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Cemaat olmak veya cemaat olarak hareket etmekle ilgili çok güzel ayetler bulun-
makta; “Ey inananlar, Allah’tan O’na yaraşır biçimde korkun ve ancak Müslümanlar 
olun. Ve topluca Allah’ın ipine (Kur’an’a) sarılın, ayrılmayın”2 ve “Allah, kendi yolunda, 
duvarları birbirine kenetlenmiş bir bina gibi saf bağlayarak çarpışanları sever.”3 gibi. 
Ve birçok hadiste bulunmakta; “Cemaat rahmettir, tefrika ise azaptır,”4 “Allah’ın eli ce-
maatle beraberdir”5 ve “Bereket cemaatle beraberdir”6 gibi.

Bu ayetleri ve hadisleri çoğaltabiliriz. Ve biraz Kur’an ve hadis ile hakkıyla ilgile-
nen kimsenin cemaate, cemaat olmaya karşı çıkması mümkün değil. Problem cemaat 
olmanın iyiliği veya kötülüğü değil. Cemaatin ne olup, ne olmadığıdır.

Cemaat veya cemaat olmak, cemaat halinde hareket etmek, cemaate karşı çıkmak 
veya çıkmamak. Bir buz parçası nev’indeki enaniyeti eritip havuza atmak. Kardeşine 
karşı rekabetkarane davranmamak; gıpta damarını kırmamak; hased etmemek. Bu 
gibi birçok kelime ve terkiplerin neleri ifade ettiğini anlamak için üzerlerinde çok dü-
şünmeliyiz. 

Bu bağlamda İhlas Risaleleri’nin, Risale-i Nur eserleri içinde anlaşılması en zor 
parçalarından olduğunu söyleyebilirim. Onun içindir ki kavgalar, ayrışmalar, gürültü-
ler, cemaat içi haksızlıklar kendimizi bildik bileli bir türlü bitmiyor ve devam edip gi-
diyor. İhlas Risaleleri’nden alıntılar yapmak, o hakikatleri sloganlaştırarak anlaşılmaz 
kılmak çok kolay. Zor olan o prensiplerin özüne vakıf olabilmek. Pratiğe dökebilmek. 
Yazımızda İhlas Risaleleri’ni nakilcilik yapmadan anlamaya çalışacağız.
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1 Yrd. Doç. Dr., Harran Üniversitesi, leventbilgi@gmail.com
2 Kur’an-ı Kerim, Âl-i İmrân Suresi, 3/102-103.
3 Kur’an-ı Kerim, Saff, 61/4.
4 Ebû Abdullah Ahmed b. Muhammed b. Hanbel eş-Şeybanî, el-Müsned, nşr. Şuayb el-Arnaut 
vd. (Beyrut: 1998; IV), 278.
5 Tirmizî, Fiten, 7, Hadis No: 2166.
6 İbn Mâce, At’ime, 17.

135

Köprü • Sayı 138 • Eylül-Ekim-Kasım-Aralık 2017 • ISSN: 1300-7785 • ss 135-143



Yani, “insanlarda sıhhat ve istikamet ile vahdet olmazsa, ziyadeleşmekle küçülür, 
bozuk olur, kıymetsiz olur.” Siz artık aklen, ruhen birçok şeyine katılmadığınız cemaa-
tin içinde olmakla hem kendi duruşunuzu, hem de bulunduğunuz cemaati bozarsınız. 
Sıhhat ve istikamet ile vahdet olmazsa, cemaate katılanların sayısı büyüdükçe hizmet 
küçülür, kıymeti azalır.

Bu cemaatteki katılmadığımız noktalar asli meseleler değilse bir yere kadar tolere 
edilebilirler. Ama problem asli konulardaysa, “ne olursa olsun cemaatten ayrılmaya-
lım” anlayışı bir müddet sonra hem bize hem cemaate zarar vermeye başlar, gıybetler, 
tenkitler çoğalır, cemaat içinde insanlar birbirleriyle uğraşmaktan atıl duruma düşer-
ler ve cemaat kendi dahili kavgalarından hizmet edemez hale gelir.

Kalplerimiz, akıllarımız, ruhlarımız aynı düşünmüyorsa zaten artık ayrılmışsınız, 
aynı cemaat olmayı fiilen bitirmişsiniz demektir. Artık aynı meslekte değilsinizdir.

Bence bu ayrışma iki taraftan birinin, özellikle de ayrılan grubun hain, alçak, kötü 
olduğu anlamına da gelmez. İki iyi insanın veya insanların birlikteliğinden her zaman 
iyi bir beraberlik de olmayabilir.  

Peki, bu bir tefrika, fitne midir? Yani, katılmadığın ve hakikatli olduğuna inanmadı-
ğın bir görüşe karşı çıkmak tefrika çıkarmak mıdır? Sanırım bunun cevabını şu şekil-
de verebiliriz: Kendin için hakikat demediğin bir şeyi, tefrika çıkarmamak adına, haki-
katmiş gibi kabul etmek ya da kabul ediyormuş gibi görünmek sahte görünüşlülüktür. 
Kaçınılan tefrika, fitne tohumunu kendi içinde barındırıyor demektir.

Bu aynı düşüncede, aynı saflarda olmadığım insanlara düşman olacağım anlamına 
da gelmez. Burada farklı düşündüğümüz insanlara, “senin hakikatın sana, benim haki-
katim bana” diyebilmeliyiz. Bu hal bir gurur, hizip çıkarmak demek değildir. İnanma-
dığına inanmış gibi görünmek asıl sahtekarlıktır.

Kendi mesleğimizin muhabbetiyle cemaat olmalı, yakın mesleği besleyen insan-
larla beraber olmalıyız. Yoksa eylemleri, düşünceleri farklı insanlarla cemaat olama-
yız. İçin için yarışırız, kıskançlıklar, gıybetler içinde hizmet dediğimiz şey bile hezimet 
olur. Samimi, ihlaslı da olamayız.

Müsbet İhtilaf

Said Nursi, Hakikat Çekirdekleri’nde Arapça bir ibarede şöyle der: “Tesanüd 
içindeki bir cemiyet, ataleti harekete tebdil eden bir vasıta olur. Tehasud içindeki bir 
cemaat ise, hareketi atâlete çevirmeye vasıtadır.”8

8 Nursi, Mektubat, 672.
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Sevdiğimiz ve keşfettiğimiz hakikatleri diğer insanlarla da konuşmak, paylaşmak 
bize fıtri olarak sevdirilmiş. Aynı hakikatleri düşünen, dert edinen, paylaşan insanla-
rın beraber olması, bir cemaat olma duygusu ve arzusu da fıtri olarak verilmiş. 

Kahveden hoşlanan insanlar, devam ettikleri kahvede bir cemaat olmuşlar. Risale-i 
Nur eserlerini okuyanlar da Risale-i Nur çevresinde cemaat olmuşlar.

Bir mahallede, bir köyde üç tane kahve vardır. Ve herkes her kahveye gitmez. Me-
sela gençlerin devam ettiği kahveler ayrıdır. Oraya yaşlılar uğramaz. Yaşlılarınkine de 
gençler gitmezler.

Herkes bulduğu hakikatin peşinde gider ve bu hakikati önemseyen, dert edinen 
insanlarla paylaşmaktan, beraber olmaktan zevk alır. İhlas Suresi’ne baktığımızda ise 
oradaki hakikatin ihlasa değil, tevhide vurgu yaptığını görürüz. Sanırım ihlas en başta 
tevhid hakikatinin içinde gizli. Sanki ihlas tevhiddir ve tevhiddedir. Tevhid ise ihlasla 
mezc olmuş bir hakikattir.

Kendi Mesleğine Muhabbet

İhlas Risaleleri’nin önemli hakikatlerinden biri herkesin kendi mesleğinin muhab-
betiyle hareket etmesidir.  Benim mesleğim en güzeldir diyebileceğiz ve o meslekte 
gidenlerle birlikte olacağız; ancak tek hak benim mesleğim diyemeyeceğiz. Hiç kimse 
kendi tercihinin ve yönteminin mutlak ve tek hak olduğunu iddia edemez. Ama kendi 
savunduğu fikrin, hizmet tarzının hak olduğunu, haklardan biri olduğunu savunabilir. 
Herkes kendi mesleğinin muhabbetiyle yaşaması, başka mesleklerin noksanları, yan-
lışları ile meşgul olmaması haktır, doğrudur. Bu anlamda, cemaat, aynı mesleği, aynı 
düşünceyi takip edenlerin aynı hedefe doğru yürürken yardımlaşmalarıdır denilebilir.

Bu noktada “Cemaate karşı çıkmayalım, cemaati bozmayalım, ne olursa olsun bir 
cemaat halinde devam edelim” anlayışını da tekrar düşünmeliyiz. Eğer biz bir cemaat 
içindeysek ve o cemaatin tarzına, yöntemine, düşüncelerine, uygulamalarına katılmı-
yor ve tasvip etmiyorsak o zaman zaten biz bu cemaatin içinde değiliz demektir. Aklen 
ve kalben içinde olmadığımız bir cemaatte olduğumuzu söylemek, bedenen orada ol-
mak sadece kendimize ve cemaate zarar verir. 

Bediüzzaman’ın dediği gibi; “Cemaatte vahid-i sahih olmazsa, cem ve zam, kesir 
darbı gibi küçültür.”7

7 “Haşiye: Hesapta malûmdur ki, darb ve cem ziyadeleştirir. Dört kere dört, on altı olur. Fakat 
kesirlerde, darb ve cem, bilâkis küçültür. Sülüsü sülüsle darb etmek, tüsu’ olur, yani dokuzda 
bir olur. Aynen onun gibi, insanlarda sıhhat ve istikamet ile vahdet olmazsa, ziyadeleşmekle 
küçülür, bozuk olur, kıymetsiz olur.” Bediüzzaman Said Nursi, Mektubat, (İstanbul: Söz Basım 
Yayın, 2012), 672.
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şünsün’ sözünü de söylettirir.”10

Burada elbette iman, Allah, Kur’an diyen herkesle, her cemaatle, tüm müminlerle 
bir maksat birlikteliğimiz olmalı. Ancak mesleklerde ve meşreplerde ittihad mümkün 
olmadığı gibi, caiz de değildir. “Maksat”taki ihtilaf ile “meşrep”teki ihtilafı karıştırma-
mak lazım. Meşrepteki ihtilaf fıtridir, aynı hakikati başka bir üslup ile takdim etmektir. 
İnsanların meşrebi, usulü, üslubu farklı farklı olabilir.  Meşrep, üslup farklılığıdır. Aynı 
hakikati birisi şöyle ifade eder, diğeri bir faklı şekilde ifade eder. Hiç kimse diğer bir 
kimsenin aynı olamaz. Ehadiyet bunu iktiza eder.

Mesela, iman hakikatlerinin anlaşılması mesleğinde ittifak etmiş iki kişi, bu mak-
sada ulaşmak için verdikleri örneklerde ve bu örnekleri yorumlama şeklinde, örf veya 
meslekleri gereği, usulde değil ama ayrıntılarda, bazı farklılıklar gösterebilirler. Böyle 
bir durumda, meşrepte bir farklılık olmasına rağmen, maksatta ittifak olduğu sürece, 
bu meşrep farklılığının hem önemi yoktur ve hem de fıtri bir hal olduğu için yadırgan-
mamalıdır.

Uhuvvet ve İhlas Risaleleri’nde meşrepteki ihtilafa karşı takınılacak tavırlar, halka 
halka genişletilerek bir analize tabi tutuluyor.

Mesela, meşrepleri farklı olmakla beraber aynı maksatta ittifak etmiş kişiler ara-
sında olması gereken tesanüdü sağlamak için yapılmış bir tahlili, meslekleri farklı ki-
şiler arasında olması gereken tesanütten bahsediyormuş gibi algılayarak bu risaleleri 
okursak, pratik hayatta hangi düsturu nerede kullanacağımızı bilemeyiz, karıştırırız.

”Allah” diyen herkes, “bir yaratıcı olması lazım” diyen herkes iman kardeşimizdir. 
Fakat bu kısma giren herkesle aynı salonda birlikte hizmet etmemiz gerekir sonucu-
na ulaşırsak, işte orada tehlike çanları çalmaya başlar! Çoğalırken küçülürüz. Tekrar 
edelim: “Cemaatte vahid-i sahih,” meslekte, meşrepte aranır. Hizmet tarzında aranır. 
Hizmet tarzı ayrıdır, birlikte Allah demek veya birlikte namaz kılmak, maksatta ittifak 
etmek apayrıdır.

Tabi bu başka meslek ve meşrepte olanlarla irtibatlarımız olmayacak anlamında 
değildir. Eğer müsaade ederlerse, “tekmil ve ıslahına çalışılır.” Eğer bizden gelecek 
hakikati, hakikate olan ihtiyacından dolayı talep ediyor ise, evet, gidelim ve kendimi-
zin hakikat bildiklerini paylaşalım; onların eksikliklerini giderelim (tekmil); daha da 
güzel iman hakikatlerine muhatap olsunlar (ıslah), beraber kitap okuyalım. 

Ama risalelerden, bizden gelecek hakikatleri kendi mesleklerinin revacı için araç 
olarak kullanıyor, kendi cemaat anlayışına alet etmeye çalışıyorsa uzak durmak en 

10 Bediüzzaman Said Nursi, İlk Dönem Eserleri/Hutbe-i Şamiye, (İstanbul: Söz Basım Yayın, 
2012), 577.
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Demek ki, her beraberlik, mutlaka cemaatin devamına ve dolayısıyla beklenilen 
hizmetin terakkisine vesile olmayabilir. Çok defa şahit olunduğu gibi, hakikat anlayışı 
farklı olduğu halde sırf cemaat bölünmesin kaygılarıyla birlikteliklerini devam eden-
ler, ipin inceldiği yerde kopuyorlar. Ve de ilginçtir, prensip olarak siyasetle hiç alaka-
sı olmaması gereken iman hizmeti mensupları, nedense her seçim öncesi dönemde, 
kavgalı bir şekilde bölünme hadisesi yaşıyorlar.

Aynı yerde, aynı isim altında, aynı salonda bulunmak mutlaka aynı hizmet safın-
da bulunmak anlamına gelmeyebiliyor. “Cemaat, aynı düsturları paylaşanların be-
raberliğidir.” Hepimiz Müslümanız, kıblemiz bir, kitabımız bir, peygamberimiz bir 
demek; aynı meslekte hizmet edeceğiz, aynı salonda bulunacağız, hep aynı cemaatte 
olacağız anlamına gelmez. Mutlaka kavga edeceğiz anlamına da gelmez. Herkes kendi 
mesleğinin muhabbetiyle hareket edecek anlamına gelir.

Bütün bunlar aramızda hiç düşünce farklılıkları olmayacak anlamına da gelmez. 
Bediüzzaman, Yirmi İkinci Mektub’ta şöyle der:

“…müsbet ihtilaf. Yani, her biri kendi mesleğinin tamir ve revacına sa’y eder. Baş-
kasının tahrip ve iptaline değil, belki tekmil ve ıslahına çalışır.”9

Herkesin kendi mesleğinin rağbet görmesine çalışması doğrudur, güzeldir. Fakat 
kendisi için belli bir meslek belirlemiş bir kişi, bir başka meslekte olanların yanına 
gelirse, o kişi kaçınılmaz olarak kendi mesleğinin revaç bulmasına, rağbet görmesine 
çalışacaktır. Bu gayet fıtri bir tavırdır.

Madem farklı meslek gruplarından bir araya gelen insanlarda rekabet ve hased 
başlar. Öyleyse yapılacak şey, fizikî birliktelik olmamalı. Çünkü tehasud içindeki bir 
cemaat yani birbirine hased edenlerden oluşan bir cemaat ya da birliktelik, hareketi 
atalete çevirmeye vesile olur. Öyle bir ortamda herkes kendi içinden diğerini tenkis 
etmeye başlar, yani fren yapmaya başlar ve sonunda araba durur. Said Nursi’nin atalet 
dediği de budur. Yürüyen hizmetimizi durdurmak istemiyorsak, aynı mesleği ve hiz-
met anlayışını paylaşan kişilerle birlikte olmalıyız.

Ayrı meslekte giden kişilerin birlikte hizmet etme çabalarında, hâkim cereyan kim 
ise o, diğer hizmeti kendine mal ediyor. Hakikat değil, hâkim olan cereyan kazanıyor. 
Hepimizin Müslüman veya dindar veyahut Risale okuyor olmamız her konuda, tüm 
vasıtalarda da beraber olacağız anlamına gelmez.

Bediüzzaman Hutbe-i Şamiye’de şöyle konuşur: “Ey dinî cerideler! Maksadımız, 
dinî cemaatlar maksatta ittihad etmelidirler. Mesalikte ve meşreplerde ittihad müm-
kün olmadığı gibi, caiz de değildir. Zira taklit yolunu açar ve ‘Neme lâzım, başkası dü-

9 Nursi, Mektubat, 380.
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şünsün’ sözünü de söylettirir.”10

Burada elbette iman, Allah, Kur’an diyen herkesle, her cemaatle, tüm müminlerle 
bir maksat birlikteliğimiz olmalı. Ancak mesleklerde ve meşreplerde ittihad mümkün 
olmadığı gibi, caiz de değildir. “Maksat”taki ihtilaf ile “meşrep”teki ihtilafı karıştırma-
mak lazım. Meşrepteki ihtilaf fıtridir, aynı hakikati başka bir üslup ile takdim etmektir. 
İnsanların meşrebi, usulü, üslubu farklı farklı olabilir.  Meşrep, üslup farklılığıdır. Aynı 
hakikati birisi şöyle ifade eder, diğeri bir faklı şekilde ifade eder. Hiç kimse diğer bir 
kimsenin aynı olamaz. Ehadiyet bunu iktiza eder.

Mesela, iman hakikatlerinin anlaşılması mesleğinde ittifak etmiş iki kişi, bu mak-
sada ulaşmak için verdikleri örneklerde ve bu örnekleri yorumlama şeklinde, örf veya 
meslekleri gereği, usulde değil ama ayrıntılarda, bazı farklılıklar gösterebilirler. Böyle 
bir durumda, meşrepte bir farklılık olmasına rağmen, maksatta ittifak olduğu sürece, 
bu meşrep farklılığının hem önemi yoktur ve hem de fıtri bir hal olduğu için yadırgan-
mamalıdır.

Uhuvvet ve İhlas Risaleleri’nde meşrepteki ihtilafa karşı takınılacak tavırlar, halka 
halka genişletilerek bir analize tabi tutuluyor.

Mesela, meşrepleri farklı olmakla beraber aynı maksatta ittifak etmiş kişiler ara-
sında olması gereken tesanüdü sağlamak için yapılmış bir tahlili, meslekleri farklı ki-
şiler arasında olması gereken tesanütten bahsediyormuş gibi algılayarak bu risaleleri 
okursak, pratik hayatta hangi düsturu nerede kullanacağımızı bilemeyiz, karıştırırız.

”Allah” diyen herkes, “bir yaratıcı olması lazım” diyen herkes iman kardeşimizdir. 
Fakat bu kısma giren herkesle aynı salonda birlikte hizmet etmemiz gerekir sonucu-
na ulaşırsak, işte orada tehlike çanları çalmaya başlar! Çoğalırken küçülürüz. Tekrar 
edelim: “Cemaatte vahid-i sahih,” meslekte, meşrepte aranır. Hizmet tarzında aranır. 
Hizmet tarzı ayrıdır, birlikte Allah demek veya birlikte namaz kılmak, maksatta ittifak 
etmek apayrıdır.

Tabi bu başka meslek ve meşrepte olanlarla irtibatlarımız olmayacak anlamında 
değildir. Eğer müsaade ederlerse, “tekmil ve ıslahına çalışılır.” Eğer bizden gelecek 
hakikati, hakikate olan ihtiyacından dolayı talep ediyor ise, evet, gidelim ve kendimi-
zin hakikat bildiklerini paylaşalım; onların eksikliklerini giderelim (tekmil); daha da 
güzel iman hakikatlerine muhatap olsunlar (ıslah), beraber kitap okuyalım. 

Ama risalelerden, bizden gelecek hakikatleri kendi mesleklerinin revacı için araç 
olarak kullanıyor, kendi cemaat anlayışına alet etmeye çalışıyorsa uzak durmak en 

10 Bediüzzaman Said Nursi, İlk Dönem Eserleri/Hutbe-i Şamiye, (İstanbul: Söz Basım Yayın, 
2012), 577.
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Demek ki, her beraberlik, mutlaka cemaatin devamına ve dolayısıyla beklenilen 
hizmetin terakkisine vesile olmayabilir. Çok defa şahit olunduğu gibi, hakikat anlayışı 
farklı olduğu halde sırf cemaat bölünmesin kaygılarıyla birlikteliklerini devam eden-
ler, ipin inceldiği yerde kopuyorlar. Ve de ilginçtir, prensip olarak siyasetle hiç alaka-
sı olmaması gereken iman hizmeti mensupları, nedense her seçim öncesi dönemde, 
kavgalı bir şekilde bölünme hadisesi yaşıyorlar.

Aynı yerde, aynı isim altında, aynı salonda bulunmak mutlaka aynı hizmet safın-
da bulunmak anlamına gelmeyebiliyor. “Cemaat, aynı düsturları paylaşanların be-
raberliğidir.” Hepimiz Müslümanız, kıblemiz bir, kitabımız bir, peygamberimiz bir 
demek; aynı meslekte hizmet edeceğiz, aynı salonda bulunacağız, hep aynı cemaatte 
olacağız anlamına gelmez. Mutlaka kavga edeceğiz anlamına da gelmez. Herkes kendi 
mesleğinin muhabbetiyle hareket edecek anlamına gelir.

Bütün bunlar aramızda hiç düşünce farklılıkları olmayacak anlamına da gelmez. 
Bediüzzaman, Yirmi İkinci Mektub’ta şöyle der:

“…müsbet ihtilaf. Yani, her biri kendi mesleğinin tamir ve revacına sa’y eder. Baş-
kasının tahrip ve iptaline değil, belki tekmil ve ıslahına çalışır.”9

Herkesin kendi mesleğinin rağbet görmesine çalışması doğrudur, güzeldir. Fakat 
kendisi için belli bir meslek belirlemiş bir kişi, bir başka meslekte olanların yanına 
gelirse, o kişi kaçınılmaz olarak kendi mesleğinin revaç bulmasına, rağbet görmesine 
çalışacaktır. Bu gayet fıtri bir tavırdır.

Madem farklı meslek gruplarından bir araya gelen insanlarda rekabet ve hased 
başlar. Öyleyse yapılacak şey, fizikî birliktelik olmamalı. Çünkü tehasud içindeki bir 
cemaat yani birbirine hased edenlerden oluşan bir cemaat ya da birliktelik, hareketi 
atalete çevirmeye vesile olur. Öyle bir ortamda herkes kendi içinden diğerini tenkis 
etmeye başlar, yani fren yapmaya başlar ve sonunda araba durur. Said Nursi’nin atalet 
dediği de budur. Yürüyen hizmetimizi durdurmak istemiyorsak, aynı mesleği ve hiz-
met anlayışını paylaşan kişilerle birlikte olmalıyız.

Ayrı meslekte giden kişilerin birlikte hizmet etme çabalarında, hâkim cereyan kim 
ise o, diğer hizmeti kendine mal ediyor. Hakikat değil, hâkim olan cereyan kazanıyor. 
Hepimizin Müslüman veya dindar veyahut Risale okuyor olmamız her konuda, tüm 
vasıtalarda da beraber olacağız anlamına gelmez.

Bediüzzaman Hutbe-i Şamiye’de şöyle konuşur: “Ey dinî cerideler! Maksadımız, 
dinî cemaatlar maksatta ittihad etmelidirler. Mesalikte ve meşreplerde ittihad müm-
kün olmadığı gibi, caiz de değildir. Zira taklit yolunu açar ve ‘Neme lâzım, başkası dü-

9 Nursi, Mektubat, 380.
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menin, birbirimizi aşağılamanın, küçük görmenin bir anlamı yok. Müzakere isteyen-
ler bir müzakere cemaati oluşturup müzakere eder, düz okumak isteyenler de kendi 
tarzlarında birilerini bulup öyle okurlar. İkisi de haktır, meşrep farklılığıdır. İki tarafta 
birbirini kendisine benzemek için zorlamadan birbirlerine saygı duymalıdırlar.

Ama herkes şimdi böyle yapmalıdır, yapmazsa sapıktır demek imani bir tavır de-
ğildir. Farklı alanda ihtiyacı olduğunu düşündükleri kişilerin ihtiyaçlarına cevap ver-
mek için bazı kişiler bir başka meslekte gidiyor olabilirler. Ben o meslekte gitmemeye 
karar verebilirim. Onları suçlamak için değil ama benim mesleğimin onların mesleği 
ile aynı olmadığını söyleyebilirim ve kendi mesleğimin muhabbeti ile yaşarım, hizme-
time devam ederim.

Hem iman mesleğinde olmak ve hem de, mesela, hayat ve şeriat mesleğinde hiz-
met edenlerle birlikte hizmet etmek, ihtilafı ortadan kaldırmak değildir. Bilakis, ce-
maat olmak için gerekli olan meslekte “vahid-i sahih” bulunmadığı için, yani meslek 
ittifakı sağlanmadığından dolayı, küçülmek ve hizmetin etkisini azaltmak ya da hiz-
meti frenlemektir.

İman hizmeti ile hayat ve şeriat hizmetlerinin hepsi dini hizmetler olmasına 
rağmen, iman hizmetinde bulunmak ile hayat veya şeriat hizmetinde bulunmak mes-
lek itibariyle farklılık arz eder. Said Nursi, şimdi “İmanı kurtarma zamanıdır,” diyerek 
mesleğinin istikametini belirlemiş ve ona göre Risale-i Nur’ları telif etmiştir.

Sonuç

Said Nursi’nin özetlediği gibi, “Elhasıl: Herkes kendi mesleğine ‘hüve hakkun’ de-
meli, ‘Hüve’l-hak’ dememeli. Veyahut ‘Hüve’l-ahsen’ demeli, ‘Hüve’l-hasen’ dememe-
li.”13 

Yani, “Benim mesleğim haktır” diyebileceğiz ama, “Yalnız benim mesleğim haktır” 
dememeliyiz. “Benim mesleğim daha güzeldir” diyebiliriz ama, “Güzel yalnız benim 
mesleğimdir” dememeliyiz.

“Ey talib-i hakikat! Madem hakta ittifak, ehakta ihtilaftır. Bazen hak, ehaktan ehak-
tır. Hem de olur hasen, ahsenden ahsen.”14 

Bediüzzaman burada kendin için, en hak gördüğün hakikatta ittifak etmeye çalış 
diyor. Hakikatin en güzelini bulup “Herkes, benim bulduğum en hakta ittifak etmeli” 
dersen, ihtilafa sebep olursun demektedir. Senin için en hak olan, herkes için en hak 

13 Bediüzzaman Said Nursi, İlk Dönem Eserleri/Rumuz, (İstanbul: Söz Basım Yayın, 2012), 275.
14 Bediüzzaman Said Nursi, Sözler, (İstanbul: Söz Basım Yayın, 2012), 975.
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iyisidir. Bu durumda, “Cemaatte vahid-i sahih olmazsa, cem ve zam, kesir darbı gibi 
küçültür,” denilen durum ortaya çıkar. Sen bir şey söylüyorsun ama o diğeri, başka bir 
şeyi hedefliyor ve kullanıyor ise, “vahid-i sahih” yok demektir. Böyle bir durum, iman 
hizmetinin küçülmesine neden olur.

Bediüzzaman Muhakemat’ta; “… gayrın tenkîsiyle kendi kemalini göstermek ve 
gayrı tekzip veya tadlil etmekle kendi sıdk ve istikametini ilân etmek,”11 ihtilafın kay-
nağıdır, demektedir.

Bu gayrın(diğerinin) tenkisi, yani yanlışını ve eksikliğini hiç göstermeyeceğiz, yan-
lışlar olsa bile görmemezlikten geleceğiz anlamında olmasa gerek. Kur’an’ın en temel 
esası “lâ” ile başlar; “illallah/illa Allah” demeden önce “lâ ilahe” der. Esbab dairesinde, 
önce yanlış olan tespit edilir ve reddedilir. Bu yanlışın yanlışlığından faydalanılarak 
doğru olan aranır.

Bu konuda iki noktaya dikkat etmek lazım:

1- Başkalarının yanlışlarını söyleyerek kendinin doğru olduğunu iddia etmek yan-
lıştır. Sen kendi doğrun, hakkın ile geleceksin. Kendi doğrun ile kendinin hakka tabi 
olan bir kişi olduğunu ortaya koyacaksın.

2- “Bir yanlışı hiç mi gündeme getirmeyeceğiz?” İşte yarası olanların sığınağı bu 
nokta. “Yanlışı gündeme getirmeyiniz,” diyorlar. Neden? Çünkü savunacak tarafları 
yok; tutunacak dalları yok. Yanlışın bahsedilmesinden rahatsız oluyorlar. Cevapları 
yok da ondan. Halbuki yanlış ortadan kaldırılmadan doğru tesis edilemez.

Böyle bir tavır, hep yanlışlarla uğraşacağız anlamına gelmez. Hep pisliklerle uğraş-
mak gibi olur. Ama yanlışın yanlış olduğu tespit edilmeden de, doğrunun doğruluğun-
dan emin olamayız.

Bediüzzaman cemaat içindeki ve cemaatlar arasındaki tek hak benim anlayışını da 
eleştirmiştir: “Sebeb-i ihtilaf-i muzır, ‘Bu haktır’ düsturu yerine ‘Yalnız hak budur’; ve 
‘En güzeli budur’ hükmü yerine, ‘Güzeli budur’ hükmü ikame edilmiştir.”12 

Doğruyu ve yanlışı belirledikten sonra, bana göre, benim anlayışıma göre, şu doğ-
rudur, şu yanlıştır. Ama bir başkasının ihtiyacına göre bir başka şey doğru olabilir. 
Onun için bizim “Bu haktır” demeye hakkımız var. “Yalnız hak budur” ya da “Yalnız 
benim mesleğim haktır” demeye hakkımız yok. 

Mesela ben Risale-i Nur çalışmaktan, anlamaktan, müzakere etmekten hoşlanıyo-
rum. Başkaları düz okumaktan hoşlanıyor ve feyz alıyorlar. İlle biri hak öteki batıl de-

11 Bediüzzaman Said Nursi, Muhakemat, (İstanbul: Söz Basım Yayın, 2012), 60.
12 Bediüzzaman Said Nursi, İlk Dönem Eserleri/Tulûât, (İstanbul: Söz Basım Yayın, 2012), 353.
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menin, birbirimizi aşağılamanın, küçük görmenin bir anlamı yok. Müzakere isteyen-
ler bir müzakere cemaati oluşturup müzakere eder, düz okumak isteyenler de kendi 
tarzlarında birilerini bulup öyle okurlar. İkisi de haktır, meşrep farklılığıdır. İki tarafta 
birbirini kendisine benzemek için zorlamadan birbirlerine saygı duymalıdırlar.

Ama herkes şimdi böyle yapmalıdır, yapmazsa sapıktır demek imani bir tavır de-
ğildir. Farklı alanda ihtiyacı olduğunu düşündükleri kişilerin ihtiyaçlarına cevap ver-
mek için bazı kişiler bir başka meslekte gidiyor olabilirler. Ben o meslekte gitmemeye 
karar verebilirim. Onları suçlamak için değil ama benim mesleğimin onların mesleği 
ile aynı olmadığını söyleyebilirim ve kendi mesleğimin muhabbeti ile yaşarım, hizme-
time devam ederim.

Hem iman mesleğinde olmak ve hem de, mesela, hayat ve şeriat mesleğinde hiz-
met edenlerle birlikte hizmet etmek, ihtilafı ortadan kaldırmak değildir. Bilakis, ce-
maat olmak için gerekli olan meslekte “vahid-i sahih” bulunmadığı için, yani meslek 
ittifakı sağlanmadığından dolayı, küçülmek ve hizmetin etkisini azaltmak ya da hiz-
meti frenlemektir.

İman hizmeti ile hayat ve şeriat hizmetlerinin hepsi dini hizmetler olmasına 
rağmen, iman hizmetinde bulunmak ile hayat veya şeriat hizmetinde bulunmak mes-
lek itibariyle farklılık arz eder. Said Nursi, şimdi “İmanı kurtarma zamanıdır,” diyerek 
mesleğinin istikametini belirlemiş ve ona göre Risale-i Nur’ları telif etmiştir.

Sonuç

Said Nursi’nin özetlediği gibi, “Elhasıl: Herkes kendi mesleğine ‘hüve hakkun’ de-
meli, ‘Hüve’l-hak’ dememeli. Veyahut ‘Hüve’l-ahsen’ demeli, ‘Hüve’l-hasen’ dememe-
li.”13 

Yani, “Benim mesleğim haktır” diyebileceğiz ama, “Yalnız benim mesleğim haktır” 
dememeliyiz. “Benim mesleğim daha güzeldir” diyebiliriz ama, “Güzel yalnız benim 
mesleğimdir” dememeliyiz.

“Ey talib-i hakikat! Madem hakta ittifak, ehakta ihtilaftır. Bazen hak, ehaktan ehak-
tır. Hem de olur hasen, ahsenden ahsen.”14 

Bediüzzaman burada kendin için, en hak gördüğün hakikatta ittifak etmeye çalış 
diyor. Hakikatin en güzelini bulup “Herkes, benim bulduğum en hakta ittifak etmeli” 
dersen, ihtilafa sebep olursun demektedir. Senin için en hak olan, herkes için en hak 

13 Bediüzzaman Said Nursi, İlk Dönem Eserleri/Rumuz, (İstanbul: Söz Basım Yayın, 2012), 275.
14 Bediüzzaman Said Nursi, Sözler, (İstanbul: Söz Basım Yayın, 2012), 975.
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iyisidir. Bu durumda, “Cemaatte vahid-i sahih olmazsa, cem ve zam, kesir darbı gibi 
küçültür,” denilen durum ortaya çıkar. Sen bir şey söylüyorsun ama o diğeri, başka bir 
şeyi hedefliyor ve kullanıyor ise, “vahid-i sahih” yok demektir. Böyle bir durum, iman 
hizmetinin küçülmesine neden olur.

Bediüzzaman Muhakemat’ta; “… gayrın tenkîsiyle kendi kemalini göstermek ve 
gayrı tekzip veya tadlil etmekle kendi sıdk ve istikametini ilân etmek,”11 ihtilafın kay-
nağıdır, demektedir.

Bu gayrın(diğerinin) tenkisi, yani yanlışını ve eksikliğini hiç göstermeyeceğiz, yan-
lışlar olsa bile görmemezlikten geleceğiz anlamında olmasa gerek. Kur’an’ın en temel 
esası “lâ” ile başlar; “illallah/illa Allah” demeden önce “lâ ilahe” der. Esbab dairesinde, 
önce yanlış olan tespit edilir ve reddedilir. Bu yanlışın yanlışlığından faydalanılarak 
doğru olan aranır.

Bu konuda iki noktaya dikkat etmek lazım:

1- Başkalarının yanlışlarını söyleyerek kendinin doğru olduğunu iddia etmek yan-
lıştır. Sen kendi doğrun, hakkın ile geleceksin. Kendi doğrun ile kendinin hakka tabi 
olan bir kişi olduğunu ortaya koyacaksın.

2- “Bir yanlışı hiç mi gündeme getirmeyeceğiz?” İşte yarası olanların sığınağı bu 
nokta. “Yanlışı gündeme getirmeyiniz,” diyorlar. Neden? Çünkü savunacak tarafları 
yok; tutunacak dalları yok. Yanlışın bahsedilmesinden rahatsız oluyorlar. Cevapları 
yok da ondan. Halbuki yanlış ortadan kaldırılmadan doğru tesis edilemez.

Böyle bir tavır, hep yanlışlarla uğraşacağız anlamına gelmez. Hep pisliklerle uğraş-
mak gibi olur. Ama yanlışın yanlış olduğu tespit edilmeden de, doğrunun doğruluğun-
dan emin olamayız.

Bediüzzaman cemaat içindeki ve cemaatlar arasındaki tek hak benim anlayışını da 
eleştirmiştir: “Sebeb-i ihtilaf-i muzır, ‘Bu haktır’ düsturu yerine ‘Yalnız hak budur’; ve 
‘En güzeli budur’ hükmü yerine, ‘Güzeli budur’ hükmü ikame edilmiştir.”12 

Doğruyu ve yanlışı belirledikten sonra, bana göre, benim anlayışıma göre, şu doğ-
rudur, şu yanlıştır. Ama bir başkasının ihtiyacına göre bir başka şey doğru olabilir. 
Onun için bizim “Bu haktır” demeye hakkımız var. “Yalnız hak budur” ya da “Yalnız 
benim mesleğim haktır” demeye hakkımız yok. 

Mesela ben Risale-i Nur çalışmaktan, anlamaktan, müzakere etmekten hoşlanıyo-
rum. Başkaları düz okumaktan hoşlanıyor ve feyz alıyorlar. İlle biri hak öteki batıl de-

11 Bediüzzaman Said Nursi, Muhakemat, (İstanbul: Söz Basım Yayın, 2012), 60.
12 Bediüzzaman Said Nursi, İlk Dönem Eserleri/Tulûât, (İstanbul: Söz Basım Yayın, 2012), 353.
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olmak zorunda değildir. Herkesin kendine göre ihtiyacı, talebi ve ihtiyacını karşılama 
usulü var; herkesi tek bir noktada birleştirmek, hilkatteki çeşitliliğe –tenevvü– aykı-
rıdır. 

Yani, mesleğinin muhabbetiyle hareket et. Cemaat ol, “Yalnız benim cemaatim gü-
zeldir.” manasına gelen cemaatçi olma! Ümmete mensup ol; ümmetçilik yapma! Müs-
lüman ol; Müslümancılık yapma!
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