültürlerin sona ulaşmış aşamaları” olarak tanımlamıştır. Büyük ulus ya da impara-
torlukların, başlangıç dönemindeki sosyal ve düşünsel tarzı “kültür” olarak nitelen-
miştir. Bir kültür başlangıç aşamasını geçip kemikleşerek durgunluğa girdiğinde ise 
“uygarlık” olarak tanımlamıştır.

Bir kültür, yazıyı büyük ölçüde kullanmaya başlamış, bilim ve sanatta belirli iler-
lemeler kaydetmiş, düzeni, güvenliği ve etkinliği sağlamak yönünde siyasi, sosyal ve 
ekonomik kurumlarını yeterince oluşturmuş ise bu kültürün uygarlık olarak tanımla-
ması mümkündür. Kısaca uygarlık, mağaralarda yaşayanların ya da ilk çiftçilerin ya-
şamlarına yön verenlerden daha karmaşık kuralları olan bir sosyal örgütlenme olarak 
tanımlanabilir.

Uygarlık, kent yaşamı, devlet, yazı, yasa ve matematik demektir. Bu olgular bir-
birine sıkı sıkıya bağlıdır. Kentte toplanan ve devleti kuran insanlar, toprağı ölçmek, 
üretilen tahılı bölüşmek ve mevsimleri hesaplamak için matematiğe ihtiyaç duyarlar. 2 

Ayrıca başta mülkiyet konusu olmak üzere diğer alanlardaki yasaların topluluğun 
her yerinde yayılmasını sağlamak için yazıya ihtiyaçları vardır. Sulamaya dayalı tarım 
yolu ile artık ürünün merkezi bir elde toplanması gerekir. Böylece tarım ve zanaatkâr-
lar arasında işbölümü ortaya çıkar. Bazı kişiler tarımdan ayrı olarak sadece zanaatla 
uğraşır.

Yine tarımla uğraşanlarla üretim yapmayan kâtipler, memurlar gibi devlet görevli-
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leri arasında da bir işbölümü olmalıdır. İşte bu durum Mısır ve Mezopotamya bölgele-
rinde ortaya çıkmış köylerden toplanan ürün fazlası kent devletlerinin ambarlarında 
toplanmıştır.

2. 1. Sosyal Değişme-Sosyal Gelişme ve Egemenliğin El Değiştirmesi

Sosyal gelişmeler dikkate alındığında insanın şeref ve onuruna aykırı usul ve adet-
lerin, yavaş yavaş da olsa büyük ölçüde ortadan kaldırıldığı görülmektedir. Aynı şekil-
de kapitalist üretim yöntemleri ve katı kuralları olan kapitalizmin toplumsal yapısı da 
ıslah edilebilir. 

Unutulmamalıdır ki kapitalist toplum, yapısı köleci toplumdan da feodal toplum-
dan da nispeten daha ileri ve daha insanidir. Zira köle esas itibariyle hem vücudu hem 
de hayatı mülkiyete konu bir eşyadır. Fakat kapitalist toplumda işçinin (proletarya) 
sadece emeği satın alınabilir. Fakat insan köle, esir olmak istemediği gibi ücretli ol-
mak da istemez. 3 İnsanlık nasıl ki köle ve esir olmaktan büyük ölçüde kurtulmuştur. 
Ecirlikten de kurtulacaktır, kurtulmaktadır. 

İnsanlığın ücretli sistemden kurtulma isteğini sosyal değişme modelleri ve tekâ-
mül sürecini inceleyerek anlamak mümkündür.

Sosyal değişme modellerinden de anlaşılacağı üzere birçok düşünce adamı ve ya-
zar değişmeyi farklı yönleri ile ele almış her biri kendi nazariyesine göre değişim mo-
delleri üretmiştir. Bu kadar farklı ele alış biçiminden elde edilecek en önemli sonuç, 
değişmenin mutlaklığı ve ilerlemenin ekonomik, teknolojik ve bilimsel alanlarda bir 
kural teşkil edecek kadar yaygın olduğudur. 4

Bu modeller ele alınırken birçok konuda fikir birliğine varılan başlıkları bir öner-
me şeklinde sıralanmıştır . Bunlar:

I. İnsanoğlunun evriminin belirleyici öğesi; teknolojidir.
II. İnsanoğlunun evrimi ahenkli ve tekdüze bir evrim değildir.
III. İnsanların bir toplumundaki değişme bütün insanları etkiler.
IV. Her toplumsal yapı içinde mevcut durum taraftarları olduğu gibi değişimi is-

teyen öğeler vardır.
V. Toplumsal yapının bir öğesinin değişmesi bütün sosyal yapıyı etkiler.
VI. Bir toplumdaki değişim, kısa vadede insanoğlunun genel evrim çizgisine uy-

gun olmayabilir.
VII. Fakat bir toplumdaki değişim, uzun vadede insanoğlunun genel evrim çizgi-

sine ters düşemez.
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Aydınlanma geleneğinin özelliklerinden bir tanesi ilerlemedir. Siyasi ve toplumsal 
anlamda ilerlemeyi merkeze koyan bu düşünce tarzı, insanlığın her daim daha çok 
bilgiye ve mutluluğa erişebileceğine inanır.

Nursi’ye göre gelişme meyli vardır; onun ile evren, kanun-u tekâmüle tabidir. İn-
san ise; âlemin semerat ve eczasından olduğundan, onda dahi meylü’l-istikmalden bir 
ilerleme meyli mevcuttur. Bu meyl ise telahuk-u efkârdan istimdat ile neşv-ü nema 
bulur. 6 

2. 2. Çeşitli Kaynaklara Göre Beşeri Yaşam Devirleri 

Toplumun maddi hayat şartları arasında toplumsal ilerlemeye egemen olan en 
etkin güç; üretim biçimidir. Toplumsal ilerlemeyi üretim biçimi adı verilen güç be-
lirler. Üretim biçimi, temel olarak, insanların gereğini duydukları geçim araçlarının 
yani maddi servetlerin elde ediliş biçiminden başka bir şey değildir. 7 Beşeri yaşam 
devirlerini çeşitli biçimde ele alan düşünce insanlarına rastlanmıştır. Bunlardan bir 
kısmı Tablo 1’de gösterilmiştir.

Tablo 1. Çeşitli Kaynaklara Göre Beşeri Yaşam Devirleri

August Comte’a 
Göre Devirler

Karl Marx’a 
Göre Devirler

İbn-i Haldun’a 
Göre Devirler

• Teolojik Dönem
• Metafizik Dönem
• Olgusal (Pozitif) Dönem

• İlkel Komünal Toplum
• Köleci Toplum
• Feodal Toplum

• Toplumun Doğuşu
• Ümranın Doğuşu
• Irkların Doğuşu
• Ahlakın Doğuşu-I
• Ahlakın Doğuşu-II
(İki mukaddemede ele alınmıştır)
• Dinin Doğuşu
• Medeniyetin (Bedevilik/Hadarilik) 
Doğuşu
• Devletin (Mülk ve Asabiyetin) 
Doğuşu
• Şehirlerin Doğuşu
• İktisadın  (Ekonomi) Doğuşu
• Bilimin (İlimler) Doğuşu

Bu çalışmada ise Beşeri Yaşam Devirleri üç bölümde ele alınmıştır: Bunlar: Kölelik 
Öncesi Dönem, Kölelik ve Sömürü Dönemi, Kölelik Sonrası Dönem şeklinde sıralan-
mıştır. Kölelik ve Sömürü Dönemi de üç dönemde incelenmiş; İptidai Kölelik Devri, 
Esirlik Devri ve Ücretlilik Devri olarak incelenmiştir. Ücretlilik Devri de üç dönemde 
işlenmiş; Vahşi kapitalizm, Sosyalizm/Komünizm ve Modern kapitalizm (içinde bu-
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lunduğumuz dönem) şeklinde ele alınmıştır. Bu dönemleri Tablo 2’de şu şekilde gö-
rülebilir:

Tablo 2. Beşeri Yaşam Devirleri

Devirler Dönemin Adı
1. Aşama Kölelik Öncesi Dönem
2. Aşama

Kölelik
ve

Sömürü
Dönemi

İptidai Kölelik Devri
3. Aşama Esirlik Devri
4. Aşama

Ücretlilik
Devri

Vahşi Kapitalizm
5. Aşama Sosyalizm/Komünizm
6. Aşama Modern Kapitalizm
7. Aşama Kölelik Sonrası Dönem (Malikiyet ve Serbestiyet Devri)

Bediüzzaman Said Nursi, ücretlilik sonrası bir ekonomik sistemden bahsetmiştir. 
Marx ise tarihin ilk sınıf kuramcısı olup birçok yönüyle ilkleri ortaya çıkarmasına rağ-
men tarihin son döneminde komünal hayatın tekrar ortaya çıkacağını iddia etmiştir. 
Bu hali ile Marx, bir şekilde geriye dönüşü ifade etmektedir. Bununla birlikte üretim 
biçimlerine göre tarihi bölümlere ayırma metodu tarihi bölümlere dönemlere ayır-
ma bakımından “Malikiyet ve Serbestiyet Devrinin” anlaşılmasına yardım etmektedir. 
Zira gelecekte dünyanın nasıl şekilleneceğine dair düşünceler ileri sürmesi ve yeni bir 
dönemin ortaya konulmasında Marx’ın yöntem ve usulleri çok yararlı olmuştur. 

Marx’a göre insanlığın tarihi, sınıf çatışması tarihidir. İlerleme ve değişim, çatışma-
lar sonucunda meydana gelmektedir. 8 Hâlbuki Bediüzzaman’ın sınıflamasının diğer 
kuram ve yaklaşımlardan önemli bir farkları bulunmaktadır. Auguste Comte’da pozitif 
aşamaya denk gelen sanayi toplumu, Bediüzzaman’da “ecirlik” devri olarak söylenmiş 
ve bu aşamada kalınamayacağı ifade edilmiştir. 

2. 2. 1. Kölelik Öncesi Dönem (İlkel Toplum-Vahşet ve Bedeviyet Devri)

Bu devir insanlığın ilkel durumdaki ilk yaşama safhasını teşkil etmektedir. Her fer-
din kendi başına yaşadığı, sosyal bir kontrol ve kaynaşmanın ve kamu otoritesinin gö-
rülmediği bir devirdir. Aile ve mülkiyet kavramları bu dönemde henüz gelişmemiştir. 
Toplum, dağınık ve basit bir yapı arz ediyordu. Bu devrin en önemli özelliklerinden 
bir tanesi toplumun emniyeti ve selameti için fert ve şahıslar kolaylıkla feda edile-
bilmektedir. Toplumun, klanın veya kabilenin menfaati için şahısların hukuku nazara 
alınmazdı. Bu devirde suç işlemiş bir tek insan yüzünden diğer kabile ve topluluğun 
tamamı öldürülüp yok edilebilmektedir. 
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Bu döneme “Vahşet ve Bedeviyet Devri” denilmesinin en önemli nedenlerinden 
bir tanesi fert hukukunun yok denecek kadar önemsiz kabul edilmesidir. Bu dönem-
de insanlar hayatlarını sürdürebilmek için gerekli olan şeyleri taştan yapılmış aletler 
aracılığı ile sağlıyorlardı. Sosyal üretim ilişkileri de, bu son derece ilkel üretim güçleri 
ile uyum halinde idi. 

Bu dönemde iş araçlarının durumu insana tek başına ihtiyaçlarını karşılama im-
kânı vermiyordu. İlkel toplumun tüm üyelerinin güçlerini birleştirmeleri ile ancak ge-
rekli olan şeyler sağlanabiliyordu. 

İlkel komünal toplumlarda, devlet diye tanımlanabilecek kurumsal bir yapılanma 
söz konusu değildir. 9 Özel mülkiyet yerine ortak mülkiyet anlayışı tercih edildiği bu 
toplumsal yapıda, üretim araçları toplumun ortak malıdır. Bu durum insanların mül-
kiyet paylaşımında ve kendi eylemlerinin tanziminde yalnızca doğal hukuka bağlı ol-
dukları ve sadece ona uygun düşündükleri bir özgürlük durumudur. 

Doğa durumu aynı zamanda tüm otorite ve yargılama hakkının karşılıklı olarak 
herkese ait olduğu ve kimsenin kimse üzerinde herhangi bir egemenlik hakkının bu-
lunmadığı bir eşitlik durumudur. İş verimliliği son derece düşük olduğundan üretilen 
değerler insanların ancak yaşayabilmesi için zorunlu olanı sağlayabiliyordu. İhtiyaç-
tan fazlası üretilmediği için kimsenin bir artı değere el koyması söz konusu değildi. 
Sömürü olayı yoktu, bu sebeple de bir siyasi organizasyona ihtiyaç yoktu. Bu dönem; 
üretim güçlerinin gelişmesi, inanç ve siyasi klan, kabileler ile birlikte yavaş yavaş son 
bulmuştur. 

2. 2. 2. Kölelik ve Sömürü Dönemi 

Bu bölümde köleliği büyüme, duraklama ve çökme dönemleri gibi üç aşamada fa-
kat farklı bir analiz yöntemi ile incelemek mümkündür. 

Bir toplumda insanlara hukuken eşit muamele edilmesi, insanca kardeşlik kav-
ramlarının ekonomik adaletle tamamlanması gerekir. Çünkü ücretli insanların çoğun-
lukta olduğu kapitalist sistemde köle, halen “efendi” diyalektiğinin tutsağıdır. Sistem, 
kölenin simgesel düzeyde bir karşılık vermesini onu etkisizleştirerek yani karşılığın-
da bir ücret ödeyerek engellemektedir. 10 

Klasik anlamda, kölelik ile ücretlilik esasına göre çalışma arasında temelde büyük 
bir farklılık bulunmamaktadır. Her ikisinde de insan, özgürlüğünden taviz vererek 
başkasının işinde çalışmaktadır. Bu hali ile köleler-serfler-ücretliler arasında göre-
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celi bir iyileşme olmakla birlikte bireysel özgürlük açısından çok büyük bir farklılık 
yoktur. Bu nedenle Köleci, feodal ve kapitalist toplum aynı başlık altında toplanmış 
“Kölelik ve Sömürü Düzeni” olarak ele alınmıştır.

2. 2. 2. 1. İptidai Kölelik (Memlukiyet) Dönemi

Düşmanın itaat karşılığında hayatının bağışlanması her iki tarafa kısa vadede ya-
rarlar sağlar. Güçsüz taraf hayatta kalmakta, güçlü ise çok düşük bir maliyet karşılığın-
da üretim gücünün artmasını sağlamaktadır. 11

Bu devri karakterize eden köleler çoğunlukla savaş esiri idiler. Bunların köle halin-
deki yaşayışları, bir noktada isyanların doğmasına sebep olmuştur. Böylece, bu devrin 
insanı insanca yaşam hakkını elde etmenin mücadelesine başlamıştır.

Bu dönemde artık üretim araçları ferdi mülkiyete konu olduğu gibi üretici sınıf 
olan kölelerde mülkiyetin konusu idi. Üretim güçleri başkalarının ürettiği değerlere 
el konmasını sağlayacak ölçüde gelişmişti. Ancak bunun için köle işçilerin ürettikleri 
değerleri tüketmemeleri gerekiyordu. Kölelik yüzyıllardır yapılan çaba ve uğraşlara 
rağmen hala tamamen kaldırılamamıştır. Avustralya’da yapılan bir araştırmaya göre 
dünya genelinde 162 ülkede 30 milyon köle yaşamakta bunun sadece 14 milyonu Hin-
distan’da bulunmaktadır. 12

2. 2. 2. 2. Esirlik Devri-Feodal Toplum

Kölelik adı verilen ve bu özelliklerle belirginleşen köleci Antik toplumun ardından 
aynı nitelikleri haiz ikinci bir toplumsal yapı yani feodal toplum ortaya çıkmıştır. Kö-
lelerin sayısının azalması ve emek verimliliğinin düşük olması nedeniyle üretim mik-
tarının arttırılması için kölelere üretimden pay verilmesi düşünülmüş ve bu düşünce 
Roma’da fiilen gerçekleştirilmiştir. Köleler, tasarruflarına bırakılan küçük toprak par-
çalarına karşılık olarak, ürettikleri ürünün önemli bir bölümünü toprak sahiplerine 
vermek zorundadırlar. Ürün/rant biçimindeki bu yükümlülüklerinin yanında karşı-
lıksız olarak toprak sahibinin özel toprağında da çalışmakla da (emek-rant) zorunlu 
tutulmuşlardır. 13 

Roma’nın parçalanmasından sonra yeryüzünde Doğu Roma (Bizans) ve benzeri 
yüzlerce devlet kuruldu. Bu devletler genellikle kendi kurucu milletlerinin ismi ile 
anılan devletlerdi. Düşmanlarını yendikten sonra sağ kalanlarını esir edip işlerinde 
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çalıştırıyorlardı. 19. Yüzyıla kadar çoğunlukla bu ve benzeri yönetimlerle idare edildi-
ler. Bu nedenle Feodal toplumda yaşayan insanlara “esir” ismi verilmiştir. Bu dönem 
kapalı aile ekonomisinin hüküm sürdüğü toprak ağalığı (feodalite) düzenidir.

2. 2. 2. 3. Ecir Devri-Kapitalist Toplum

Feodalizmin yıkılmasının temel nedeni, işgücünün aşırı derecede sömürülmesiy-
di. Serf denilen bir çeşit esir statüsünde bulunan malikâne çalışanları, kitleler halinde 
bulundukları yerlerden ayrılmaya başlamışlardı. Kalanlar ise sistemin eski temel üze-
rinde sürdürülmesini sağlamak için sayıca çok azdılar ve yorgun düşmüşlerdi.

Ticaretin gelişmesi seyyar satıcılık sistemi denilen bir biçimle sınırlı olduğu süre-
ce feodal toplumu daha az etkilemiş fakat yerleşik ticaret ve taşıma, aktarma merkez-
lerinin kurulması sonucunu vermeye başlayınca hız kazanmıştır. 

Malikâne ekonomisinde görülenin çok üstünde bir uzmanlaşma ve işbölümünü 
içeren el zanaatları sadece kent nüfusunun kendi gereksinimlerini karşılamakla kal-
mamış; aynı zamanda kırsal nüfusun kent pazarlarında elde ettiği kazançlarla satın 
alabileceği malları da sağlamıştır. 

Gemiciliğin, sömürgeciliğin, ticaretin, zanaatkârlığın gelişmesi sosyal yapıların da 
altını üstüne getirmiş kapalı ekonomiden mübadele ekonomisine geçilmiştir. Genel 
yaşayış seviyesi yükselmiş tüccarlar, zanaatkârlar, serbest meslek sahipleri ve aydın-
lardan meydana gelen bir orta sınıf meydana gelmiştir.  Feodal üretim tarzı çözülme-
nin ileri bir aşamasına taşınmış, ticaret burjuvazisi zenginleşerek nüfuz sahibi olmuş-
tur. 

Ticaret ve sanayinin gelişmesi ile birlikte eskiden ticaret ve zanaatla uğraşan kent-
li orta sınıf artık sömürünün yeni merkezi olan işçi sınıfını ezmeye başlamıştır. Feodal 
toplumlarda görülen soylu-köylü sınıfı ayrımı, burjuva toplumunda yerini işveren-işçi 
sınıfı ayrımına bırakmıştır. 

Bu sistemde, sayıları az olan kapital sahipleri güçlerini gitgide arttırırken, sayıları 
her geçen gün artan işçi sınıfı daha da yoksullaşmaktadır. Geleceğin kapitalistleri olan 
bazı insanların elinde önemli boyutta sermaye birikirken, dolaysız üreticiler yani lon-
ca zanaatçılarının önemli bir bölümü ve toprağını kaybedenler, üretim araçlarından 
koparak emeklerini ücret karşılığı sunmaya hazır geniş bir kitleyi meydana getirmiş-
lerdir.
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Bu dönemde artık manifaktürel üretim aşamasına ulaşılmıştı. Yeni tip girişimci, 
hammaddeyi kendi evinde işleyecek olan ustalara getiren (işveren aracılardan) farklı 
olarak daha ileri bir biçimde üretimi organize ediyordu. 

Burada ücretli emekle birlikte sermaye bir araya gelmekte bir başka ifade ile kapi-
talizmin ilk çekirdeksel örgütlenmesi anlamına gelen fabrikasyon sisteminin doğuşu 
ortaya çıkmaktadır. Bu aşama eve iş verme sisteminden farklı olarak hammaddelerin 
yanında üretim araçlarının müteşebbislerce sağlandığı bir üretim örgütlenmesiydi.

Bundan sonra değişecek olan üretimin örgütlenme niteliği değil, üretim araçları-
nın muazzam gelişmesiydi. İşçiler işgüçlerini sürekli olarak yeniden satma özgürlüğü-
ne sahipken, köleler bir defaya mahsus olmak üzere bir meta olarak köle sahiplerine 
satılmaktadırlar. 

Kölelik-esirlik-ücretlilik dönemlerinin ortak özelliklerinden bir tanesi, insanların 
kendiişleri yerine başkasının adına çalıştırılması ve bir başka ifadeyle insan emeğinin 
sömürülmesidir. İçinde bulunduğumuz hatta sonlarını yaşadığımız dönem bu neden-
le “ecir” devri olarak ifade edilmiştir. Ücret devri fakat karşılığı tam olmayan ücretin 
devri; bu devir kapitalizmdir. 14 

2. 2. 3. Kölelik Sonrası Dönem (Malikiyet ve Serbestiyet Devri)

Kapitalist sistem ve asıl olarak bu sistemin korunması gayretinde olan güçler, sö-
mürü düzenini hafifletmekle birlikte yine de halk isyanlarına çare bulamamıştır. De-
mokrasi ve insan haklarının gelişmesine paralel olarak kapitalizm, gerileme ve sona 
erme sürecine girmiştir. 

Ücretleri belirli bir standardın (asgari geçim endeksleri) üzerine çıkmasına rağ-
men çalışanlar özgürlüğün farklılığını ve güzelliğini anlamış egemen sınıflara karşı 
daima kendi lehlerine olacak şekilde güçlenmeye devam etmiştir.

Artık emek sömürüsü bir mekâna, katı kurallara bağlı değildir. Emek fabrika du-
varlarını aşmıştır fakat sanıldığının aksine esnek koşullar emeği özgürleştirememiş-
tir. İnsanlar yaratılışı ve duyguları itibarı ile birisinin yanında köle veya işçi olmak 
istememektedir. İnsan şeref ve onuru bu sömürüye açık çalışma şeklini kabul etme-
mektedir. 15  

Yeni dönemin ismi;  «Malikiyet ve Serbestiyet Devri» olup bu dönemde bireyin öne 
çıktığı, bireysel özgürlüklerin kamusal bir güvence ile arttığı, burjuva demokrasisinin 
kısıtlı ve temsili bireysel ifade gücünü aştığı bir dönem ifade edilmektedir. 

92

Malikiyet ve Serbestiyet Devri / Vehbi KARA



Öte yandan malikiyet kavramı ile bireysel özel mülkiyeti, modern kölelik adı veri-
len ücrete dayalı çalışma sisteminin yerine geçmiştir. Ortaklaşmanın belirleyici oldu-
ğu bir iktisadi nizamdan söz edilmektedir. Piyasa ekonomisi ve bilgisi en geniş şekliyle 
ortaya çıkmış ve herkese aynı anda, kesintisiz ulaşmaktadır. Burada tekel ekonomisi 
yerine rekabete dayalı serbest piyasa ekonomisi geçerlidir.

Uygarlık ve kültürün savaşa ve sömürüye yatkın olan geçmişinden kurtularak ba-
rışçıl ve insan haklarına dayalı bir geleceğe doğru uzanan çizgide yol aldığı tarihsel bir 
gerçekliktir. Bu nedenle kurgulamakta olduğumuz gelecek ise kölelik ve sömürünün 
olmadığı Malikiyet ve Serbestiyet Devri olabilecektir. Bu dönemin anlaşılabilmesi için 
mülkiyet sisteminin esasları belirlenmeli ve kapitalizmin ortaya çıkardığı sorunların 
analiz edilmesi gereklidir.

3. Kapitalizm ve Mülkiyet Sistemi

Ayn Rand, mülkiyet hakkının, tüm diğer haklar gibi bir faaliyette bulunma hakkı 
olduğunu ifade ederek bu hakkın bir nesneye sahip olma değil bu nesnenin üretilmesi 
veya kazanılması faaliyetiyle, bu faaliyetin sonuçlarına ilişkin bir hak olduğunu söy-
lemektedir. 16 

Bu hak, bir insanın herhangi bir mülkiyet kazanacağına dair bir garanti değildir, 
fakat sadece bir mülkiyeti kazanması durumunda onun sahibi olacağı yönünde bir 
garantidir. “Bu hak, maddi değerleri kazanma, muhafaza etme, kullanma ve tasarruf 
haklarını kapsar”. Bu hali ile mülkiyet kavramına yüklenilen anlam ifade edilmeye ça-
lışılmıştır. 

Mülkiyet haklarının belirlenmesi ve taşınmaz malların değerlemesinin yapılması 
sayesinde bir ülkenin toplumsal ve ekonomik kalkınması büyük ölçüde sağlanabile-
cektir. Taşınmaz mal mülkiyetinin devlet güvencesi altına alınması hızlı bir kalkınma-
nın anahtarıdır.

Aydınlanma filozofları için kapitalizm, özel mülkiyeti ve bu kapsamda bireyi ko-
ruma altına aldığı için tarihin sonudur. Fakat kapitalizmin çelişkileri ve çevre başta 
olmak üzere insan hayatına verdiği zararlar o kadar çoktur ki demokrasi ve insan 
haklarının gelişimi ile beraber bu sistemin ayakta kalmasına neredeyse imkân bırak-
mamıştır. Bu nedenle mülkiyet sisteminin yaygınlaşması sonucunda ortaya çıkan ik-
tisadi sisteme kapitalizm adının verilmesi güçtür. Bu yeni devrin başka bir adı olması 
gerekir ki bu döneme “Malikiyet ve Serbestiyet Devri” adını veriyoruz. 

93

Köprü • Sayı 137 • Mayıs-Haziran-Temmuz-Ağustos 2017 • ss 83-111



Batı demokrasisinde, değişik düşüncelerin varlığı ve yaşama hakkı temel hak ola-
rak kabul edilmektedir. İnsanların arzu ettiği mutluluğa ulaşabilmeleri için ekonomik 
büyüme ve kalkınmanın yanı sıra toplum bireylerinin kişisel potansiyellerini özgürce 
koruma ve geliştirme yeteneğini elde etmesi hatta bunları geliştirmesi fırsatlara adil 
bir biçimde erişmesi gereklidir. Sosyal hakların gelişmesi ile birlikte hukuk önünde 
eşitliğin sağlanması yolunda büyük ilerlemeler kaydedilmiş bireysel hak ve hürriyet-
ler önem kazanmıştır.  

Bireysel hak ve hürriyetlerin devlet, toplum ve diğer bireyler karşısında muhafa-
za edilmesinin en önemli güvencesi ise anayasa olmuştur. Anayasal haklar sayesinde 
serbestlik adı verilen özgür düşünce, demokrasi denilen yönetim biçimi ile daha güçlü 
bir şekilde ortaya çıkmaktadır. 

Demokrasinin gelişmesi ile sosyal haklar ve bireycilik arasında çok yakın bir ilişki 
mevcuttur. Malikiyet ve Serbestiyet devrinin tam olarak anlaşılabilmesi için serbes-
tiyet kavramına yüklenilen anlama dikkat edilmesi gereklidir. Sosyal hakların gelişi-
mi ve bireyciliğin zaman içinde önem kazanması sayesinde serbestlik kendisini daha 
güçlü bir şekilde hissettirecektir.

4. Kapitalist Toplumun Çelişkileri

Günümüzde sosyalizm ve komünizm uygulamalarının başarısızlığı karşısında 
“Serbest Pazar Ekonomisi” sloganlaştırılarak kapitalizm dogmalaştırılmıştır. Kapita-
lizmin meydana getirdiği birçok olumsuzluk göz ardı edilmiştir. Hâlbuki sosyalizmin 
(komünizmin) başarısızlığı, kapitalizmin tek seçenek olduğunu kanıtlamaz

Rekabetçi kapitalizm, serbest piyasa ekonomisinin yapıcısı olmuş lakin sürdürü-
cüsü olamamıştır. İşte bu durum kapitalizmin en önemli sorunu ve çelişkisi olarak var 
olmaktadır. Bundan başka çelişkiler de mevcuttur. Kanun önünde eşitlik ilkelerinin 
ihlali ve kapitalist toplumun niteliğinden biri olan efendi-uşak ilişkisi bu bağlam da 
ele alınabilecek sadece iki konudur.

Emek ile kapitalizm arasında zıtlıklar ve çıkar çatışması vardır. Sanayi devrimi 
öncesinde insanları işe koşmak veya bir başka ifade ile sömürebilmek için fiziksel 
zorlama kullanılırken günümüzde ise manevi zorlama ön plana çıkmaktadır. İşte bu 
manevi zorlama süreci “manipülasyon” kavramı ile açıklanmakta ve seküler yaşam ile 
gerçekleştirilmektedir. 17

Kapitalizmin kendisini dayandırdığı temel unsur üretimden tüketime doğru bir 
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kayışı gerektirmiştir. Kapitalizm, kârı bireyselleştirirken riskleri toplumsallaştırmayı 
başarmaktadır. Bu maksatla emeğin manipülasyonu ortaya çıkmaktadır. Manipülas-
yon emek üzerinde üretim ve tüketim amaçlı olmak üzere iki şekilde yapılmaktadır. 

Kapitalizm tarihsel çıkışını üretimi arttırma esasına göre gerçekleştirmiş olmasına 
rağmen zaman içerisinde sadece üretim ile varlığını devam ettiremeyeceği anlaşılmış 
tüketimin de varlığını sürdürmek için vazgeçilmez bir şart olduğu ortaya çıkmıştır. 

Temel üretim unsuru olan insana ilgi böylece temel tüketim unsuru olarak da ka-
bul görmeye başlamıştır. Bu değişikliğin nedeni manipülasyon sürecinin tüketim es-
nasında daha verimli olduğunun anlaşılması iledir. 

4. 1. Kapitalizm ve Çevre

Kapitalizm, insanı ve doğayı sömürme esasına dayanan bir yapıya sahip olduğu 
için, insan ve doğa üzerinde tahribata neden olmaktadır. Kapitalizm ve bünyesindeki 
tekelci sermayenin doğa ve çevre ile ilişkileri dünyayı büyük bir felaketin eşiğine ge-
tirmiştir. 

Günümüzde sık sık doğa yıkımının nasıl hazırlandığı, zararın boyutları, çevreye 
zararlı ürünlerin nasıl meydana getirildiği ve Üçüncü Dünya ülkelerinin adeta bir çöp-
lük haline getirildiği çeşitli yazar ve kuruluşların birinci gündem maddesini oluştur-
maktadır. Dünya bir taraftan bakımsız ve çöplük haline getirilirken öte yandan açlık 
ve sefalet yaygınlaşmaktadır. Ekonomik ve siyasal nedenlerden başka çevre gereksi-
nimleri açısında da kapitalizm kendi sonunu hazırlamıştır. 18 

 “Ne olursa olsun önce ve her zaman kazanç” düşüncesinin simgelendiği kapita-
lizm ile çevrebilim (ekoloji) birbirine aykırı düşen iki kavram haline gelmiştir. Kapita-
list düzen, çevreyi düzeltme savı ile bir takım girişimlerde bulunurken bile başka her 
şey gibi doğaya “mal” gözüyle bakmaktadır.

Kapitalizmin sınırsız kazanç güdüsü sınırları olan çevre ile bağdaşmamaktadır. 
Dünya nüfusunun büyük çoğunluğunun sömürülmesi gibi büyümeye yardımcı olacak 
çevre zenginliklerinin de sonuna dek kullanılması insanın tekâmül ve evriminde do-
ğal ve normal karşılanması gereken bir davranış değildir.

Kapitalizmin bu olumsuz özelliklerine karşı en etkili çözüm; çevre dostu insan 
olma özelliğidir. İnsanlar kendi çocuklarına emanet ettiği dünyanın harap bir şekilde 
bırakılmasını istemezler. Bu özellikleri nedeniyle özgürlükçü bir yaklaşım ile sömürü 
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ve çevre yağmalanmasına karşı insanların dünyayı kendi mülkü olarak görerek sahip 
çıkması beklenmektedir.

4. 2. Mülkiyet Sistemi ve Kayıtdışılık

Marx’a göre insanlar arasındaki mücadele ve savaşın kaynağı, sahiplenme duygu-
su ve dolayısı ile de mülkiyet problemidir. Bu yüzden üretim araçları özel mülkiyetin 
olmadığı ilkel komünal dönem, eşitlik ve adalet ilkeleri çerçevesinden bakıldığında, 
ideal bir sistem olduğu ifade edilmektedir. Oysa olması gereken sadece eşitlik ilkele-
ri değil güçlü-güçsüz, yöneten-yönetilen, efendi-köle, zengin-yoksul, zenci-beyaz vs. 
üreten mekanizmaların tabiatını ve onunla ilişkiyi sorgulamaktır. 

Gelişmiş batı ülkeleri mülkiyet sisteminin hukuki altyapısını sağlam bir şekilde 
kurarak dünyanın geri kalan ülkelerindeki halklara karşı belirgin bir üstünlük kur-
muştur. Avrupa ve ABD’nin dünya üzerindeki hâkimiyetini tesis eden önemli etken-
lerden bir tanesi demokrasi ve liberalizmdir. Bununla birlikte gözden kaçan en önemli 
hususlardan bir tanesi ise mülkiyet sisteminin hukuki alt yapısının hazırlanarak başa-
rılı bir şekilde uygulanmasıdır. Öyle ki demokrasinin gelişmesi kadar önemli olan bu 
konuyu çeşitli araştırmacılar gündeme taşımışlardır. 

Üçüncü Dünya Ülkelerinde ve eski komünist ülkelerin şehirlerinde, müteşebbis 
adeta kum gibi çoktur. Bir Ortadoğu çarşısından geçip bir Latin Amerika kasabasında 
yürüyüş yaparken veya Moskova’da taksiye binerken bir şeyler satmaya çalışan bin-
lerce insan vardır. Bu ülke insanları ayrıca yetenekli ve coşkuludurlar. Neredeyse sıfır 
denecek bir sermaye ile para kazanma işinde dünyanın hiçbir yerinde rastlanmaz. 
Modern teknolojiyi kavrama ve kullanmaya son derece ehil olan bu insanları, müte-
şebbis ruhu olmamakla suçlamak doğru değildir. 

Fakat bu ülkeler ekonomik olarak gelişmemişlerdir. Kalkınmak için ne denli büyük 
bir şevk içinde bulunmuş olsalar dahi üretemedikleri en önemli şeylerden birisi, ser-
mayedir. Gelişmiş ülkelerdeki ekonomik sistemin can damarı ise sermaye olup kalkın-
manın temeli olarak değerlendirilmektedir. 19

Asya, Afrika, Ortadoğu ve Latin Amerika’daki ülkelerde yapılan araştırmalarda 
kalkınmak için gerekli bütün varlıklara sahip olduğu görülmüştür. En fakir ülkelerde 
bile yoksul insanların dahi birikimleri mevcuttur. Öyle ki fakir ülkelerdeki bu biriki-
min değeri 1945 yılından günümüze kadar almış oldukları dış yardımların toplamının 
40 katı olduğu tespit edilmiştir.
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Fakat konutların ve tapulu olmayan araziler üzerinde inşa edilmiş şirketlerin yü-
kümlülükleri yeterince tanımlanmamıştır. Sanayi kuruluşları finansör ve yatırımcıla-
rın gözetiminden uzak yerlere kurulmuştur. Bu mülkler, üzerindeki hakların yeterin-
ce belgelenmemiş olmasından dolayı kolaylıkla sermayeye dönüşememektedir. 

İnsanların birbirlerini tanıyıp güvendikleri yerlerin dışında mülk satışı yapılama-
maktadır. Keza kredi almak için ipotek yapılamamakta ve bir yatırıma karşı hisse ola-
rak değerlendirilememektedir. Gelişmiş Batı ülkelerinde ise her parsel arazi, her bina, 
her bir makine ve teçhizat, mülkiyet belgesi ile tescil edilmiştir.  Bu varlıklar ekonomi-
nin bütünü ile ilişkilendirilerek katma değer elde edilmektedir. 

Malikiyet ve Serbestiyet Devrinin en önemli göstergesi; varlıkları, tapular ile tem-
sil etmekle onları birer sermaye olarak görebilmektir. Bu sayede ilk bakışta “döküntü” 
olarak görünen birçok maddeden sermaye ortaya çıkarmak mümkün olmakta ve güç-
lü kapitalist kurumlara muhtaç olmadan ekonomik kalkınma gerçekleştirilebilmek-
tedir.

Sahiplenme duygusu yani malikiyetin kökeni muğlaktır ve anlaşılması güç bir 
yönü vardır. Fakat gelişmenin anahtar kavramlarından bir tanesidir. Bu duygu Batının 
gelişip güçlenmesinin en önemli nedenlerinden bir tanesidir. Diğer bir husus ise hür-
riyet ve özgürlük kavramı olup çalışmada kullanılan manası ile serbestiyettir.

Geleceği tasvir etmek için çeşitli kuramlar geliştirilmiş sahiplenme duygusu ve de-
mokrasinin çok önemli olduğu görülmüştür. İşte bu nedenle insanlığın gelecek devri 
“Malikiyet ve Serbestlik Devri” olarak ortaya konulmuştur. Bu sistemin olmazsa olma-
zı ise kayıtdışılığın ortadan kaldırılmasıdır.

Kayıtdışılığın sebepleri değişik ülkelerde çok zorlu ve güç şartlar arasında yıllar 
süren araştırılmış sonucunda ortaya çıkarılmıştır. Örneğin Peru’da küçük bir elbise 
dükkânı açılmıştır. Bu maksatla defalarca Lima’nın merkezine seyahat edilmesi ge-
rekmişti. Günde 6 saat sadece bu ruhsat alma işlemleri için harcandı ve sonuç olarak 
tam 289 gün ve 1231 Amerikan dolar masraf yapıldı. Burada yapılan 1231 dolarlık 
masraf o günlerde yürürlükte olan asgari ücretin tam 31 katı idi. Ayrıca kamu arazisi 
üzerine bir ev inşa etmek için gerekli ruhsat 52 devlet dairesinde 207 adet idari işlem 
sonucunda ancak 6 Yıl 11 Ayda alınabildi.

Filipinlerde yasal olarak bir ev alınabilmesi ve bu sürecin tamamlanabilmesi 13 ile 
25 yıl arasında toplam 168 adımda mümkün olabilmektedir. Mısır’da bir arazinin tes-
cil edilmesi için eğer bir tarım arazisi üzerinde yasal bir ev inşa etmek isteniyor ise bu 
sefer yapılacak iş 6-11 yıl boyunca devlet dairelerine gidip gelmeyi gerektirmektedir.
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Haiti’de sıradan bir vatandaşın kamu arazisine yerleşebilmesinin yollarından bir 
tanesi araziyi hükümetten 5 yıllığına kiralamak ve sonra satın almaktır. Yapılan araş-
tırmada yerel iş ortakları ile birlikte çalışılarak bu kiralama işlemi gerçekleştirilmek 
istenmiş bu işle ilgili olarak 2 yıl süresince 65 bürokratik işlemin yapılması gerekmiş-
tir. Toprağın satın alınması için ise 12 yıl süren ve 111 bürokratik işlemin sonuca bağ-
lanması gerekmiştir. Kısaca Haiti’de yasal yoldan toprak edinmek toplam 19 yıl sür-
mektedir. Fakat bu kadar eziyete rağmen ülkede yasallığın devamı garanti edilmez.20

Bu örneklerden yola çıkarak gelişmekte olan ülkeler ile fakir ulusların ekonomik 
sorunları aşmada karşı karşıya kaldıkları en önemli problemleri şu şekilde sıralaya-
biliriz: 21

I. Bir vatandaşın sahip olduğu varlıkların neler olduğu bilinmez.
II. Kişilerin adresleri belirsizdir ve kolaylıkla doğrulanamaz.
III. Borçlular borçlarını ödememek için kolayca kendilerini gizleyebilir ve benzer 

çareleri bulabilir.
IV. Kaynaklar kolaylıkla sermayeye dönüştürülemez.
V. Sahibi olunan varlıklar hisselere bölünemez.
VI. Varlık tanımlarının belirli bir standardı yoktur, varlıklar birbirleri ile karşılaş-

tırılıp mukayese edilemez.
VII. Mülkiyet ile ilgili kurallar şehirden şehire hatta mahalleden mahalleye farklı-

lıklar gösterir.

ABD’de yaşayan silahlı vatandaşlar (Kovboylar) ele alınarak 19. Yüzyılda ABD’nin 
durumuna göz gezdirerek günümüze ışık tutabiliriz. Zira bugünün fakir ülkelerinin 
karşı karşıya kalmış olduğu sorunlar o dönemde ABD’de pek de farklı değildi. Kısaca 
şöyleydi: 

Britanya’dan gelen göçmenler, akıl almaz derecede karışık ve aynı zamanda çe-
lişkilerle dolu bir toprak edinme sistemi ile karşılaşmışlardı. Örneğin geniş bir arazi, 
hem İngiliz Kraliyet ailesi tarafından bağışlanmış birisine, hem bir Kızılderili kabile-
sinden satın alındığı iddiasında olan birisine hem de bu toprağı yasama meclisinden 
maaş yerine almayı kabul etmiş birisine ait olabiliyordu. 

Her bir kişi bu toprağı bazen hiç görmemiş bile olabiliyordu.  Hatta daha kötüsü bu 
topraklar insanlar daha o toprağa gitmeden yıllarca önce göçmenler tarafından par-
sellenmiş ekilip biçilmekte bile olabiliyordu. İşte tam bir “vahşi batı” klasiği, karşıda 
durmaktadır. Bu yıllarda ABD’de niçin herkesin beline tabanca taktığı şimdi daha iyi 
anlaşılabilir zira tam bir silahlı hayat söz konusu olmuştur.
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Kendilerine ait olmayan topraklara yerleşen öncüler; toprağa değer kazandıran 
şeyin kendi emekleri olduğunu söylüyorlardı. Mülkiyeti tesis etmek için resmi tapu 
senetleri veya gelişigüzel çizilmiş sınırlar değil o bölgeyi işgal eden ve toprağı gelişti-
renlerin hakkı olduğu iddiasında idiler. Devlet ve federal hükümetler tabii ki bu duru-
mu kabul etmiyor; askeri birliklerin kontrolündeki müfrezeleri göndererek çiftlikleri 
ve binaları yakıp yıkıyorlardı. Fakat o belgede ikamet eden insanlar askerler gittikten 
sonra binalarını yeniden inşa ettiler ve hayatlarını bu zor şartlar altında idame etme-
ye çalıştılar. İşte 200 yıl önce ABD’de yaşanan bu olaylar; fakir ülkelerin de günümüz-
deki temel sorunlarıdır.

Sanayi devrimi 18. Yüzyılın ikinci yarısında İngiltere’de doğmuş ve oradan batı 
Avrupa ülkelerine yayılmıştır. Çağdaş sanayi tekniği şaşırtıcı bir hızla gelişmiş ve bu 
gelişme büyük ve derin toplumsal değişmelere yol açmıştır. Hızlı bir kentleşme ile be-
lirlenen yeni bir oluşum ortaya çıkmış o güne kadar insanlık tarihinin kaydetmediği 
bir göç hareketi başlamıştır. Endüstri bölgelerinde kentleşme ile kendini ortaya koyan 
büyük nüfus birikimleri görülmüştür. 

Böylece toplumsal gelişme ve değişmeler neticesinde daha önce hiç bu kadar bü-
yük ölçüye ulaşmamış geniş bir işçi sınıfı ortaya çıkmıştır. Kentlerin nüfusu hızla art-
mış erkek, kadın ve çocuk işçileri zor, ağır ve yıpratıcı çalışma şartlarıyla karşı karşıya 
bırakmıştır. 1950 tarihinden sonra dünyanın birçok fakir ve gelişmemiş ülkesinde Av-
rupa’nın 1880’li yıllarda yaşamış olduğu sosyal ve ekonomik benzerlikleri hatırlatan 
karışıklıklarla dolu bir ekonomik devrim meydana gelmiştir. 

Tarımda makineleşmenin yoğunlaşması, kırsal alanda işgücüne olan talebi azalt-
mıştı. Tıpta elde edilen gelişmeler ve halk sağlığı uygulamaları çocuk ölümlerini azalt-
tı ve insanların ortalama yaşam sürelerini arttırdı. Bu gelişmeler sonrasında insanla-
rın büyük bir kısmı şehirlere akın etmeye başladı. Şehirlerin nüfusları hızla artmaya 
başladı. 

Bugün sadece Çin ve Hindistan’da yüz milyonlarca insan metropollere göç etmiş 
durumdadır. Fakat yoğun göçler sonucunda halkın nerede ise üçte ikisi gecekondular-
da yaşamaya başlamışlardır. Kontrolsüz yapılaşma sonucunda kanalizasyon sistem-
leri çökmeye yüz tutmakta ve caddeler işportacıların işgali altına girmektedir. Büyük 
kentler adeta yaşanmaz bir hal almaktadır. 

Batının ekonomik zaferi şu noktada düğümlenmektedir;  mülkiyeti sermayeye 
dönüştürebilmişlerdir. Gelişmekte olan ülkelerde yaşayan yoksulların ellerinde bulu-
nan, ancak yasal olarak sahip olamadıkları taşınmaz malların toplam değeri 9,3 tril-
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yon doların üzerinde olduğu ileri sürülmektedir. İşte gelişen ekonomiler için işaret 
edilen çıkış yolu bu ölü sermayenin sisteme kazandırılmasıdır.

İşte batılı ülkelerin iddia ettiği gibi borç ve kredi vermeden dahi mevcut kaynak-
ların verimli kullanılması sayesinde ülkenin kalkınması için gerekli yatırımlar yapıla-
bilir. Fakat bu iş için öncelikle kayıtdışılığın ortadan kaldırılması ve gelişmekte olan 
ülkelerin bu en büyük problemine çareler üretilmesi gerekmektedir.

Tablo 3. Dünya Ölçeğinde Ölü Sermayenin Miktarı (1997)

URBAN (KENTSEL ÖLÜ SERMAYE)

Total
Population
(millions)

Urban
Population

(%)

Urban
Population
(millions)

Urban
Dwelings
(millions)

Informal
Urban

Dwelings
(millions)

Value of 
Informal

Urban
Dwelings

(trilion US$)

ASIA
AFRICA
MIDDLE EAST&NORTH AFRICA
SOUTH AMERICA
MEXICO CENTRAL AMERICA AND 
THE CARRIBEN
China, NIS and Eastern Europe

SUBTOTAL
Other Developing Countries

TOTAL

1,747
525
371 
328 

161
1,611 
4,743

191
4,934

29%
32%
57%

78 %

64%
38%

39%

503
167
211 
256 

103
619 

1,859
75

1,934

101
33
42 
51 

21
124 
372

15
387

85
28
36 
44 

18
105 
316

13
329

1.75
0.58
0.74 
0.89 

0.36
2.16 
6.48
0.26
6.74

RURAL (KIRSAL ÖLÜ SERMAYE)

Rural Area
(thousand ha)

Informality in 
Rural Areas

(%)

Informal 
Rural Area 
(thousand 

ha)

Informal 
Rural Area: 
Croplands 
(thousand 

ha)

Informal 
Rural Area: 
Grasslands 
(thousand 

ha)

Value of 
informal

Rural Area
(trilion US$)

ASIA
AFRICA
MIDDLE EAST&NORTH AFRICA
SOUTH AMERICA
MEXICO CENTRAL AMERICA AND 
THE CARRIBEN
China, NIS and Eastern Europe

SUBTOTAL
Other Developing Countries

TOTAL

489,586

736,639

444,665 

607,407 

 
134,541

1,151,280 

3,566,118

191

4,934

44%

50%

40%

49%

 
53%

47%

47%

215,164

368,792

177,866 

297,895 

 
71,025

540,142

1,670,884

169,165

1,840,049

147,798

88,166

59,660 

51,006 

 
20,813

188,721

556,164

56,308

612,472

67,365

280,626

118,206 

246,889 

 
50,212

351,421

1,114,719

112,857

1,227,576

0.59

0.39

0.25 

0.24 

 
0.09

0.80

2.36

0.24

2.60

TOTAL INFORMAL US $ 9.34 trillion

Kaynak: Hernando De Soto, The Mystery of Capital. Why Capitalizm Triumphs in 
the West and Everywhere Else, New York, Basic Books, 2000, s. 32
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4. 4. Mülkiyet Sisteminin Etkileri ve Taşınmaz Mallardaki Değer Artışları

Varlıkları, onları aktif sermayeye dönüştürmemize izin verecek duruma getiren 
süreci sağlayan resmi mülkiyet sistemidir. Resmi mülkiyet kayıtları ve tapular, her-
hangi bir varlık hakkında ekonomik olarak neyin anlamlı olduğuna dair müşterek an-
layışımızı temsil ederler. 

Bir varlığın potansiyel değerini kavramlaştırabilmek için gerekli bütün enformas-
yonun toplanması ve organize edilmesi gerekir. Batılı ülkeler bu sayede mülkiyet sis-
temini kontrol etmeyi mümkün hale getirirler. Marx, Das Capital isimli eserine “meta” 
ile başlar ve mal, para, sermaye, emek ve değer kavramlarına, bunların birbirleri ile 
olan ilişkisine ve dönüşümlerine yer verir. 

İbn-i Haldun’a göre amel ve sa’y (çalışma) bütün iktisadi faaliyetin temelidir. Malın 
hiçbir kıymeti yoktur. Önemli olan o malı üretmek için harcanan emektir. Dolayısı ile 
malın fiyatı, mala harcanan emeğin karşılığı anlamına gelir. Önemli olan o malı üret-
mek için harcanan emektir; dolayısı ile malın fiyatı, mala harcanan emeğin karşılığı 
anlamına gelir.

İbni Haldun; daha fazla üretim, maksimum etkinlik, kazanç ve kayıplar bakımın-
dan eylemlerin sonuçlarını taşıyan kar peşindeki girişimciler yoluyla, ticaret ve uz-
manlaşma sayesinde elde edilebileceğini söylemiştir. En iyi devlet hukuk ve düzeni 
korumak için en az bürokrasi ve en az paralı askeri olan, kamu faaliyetlerini finanse 
etmek için vatandaşlarından en az vergi toplayan devlettir. Bu nedenle Dünya Banka-
sı, İbn-i Haldun’u “özelleştirmenin ilk savunucusu” olarak övmüştür.22

Resmi mülkiyet sisteminin en önemli işlevlerinden birisi olan kadastro, her ülke-
nin kendi gereksinim ve amaçlarına göre yönlendirdiği, içeriği de buna göre belirle-
nen bir kamu hizmetidir. Ülkelerin toplumsal ve ekonomik gelişmesine bağlı olarak 
içerik kazanmakta, toplumun ihtiyaçlarını karşılamak üzere uygulanmakta, toplumun 
yapısı ve ihtiyaçları geliştikçe kadastronun kapsamı ve içeriği de değişebilmektedir.  
Günümüze kadar bu değişim tek boyutluluktan çok boyutluluğa doğru bir evrimi gös-
termektedir. 
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Tablo 4. Resmi Mülkiyet ve Kadastro Sisteminin Gelişimi

Kaynak: Tülay Tufan, Hüseyin Erkan, S. Gökşin Seylam, Kadastronun Ekonomik 
Kalkınmadaki Rolü, Ankara, 13. Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı, TMMOB 
Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası, 18-22 Nisan 2011.

Üzerinde zamanla daha çok insanın yaşama katılması, edinimi gittikçe güçleşen 
toprağın sürekli değer kazanmasına ve zenginlik kaynağı olmasına neden olmaktadır. 
Toprağın yanında, taşınmaz malların (konut ya da işyeri) değerleri de sürekli artmaya 
devam etmektedir. 

Bu olgu, hemen hemen her ülkede güven içinde bir yatırım için, bugün olduğu gibi 
kredi kurumlarının kaynaklarını korkusuzca kullanmalarına ortam hazırlamaktadır. 
Batıda sermayeyi meydana getiren şey, resmi mülkiyet sistemlerinin karmaşıklığına 
gömülmüş gizli bir süreçtir. 

Batılı uluslar mülkiyet sistemini geliştirdikçe, farkına varmadan sermayeyi ko-
layca çıkartan farklı mekanizmalar geliştirmişlerdir. Bu mekanizmalar, bir varlığın 
ekonomik potansiyelini sermayeye dönüştürebilmemize olanak sağlayacak karmaşık 
mekanizmalar olarak değil de, sadece mülkiyeti koruyan sistemin parçaları olarak” 
algılanabilir. Bu konu ile ilgili olarak mülkiyet sistemleri etkileri altı başlıkta toplana-
bilir:23

I. Varlıkların Ekonomik Potansiyellerinin Belirlenmesi
II. Dağınık Enformasyonun Tek Bir Sistem İçerisinde Toplanması
III. İnsanlara Sorumluluk Verilmesi
IV. Varlıklara Esneklik Kazandırılması
V. İnsanlar arasında Ağ Kurulması
VI. İşlemlerin Kontrol Altına Alınması
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5. Malikiyet Ve Serbestiyet Devri 

Özgürlük; bireyin başka insanların keyfi zorlaması altında olmaması, mülkiyet ise 
özgürlük alanlarının teşhis edilebilmesinin, sınırlarının çizilebilmesinin ve korunma-
sının vazgeçilmez bir aracıdır. İnsanlığın “malikiyet” ile ecir yani ücretlilikten, “ser-
bestiyet” ile esirlikten tamamen azat olup gerçek medeniyete kavuşacağı değerlendi-
rilmektedir. 

Gelecek bilimci Alvin Toffler, dünyada zenginlik ve refahın temellerinin zemin de-
ğiştirdiği üç büyük dönüşümden bahsetmektedir. Bu dönüşümler sırası ile avcılık ve 
toplayıcılıktan yerleşik tarıma geçişi ifade eden birinci dalga, tarım toplumundan sa-
nayi toplumuna geçişi ifade eden ikinci dalga ve sanayi toplumundan bilgi toplumuna 
dönüşümü ifade eden üçüncü dalga. 

Üçüncü dalganın 1950’li yıllarda başladığını ve bilgi toplumuna geçişin temelle-
rinin o yıllarda atıldığını ikna edici bir şekilde anlatan Toffler, içinde yaşadığımız ve 
başlangıcında olduğumuz yeni bir ekonomik ve sosyal çağın farkında olmakla birlik-
te adını bir türlü koyamamaktadır.24 Toffler, “Future Shock” isimli eserinde gelecek 
korkusunu ele almış kapitalizmin bitmekte olduğunu ve yeni bir devrin başlamakta 
olduğunu ifade etmiştir.25 

Bu sömürü ve köleliğin kaldırıldığı devrimci çağın bilgi toplumundan öte bir adı 
vardır; Malikiyet ve Serbestiyet Çağı.  

Bütün insanlar için geçerliliğini koruyan temel ve doğal haklar, doğal hukuktan 
kaynaklanır. İnsanların var oluş itibariyle sahip oldukları ve kazanmak için insan ol-
maktan başka herhangi bir şartı gerektirmeyen temel ve doğal haklar; 

I. Hayat 
II. Hürriyet  
III. Mülkiyet hakkıdır.

Yaşam hakkı tüm hakların kaynağıdır ve mülkiyet hakkı bu hakların pratiğe yan-
sıyan şeklidir. Öyle ki mülkiyet hakkı olmaksızın hiçbir hak olamaz. Mülkiyet hakkı, 
özellikle İslamiyet dininin vermiş olduğu önemle birlikte bütün dünyaya yayılarak te-
mel insan haklarından bir tanesi olduğunu göstermiştir. 

Mülkiyet sisteminin gelişmesi ve tabana yayılması, ülkelerin hızlı bir şekilde ser-
maye üretmesine sebep olmuş refah seviyesinin artmasına ciddi bir katkıda bulun-
muştur. Nursi, insanın doğasında olan bir duyguyu yani “sahiplenme, sahip olma” duy-
gusunu ön plana çıkarmaktadır. 
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İnsanlar, başkalarının yanında çalışmak, emeğini sermayesi olan birisinin emrinde 
kullanmak yerine kendi işini kurmak, kendisine çalışmak istemesi doğal bir duygudur. 
İnsanların çoğu ücretli olarak başkasının yanında çalışmak yerine hiç olmaz ise baş-
kası ile ortak olmayı tercih eder. 

İnsan, emeğinin karşılığını görmek hatta hata yapsa bile kendi hatası ile yaptığı 
eylemin sonuçlarına katlanmayı kabul edebilir. Başkasının ve özellikle emeğini ücret 
karşılığında kullanan sermaye sahiplerinin yaptığı hatanın kendisine zarar vermesini 
kabullenmekte güçlük çeker. Malikiyet ve Serbestiyet Devri’ni çok genel olarak şu şe-
kilde tarif etmek mümkündür: 

Toplumun büyük kesiminin yani halkın, küçük dahi olsa mülk sahibi olması, kendi 
işini yönetmesi ve teşebbüs hürriyetini en geniş şekilde kullanmasıdır. Hürriyet ru-
huna uygun olacak bir şekilde mal ve hizmet üretim, dağıtımında idarecilik fertlere 
veya gönüllülerce teşkil edilmiş gruplara bırakılmalıdır. Her ferdin satıcı ve alıcı ola-
rak anlaşabilecekleri fiyattan alıp satmasına izin verilmelidir. Teşebbüs hürriyeti, özel 
mülkiyet ve piyasa mekanizması genel olarak kabul edilmelidir.26

Malikiyet kavramı, iktisadi anlamda malik olmak, üretmek, üretimine ve emeğine 
sahip olmak, onu özgürce değerlendirebilmek, tasarruf etmek anlamındadır. Bu kav-
ram tekellerin ve tekelleri doğuran, koruyan ulus devletin de ekonomik olarak hâki-
miyetini belirli bir ölçüde yitirdiği bir iktisadi nizam anlamına gelmektedir. 

Siyasi anlamda; Hak ve hürriyetlerin olabildiğince genişleyip kitleler içinde fayda-
lanılır hale gelmesi ve demokratikleşme olarak, Hukuki anlamda; Kişilerin sözleşme-
ler yolu ile belirledikleri hukuki anlaşmaların önem kazanması ve geçerlilik kazan-
ması, tahkim benzeri özel yargı organlarının devreye girmesi, Kültürel anlamda; Çok 
kültürlülük, mahalli ve otantik kültürlerin önem kazanması, kültürlerarası etkileşi-
min artması olarak anlaşılabilir.

Adem-i merkeziyetçilik (üniter yapı yerine yerinden yönetim), katılım bankacılı-
ğı (faizsiz bankacılık), işçilerin çalıştığı kurumlara ortak olmaları, anonim şirketlerin 
yaygın hale gelmesi, mülkiyetin halka (tabana) yayılması ve devre mülk sistemleri 
gibi günümüzde kısmen benimsenmiş ve kullanılmakta olan modellerinin daha geli-
şerek ortaya çıkması bu devrin özellikleri arasında yer alır. 

Malikiyet ve Serbestiyet Dönemi’nin ikinci bir özelliği her türlü özgürlüğün tarihin 
hiçbir döneminde olmadığı kadar genişlemiş olmasıdır. Günümüzde liberal demok-
rasinin meşruluğu üzerinde dünya çapında bir mutabakat oluşmuş ve aynı zamanda 
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monarşi, faşizm ve komünizm gibi rakip egemenlik biçimleri karşısında galip gelmiş-
tir. Hâlbuki daha önceki hükümet biçimleri, kendi çöküşlerine yol açan büyük eksik-
liklere ve temel iç çelişkilere yol açmıştır. 

Fakat serbestiyet ve bu dönemi ifade eden liberal demokrasi, özgürlük ve bağım-
sızlığa en gelişmiş bir şekli vermiştir. “İnsan haklarının açıklanışı gibi özgürlüğü, baş-
kalarına zarar vermeyen her şeyi yapma hakkı olarak gören” düşünürlerin, geldiği son 
nokta liberal demokrasidir. Hâlbuki Bediüzzaman’a göre ne kendisine ne de başkası-
na zarar vermeyen her şeyi yapma hakkı gerçek özgürlüktür.

Bu noktadan da düşünüldüğünde kapitalizm sistemi ile malikiyet ve serbestiyet 
devri arasında ciddi ve derin ayrılıklar bulunmaktadır. Malikiyet ve Serbestiyet Devri 
yeni bir dönem ve insanlığın yeni bir devri olarak ele alınması gerekmektedir. Cemil 
Ertem “Ecir; yani ücret, emeğin tam anlamıyla erilmeyen karşılığıdır” diyerek içinde 
bulunduğumuz kapitalizm sistemini Bediüzzaman gibi “ecir” kavramıyla değerlendir-
miştir. Bu nedenle kapitalizm ve kapitalizm sonrası dönemi inceleyebilmek için ücret 
ve ücret sistemlerini tarihsel açıdan ele alınması gereklidir.

Kapitalizmin feodalizmi ortadan kaldırması, toprağa bağlı köleliğe son vermiş ol-
makla beraber bu kez de; emeğin metalaştırılması süreciyle, ücrete bağlı bir çeşit kö-
lelik şekli ortaya çıkmıştır. Kapitalist sistem, ücretli emek ilişkisinin ve özel mülkiyet 
hakkının sürekliliğinin ve genişlemesinin güvence altına alınmasını öncelikli olarak 
ele almıştır.

Buna karşılık insan emeğinin sömürülmesi ve özgürlüklerinin kayıtlar altına alın-
masına engel olamamıştır. Ücretliliğin köleliğinden sadece yarı zamanlı kurtulmak 
mümkün değildir: günde iki saat dahi olsa sömürülmek, yabancılaştırılmış bir çalış-
maya mecbur olmak zamanın geri kalanında köleleşmektir.

Özgürlüğe kavuşturulmuş zaman ancak ve ancak eğer bu zamanın mantığı tüm 
veçhelerinde emek örgütlenmesine yayılmayı başarırsa özgür bir zaman haline gelir. 
Ücretli sistemin sona ermesi, herkesin kendisinin sevdiği işi yapması, insan hak ve 
hürriyetlerinin kâmil manada kullanılmasına imkân tanıyan malikiyet ve serbestiyet 
devrinde mümkün olabilir. 

İnsanların kendi istidatlarına yani kabiliyetlerine uygun bir şekilde çalışması 
sağlandığı takdirde; zorunlu çalışma diye bir şey olmayacaktır. Nasıl ki bir sanatkâr 
maddi kaygılardan ziyade kendi sanatını icra ediyor ise da benzer şekilde hoşlandığı 
işlerle meşgul olarak çalışabilecektir.
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Diline, dinine, ırkına, cinsiyetine, milliyetine, sosyal statüsü ve rengine bakılmaksı-
zın insana insan olduğu için tanınan haklara “insan hakları” adı verilmektedir. Avrupa 
İnsan hakları sözleşmesi ile kabul edilen “yaşama, işkenceye gayri insani muameleye 
veya cezaya tutulmama, zorla çalıştırılmama, adil ve tarafsız mahkemelerde makul 
bir sürede yargılanma, suçluluk ispat edilinceye kadar masum kalma, düşünce ifade 
ve din özgürlüğü” hakları günümüzde olduğu gibi gelecekte de insanların asla vazge-
çemeyeceği haklardır.  

Bütün bu haklar dünyada sosyal devlet, refah devleti ve liberal demokratik devlet 
anlayışının gelişmesine yol açmıştır. İnsanların kendi rızaları ve karşılıklı sözleşmele-
ri çerçevesinde oluşturdukları devletin asli amacı, insanların hayat hürriyet ve mülki-
yet gibi temel ve doğal hakların savunulmasını ve ülkenin yabancılardan gelebilecek 
tehlikelere karşı sağlamaktır.

Devletin kaynağı insanların tasvibini gerektirmekte bu durum da birey temelli bir 
siyasi organizasyonun kabul edilmesini gerektirmektedir. Birey temelli siyaset, dikta-
toryal rejimlere muhalif bir sistemin tecellisidir. Asli olan bireydir, devlet ise bireyler 
arasında düzeni sağlayacak vasıtadır. Locke tarafından temellendirilmeye çalışılan bu 
ideal devlet formu, liberal devlet ilkesi ile örtüşmektedir. Özellikle sosyalist olan bir 
toplumun aynı zamanda bireysel özgürlüğü garanti etme anlamında demokratik ola-
mayacağı da iddia edilmiştir. 

Bu bakımdan demokrasi halkın doğrudan veya dolaylı bir şekilde hükümranlığı ya 
da iktidar kullanımı olarak tanımlanabilir. Demokrasi monark veya belirli bir gruba 
dayanan egemenleri değil, halkı nihai olarak iktidar mekanizmasının yegâne kaynağı 
şeklinde değerlendirilmektedir. Böylece demokrasi kavramı karşılığını “halkın halk 
tarafından yönetilmesi” düşüncesinde bulur. 

Buradaki yönetim kavramından kastedilen halkın siyasal kararları alması ve uygu-
lamasıdır. Demokrasinin temel argümanları;

I. Özgürlük
II. İnsanların hukuk önünde eşit olmasıdır.

İnsanlar açısından özgürlük haktır ve gasp edilemez. Bir diğer varoluşsal hak ola-
rak özel mülkiyet ise emek prensibi ile ilişkilidir. Kişinin emeği ile kazandığı mülkiyet 
üzerine herhangi bir insan tasarrufta bulunamaz.

Bu noktadan hareketle demokrasi, hükümet etme hakkını insani var oluşun ayni-
liği düşüncesine dayanan eşitlik ilkesi ve varoluşsal bir hak olarak özgürlük ilkesi ile 
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ilişkilidir. Bu anlamı ile özgürlüğün ve eşitliğin hukuki düzeyde tanınıp güvence altına 
alındığı bir siyasal sistemdir.

Kısaca söylenmesi gerekirse yeni bir mülkiyet dili inşa edilmesi gereklidir. Bu 
mülkiyet dilinin merkezine emeğin ve çalışmanın erdemi ile alın terinin onuru yer-
leştirilmelidir. Malikiyet ve Serbestiyet Devri, sadece ekonomik anlamda yaşanması 
mümkün olan bir devir değildir. Siyasi, hukuki ve kültürel anlamda da karşılığı olan 
başlı başına ele alınması gereken bir dönemi ifade etmektedir.

6. Sonuç

Çalışma mülkiyet haklarının önem kazandığı ve her konuda tam bir özgürlüğün 
yaşanacağı Malikiyet ve Serbestiyet Devri’ni anlayabilmek için “malikiyet”, “serbesti-
yet” ve “hürriyet” kavramlarının ne anlama geldiği Batılı kaynaklar ve Bediüzzaman 
Said Nursi’nin eserleri dikkate alınarak ortaya koymaktadır.

İnsanlığın başına gelen kölelik, esaret ve insan emeğinin sömürülmesi gibi prob-
lemlerin bir gün sona ereceğini insanlığın tekâmül süreci incelenerek “doğruyu ara-
ma meyli” ile izah edilmeye çalışılmıştır. Şunu müjde olarak söyleyebiliriz insanlığın 
büyük ölçekte göstergesi olan İslâmiyet gelecekte parlayacaktır.

Vakta ki geçmişin kirli sayfaları içerisinde yer alan düşmanlık, husumet ve kendini 
üstün görmekten doğan “kuvvetli olan haklıdır” anlayışı bir gün sona erdiğinde işte o 
zaman buraya kadar anlatmaya çalıştığımız “Malikiyet ve Serbestiyet Devri”nin güzel-
likleri ortaya çıkacaktır.

Geleceğin dünyasını rahmet yağmurları ile ıslatan akıl, hak ve hikmet olacaktır. 
Gerçekleri arama meyli ve toplum menfaatini kendi menfaatinden üstün görme ahla-
kı, bu devrin geleceğine dair en önemli delilimizdir.

Eski çağlarda geçerli olan akçe; kuvvet ve baskı yöntemleri idi. Bu yetmemiş gibi 
bir de farklı düşüncelere düşmanlık, kendi mesleğini üstün görme, taassup ve taraf-
tarlık müdahale ederek insanları köle ve uşak haline getiriyordu. Özellikle fanatizm 
seviyesine varan tarafgirlik karmaşaya davet ediyor zalimler, zulümlerini bu sayede 
pek de kolaylıkla icra edebiliyordu. Öyle ki Francis Fukuyama, Tarihin Sonu ve Son İn-
san isimli eseri ile vahşi kapitalizmin zaferini ilan etmiş, insanlıkla alay edecek dere-
cede küçük bir azınlığın çok büyük kitleler üzerindeki hâkimiyetini dile getirmekten 
çekinmemişti. İşte bu kitap sayesinde “insanoğlunun tekâmül sürecinin son noktasına 
ulaştığı iddiası” tarihin tozlu raflarına kalkmaktadır. Çünkü ortaya konulan iddialar, 
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uygulamada karşısına çıkan sorunları çözmek yönünde ilerlemiyorsa ömrü bitmiş de-
mektir. İnsanlığın büyük bir kısmına kavga, hüzün ve yıkım getiren kapitalist sistemi 
savunmak adına “insanlığın geldiği son evre” olarak nitelendirmenin ne kadar yanlış 
ve gerçekten uzak olduğunu görmek mümkün hale gelmiştir.

Ayrıca Samuel Huntington’ın “medeniyetler çatışması” tezlerinin de ciddi yapısal 
sorunlarla karşı karşıya olduğu da bu kitapla birlikte ortaya çıkmıştır.  Kapitalist Batı 
dünyasının zaferi gerçek dünyada değil sadece bilinçaltında ve bir kısım medya araç-
ları üzerinde gerçekleşmiştir. Kapitalist ve sosyalist dönüşüm, tarihi kökenlere daya-
nan ve gerçekte önemini hiçbir zaman kaybetmemiş emek-sermaye çatışmasını yeni-
den düşünce dünyasının temel ekseni haline getirmiştir. Sosyal tabakalar arasındaki 
çatışmalar azalmamış bilakis yeni şekil ve isimlerle ve daha şiddetli olarak devam 
etmektedir. Bunun sonunda varılacak yer “Malikiyet ve Serbestiyet Devri”dir.

İşte gelecekte dünyayı yönetecek bir fikir ve ideal olarak “Malikiyet ve Serbestiyet 
Devri”nin öne sürülmesi, sosyal sınıflar arasındaki çatışmaları sona erdirecektir. Bu 
devir tarih boyunca birçok düşünür ve yazarın üzerinde kafa yorduğu “medine-i fa-
zıla” olarak ifade edilen huzur ve refahın yaygın olduğu bir medeniyeti doğuracaktır.

Günümüzde özgürlükçü demokrasinin meşruluğu ve önemi üzerinde dünya çapın-
da dikkate değer bir mutabakat meydana geldiği nazara alınarak monarşi, faşizm ve 
komünizm gibi rakip egemenlik biçimlerinin yenik düştüğü herkesin kabul ettiği bir 
gerçektir. Fakat insanlığın son olarak hükümet biçimini temsil eden bir dönemin ismi 
henüz konmamıştır. Bu çalışmada insanlığın tekâmül süreci sonunda gelmiş olduğu 
bu yeni döneme verilecek en uygun ismin “Malikiyet ve Serbestiyet Devri” olduğu id-
dia edilmektedir.

Bu çalışma incelediğinde şu ayrıntıyı da gözden kaçırmamaya gayret edilmelidir. 
Malikiyet ve serbestiyet kavramları, “eşya hukuku” çerçevesinde ele alınmıştır ve 
insanların birbirleri arasındaki ilişkiler ile alakalı olarak mülkiyet ve hürriyet kav-
ramları incelenmiştir. Yoksa insanın Allah’a nispet olarak  malik olması söz konusu 
olamaz ve mümkün de değildir. Çünkü mülkün hakiki sahibi Allah’tır. Kâinat tamamen 
“El Malik” olan Allah’ındır. Kitapta geçen malikiyet ve serbestlik kavramları ”benlik” 
kavramında olduğu gibi bir kıyas vasıtası (vahid-i kıyasî) olarak ele alınmıştır. Kısaca 
ifade edilmesi gerekirse malikiyet ve serbestiyet kavramları insanlar arasındaki bir 
mukayese aracıdır.

Çalışmada insanlığın yaşam serüveninde ortaya çıkan dönemler, çok basit olarak 
Kölelik Öncesi Dönem, Kölelik ve Sömürü Dönemi ve Kölelik Sonrası Dönem şeklinde 
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ilköğretim öğrencilerinin dahi anlayabileceği şekilde ele alınarak izah edilmiştir. Alt 
başlıklar ile konunun detaylı bir şekilde analizi de yapılmıştır.

Toplumsal formasyonun en gelişmiş düzeyi olarak Malikiyet ve Serbestlik Devri 
düşüncesinin ileri sürülmesi elbette yeni tartışmalara yol açacaktır. Mülkiyet hakları-
nın önem kazandığı ve her konuda tam bir özgürlüğün yaşanacağı bu dönem ile ilgili 
olarak Bediüzzaman’ın bakış açısını her toplum kesiminin bilmesinde büyük yarar 
vardır. Bu sayede özgün ve orijinal bir bakış açısı ortaya çıkmıştır.  Zaten iktisat dün-
yasında son zamanlarda ortaya çıkan en önemli sıkıntılardan bir tanesi olan “düşünce 
kısırlığı”na bir çare olarak kitabımızı ortaya koyuyoruz.

Çalışmada üzerinde yoğunlaşılan diğer önemli bir husus ise “kayıt dışılık” olarak 
ele alınmıştır. Bunun insanlığa ve ülkelere yüklediği maliyetler göz önüne alınarak ka-
yıt dışılığa karşı geliştirilen mülkiyet sisteminin önemi çok açık bir şekilde vurgulan-
mıştır. Ekonomik ve sosyal kalkınmada gerekli hususların tespit edilmesi için sabırla 
ve yıllarca süren araştırma ve incelemelerden yararlanılarak ortaya konulmuştur. Ser-
maye ve mülkiyet sorunları üzerinde durulmuş bu sayede gelecekte daha fazla önem 
kazanacağı düşünülen mülkiyet ile ilgili kavramların yanı sıra yeni bir dönemin ana 
parametreleri tespit edilmiş araştırmacıların bilgisine sunulmuştur.
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ONTOLOJİK AÇIDAN MÜSBET HAREKET

Abdurreşid ŞAHİN*

Öz

Bediüzzaman’ın öğretisi ekseninde müsbet hareket, kainatın Sahibine karşı ubudi-
yetle mükellef olan kulun, eşya ve hadiseler karşısında takındığı ontolojik duruşu ifa-
de eder. Bu tanım gereği, müsbet hareketin her an yaşanılabilir olması gerekir. Bu ma-
kalenin merkeze aldığı soru ise şudur: müsbet hareket, her şart, zaman ve mekanda 
uygulanabilir bir tavır mıdır? Eğer uygulanabilir ise, müsbet hareket kavramının şeklî 
değil, ilkesel tanımlanması gerekir. Peki, bu ilke nedir? Bu makale, müsbet hareket 
kavramını adalet-i mahza ve ubudiyet ekseninde tanımlar. Adalet ve ubudiyet, Risale-i 
Nur’da Kur’an’ın dört esas maksadı arasında zikredilir. Adalet, eşyanın yerli yerine 
konmasıdır. Ubudiyet de, kulun her bir eşya ile yaratılış maksadına uygun bir ilişki 
kurmasıdır. Dolayısıyla, ubudiyeti yerine getiren, adaleti yerine getirmiş olur. Adalet 
de, izafî adalet ve mahza adalet olmak üzere ikiye ayrılır. İzafî adalet, kemiyet eksenli, 
tanımını kıyastan alan ve rölatif bir adalettir. Mahza adalet ise, keyfiyet eksenli, tanımı 
kıyasa dayanmayan ve mutlak bir adalettir. Bize göre, müsbet hareket, mahza adaletin 
tezahürü olan bir ubudiyettir, duruştur, haldir ve tavırdır. Yani, müsbet hareket “za-
tında” güzel olandır. İlke de, mahza adalettir. Bediüzzaman, bu ilkenin pratiğe bakan 
yönünü, “muhabbete muhabbet, adavete adavet’ denklemi ile formulize etmiştir. 

Anahtar Kelimeler

İzafi adalet, mahza adalet, müsbet hareket, ubudiyet

Giriş

Tarihçe-i Hayat adlı eserin bir haşiyesinde, Bediüzzaman`ın rüyasında mazhar 
olduğu bir hakikat rivayet edilir. Nur talebeleri arasında meşhur olan bu rüyasında 
Bediüzzaman, Rasulullah`tan (asm) ilim talep eder. İlim talebine karşı Rasulullah`tan 
(asm) şu müjdeli ve bir o kadar da hikmetli haberi işitir: “ümmetimden sual sorma-
mak şartıyla sana ilm-i Kur`an” verilecektir.1 Bir başka ifadesiyle, “ümmete sual sor-
mamak”, ilm-i Kur`an`ı tahsil etmeye şart koşuluyordur. Burada ‘sual sormamak ’tan 

* abdresid@hotmail.com
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kasıt nedir? Bediüzzaman`ın müsbet hareket düsturu ile “ümmete sual sormamak” 
arasında bir ilişki olabilir mi? Daha da ötesi, Bediüzzaman bu kavramı bu usulden 
devşirmiş ya da ders almış olabilir mi? Risalelerin neredeyse tümünde gözlemleye-
bildiğimiz bir usul olan, ümmeti yargılamadan, tenkit etmeden, menfiyi zikredip ya-
ralamadan, sadece müsbeti nazara verip, isim zikretmeden, imana taalluk eden tüm 
şüpheleri ve vehimleri izale etme çabası, müsbet hareketin bir unsuru olabilir mi? 
Genelde müsbet hareket, özelde ise müsbet iman hizmeti tabirlerindeki “müsbet” 
vurgusunun anlamı, hikmeti nedir? Müsbetten kasıt, kainatın şahitliğinde, isbata da-
yalı bir yöntem midir? Bediüzzaman`ın talebelerine yazmış olduğu son mektubunda2 
ısrarla vurguladığı “müsbet” hareket kavramı ilkesel bir duruş mudur, yoksa zaman 
ve zemine göre şekil alan değişken/geçici bir tedbir midir? Bu sorular, bu makalenin 
ortaya çıkmasına vesile olan sorulardır. 

Müsbet – İsbat – Vücud – Adalet İlişkisi ve Müsbet Hareket

Burada müsbet iman hizmeti kavramını, müsbet hareket bağlamında ele almayı 
uygun bulduğumuzdan makalemize müsbet hareket, ve bilhassa müsbet kavramı ek-
seninde başlamak uygun olacaktır. Müsbet kelimesi, Arapça “s̠-b-t kökünden gelen 
“mus̠bat مثبت”, yani “kanıtlanmış, konfirme edilmiş” sözcüğünden alıntıdır.3 Sabit, 
isbat, sübut vb. kelimeler de kökünü ayni sözcükte bulmaktadır. Muhakkiklerin “eşya-
nın hakikati sabittir”4  hükmündeki sabit kelimesi de, müsbet kelimesiyle aynı kök-
tendir. Bu önermede öne çıkarılan hakikat, eşyanın sabit, kararlı, ve hak olan bir haki-
katinin olduğunu vurgulamaktır. Bediüzzaman da bu hakikat, 32.Söz`deki şu ifadede 
kendini bulur: “Bütün mevcudatın hakaiki, bütün kâinatın hakikati, esmâ-i I�lâhiyeye 
istinad eder. Herbir şeyin hakikati, bir isme veyahut çok esmâya istinad eder.”5 Bu 
ifadesiyle Bediüzzaman`ın sabit olan ilahi esmalara dayandığını söyleyebiliriz. Müs-
bet kavramına yüklediğimiz bu anlam ışığında, müsbet hareket ya da müsbet iman 
hizmeti kavramları tanımlarını şu ifadede bulur: “Müsbet hareket, isbata dayalı, vücu-
di olanı izhara dayalı bir harekettir. Müsbet iman hizmeti de, isbata dayalı, vücudi 
olanı izhara dayalı hizmettir”. Bir başka ifadesiyle, nasıl ki Risale-i Nur`un öğretisinde 
kainat ve eşyanın varoluşlarının hakikati esmaya dayanır, aynen öyle de, iman haki-
katleri de meşruiyetini ilahi isimlerin hakikatlerinden alırlar diyebiliriz. Bu bağlamda, 
Risale-i nur hareketi ve hizmetinin hedefi ve gayesi de, iman hakikatlerinin isbatı bağ-
lamında, esma-i ilahiyeye dayanır. Yani, Risaleler, bizden kainattaki çeşitliliği ve insan-
lardaki farklılığı, esmanın çeşitliliğinden ve farklılığından kaynaklandığını tasdik et-
meye davet eder. 
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İkinci olarak değinmemiz gereken mesele de vücud meselesidir. Eşyada vücud ve 
hayır esastır, şer ve ademler ise nisbi izafi ve cüz’idirler.6 Müsbet hareket de vücudi 
olana, hayra ve hüsne hizmet esasına dayanır. Bu tanım bizi şöyle bir ayrıma götü-
rür. Müsbet hareket, hayrı isbat anlamında pozitif bir duruş iken, şerri def anlamında 
zahiren menfi görünse de, neticesi itibariyle müsbet olan bir duruştur. Yani müsbet 
hareketin iki saç ayağı vardır, (1) birincisi her biri hüsna olan, mevcud ve müsbet olan 
esma-i İlahiyenin isbatına bakar. (2) Diğeri de yine o esmaların mutlakıyetinin izha-
rı manasında, şüphelerin ve vesveselerin izalesine bakan, neticesi itibariyle müsbet 
olan bir duruştur. 

Bu duruş bizi tartışmamız gereken üçüncü kavrama götürür. Kur`an`ın dört mak-
sadından biri olan ve eşyanın yerli yerine vaz edilmesi anlamında adalet ve ubudiyet 
hakikatine dayanır. Bilindiği üzere Bediüzzaman makasıd-ı kuranı sayarken tevhid, 
risalet, haşir ile birlikte adalet vurgusunu da yapar ve adalet kavramını ubudiyetle 
birlikte anar.7 Yani kulun vazifesi, adaletin teminine hizmettir. Zira diğer üç maksadın 
tezahürü, abdin kainatta tecelli eden adaleti isbatıyla mümkündür. Adalet özü eşyayı 
yerli yerine, yani vaz’ edildiği gibi, koymaktır. Abd ise eşyayı yerli yerine koymak, her 
şeyin hakkını tesbit edip anlamak ve anlamlandırmak manasında ubudiyet görevini 
yerine getirir. Bu anlamda diyebiliriz ki, her bir mevcudun ve insanın varlığı da bir 
esmaya dayanır. İnsanın vücud sahasındaki mevcudiyeti de, o esmanın ilanı ve isbatı 
içindir. 

Bu anlamda ubudiyet, kainata ve eşyaya müdahale etmek değil, eşyada tecelli 
edeni izhar edip hakkın izharına vesile olmaktır. Kainat sahibinin her işinde adaletle 
hükmettiğini tespit ve ilan etmektir. Kainatta her bir şeyi hak üzere yaratan ve her 
şeyin hakkını veren adil bir saltanatın hükmettiğini görmek ve göstermek ubudiyetin 
iktizasıdır. Bu meyanda kulun hareket noktası gözlemlemiş olduğu mevcudat sahife-
leri olmalıdır. Zira sabit olan hakikatler mevcudata dayanarak sübut bulur. Hakkın ve 
hakikatin isbatı, vücudi ve şuhudi olana dayanmalıdır ki sübut bulsun, isbat olunup 
yakine vesile olsun. Bu minval üzere, insanın ikna olması ancak kainata dayalı şuhudi 
isbatlarla mümkündür. Buna göre abdin vazifesi alemlerin sayfalarında tezahür ile 
müsbet ve sabit olan hakaik-i imaniye ve Kuraniyeyi isbat ve tesbit ile izhar etmek 
olmalıdır. 

İşte, müsbet hareket ve müsbet iman hizmeti, meşruiyetini de bu zeminden alır. 
Risalelerin her biri,  meşruiyetini insanın temel vazifesinin kurucu ögelerinden biri 
olan adalet ve ubudiyet hakikatinden alır. Hedefi ve maksadı rıza-i ilahi doğrultusun-
da, müsbet hakikat-ı imaniyeyi isbat ve tesbittir. İnsanın da en birinci vazifesi, hadsiz 
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esmasıyla alemlere tecelli eden Halık-ı kainatın isbatı, tanınması, ve tanıtılmasıdır.8 
Risale-i Nur`un teklif ettiği bu nazariye, talebesine şöyle bir ölçücük verir: “Ortaya 
koyduğun bu tavır, hizmet, ya da söz, hangi imani hakikatin isbatına hizmet ediyor?” 
Bu ölçücük o kadar anlamlı, o kadar sabit, o kadar nüfuzlu bir ölçücük oluyor ki, Be-
diüzzaman`ın her bir hareketini, tavrını, sözünü anlamamıza yardımcı olan bir ölçüyü 
önümüze koyuyor. 

Bir Prensip Olarak Müsbet Hareket

Tanımları tekrar hatırlarsak: “Müsbet hareket, isbata dayalı, vücudi olanı izhara 
dayalı bir harekettir. Müsbet iman hizmeti de, isbata dayalı, vücudi olanı izhara daya-
lı hizmettir”. Yukarı ki bölümde teorik temellerini ontolojisinden aldığını izah etme-
ye çalıştığım müsbet hareket kavramının, bir diğer vurgulanması gereken yönü de, 
mesleki anlamda bir ilkeye, bir prensibe işaret ediyor olduğudur. Gerek risale-i nur, 
gerekse hadis ve kuran okumalarından ulaştığım netice, bu hareket tarzının zaman 
ve zemine göre farklı tezahürleri var gibi görünse da, özünde tüm zamanlara bakan 
ilkesel bir duruşu ifade ettiği hakikatidir. Meşruiyetini adalet-i mahzanın esası olan 
“Hiçbir günahkâr başkasının günahını yüklenmez.”9 emsali ayetleriyle adaleti emre-
den ve makasıd-ı kurandan biri olan adalet ve ubudiyet hakikatinden almış, çıkış nok-
tası alemdeki hayır ve hüsünle hakikati tezahür eden, ve her biri hüsna olan esma-i 
İlahiyeye dayanmaktadır. Hedefi ise, abdin kesbi ile tezahür edecek olan saltanat-ı İla-
hiyenin izharı olan, ontolojik bir duruşu temsil etmektedir.

Müsbet hareket semada kainat çapında hayır ve şer; iman ve küfür; nur ve zulu-
mat; hasenat ve seyyiat, hüsün ve kubuh: vücud ve adem ekseninde vuku bulan ve es-
ma-i hüsnanın külli cemali tecelli alanı olan vücut alemlerinin aktığı cenneti ve celali 
tezahür alanı olan adem alemlerini döküldüğü cehennemi netice veren geniş dairede 
melek ve şeytanın mücadelesini temsil eden insani boyutta ise nefis ve kalbin arasın-
da vuku bulan mücadelenin kalbe bakan veçhesini temsil etmektedir. Semada tayyip 
ruhların tayyip olan hayra ve vücuda hizmet eden amelleriyle habis ruhların şerre ve 
ademe merci olan amellerinin tanzimine bakan insani boyutta bir çabayı ifade eder. 
Müsbet hareket ya da müsbet iman hizmeti kavramları da, derinliğini bu  ontoloji üze-
rinde alırlar.

Bu anlamda insanın vazifesi meleki olanın yanında durup, hayra hizmet kanalıy-
la esma-i İlahiyenin tezahürlerine mazhar olmak ve onların tezahürlerine mani olan 
şeytani vesvese ve şüpheleri izale ederek, o esmaların kutsiyetine halel verebilecek 
maniaları def etmektir. Böylece, hayrı kabul etmek ve şerre merci olmak için yaratılan 
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nefsin duruşunu da belirlemiş oluruz. 

Müsbet hareketin bu derinliğini zihne yaklaştırmak için matematikteki çarpma 
kurallarının fonksiyonundan istifade edebiliriz. Bilindiği gibi, pozitif sayılarla pozitif 
sayıların çarpım neticesi pozitiftir. Negatif sayılarla da, negatif sayıların çarpımı pozi-
tiftir. Ama negatif çarpı pozitif, pozitif çarpı negatif, sonuç/netice itibariyle negatiftir. 
Pozitif netice için işaretlerin fonksiyonunu unutmamalıyız.

Pozitif x pozitif = pozitif
Negatif x negatif = pozitif
Pozitif x negatif = negatif
Negatif x pozitif = negatif

Matematikteki bu ifadenin hakikat mesleğindeki tatbiki “muhabbete muhabbet 
adavete adavet”10 düsturunda cem olmuştur. Bunu şöyle açıklayabiliriz. İnsanın kü-
çük aleminde iki unsur var. Vücudi-müsbet duygular ve ademi-menfi duygular ya da 
hasletler. Buna mukabil alemde de bu ikilinin tezahür alanları var. Vücudi kısımda 
hayırlar, hüsünler ve diğer müsbet şeyler varken, ademi tarafta da şerler, kubuhlar 
ve diğer menfi şeyler bulunmaktadır. İnsanda olanla –enfüste olanla– alemde –afak-
ta–olan arasında daimi bir münasebet vardır. Bu münasebetin neticesinin müsbet ol-
ması, insan iradesinin doğru kullanılması ile, hayırları hayırlarla buluşturup, hüsna 
olan esmanın izharına hizmet ve aynı zamanda ademi olanla ademi olanı çarpıştırıp 
şerlerin defi manasında, yine neticesi itibariyle müsbet olan bir hareket tarzını be-
nimsemektir.

Mesela muhabbet, müsbet bir haslettir. Onun alemdeki muhatabı hayırlar hüsün-
ler gibi müsbet vücudi şeyler olmalıdır ki neticesi müsbet olsun. Enfüsi alemi sela-
mete kavuşsun. Aynı şekilde yine insanda bulunan ama asli olmayan adavet tavrı da 
alemdeki şerlerin ademlerin define hizmet edecek tarzda istimal edilmeli ki yine in-
sanın iç alemindeki sekinete vesile olsun. Yoksa muhabbetin menfi ve ademi şeyler 
üzerine teksif edilmesi alemde şerrin çoğalmasına ve yine adavetin müsbet mevcu-
data yönlendirilmesi da yine insanın alemindeki şer hesabına hayırların azalmasına 
sebep olacaktır. Burada insanın duruşunu belirleyen, hayır hesabına olan ve vücudi 
neticeleri veren netice itibariyle müsbet olan tavrı sergilemektir. Muhabbete muhab-
bet, adavet duygusunun ise kendisine adavet.

Muhabbet(e) x Muhabbet = Saadet
Adavet(e) x Adavet = Saadet
Adavet(e) x Muhabbet = Hasaret
Muhabbet(e) x Adavet = Hasaret
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Söylemek istediğimin özeti şudur. müsbet hareketin iki saç ayağı vardır, (1) birin-
cisi her biri hüsna olan, mevcud ve müsbet olan esma-i İlahiyenin isbatına bakar. (2) 
Diğeri de yine o esmaların mutlakıyetinin izharı manasında, şüphelerin ve vesvese-
lerin izalesine bakan, neticesi itibariyle müsbet olan bir duruştur. Dolayısıyla, benim 
Risalelerden anladığım müsbet hareket kavramına göre, şu şu şu hareketler müsbet 
harekettir, bu bu bu hareketler ise müsbet hareket değildir gibi bir ayrım yapmak 
mümkün değildir. Başka bir ifadeyle, bir hareketi veya tavrı veya hizmeti müsbet ya-
pan onun almış olduğu form değil, taşıdığı kasıt ve arkasında barındırdığı ontolojiyle 
anlam kazanır. Yani, müsbet hareket, neticesi itibariyle musbet olan ve esmayi İlahi-
yeyinin varlığını izhara vesile olan ve mutlaklığını isbat eden her nevi fiili, tavri, fikri, 
veya hali olan hareketlerin bütünüdür. 

Şimdi, yukarıdaki iki bolümde çizdiğimiz teorik çerçeveyi, Risale-i nurun iman eği-
timi bağlamında ortaya koyduğu her eserde görmek mümkün. Fakat bu bize müsbet 
hareket kavramının sadece fikri yansımasını gösterir. Şimdi ise, Bediüzzaman`ın bazı 
fiili tavır ve ifadelerinde daha somut bir hale getirmeye çalışalım. Aksi takdirde, teorik 
bir tartışma seviyesinden öte bir anlam ifade etmeyecektir burada tartıştığımız konu. 

Müsbet Hareketin Risale-i Nur ve Bediüzzaman`da Fiili Örnekleri

Birinci örnek olarak, Bediüzzaman son mektubunda ve Risale-i Nur`un çok yer-
lerinde, müsbet hareketle birlikte rıza-i ilahi vurgusunu yapmakta ve bunu vazifeyi 
yapıp (müsbet iman hizmetini yapıp) vazife-i İlahiyeye karışmamak olarak formulize 
etmektedir. Bu vurgunun yukarıda çerçevesini çizdiğimiz müsbet hareket kavramıyla 
bağlantısını şöyle kurabiliriz: rıza-i ilahi kavramından, en öz ifadesiyle,  “Allah`ın razı 
olduğuna razı olmak olarak” ifade edilebilir.11 Biliyoruz ki mevcud olan her şey yara-
tıcının eseri ve mahlukudur. Onun emri ve rızası doğrultusunda yaratılmakta olup, 
hayırdır. Yani mevcud olan her şey hayırdır. Şer ise ademi, nisbi, ve izafidir. Bu anlam-
da, yukarıda da tanımladığımız gibi, insanın vazifesi yaratılandaki hayrı görüp, esma-i 
ilahiye bakan veçhelerini ilan etmek ve insanın nazarına bakan şerleri de izale ederek 
o esmaların pak ve müberra olduklarını, kusurdan ve zulümden beri olduklarını izhar 
etmektir. Böylece Allah`ın razı olarak yarattığı ve ilahi esmalarını onlar üzerinden ta-
nıttığı mevcudatı tenkit etmeden onlarda tecelli edeni görüp takdir etmek, nefse gelen 
vesvese ve şüpheleri yine mevcut olana dayanarak izale etmek rıza-i İlahiyeye vasıl 
olmak olarak anlaşılabilir. Bu kadere imanın da bir tezahürüdür. Kaderde olan her şey 
hayır olması cihetiyle kadere rıza müsbet hareketin önemli düsturlarındandır.12 

İkinci olarak, asayişi muhafaza kavramının müsbet hareket kavramıyla olan iliş-
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kisine bakabiliriz. Burada, asayişi muhafaza endişesi, imanın isbatına odaklanan bir 
anlayış açısından imanın inkişafını netice verecek zeminin inşasına bakar diye anlı-
yorum. Zira iman, anarşik ve/veya istibdat zemininde yeşermez. Bilakis, hürriyet ve 
asayiş zemininde yeşerir. Bu manada asayişin teminine hizmet, imanın zeminini tesis 
anlamında imana hizmet olarak anlaşılabilir.13

Müsbet hareket kavramıyla sıklıkla ilişkilendirilen bu iki kavramdan sonra, diğer 
bazı tavırlara değinebiliriz. Misal, üçüncü örneğimiz, yazılı kaynaklardan ziyade, bir 
anekdota dayanmakta. Müsbet hareketin bu hatıradaki karşılığı, kendisini şu iki kav-
ramın farklılığında buluyor: müdahale etmek ve alakadar olmak. Bediüzzaman`a bir 
gün talebelerinden Zübeyir Gündüzalp şöyle bir cümle söyler: “Üniversitede vuku bu-
lan bir olay var ve ben bu işe müdahale edeceğim”. Buna karşılık Bediüzzaman talebe-
si Zübeyir ağabeye, bu işle “alakadar olacağım” demenin daha doğru bir tavır olduğu-
nu söyler. Müsbet hareketin temelinde yatan espriyi anlamak adına bu anekdot bize 
çok şey söyler. İlk ifade, yaratılana bir nevi müdahale anlamında ontolojik anlamda 
tevhidi ıskalayan bir tavra işaret ederken, diğeri kaderi okuma anlamında yaratılmış 
olandan mesaj alıp sorumluluk üslenme ve oradaki emr-i İlahiyeye muhatap olma ça-
basına işaret eder.14

Dördüncü örnek, müsbet hareket kavramının mesleki farka işaret eden yönünü 
vurgulamak için önem arz ediyor. Bediüzzaman`a atfedilen bir ifade vardır Tarihçe-i 
Hayat risalesinde. Orada şu ifade geçer:  “Mesleğimiz müsbettir; menfî hareketten 
Kur’ân bizi men ediyor.”15 Bu ifadeden, kurmuş olduğumuz çerçeve yardımıyla ben 
şunu anlıyorum. İsbata dayalı eğitim, Kur’an’i bir metodolojidir, Kur’an’i bir tavırdır.  
Hatta denilebilir ki, sahabeler de isbata dayalı bir eğitimin ardından, kainatın şahit-
liğinde bir iman eğitimine tabi olduktan sonra resule (asm) arkadaş oldular. Esma-i 
İlahiyennin şahitliği üzerine, Rablerinin tanımaya geldiler. Risale-i Nur, Kur’an’i me-
tottaki bulunan bu isbata dayalılık vurgusu kaçtığı için müsbet hareket kavramına 
bu derece ehemmiyet veriyor olabilir. “Mesleğimiz müsbettir” ifadesi, risalelerde yer 
yer ifade edilen mütekellim eleştirisi ile birleştirildiğinde, su borusu örneğini sıklıkla 
kullanır.16 Yani, mütekellimin takip ettiği metot, zihinleri spekülatif, isbatın mümkün 
olmadığı bir alana çekmektedir ve bu anlamda menfi bir metottur. Hudus teorisi, delili 
olmayan bir alandır. Kur`an bizi nasıl men ediyor o zaman? Demek ki, Kuran bizi, nefis 
adına, esmayı ilahiye adına, perdeleyen, isbata dayanmayan her bir fiili reddediyor. 
Men edenin Kur`an olması, diğer taraftan dava sahibini de işaret eder. Risaleler, bu 
davanın isbatında hizmet eden burhandırlar, dava değildirler. Risale-i Nur talebesi de, 
burhansız hareket edemez. Burhansızlık cehalettir, çölde kaybolmaktır. Burhan üzeri-
ne inşa edilmiş hareketi, tavrı ve duruşu müsbet hareket olarak tanımlar Said Nursi. O 
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yüzden risalede kul olmak, abd olmak, ubudiyeti ortaya koymak, insan olmak, bunla-
rın hepsi müsbet hareketin vasıtası ile ulaşılabilecek olan mesafelerdir.

Beşinci örnek kategorimizde ise, detaya girmeden, kısa kısa bazı tavırlarla müsbet 
hareket kavramı arasında ilişki kurup makaleyi sonlandırmayı düşünüyorum. Bediüz-
zaman`ın ümmetinden sual etmemesi, “…kendi mesleğinin tamir ve revâcına sa’y eder. 
Başkasının tahrip ve iptaline değil, belki tekmil ve ıslahına çalışır.”17 demesi, gayrin 
yanlışlarına hizmeti bina etmemek, başkasının yanlışıyla kendini tanımlamaması, Ri-
salelerin talebelerine ders verdiği en önemli hakikatlerin başını çekerler. Hatta, daha 
da ileri götürüp, kimsenin yanlışlarıyla iştigal etmemeye kadar talebelerine nasihat 
verir. Bu hangi iman hakikatini isbat eder? Çünkü hidayet ve hayır müsbettir, imar-
dır ve tamirdir, fiilen bu hakikatin izahı da bu tavrı takınmak ile mümkün olur. İlim 
ehlinin, İslam üzerine elde ettikleri donanımı geçimlerine alet ettiğine yönelik bir 
anlayışın hâkim olduğu bir toplumda, iman hizmetinin sadece ve sadece rıza-yı ilahi 
adına yapıldığının fiilen tekzip ve isbat edilmesi, yine ancak Bediüzzaman`in hediye 
almama adetinde, müsbet bir hareket olarak karsımıza çıkar. Yine, farklı görüşlere ta-
lebeleri içerisinde yer verdiğinin en büyük delili olan lahikalar serisi, kainatta tecelli 
eden esmayı hüsnanın sonsuz sayıda olduğu ve hakikatin tekelleştirilemeyeceği ve 
çok farklı renklere bürünebileceği hakikatini isbat eden, çok güzel bir müsbet hare-
ket örneğidir. Talebelerine sürekli uhuvveti muhafaza etmelerini neredeyse emreden 
Bediüzzaman, Müslümanların değil, müminlerin kardeş olduğu hakikatini fiilen isbat 
etmeye davet eder talebelerini. Peki ya kardeşine tenkit kapısını aralamamak, hangi 
imanı hakikati isbat eder? Bir esmanın, diğer esmayı karşısına almaması gerekir de-
mektir. Çünkü aksi takdirde o esmayı iptal etmiş olursun. İmanın çeşitliliği, hakikatin 
kapsamlılığını iptal etmiş olursun. 

Sonuç

Tüm makale boyunca yapmak istediğim argüman şöyle özetlenebilir: müsbet ha-
reket ya da müsbet iman hizmeti kavramları, ontolojisi ile daha derin bir anlam ka-
zanan kavramlardır. Risale-i Nur mesleğinin formülü diyebileceğimiz bu kavram, bize 
eşyanın varlığını sorunsallaştırmayı öğreten bir muhakeme biçimi önerir. Bu muha-
kemede savaş da müsbet olabilir, barış da. Dolayısıyla, pratik fiilin formuna bakıp o 
hareketin “müsbet hareket midir değil midir tartışması” bu bağlamda sonuç vermez. 

120

Ontolojik Açıdan Müsbet Hareket / Abdurreşid ŞAHİN



Dipnotlar
1. Bediüzzaman Said Nursi, “Tarihçe-i Hayat” s.50, 25 Nisan 2017 tarihinde erişildi. www.rne.com.tr

2. Bediüzzaman Said Nursi, “Emirdağ Lahikası” s.630, 25 Nisan 2017 tarihinde erişildi. www.rne.

com.tr

3. “Müsbet”,  25 Nisan 2017 tarihinde erişildi. http://www.etimolojiturkce.com/kelime/m%C3%B-

Cspet

4. Mâtürîdî, Kitâbü’t-Tevhid, (nşr. Bekir Topaloğlu-Muhammed Aruçi), Ankara: Türkiye Diyanet Vakfı 

Yayınları 2003, s. 9 (11); Nesefi, Tebsıratü’l-edille fî usûli’d-dîn, (nşr. Hüseyin Atay-Şaban Ali Düzgün), An-

kara, 2003-2004, I, s. 23.

5. Bediüzzaman Said Nursi, “Sözler” s.853, 25 Nisan 2017 tarihinde erişildi. www.rne.com.tr

6. Bediüzzaman Said Nursi, “İlk Dönem Eserleri” s.547, 25 Nisan 2017 tarihinde erişildi. www.rne.

com.tr

7. Bediüzzaman Said Nursi, “İşarat’ül İ’caz” s.30, 25 Nisan 2017 tarihinde erişildi. www.rne.com.tr

8. Bir başka ifadeyle, ubudiyetin iktizası eşyanın yaratılışındaki hikmetin izharı ve her şeyin maksadı-

na uygun olarak yerli yerine konulması anlamında adaletin teminine hizmettir. Cenab-ı Allah`ın rububiyeti-

nin alemdeki tezahürü, adaletin ibkasına bakar ve kulun vazifesi de bu adaletin izharına ve isbatına hizmet 

etmektir. Ubudiyetin iktizası adaletin teminidir. Eşyayı dayandığı hakikatleri ortaya çıkarmak anlamında, 

yerli yerine koymak, ubudiyetin gereğidir ki bu hareket tarzı müsbet iman hizmetinin de dayanağıdır.

9. Kur’an, En’am Suresi, 6/164.

10. Bediüzzaman Said Nursi, “Mektubat” s.377, 25 Nisan 2017 tarihinde erişildi. www.rne.com.tr

11. Abdurreşid Şahin, “Allah’ı nasıl razı edelim?”, 25 Nisan 2017 tarihinde erişildi. http://www.kara-

kalem.net/?article=4820

12. Eski Said ve Yeni Said arasındaki uygulama farklılığının bir izahı da, bu kaderi bakış açısındaki bir 

farklılıkta yatıyor olabilir.

13. Burada Hz. Hızır-Musa (as) kıssasın da yaşanan üçüncü hadisenin bu hakikate baktığını düşünü-

yorum. Birinci kıssa, sırran tenevveret yani nazarları celbeden afaktan uzaklaşıp enfüse bireye ve siyasi 

alemden ferdi alemlere yönelişi ifada ederken, ikinci kıssa rıza-i ilahi doğrultusunda gerektiğinde dünyayı 

feda edip ahirete ve imana yönelmeyi vurguluyor. Üçüncü kıssa da o imanın inkişafı için gerekirse ehli dün-

yaya yardım anlamında asayişin teminine ve dolaysıyla imanın yetişmesi için gerekli olan hürriyete hizmet 

olarak okunabilir.

14. Diğer taraftan, ilki daha çok afaka ve içtimaiyata bakarken, diğeri daha ziyade enfüse ve şahsi haya-

ta bakıyor. Yine bu bağlamda Eski Said imanın izharı anlamında yatay düzlemde İslam’ın izzetini korumaya 

odaklanmışken Yeni Said ise ilişkiyi doğrudan dikey bağlamda ele alıp esbabın üstünde konuşan rabbe ku-

lak kabartmış ona göre davranmıştır. Yani biri ağırlıklı olarak gaibane bir muhatabiyetle aleme yönelirken 

diğeri hazırane muhataba suretinde bir duruşla rabbin esbab üzerinden konuşmasına odaklanmıştır. Zira 

Yeni Said daha ziyade nazarları değiştirip hayra ve vücuda odaklanarak imani ve kaderi bir okuma yaparak 
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ferdi imanların inkişafını hedeflerken, Eski Said ağırlıklı olarak imanın içtimai tezahürlerine odaklanarak 

alem-i İslam’ın ıslahına yönelik bir caba içine girmiştir.

15. Bediüzzaman Said Nursi, “Tarihçe-i Hayat” s.865, 25 Nisan 2017 tarihinde erişildi. www.rne.com.tr

16. Bediüzzaman Said Nursi, “Sözler” s.1029, 25 Nisan 2017 tarihinde erişildi. www.rne.com.tr

17. Bediüzzaman Said Nursi, “Mektubat” s.380, 25 Nisan 2017 tarihinde erişildi. www.rne.com.tr
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MÜSBET İMAN HIZMETI: İMAN VE TEVHİD MERKEZLİ BİR KUR’ANÎ MESLEK

Mustafa Said İŞERİ*

Öz

Bir düşünce sistemini doğru bir şekilde yorumlamak için kavramların rolü tartışıl-
mazdır. Zira kavramlar fikirlerin hülasası yani çekirdekleridir. Bu makalenin konusu 
olan müsbet iman hizmeti de Risale-i Nur’un en kapsamlı ve kritik kavramlarından 
biridir. Bu kavram Bediüzzaman Said Nursi’ye mahsus olmakla birlikte eserlerinde 
yalnız tek bir yerde geçmektedir. Sadece Emirdağ Lahikası II isimli kitabının sonun-
da geçen bu kavram Bediüzzaman’ın eserlerinde esaslarını belirlediği hizmet tarzını 
kapsamlı bir şekilde özetlemektedir. Bu makalede Risale-i Nur’un bütünlüğü içinde 
müsbet iman hizmeti kavramının anlam dünyasının izi sürülmüş ve kısaca ama ola-
bildiğince de kapsamlı bir çerçeve oluşturulmaya çalışılmıştır.

Anahtar Kelimeler

Faaliyet, himmet, hizmet, hizmetkar liderlik, ihlas, müsbet hareket, müsbet iman 
hizmeti, tevhid

Giriş

Bir düşünce sistemini doğru bir şekilde yorumlamak için kavramların rolü tartışıl-
mazdır. Kavramlar fikirlerin hülasası yani çekirdekleridir. Bu sebeple kavram çekirde-
ğinin barındırdığı fikirlerin dalları, budakları, yaprakları, meyveleri arasındaki uyum 
ve ölçüler gözetilerek tanımlanmalıdır ki aslını korusun ve hayatiyetini sürdürsün. Bu 
yapılmadığı veya ihmal edildiği ya da maksatlı bir şekilde tahrif edildiği takdirde kav-
ram kargaşası/keşmekeşi/anarşisi denilen dehşetli sorun ortaya çıkar. Bu ise efkarın 
ve de ona dayanan kavramın ölüm fermanından başka bir şey değildir. Buna binaen 
bir kavramın simasındaki vahdet mührünü resmetmek için teneffüs ettiği düşünce 
iklimini ve beslendiği medeniyet coğrafyasını dikkate alarak tanımlamak ve yorum-
lamak gerektir. Bu makalenin konusu olan “müsbet iman hizmeti” de bu hassasiyetle 
tefekkür edilerek üzerinde çalışılması gereken kapsamlı kavramlardan biridir. Fakat 
bahsi geçen kritik kavramı çalışmanın hemen işin başında büyük zorlukları vardır. 

* saidiseri@gmail.com
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Zira bu kavram Bediüzzaman Said Nursi’ye mahsus olmakla birlikte eserlerinde yal-
nız tek bir yerde geçmektedir. 

Öyle bir kavram düşünün ki tek bir defa kullanılmış olsun fakat ekser hakikatleri 
de cem etsin, hülasası olsun. Kanaatimce müsbet iman hizmeti kavramı da bu mahiye-
ti taşımaktadır. Yalnızca Emirdağ Lahikası II’de geçen bu kavram Bediüzzaman’ın en 
son mektubunun anahtar kavramlarından biridir ve onun esaslarını kurduğu hizmet 
tarzını çok kapsamlı bir şekilde özetlemektedir. Bu makalede Risale-i Nur’un bütün-
lüğü içinde müsbet iman hizmeti kavramının izi sürülecek ve güç yettiğince kapsamlı 
bir çerçeve oluşturulmaya çalışılacaktır.

İman Hizmeti ve Hizmetkar Liderlik

Müsbet iman hizmeti kavramı üzerine düşünürken öncelikle hizmet kavramının 
çerçevesi, bu çerçeve içinde iman hizmetinin değeri ve son olarak da müsbet iman 
hizmetinin mahiyetine odaklanmak gerekmektedir. Bu anlamda aşağıdaki soruları 
sormak bize bir yol haritası sunacaktır.

Hizmet kavramından ne anlaşılmalıdır? Hizmet belirli insanlara mı mahsustur? 
Hizmet edenlerden miyiz yoksa hizmet bekleyenlerden mi? Diğer bir ifadeyle kim(-
ler)e hizmet ediyoruz ve/veya kim(ler)den hizmet alıyoruz?

İşin aslı insanoğlu bütün kainattan hizmet alıyor. İnsan için Güneş döner, bulut 
yüklenir, arı dolaşır ve zerre tahavvül eder. Bu sır gereği varlıklar ve onları temsil 
eden melekler sayısınca insanoğluna her an sürekli manevi secdeler edilir. Buna bina-
en hakiki insanın başta Allah’a ve O’nun namına diğer insanlara ve varlıklara hizmet 
etmesi de “hilafet”inin bir gereğidir. Zira, “Bir topluluğun efendisi onlara hizmet eden 
kimsedir” hadisinin hakikatine en başta halife-i ruy-i zemin olan insan-ı kamil maz-
hardır.

Asırlar öncesinde tüm azamet ve letafetiyle yaşanan bir hakikati günümüz aka-
demi dünyası yeni fark etmiştir. Efendileri de hizmetkar kılan bir anlayışının günü-
müzdeki ifadesi olan “hizmetkar liderlik” kavramını ilk defa Robert K. Greenleaf 1970 
yılında kaleme aldığı “The Servant as Leader” isimli makalesinde kullanmıştır.1 Green-
leaf makalesinde hizmetkar liderin sahip olması gereken özellikleri şöyle sıralamıştır: 

• “Lider öncelikle bir hizmetkardır. Hizmetkarlık davranışı kişinin hizmet etme 
konusunda sahip olduğu doğal hissiyatıyla yani kendi iç isteğiyle başlar.

• Hizmetkar lider öncelikle takipçilerinin yüksek önceliğe sahip ihtiyaçlarını 
karşılamayı temin eder.
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• Kendisine hizmet edilen kişiler sağlıklı, özgür, daha bağımsız ve bilge hale gel-
meleri sonucunda kendileri hizmetkar olurlar ve bu durum hizmetkar liderin 
başarı göstergesidir.

• Bir lider hizmetkar kaldığı ölçüde lider olabilir.”2

Dini, dili, ırkı, cinsiyeti, mesleği, makamı ya da eğitim seviyesi ne olursa olsun 
herkes için hizmetkar liderlik anlayışı hayatına ve işlerine birçok değer katabilir. Si-
yasetçi, sanatçı, akademisyen, mühendis, doktor, öğretmen, imam vb. her bir meslek 
erbabı birer hizmet ehlidir ve bu hizmetini insani çizgide yapıp yapmama sınavından 
geçmektedir. Lakin bu meslek grupları içinde hizmetkar liderlik anlayışı ―öncelikle 
din görevlileri olmak üzere― özellikle gönüllü olarak Kur’an ve iman hizmeti için çalı-
şanların benimsemeleri ve özümsemeleri gereken bir hakikat olsa gerektir.

Bediüzzaman Said Nursi liderliğin ancak hizmetkarlık olduğunu Peygamber Efen-
dimiz’in (asm) sünnet-i seniyyesine bina ederek en başta yakın talebeleri olmak üzere 
en geniş dairedeki siyasetçilere varıncaya kadar herkese ders vermiştir. Adnan Men-
deres’e gönderdiği mektubunda kendisine ikinci önemli tavsiyesi memurluğun mille-
te bir tahakküm aracı değil aksine bir hizmetkarlık olduğuna dair vurgusudur:

َخاِدُمُهْم“ اْلَقْوِم   hakikatiyle memuriyet bir hizmetkarlıktır, bir hakimiyet ve َسيُِّد 
benlik için tahakküm aleti değil. Bu zamanda terbiye-i I�slamiyenin noksaniyetiyle ve 
ubudiyetin zafiyetiyle benlik, enaniyet kuvvet bulmuş. Memuriyeti hizmetkarlıktan 
çıkarıp bir hakimiyet ve müstebidane bir tahakküm ve mütekebbirane bir mertebe 
tarzına getirdiğinden abdestsiz, kıblesiz namaz kılmak gibi adalet, adalet olmaz, esa-
sıyla da bozulur. Ve hukuk-u ibad da zı�rüzeber olur. Hukuk-u ibad hukukullah hükmü-
ne geçmiyor ki hak olabilsin. Belki nefsanı� haksızlıklara vesile olur.”3

Hayat, Faaliyet ve Himmet

İnsan niçin hizmet eder? Kanaatimce en başta kendisi için hizmet eder zira her 
hizmetin içinde bir lezzet vardır. Kişinin bilgi, birikim, yetenek ve becerilerini gerçek-
leştirmesi en büyük lezzet ve saadet kaynaklarından biridir. Diğer taraftan her hizmet 
yokluk karanlıklarından bir silkiniş ve varlık mertebelerinde bir yükseliştir. Aziz Üs-
tad hizmet ve faaliyetin bu ontolojik hakikatine şöyle dikkat çekmiştir:

“Faaliyetin her nev’i cüz’i olsun, külli olsun bir lezzet verir. Belki her faaliyette bir 
lezzet var. Belki faaliyet ayn-ı lezzettir. Belki faaliyet ayn-ı lezzet olan vücudun tezahü-
rüdür ve ayn-ı elem olan ademden tebaud ile silkinmesidir.”4
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Aristo insanı “toplumsal canlı” (zoon politikon) olarak tanımlar. Zira insanın tek 
başına yaşaması, yeteneklerini geliştirmesi ve ihtiyaçlarını karşılaması mümkün de-
ğildir. En basit ihtiyaçlarını elde etmesi ve en sıradan bilgileri öğrenmesi için bile di-
ğer insanların yardımları ve birikimlerine muhtaçtır. Hayvan gibi basit ve vahşi bir 
hayata razı olması müşkül olduğu için insan fıtraten medenidir. Bu sebeple bencilleş-
tikçe ve hazlarının esiri oldukça insan insanlığını kaybeder. Öyle ise insaniyetin ölçüsü 
kendi dışındakiler için sergilediği gayret, hizmet ve yüksek maksadları nispetindedir.

“Hem de insanın kıymet ve mahiyeti himmeti nispetindedir. Himmetin derecesi ise 
maksat ve iştigal ettiği şeyin nispetindedir.”5 

Peki en ehemmiyetli ve kıymetli hizmet hangisidir? Bu sorunun cevabı kişiden ki-
şiye göre değiş(ebil)ir. Zira fertlerin kıymet ve önem verdikleri şeyler inanç, kültür, 
eğitim ve zevkleri gibi birçok farklı etkenlerle orantılı olarak çok değişkendir. Bütün 
bunlara rağmen fıtrat ve hakikat açısından bakıldığında “hayat” merkezli işler ve hiz-
metlerin toplumda daha büyük bir kıymet kazandığı görülür. Mesela meslekler içinde 
doktorluğun nispeten daha saygın ve ehemmiyetli bir konuma sahip olması bundan 
kaynaklanır. Bununla birlikte doktorluktan çok daha ehemmiyetli bir hizmet vardır ki 
o da insanın sonsuz hayatının sıhhat ve saadeti için çalışmaktır. Bediüzzaman doktor 
olan bir talebesine yazdığı bir cevap mektubunda bu hakikati hatırlatmıştır:

“Biliniz ki mevcudat içinde en kıymettar hayattır. Ve vazifeler içinde en kıymettar 
hayata hizmettir. Ve hidemat-ı hayatiye içinde en kıymettarı hayat-ı faniyenin hayat-ı 
bakiyeye inkılap etmesi için say etmektir.”6

Yapılan hizmetlere değer katan birincil unsurlardan biri de “gönüllülük” esasıdır. 
Karşılık beklenilerek yapılan işler ve hizmetlerin gücü, tesiri ve sürekliliği ol(a)maz. 
Buna binaen müsbet hareket erbabı bir Kur’an tilmizi öncelikle, “Cennet gibi azam-ı 
menfaat olan bir şeyi gaye-i ibadet kabul etmez bir abd-i azizdir.”7

Müsbet Hareket ve Müsbet İman Hizmeti 

“Bizim vazifemiz müsbet hareket etmektir. Menfi hareket değildir. Rıza-yı İlahiye 
göre sırf hizmet-i imaniyeyi yapmaktır, vazife-i İlahiyeye karışmamaktır. Bizler asayişi 
muhafazayı netice veren müsbet iman hizmeti içinde her bir sıkıntıya karşı sabırla, 
şükürle mükellefiz.”8

Bediüzzaman Said Nursi bu en son mektubunda miras bıraktığı Kur’anî meslek ve 
hizmet tarzının özünü, özetini, sırrını tüm talebelerine ders vermiştir. Bu kapsamlı 
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mektubunda en başta dile getirdiği husus ise hizmet tarzının “müsbet hareket” oldu-
ğu ve asla “menfi hareket” olmadığı vurgusudur. Aziz Üstad en başta bu hizmet tar-
zıyla insanlığın ve İslam dünyasının “cehalet” ve “zaruret” ile birlikte en büyük temel 
problemi olan “ihtilaf” hastalığına çareler sunmuştur. Mesela “Birbiriyle boğuşanlar 
müsbet hareket edemezler”9 düsturu bu iksirin Risale-i Nur’daki en veciz ifadelerin-
den biridir.

Aziz Üstad’ın tanımladığı müsbet hareket düsturu ihtilafın köklerini keser. Bu düs-
tur savaş, terör, intikam, düşmanlık, kin, tenkit, iftira ve gıybet gibi farklı ihtilaf zehir-
lerine bulaş(tır)mak bir tarafa bu gibi menfilik kokusunu taşıyan en ufak meyle dahi 
kapıları kapatır. 

“Halbuki mesleğimiz müsbet hareket etmektir. Değil mübareze belki başkaları dü-
şünmeye de mesleğimiz müsaade etmiyor.”10

Bununla birlikte Üstad’ın müsbet harekete yüklediği mana ihtilafları çözme ve asa-
yişi korumanın çok daha ötesinde bir derinliğine sahiptir. Müsbet iman hizmeti tabi-
riyle ifade ettiği hizmet tarzını “rıza-yı İlahiye göre sırf hizmet-i imaniyeyi yapmak”11  
ve “vazife-i İlahiyeye karışmamak” şeklinde tarif eden Aziz Üstad bu mesleğini tevhid 
merkezli olarak inşa etmiştir. Zira Allah’ın vazifesine karışmamak ancak “tevekkül”, 
“teslim” ve “tevhid” hakikatlerinin sırlarına mazhariyet ile gerçekleşir. Ki tevekkül tes-
limi, teslim de tevhidi gerektirir. Bu sebeple müsbet iman hizmetinin özünde tevhid 
hakikatini hakkıyla yaşamak ve yaşatmak vardır. Ancak tevhid hakikatinde inkişaflar 
yaşamak, terakkiye mazhar olmak ve bu hassasiyetle hareket etmek ile müsbet iman 
hizmeti hakkıyla yerine getirilebilir. Tevhidin kemali de ihlası netice verir. Bu sebeple 
müsbet iman hizmetinin ruhu tevhid ile beslenen bir ihlastır denebilir.

Evet müsbet iman hizmetinin ruhu ihlastır. Zira ihlas bir işi Allah emrettiği yap-
mak ve neticesinde yalnız O’nun rızasını istemektir. İhlas Allah’ı razı ettikten sonra ‒
gerektiğinde bunun bedeli olarak‒ bütün dünyanın küsmesini bile önemsememektir. 
İhlası kalp ve vicdanına tac eden bir kişi Allah’ın işi, fiilleri ve vazifesine karışma ya da 
itiraz etme manasını taşıyan her türlü hareket, hal, tavır, fikir ve hislerden uzaklaşır. 
İhlas ile hareket etmek ve Allah’ın vazifesine karışmamak için ise tevhid hakikatinde 
inkişaflar yaşamak gereklidir. Çünkü her iş ve halde Allah rızasını gözetebilmek için 
O’nu yakînen ve mükemmelen tanımak, samimane sevmek, hiç hatırdan çıkarmamak 
ve her daim huzurunda olduğunu hissederek yaşamak elzemdir. 

İhlas suresinde ihlas kelimesi hiç telaffuz edilmemiştir. Zira ihlas Allah’ın razı 
olduğu kuluna en başta tevhid sırrına erme derecesince ihsan ettiği bir nurdur. Bu 
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sebeple İhlas suresinde tevhidin yedi mertebesi ders verilmiştir. Bediüzzaman bu 
tevhid mertebelerini İhlas suresini kısaca tefsir ettiği Lemeat isimli eserinde şöyle 
sıralamıştır; tevhid-i şuhud, tevhid-i uluhiyet, tevhid-i rububiyet, tevhid-i kayyumiyet, 
tevhid-i celal, tevhid-i sermedi ve tevhid-i cami. Bu tevhid mertebeleri için ihlas sema-
sının tabakalarıdır denilebilir.12

Müsbet İman Hizmetinin Bazı Prensipleri

Risale-i Nur’da müsbet iman hizmetinin bir haliçe bütünselliğinde yüzlerce pren-
sipler ile nakış nakış işlendiğini rahatlıkla söyleyebiliriz. Elbette bahsi geçen bu pren-
sipler farklı yaklaşımlar geliştirilmek suretiyle çeşitli tarzlarda tasnif edilebilir. Ma-
kalenin bu bölümünde genel bir fikir vermek amacıyla, numune nevinden, “şahsi”, 
“içtimai” ve “siyasi” açılardan tasnif edilmek suretiyle bazı prensipler genel, sade ve 
özet bir şekilde zikredilmiştir. 

Şahsi açıdan;

1. Müsbet iman hizmeti iman ve Kur’an hakikatlerinin akli, mantıki ve ilmi deliller-
le ispatına dayanır. Zerrelerden yıldızlara kadar her varlık üzerinde tevhid nurunun 
gösterilmesi suretiyle kainat genişliğinde huzur mertebelerinin kazanılması için gay-
ret göstermektir.

2. Müsbet iman hizmeti iman hakikatlerinin menfilikler nazara verilmeden ve zi-
hinlerde vesveselere yol açmadan izah ve ispatı için çalışmaktır.

3. Müsbet iman hizmeti fıtratları değiştirmeye yönelik değil yeteneklerin doğrul-
tularını hayırlı şeylere çevirmek ve müspete yönlendirici doğru kanalları keşfetme 
odaklı olarak hareket etmektir.  

4. Müsbet iman hizmeti hiçbir maddi ve manevi makam sevdasına kapılmadan sırf 
Allah rızası için ihlas ile hizmet etmektir.

5. Müsbet iman hizmeti tebliğde soğukkanlılık, insaf ve fikir alışverişi esaslarına 
bağlı kalmaktır. Ölçü ve dengeleri altüst eden bir kavga diline asla izin yoktur.

6. Müsbet iman hizmetinin esasında bozmak ya da saldırmak değil ancak kendini 
meşru bir şekilde savunmak ya da zarar gören tarafları onarmak vardır.

7. Müsbet iman hizmetinde fenalığa iyilikle karşılık vermek esastır. Dost ve düş-
man ayırt etmeksizin iman hizmetini –nefsani, cemaati, siyasi, ideolojik vs.− hiçbir 
tarafgirliğe kapılmadan yapmaktır.
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8. Müsbet iman hizmetinde müminlere karşı −her ne sebeple olursa olsun− inti-
kam duygusu taşınmaz. 

9. Müsbet iman hizmetinde öncelikle kendi kusurlarını görmek, müminlere sui-
zanda bulunmamak, enaniyet ve sadakatsizlikle suçlamamak esastır. Müminlerin ku-
surlarına bakmamak, kusur görürse örtmeye çalışmak, affedici davranmak, gücenme-
mek ve küsmemek prensipleri benimsenmiştir. 

10. Müsbet iman hizmeti ihlas, sıdk, iffet, şecaat, uhuvvet, muhabbet, tesanüd, 
teavün, hikmet, merhamet, şefkat, iktisat, kanaat, şükür gibi güzel ahlaki erdemleri 
kazanıp kazandırmaktır. Enaniyet, riya, tasannu, kin, adavet, haset, hırs, şöhret, gurur, 
kibir gibi kötü ahlaktan da olabildiğince uzaklaşmaktır.

11. Müsbet iman hizmeti müminlere ihlasla muhabbet beslemek, dua ve tebrik 
etmek, moral vermek, hüsnümisal olmak ve her ne olumsuzluk olursa olsun her daim 
ümitvar kalmaktır.

…

İçtimai açıdan;

12. Müsbet iman hizmeti İslam dünyasının asırlık sorunlarını ve geniş yaralarını 
Kur’an ve imanın ilaçlarıyla tedavi etme gayesi taşıyan bir imar, inşa ve ihya hareke-
tidir. 

13. Müsbet iman hizmeti İslam dünyasında hangi meslek ya da meşrepte olursa 
olsun birçok birlik ve kardeşlik bağlarının mümkün olduğu şuurunu taşımaktır.

14. Müsbet iman hizmetinin mesleği haliliye ve meşrebi de hıllettir. Hıllet ise en 
yakın dost, en fedakar arkadaş, en güzel takdir edici yoldaş ve en civanmert kardeş 
olmaktır.

15. Müsbet iman hizmetinde kendi hakikat mesleğine duyulan sevgi ve muhabbet 
esastır. Diğer mesleklerin bir kısım eksiklikleri ya da kusurları sebebiyle onlara karşı 
kin ve düşmanlık besler konuma düşmekten teberri etmektir.

16. Müsbet iman hizmetinin önemli bir esası da İslami cemaatlerle kesinlikle mü-
nakaşa etmemektir. Mümkün olduğunca saygı, hürmet ve uhuvvet bağlarını korumak 
ve mevcut ilişkileri güçlendirmek için gayret göstermektir.

17. Müsbet iman hizmeti ötekileştirici ya da tekfir edici her türlü anlayışı reddet-
mektir. Kendi mesleğinin haklılığı ve güzelliğini savunurken başka mesleklerin hak-
sızlığı ve çirkinliğini iddia etmek gibi menfi bir tavırdan büyük bir hassasiyet ile uzak 
durmaktır.
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18. Müsbet iman hizmeti rekabet, tarafgirlik ve mücadeleye yol açan ortamlara 
mesafe koymak ve mecbur kalmadıkça içlerine karışmamaktır.

19. Müsbet iman hizmetinde hiçbir tarzda takiyecilik ve türevleri yoktur. İman ve 
Kur’an hizmetkarlığını hiçbir şekilde gizlememek kararlılığında sıdk, sadakat ve sebat 
etmek asıldır, esastır. 

20. Müsbet iman hizmeti başta aile olmak üzere her mekanı iman ve Kur’an mek-
tebine dönüştürme hedefini taşımaktır.

…

Siyasi açıdan;

21. Müsbet iman hizmeti siyaset topuzunu terk etmektir. Yüz ele sahip de olunsa 
yalnız iman nurunu tutmak ve ancak nur takdim etmektir.

22. Müsbet iman hizmetinde ne ulusal ne de küresel siyasi ve fikri cereyanların 
desteklerini aramak yerine yalnız Allah’ın yardımı ve tevfikine dayanmak esastır.

23. Müsbet iman hizmeti her türlü etnik/sınıfsal/siyasal seküler grup, ideoloji ve 
cereyanlardan bağımsız olduğundan hiçbir tarafa tabi ve dahil olmamayı gerektirir. 
Ancak saldırgan dinsizlere karşı haklı tarafa yardımcı, dost ve dayanak noktası olma 
esasına dayanır.

24. Müsbet iman hizmetinin ana gayesi imanların kurtuluşu ve Allah rızasının ka-
zanılmasıdır. Diğer taraftan vatan, millet, İslamiyet ve Kur’an zararına olan her türlü 
menfi cereyanın da karşısında yer almaktır. 

25. Müsbet iman hizmeti hürriyet, adalet, emniyet, asayiş, hürmet, merhamet ve 
şefkat gibi değerleri tahkiki iman dersleriyle kazandırdığı için canileri ve dinsizleri de 
terbiye etmenin yegane yoludur.

26. Müsbet iman hizmeti bu zamanın en büyük bir vazifesi olan İslam Birliği’nin 
(ittihad-ı İslam) gerçekleşmesi için gayret etmeyi de iktiza eder.

…

Sonuç

Müsbet iman hizmeti Bediüzzaman Said Nursi’ye mahsus bir kavram olmakla 
birlikte Risale-i Nur’da tek bir yerde geçmektedir. Emirdağ Lahikası II’de geçen bu 
önemli kavram Bediüzzaman’ın eserlerinde tüm detaylarıyla esaslarını belirlediği 
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hizmet tarzını kapsamlı olarak ifade etmektedir. Bediüzzaman’ın en son mektubunda 
yer alan müsbet iman hizmeti kavramı onun miras bıraktığı Kur’anî meslek ve hizmet 
tarzının özlü ifadesidir. 

Müsbet iman hizmeti ifadesiyle belirtilen hizmet tarzı “rıza-yı İlahiye göre sırf hiz-
met-i imaniyeyi yapmak” ve “vazife-i İlahiyeye karışmamak” şeklinde tarif edilmiştir. 
Bu yönüyle müsbet iman hizmeti Kur’an, iman ve tevhid merkezli manevi bir inşa ve 
ihya sürecidir. Müsbet iman hizmetinin özünde tevhid hakikatini hakkıyla yaşamak 
ve yaşatmak vardır. Tevhidin kemali de ihlası netice verir. Buna binaen müsbet iman 
hizmetinin ruhu tevhid hakikatiyle beslenen bir ihlastır.

Hasıl-ı kelam müsbet iman hizmeti iman, tevhid ve ihlas hakikatlerine istinad 
eden bir hizmet anlayışıdır. Pozitivist, seküler, kesrete talip, şöhrete meftun ve şiddeti 
kutsayan her türlü ötekileştirici ve çatışmacı anlayıştan uzaklığı ve tasaffi oluşu ifade 
eder. Müsbet iman hizmeti kulluk dairesi içinde kalarak kendi vazifesine odaklanma; 
başka insanların ya da grupların eksik ve noksan yönleriyle meşgul olmama; ciddiyet-
le çalışıp, gayret edip ve tebliğ vazifesinin tam hakkını verme;  tevhid ve ihlas sırrının 
farkındalığıyla Allah’ın vazifesine karışmama, insanlara dinlettirip hidayet vermenin 
O’na ait olduğunu daima hatırında tutma, neticeleri de yalnız O’ndan bilme, O’na mü-
teveccih olma ve O’na minnettar olma şuuruyla hareket etmektir. 
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PARADİGMALAR DEĞİŞİRKEN: İMAN-KÜFÜR MÜCADELESİNİN YENİ YÜZLERİ

Metin KARABAŞOĞLU*

Bediüzzaman Said Nursi, Risale-i Nur külliyatıyla sunduğu göz kamaştırıcı onto-
lojik inşanın temellerini taşıyan ‘kök risaleler’den biri olan “Yirmidokuzuncu Söz”ü 
“Remizli Bir Nükte”yle bitirir.

Bu ‘nükte’nin en başında, “Şu kâinata dikkat edilse, görünüyor ki: İçinde iki unsur 
var ki, her tarafa uzanmış, kök atmış. Hayır şer, güzel çirkin, nef’ zarar, kemâl noksan, 
ziya zulmet, hidayet dalâlet, nur nâr, iman küfür, tâat isyan, havf muhabbet gibi âsârla-
rıyla, meyveleriyle şu kâinatta ezdad birbiriyle çarpışıyor” der Risale müellifi. Bu ‘re-
mizli nüktenin sırrı’nı ise bir dizi anahtar kavram eşliğinde açıklar: Hakîm-i Ezelî, şu 
‘imtihan’ dünyasında elmas ruhların hakikati bulabilmesi ve kömür ruhlardan ayrış-
ması için, ‘hakâik-i nisbiye’nin zuhurunu murad etmiştir. Kâinatta gördüğümüz bunca 
çeşitlilik, derecelilik ve göreceliğin sebebi olan bu ‘hakâik-i nisbiye’nin zuhurunda ise, 
insan için hem bir imkân, hem de bir risk mevcuttur. Elmas ruhlar bu ‘imkân’ı kul-
lanır; kâinatta varolan bu çeşitlilik ve derecelilik üzerinden, akıllarını da kullanarak 
‘mutlak hakikat’e ulaşırlar. Kömür ruhlar ise bu ‘risk’e yönelir; ‘hakâik-i nisbiye’nin 
zuhuru için vazgeçilmez şart olan ‘hayır-şer, güzel-çirkin, iman-küfür, itaat-isyan, hi-
dayet-dalâlet...’ denklemlerinde, tercihlerini ikinci grubun lehine kullanırlar. Böylece, 
elmas ruhların ‘kozmos’ halinde bulduğu şu âlemden, kömür ruhlar ‘kaos’ devşirir.

İnsanlık tarihinin en keskin ayrışma noktası olarak “kâinatta dinsizlik ile dindar-
lık, Âdem zamanından beri cereyan edip geliyor ve kıyamete kadar gidecek” ise, işte 
bu sebeptendir.

İnsanlık tarihi, bu çerçeveden bakılırsa, iman ile küfrün, hidayet ile dalâletin, hayır 
ile şerrin, güzel ile çirkinin, itaat ile isyanın sürekli mücadelesinin tanığıdır. Bu zıtlar 
arasındaki, her insanın kendi iç âleminde de yaşıyor olduğu sözkonusu mücadele, çağ-
lar boyu devam edip gelmektedir.

İmanla küfür, hayırla şer, hidayet ile dalâlet arasındaki bu mücadelede, her iki ta-
rafın da galip geldiği zamanlar vardır. Meselâ Cahiliye dönemi şerrin ve küfrün, Asr-ı 
Saadet hayrın ve imanın galebe zamanıdır.

* metinkarabasoglu@yahoo.com

133

Köprü • Sayı 137 • Mayıs-Haziran-Temmuz-Ağustos 2017 • ss 133-139



Modern zamanlara gelindiğinde galip duruma geçen tarafın küfür, isyan, dalâlet 
ve şer cephesi olduğu; ama bunun bir mutlak galebe olmadığı, bilakis imanın küfürle, 
hayrın şerle mücadelesinin devam ettiği bir vâkıadır. Yine Bediüzzaman’ın, yine bir 
‘kök risale’ olarak “Yirmibeşinci Söz”de kullandığı “bütün nev’-i beşerin ve belki cin-
nîlerin de netice-i efkârları olan medeniyet-i hâzıra” ifadesiyle içerdiği şeytanî boyuta 
da dikkat çektiği modern dönem, Theodore Roszak gibi sosyal tarihçilerin vurguladığı 
üzere dinsizliğin küresel, örgütlü ve sistematik bir keyfiyet kazandığı yegâne çağ du-
rumundadır. Modern dönemi, özellikle de ondokuzuncu yüzyılı irdeleyen kimi eserle-
rin “The Age of Unbelief” (Küfür Çağı) başlığını taşıması manidardır.

Küfrün imana sistemli ve kapsamlı bir saldırıda bulunduğu ve galebe de çaldığı 
böylesi bir çağda yaşayan mü’minlerin modern dönemlerin bitiyor olduğu iması ta-
şıyan her emareye sarılması yahut modern dönemlerin ‘alâmet-i fârikası’ olmuş key-
fiyetlerin ‘alternatifi’ yahut ‘rakibi’ olma istidadı taşıyan herşeye “Düşmanımın düş-
manı dostumdur” duygusuyla yaklaşması, bu bakımdan, anlaşılır bir halet-i ruhiyedir. 
‘Anlaşılır’ olan bu durum, öte yandan, ‘mâkul’ değildir. Çünkü, şu ‘hakâik-ı nisbiye’ 
dünyasında iman-küfür mücadelesi daimîdir; dolayısıyla modernitenin öngörülen 
sonu iman-küfür mücadelesinin de sonu anlamına gelmemektedir. Bilakis, böyle bir 
durum, iman-küfür mücadelesinde yeni bir dönemece gelindiğinin veya geliniyor ol-
duğunun habercisidir.

Modernitenin sona erip ermediği tartışması, bu açıdan bakıldığında, mü’minlerin 
öncelikli gündem maddesi değildir. Modernite, kimi müntesiplerinin gözünde ‘bit-
memiş ve bitmeyecek’ bir projedir; kimilerine göre ise, ‘modern dönem’ son bulmuş, 
postmodern döneme gelinmiştir. Öyle ya da böyle, herkesin gördüğü bir gerçek, son 
yüzyılın olayları içerisinde, modernitenin dahilinde ya da değil, insanlık tarihinin yeni 
bir dönemece doğru gittiğidir. Bu, hayatın birçok alanında kendini açığa vuran bir ger-
çekliktir.

Âlem tasavvurunda yaşanan değişim, bunun belki en bariz tezahürlerinden bi-
ridir. Bugünün dünyasında, âlemi bir makine gibi kurgulayan Newton fiziğine bedel 
kuantum fiziği hâkimdir; determinizmin yerinde ‘belirsizlik’ prensibi vardır, bilimin 
insanı mutlak doğruya götüren ‘en hakikî mürşid’ olduğu pozitivist anlayışının yerini 
‘mutlak doğru’nun buharlaştığı bir ‘relativizm’ almaktadır. Maddeye ezeliyet atfetmek 
‘demode’ bir tavırdır artık; maddeye dair hâkim algı, ‘var-yok arası dalgalanmalar’dır.

Peki, kâinat tasavvurunda gerçekleşen bu köklü değişim, tarihin akışının madde-
den mânâya, dünyadan ukbâya, bedenden ruha, küfürden imana yöneldiği anlamına 
mı gelmektedir?
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Determinizmden küfür çıkaran insanoğlu belirsizlik prensibinden hidayet mi dev-
şirmektedir meselâ? Newton fiziğinden tanrısızlık üreten insanoğlu kuantum fiziğiyle 
imana mı gelmektedir?

Bilakis, ‘başka bir âlemin mahsulatının tezgâhı hükmünde çarkları dönen’ şu âlem-
de, ‘hayır şer, güzel çirkin, nef’ zarar, kemâl noksan, ziya zulmet, hidayet dalâlet, nur 
nâr, iman küfür, tâat isyan, havf muhabbet’ sûretinde cereyan eden ‘zıtlar mücadelesi’ 
devam etmektedir. Dolayısıyla, modern inkâr döneminin bitişi ihtimali, inkârın bitişi 
anlamına gelmemektedir. Modern inkâr döneminin ardından, postmodern iman dö-
nemine geçiliyor değildir. Nasıl modern dönemde küfür ile imanın mücadelesi yaşan-
mışsa, aynısı bugün postmodern cephede yaşanmaya başlamıştır. Velhasıl, iman ile 
küfrün mücadelesinin devam edeceği gerçeği olduğu gibi durmakta, ama bu mücadele 
şekil ve üslup değiştirmektedir.

Nitekim, ‘modern’ inkârcılığın yerini şimdi ‘postmodern’ inkârcılık almaktadır. 
Modern dönemde en zirve örneğini komünizmin temsil ettiği küfrânî anlayışın yerin-
de artık yeller esiyor değildir; komünizmin düşürdüğü bayrak bugün nihilizmin elle-
rindedir. İnkârın simgesi dün Karl Marx iken, bugün bu simge, yeniden yorumlanan 
Friedrich Nietzsche’dir. Dünün materyalist idealizminin yerini ise, varoluşçu hazcılık 
almış durumdadır. Diğer taraftan, bilim alanındaki iman-küfür mücadelesi, günden 
güne, ‘tabiat bilimleri’nden ‘insan bilimleri’ne doğru kaymaktadır.

Açıkçası, iman-küfür mücadelesinde yeni bir dönemecin içindeyiz. Küfür ile iman 
arasındaki mücadele yeni bir aşamaya giriyor ve yeni bir çehre kazanıyor. Aklıka-
rışıklar İçin Kılavuz yazarı E. F. Schumacher’in otuz küsur yıl önce ilan ettiği üzere, 
“Modern dinsiz yaşama deneyimi başarısızlıkla sonuçlandı;” ama buna karşılık, ‘post-
modern dinsiz yaşama deneyimi’nin emareleri beliriyor. ‘Newton mekaniği’nin yerini 
‘kuantum mekaniği’nin, ‘determinizm’in yerini ‘belirsizlik prensibi’nin, ‘biyoloji’nin 
yerini ‘psikoloji’nin, pozitivizmin yerini relativizmin, ateizmin yerini agnostisizmin, 
materyalizmin yerini nihilizmin, ideolojik adanmışlık anlamında idealizmin yerini 
hazcılığın aldığı bir süreç gözlemleniyor.

Yaşanan bu dönüşümün iman cephesinin mümessillerince doğru okunup doğru 
değerlendirilebildiğini söylemek ise, maalesef mümkün değildir. Dine karşı ideolojik 
bir taarruzun yerine, ‘yaşam tarzı’ düzleminde bir taarruzun öne çıktığı bu yeni şart-
lar, mü’minler tarafından henüz dikkatle okunabilmiş değildir. Başka unsurların yanı-
sıra, şu iki tablo bunu açıkça göstermektedir:

Birincisi, kimi dindar çevrelerin yaşanan bu paradigma değişimini henüz göreme-
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diği görülmektedir. Zihniyet dünyası ‘modern’ dönemin şartları, çekişme ve çatışma-
ları, mücadele ve mücahedeleri içerisinde şekillenmiş birçok kanaat önderinin hâlâ 
bu söylemi sürdürüyor olması; ‘modernite içerisinden’ veya ‘modernite karşıtı’ bir 
söylemde takılıp kalması bunun bir delilidir. Sözgelimi, ‘bilimci’ duruşu merkeze alan 
bir ‘isbat-ı Sâni’ çabası, ‘evrim teorisi’ merkezli bir inkârcılık mücadelesi, Karl Marx 
odaklı bir modernite eleştirisi, yahut İslâm’ı ‘kalkınmacı’ bir ‘modern din’ olarak sun-
ma projesi gibi hayli çeşitlilik arzeden bir dizi teşebbüs ve söylem, iman-küfür mü-
cadelesinin içinde olduğumuz dönemecinde sahibini hayatın merkezinde tutmamak-
ta, bilakis kenara itmektedir. Böylesi söylemler haz peşinde olan, tüketimi kutsayan, 
‘anlam’ı umursamayan ve hiçliği yücelten bir kuşak için uygun bir cevap ve gerçek 
bir meydan okuma içermemektedir. Bu söylemlerin sahipleri, ‘marjinalleşme’ ya da 
‘dinozorlaşma’ riskiyle yüzyüzedir.

İkinci tablo ise, birincinin tam tersi bir yanılsamayı temsil etmektedir. Bu tablo, 
yaşanan dönüşümün farkında olduğu intibaı bırakır gerçi. Ama bu tablonun mümes-
silleri, sözkonusu ‘trend’leri doğru okuyup onlara bir imanî cevap oluşturmaktan zi-
yade, ‘trend’in akışına kapılmış haldedir. Kuantum fiziğini merkeze alan mutlak bir 
imana dönüş beklentisi; ‘insan bilimleri’ üzerinden gelen bir dinsizliğin yeterince 
irdelenememesi, bilakis onun bazı söylem ve yaklaşımlarının alınıp içselleştirilmesi 
ve bunları İslâm’la bağdaştırma cihetine gidilmesi; ‘vahiysiz bir maneviyat’ arayışını 
içeren New Age söylemlerinin hemencecik ‘İslâmî müteradifleri’nin üretilmesi; vahyi 
merkeze alan esaslı bir dinî duruşla rekabet halindeki ‘mistik’ eğilimlere prim veril-
mesi... ikinci tabloda görülen zaafların ilk anda göze çarpanları olarak zikredilmelidir.

Halbuki, bugün küfrün imana tasallut ettiği asıl alan, ‘biyoloji’ değil, ‘psikoloji’dir. 
Dolayısıyla, ‘evrim teorisi’ni hedef alan bir mücadele bugünün dünyasında ‘asıl nok-
ta’yı kaçırma anlamına geldiği gibi, ‘psikoloji’nin ortaya koyduğu tezlere yönelik sor-
gusuz-sualsiz bir kabullenme de ayağımızı kaygan zemine koyma anlamına gelmek-
tedir. Bugünün dünyasında, iman veya küfür tercihini ‘evrim teorisi’ne dayalı olarak 
yapanların sayısı giderek azalmaktadır. Çoklarının insanın atasının Âdem mi, yoksa 
maymun mu olduğu gibi bir derdi artık yoktur. Çoklarının derdi, kulluğu kabul etmek 
veya tanrılaşma çabasına girişmektir. Psikoloji başta olmak üzere insan bilimleri üze-
rinden gelen küfrî tasallut, ‘özgüven’ adı altında kişiyi kendine güvenmeye çağıran, 
insanı âdeta tanrılaştıran, düşündükten sonra muhakkak başaracağını ona garanti 
eden, “Çözüm sensin. Çözüm sendedir. Çözüm senin içindedir” diye haykıran bir ni-
teliktedir.

Yaşanan bu dönüşüm, kimilerince yanlış bir tutumla ‘moderniteye bir cevap’a in-
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dirgenen, hatta bazılarınca ‘moderniteyle uyum arayışı’na âlet edilmek istenen, oysa 
gerçekte Kur’ân ve sünneti merkeze alan bir İslâmî dirilişin ontolojik temellerini bize 
vazeden Risale-i Nur’a atıfla, şöyle de açıklanabilir:

Bediüzzaman Said Nursi’nin sunduğu bu ontolojik inşanın en temel cüz’lerinden 
biri olarak “Otuzuncu Söz”de belirtildiği üzere, “Küçük âlemde ene, büyük âlemde ta-
biat gibi tağutlardandır.” Ve gerek bu risalenin birinci kısmı olarak “Ene” bahsinde, 
gerek bu bahsin çekirdeğini içeren Mesnevî-i Nuriye’de irdelendiği üzere, bu iki tağut 
içinde öncelikli olan, tabiat değil, ene, yani ‘ben’dir. Ene’nin insana Rabbini bildiren 
bir ayna olmak yerine tanrılık iddia eden bir cama dönüşmesinin ardından gelişen 
zincirleme reaksiyon iledir ki, esbab ve tabiat şirki doğmaktadır. Buna mukabil, ‘bi-
yoloji’yi merkeze alan bir ‘bilimsel materyalizm’in tasallutu hengâmında, Risale mün-
tesiplerinin iman-küfür mücadelesinde en ziyade başvurdukları risale, “Ene” bahsi 
değil, “Tabiat Risalesi”dir (oysa bu risale dahi, “Hâtime”sinde ‘ibadet’i işlemektedir). 
Ancak, küfrün ‘tabiat bilimleri’nden ziyade ‘insan bilimleri’ üzerinden geldiği bugü-
nün dünyasında, iman-küfür mücadelesinde Risale müntesiplerinin ilk adresi “Ene” 
bahsi olmalıdır.

Yahut, Bediüzzaman Said Nursi’nin tek bir risalesinden hareketle bu paradigma 
değişimini irdeleyecek olursak: Bediüzzaman’ın Sözler isimli en önemli kitabında yer 
alan “Otuzikinci Söz,” birbirini takip eden ve tamamlayan üç ana bölümden, müellifi-
nin tarifiyle üç ‘mevkıf’tan oluşur. Bu ‘mevkıf’ların ilkinde küfür cephesinin inkârcı 
iddiaları dile getirilir ve çürütülür. İnkârcı iddiaları çürütülen küfür cephesi, “İkinci 
mevkıf”ta bu kez imana yönelik sorular ve şüphelerle çıkar karşımıza. Bu bölümde, 
bu soru ve şüphelere cevap verir Bediüzzaman. Ama ‘üçüncü mevkıf’ ile, bu ikna edici 
cevapların da, küfür cephesini iman karşıtlığından vazgeçirmeyeceği öngörüsünü ser-
deder. Onun bu risalede kendisiyle münazarada bulunduğu ‘umum envâ-i ehl-i şirkin 
ve küfrün ve dalâletin tevehhüm ettikleri şeriklerin namına’ konuşan ve Bediüzza-
man’ın ‘ehl-i dalâletin vekili’ ünvanını verdiği hayalî kişilik, “Üçüncü Mevkıf”ta yeni 
stratejisini şöyle belirler:

“Ben saadet-i dünyayı ve lezzet-i hayatı ve terakkiyat-ı medeniyeti ve kemal-i 
san’atı kendimce ahireti düşünmemekte ve Allah’ı tanımamakta ve hubb-u dünyada 
ve hürriyette ve kendine güvenmekte gördüğüm için insanın ekserisini bu yola şeyta-
nın himmetiyle sevkettim ve ediyorum.”

Bu tek cümlenin bugünün küfrânî söyleminin bir özeti niteliğinde olması manidar 
değil midir?
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Hedefler: ‘saadet-i dünya,’ ‘lezzet-i hayat,’ ‘terakkiyat-ı medeniyet,’ ‘kemal-i sanat.’ 
Ve bunu sağlayacak araçlar: ‘ahireti düşünmemek,’ ‘Allah’ı tanımamak,’ ‘hubb-u dün-
ya,’ ‘hürriyet,’ ‘kendine güvenmek.’ Haydi, bugünün diline uyarlayalım: mutluluk, lez-
zet, ilerlemek, kendini geliştirmek, sevgi, özgürlük, özgüven... Dikkat çekici, değil mi?

Bediüzzaman, görüldüğü üzere, bu tek risale ile, modern zamanların iman-küfür 
mücadelesine başarıyla çözümlediği gibi, postmodern zamanların iman-küfür müca-
delesinin kodlarını da ustalıkla sezinlemiştir. Modern zamanlarda küfür cephesi ima-
na karşı önce ‘tez’ler ve ‘iddia’larla gelmiş; ‘tanrısız’ bir kâinat tasavvurunu insanların 
dünyasına yerleştirme gayretine girmiştir. Yaratılmış olan şu kâinatı bir Yaratıcıya 
atfetmeden açıklama çabasında başarısızlığa uğradığında, yani pozitivizm çöktüğün-
de ise, bu defa imanın yaratılışa dair tezleri karşısında sorular ve şüpheler üreterek 
kendi tezleri ile imanın tezlerini ‘şüphe’ düzeyinde eşitleme gayretine girmiştir. Küf-
rün imana dair soru ve şüphelerine cevap verildiğinde dahi, inkâr ve dalâlet cephesi 
imana karşı mücadelesinde taktik değiştirecek; bu kez, mutluluk, hazcılık, ilerleme, 
kendini geliştirme gibi hedefler üzerinden kendini ifade edecektir. Diğer bir deyişle, 
modern zamanlarda imanın karşısına ‘ideoloji’leri ile çıkan ehl-i küfür, postmodern 
zamanlarda ‘yaşam tarzları’ üzerinden imana karşı bir direnç üretecektir! Bu meyan-
da, dün ‘ateizm’le imanın karşısında duranlar, şimdi ‘agnostisizm’ elbisesini giyecek; 
dün bilimi ‘mutlak doğru’nun adresi olarak gösterenler bugün dinin davetini de ‘rela-
tivizm’ çukuruna iterek izafîleştirmeye gayret edecek; dün hayatın anlamını ‘ideoloji-
ler’e söyletenler bugün nihilistik bir varoluşçulukla karşımıza dikilecektir!

Bediüzzaman’ın daha 1930’larda bu süreci sezmiş ve görmüş olması elbette ma-
nidardır.

Hele ki 2000’li yıllara girilmiş ve bu büyük paradigma değişiminin bütün alâmet-
leri belirmişken, bizler de gözümüzü açmak, şuurumuzu uyanık tutmak ve yaşanan 
değişimi doğru okumak durumundayız. Bugünün dünyası nasıl ‘komünizm’e karşı 
‘kapitalizm’in, ‘Sovyetler’e karşı ‘Amerika’nın, ‘enternasyonalizm’e karşı ‘milliyetçi-
lik’in ehven sayıldığı Soğuk Savaş dünyası değilse ve dünyaya hâlâ bu adeseden bakan 
bir göz bugün kendisini nasıl da ‘tarihin dışı’na itiyorsa, yine bugünün dünyası ‘tabiat’ 
merkezli bir inkârcılığın dünyası da değildir. Bugünün dünyasında iman-küfür müca-
delesi doğrudan ‘insan’ üzerinde cereyan etmektedir.

Böyle bir dünyada mü’minler için, nihilizmin ürettiği anlam boşluğuna karşı anlam 
arayışı, hiçlik duygusuna karşı varoluşsal hikmet, hazcılığa karşı feragat; yahut narsis-
tik bir benlik anlayışından beslenen ‘özgüven’e karşı tevekkül, ben-merkezciliğe karşı 
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kulluk, bu dünya eksenli bir ‘başarı’ anlayışına karşı ahiret eksenli bir ‘rıza-yı ilâhî;’ 
postmodern relativizme karşı da Mutlak’ın bilgisi olarak vahiy, anahtar kelimelerdir.

Velhasıl, ‘modernitenin sonu’na dair analizler, ‘iman-küfür mücadelesinin sonu’ 
anlamına gelmemektedir. Meydan-ı imtihan kapanmış, hayrın şerre mutlak galebesi-
ne meydan açılmış değildir. İnsî ve cinnî şeytanlar hâlâ bu âlemdedir ve ‘kozmos’tan 
‘kaos’ devşirme derdindedir. Mücadele devam etmekte, ama yeni bir safhaya doğru 
evrilmektedir. Ve Bediüzzaman, bir bütün olarak Risale-i Nur’da, dahası “Otuzikinci 
Söz” gibi tek bir eserde, bu yeni aşamada iman-küfür mücadelesinin kodlarını önümü-
ze koyarak, yeni mücahedenin yolunu ve yöntemini de bize göstermektedir.

Bu dönüşümü doğru okumak ve bu okuma dahilinde doğru bir mücahede sergile-
mek, bugün ehl-i dinin boynuna borçtur. Bu süreci doğru okumayıp ‘dün’ün söylemi-
ni bugüne taşıyarak kendilerini ve temsil ettikleri değerleri ‘tarihin dışı’na itmek ve 
marjinalize etmek ise, vebal getirir. Bu süreci doğru okumayıp ‘kurdu gövdenin içine 
alarak’ içselleştirmek de büyük vebaldir.

Kaldı ki, hikmet mü’minin yitiği olduğu gibi, feraset imanın gereğidir.
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MÜSBET İMAN HİZMETİ

Bediüzzaman Said NURSİ

Hakaik-i imaniye ve hizmet-i nuriye-i kudsiye kâinatta hiçbir şeye âlet ola-
maz

Sual: Neden, ne dahilde, ne hariçte bulunan cereyanlara ve bilhassa siyasetli cema-
atlere hiçbir alâka peydâ etmiyorsun? Ve Risale-i Nur ve şakirtlerini mümkün olduğu 
kadar o cereyanlara temastan men ediyorsun? Halbuki, eğer temas etsen ve alâkadar 
olsan, birden binler adam Risale-i Nur dairesine girip, parlak hakikatlerini neşrede-
ceklerdi; hem bu kadar sebepsiz sıkıntılara hedef olmayacaktın.

Elcevap: Bu alâkasızlık ve içtinabın en ehemmiyetli sebebi: Mesleğimizin esası 
olan ihlas bizi men ediyor. Çünkü, bu gaflet zamanında, hususan tarafgirâne mefkû-
reler sahibi, herşeyi kendi mesleğine âlet ederek, hatta dinini ve uhrevî harekâtını 
da o dünyevî mesleğe bir nevi âlet hükmüne getiriyor. Halbuki, hakaik-i imaniye ve 
hizmet-i nuriye-i kudsiye, kâinatta hiçbirşeye âlet olamaz. Rıza-i İlâhîden başka bir 
gayesi olamaz. Halbuki şimdiki cereyanların tarafgirâne çarpışmaları hengâmında bu 
sırr-ı ihlası muhafaza etmek, dinini dünyaya âlet etmemek müşkülleşmiş. En iyi çare, 
cereyanların kuvveti yerine, inayet ve tevfik-i İlâhiyeye dayanmaktır.

I�çtinabımızın çok sebeplerinden bir sebebi de, Risale-i Nur’un dört esasından biri-

si olan “şefkat etmek, zulüm ve zarar etmemektir.” Çünkü  َواَل َتزُِر َوازَِرٌة ِوْزَر اُْخٰرى  yani, 
“Birisinin hatâsıyla, başkası veya akrabası hatakâr olmaz, cezaya müstehak olmaz” 

olan düstur-u irade-i I�lâhiyeye karşı, bu zamanda  ِانَّ ْااِلْنَساَن َلظَُلوٌم َكفَّاٌر  sırrıyla şedit 
bir zulümle mukabele eder. Tarafgirlik hissiyle, bir caninin hatâsıyla, değil yalnız akra-
basına, belki taraftarlarına dahi adâvet eder. Elinden gelse zulmeder. Elinde hüküm 
varsa, bir adamın hatasıyla bir köye bomba atar. Halbuki bir masumun hakkı, yüz cani 
için feda edilmez; onların yüzünden ona zulmedilmez. Şimdiki vaziyet, yüz masumu 
birkaç cani için zararlara sokar.

Mesela, hatâlı bir adama müteallik, biçare ihtiyar valide ve pederi ve masum çoluk 
çocukları ezmek, perişan etmek, tarafgirâne adâvet etmek, şefkatin esasına zıttır.

Müslümanlar içinde tarafgirâne cereyanlar yüzünden, böyle masumlar zulümden 
kurtulamıyorlar. Hususan ihtilale sebebiyet veren vaziyetler, bütün bütün zulmü da-
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ğıtır, genişletir. Cihad, dinî de olsa, kâfirlerin çoluk çocuklarının vaziyetleri aynıdır. 
Ganimet olabilir; Müslümanlar, onları kendi malikiyetine dahil edebilir. Fakat İslâm 
dairesinde birisi dinsiz olsa, çoluk çocuğuna hiçbir cihetle temellük edilmez, hukuku-
na müdahale edilmez. Çünkü o masumlar, İslâmiyet rabıtasıyla dinsiz pederine değil, 
belki İslâmiyetle ve cemaat-i İslâmiye ile bağlıdır. Fakat, kâfirin çocukları, gerçi ehl-i 
necattırlar; fakat hukukta, hayatta pederlerine tâbi ve alâkadar olmasından, cihad 
harbinde o masumlar memlûk ve esir olabilirler. 

Emirdağ Lahikası1

Bizim vazifemiz müsbet hareket etmektir, menfi hareket değildir

Bizim vazifemiz müsbet hareket etmektir. Menfi hareket değildir. Rıza-yı İlâhîye 
göre sırf hizmet-i imaniyeyi yapmaktır, vazife-i İlâhiyeye karışmamaktır. Bizler asayişi 
muhafazayı netice veren müsbet iman hizmeti içinde herbir sıkıntıya karşı sabırla, 
şükürle mükellefiz.

Mesela, kendimi misal alarak derim: Ben eskiden beri tahakküme ve terzile kar-
şı boyun eğmemişim. Hayatımda tahakkümü kaldırmadığım, birçok hadiselerle sabit 
olmuş. Mesela, Rusya’da kumandana ayağa kalkmamak, Divan-ı Harb-i Örfîde idam 
tehdidine karşı mahkemedeki paşaların suallerine beş para ehemmiyet vermediğim 
gibi, dört kumandanlara karşı bu tavrım, tahakkümlere boyun eğmediğimi gösteri-
yor. Fakat bu otuz senedir müsbet hareket etmek, menfi hareket etmemek ve vazife-i 
İlâhiyeye karışmamak hakikati için, bana karşı yapılan muamelelere sabırla, rıza ile 
mukabele ettim. Cercis Aleyhisselâm gibi ve Bedir, Uhud muharebelerinde çok cefa 
çekenler gibi, sabır ve rıza ile karşıladım.

Evet, mesela seksen bir hatâsını mahkemede ispat ettiğim bir müddeiumumînin 
yanlış iddiaları ile aleyhimizdeki kararına karşı, beddua dahi etmedim. Çünkü asıl me-
sele bu zamanın cihad-ı manevisidir. Manevi tahribatına karşı sed çekmektir. Bununla 
dahilî asayişe bütün kuvvetimizle yardım etmektir.

Evet, mesleğimizde kuvvet var. Fakat bu kuvvet, asayişi muhafaza etmek içindir.

ِوْزَر اُْخٰرى  َوازَِرٌة  َتزُِر   ,düsturu ile—ki “Bir cani yüzünden onun kardeşi, hanedanı  َواَل 
çoluk—çocuğu mesul olamaz”—işte bunun içindir ki, bütün hayatımda bütün kuvve-
timle asayişi muhafazaya çalışmışım. Bu kuvvet dahile karşı değil, ancak hâricı� teca-
vüze karşı istimal edilebilir. Mezkûr ayetin düsturuyla vazifemiz, dahildeki asayişe 
bütün kuvvetimizle yardım etmektir. Onun içindir ki, âlem-i I�slâmda asayişi ihlâl edici 
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dahilı� muharebat ancak binde bir olmuştur. O da aradaki bir içtihad farkından ileri 
gelmiştir. Ve cihad-ı maneviyenin en büyük şartı da vazife-i I�lâhiyeye karışmamaktır 
ki, “Bizim vazifemiz hizmettir; netice Cenab-ı Hakka aittir. Biz vazifemizi yapmakla 
mecbur ve mükellefiz.”

Ben de Celaleddin Harzemşah gibi, “Benim vazifem hizmet-i imaniyedir; muvaf-
fak etmek veya etmemek Cenab-ı Hakkın vazifesidir” deyip ihlas ile hareket etmeyi 
Kur’ân’dan ders almışım.

Haricî tecavüze karşı kuvvetle mukabele edilir. Çünkü düşmanın malı, çoluk çocu-
ğu ganimet hükmüne geçer. Dahilde ise öyle değildir. Dâhildeki hareket, müsbet bir 
şekilde manevi tahribata karşı manevi, ihlas sırrıyla hareket etmektir. Hariçteki cihad 
başka, dahildeki cihad başkadır. Şimdi milyonlar hakikî talebeleri Cenab-ı Hak bana 
vermiş. Biz bütün kuvvetimizle dahilde ancak asayişi muhafaza için müsbet hareket 
edeceğiz. Bu zamanda dahil ve hariçteki cihad-ı maneviyedeki fark pek azîmdir.

…

Bununla beraber zamanın ilcaatıyla zaruretler ortalıkta zannederek bazı hoca-
ların bid’alara taraftarlığından dolayı onlara hücum etmeyiniz. Bilmeyerek “Zaruret 
var” zannıyla hareket eden o biçarelere vurmayınız. Onun için kuvvetimizi dahilde 
sarf etmiyoruz. Biçare, zaruret derecesine girmiş, bize muhalif olanlardan hoca da 
olsa onlara ilişmeyiniz. Ben tek başımla daha evvel aleyhimdeki o kadar muarızlara 
karşı dayandığım, zerre kadar fütur getirmediğim, o hizmet-i imaniyede muvaffak ol-
duğum halde, şimdi milyonlar Nur talebesi olduğu halde, yine müsbet hareket etmek-
le onların bütün tahkiratlarına, zulümlerine tahammül ediyorum.

Biz dünyaya bakmıyoruz. Baktığımız vakit de onlara yardımcı olarak çalışıyoruz. 
Asayişi muhafazaya müsbet bir şekilde yardım ediyoruz. İşte bu gibi hakikatler itiba-
rıyla, bize zulüm de etseler hoş görmeliyiz.

…

Kardeşlerim, hastalığım pek şiddetli; belki pek yakında öleceğim veyahut bütün 
bütün konuşmaktan—bazan men olduğum gibi—men edileceğim. Onun için benim 
Nur ahiret kardeşlerim, “ehvenüşşer” deyip bazı biçare yanlışçıların hatâlarına hü-
cum etmesinler. Daima müsbet hareket etsinler. Menfi hareket vazifemiz değil... Çün-
kü dahilde hareket menfice olmaz. Madem siyasetçilerin bir kısmı Risale-i Nur’a zarar 
vermiyor, az müsaadekârdır; “ehvenüşşer” olarak bakınız. Daha “âzamüşşer”den kur-
tulmak için, onlara zararınız dokunmasın, onlara fâideniz dokunsun. Hem dahildeki 
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cihad-ı manevi, manevi tahribata karşı çalışmaktır ki, maddî değil, manevi hizmetler 
lâzımdır. Onun için, ehl-i siyasete karışmadığımız gibi, ehl-i siyaset de bizimle meşgul 
olmaya hiçbir hakları yok...

Mesela, bir parti bana binler vecihle sıkıntı verdiği halde, hatta otuz senede hapis-
ler de, tazyikler de olduğu halde, hakkımı helâl ettim. Ve azaplarına mukabil, o biçare-
lerin yüzde doksan beşini tezyif ve itirazlara, zulümlere maruz kalmaktan kurtulmaya 

vesile oldum ki,  اُْخٰرى ِوْزَر  َوازَِرٌة  َتزُِر   ayeti hükmünce kabahat ancak yüzde beşe  َواَل 
verildi. O aleyhimizdeki partinin şimdi hiçbir cihetle aleyhimizde şekvâya hakları yok-
tur.

Hatta bir mahkemede yanlış muhbirlerin ve casusların evhamlarıyla bizi, yetmiş 
kişiyi mahkûm etmek için su-i fehmiyle, dikkatsizliğiyle Risale-i Nur’un bazı kısımla-
rına yanlış mana vererek seksen yanlışla beni mahkûm etmeye çalıştığı halde, mah-
kemelerde ispat edildiği gibi, en ziyade hücuma maruz bir kardeşiniz, mahpus iken 
pencereden o müddeiumumînin üç yaşındaki çocuğunu gördü, sordu. Dediler: “Bu 
müddeiumumînin kızıdır.” O masumun hâtırı için o müddeîye beddua etmedi. Belki 
onun verdiği zahmetler, o Risale-i Nur’un, o mu’cize-i maneviyenin intişarına, ilânına 
bir vesile olduğu için rahmetlere inkılâp etti.

Kardeşlerim, belki ben öleceğim. Bu zamanın bir hastalığı daha var; o da benlik, 
enaniyet, hodfuruşluk, hayatını güzelce medeniyet fantaziyesiyle geçirmek iştihası, 
tiryakilik gibi hastalıklardır. Risale-i Nur’un Kur’ân’dan aldığı dersin en birinci esası 
benlik, enaniyet, hodfuruşluğu terk etmek lüzumudur. Tâ ihlas-ı hakikî ile imanın kur-
tarılmasına hizmet edilsin. Cenab-ı Hakka şükür, o âzamî ihlası kazananların pek çok 
efradı meydana çıkmış. Benliğini, şan ve şerefini en küçük bir mesele-i imaniyeye feda 
eden çoktur. Hatta Nurun biçare bir şakirdinin düşmanları dost olduğu vakit onunla 
sohbet etmek çoğaldığı için, rahmet-i İlâhiye cihetinde sesi kesilmiş. Hem de ona tak-
dirle bakanlar isabet-i nazar hükmüne geçip onu incitiyor. Hatta musafaha etmek de 
tokat vurmak gibi sıkıntı veriyor.

“Senin bu vaziyetin nedir?” diye soruldu. “Madem milyonlar kadar arkadaşların 
var; neden bunların hatırlarını muhafaza etmiyorsun?”

Cevaben dedi: “Madem mesleğimiz âzamî ihlastır; değil benlik, enaniyet, dünya 
saltanatı da verilse, bâki bir mesele-i imaniyeyi o saltanata tercih etmek âzamî ihlasın 
iktizasıdır. Mesela, harp içinde, avcı hattında, düşmanın top gülleleri arasında Kur’ân-ı 
Hakîmin tek bir ayetinin, tek bir harfinin, tek bir nüktesini tercih ederek, o gülleler 
içinde Habib kâtibine ‘Defteri çıkar’ diyerek at üstünde o nükteyi yazdırmış. Demek 
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Kur’ân’ın bir harfinin, bir nüktesini düşmanın güllelerine karşı terk etmemiş ruhunun 
kurtulmasına tercih etmiş.”

O kardeşimize sorduk: “Bu acip ihlası nereden ders almışsın?”

Demiş: İki noktadan...

Birisi: Âlem-i İslâmiyetin en acip harbi olan Bedir Harbinde, namaz vaktinde ce-
maatten hissesiz kalmamak için, düşmanın hücumuyla beraber mücahidlerin rısı sila-
hını bırakıp cemaat hayrına şerik olmak, iki rek’at sonra onlar da hissedar olsun diye 
Fahr-i Âlem Aleyhissalâtü Vesselâm bir hadis-i şerifiyle emretmiş olmasıdır. Madem 
harpte bu ruhsat var. Ve madem cemaat hayrı da sünnet olduğu halde, o sünnete ri-
ayet etmek en büyük bir hadise-i dünyeviyeye tercih edilmiş. Üstad-ı mutlakın böyle 
bir işaretinden bir nüktecik alarak, biz de ruh ve canımızla ittibâ ediyoruz.

İkincisi: Kahraman-ı İslâm İmam-ı Ali Radıyallahü Anh, Celcelûtiyenin çok yerle-
rinde ve âhirinde bir himayetçi istemiş ki, namaz içinde huzuruna gaflet gelmesin. 
Düşmanları tarafından ona bir hücum manası hâtırına gelmemek, sırf namazdaki hu-
zuruna pek çok olan düşmanları tarafından bir hücum tasavvuru ile namazdaki huzu-
runa mani olunmamak için, bir muhafız ifriti dergâh-ı İlâhîden niyaz etmiş. 

İşte bu biçare, ömrü bu zamanda hodfuruşluk içinde yuvarlanan biçare kardeşiniz 
de, hem sebeb-i hilkat-ı âlemden, hem kahraman-ı İslâmdan bu iki küçük nükteyi ders 
aldım. Ve bu zamanda çok lâzım olan Kur’ân’ın esrarına ehemmiyet vermekle, harp 
içinde ruhunun muhafazasını dinlemeyerek, Kur’ân’ın bir harfinin bir nüktesini beyan 
etmiş.

 Emirdağ Lahikası2

Risale-i Nur dairesi umum ehl-i iman ve İslâm’a şâmildir

Risale-i Nur bu zamanda ehl-i iman ve İslâm için ön plânda ele alınması icap eden 
ehl-i iman elinde manevi elmas bir kılıçtır. Asrın idrâkine, zamanın tefehhümüne, an-
layışına hitap eden, ihtiyaca en muvafık tarzı gösteren, ders veren ve doğrudan doğ-
ruya feyiz ve ilham tarikiyle ayetlerin yıldızlarından gelen ders-i Kur’ânîdir, küllî mâ-
rifetullah burhanlarıdır.

Asrımızın efkârının anlayışına ve idrâkine hitap edici mâhiyeti ve Kur’ân-ı Hakî-
min bu zamanın fehmine bir dersi olması noktasından Nur Risaleleri, bilhassa bu 
memlekette büyük ehemmiyet kazanmıştır. Asırlarca Kur’ân’a bayraktarlık yapan ve 
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dünyayı diyanetiyle ışıklandıran bu necip millet, yine dünyaya örnek, ahlâk ve fazi-
lette üstad olarak insanlığın geçirdiği müthiş buhranlardan halâs için çare-i necatı 
göstermektedir. Beşeriyeti dehşetli sadmelere uğratan, tehdit eden, anarşiliğin, ifsat 
ve tahribin, yegâne çaresi ancak ve ancak İlâhî, semâvî bir dinin ezelî ve ebedî hakikat-
leridir, hakikat-i İslâmiyettir. Risale-i Nur, hakikat-i İslâmiye ve Kur’âniyeyi müsbet ve 
müdellel bir şekilde insanlığın nazar-ı tahkikine arz ve ifade etmektedir.

Hem Nur Müellifi bir mektubunda “Dahilde tarafgirâne adâvet ve münakaşala-
ra vesile olan fürûatı değil, belki bütün nev-i beşerin en ehemmiyetli meselesi olan 
erkân-ı imaniyeyi ve beşerin medar-ı saadeti ve umum İslâmın esas ve rabıta-i uhuv-
veti bulunan Kur’ân’ın hakaik-i imaniyesini bulmak ve muhtaçlara buldurmaya haya-
tımı vakfettim” demek suretiyle, hizmet-i İslâmiyenin ve mesâil-i diniyenin umumunu 
tazammun eden vüs’at ve camiiyeti hâiz bulunduğunu, dinî hizmetlerin her nev’ini 
teyit ve teşvik ettiğini ve bir cadde-i kübrâ-yı Kur’âniye olan Risale-i Nur dairesinin 
umum ehl-i iman ve İslâm’a şâmil bulunduğunu ifade ediyor.

Emirdağ Lahikası3

Nur şakirtleri manevi bir zabıtadır, idare ve asayişi muhafaza ediyorlar

Beşincisi: Şöyle ki, ben Risale-i Nur mesleğinin esası ve otuz seneden beri bir düs-
tur-u hayatım olan şefkat itibarıyla, bir masuma zarar gelmemek için, bana zulmeden 
canilere değil ilişmek, hatta beddua edemiyorum. Hatta, en şiddetli garazla bana zul-
meden fâsık, belki dinsiz zalimlere hiddet ettiğim halde, değil maddî, belki beddua 
ile de mukabeleden beni o şefkat men ediyor. Çünkü o zalim gaddarın, ya peder ve 
validesi gibi ihtiyar biçarelere veya evlâdı gibi masumlara maddî ve manevi darbe gel-
memek için, o dört masumların hatırına binaen, o zalim gaddara ilişmiyorum, bazan 
helâl ediyorum.

İşte bu sırr-ı şefkat içindir ki, idare ve asayişe kat’iyen ilişmediğimiz gibi, bütün 
arkadaşlarımıza da o derece tavsiye etmişim ki, üç vilayetin insaflı zabıtalarının bir 
kısmı itiraf etmişler ki, “Bu Nur şakirtleri manevi bir zabıtadır, idare ve asayişi mu-
hafaza ediyorlar” dedikleri ve bu hakikate binler şahit ve yirmi sene hayatıyla tasdik 
ve binler şakirtlerin de zabıtaca hiçbir vukuat kaydetmemesiyle tasdik ve teyid ettik-
leri halde, o biçare adamın ihtilalci ve insafsız bir komiteci gibi menzilini basmak ve 
insafsız adamlar ona ihanet etmek ve menzilinde birşey bulamamakla beraber, yüz 
cinayeti bulunan bir adam gibi, hatta Kur’ân’ı ve başındaki levhalarını evrak-ı muzırra 
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gibi toplamak, acaba dünyada hangi kanun buna müsaade eder.

Emirdağ Lahikası4

Maksadımız, dinî cemaatlar maksatta ittihad etmelidirler

İttihad-ı İslâm cemaati, sair cemiyet-i diniye ile şakku’l-âsâdır. Rekabet ve müna-
feratı intaç eder.

Elcevap: Evvelâ umur-u uhreviyede haset ve müzahamet ve münakaşa olmadığın-
dan, bu cemiyetlerden hangisi münakaşaya, rekabete kalkışsa, ibadette riya ve nifak 
etmiş gibidir.

Saniyen: Muhabbet-i din saikasıyla teşekkül eden cemaatlerin iki şartla umumunu 
tebrik ve onlarla ittihad ederiz.

Birinci şart: Hürriyet-i şer’iyeyi ve asayişi muhafaza etmektir.

İkinci şart: Muhabbet üzerinde hareket etmek, başka cemiyete leke sürmekle ken-
disine kıymet vermeye çalışmamak; birinde hatâ bulunsa, müfti-i ümmet olan cemi-
yet-i ulemâya havale etmektir.

Salisen: İ’lâ-yı kelimetullahı hedef-i maksat eden cemaat, hiçbir garaza vasıta ola-
maz. İsterse de muvaffak olamaz. Zira nifaktır. Hakkın hatırı âlidir, hiçbirşeye feda 
olunmaz. Nasıl Süreyya yıldızları süpürge olur veya üzüm salkımı gibi yenilir? Şems-i 
hakikate “püf, üf” eden, divaneliğini ilân eder.

Ey dinî cerideler! Maksadımız, dinî cemaatlar maksatta ittihad etmelidirler. Mesa-
likte ve meşreplerde ittihad mümkün olmadığı gibi, caiz de değildir. Zira taklit yolunu 
açar ve “Neme lazım, başkası düşünsün” sözünü de söylettirir.

Hutbe-i Şamiye5

Sırat-ı müstakim şecaat, iffet, hikmetin mezcinden ve hülâsasından hasıl 
olan adl ve adalete işarettir

اْلُمْسَتِقيَم -sıratı müstakim şecaat, iffet, hikmetin mezcinden ve hülâsasın اَلصِّرَاَط 
dan hasıl olan adl ve adalete işarettir. Şöyle ki:

Tagayyür, inkılâp ve felâketlere maruz ve muhtaç şu insan bedeninde iskân edilen 
ruhun yaşayabilmesi için üç kuvvet ihdas edilmiştir. Bu kuvvetlerin, 
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Birincisi, menfaatleri celp ve cezb için kuvve-i şeheviye-i behimiye,

İkincisi, zararlı şeyleri def için kuvve-i sebuiye-i gadabiye,

Üçüncüsü, nef’ ve zararı, iyi ve kötüyü birbirinden temyiz için kuvve-i akliye-i me-
lekiyedir.

Lâkin, insandaki bu kuvvetlere, şeriatça bir had ve bir nihayet tayin edilmişse de, 
fıtraten tayin edilmemiş olduğundan, bu kuvvetlerin herbirisi, tefrit, vasat, ifrat na-
mıyla üç mertebeye ayrılırlar.

Mesela, kuvve-i şeheviyenin tefrit mertebesi humuddur ki, ne helâle ve ne de ha-
rama şehveti, iştihası yoktur. İfrat mertebesi fücurdur ki, namusları ve ırzları pâyimal 
etmek iştihasında olur. Vasat mertebesi ise iffettir ki, helâline şehveti var, harama yok-
tur.

İhtar: Kuvve-i şeheviyenin yemek, içmek, uyumak ve konuşmak gibi füruatında da 
bu üç mertebe mevcuttur.

Ve keza, kuvve-i gadabiyenin tefrit mertebesi, cebanettir ki korkulmayan şeyler-
den bile korkar. İfrat mertebesi tehevvürdür ki, ne maddî ve ne manevî hiçbir şeyden 
korkmaz. Bütün istibdadlar, tahakkümler, zulümler bu mertebenin mahsulüdür. Vasat 
mertebesi ise şecaattir ki, hukuk-u diniye ve dünyeviyesi için canını feda eder, meşru 
olmayan şeylere karışmaz.

İhtar: Bu kuvve-i gadabiyenin füruatında da şu üç mertebenin yeri vardır.

Ve keza, kuvve-i akliyenin tefrit mertebesi gabâvettir ki, hiçbir şeyden haberi ol-
maz. İfrat mertebesi cerbezedir ki, hakkı bâtıl, bâtılı hak suretinde gösterecek kadar 
aldatıcı bir zekâya malik olur. Vasat mertebesi ise hikmettir ki, hakkı hak bilir, imtisal 
eder; bâtılı bâtıl bilir, içtinap eder. 

َوَمْن يـُْؤَت الِْْكَمَة فـََقْد اُوِتَى َخيـْرًا َكِثريًا
İşarat’ül İ’caz, Fatiha Sûresi6

Hizmet-i imaniyeden başka bir maksat takip etmemek

Evet, Risale-i Nur’un o kadar dehşetli muannidlere karşı galibâne mukavemeti, 
sırr-ı ihlastan ve hiçbir şeye âlet edilmemesinden ve doğrudan doğruya saadet-i ebe-
diyeye bakmasından ve hizmet-i imaniyeden başka bir maksat takip etmemesinden 
ve bazı ehl-i tarikatın ehemmiyet verdikleri keşf ve kerâmât-ı şahsiyeye ehemmiyet 
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vermemekten ve velayet-i kübrâ sahipleri olan Sahabîler gibi, veraset-i Nübüvvet sır-
rıyla, yalnız iman nurlarını neşretmek ve ehl-i imanın imanlarını kurtarmaktır. 

Evet, Risale-i Nur’un bu dehşetli zamanda kazandırdığı iki netice-i muhakkakası 
herşeyin fevkindedir; başka şeylere ve makamlara ihtiyaç bırakmıyor.

Birinci neticesi: Sadakat ve kanaatle Risale-i Nur dairesine giren, imanla kabre gi-
receğine gayet kuvvetli senetler var.

İkinci neticesi: Risale-i Nur dairesinde, ihtiyarımız olmadan, haberimiz yokken ta-
karrur ve tahakkuk eden şirket-i maneviye-i uhreviye cihetiyle, herbir hakikî sadık şa-
kirdi binler dillerle, kalblerle dua etmek, istiğfar etmek, ibadet etmek ve bazı melâike 
gibi kırk bin lisanla tesbih etmektir. Ve Ramazan-ı Şerifteki hakikat-i leyle-i Kadir gibi, 
kudsî ve ulvî hakikatleri, yüz bin elle aramaktır.

İşte, bu gibi netice içindir ki, Risale-i Nur şakirtleri, hizmet-i Nuriyeyi velayet maka-
mına tercih eder; keşif ve kerâmâtı aramaz ve ahiret meyvelerini dünyada koparmaya 
çalışmaz ve vazife-i İlâhiye olan muvaffakiyet ve halka kabul ettirmek ve revaç vermek 
ve galebe ettirmek ve müstahak oldukları şan ü şeref ve ezvak ve inayetlere mazhar 
etmek gibi, kendi vazifelerinin haricinde bulunan şeylere karışmaz ve harekâtını on-
lara bina etmezler. Hâlisen, muhlisen çalışırlar, “Vazifemiz hizmettir, o yeter” derler.

Kastamonu Lahikası7

Mesleğimiz müsbet hareket etmektir

Evet, kardeşlerim, sizler, ihlas sırrını tam muhafaza ediyorsunuz. Bu kadar esbab-ı 
tefrika içinde vahdetinizi muhafaza, hakikaten bir harikadır. Hafız Ali’nin hakikaten 
müstesna bir mahviyet ve tevazuu içinde ihlası ve fena fil’ihvan düsturunu muhafaza 
etmesi ve Hüsrev’in hakikaten tedbirce bana ihtiyaç bırakmayacak bir derecede ted-
bir ve dirayeti ve Hafız Ali gibi yüksek ihlası ve mahviyeti, Hafız Mustafa’nın hizmet-i 
Nuriyede büyük iktidarı içinde kuvvetli bir sadakati ve fedakârâne teslimiyeti ve hem 
Abdurrahman, hem Lütfü, hem Hafız Ali manasını taşıyan büyük ruhlu Küçük Ali, Ri-
sale-i Nur hizmetini dünyada herşeye tercihan hayatının en büyük maksadı yapması 
ve sebeb-i ihtilafa karşı kuvvetli mukavemeti bulunduğunu bu dört mektubunuz bana 
bildirdi.

Aynı sistemde, meselede alâkadar kahraman Tahirî ve kahraman Rüştü’nün dahi 
aynı hakikatte ve aynı ahlâkta bulunduklarını hiç şüphe etmiyoruz. Bu altı rüknün, 
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bu muvakkat sarsıntıdan, hakikî bir tesanütle birbirine el ele, omuz omuza, baş başa 
vermesi, altı yüz, belki altı bin kıymet-i maneviyeyi alıyor diye, Cenab-ı Hakka Risale-i 
Nur hesabına hadsiz şükür ediyoruz ve sizi de tebrik ediyoruz. Isparta içindeki has ve 
hâlis kardeşlerimizden, bu âhir mektuplarda, Mehmed Zühtü, Isparta Hafız Ali’sinden 
haber alamadığımdan merak ettim. Rahatsız değiller mi?

Sandıklı tarafından, kemal-i şevkle ve ciddiyetle faaliyette bulunan Hasan Âtıf kar-
deşimizin bir mektubundan anladım ki, orada, perde altında faaliyetini durdurmak 
için bazı hocalar, bir kısım tarikata mensup adamları vasıta edip fütur veriyorlar. Hal-
buki mesleğimiz, müsbet hareket etmektir. Değil mübareze, belki başkaları düşünme-
ye de mesleğimiz müsaade etmiyor.

Hem, müşterileri de aramaya mecbur değiliz. Müşteriler yalvarmalı. O kardeşimiz, 
hakikaten hâlis ve tam sadık; kalemi gibi kalbi, ruhu da güzel; fakat birden herşeyi 
mükemmel ister, onun için biraz sıkıntı çeker. Mümkün olduğu kadar hem ihtiyat et-
sin, hem mübtedi’ hocalara mübareze kapısını açmasın. İnşaallah Cenab-ı Hak onu 
muvaffak eder. O mıntıkada kendi gibi hâlis rükünleri bulur; belki de bulmuş.

Kastamonu Lahikası8

Risale-i Nur’un müsbet mesleği

Kardeşimiz Hasan Âtıf ’ın mektubundan anladık ki, hakikaten tam çalışıyor. Kendi 
tâbiriyle, Risale-i Nur’un mücahidlerinin ve efelerinin kalem yadigârlarını bize hediye 
olarak irsal ettiğine mukabil deriz: Cenab-ı Hak, ebeden onlardan razı olsun. Ve daha 
çok manidar yazdığı cümleler içinde, bir parça ehl-i bid’aya şiddet gördüm. Zaman, 
zemin, Risale-i Nur’un müsbet mesleği, ehl-i bid’a ile değil fiilen, belki fikren ve zihnen 
dahi meşgul olmaya müsaade etmez. İhtiyat her vakit lâzım. 

O hâlis kardeşimiz, inşaallah oralarda kendi gibi çok hâlis şakirtleri yetiştirecek. 
Biz buradaki duamızda, Âtıf ’la beraber oradaki bütün rüfekalarını teşrik ediyoruz. 
Ben bizzat onlarla muhabere etmek istiyorum. Fakat madem Isparta o vazifeyi daha 
mükemmel yapıyor; o vazifeyi onlara bırakıyorum.

Kastamonu Lahikası9
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Müsbet hareket kendi mesleğinin muhabbetiyle hareket etmektir

Ehl-i dalâletin zilletindendir ittifakları; ehl-i hidayetin izzetindendir ihtilafları. 
Yani, ehl-i gaflet olan ehl-i dünya ve ehl-i dalâlet, hak ve hakikate istinad etmedikleri 
için, zayıf ve zelildirler. Tezellül için, kuvvet almaya muhtaçtırlar. Bu ihtiyaçtan, baş-
kasının muavenet ve ittifakına samimî yapışırlar. Hatta, meslekleri dalâlet ise de, yine 
ittifakı muhafaza ederler. Adeta o haksızlıkta bir hakperestlik, o dalâlette bir ihlas, o 
dinsizlikte dinsizdârâne bir taassup ve o nifakta bir vifak yaparlar, muvaffak olurlar. 
Çünkü samimî bir ihlas, şerde dahi olsa neticesiz kalmaz. Evet, ihlas ile kim ne isterse 
Allah verir. 

Amma ehl-i hidayet ve diyanet ve ehl-i ilim ve tarikat, hak ve hakikate istinad ettik-
leri için ve herbiri bizzat tarik-i hakta yalnız Rabbini düşünüp tevfikine itimad ederek 
gittiklerinden, manen o meslekten gelen izzetleri var. Zaaf hissettiği vakit, insanların 
yerine Rabbisine müracaat eder, medet Ondan ister. Meşreplerin ihtilafıyla, zâhir-i 
meşrebine muhalif olana karşı muavenet ihtiyacını tam hissetmiyor, ittifaka ihtiya-
cını göremiyor. Belki hodgâmlık ve enaniyet varsa, kendini haklı ve muhalifini haksız 
tevehhüm ederek, ittifak ve muhabbet yerine, ihtilaf ve rekabet ortaya girer. İhlâsı 
kaçırır, vazifesi zirüzeber olur.

İşte bu müthiş sebebin verdiği vahim neticeleri görmemenin yegâne çaresi, Dokuz 
Emirdir.

1. Müsbet hareket etmektir ki, yani, kendi mesleğinin muhabbetiyle hareket et-
mek. Başka mesleklerin adâveti ve başkalarının tenkisi, onun fikrine ve ilmine müda-
hale etmesin, onlarla meşgul olmasın.

2. Belki, daire-i İslâmiyet içinde, hangi meşrepte olursa olsun, medar-ı muhab-
bet ve uhuvvet ve ittifak olacak çok rabıta-i vahdet bulunduğunu düşünüp ittifak ede-
rek,

3. Ve haklı her meslek sahibinin, başkasının mesleğine ilişmemek cihetinde 
hakkı ise, “Mesleğim haktır,” yahut “daha güzeldir” diyebilir. Yoksa, başkasının mesle-
ğinin haksızlığını veya çirkinliğini ima eden “Hak yalnız benim mesleğimdir” veyahut 
“Güzel benim meşrebimdir” diyemez olan insaf düsturunu rehber etmek,

4. Ve ehl-i hakla ittifak, tevfik-i İlâhînin bir sebebi ve diyanetteki izzetin bir me-
darı olduğunu düşünmekle,

5. Hem ehl-i dalâlet ve haksızlık, tesanüd sebebiyle, cemaat suretindeki kuvvetli 
bir şahs-ı manevînin dehâsıyla hücumu zamanında, o şahs-ı manevîye karşı, en kuv-
vetli ferdî olan mukavemetin mağlûp düştüğünü anlayıp, ehl-i hak tarafındaki ittifak 
ile bir şahs-ı manevi çıkarıp, o müthiş şahs-ı manevi-i dalâlete karşı hakkaniyeti mu-
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hafaza ettirmek,
6. Ve hakkı, bâtılın savletinden kurtarmak için,
7. Nefsini ve enaniyetini,
8. Ve yanlış düşündüğü izzetini,
9. Ve ehemmiyetsiz, rekabetkârâne hissiyatını terk etmekle ihlası kazanır, vazi-

fesini hakkıyla ifa eder.

Lem’alar10

Birbiriyle boğuşanlar müsbet hareket edemezler

Hayat-ı içtimaiyece, inat ve tarafgirlik gayet muzır olduğunu beyan eder. 

Eğer denilse: “Hadı�ste,  َرْحٌَة اُمَِّت   denilmiş. I�htilâf ise tarafgirliği iktiza  ِاْخِتاَلُف 
ediyor. 

“Hem tarafgirlik marazı, mazlum avâmı, zalim havassın şerrinden kurtarıyor. Çün-
kü bir kasabanın ve bir köyün havassı ittifak etseler, mazlum avâmı ezerler. Tarafgirlik 
olsa, mazlum bir tarafa iltica eder, kendisini kurtarır.

“Hem tesadüm-ü efkârdan ve tehalüf-ü ukulden hakikat tamamıyla tezahür eder.”

Elcevap:

Birinci suale deriz ki: Hadîsteki ihtilaf ise, müsbet ihtilaftır. Yani, herbiri kendi 
mesleğinin tamir ve revâcına sa’y eder. Başkasının tahrip ve iptaline değil, belki tek-
mil ve ıslahına çalışır. Amma menfi ihtilaf ise—ki garazkârâne, adâvetkârâne birbiri-
nin tahribine çalışmaktır—hadîsin nazarında merduttur. Çünkü birbiriyle boğuşanlar 
müsbet hareket edemezler.

İkinci suale deriz ki: Tarafgirlik eğer hak namına olsa, haklılara melce olabilir. 
Fakat şimdiki gibi garazkârâne, nefis hesabına olan tarafgirlik, haksızlara melcedir 
ki, onlara nokta-i istinad teşkil eder. Çünkü, garazkârâne tarafgirlik eden bir adama 
şeytan gelse, onun fikrine yardım edip taraftarlık gösterse, o adam o şeytana rahmet 
okuyacak. Eğer mukàbil tarafa melek gibi bir adam gelse, ona-hâşâ-lânet okuyacak 
derecede bir haksızlık gösterecek.

Üçüncü suale deriz ki: Hak namına, hakikat hesabına olan tesadüm-ü efkâr ise, 
maksatta ve esasta ittifakla beraber, vesâilde ihtilaf eder. Hakikatin her köşesini izhar 
edip hakka ve hakikate hizmet eder. Fakat tarafgirâne ve garazkârâne, firavunlaşmış 
nefs-i emmâre hesabına hodfuruşluk, şöhretperverâne bir tarzdaki tesadüm-ü efkâr-
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dan bârika-i hakikat değil, belki fitne ateşleri çıkıyor. Çünkü, maksatta ittifak lâzım 
gelirken, öylelerin efkârının küre-i arzda dahi nokta-i telâkîsi bulunmaz. Hak namına 
olmadığı için, nihayetsiz müfritâne gider, kàbil-i iltiyam olmayan inşikaklara sebebi-
yet verir. Hal-i âlem buna şahittir.

Mektubat11

Hilkatte hayır asıl, şer ise tebeîdir

Ukul-ü selime yanında muhakkaktır ki: Hilkatte hayır asıl, şer ise tebeîdir. Hayır 
küllî, şer cüz’îdir. Şöyle görünüyor ki:

Âlemin her bir nev’ine dair bir fen teşekkül etmiş ve etmektedir. Fen ise kavâid-i 
külliyeden ibarettir. Külliyet-i kaide ise o nevide olan hüsn-ü intizamına keşşaftır. De-
mek cemi’ fünun hüsn-ü intizama birer şahid-i sadıktır.

Evet, külliyet intizama delildir. Zira bir şeyde intizam olmazsa, hüküm külliyetiyle 
cereyan edemez. Çok istisnaâtıyla perişan oluyor. Bu şahitleri tezkiye eden nazar-ı 
hikmetle istikrâ-i tâmmdır. Fakat bazan intizam görülmüyor. Çünkü dairesi ufk-u na-
zardan daha geniş tamamen tasavvur ve ihata olunmadığı için nizamın tasvir-i bîmi-
sali kendini gösteremiyor. Binaenaleyh umum fünunun şehadetleriyle ve nazar-ı hik-
metten neş’et eden istikrâ-i tâmmın tasdikiyle sabittir ki: Hilkat-i âlemde maksud-u 
bizzat ve galib-i mutlak, yalnız hüsün ve hayır ve hak ve kemaldir. Amma şer ve kubh 
ve bâtıl ise tebeîye ve mağlûbe ve mağmuredirler. Eğer çendan savlet etseler de mu-
vakkattir.

Muhakemat, Dokuzuncu Mukaddeme12

Nefs-i emmare, tahrip ve şer cihetinde nihayetsiz cinayet işleyebilir

Ey insan, sende iki cihet var: Birisi icad ve vücut ve hayır ve müsbet ve fiil cihetidir. 
Diğeri tahrip, adem, şer, nefy, infial cihetidir. Birinci cihet itibarıyla arıdan, serçeden 
aşağı, sinekten, örümcekten daha zayıfsın. İkinci cihet itibarıyla dağ, yer, göklerden 
geçersin. Onların çekindiği ve izhar-ı acz ettikleri bir yükü kaldırırsın. Onlardan daha 
geniş, daha büyük bir daire alırsın. Çünkü sen iyilik ve icad ettiğin vakit, yalnız vüs’atin 
nisbetinde, elin ulaşacak derecede, kuvvetin yetişecek mertebede iyilik ve icad ede-
bilirsin. Eğer fenalık ve tahrip etsen, o vakit fenalığın tecavüz ve tahribin intişar eder.

Mesela küfür bir fenalıktır, bir tahriptir, bir adem-i tasdiktir. Fakat o tek seyyie bü-
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tün kâinatın tahkirini ve bütün esmâ-i İlâhiyenin tezyifini, bütün insaniyetin terzilini 
tazammun eder. Çünkü şu mevcudatın âli bir makamı, ehemmiyetli bir vazifesi vardır. 
Zira onlar mektubât-ı Rabbâniye ve merâyâ-yı Sübhâniye ve memurîn-i İlâhiyedirler. 
Küfür ise onları âyinedarlık ve vazifedarlık ve manidarlık makamından düşürüp, abe-
siyet ve tesadüfün oyuncağı derekesine ve zevâl ve firâkın tahribiyle çabuk bozulup 
değişen mevadd-ı fâniyeye ve ehemmiyetsizlik, kıymetsizlik, hiçlik mertebesine in-
dirdiği gibi bütün kâinatta ve mevcudatın âyinelerinde nakışları ve cilveleri ve cemâl-
leri görünen esmâ-i İlâhiyeyi inkâr ile tezyif eder. Ve insanlık denilen, bütün esmâ-i 
kudsiye-i İlâhiyenin cilvelerini güzelce ilân eden bir kaside-i manzume-i hikmet ve 
bir şecere-i bâkiyenin cihâzâtını cami’ çekirdek-misal bir mu’cize-i kudret-i bâhire ve 
emanet-i kübrâyı uhdesine almakla yer, gök, dağa tefevvuk eden ve melâikeye karşı 
rüçhâniyet kazanan bir sahib-i mertebe-i hilâfet-i arziyeyi, en zelil bir hayvan-ı fâni-i 
zâilden daha zelil, daha zayıf, daha âciz, daha fakir bir derekeye atar ve manasız, kar-
ma karışık, çabuk bozulur bir âdi levha derekesine indirir.

Elhasıl: Nefs-i emmâre, tahrip ve şer cihetinde nihayetsiz cinayet işleyebilir. Fakat 
icad ve hayırda iktidarı pek azdır ve cüz’ı�dir. Evet, bir haneyi bir günde harap eder, yüz 
günde yapamaz. Lâkin, eğer enaniyeti bıraksa hayrı ve vücudu tevfik-i I�lâhiyeden iste-
se şer ve tahripten ve nefse itimattan vazgeçse istiğfar ederek tam abd olsa o vakit  

ُل هللاُ َسيَِّئاِتِْم َحَسَناٍت -sırrına mazhar olur. Ondaki nihayetsiz kabiliyet-i şer, niha  يـَُبدِّ
yetsiz kabiliyet-i hayra inkılâb eder. Ahsen-i takvim kıymetini alır, âlâ-yı illiyyı�ne çıkar.

İşte ey gafil insan! Bak Cenab-ı Hakkın fazlına ve keremine: Seyyieyi bir iken bin 
yazmak, haseneyi bir yazmak veya hiç yazmamak adalet olduğu halde, bir seyyieyi 
bir yazar; bir haseneyi on, bazan yetmiş, bazan yedi yüz, bazan yedi bin yazar. Hem 
şu nükteden anla ki, o müthiş Cehenneme girmek ceza-yı ameldir, ayn-ı adldir; fakat 
Cennete girmek mahz-ı fazldır.

Sözler, Yirmi Üçüncü Söz, İkinci Mebhas13

Risale-i Nur’un âlem-i İslâmda, hususan bu memlekette küllî bir ehemmiyeti 
var

Risale-i Nur’un meselesi, âlem-i İslâmda, hususan bu memlekette küllî bir ehem-
miyeti bulunduğundan böyle heyecanlı toplamalarla umumun nazar-ı dikkatini Nur 
hakikatlerine celb etmek lâzımdır ki, ümidimizin ve ihtiyatımızın ve gizlememizin ve 
muarızların küçültmelerinin fevkinde ve ihtiyarımızın haricinde böyle şâşaa ile Risa-
le-i Nur kendi derslerini dost ve düşmana âşikâren veriyor. En mahrem sırlarını en nâ-
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mahremlere çekinmeyerek gösteriyor. Madem hakikat budur; biz küçücük sıkıntıları-
mızı “kinin” gibi bir acı ilâç bilip sabır ve şükretmeliyiz, “Yâhu bu da geçer” demeliyiz.

Saniyen: Bu medrese-i Yusufiyenin nâzırına yazdım: Ben Rusya’da esirken, en ev-
vel bolşevizmin fırtınası hapishanelerden başladığı gibi, Fransız İhtilâl-i Kebîri dahi 
en evvel hapishanelerden ve tarihlerde serseri namıyla yad edilen mahpuslardan çık-
masına binaen, biz Nur şakirtleri, hem Eskişehir, hem Denizli, hem burada mümkün 
oldukça mahpusların ıslahına çalıştık. Eskişehir ve Denizli’de tam faidesi görüldü. Bu-
rada daha ziyade faide olacak ki, bu nazik zaman ve zeminde Nurun dersleriyle geçen 
fırtınacık (Bu fırtına ise, Afyon hapsinde bir isyan çıktı, hiçbir Nur talebesi karışmadı.) 
yüzden bire indi. Yoksa ihtilaftan ve böyle hadiselerden istifade eden ve fırsat bekle-
yen haricî muzır cereyanlar, o baruta ateş atıp bir yangın çıkacaktı.

Şualar14

Risale-i Nur’daki şefkat, vicdan hakikat, hak bizi siyasetten men etmiş

“Risale-i Nur’daki şefkat, vicdan hakikat, hak, bizi siyasetten men etmiş. Çünkü 
masumlar belâya düşerler; onlara zulmetmiş oluruz.” Bazı zâtlar bunun izahını iste-
diler. Ben de dedim:

Şimdiki fırtınalı asırda gaddar medeniyetten neş’et eden hodgâmlık ve asabiyet-i 
unsuriye ve umumî harpten gelen istibdadat-ı askeriye ve dalâletten çıkan merha-
metsizlik cihetinde öyle bir eşedd-i zulüm ve eşedd-i istibdadat meydan almış ki, ehl-i 
hak, hakkını kuvvet-i maddiye ile müdafaa etse, ya eşedd-i zulüm ile, tarafgirlik baha-
nesiyle çok bîçareleri yakacak; o hâlette o da azlem olacak ve mağlûp kalacak. Çünkü, 
mezkûr hissiyatla hareket ve taarruz eden insanlar, bir iki adamın hatasıyla yirmi otuz 
adamı, âdi bahanelerle vurur, perişan eder. Eğer ehl-i hak, hak ve adalet yolunda yal-
nız vuranı vursa, otuz zayiata mukàbil yalnız biri kazanır, mağlûp vaziyetinde kalır. 
Eğer mukabele-i bilmisil kaide-i zalimanesiyle, o ehl-i hak dahi bir ikinin hatasıyla 
yirmi otuz biçareleri ezseler, o vakit, hak namına dehşetli bir haksızlık ederler.

İşte, Kur’ân’ın emriyle, gayet şiddetle ve nefretle siyasetten ve idareye karışmak-
tan kaçındığımızın hakikî hikmeti ve sebebi budur. Yoksa bizde öyle bir hak kuvveti 
var ki, hakkımızı tam ve mükemmel müdafaa edebilirdik.

Hem madem her şey geçici ve fânidir ve ölüm ölmüyor ve kabir kapısı kapanmıyor. 
Ve zahmet ise rahmete kalb oluyor. Elbette biz sabır ve şükürle tevekkül edip sükût 
ederiz. Zarar ile, icbar ile sükûtumuzu bozdurmak ise, insafa, adalete, gayret-i vatani-
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yeye ve hamiyet-i milliyeye bütün bütün zıttır, muhaliftir.

Hülâsa-i kelâm: Ehl-i hükûmetin ve ehl-i siyasetin ve ehl-i idarenin ve inzibatın ve 
adliye ve zabıtanın bizimle uğraşacak hiçbir işleri yoktur. Olsa olsa, dünyada hiçbir 
hükûmetin müdafaa edemediği ve aklı başında hiçbir insanın hoşlanmadığı küfr-ü 
mutlak ve dehşetli bir tâun-u beşerî ve maddiyunluktan gelen zındıkanın taassubuyla, 
bir kısım gizli zındıklar şeytanetiyle bazı resmî memurları aldatarak evhamlandırıp, 
aleyhimize sevk etmek var. Biz de deriz:

Değil böyle bir kaç vehhamı, belki dünyayı aleyhimize sevk etseler, Kur’ân’ın kuv-
vetiyle, Allah’ın inayetiyle kaçmayız. O irtidatkâr küfr-ü mutlaka ve o zındıkaya tes-
lim-i silah etmeyiz!

Şualar15

Mesleğimiz müsbettir, menfi hareketten Kur’ân bizi men ediyor

Üstadımız sık sık der ki: “Mesleğimiz müsbettir; menfi hareketten Kur’ân bizi 
men ediyor.” Ey seyyid-i senedimiz! Ey ruhumuzun ruhu, kalbimizin kalbi, canımızın 
canı, cânânımız, sertâcımız, sevgili Üstadımız Efendimiz! Madem bize menfi harekete 
izin vermiyorsun. Öyleyse biz de rahmet-i İlâhiyeden niyaz ederek ahdediyoruz ki, 
din düşmanlığı ile Üstadımıza zulmeden o gaddar, insafsız zalimlerden intikamımızı 
şöylece alacağız: Risale-i Nur’u ölünceye kadar mütemadiyen okuyacağız ve neşrinde 
sebat ve sadakatla hizmet edeceğiz. Onu altın mürekkeplerle yazacağız, inşaallah.

Tarihçe-i Hayat16
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KÖPRÜ YAYIN VE YAZIM KURALLARI

Yayın Kuralları

1. Köprü Dergisi (Köprü), Risale-i Nur Enstitüsü tarafından yılda üç kez olmak 
üzere Ocak, Mayıs ve Eylül aylarında yayımlanan akademik ve bilimsel nitelikli ulusal 
hakemli bir dergidir.

2. Köprü’de telif makaleler, kitap değerlendirme yazıları, akademik içerikli kısa 
notlar ve çeviri makaleler yayına alınmaktadır. Makaleler 10.000 kelime, kitap de-
ğerlendirme yazıları ise 1.500 kelimeyi aşmamalıdır. Makaleler 4.000 kelimeden az 
olmamalıdır.

3. Dergiye hakem değerlendirmesi için gönderilen makaleler başka bir yerde 
yayımlanmış olmamalıdır. Yazılar, yayımlanmak üzere kabul edildiği takdirde, Köprü 
bütün yayın haklarına sahip olur. Yayımlanan yazılara telif hakkı ödenmez.

4. Daha önce akademik alanda ulusal ya da uluslararası nitelikli bilimsel toplan-
tı, kongre, konferans ya da sempozyumda sunulmuş olan bildiriler, başka bir dergi ya 
da yayında yayınlanmamış olması ve makale formatına ve içeriğine dönüştürülmesi 
koşulu ile kabul edilebilir ve hakem sürecine alınır.

5. Derginin yazı dili Türkçe’dir.

6. Yazılar, elektronik ortamda kaydedilmiş olarak teslim edilir. Yazılar, MS Word 
Programı kullanılarak Times New Roman karakterinde, 12 Punto ve 1,5 satır aralığın-
da ve Köprü tarafından belirlenen yazım kurallarına uygun olarak yazılmalı ve “kop-
rudergisi@rne.com.tr” e-posta adresine gönderilmelidir.

7. Köprü’ye sunulan tüm makaleler, hakemlere gönderilmeden önce yayın ku-
rulu tarafından incelenir.

8. Yayın kurulunun derginin yayın kuralları açısından uygun gördüğü yazılar, 
iki hakeme gönderilir. Yazar ve hakemlerin kimliği karşılıklı olarak gizli tutulur. Ha-
kem raporlarına göre yazarlara, çalışmalarının yayımlanıp yayımlanamayacağı ya da 
gerekli görülen düzeltmeler konusunda bilgi verilir. Bir makalenin yayımlanabilmesi 
için hakem raporlarının olumlu olması şartı aranır.

9. Yazıların hukuk ve yayın etiği açısından sorumluluğu yazarlarına aittir.
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10. Yazar(lar) ulusal ve uluslararası akademik bilgi paylaşımını desteklemek 
amacıyla yazılarının tam metin olarak ticari niteliği bulunmayan elektronik veri ta-
banlarında yer almalarını onaylarlar. 

11. Yayınlanması uygun bulunan yazıların yazarına veya yazarların her birine, 
derginin söz konusu sayısından birer adet gönderilir.

Yazım Kuralları

1. Dergiye ilk defa yazı gönderen yazarlar, yazısına başlıca yayınlarını içeren 
akademik özgeçmişlerini de eklemelidir.

2. Yazar adı ya da adları, başlık altında yer almalıdır. Yazarın adına iliştirilen 
dipnot ile ayrıca, yazarın akademik ünvanı ve çalıştığı kurumun adı, ve e-posta adresi 
de verilmelidir.

3. Makalelerde dipnotlar yazı sonunda verilmelidir. Dipnotlarda kullanılan re-
feransla ilgili bilgiler (yazar, eser, basım yeri, yılı vb.) referansın ilk geçtiği yerde kay-
nakçada gösterildiği şekilde tam olarak yazılmalıdır.

4. Dergi’ye gönderilen makaleler Türkçe ve İngilizce “başlık (title)”, “öz (abst-
ract)” içermelidir. Özler 250 kelimeyi geçmemelidir ve araştırmanın kapsamı, amacı, 
yöntemi, ulaşılan sonuçlar ve konudan kısaca söz edilmelidir. Makalelerde konuyu 
tanımlayan Türkçe ve yabancı dilde uygun “anahtar kelimeler(key words)” bulunma-
lıdır. Anahtar kelimeler yedi terimi geçmemelidir.

5. Makalede yer alan fotograf, şekil, harita gibi görseller “jpg”, “tiff” ya da “png” 
formatında olmalıdır. Tabloların ve şekillerin metin içindeki yerleri, bunların numa-
raları ve başlıkları yazılarak belirtilmelidir.

6. Makalelerde kullanılan kaynaklar, makale sonunda “kaynakça” listesi olarak 
aşağıdaki örneklerdeki formatta verilmiş olmalıdır. 

7. Atıf yapılırken “Chicago Manual of Style” yönteminin kullanılması önerilmek-
tedir.
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Chicago Manual of Style

Chicago, iki temel referans yöntemi kullanır. Bunlardan ilki olan yazar-tarih (aut-
hor-date) yönteminde kaynağın yazarı ve basım tarihi dipnotta değil, metinde paran-
tez içinde gösterilir. Bu yöntem kullanıldığında, kaynakça bölümünde yazar adından 
hemen sonra kaynağın basım tarihi yazılır; böylelikle metin içinde kullanılan kayna-
ğın hemen bulunması amaçlanır. Chicago’nun kullandığı diğer bir yöntem ise not-kay-
nakça veya insani bilimler (notes-bibliography or humanities) olarak adlandırılır. Bu 
yöntemde, bir kaynağa atıf yapmak gerektiğinde metin bütünlüğü bozulmadan numa-
ra ile dipnot verilmekte ve burada kullanılan kaynağın künye bilgileri yazılmaktadır. 
Sosyal bilimlerde, özellikle tarih, edebiyat gibi alanlarda not-kaynakça yöntemi tercih 
edilmektedir. Chicago referans sistemini kullandığınızda aşağıdaki örnekleri takip 
edebilirsiniz:

Tek yazarlı kitap
Metin içinde:
(Nursi 2016, 72)
Dipnotta:
Bediüzzaman Said Nursi, Sözler (Ankara: Türkiye Diyanet Vakfı, 2016), 72.
Kaynakçada:
Nursi, Bediüzzaman Said. Sözler. Ankara: Türkiye Diyanet Vakfı, 2016.

İki veya üç yazarlı kitap
Metin içinde:
(Pınar, Köse, ve Falay 2000, 58)
Dipnotta:
Abuzer Pınar, Ahmet Haşim Köse, ve Nihat Falay, Kriz ve Maliye Düşüncesinde De-

ğişim-İzzettin Önder’e Armağan (İstanbul: Sosyal Araştırmalar Vakfı Yayınevi, 2000), 
58.

Kaynakçada:
Pınar, Abuzer, Ahmet Haşim Köse, ve Nihat Falay. Kriz ve Maliye Düşüncesinde De-

ğişim-İzzettin Önder’e Armağan. İstanbul: Sosyal Araştırmalar Vakfı Yayınevi, 2000. 

Çeviri Kitap
Metin içinde:
(Nursi 2016, 150)
Dipnotta:
Bediüzzaman Said Nursi, Mesnevi-i Nuriye, çev., Abdülmecid Nursi (İstanbul: Diya-
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net İşleri Başkanlığı, 2016), 150.
Kaynakçada:
Nursi, Bediüzzaman Said. Mesnevi-i Nuriye. Çev., Abdülmecid Nursi. İstanbul: Di-

yanet İşleri Başkanlığı: 2016.

Dergi Makalesi
Metin içinde:
(Ölmez 2015, 61)
Dipnotta:
Adem Ölmez, “Ortadoğu Politikasında Dikkate Alınması Gereken Tarihi Mecburi-

yetler,” Köprü, Kış, 2015, 22-23.
Kaynakçada:
Ölmez, Adem. “ Ortadoğu Politikasında Dikkate Alınması Gereken Tarihi Mecburi-

yetler.” Köprü, Kış, 2015.

Gazete makalesi (yazarı belli ise)
Metin içinde:
(Yüksel 2014) ya da
Ali Yüksel çocuk gelinlerin sayısındaki artışın çok yüksek oranlara ulaştığını dile 

getiriyor (Cumhuriyet, 17 Ocak 2014).
Dipnotta:
Ali Yüksel, “Çocuk Gelinler,” Cumhuriyet, s.2., 17 Ocak 2014.
Önemli not: Chicago yönteminde günlük gazetelerden alınan yazılar kaynakça bö-

lümünde listelenmezler.

Gazete makalesi (yazarı belli değil ise)
Dipnotta:
“Pakistan: 50 Years of Upheaval, Corruption and Civil War,” New York Times, Au-

gust 15, 1997, sec. B7.

Bir veri tabanından alınmış online gazete makalesi
Metin içinde:
(Özmen 2010) ya da
Çetin Özmen, televizyon kullanıcılarının eğilimlerinin son dönemlerde oldukça 

değişken olduğunu vurguluyor (Hürriyet Web, 21 Ocak 2010).
Dipnotta:
Çetin Özmen, “Televizyon Alışkanlıklarımız IPTV ile Değişecek,” Hürriyet Web, 21 

Ocak 2010.
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Web sitesi
Metin içinde:
Orkun Kırıcı, Virginia Woolf’un kitaplarındaki varoluş problemlerinin ifade tarzla-

rına dikkat çekiyor (www.kafkaokur.com).
Dipnotta:
Orkun Kırıcı, “Virginia Woolf’a Dair,” 15 Mart 2010 tarihinde erişildi. www.kafka-

okur.com.
Kaynakçada:
Kırıcı, Orkun. “Virginia Woolf’a Dair.” 15 Mart 2010 tarihinde erişildi. www.kafka-

okur.com.
Önemli not: Sayfaya erişim tarihi veya sayfanın en son güncellendiği tarih yazıl-

malıdır.

Blog
Metin içinde:
(Kopan 2015)
Dipnotta:
Yekta Kopan, “Yazamamak,” filucusu.com (blog), 15 Haziran 2015, http://filucusu.

blogspot.com.tr/.
Kaynakçada:
Yekta Kopan. Filucusu.com (blog). http://filucusu.blogspot.com.tr/.

Sinema filmi (DVD)
Metin içinde:
(Amadeus 2002)
Dipnotta:
Amadeus, Yön. Milos Forman (1984); Burbank, CA: Warner Home Video, 2002), 

DVD.

Kaynakçada:
Amadeus. Yön. Milos Forman. 1984. Burbank, CA: Warner Home Video, 2002. DVD.

Makale Gönderim Adresi

Risale-i Nur Enstitüsü 
Ali Kuşçu Mahallesi, Başimam Sokak, No:8 Kat:1 Fatih/İstanbul 

E-posta: koprudergisi@rne.com.tr
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